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بارداری در دوران پاندومی،  مشکالت 
بیشرتی دارد حتی برای کسانی که به 

کویید19 مبتال نشده اند

عــنوان های مـهم

قطع نامۀ 1325؛
سه گانۀ زنان، صلح و امنیت

حقوق زنان قابل چانه زنی نیست، بل نحوۀ برخورداری 
از آن است که باید بررسی شود

طالق خاموش
عدۀ کمی از زنانی که دچار طالق عاطفی اند

به فکر آشتی با همرسان خود هستند
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یکـی از پیش نیازهـای روابـط سـامل اداری ایـن اسـت که کارمند نسـبت به   

درآمـد خـود در مقایسـه بـا افـراد دیگـری کـه هـان کار را انجـام می دهنـد، 

احسـاس رضایـت داشـته باشـد. یـک سیسـتم مناسـب تنظیـم معاش بایسـتی 

هـم بـه مدیـران و هـم کارکنـان ایـن اطمینـان را بدهد کـه پرداخت هـا در برابر 

کار و خدمتی که انجام می دهند، منصفانه است.

بحث هایـی  از  دولتـی  کارمنـدان  میـان  معـاش  دریافـت  در  تبعیـض  مسـالۀ 

اسـت کـه رسـمی یا غیررسـمی همـواره عنـوان شـده و در میان بسـیاری از این 

کارمنـدان احسـاس محرومیـت از عدالـت را بـه وجـود آورده اسـت. همچنیـن 

زعـم  بـه  سـی بی آر  و  سوپراسـکیل  ان تـی ای،  چـون  معاشـی  سیسـتم های 

بـرای دریافت هـای غیرقانونـی اسـت... بسـیاری یـک توجیـه فراقانونـی 

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

و  بوی چوب  میان  از  زیبای چوبی گذشتم،  از دروازۀ   

پارچه عبور کردم تا از زینه های مارپیج باال بروم، جایی که 

نیلوفر ایوبی، پشت میز کار چوبی اش نشسته بود تا مرا به 

جهان موازی اش بربد. در نگاه اول، زنی را دیدم با جذابیت 

عسلی  چشان  کان،  ابروان  با  سپیدچهرۀ  کم نظیر؛ 

درخشان و با کانی که زلفان خرمایی اش را از پایین ریخنت 

بر صورت ماه مانندش مانع شده بود. از نیلوفر در مورد زادگاه 

وسط  در  خانۀ  به  کارش  دفرت  پرسیدم.  خانواده اش  و 

دشت های پر از اللۀ قندوز در سال1372 مبدل شد، جایی 

نیلوفر  را  نامش  و  آمد  به دنیا  بهار  زیبایی  به  دخرتی  که 

گذاشتند.

به  که  بود  خوش تیپ  و  پشتون  خان زادۀ  یک  نیلوفر  پدر 

احمدظاهر چهره می داد. مردی که رسالت زندگی خود را 

در آموزگاری دید و عمرش را رصف آموزش و پرورش کرد. 

در طرف دیگر ماجرا، مادر نیلوفر بود. زنی از آن سوی کوه 

قاِف بدخشان، خوش رویی که آوازۀ ُحسنش، خواستگاران 

بسیاری را دم رسای شان ردیف کرده بود ولیک آن پری چهر را 

رسنوشت، همرس مردی  ساخت که 

در زیبایی همتایش، احمدظاهر بود.

زمانی که موترهای داکسن طالبان در کوچه و پس کوچه های 

قندوز گشت می زدند، نیلوفر سه ساله، برای آموخنت علوم 

دینی، »قاعدۀ بغدادی« در دست گرفته، وارد مسجد شد.

با روی  کار آمدن دولت موقت، نیلوفر وارد صنف دوم مکتب 

بسیار به هم نزدیک
و بسیار دور از هم

یادداشتی بر »جانستان کابلستان« 
سفرنامه رضا امیرخانی به افغانستان

افغانستان خواستار به محاکمه 
عامالن کشتار کارگران معدن زغال 

سنگ بلوچستان شد

ایجاد اشتغال برای ۵۰۰زن 
نورستانی در بخش زراعت

کوریای شاملی زرادخانه  هسته یی 

خود را گسرتش می دهد

ریاض-واشنگنت مانور نظامی 
مشرتک برگزار کردند

نیلوفری با رویاهای بلند
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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طرح یکسان سازی معاشات؛ غایب در بودجه
حاال که طرح به قانون تبدیل شده، آیا وزارت مالیه به اهامل کاری ادامه خواهد داد؟
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سمیه نوروزی



راه مدنیت: دفرت شورای امنیت ملی کشور   

و  بررسی  خواهان  حکومت  که  کرده  اعالم 

کارگران  کشتار  عامالن  محاکمه  خواهان 

معدن زغال سنگ بلوچستان پاکستان است.

دفرت شورای امنیت ملی روز شنبه )۲۰جدی( 

وحشیانه  عمل  که  گفته  خربنامه یی  نرش  با 

تروریستی منطقه مچ بلوچستان را که در آن 

یازده تن از هزاره های کارگر معدن به شمول 

هفت کارگر اهل افغانستان کشته شدند، را 

تقبیح می مناید.

شورای امنیت ملی کشور تاکید داشت که با 

و  بوده  در متاس  جان باختگان  خانواده های 

بر اساس درخواست آنها برای انتقال اجساد 

امکانات  دایکندی  والیت  به  کشته شدگان 

هوایی را نیز تنظیم می مناید.

حکومت  که  است  آمده  خربنامه  ادامه  در 

محکمه  به  و  همه جانبه  بررسی  خواهان 

حارض  و  بوده  حادثه  این  عامالن  کشیدن 

است تا در این خصوص با حکومت پاکستان 

همکاری الزم را انجام دهد.

دوسیه  دولت  خربنامه،  این  معلومات  طبق 

هفت تن از کشته شدگان افغان را از مجرای 

دیپلوماتیک  تعقیب خواهد منود.

در  تروریست ها  قبل،  هفته  یک  حدود 

از  گروهی  سمت  به  پاکستان  بلوچستان 

کارگران معدن زغال سنگ که همگی شیعه 

هزاره بودند، حمله کردند و ۱۱ نفر را کشته اند.

این حمله در معدن زغال سنگ مچه در ۵۰ 

کیلومرتی شهر کویته روی داد. به گفته یک 

مقام امنیتی پاکستان پنج نفر از کارگران در در 

لحظۀ اول کشته شدند و شش تن دیگر در راه 

شفاخانه جان خود را از دست دادند.

به دنبال این رویداد، وزارت امور خارجه اعالم 

شهروند  کارگران  این  از  تن  هفت  که  کرد 

افغانستان بوده اند.

در واکنش  به این حادثه، در برخی از شهرهای 

و  تظاهرات  گذشته  روز  چند  در  پاکستان 

اعرتاضات مردمی نیز شکل گرفته و مردم در 

امتناع  قربانیان  اجساد  دفن  از  کویته  شهر 

کردند. 

راه مدنیت: طارق آرین، سخنگوی وزارت 

امور داخلۀ کشور اعالم کرد سه تن در پیوند به 

قتل یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا بازداشت 

شده اند.

آقای آرین روز شبنه )۲۰جدی( در توییرتش 

است.  انکشاف  حال  در  موضوع  که  نوشت 

افراد دیگری نیز در این موضوع دخیل اند.

نخست  معاون  صالح،  امرالله  هم،  سویی  از 

ریاست جمهوری در تصمیم امنیتی حکومت 

گفت که سه نفر که به گونۀ مستقیم در ترور 

یوسف رشید دست داشتند شناسایی و دو نفر 

آن ها بازداشت شده اند.

آقای صالح ابراز امیدواری کرده که این افراد 

بعد از تکمیل شدن پرونده شان، اعدام شوند.

وی در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که یکی 

را  بهانۀ درس خواندن، خودش  به  قاتالن  از 

هم صنفی پرس آقای رشید ساخته بود تا از این 

طریق متام برنامه را تکمیل کند.

او ترصیح کرد که تروریستان مربوط به گروه 

مستعار  نام  با  که  است  طالبان  از  کوچکی 

مسلمیار در لوگر فعالیت دارند.

انتخابات  بنیاد  اجرایی  یوسف رشید، رییس 

آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا(، در سوم جدی، 

در نتیجۀ تیراندازی افراد مسلح ناشناس در 

کابل، جان باخت.

در این رویداد، رانندۀ آقای رشید که زخمی 

شده بود، نیز در شفاخانه جان باخت.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این ترور را به 

عهده نگرفته است.

که  است  انتخاباتی  مستقل  نهاد  یک  فیفا 

از  شاری  توسط  میالدی   ۲۰۰۴ سال  از 

جواز  رسا  و  ایجاد  مدنی  جامعه  نهادهای 

فعالیت را از دولت افغانستان گرفته بود.

دوم  معاون  دانش،  رسور  مدنیت:  راه 

جنگ  که  »هانگونه  ریاست جمهوری 

دشواری  های خود را دارد، صلح نیز دشواری ها 

و نگرانی هایی را به همراه دارد؛ مخصوصا صلح 

با گروهی که ۲۷سال است با همه مردم در همه 

والیات کشور در جنگ بوده و هم اکنون نیز بر 

تشدید خشونت ها ادامه می دهند.«

آقای دانش در یک نشست صحبت می کرد، با 

اشاره به مذاکرات صلح با گروه طالبان گفت که 

اکنون در رشایط حساس و دشواری قرار داریم 

همه  اتحاد  و  همبستگی  همدلی،  نیازمند  که 

مردم افغانستان است.

هیات  صلح،  روند  از  همه  که  داشت  تاکید  او 

قانون  جمهوریت،  نظام  دولت،  مذاکره کنندۀ 

حایت  شهروندان  اساسی  حقوق  و  اساسی 

می کنیم.

وی افزود که امروز مردم افغانستان یک صدا از 

صلح عادالنه حایت می کنند، اما رضورت است 

که از لحاظ فکری و سیاسی در راستای رسیدن 

به صلح عادالنه تالش صورت گیرد.

اهل  که  کرد  ترصیح  ریاست جمهوری  معاون 

فقهی،  فکری،  مسایل  باید  اندیشه  و  فکر 

حل  صلح سازی،  رضورت  و  سیاسی  و  حقوقی 

منازعه و دولت سازی را تحلیل و ارزیابی کنند و 

پیشنهادات علمی خود را ارایه کنند.

به گفتۀ آقای دانش، رضورت است که احزاب، 

فعالیت های  سیاسی  شخصیت های  و  گروه ها 

خود را فرشده سازند و هاهنگ، منسجم و در 

یک جبهه وسیع ملی صلح و عدالت، در راستای 

تامین صلح عادالنه و پایدار و حفظ ارزش های 

حقوق برشی و حقوق اساسی شهروندان فعالیت 

کنند.

از سویی هم، محمد کریم خلیلی، معاون سابق 

ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت که 

از روند صلح  مردم، کشورهای منطقه و جهان 

صلح  مخالف  کس  هیچ  و  می کنند  حایت 

نیست. اما او تاکید کرد که صلح نباید به معنی 

نه  صلحی  چنین  و  باشد  گذشته  به  برگشت 

برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه برای 

کشورهای منطقه و جهان.

همچنان وی ترصیح کرد آن چه طالبان به عنوان 

نظام سیاسی پیشنهاد می کنند برای نسل امروز 

قابل پذیرش نیست و آن ها نیز باید واقعیت های 

امروز افغانستان را درک کنند.

راه مدنیت: ریاست زراعت، آبیاری و مالداری   

والیت نورستان اعالم کرد که برای ۵۰۰ زن در این 

فراهم شده  کار  زمینه  زراعت،  بخش  در  والیت 

 است.

ریاست زراعت والیت نورستان با نرش اعالمیه یی 

گفته که در این والیت برای ۵۰۰ زن با ساخت 

باغچه های خانگی، توزیع وسایل گل خانه داری، 

توزیع تخم سبزیجات مختلف، آموزش  روش های 

کاشت گل خانه یی و پروسس محصوالت، زمینه 

کار فراهم شده است.

زنان،  این  برای  آن  کنار  در  اعالمیه،  این  طبق 

مهارت های کاشت و برداشت زعفران و ترکاری نیز 

آموزش داده شده.

ابراز  نورستان  والیت  مالداری  و  زراعت  ریاست 

امیدواری کرد که زنان با کار کردن در بخش های 

زراعت نیازهای اولیه خانواده هایشان را رفع کنند.

در ادامه این اعالمیه آمده است که هدف از توزیع 

خانواده  های  اقتصادی  رشد  خنگی  باغچه های 

فقیر، فراهم سازی زمینه کار برای زنان و ایجاد 

مصونیت غذایی می باشد.

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  هم  سویی  از 

اعالم کرد که مقدار وسایل برای معیاری ساخنت 

محصوالت زراعتی برای باغ داران والیت نورستان 

توزیع گردیده است.

طبق گفته های وزارت زراعت در میان این وسایل، 

ماشین های بسته بندی میوه، سبزی ها و پروسس 

شیر شامل است.

این وسایل حدود ۱۱میلیون  ارزش  این وزارت، 

افغانی برآورد کرده است.

سبب  باغ داران  آموزش  و  ماشین آالت  توزیع 

می شود تا محصوالت زراعتی کیفیت بهرت داشته 

باشد که این مسیله روی وضعیت اقتصادی نیز 

تاثیر مثبت بجا می گذارد.

جنگالت والیت نورستان شامل جلغوزه ، چهار مغز 

، ارچه ،ناجو ، بلوط ، شیشم ، گل بید، چنار ، 

نیمه چنار و همچو درخت هاى دیگر است. شار 

مردم این والیت مرصوف مالداری می باشند، اما 

نورستان یک والیت کوهستاىن است . در فصل 

زمستان بارش شدید برف در آن صورت می گیرد 

و متام راه هاى مواصالتی آن مسدود می شود ، 

هواى این والیت در زمستان شدیداً رسد؛ اما در 

فصل هاى دیگر سال معتدل و برخى مناطق آن 

در تابستان بسیار گرم می شود.

قرار  قدرت  موقعیت  در  بیش تر  زنان  »اگر 

بود.«  خواهد  صلح آمیز  بیش تر  جهان  بگیرند، 

جمله یی معروف از نویسنده امریکایی، هافرل که 

آن  شاهد  کم تر  واقعیت  در  اما  می شنویم،  زیاد 

بوده ایم. بسیاری معتقدند، زنان در ذات متایل به 

همکاری و هم زیستی دارند که توجه و مسوولیت 

سپردن به آن ها به خودی خود منجر به گسرتش 

فرهنگ صلح خواهد شد. پس جنگ گاهی معلول 

کم رنگ بودن حضور زنان است نه علت آن، این گاه 

شاید همین امروز ما باشد. 

در 31اکتوبر سال2000 شورای امنیت سازمان 

اهمیت  بر  که  کرد  تصویب  را  قطع نامه یی  ملل 

نقش زنان در پیش گیری از جنگ و ناامنی، حل 

منازعات، اقدامات برشدوستانه و درنهایت صلح 

تاکید می کرد.

زنان  این که  کنار  در  تاثیرگذاری  و  اهمیت  این   

از تاثیرپذیرترین افراد در برابر منازعات هستند ، 

موضوع زنان را جدی تر می کند. افغانستان عضو 

سازمان ملل و متعهد به اجرای این قطع نامه است. 

چهارسال پس از تصویب این قطع نامه، گزارشی 

پیرشفت  میزان  تا  شد  منترش  سازمان  این  در 

و  داده  نشان  را  شناسایی شده  چالش های  و 

توصیه هایی را برای اقدامات آینده ارایه دهد. از 

جمله:

1- تدوین یک اسرتاتیژی و برنامۀ عملیاتی جامع 

برای توجه به چشم اندازهای جنسیتی در رابطه با 

پیش گیری از منازعات

2- طرح برنامۀ عملیاتی دیگری در زمان برقراری 

و تالش برای صلح آن هم از نگاه ابعاد جنسیتی و 

ارایۀ گزارش ها با همین رویکرد

در بخش دیگر این گزارش سازمان ملل از اعضای 

خود خواسته تا در تعامل با نهادهای مربوط به 

و  سهم  از  را  راهربدی  چارچوبی  زنان،  مسایل 

بگنجاند.  صلح  توافق های  در  را  زنان  مشارکت 

زنان  مشارکت  مودل های  تا  خواسته  همچنین 

و  کنند  بررسی  را  پیشین  صلح  پروسه های  در 

بر اساس آن اسرتاتیژی تدوین کنند و یک نهاد 

نظارتی تنها برای بررسی هرگونه توافقی در قوانین 

و بازنگری های سیاسی از منظر جنسیتی و حصول 

در  مذاکره کنندگان  و  ناظران  اینکه  از  اطمینان 

توانایی  با مواضع جنسیتی روشن بوده و  رابطه 

تحقیق و گزارش در این رابطه را دارند.

صلح  میدان  در   1325 قطع نامۀ  اجرای 

افغانستان

افزایش  شده،  آغاز  تازگی  به  مذاکرات  دوم  دور 

نگرانی  زمزمه های  آتش بس،  لزوم  و  خشونت ها 

دور  مذاکرات  ابتدای  در  که  را  زنان  حقوق  از 

اما در هان  اول شنیده می شد، خاموش کرد، 

و  قطع نامه  این  که  منی رسید  به نظر  هم  زمان 

از  نه  سیستاتیک  به طور  هرگز  آن  توصیه های 

جانب مذاکره کنندگان دولت و نه در شورای عالی 

مصالحه ملی مطرح و اجرایی شده باشد. دفاع از 

حقوق زنان در سنگر دولت هان قدر مبهم است 

که اسالم در زبان طالبان.  

آخرین گزارشی که بخش نظارت از برنامۀ اقدام 

به  مربوط  داده،  انجام  افغانستان  در   1325

در  مصاحبه  طریق  از  که  است  جوالی2017 

روستاها و شهرهای مناطق مختلف کشور صورت 

گرفته و نشان می دهد، آگاهی از این قطع نامه 

با  مستقیا  که  دولتی  کارکنان  میان  در  حتی 

اجرای مفاد آن ارتباط دارند، پایین است. سایر 

بر  ناظر  نهاد  با  مصاحبه  در  مشارکت کنندگان 

را  زنان  حضور  هم  قطع نامه  این  شدن  اجرایی 

باال  میزان  به  را  زنان  علیه  و خشونت ها  منادین 

اعالم کرده اند و بسیاری از والیت ها گزارش داده اند 

جنبه های  صلح،  در  زنان  نقش  با  رابطه  در  که 

پیش گیرانه و حایتی آموزشی ندیده اند.

مهم ترین مساله موانع بر رس توامنندسازی زنان به 

نظر می رسد، موردی که احتاال یکی از محل های 

اختالف میان دو طرف مذاکرات خواهد بود. 

حق تحصیل زنان از مواردی است که همواره از 

حیاتی ترین موارد توافق عنوان می شود، اما شخصا 

هیچ طرح مدونی که از سن آغاز و حدود ادامۀ 

تحصیل، رشته ها، رشایط پوشش، مکان تحصیل 

و... باشد، ندیده ام. 

انتزاع  از  خارج نشدن  و  وضاحت  عدم  عده یی 

پاسخ  اما  می دانند،  مذاکره  در  انعطاف  الزمۀ  را 

منی دهند اگر توافق بررس تحصیل زنان حاصل 

شد و طالبان بعدتر بگوید منظور ما تحصیل در 

صنف  در  برقع،  با  خانه،  کیلومرتی  یک  شعاع 

انسانی  علوم  در رشته های  تنها  و  تک جنسیتی 

است، تکلیف چه خواهد بود؟ این را می توان به 

بسیاری موارد از جمله چگونگی برخورد قضایی با 

خشونت های خانگی هم تعمیم داد. 

در  مشارکت  کار،  تحصیل،  حق  افغان  زنان 

سیاست و تجارت را نباید موضوعات مورد مناقشه 

تصور کنند، این ها بدیهیاتی است که نه می تواند 

انتخابی باشد و نه قابل چانه زنی است. بحث باید 

بر نحوۀ برخورداری از این حقوق باشد. اگر ما به 

بدیهیات عقب نشینی کنیم، از هان ها هم باید 

را قطع  پایت  اینکه  بدهیم، چیزی شبیه  امتیاز 

کنیم یا دستت را؟ 

از  گزارشی  هیچ  متاسفانه  اوصاف،  این  همۀ  با 

در  که  زنانی  با  مذاکرات  در  حارض  زنان  دیدار 

تالش  غیردولتی  و  غیررسمی  چهارچوب های 

والیتی  شوراهای  کار  از  ندارد.  وجود  می کنند، 

برنامۀ  هیچ  و  منی شود  منترش  خربی  صلح 

عملیاتی جامعی که تصویر مشخص و واضحی از 

موضع دولت در رابطه با زنان و سایر موارد در روند 

صلح بدهد، در دست نیست.

راه مدنیت: محمدارشف غنی، رییس جمهوری   
کشور با اشاره به روند مذاکرات صلح و رویکرد گروه 

طالبان در مصاحبه با شبکۀ خربی سی ان ان گفت 

که افغانستان جامعه یی نیست که رویکرد گذشته 

گروه طالبان بر آن تحمیل شود.

رییس جمهور غنی با اشاره در مورد روند گفتگوهای 

افغانستان  یک  روند  این  هدف  که  گفته  صلح 

هدف  اگر  و  است  متحد  و  دموکراتیک  مستقل، 

طالبان تسلط و تامین آرامش قرب باشد، پیامدهای 

بسیار منفی خواهد داشت.

آقای غنی تاکید داشت: »هدف اساسی من این 

به  مردم  ارادۀ  طریق  از  را  قدرت  بتوانم  که  است 

جانشین منتخب خود تحویل دهم. ما جامعه  یی 

ما  بر  بتواند  طالبان  گذشتۀ  رویکرد  که  نیستیم 

تحمیل شود.«

از سویی هم، رییس جمهور غنی با اشاره به روی کار 

آمدن دولت بایدن می گوید که روی کار آمدن دولت 

بایدن فرصتی است تا با ما کار کند.

همچنین وی ترصیح کرد: »ما خواستار همکاری 

بیشرت با امریکا در عرصۀ دیپلاتیک استیم که به 

اساس آن، نفوذ دیپلاتیک امریکا هم برای منافع 

خودش و هم برای ثبات منطقه در راستای صلحی 

مورد استفاده قرار گیرد. به گفتۀ او، هزینه های گزاف 

مالی و انسانی که ایاالت متحدۀ امریکا پرداخته باید 

سودمند واقع شود.

پیش  آهسته  بسیار  صلح  روند  اینکه  بیان  با  وی 

می رود و مردم افغانستان در خط مقدم امنیت قرار 

دارند، افزود: »بیش از ۴۰ هزار فرد ملکی و نیروهای 

نظامی از سال ۲۰۱۵ به این طرف کشته شده، اما 

در این مدت، تنها ۹۸ رسباز خارجی کشته شده اند.

همچنین رییس جمهور غنی در بخش دیگری از 

صحبت هایش اذعان داشت که حکومت افغانستان 

و  مدت  وسط  مدت،  کوتاه  روابط  ایران  با  باید 

این  بر  تحریم ها  اما وضع  باشد،  داشته  درازمدت 

کشور، بر روابط دو جانبه سایه افکنده است. وی 

خواستار روابط بر اساس منافع متقابل با ایران شد.

محمدارشف غنی، ابراز امیدواری کرد که از رسگیری 

گفتگوهای میان امریکا و ایران، نتایج مثبت برای 

افغانستان در پی داشته باشد.

وی در مورد بحران ویروس کرونا گفت که افغانستان 

توانست دو موج این بیاری را مدیریت کند و اکنون 

مترکز روی موج سوم این ویروس است.
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قطع نامۀ 1325؛ سه گانۀ زنان، صلح و امنیت
حقوق زنان قابل چانه زنی نیست، بل نحوۀ برخورداری از آن است که باید بررسی شود

افغانستان خواستار به محاکمه 
عامالن کشتار کارگران معدن 

زغال سنگ بلوچستان شد

سه متهم به قتل یوسف 
رشید بازداشت شد

رییس جمهور غنی:

افغانستان جامعه یی نیست که روی کرد طالبان بر آن تحمیل شود

دانش:

صلح با گروهی که ۲۷ سال 
با مردم جنگیده دشوار است

ایجاد اشتغال برای ۵۰۰زن 
نورستانی در بخش زراعت

گـزارشگرنجمه رسا

خدمات تایید تذکره های کاغذی متوقف شد
ادارۀ ملی احصاییه و معلومات اعالم کرده است که تذکره های کاغذی که مطابق   
قانون ثبت احوال و نفوس طی مراحل و صادر شده باشد، اعتبار دارد و از این بعه بعد 
نیاز به تاییدی ندارد. این اداره گفت که خدمات تاییدی تذکره های کاغذی را رس از 

روز دوشنبه )۲۲جدی( متوقف می شود. همچنین احصاییه و معلومات از مردم 
خواسته شده است که به هدف جلوگیری از رسگردانی و ضیاع وقت، از تاریخ اعالم 
شده به بعد برای تاییدی تذکره های خود به مراجع ثبت احوال نفوس مراجعه نکنند

اجساد قربانیان حادثۀ ترافیکی ترکیه
به کابل انتقال یافت 

اجساد پنج نفر از شهروندان کشور که در رویداد ترافیکی   
در ترکیه جان باخته بودند، به کابل انتقال داده  شده اند. وزارت 
خارجه شنبه، ۲۰جدی با اعالم این خرب، هویت جان باختگان را 

نیز همگانی کرده است. گفته شده بود که این حادثه در منطقه 
دوغوبایزید والیت آغری ترکیه رخ داده است.

عده یی عدم وضاحت و   
خارج نشدن از انتزاع را الزمۀ 

انعطاف در مذاکره می دانند، اما 
پاسخ منی دهند اگر توافق بررس 

تحصیل زنان حاصل شد و 
طالبان بعدتر بگوید منظور ما 

تحصیل در شعاع یک 
کیلومرتی خانه، با برقع، در 

صنف تک جنسیتی و تنها در 
رشته های علوم انسانی است، 

تکلیف چه خواهد بود؟ این را 
می توان به بسیاری موارد از 

جمله چگونگی برخورد قضایی 
با خشونت های خانگی هم 

تعمیم داد. 

هیچ گزارشی از دیدار   
زنان حارض در مذاکرات با 

زنانی که در چهارچوب های 
غیررسمی و غیردولتی 

تالش می کنند، وجود ندارد. 
از کار شوراهای والیتی 

صلح خربی منترش منی شود 
و هیچ برنامۀ عملیاتی 

جامعی که تصویر مشخص 
و واضحی از موضع دولت 

در رابطه با زنان و سایر 
موارد در روند صلح بدهد، 

در دست نیست.



طرح یکسان سازی معاشات؛ غایب در بودجه
حاال که طرح به قانون تبدیل شده، آیا وزارت مالیه به اهامل کاری ادامه خواهد داد؟

گـزارشگرمعصومه امیری

یکـی از پیش نیازهـای روابـط سـامل اداری ایـن   

اسـت کـه کارمند نسـبت بـه درآمد خود در مقایسـه 

بـا افـراد دیگـری کـه هـان کار را انجـام می دهند، 

سیسـتم  یـک  باشـد.  داشـته  رضایـت  احسـاس 

مناسـب تنظیـم معـاش بایسـتی هـم بـه مدیـران و 

هـم کارکنـان این اطمینـان را بدهد کـه پرداخت ها 

می دهنـد،  انجـام  کـه  خدمتـی  و  کار  برابـر  در 

منصفانه است.

مسـالۀ تبعیـض در دریافـت معاش میـان کارمندان 

دولتی از بحث هایی اسـت که رسـمی یا غیررسـمی 

ایـن  از  و در میـان بسـیاری  همـواره عنـوان شـده 

بـه  را  عدالـت  از  محرومیـت  احسـاس  کارمنـدان 

وجـود آورده اسـت. همچنین سیسـتم های معاشـی 

چـون ان تـی ای، سوپراسـکیل و سـی بی آر بـه زعـم 

بسـیاری یـک توجیـه فراقانونـی بـرای دریافت هـای 

غیرقانونـی اسـت.

انتقادهـای گسـرتده یی کـه بـر نحـوۀ مـرصف کـود 

91 و پرداخت هـای خـارج از اصـل معـاش )کرایـۀ 

بـه  گرفـت  صـورت  و...(  دسـرتخوان  خـرچ  خانـه، 

اضافۀ مقایسـۀ حجـم این مصارف با متوسـط درآمد 

مـردم در کشـور، موجـب نابـاوری و عدم اعتـادی 

البتـه موجـب  بـه عدالـت دولـت شـد کـه  جمعـی 

اقداماتـی بـا عنـوان مبـارزه بـا فسـاد شـد کـه در 

نبـود،  سیاسـی  نیـت  هـم  اگـر  مـوارد  بسـیاری 

سیاسـی تفسـیر شـد کـه ایـن خـود اهمیـت اصالح 

سیسـتم را بیشـرت نشـان داد؛ اصالحـی کـه مبـارزه 

را بـا حواشـی بسـیارش بـه پیشـگیری مبـدل کنـد.

طـرح  تصویـب  رابطـه  ایـن  در  اقـدام  تازه تریـن 

یکسان سـازی معـاش بـود کـه مجلـس مناینـدگان 

روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته بـا اکرثیـت آرا، آن را 

پیشـنهادی  بودجـۀ  کـه  آن هـا  کـرد.  تصویـب 

دولـت را رد کرده انـد، خواسـتار اضافـه کـردن ایـن 

طـرح و تـوازن در بودجـۀ والیـات شـدند.

ما  ا

نکتـه این اسـت که در بهار سـال 

1398، وزارت مالیـه اعالمیه یـی 

تصویـب  از  و  کـرده  منتـرش 

معاشـات  مدیریـت  پالیسـی 

در  ملکـی  خدمـات  کارمنـدان 

داد.  خـرب  دولـت  کابینـۀ 

در ایـن اعالمیه هـدف از تصویب 

همسان سـازی  را  پالیسـی  ایـن 

سیسـتم های  انحـالل  معاشـات، 

افـراد  نگهداشـنت  مـوازی، 

شایسـته، جـذب افـراد متخصص 

و مسـلکی در چـوکات تشـکیالت 

کارمنـدان  کاهـش  دولـت، 

خـروج   ،)NTA( قـراردادی 

کارمنـدان پایین رتبـه از خـط فقر 

و تنظیـم ثبـات مالـی در حالـت 

حایـت  کمک هـای  کاهـش 

شـد.  عنـوان  کننـدگان 

در  اراضـی  ریاسـت  کارمنـد  درویشـی،  محمدباقـر 

مدیریـت  اسـت  مـاه  یـازده  مـدت  کـه  بلـخ  والیـت 

معاشـات  یکسان سـازی  دادخواهـان  صفحـۀ 

کارمنـدان دولتـی را بـه عهـده دارد، در صحبـت بـا 

روزنامـه راه مدنیـت تاییـد می کنـد کـه بلـی، ایـن 

بـه  کـه  بـود  قـرار  و  ابـالغ شـد  اعالمیـه سـال 98 

طـور آزمایشـی و در طـی سـه مـاه معـاش کارمندان 

بزنـد  مالیـه تخمیـن  وزارت  تـا  پیـدا کنـد  افزایـش 

کـه ایـن افزایـش موجـب کـرسی بودجـه می شـود 

یـا خیـر، امـا هرگـز ایـن طـرح آزمایـش نشـد و تنهـا 

وزارت  خـود  پاییـن  بسـت های  کارمنـدان  معـاش 

مالیـه افزایـش پیـدا کـرد.

یک سـاله  حـدودا  زمـان  ایـن  در  کـه  درویشـی 

جمـع آوری  را  والیت هـا  از  بسـیاری  دادخواسـت 

اسـت  رضایت بخـش  حایت هـا  می گویـد،  کـرده 

ریاسـت ها  از  تعـدادی  و  ولسـی جرگه  وکالی  و 

داشـته اند. آن هـا  بـا  را  همـکاری  بیشـرتین 

او علـت تـالش بـرای راه انـدازی ایـن دادخواهـی را 

در ابتـدا مربـوط بـه ایـن اعـالم می کنـد کـه معـاش 

کارکنـان پایین رتبـۀ دولتـی از میانـۀ دهـۀ هشـتاد 

تـا بـه حـال بـا وجـود گرانـی، تـورم و تغییـر رشایـط 

معـاش  بـه  هـم  بـاز  او  نداشـته.  افزایشـی  رفاهـی 

و  می کنـد  اشـاره  مالیـه  وزارت  کارمنـدان  بـاالی 

می گویـد چـرا و بـا چـه توجیهـی این تفـاوت معاش 

میـان کارمنـدان هم رتبـه در وزارت مالیـه بـا سـایر 

دارد. وجـود  وزارت خانه هـا 

زمانـی   ، کـه  می کنـد  اضافـه  آخـر  در  درویشـی 

کارایـی  و  بهـره وری  توقـع  کارمنـدان  از  می شـود 

داشـت کـه سـطح معـاش بـا زندگـی آنان متناسـب 

و معنـی دار باشـد و آن هـا بـا دریافـت آن احسـاس 

نکننـد. بی عدالتـی 

عبدالفریـد احمـد، سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل 

اصالحـات اداری می گویـد، در زمـان فیصلـۀ طـرح 

معـاش  همسان سـازی 

کارمنـدان خدمات ملکی، 

دو کمیتـه تعریـف شـد که 

تخنیکـی  کمیتـۀ  ادارۀ 

را  مـا و کمیتـۀ رهـربی  را 

عهـده  بـه  مالیـه  وزارت 

داشـت، اما شـیوع ویروس 

کـه  شـد  موجـب  کرونـا 

اولویت هـای دولـت تغییـر 

کنـد و در اجرایـی شـدن 

ایـن طرح تاخیـر رخ دهد.

او می گویـد بـا ایـن  حـال 

مـا تعـدادی جلسـه برگزار 

ایـن  حاصـل  و  کردیـم 

بـود  طـرح  سـه  جلسـات 

بـه وزارت مالیـه داده  کـه 

ظرفیـت  بـه  بنـا  تـا  شـده 

خـود یکـی از ایـن طرح ها 

اجرایـی  و  انتخـاب  را 

کنـد. آقـای احمـد گفـت که 

کمیسـیون اصالحات اداری 

مالیـه  وزارت  پاسـخ  منتظـر 

. هسـت

در  سـخنگو  ایـن  اظهـارات 

می شـود  عنـوان  حالـی 

کـه وزارت مالیـه شـش مـاه 

اجرایـی  در  تعویـق  پیـش، 

عـدم  را  طـرح  ایـن  شـدن 

در  کمیسـیون  همـکاری 

ارایـۀ طرح عنوان کـرده بود.

کـه  تالش هایـی  وجـود  بـا 

بـرای متـاس بـا وزرات مالیه 

متاسـی  شـاره  امـا  شـد، 

بـود،  دسـرتس  در  کـه 

پاسـخگو نبـود و نتوانسـتیم 

وزرات  ایـن  توضیـح  کـه 

را بگیریـم امـا در گزارش هایـی کـه ماه هـای قبـل 

موجـود اسـت، آن هـا از تصمیم بـرای اجرایی کردن 

گفته انـد. آن 

بـه نظـر می رسـد، بـا اینکـه ایـن دو کمیتـه یـا بـه 

عبارتـی هـم وزارت مالیـه و هم کمیسـیون مسـتقل 

طـرح  فراینـد  بـودن  جـاری  از  اداری  اصالحـات 

تعدیـل معاشـات می گوینـد، امـا بودجـه در فقـدان 

ایـن طرح به مجلس روان شـده که حـاال منایندگان 

را بـه فکـر تحمیـل آن بـه دولـت انداختـه و تصویب 

بودجـه را مـرشوط به پذیـرش آن اعالم کرده اسـت. 

جدی تـر  را  سـوال  ایـن  اهمیـت  موضـوع،  ایـن 

می کنـد کـه آیـا دولـت و بـه خصـوص وزارت مالیـه 

کـه هـم بودجـه را وضع می کنـد و هم رهـربی طرح 

تـا چـه  بـه عهـده دارد  را  همسان سـازی معاشـات 

حـد در اجـرای ایـن طـرح صـادق بـوده یـا در آینده 

خواهـد بـود؟

***

کرونا در کشور
بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته ۱۲نفر بر اثر بیامری کویید– ۱۹ جان باخته و نتیجه آزمایش   

۸۴نفر دیگر هم مثبت اعالم شده است. این وزارت، شنبه، ۲۰جدی اعالم کرد که با شناسایی ۸۴بیامر جدید، تعداد کل 

بیامران کویید-۱۹ در کشور به ۵۳هزار و ۴۶۲تن افزایش یافته است. همچنین با مرگ ۱۲بیامر، شامر فوتی های ناشی کرونا 

در کشور به دوهزار و ۲۷۹تن رسیده  است.

یـادداشـت

هان طور که همه شاهد بودیم با جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری،   

اعالم نتایج ماه ها به طول انجامید؛ به صورتی که انتخابات در ماه سپتمرب2019 

انجام و نتایج در ماه فربوری2020 اعالم شد. پس از آن نیز آقای عبدالله نتایج 

را نپذیرفت و در نتیجه ما شاهد دو تحلیف در مارچ2020 بودیم.

اتفاق ها، دو رهرب درصدد چاره جویی برای وضعیت پیش آمده  این  از   پس 

برآمدند و رشوع به مذاکره کردند. باالخره پس از چندماه کشمکش و جنجال، 

در 17ماه می دو رهرب بر رس میز نشستند و توافقی سیاسی را امضا کردند که 

5بخش عمده داشت.

با  مشاوره  وظیفۀ  با  دولت  عالی  شورای  تشکیل  توافق،  بخش  اولین 

رییس جمهور و ایجاد اجاع سیاسی در کشور بود که  باید از رجال برجستۀ 

سیاسی و رهربان جهادی تشکیل می شد. به نظر می رسد آقای عبدالله با 

گان اینکه نهاد شورای عالی دولت یک نهاد سمبولیک است، به این بند از 

توافق سیاسی بی توجه ماند و به عبارتی »پشت آن نگشت.« در نهایت بخش 

اول توافق سیاسی تنها روی کاغذ باقی ماند.

رهربیت  سپردن  و  مصالحه  عالی  شورای  تشکیل  توافق،  بخش  دومین 

مذاکرات صلح به آقای عبدالله بود. برخالف بخش اول، آقای عبدالله در این 

زمینه تالش کرد که فعال و جدی ظاهر شود. رهربانی که در انتخابات در 

تیم عبدالله بودند هم تالش کردند که هرچه زودتر شورای عالی با بودجه و 

کارمندان مشخص و مستقل که توسط عبدالله تعیین می شدند تشکیل شود 

تا بتوانند رهربی واقعی را حداقل در این بخش به دست بیاورند.

تا قبل توافق تشکیل شورای عالی مصالحه و همچنین کمیته رهربی آن، متام 

تصمیم گیری در این قسمت در ارگ انجام می شد. سفرهای خارجی را آقای 

امتر انجام می داد و خط مشی فکری و اعضای هیات مذاکرۀ طرف افغانستان 

را نیز رییس جمهور غنی تعیین می کرد. 

در تاریخ 29 اگست رییس جمهور حکمی را امضا کرد که بر اساس آن شورای 

عالی صلح رسا تشکیل گردید و یک لیست از اعضای کمیته رهربی هم 

نرش شد، ولی عبدالله از این روند رضایت نداشت؛ چون به عقیدۀ او این شورا 

باید بر اساس توافق سیاسی شکل می گرفت نه براساس حکم رییس جمهور و 

لیست را هم باید تیم خودش انتخاب می کرد نه آقای غنی.

در مورد ساختار و تعداد کارمندان شورای عالی مصالحه هم مناقشه وجود 

شورا  این  در  کار  برای  را  نفر  هزار  دوونیم  حدود  ابتدا  در  عبدالله  داشت. 

پیشنهاد داد، ولی در پایان عمال فقط 500نفر در این نهاد پذیرفته شدند.

بودجه مورد تقاضای عبدالله نیز با کم شدن تعداد کارکنان کاهش یافت و بر 

نارضایتی عبدالله و متحدان او افزود، اما این نارضایتی مسکوت ماند.

تا اینجا بخش دوم توافق نیز نه آن طور که عبدالله در نظر داشت؛ بل قسا 

انجام شد و این مساله که آیا عبدالله واقعا رهربی شورای عالی مصالحه را بر 

عهده دارد یا خیر هنوز مورد بحث است.

تقسیم  و  سیاسی  مشارکت  که  شده  گفته  سیاسی  توافق  سوم  بخش  در 

قدرت در کابینه باید مساوی باشد. بر این اساس هر یک از رهربان می توانند 

50درصد کابینه را تعیین کنند. در مورد تعیینات باالرتبه هم باید مکانیزمی 

شکل می گرفت که مطابق آن، تعیینات با موافقت هردو طرف انجام می شد.

در عمل، کابینه فعلی با حضور ده نفر از طرف آقای عبدالله ایجاد شده که 

به این ترتیب می توان گفت حضور وی در این قسمت نه 50درصد که حدود 

37درصد بوده است.

در مورد تعیینات در قسمت والی ها هم آقای غنی تابه حال حداقل 18والی 

معرفی کرده، اما دیده منی شود که از طرف عبدالله واقعا کسی معرفی شده 

باشد.

با مذاکرات  از طرف وی بوده کسانی بوده اند که  والی هایی هم که ظاهرا 

مستقیم رهربان قومی در تیم عبدالله با ارگ تعیین شده اند و نه با دخالت 

خود عبدالله. پس این بند از توافق نیز با این وضعیت اجرا نشده است.

انتخابات های  چون  است.  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  چهار  بند 

ریاست جمهوری در افغانستان همیشه محل منازعه و جنجال بوده و شکایاتی 

مبنی بر تقلب وجود دارد؛ در این توافق قرار شد از دوجانب تالش شود در 

این زمینه اصالحات آورده شود. با اینکه این قسمت از توافق بیشرت از طرف 

جانب عبدالله مطرح بود و این تیم مدعی مشکالت در انتخابات بود، اما بعد 

از امضاشدن این توافق، هیچ متایل جدی و واقعی از طرف تیم عبدالله برای 

اصالحات در انتخابات دیده نشد. کارها و بحث هایی انجام شد، اما در هان 

حد حرف باقی ماند و اصال به شکل یک خواست مهم از طرف یک جریان 

سیاسی درنیامد.

نکته اینجاست که با توجه به تقویم انتخاباتی کمیسیون انتخابات، قرار است 

انتخابات های عقب افتادۀ شورای والیتی و پارملانی والیت غزنی و همچنین 

انتخابات شاروالی ها در ماه اکتوبر سال جاری برگزار شود. با توجه به این 

مسایل، انتظار می رفت تیم عبدالله در این قسمت از توافق، بیشرت فعال باشد 

و خالهای موجود را پر کند، اما وی یا نخواست و یا نتوانست در این زمینه هم 

عملکرد خوبی داشته باشد.

توافق  این  میانجی های  یا  تضمین کننده  مورد  در  آخر  و  پنجم  مساله 

سیاسی است. بر اساس چشم دیدها آقایان سیاف، کرزی و قانونی به عنوان 

نتوانسته اند کار در خور  تا هنوز  اما  تضمین کننده، فعالیت هایی کرده اند، 

توجهی انجام بدهند. کار این تضمین کننده ها در توافق سیاسی این است 

این  دیده شود،  دوطرف  از  توافق  مفاد  از  خارج  عملی  و  تخلف  هرگاه  که 

و  بدهند  تشکیل  دوجانب  حضور  با  تخنیکی  تیمی  باید  تضمین کننده ها 

تابه حال هیچ گاه این کار صورت نگرفته؛  اما  موارد تخلف را بررسی کنند، 

میانجی گری هایی به صورت شخصی انجام شده، اما معموال به جایی نرسیده 

است؛ مثال شورای عالی مصالحه در 29 اگست تشکیل شد، ولی کارش آغاز 

نشد و در انتها تنها با فشارهای جامعه جهانی بود که این شورا واقعا افتتاح شد 

و رشوع به فعالیت کرد. 

در نهایت اینکه آقای عبدالله متایل یا توانی برای اجرایی کردن کامل مفاد 

توافق نامۀ سیاسی ندارد. شاید یک از عوامل ناتوانی آقای عبدالله ناامیدی و 

قطع همکاری هم پیانان و رهربانی باشد که قبال در تیم وی حضور داشتند و 

اینک به ایجاد روابط سیاسی دیگر روی آورده اند.

می توان گفت این دومین پیان و توافق سیاسی میان دکتور غنی و داکرت 

عبدالله است که با قبول شکست از جانب عبدالله به پایان می رسد.

رسانجام توافق  سیاسی: ناکامی
می توان گفت این دومین پیامن و توافق سیاسی میان دکتور غنی و داکرت 

عبدالله است که با قبول شکست از جانب عبدالله به پایان می رسد
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انتقادهای گسرتده یی   
که بر نحوۀ مرصف کود 
91 و پرداخت های خارج 

از اصل معاش )کرایۀ 
خانه، خرچ دسرتخوان 
و...( صورت گرفت به 

اضافۀ مقایسۀ حجم این 
مصارف با متوسط درآمد 

مردم در کشور، موجب 
ناباوری و عدم اعتامدی 
جمعی به عدالت دولت 

شد 

با اینکه این دو کمیته یا   
به عبارتی هم وزارت مالیه و 

هم کمیسیون مستقل 
اصالحات اداری از جاری 
بودن فرایند طرح تعدیل 

معاشات می گویند، اما 
بودجه در فقدان این طرح 

به مجلس روان شده که 
حاال منایندگان را به فکر 

تحمیل آن به دولت انداخته 
و تصویب بودجه را مرشوط 

به پذیرش آن اعالم کرده 
است. 

قرار بود که به طور   
آزمایشی و در طی سه ماه 
معاش کارمندان افزایش 
پیدا کند تا وزارت مالیه 

تخمین بزند که این 
افزایش موجب کرسی 

بودجه می شود یا خیر، اما 
هرگز این طرح آزمایش 

نشد و تنها معاش 
کارمندان بست های پایین 
خود وزارت مالیه افزایش 

پیدا کرد.

فرشته حسینی



 

آن ها  می خورم.  غبطه  حرفه یی  کتاب خوان های  به  همیشه 

اتفاقی که در  جهان دیده و خردمند به نظر می رسند. به عالوه، هر 

همیشه  و  نیستند  تنها  کامال  وقت  هیچ   دهد،  رخ  زندگی شان 

کتاب های شان را همراه دارند. مادرم در طول زندگی اش یکی از این 

شیفتگان ادبیات بوده و کتاب ها مونس همیشگی   اش هستند. او به یاد 

دارد در هشت سالگی  پیش از این که واکسینی برای سل وجود داشته 

باشد به این بیاری مبتال شد و برای شش ماه او را به آسایشگاهی 

۱۰۰مایل دورتر از محلی که خانواده اش زندگی می کردند فرستادند. 

مادرم می گوید: »کتاب ها من را از آن رشایط غیرقابل تحمل نجات دادند 

و باعث شدند بتوانم از تختم فرار کنم و در مکان ها و زندگی های دیگر 

ماجراجویی داشته باشم.«

از مطالعات شان  اغلب خاطرات شیرینی  کتاب خوان های حرفه یی 

نویسندۀ وبالگ سال های   ،)Clare Reynolds( رینالدز  کلر  دارند. 

مطالعۀ خودخواهانه می گوید: »اولین خاطرات من از مطالعه به زمانی 

بر می گردد که مادر مرحومم مرا به کتاب خانۀ محلی مان می برد. هر دو، 

تا جایی که می توانستیم دست های مان را پر از کتاب می کردیم. موتر 

نداشتیم و باید مطمین می شدیم که می توانیم از پس حمل همۀ آن 

کتاب ها در ملی بس بربیاییم.«

عالقۀ رینالدز به مطالعه در سال های نوجوانی نیز ادامه یافت و باعث 

شد او تحصیل در رشتۀ ادبیات انگلیسی در دانشگاه لیدز را برگزیند، 

اما بعدها کار و خانواده  او را آن چنان مشغول کرد که برای سال ها 

به قول خودش در »کویر مطالعه« به رس می برد. این حس کمبود وقت 

برای بسیاری از ما آشنا است و خودمان آن را تجربه کرده ایم. دل مان 

برای فرصت مطالعۀ بیش تر شاد می زند. کتاب می خریم و آن ها را روی 

هم می چینیم، اما هیچ وقت فرصت مطالعه شان را پیدا منی کنیم. 

جاپانی ها حتی برای این وضعیت در زبان شان یک کلمه هم دارند: 

تسوندوکو.

نظرسنجی  تایید می کند. یک  را  این وضعیت  نیز  آماری  داده های 

در ایاالت متحدۀ امریکا نشان داد که بیش از یک سوم بزرگ ساالن 

می گویند مایلند بیش تر کتاب بخوانند. در این نظرسنجی مطالعه، 

بعد از ورزش دومین فعالیتی بود که بیش ترین عالقه نسبت به آن ابراز 

شده بود. به همین شکل در فرانسه، ۶۵درصد از افراد باالی ۱۵سال 

گفته بودند که آرزو می کردند می توانستند بیش تر کتاب بخوانند. این 

میزان میان آن ها که در آن زمان در سطح متوسطی مطالعه می کردند 

۷۷درصد بود.

اگر شا هم یکی از این افراد هستید احتاال تنها وقتی به رساغ کتاب 

می روید که مشغولیت دیگری نداشته باشید، یعنی تقریبا هیچ وقت! 

گویی، بدون آن که در موردش فکر کرده باشید، زمانی تصمیم گرفته اید 

که هرچند عاشق کتاب هستید، اما مطالعه در عمل آخرین اولویت 

را در زندگی شا دارد و اگر بتوانید آن را البه الی کارهای دیگر جا 

می دهید. اگر هنوز ته ماندۀ عادت مطالعه با شاست، رشط می بندم 

که کتاب خوانی را برای آخر شب می گذارید یا زمانی که در تعطیالت 

هستید.

برای خواندن کتاب های بیش تر باید مطالعه را در اولویت باالتری قرار 

دهید به این معنی که باید عادت ها و برنامۀ روزانه تان را به نحوی تغییر 

دهید تا جا برای مطالعه باز شود. آن هایی که به واسطۀ شغل شان 

»اَبَرخواننده« هستند از جمله رسدبیران، کارگزاران ادبی و داوران جوایز 

ـ به ما نشان می دهند که اگر مشتاق باشیم و کتاب خوانی را  کتاب ـ

در اولویت قرار دهیم چه حجم از مطالعه ممکن است. برای مثال اد 

نیدهام  را در نظر بگیرید: رسدبیر پیشین مجالتی مثل اف.اچ.ام  و 

رولینگ استون، که در سال۲۰۱۸ مجلۀ خودش را با نام اسرتانگ وردز 

راه اندازی کرد. این مجله هر ماه بیش از صد کتاب را نقد و بررسی 

می کند و نیدهام باید همۀ این  کتاب ها را بخواند یا به نسخۀ صوتی 

آن ها گوش دهد.

 او می گوید: »هیچ راه میان بری وجود ندارد. باید برای این کار زمان پیدا 

کنم. مجله هر شش هفته یک بار منترش می شود و ما حساب کرده ایم 

که من برای پنج هفته، هر هفته باید حجمی معادل رمان جنگ و صلح 

را مطالعه کنم.« وقتی مطالعه، راه امرار معاش شا یا جزیی از وظایف 

کاری تان است به اولویتی تبدیل می شود که بقیۀ زندگی تان پیرامون 

آن شکل می گیرد. مسلا نیاز نیست به اندازۀ نیدهام مطالعه کنید، 

اما برای این که بیش تر بخوانید الزم است خوب به این سوال فکر کنید 

که با توجه به ارزشی که برای کتاب ها قایل هستید آیا به اندازه یی که 

شایسته است به این فعالیت در زندگی تان توجه می کنید و برای آن 

زمان کافی اختصاص می دهید یا نه.

وقتی که گزینه های بسیاری با هم در رقابت  اند تا وقت ما را به خود 

اختصاص دهند، مهم است که مزایای منحرصبه فرد کتاب خوانی را به 

خودمان یادآوری کنیم. من هر روز صبح روزنامه می خوانم و شغلم نیز 

مستلزم خواندن مقاالت و منت های متعددی است، اما وقتی که فرصت 

دارم خودم را در یک کتاب غیرداستانی عالی غرق کنم به کلی تجربۀ 

دیگری است. تقریبا می توانید حضور نویسنده را کنار خودتان در 

یک سفر فکری شخصی احساس کنید. هنگامی که به انتهای کتاب 

می رسید، این تجربه شا را متحول کرده است و جهان را به گونه یی 

متفاوت می بینید، اگرچه تلویزیون و بازی های کمپیوتری راه گریزی 

در اختیار ما قرار می دهند، اما هیچ چیز مثل این نیست که در سکوت 

در گوشه یی بنشینید و با ولع صفحات یک رمان زیبا را بخوانید و اجازه 

دهید کلات شا را به فضای دیگری منتقل کنند. منایشگرهای 

تلویزیون و کمپیوتر به شا نشان می دهند که چه چیزی در حال رخ 

دادن است، رمان ها اما داستان را در ذهن شا می سازند و به شا 

اجازه می دهند که هر کسی باشید و به هر کجا بروید.

چه کنیم؟

برای این که بیش تر کتاب بخوانید دست کم در آغاز تالش زیادی الزم 

است. برای موفقیت در بلندمدت، باید عادت های جدیدی در زمینۀ 

مطالعه  پرورش دهید تا آن جا که مطالعه به کاری تبدیل شود که بدون 

تالش و ارادۀ آگاهانه به طرفش روید. قبل از این که به جزییات این 

بپردازیم که چه طور می توان به این مرحله رسید، باید به چند گام 

ابتدایی توجه کنیم که ادامۀ مسیر را هموار خواهند ساخت.

می خواهید  چرا  که  است  پرسش  این  بر  تامل  گام ها  این  از  یکی 

در  اجتاعی  روان شناس  گاردنر،  بنجامین  بخوانید.  بیش تر کتاب 

دانشگاه کینگز کالج لندن و کارشناس روان شناسی عادت است. 

نظریۀ شکل گیری عادت او با لزوم داشنت انگیزۀ کافی آغاز می شود. او 

می گوید »به این فکر کنید که دقیقا چرا می خواهید یک عادت جدید را 

در زندگی تان شکل دهید؟ این عادت چه منافعی به همراه دارد؟ پاسخ 

دادن به این گونه پرسش ها می تواند به شا انگیزۀ بیش تری  دهد.«

کتاب خوانی فعالیتی است که به عنوان یک نوع رسمایه سازی شناختی 

در نظر گرفته می شود که می تواند شا را از آلزایمر و سایر بیاری های 

مرتبط محافظت کند. همچنین باید در این زمینه میان انگیزه های 

ـ و انگیزه های  ـ یعنی مفید یافنت یک فعالیت به خاطر خودشـ  درونیـ 

بیرونی ــ یعنی انگیزه پیدا کردن به دلیل وعدۀ دستیابی به پاداشی 

ـ متایز قایل شد. توجه داشته باشید که به خصوص در ابتدا،  بیرونیـ 

اگر کتاب هایی را برای مطالعه انتخاب کنید که به دلیل ماهیت شان 

برای شا کشش بیش تری دارند احتال این که با موفقیت مسیر را 

ادامه دهید بیش تر است. 

جیمز کلیر  )James Clear( نویسندۀ کتاب عادت های امتی )۲۰۱۸( 

 Naval( راویکانت  ناول  رویکرد  از  او  است.  موافق  موضوع  این  با 

Ravikant(، رسمایه گذار و کارآفرین امریکایی-هندی یاد می کند:

)راویکانت( چیزی شبیه به این می گوید که »در ابتدا هر چیزی دل تان 

می کشد بخوانید« هر چه که به شا کمک می کند عاشق کتاب خوان 

بودن یا عادت مطالعه شوید هان را بخوانید. وقتی که عاشق این 

عادت شوید از آن جا به بعدش آسان است... حاال گزینه های فراوانی 

دارید؛ زیرا مطالعه، بخشی از زندگی تان شده است.

نکتۀ مرتبط دیگر این است که به خودتان اجازه دهید اگر از کتابی 

خوش تان نیامد آن را رها کنید. رینالدز می گوید: »سال ها به رساغ 

کتاب هایی می رفتم که دیگران گفته بودند »باید« بخوانم. با دقت 

بسیار متام کتاب  هایی را که نامزد جایزه های مختلف شده بودند شخم 

می زدم. به سختی تالش می کردم تا همۀ آن ها را تا انتها بخوانم، حتی 

واقعا از آن ها لذت منی بردم. تا این که یک روز کتابی را که دوست 

نداشتم کنار گذاشتم و کتابی را برداشتم که از آن خوشم می آمد. 

آن موقع بود که ایدۀ وبالگ »مطالعۀ خودخواهانه« و این باور شکل 

گرفت.«

کلیر اضافه می کند: »خیلی از مردم از هان ابتدا احساس می کنند 

گیرافتاده اند، اما عبارتی که من همیشه سعی می کنم به یاد داشته 

باشم این است: رشوع به خواندن کتاب های بیش تری کن، اکرث آن ها 

را نیمه رها کن، آن هایی را که فوق العاده هستند دو بار بخوان. فکر 

می کنم پیروی از این توصیه برای بسیاری از کتاب خوان ها سودمند 

باشد.«

یکی دیگر از گام های اولیه این است که به پیرامون تان نگاه کنید. 

ـ و رشوع به خواندن  ـ چه کاغذی و چه دیجیتلـ  دست گرفنت کتابـ 

کم  عادتی  قدر  »هر  می گوید:  کلیر  است؟  آسان  برای تان  چقدر 

زحمت تر باشد، راحت تر برای مان جا می افتد. او توصیه می کند در 

محیط دیجیتل یا فزیکی خود تغییراتی دهید تا خواندن ساده تر و کم 

دردرس تر شود از جمله این که اپلیکیشن  های مخصوص مطالعه را در 

موبایل تان در معرض چشم بگذارید و در محل هایی که زمان زیادی 

را در آن ها می گذرانید کتاب قرار دهید. »وقتی دور  و برتان پر از کتاب 

است راحت تر می شود یکی از آن ها را برداشت و ورقی زد.

 اگر می خواهید چیزی به جزی از زندگی تان تبدیل شود، آن را بخش 

بزرگی از محیط پیرامون تان کنید. البته اگر شا هم عادت تسوندوکو 

را دارید به این معنی است که هم اکنون در رعایت این توصیه ماهر 

شده اید، فقط سعی کنید به یاد داشته باشید که کتاب های دور و برتان 

را بردارید و مطالعه کنید.

آخرین مورد از این گام های اولیه این است که به اهداف تان بیندیشید. 

کلیر توصیه می کند: در ابتدا اهداف ساده یی را برای عادت  جدیدتان 

در زمینۀ مطالعه تعیین کنید. اگر در مدتی کوتاه بیش از اندازه به 

»پیشنهاد  است.  بیش تر  شکست  احتال  بیاورید  فشار  خودتان 

می کنم به خودتان اجازه دهید که هر روز فقط یک صفحه مطالعه 

کنید یا هدف ساده یی مثل این.« کلیر این روش را »قانون دو دقیقه« 

می نامد. کلیر می گوید: »یک حقیقت عمیق در مورد عادت ها که مردم 

عموما آن را نادیده می گیرند این است که اول باید یک عادت شکل 

بگیرد تا بعد بتوان آن را بهبود داد.«

اکنون که راجع به بنیاد عادت جدیدتان در زمینۀ مطالعه  صحبت 

کردیم، بر اساس مدل گاردنر، مرحلۀ بعدی ایجاد »تداعی گرهای اقدام -

محور« )action associations( است. این مساله در زمینۀ کتاب خوانی 

یعنی مطالعۀ کتاب به مقدار کافی در یک موقعیت مشخص و به تعداد 

دفعات کافی تا جایی که یک پیوند قوی و اکتسابی میان بودن در آن 

موقعیت )یا زمان خاص( و مطالعه در ذهن شا شکل گیرد.

احتال  کنید،  عمل  بتوانید  خاص تر  قدر  هر  می گوید:  گاردنر 

موفقیت تان بیش تر می شود. پس به مشخصات این که کجا و چه وقت 

می خواهید کتاب خوانی را به زندگی تان اضافه کنید فکر کنید برای 

مثال هنگام صبحانه خوردن، در مسیر کار در قطار، با قهوۀ میان  روز، 

بعد از این که کودکان را خواباندید یا بعد از شام. این تداعی گر می تواند 

یک ساعت مشخص، یک رخداد یا یک موقعیت خاص باشد.

 گاردنر می گوید: مادامی که موقعیت مشخصی که تعریف کرده اید 

به طور مرتب در زندگی تان پیش بیاید، مهم نیست چه چیزی است.

وقتی لحظاتی را در زندگی روزانه تان پیدا کردید که به نظر می رسد 

می شود عادت کتاب خوانی را از آن ها رشوع کرد، تا جایی که می توانید 

در هان وضعیت با مداومت به خواندن ادامه دهید. گاردنر می گوید 

»تداعی گرهای اقدام-محور در کانون یک عادت قرار دارد. اگر در انجام 

کاری مداومت داشته باشید، آن تداعی  را تقویت می کنید. وقتی یک 

تداعی تقویت شود، کنرتول عادت از یک سیستم پردازشی پرزحمت 

که نیاز به فکر دارد تبدیل به سیستم خودکاری می شود که غریزی جلو 

می رود. شا در یک موقعیت قرار می گیرید که اقدامی را در ذهن تان 

تداعی می کند و بدون این که به کاری که قرار است انجام دهید فکر 

کنید، دست به اقدام می زنید.«

هان طور که عادت کتاب خوانی را در خودتان پرورش می دهید در 

مورد چالش های پیش رو واقع گرا باشید و سعی کنید از هیچ لغزشی 

فکر می کنند  مردم  وقتی  »به نظرم  گاردنر می گوید:  نشوید.  آشفته 

کاری که قرار است انجام دهند بسیار ساده است و بعد پیش می روند 

و می بینند این طور نیست، اکرثا دلزده می شوند، درعین حال اگر از 

هان ابتدا به آن ها بگویید در واقع کاری که دارید رشوع می کنید قرار 

است بسیار دشوار باشد، آن کار ساده تر می شود. این باعث می شود 

حتی اگر در ابتدا موانعی را رس راه شان تجربه کنند، انگیزۀ مداومت 

داشته باشند.«

نکات کلیدی

به این بیندیشید که چرا می خواهید بیش تر کتاب بخوانید. هر چه 

انگیزۀ شا قوی تر باشد، احتال موفقیت تان بیش تر است. با مطالعۀ 

کتاب هایی رشوع کنید که از آن ها لذت می برید و از این هراس نداشته 

باشید که کتاب هایی را که دوست ندارید نیمه رها کنید.

برای پایه ریزی عادت جدیدتان در زمینۀ مطالعه، کتاب ها را به بخش 

مهمی از محیط های فزیکی و دیجیتلی که هر روز با آن ها مواجهه 

هستید تبدیل کنید.

در ابتدا اهداف ساده  برای خودتان تعیین کنید. سعی کنید هر روز 

مقدار کمی مطالعه کنید.

به برنامۀ روزانه و عادت های کنونی تان نگاه کنید. به این فکر کنید 

که کجا عادت جدیدتان برای مطالعه را می توانید پرورش دهید، در 

حقیقت چه طور آن را بر دوش عادت های کنونی تان سوار می کنید. 

هر چه جزیی تر به این مسایل فکر کنید احتال موفقیت تان بیش تر 

می شود.

تا جایی که می توانید تالش کنید که هر وقت در آن موقعیت، زمان یا 

مکان قرار گرفتید، مطالعه کنید. در نهایت، عادت جدیدی در زمینۀ 

مطالعه در شا شکل خواهد گرفت که در آن برای کتاب خواندن نیاز 

به کوشش خاصی ندارید.

معیار پیرشفت خود را مطالعۀ روزانه قرار دهید نه متام کردن تعداد 

مشخصی کتاب . بعد از حدود دو هفته احساس خواهید کرد که عادت 

جدیدتان رشوع به ریشه دواندن کرده است.

به این توجه کنید که آیا محیط اجتاعی شا از کتاب خوانی حایت 

دیگر  با  یا  بپیوندید  مطالعه  گروه  یک  به  می توانید  نه.  یا  می کند 

کتابخوان هایی که عالیق مشرتک با شا دارند گپ و گفت کنید.

به هویت خودتان به عنوان یک کتاب خوان حرفه یی پر و بال بدهید. در 

یک جمله بنویسید که دوست دارید چه گونه فردی باشید و به این فکر 

کنید که کتاب خوانی به آن هدف چه کمکی خواهد کرد.

اگر توصیه های این مقاله را انجام داده اید، اما مداومت در این مسیر 

برای تان دشوار است یک ابزار موثر که می توانید برای حفظ انگیزه  از 

آن استفاده کنید بررسی پیرشفت تان است. نکتۀ مهم این است که در 

مراحل اولیه هدفی واقع بینانه و قابل دستیابی برای خودتان تعیین 

کنید و موفقیت خودتان را ثبت و مرور کنید.

ایدۀ دیگر برای پرورش عادت کتاب خوانی این است که به محیط 

اجتاعی تان فکر کنید. سهیم شدن یک لذت با دیگران، تاثیر آن را 

چند برابر می کند. اگر هیچ کدام از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک 

شا اهل مطالعه نیستند، کتاب خوانی همیشه برای شا یک فعالیت 

خصوصی باقی خواهد ماند که از روابط فردی  تان مجزا است و باید 

همیشه در حاشیۀ آن ها برایش جایی پیدا کنید. اگر در چنین وضعیتی 

قرار دارید منظورم این نیست که با همۀ دوستان تان قطع رابطه کنید، 

اما توصیه می کنم دنبال یکی دو رفیق که اهل مطالعه هستند نیز 

باشید.

موضوع دیگری که به ارتباط با سایر کتاب خوان ها برمی  گردد این است 

که به پرورش حس هویت خودتان به عنوان یک کتاب خوان فکر کنید. 

کلیر می گوید: »معموال هر وقت در مورد عادت ها و هویت صحبت 

می کنم این حرف را زیاد می گویم. مثال هدف اصلی این نیست که 

شا ماراتن بدوید، هدف اصلی این است که دونده شوید. درست 

است؟ یا این که هدف این نیست که در یک برنامۀ آموزشی مراقبه  

در سکوت رشکت کنید هدف اصلی این است که به مراقبه گر تبدیل 

شوید. این جا هم دقیقا همین مساله مصداق دارد. هدف واقعی این 

نیست که ۳۰کتاب بخوانید. هدف این است که کتاب خوان شوید.«

کلیر توصیه می کند که زمان مشخصی را رصف فکر کردن به این کنید 

که چه گونه فردی می خواهید باشید و خواندن کتاب های بیش تر چه 

گونه به شا در رسیدن به این مقصد کمک می کند. کلیر می گوید: 

»این موضوع باعث می شود که هر اقدامی که انجام می دهید مثل رأیی 

به فردی باشد که می خواهید به آن تبدیل شوید. اگر این طور فکر کنید 

یک باره مطالعه را در پرتو نور روشن تری می بینید. مثل این است که هر 

بار که کتابی دست می گیرم و یک صفحه می خوانم دارم به آن هویتی 

که در حال ساختنش هستم رأی مثبت می دهم.«

منبع: آسو/ با اندکی تلخیص

کتاب نامه
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بسیار به هم نزدیک و بسیار 
دور از هم

یادداشتی بر »جانستان کابلستان« 
سفرنامه رضا امیرخانی به افغانستان

کتاب خاطرات اوباما در صدر فروش آمازون
بنا بر اعالم سایت آمازون؛ پرفروش ترین کتاب در سال گذشته میالدی به کتاب ها در حوزه خاطرات اختصاص دارد. کتاب خاطرات اوباما، رییس جمهور سابق امریکا، در صدر قرار 

دارد و پس از آن، کتاب خاطرات مری ترمپ، برادرزاده ترمپ قرار دارد؛ گویا رقابت بین ترمپ با حزب مقابل همچنان ادامه دارد. کتاب »خیلی زیاد اما همیشه ناکافی« که پیش از 
انتخابات امریکا به قلم مری ترمپ منترش شد، به زندگی خانوادگی رییس جمهور پرحاشیه امریکا پرداخته است؛ کتابی که تاکنون به زبآن های مختلف از جمله فارسی ترجمه شده و از هامن 

ابتدا مورد استقبال مخاطبانش قرار گرفت. مری ترمپ در این اثر به تحلیل روان شناختی کاکایش براساس پیشینه خانوادگی او و تاثیر پدر سخت گیرش در تبدیل شدن دونالد به یک 
هیوال می پردازد. کتاب خاطرات اوباما که با نام »رسزمین موعود« منترش شده از هامن ابتدای کار با استقبال زیادی مواجه شد. در 24ساعت پس از انتشار نزدیک به یک میلیون کتاب 

فروخته شد. رییس جمهور سابق امریکا در این کتاب 768صفحه یی از خاطرات خود از دوران پیش از ورود به عرصه سیاست، چالش های موجود در مسیر ازدواجش، مشکالتی که در 
دوران ریاست جمهوری خود با حزب جمهوری خواه به عنوان یک رییس جمهوری سیاه پوست داشته و سیاست های نژادپرستانه ترمپ گفته است.

شــمردن  مشغول  عمر  متام  آدمی زاد   

دردهاست؛ دردهای خودش، دردهای دیگران، 

و  نوعش  هـر  از  درد  زمین،  و  آسان  دردهای 

آخرش هم می رود، بی این که فهمیده باشــد درد 

چیســت یا اگر هم فهمیده باشد، بی آن که راهی 

برای درمانش پیدا کرده باشد. این آدمی زاد را در 

یک جغرافیای محدود ببینید، کره زمین و این 

همه کشـور و رسزمین را رها کنید و بیایید این 

طرف که ما هستیم؛ ما که هنوز مثل خیلی از 

هموطنان مان نتوانسـته ایم بکس برداریم و برویم. 

هم مرز،  همزبان،  دو کشور همسایه،  به  بیاییم 

بسیار به هم نزدیک و بسیار دور از هم؛ ایران و 

افغانستان. مواجهه میــان مــردم این دو کشور با 

زدیم،  حرف  آن  از  کــه  اشـرتاکاتی  همه  وجود 

همواره اسف بار بوده که تا حد زیادی، ناشی از 

غربزدگی  البته  و  ایران  مــردم  کاذب  غرور 

وخامت باری اســت که فکر کنم همه درباره اش 

خوب می دانیم.

در  حد  چه  تا  هم  افغانسـتان  مهاجران  این که 

داشـته اند،  نقــش  شکاف  این  شکل گیری 

روشن  درباره اش  بتوانـم  کــه  نیست  موضوعی 

قضاوت کنم. از ایرادهایی که مردم ایران دارنــد، 

پنهان کردنش  برای  هم  دلیلی  و  آگاهم  خوب 

ندارم. با این همه هنوز دیر نیست.

طبعا می شود و باید که راهی برای ایجاد شناخت 

دو طرفه فراهم شود. شناختی که دوستی ها را با 

وجود موهبت همزبانی پررنگ تر می کند. مسـیر 

دشواری کــه اهالی فرهنگ دو کشور باید آن را 

هموارتر کنند و همه به خودمان بیش تر، یادآوری 

بدون  آشنایی  و  دوستی  »ایجاد  باید  که  کنیم 

تکیه کردن به سیاسـتمداران دو کشور« را بیش از 

هر چیزی دنبال کنند.

 یکــی از اتفاقات خوبی که فرصت بیش تری برای 

آشنایی میان مردم دو کشور ایجاد کرده، رفت و 

آمدهایی است که نتیجه آن ها در قالب سـفرنامه ها 

منترش شده است. »جانستان کابلستان« اثر رضا 

وجود  با  و  کتاب هاست  این  از  یکی  امیرخانی 

مخاطب  می تواند  که  آن،  سیاسی  رگه های 

باهـوش را گاهی دچار مســاله کنــد، در معرفی 

افغانســتان تا حد زیادی موفق بوده است.

اشرتاکات  بیان  در  بگوییم  است  بهرت  اصال   

نگاه های  و  کرده  عمل  موفق  کامال  فرهنگی 

سیاسـی اش هم که شــاید ناخواسته وارد منت

به  نگریسنت  برای  آسـیبی  شده اند، منی توانند 

افغانستان دور از نگاه های معمول باشند. ماجرای 

همرس  با  همراه  نویسـنده  سـفر  کتاب،  اصلی 

اســت.  افغانستان  به  و پرس یک ونیم ساله اش 

وقتی برای یک سخرنانی و شــرکت در مراسمی 

پاسپورت  کــه  می بینند  و  می روند  مشــهد  به 

خود را هــم آورده اند، تصمیم می گیرند ســفری 

به افغانستان داشته باشند. بعد هم نتیجه سفر 

می شود همین کتاب که روایت بسیار خوبی از 

سفرشان به شهرهایی از افغانستان است: هرات، 

کابل و مزاررشیف.

میان  چنان  را  دقیقش  تاریخی  اطالعات  او 

اتفاقات ساده یی که روایت می کند، می پیچاند که 

مخاطب را کامال بــا خود همراه می کند، اما طبعا 

گاهی هم این موضوع به ذوق می زند که نویسنده

می خواهد جا به جا، سواد خودش را به مخاطب 

نشان بدهد. نکته مهم دیگر ماجرا در این است 

کــه او همه چیـز را واضح و شـفاف بیان می کند. 

افغانستان  فرهیختگان  و  استادان  انتقـادات 

نسـبت بــه رفتار و عملکرد ایرانی ها و خاطرات 

توصیفات  کنار  در  همه  عادی،  مردم  خوش 

دقیق مکآن ها و اتفاقات، تصویــر دقیقی از دیار 

همسایه به مخاطب می د هد؛ مخاطبی که حتی 

حرف زدن  فارسی  برای  دل وجانش  اندکی  اگر 

در کشوری دیگر بتپد، دلش او را به افغانستان 

دعوت می کند.

روایت ها  چند  هـر  امیرخانی،  کتاب  در 

می توانسـت عمیق تر و با شـناخت بیش تر همراه 

باشد، می توان انسان امروز افغانستان را دید و با 

او آشـنا شـد، گپ زد و تالش کرد برای پیدا کردن 

را  مشرتکی  ریشه های  و  مشرتک  حرف های 

یافت که در وضعیت نامساعد چند دهه گذشته 

در هجوم مهاجرت هایی که مردم هر دو کشور 

آمادگی اش را نداشته اند، گم شده اند. می توان 

این  انسان کشور همسایه،  ناگهان فهمید، آی 

رفیقیم،  ما  بکنند؛  مرزها هیچ بدی منی توانند 

ما هم ریشه ایم، از یک زبان و یک درد و ... درد 

رسـیدم.  درد  بــه  باز  و  کردم  رشوع  درد  از   ....

دردی که شاید زمان حل شـدنش من دیگر زنده 

نباشـم و نتوانم شــادی اش را عمیق حس کنم، 

امــا مطمینم از همین حاال که آن روز می رسـد، 

می توانم از همین حــاال ببینمش و برای آیندهای 

که منی بینمش، حافظ بخوانم کــه »با درد صرب 

که  طور  هان  می فرسـتمت.«...  دوا  که  کــن 

خیلی شب ها در عامل رویا، خودم را در افغانستان 

می بینم ،... خدا را چه دیدید. شاید روزگاری من 

هم توانستم سـفرنامه یی بنویسم؛ از سفری که 

آدم هایش، ســالم، محبت، خداحافظ و بی شار 

کلات دیگر را مثل من بیان می کنند.

زینب مرتضایی فرد

چه گونه بیش تر کتاب بخوانیم؟



در شـهر قـدم می زنـم و از کنـار خانه هـای درهـم 

تنیـده می گـذرم؛ بـا خـود فکـر می کنـم در چندمیـن 

خانـه محبـت جریـان دارد؟ در کـدام ایـن خانه ها زنی 

انتظـار  زنـی شـاد، چشـم  می خنـدد؟ در کدام شـان 

برگشـنت شـوهرش به خانه اسـت؟ و یا برعکس؛ کدام 

خانـه در خـود زنی را جا داده که ده سـال، بیست سـال 

نوازشـی  نشـنیده،  عاشـقانه یی  بیش تـر، حـرف  یـا  و 

ندیـده و لبخنـدی بـه قدردانـی از سـال ها خدمـت و 

فداکاریش دریافت نکرده است؟

ازدواج امری اسـت کـه انسـان را بـه رشیـک زندگیـش 

وصـل می کنـد و اولیـن گام در بنـا نهـادن خانواده یـی 

موفـق و سـامل اسـت. در واقع فرد بـا ازدواج کـردن وارد 

دنیایـی از مسـوولیت ها، اشـرتاک ها و تعلقـات تازه یی 

می  شـود، امـا گاهـی رشایـط به گونه یـی پیش مـی رود 

کـه دیگـر فـرد منی توانـد در کنـار همـرسش بـه ایـن 

مسـوولیت ها، اشـرتاکات و احساسـات پابنـد مبانـد.

 در بسـیاری از خانه هـای شـهر، زنـان و مردانـی در 

عشـق  مدت هاسـت  کـه  می کننـد  زندگـی  کنارهـم 

خانـه  یـک  سـقف   زیـر  نـدارد.  معنایـی  برای شـان 

هسـتند، امـا در رابطـه اجتاعـی و عاطفـی مشـرتک 

از هـم فاصلـه دارنـد. خـود، کیلومرتهـا 

طـالق عاطفـی یا هان طـالق پنهان، نوعـی از طالق 

ارزشـی،  به دلیـل وجـود موانـع فرهنگـی،  اسـت کـه 

معنـوی، موقعیتی و قانونی خاص، آشـکار منی شـوند. 

در واقـع ایـن گونـه طالق هـا اتفـاق می افتنـد بـدون 

این کـه ازدواج باطل شـود. زوجین ناچارا ممکن اسـت 

سـال ها در زیر یک سـقف بـا حداقـل ارتباطات )حتی 

ارتباط هـای کالمـی( بهرتیـن ایـام عمـر خـود را تلـف 

کننـد. بنابرایـن در طـالق عاطفـی زوجیـن فقـط زیـر 

یـک سـقف زندگـی می کننـد، در حالـی کـه ارتباطات 

بیـن آن هـا کامـال قطع شـده و یا بـدون میـل و رضایت 

است.

 رسدشـدن روابـط عاطفـی موجـب رسدشـدن سـایر 

کـه  می رسـد  به جایـی  و  گردیـده  زناشـویی  روابـط 

فضـای پـر انـرژی و شـاد خانـه تبدیـل بـه مکانـی رسد 

همچـون  هرکـدام  شـوهر  و  زن  می گـردد.  بـی روح  و 

بیگانـه بـا هـم رفتـار کـرده و کم تریـن برخـورد و رابطـه 

را بـا یکدیگـر دارنـد و هـر کـدام در به وجـود امـدن این 

فاصلـه دیگـری را مقـرص می دانـد. ایـن نوع طـالق در 

جامعـه ما بیش تـر از مردان به زنان لطمه و آسـیب وارد 

می کنـد و مـردان به دلیـل بـاور و عـرف ناپسـند امـا از 

دیـر جاافتـادۀ زن سـتیزی در جامعـه با نادیـده  گرفنت 

همـرس، بی توجهـی و خشـونت های کالمـی و فزیکـی 

بـه آن دامـن می زننـد.

زوجیـن در طـالق عاطفـی سـعی می کننـد از محیـط 

خانـه دور شـوند و بیش تـر وقـت خـود را بـا دوسـتان و 

همـکاران در بیـرون از منزل سـپری مناینـد. در چنین 

خانـه  تنـش  پـر  اوضـاع  از  کـودکان  رشایطـی حتـی 

گریـزان هسـتند و آرامـش را در بیـن دوسـتان خـود 

می یابنـد. طـالق عاطفـی خود را به هر شـکلی نشـان 

می دهـد، گاه بـا خشـم و خشـونت، گاه بـا بی تفاوتـی 

نسـبت بـه طرف مقابـل و گاه با شـکایت و گله گذاری، 

امـا هیـچ کـدام از طرفیـن بـرای حل مسـاله دسـت به 

اسـتفاده از راهربدهـا و راه حل هـای ممکـن منی زنند.

اجتاعـی  مطالعـات  در  عاطفـی  طـالق  موضـوع   

موضـوع کامـال جدید اسـت و در زمینه طـالق عاطفی 

پژوهش زیادی انجام نشـده اسـت و در افغانسـتان هم 

آمـار دقیـق و درسـتی از طـالق عاطفـی و حتـی طالق 

قانونـی در دسـت نیسـت. مراجع دینـی می گویند که 

بـرای گرفـنت طـالق  آنـان  بیش تـر مراجعه کننـدگان 

آنـان  نـزد  خانوادگـی  و  عاطفـی  مشـکالت  به خاطـر 

می آینـد، به همیـن دلیـل پرونـده تعـداد بی شـاری از 

متقاضیان طالق به دادگاه خانواده کشـانده منی شـود 

و اکـرثا در مسـاجد و یـا هـم بـا پادرمیانی بـزرگان حل 

و فصـل می گـردد.

شـاید به همیـن دلیـل اسـت که آمـار رسـمی و دقیقی 

از طـالق قانونـی و طالق هـای عاطفی موجود نیسـت. 

جـای بسـی تعجب اسـت کـه تا کنـون مراجـع قانونی 

بـرای گرفـنت آمار درسـتی از طالق و شـار متقاضیان 

و  خربنـگاران  اکـرث  منی مناینـد،  اقدامـی  هیـچ  آن 

پژوهشـگرانی که برای به دسـت آوردن چنین آماری نزد 

ایـن قضـات رجـوع می کنند بعـد از مدت هـا معطلی و 

روزهـا و هفته هـا رفـت و آمـد در کمیسـیون حقوق برش 

می گردنـد.  بـاز  خالـی  دسـتی  بـا  وزارت خانه هـا،  و 

)برگرفتـه از سـایت BBC( ثریـا پـاک زاد مسـوول دفـرت 

و  فامیلـی  خشـونت های  هـرات،  در  زن«  نـدای   «

ازدواج هـای اجبـاری، اعتیـاد و غیبـت شـوهران را از 

دالیـل عمـده تقاضـای طـالق از سـوی زنـان در هرات 

می دانـد. وی معتقـد اسـت کـه به علت نزدیکـی هرات 

به کشـور ایران و سـطح نسـبتا باالی تحصیـالت زنان، 

آمـار طـالق عاطفـی و طـالق قانونـی در هـرات بسـیار 

باالتـر از سـایر نقـاط کشـور اسـت. )برگرفتـه از سـایت 

کلیـد در افغانسـتان(

بـا توجـه بـه نتایـج تحقیقـات می تـوان گفـت: زنـان 

بسـیاری در افغانسـتان طـالق عاطفـی را بـه نوعـی 

آن  بـا  زندگـی خـود همـواره  تجربـه کرده انـد کـه در 

درگیـر بوده انـد. گاهـی اوقـات در زندگـی پیامدهـای 

آن افرسدگـی و فشـارهای روحـی، دل زدگی از شـوهر، 

احسـاس تنهایی بوده و گاهی عصبی و زود رنج شدن، 

بی تفاوتـی  و  بی مسـوولیتی  پرخاشـگری،  خشـونت، 

طرفیـن در فضـای زندگـی را در بـر داشـته اسـت.

 بیش تریـن عوامـل تاثیرگـذار در ایجاد طـالق عاطفی 

را می تـوان عـدم تفاهـم، عدم سـازش و خـود برتربینی 

به عنـوان  زوجیـن  رشایطـی  چنیـن  در  دانسـت. 

کنشـگرانی فعال سـعی می کنند از طریق دیگری این 

خـال را پـر کننـد که در بعضـی از موارد به ایجـاد روابط 

فـرا زناشـویی منجـر می شـود یـا نهایتـاً بـرای طرفیـن 

راهـی جـز طـالق و یـا جدایـی باقـی منی مانـد. 

هـر کـدام از زنـان پدیـدۀ اجتاعـی طـالق عاطفـی را 

از زاویـۀ دیـد خـود درک و تفسـیر می کننـد. طـالق 

عاطفـی یـا طـالق خامـوش، حاصـل مجموعه یـی از 

زمینه هـا و رشایـط در دوران ازدواج اسـت کـه ریشـه 

در انتخـاب نادرسـت در همرسگزینـی، ضعـف تعهـد 

همـرسی، انـزوا و بی تفاوتـی، اعتیـاد و بـی کاری را در 

خـود دارد. 

طـالق عاطفـی بـه ایـن صـورت نیسـت كـه حتـاً در 

آغـاز زندگـی محبـت و عاطفـه وجـود داشـته باشـد و 

بعـد بـه رسدی تبدیـل شـود، بـل ممكن اسـت شـامل 

خانواده هایـی نیـز باشـد كـه از اول زندگـی با عشـق و 

محبـت بـا یكدیگـر ازدواج نكـرده و همچنـان به خاطر 

عـرف جامعـه آینـده اطفـال خـود بـه چنیـن وضعیتی 

ادامـه می دهنـد. طـالق عاطفـی درواقـع فاصله یـی 

عاطفـی میـان زوجین اسـت كه ممكن اسـت در همه 

خانواده هـا در مقطعـی از زمـان وجـود داشـته باشـد و 

ممكـن اسـت پایـان یابـد یـا شـدت گیرد.

 برخی از دانشـمندان، وضعیت اقتصـادی را در روابط 

زناشـویی و کیفیـت زندگـی زوجیـن موثـر می داننـد. 

راجـرز  و  وایـت  تحقیـق  می تـوان  امـر  همیـن  روی 

)۲۰۰۰( کـه وضعیـت اقتصـادی بهـرت زن و شـوهر را 

در افزایـش خشـنودی از زندگـی زناشـویی و کاهـش 

طـالق را موثـر می دانسـتند، یـادآوری منـود.

در نهایـت می تـوان گفت عدۀ کمـی از زنانی که دچار 

طـالق عاطفی انـد به فکر آشـتی و یا صلـح با همرسان 

خـود هسـتند و اکـرثاً طـالق رسـمی و قانونـی را تنهـا 

راه نجات یافـنت از طـالق عاطفـی می داننـد. گیدنـز 

در نظریـه خانـواده دموكراتیـک خـود معتقـد اسـت 

اكنـون در جهـان مدرن صـورت نارضایی از زناشـویی، 

آسـان تر از آنچـه در گذشـته ممكـن بود می تـوان خانه 

جداگانه یـی تشـكیل داد.

 »دموکراسـی احساسـات« در نظریـه او عبـارت اسـت 

از قـراردادن زندگـی روزمـره در رشایـط و معیارهـای 

را  دموکراسـی  ایـن  معیارهـای  گیدنـز  دموکراسـی. 

برابـری، آزادی و اسـتقالل عمـل، احـرتام و برقـراری 

بـا  تنـش  و  بـدون خشـونت  خـوب  و  مثبـت  ارتبـاط 

افغانسـتاِن  در  مـن  بـاور  بـه  امـا  می دانـد،  دیگـران 

هنـوز از »دموکراسـی احساسـات« که گیدنـز از آن دم 

می زنـد، خـربی نیسـت. در خانه هـای زیـادی، زنـان 

سـنت زده  سـاختارهای  به دلیـل  همچنـان  مـردان  و 

جامعه مـان، در زندگـی یک نواخـت و خالـی از عشـق 

خـود غوطه ورنـد و به خاطر شـاخصه هایی نظیر »ترس 

از آینـده فرزنـد، حـرف مـردم، تـرس از فامیـل و آبـرو« 

ایـام جوانـی و مابقـی عمـر عزیـز خـود را محکـوم بـه 

کرده  انـد. و سـاخنت  سـوخنت 

جـهان هـای مـوازی
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نیلوفری با رویاهای بلند

طالق خاموش
عدۀ کمی از زنانی که دچار طالق عاطفی اند به فکر آشتی با همرسان خود هستند

گردید. بعد از مکتب و آزمون کانکور، این دخرت جسور و بی باکی که تا سن 

شانزده سالگی با موی و لباس پرسانه زندگی می کرد و از هیچ کس و هیچ چیزی 

هراس نداشت، تصمیم گرفت محصل رشتۀ زبان وادبیات انگلیسی در دانشگاه 

قندوز شود. مکانی که مرکز افراطیت و شستشوی ذهنی بود. 

تحصیل در دانشگاه قندوز، برای نیلوفر چالش برانگیز بود. او در مکانی آموزش 

می دید که جو حاکم، یکی از اقاربش را وادار به پیوسنت به صف مخالفان مسلح 

حکومت ساخته و درست یک ماه بعد از پیوسنت به آنان، تابوتش را به مادرش 

سپرده بودند. در آن جو قرون وسطی که زنان بار »گناه نخستین« را بر دوش 

می کشیدند؛ نیلوفر بی هیچ واهمه یی، اظهار نظر می کرد.

در همین دوران دانشجویی و تصمیم بر تحصیل در رشتۀ طب متوسط بود که 

او خوی خودش را برای گرفنت موفقانۀ »چند تربوز در یک دست« کشف کرد.

به رغم متام چالش ها او موفقانه از هر دو رشته فارغ تحصیل شد، اما دیگر شهر 

کوچک قندوز، برای نیلوفر کوچک بود.

و  توانایی   به  همه  از  بیشرت  که  بود  مردی  نیلوفر،  بزرگ ترین حامی  پدرش، 

حایت  دخرتش  از  رشایطی  هر  تحت  و  داشت  اعتقاد  فرزندش  استعداد 

می کرد. مردی که بیشرت از پدر بودن، رفیق و یاور دخرتش بود. همین شد 

که او در سال2011 به کابل آمد تا در معتربترین دانشگاه، دانشگاه امریکایی 

افغانستان، تحصیل کند. او شش ماه در آنجا آموزش دید تا اینکه زمینۀ تحصیل 

پونۀ  به  اندوه چشیده  از کابلستان  او  او در شهر پونۀ هندوستان فراهم شد. 

رسسبز رفت، جایی که قرار بود تا رشتۀ مدیریت تجارت را در آنجا فرا گیرد. از 

آنجا که در هند کسی را منی شناخت و یک باره از زادگاه و رسزمین نیاکانش 

دور شده بود، دانش و آموخنت را همدم و رفیق دوران مسافرت خود گردانید.

میان مدت  و  کوتاه مدت  برنامه های  در  تجارت،  مدیریت  رشتۀ  ضمن  نیلوفر 

آموزشی در بخش دیزاین و دیکور منزل نیز آموزش دید. او از متام وقت و فرصت 

پیش آمده، اکرثیت بهره را می برد تا اینکه، روزی یک متاس تلیفونی، برای او 

خرب از فرو افتادن یک دژ کهندژ را داد: پدر نیلوفر سکته کرده بود.

در همهمۀ آغاز امتحانات نهایی دانشگاه، نیلوفر به عجله بکس  های سفرش را 

بست و به افغانستان برگشت. بعد از مراسم تدفین پدر، روزگار دوباره آبسنت 

اتفاقات جدیدی برای زندگی نیلوفر بود. یکی از همکاران خواهر و شوهرخواهر 

نیلوفر، در پی همرسی بادانش و زیبا و از خانوادۀ نیک نام بود و بعد همین که 

در مورد نیلوفر از این سو و آن سو شنیده بود، خواستگار نیلوفر شد.

از آنجا که مرگ، پدر نیلوفر را از او ربود بود، به ارصار مادرش، این وصلت را 

پشتون  دورگۀ  و  حنفی مذهب  نیلوفر  بود:  تابوشکنانه  که  پیوندی  پذیرفت. 

و  هزاره  فارسی زبان،  مردی  کرد،  ازدواج  میرشادبیگ  آقای  با  تاجیک،  و 

شیعه  مذهب. مردی که نگذاشت تا جای خالی پدر، برای »انجلی« محسوس 

باشد. نیلوفر با آمدن به زندگی همرسش، دنیای او را دگرگون کرد، چنان که 

همرسش به او لقب »آنجیال« یعنی فرشته را داد.

در دوسال نخست زندگی، آنجیال نیکوبیگ به اعتادسازی پرداخت. سال های 

نخست زندگی مشرتک برای آن دو، تنها آشنایی رِصف نبود؛ آن ها دو کاشفی 

بودند که عادات و خوی دو رسزمین مختلف را کشف می کردند.

در این زمان، هرگاه نیلوفر در اجالسی با حضور زنان رشکت می کرد، شاهد 

خشونت »فمینیستان چاقوکش« علیه سایر زنان بود. رفتار زنان نسل پسابُن که 

برای زنان جوان تازه وارد میدان شده، جای تکیه گاه شدن، پرتگاه بودند. 

در چنین احوالی، نیلوفر آماج خشونت های لفظی و سایربی بسیاری قرار گرفت؛ 

از تهدید به پاشیدن تیزاب در صورتش تا تهدید اختطاف فرزندش؛ چنان که آن 

نیلوفر پرنشاط و دلیر قندوزی، در حصار خانه با تارهای درهم تنیدۀ افرسدگی 

دست به گریبان شد. در همین زمان او هشتگی را به نام »#زن¬_علیه_زن« 

راه اندازی کرد. 

در حالی که پرسش به دنیا آمده بود و چشم به راه فرزند دومش بود؛ ریاست کمیتۀ 

امور زنان انستیوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب را عهده دار شد و سپس 

مدیریت نخستین جشنوارۀ زنان موفق را به عهده گرفت. دستاوردهای پی درپی 

که به نیلوفر جسارتش را باز داد. او حاال دوباره هان دخرت شانزده ساله قندوزی 

بود که از هیچ چیز منی ترسید؛ با این تفاوت که جای موی و لباس پرسانه، در 

ظاهر یک زن متشخص وارد میدان شده بود. نیلوفر ایوبی، یکی از پیش قراوالن 

کارزار انرتنتی »#نامم_کجاست« بود، که برای بازیابی هویت زنان تالش می کرد.

رویای  به  رسیدن  برای  تا  کرد  جزم  را  خودش  نیلوفرعزم  آینده،  طی 18ماه 

خودش »مبدل شدن به موفق ترین زن تجارت پیشه افغانستان«، حرکت کند. 

برای دیزاین و دیکور منزل، »نیکو دیزاین« را راه اندازی کرد و نیز یک برند لباس 

را به نام »برند ماریا« روانۀ بازار ساخت؛ در حالی که تصمیم دارد تا قالین  و 

فرش های افغانستان را به اروپا، امریکا، کانادا و اسرتالیا از طریق برند »ماریا 

کارپت/ فرش ماریا« عرضه کند. او همچنان مدیرمسوول خربگزاری آسیاتایمز در 

کابل و یکی از بنیان گذاران و حامیان »تیم دخرتان انیمیشن ساز افغان« است.

تعریف می کنند؛  »مردساالری«  و  »زن ساالری«  را  فمینیزم  زنانی که  برخالف 

از  او  است.  زنان  اقتصادی  خودکفایی  و  جنسیتی  برابری  به  معتقد  نیلوفر 

فمینستانی است که پدر و همرسش را بزرگ ترین حامیان زندگی اش می داند. 

به گفتۀ خانم ایوبی، همرسش چه در کارهای بیرون از منزل و چه در امور 

منزل، همواره حامی و همکارش بوده است. طوری که اگر با فردی جز آقای 

میرشادبیگ ازدواج می کرد، دست یابی به این همه دستاورد و موفقیت، برایش 

دشوار و شاید ناممکن بود، اما این حایت هرگز یک طرفه نبوده است.

در سال2018میالدی، زمانی که حاجی کمیل میرشادبیگ در انتخابات مجلس 

منایندگان نامزد شده بود؛ آنجیال نیکوبیگ در کارزار انتخاباتی همرسش نقش 

در  گرفتیم  تصمیم  ملی،  نامزدان شورای  دیگر  برعکس  »ما  داشت.  کلیدی 

مناطقی که به آب آشامیدنی دسرتسی ندارند از جمله در غرب کابل، شهرک 

اتفاق و کوه چهل دخرتان، حدود 20حلقه چاه آب را به شکل معیار -همراه با 

جرناتور و واترپمپ- حفر کنیم. در آن زمان از صبح تا شب ضمن این کار، برنامۀ 

کمک  های خیریه را هم باید تطبیق می کردیم.«

بنیاد خیریه  ارایۀ کمک های برشدوستانۀ  روند  که چگونه  پرسیدم  نیلوفر  از 

و کارزار انتخاباتی همرسش را مدیریت می کرد، در پاسخ به پرسشم گفت: 

»همین که از کودکی نازدانه تربیت نشده بودم، سبب شد تا دوام بیاورم و اوضاع 

را درست مدیریت کنم، با اینکه در آن دوران سومین فرزندم را باردار بودم، هرگز 

نخواستم تا زن بودن و مادر بودنم را وسیلۀ برای دلسوزی دیگران مبدل کنم و 

خودم را ضعیف جلوه بدهم.«

نیلوفر گفت که بعد از دوران نامزدی همرسش در شورای ملی، به خصوص در 

دوران قرنتین، بنیاد خیریۀ بی بی مریم -که به نام فرزند دوم نیلوفر تأسیس شده، 

حدود بیست هزار خانواده را تحت پوشش کمک های برشدوستانۀ خود قرار داده 

است. جهان مدنظر نیلوفر، کابل بود. کابل بدون انفجار و انتحار؛ جایی که 

فرزندانش مجبور به ترک آن نباشد.

دوباره به دفرت کار خانم نیکوبیگ برگشتیم. این بار افزون بر زیبایی ظاهرش، 

زنی را دیدم که نه تنها یک همرس حامی و مادر قوی برای سه فرزندش، که یک 

زن شغل آفرین و برنامه ریز است. زنی بلندهمت با رویای وزیرشدن و حاال درگیر 

درس های ماسرتی در رشتۀ مدیریت سیاست گذاری عمومی. زنی که متام زنان 

خانواده اش به نام و حضور معنادار او در جامعه افتخار می کنند.

الهه موسوی
جامعه شناس

کنوانسیون های حقوق برشی و مکلفیت های دولت ها در مورد طالق
بر اساس بند چهار، ماده ۲۴ ميثاق بني املليل حقوق مدين و سيايس مي گويد: »دولت هاي طرف اين ميثاق تدابري مقتيض به منظور تامني   

تساوي حقوق و مسووليت هاي زوجني در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحالل آن اتخاذ خواهند کرد.همچنین بند یک، ماده ۱۶ اعالمیه 
جهانی حقوق برش کشور آن را امضا کرده و همچنین با احرتام از آن یاد می کند که در متام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن، زن و شوهر، در کليه 
امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند. حال اینکه دولت چگونه مباحث این کنوانسیون را با قوانین داخلی تطبیق می دهد بحثی است 

مفصل و جداگانه، اما در رابطه با مسایلی که به روابط زوج ها ارتباط دارد در این ماده آمده است که دولت هایی که عضو می باشند برای این که از مورد 
تبعیض قرار دادن زن ها در بسیاری از عوامل به خصوص ازدواج و روابط خانوادگی جلوگیری کنند، کارهای الزم را انجام خواهند داد.

ادامه از صفحه اول

زنان و مردانی در کنارهم   
زندگی می کنند که 

مدت هاست عشق برای شان 
معنایی ندارد. زیر سقف  
یک خانه هستند، اما در 
رابطه اجتامعی و عاطفی 

مشرتک خود، کیلومرتها از 
هم فاصله دارند.



۱. لباس فضایی شناور

بر اساس ایده  این آزمایش، می توان از لباس های فضایی قدیمی به عنوان ماهواره استفاده کرد. 

آزمایش SuitSat 1 در تاریخ ۳فربوری ۲۰۰۶ اجرا شد. گزارش های متناقضی درباره  این آزمایش 

وجود دارد. به گزارش ناسا اتصال رادیویی در فاصله  کوتاهی پس از رهاکردن لباس فضایی از 

بین رفت، اما به گزارش روسیه ارتباط دو هفته بعد قطع شد.

آخرین سیگنال در تاریخ ۱۸فربوری دریافت شد. لباس SuitSat 1، چند ماه در مدار بود و در 

تاریخ ۷سپتمرب ۲۰۰۶ با ورود به جو زمین سوخت.

۲. آزمایش چکش و پر

در اواخر قرن شانزدهم، گالیله دو جسم کروی با کثافت نابرابر را از برج پیزای ایتالیا به زمین 

انداخت. هر دو جسم کروی هم زمان به زمین رسیدند؛ او با این آزمایش ثابت کرد کثافت تأثیری 

بر شتاب گرانشی ندارد. متام اشیا رصف نظر از کثافت با رسعت یکسانی سقوط می کنند، حتی 

اگر دو شی مورد مقایسه پر و چکش باشند.

انجام آزمایش گالیله روی زمین به دلیل مقاومت هوا دشوار است؛ اما نزدیک به ۴۰۰سال بعد 

انسان ها با فرود روی ماه این آزمایش را تکرار کردند. در دوم اگست ۱۹۷۱، دیوید اسکات 

فرماندار آپولو ۱۵آزمایش گالیله را با یک چکش و پر شاهین انجام داد. او دو شی را تا ارتفاع 

تقریب ۱.۶مرتی باال برد و سپس آن ها را رها کرد. از آن جا که فضانورد کامال در خال بود و 

مقاومت هوایی وجود نداشت دو شی کامال هم زمان روی زمین سقوط کردند. چکش و پر این 

آزمایش هنوز در ماه هستند.

۳. تابلیت جوشان در حباب آب

در رشایط بی وزنی، اگر مقداری آب را از بلندی رها کنید به صورت حبابی و لرزان در فضا معلق 

می شود. آزمایش های متعددی روی حباب آب در فضا انجام شدند: آزمایش روی حباب آب در 

طیاره خال و ایستگاه فضایی بین املللی، اتصال حباب آب به حباب بزرگ داخل بلندگو برای 

مشاهده  نوسان های صوتی و قرار دادن دوربین GoPro در حباب آب و فلم برداری از داخل آن.

در سال۲۰۱۵، اسکات کلی به رنگ آمیزی حباب آب با رنگ های خوراکی پرداخت سپس 

تابلت های جوشان را وارد حباب کرد و به بررسی انتشار گاز در حباب پرداخت. این آزمایش با 

استفاده از دوربین جدید 4K ایستگاه فضایی فلم برداری شد.

۴. آتش در فضا

آتش هم مانند آب در بی وزنی رفتار عجیبی دارد. ایستگاه فضایی میر در سال۱۹۹۷ دچار 

آتش سوزی شد و خوشبختانه این حادثه تاکنون تکرار نشده است، اما با بررسی رفتار آتش در 

بی وزنی می توان به امنیت ماموریت های طوالنی مدتی مثل ماموریت  رسنشین دار به مریخ و 

ساخت پایگاه های فضایی دایمی در ماه کمک کرد. همچنین می توان با استفاده از این 

آزمایش ها، پروتکل های امنیتی روی زمین را بهبود داد.

از داده های این آزمایش ها می توان برای ساخت مدل های پیچید ه تر و درک جزییات دقیق تر 

احرتاق در گرانش زمین استفاده کرد. 

۵. عنکبوت های فضایی

دانشمندان در سال۲۰۱۱ سعی کردند به این پرسش پاسخ دهند: آیا عنکبوت ها می توانند خود 

 )Trichonephila clavipes( را با رشایط فضا تطبیق دهند؟ آن ها دو عنکبوت گردباف طالیی

به نام های اسمرالدا و گالدیس را به مدت ۴۵روز در ایستگاه فضایی بین املللی نگه   داشتند.

عنکبوت ها در زیستگاهی با رشایط نوری مناسب و شبیه سازی چرخه  شب وروز، دما و کنرتول 

رطوبت و رژیم غذایی سامل مگس های میوه خوار نگه داری شدند. هر دو عنکبوت به خوبی با 

رشایط تطبیق یافتند. تارهای خود را بافتند و به شکار غذا پرداختند. عنکبوت ها معموال در 

انتهای روز برای جذب پروتین، تارهای خود را می خورند و دوباره هنگام صبح تار می بافند؛ 

عنکبوت ها در فضا چنین عادتی را حفظ کردند، اما همه چیز طبق رشایط عادی پیش منی رفت.

 شکل تار عنکبوت ها در بی وزنی مسطح تر و گردتر از ساختارهای نامتقارن و سه بعدی روی 

زمین بود. دو عنکبوت در نهایت به زمین بازگردانده شدند. اسمرالدا در سفر بازگشت تلف شد. 

گالدیس سامل بازگشت، اما مشخص شد مذکر است و نام آن به گالدستون تغییر پیدا کرد.

۶. سنگ پشت ها در مدار ماه

در دهه  ۱۹۶۰ و قبل از فرود انسان روی ماه، آثار فزیکی سفر به ماه مشخص نبودند. در 

نتیجه برنامه  فضایی شوروی در سال۱۹۶۸ دو سنگ پشت روسی را به مدار ماه فرستاد. در 

کنار سنگ پشت ها موجودات زنده  دیگری مثل شپشک آرد، مگس های میوه خوار، دانه ها 

گیاهان، جلبک  ها و باکرتی ها هم به ماه فرستاده شدند. بر اساس گزارش ۱۹۶۹ دلیل انتخاب 

سنگ پشت ها، کنرتول آسان تر آن ها بود.

دو سنگ پشت در تاریخ ۲سپتمرب ۱۹۶۸ با طیاره زون۵ در طیاره قرار گرفتند و از این تاریخ 

تغذیه  آن ها قطع شد. سپس در تاریخ ۱۵سپتمرب ۱۹۶۸ به فضا فرستاده شدند و در ۲۱سپتمرب 

به زمین بازگشتند. سنگ پشت ها در نهایت در ۷اکتوبر به مسکو رسیدند. سنگ پشت ها در 

مجموع ۳۹روز را بدون غذا سپری کردند. سنگ پشت های کنرتولی روی زمین هم به همین 

اندازه از غذا محروم شدند. مقایسه  دو گروه سنگ پشت نشان داد هرگونه تغییر در خزنده های 

فضایی بیش تر بر اثر گرسنگی بوده است و رشایط فضا کم ترین تاثیر را بر آن ها داشته است.

۷. درخت های ماه

از آن جا که تاثیر فضا بر گیاهان هم مانند حیوانات نامشخص بود، ۵۰۰بذر گیاه همراه  با محموله  

آپولو۱۴ به فضا فرستاده شد. دانشمندان به دنبال تاثیر بی وزنی و پرتوهای فضایی بر رشد دانه ها 

 ،)Pinus taeda( بودند. پنج گونه  مختلف گیاهان این محموله به این رشح بودند: کاج کندر

داگالس  کاج   ،)Platanus occidentalis( افرا   ،)sequoia semperrvirens( سکویا  درخت 

)Pseudotsuga menziesii( و گیاه عنرب )Liquidambar styracifula(. این گیاهان در مدار 

۳۴ماه قرار گرفتند و سپس به زمین بازگردانده شدند.

بخش زیادی از گیاهان پس از بازگشت به زمین کاشته شدند و در کنار منونه های کنرتولی 

که هرگز از زمین خارج نشده بودند به رشد خود ادامه دادند. تفاوت چشم گیری بین دو منونه 

دیده نشد.

ستاره شناس ها  که  است  ۱۰۰سال  از  بیش 

مشغول رصد ستاره یی عجیب هستند که در فاصله  

۱۹۰سال نوری از زمین در صورت فلکی میزان قرار 

دارد. این ستاره با رسعت باالی ۳/۱میلیون کیلومرت 

بر ساعت در آسان شب حرکت می کند، اما نکته  

جالب درباره  HD 140283 یا متوشالح این است که 

یکی از مسن ترین ستاره های شناخته شده در جهان 

محسوب می شود.

رصدهای  طریق  از  سال۲۰۰۰  در  دانشمندان 

ماهواره  هیپارکوس متعلق به ESA) آژانس فضایی 

اروپا( قدمت ستاره  متوشالح را ۱۶میلیارد سال 

تخمین زدند. این رقم به شدت گیج کننده بود؛ زیرا 

به گفته  هوارد باند، ستاره شناس دانشگاه ایالتی 

پنسیلوانیا، سن جهان بر اساس تابش پس زمینه  

مایکروویوی کیهانی، ۸/۱۳میلیارد سال است.

مساله   متوشالح  تقریبی  عمر  دلیل  به همین 

پیچیده یی را به وجود می آورد: چگونه یک ستاره 

می تواند مسن تر از جهان باشد؟ یا برعکس، چگونه 

ممکن است جهان از ستاره  خود جوان تر باشد؟ 

واضح است که متوشالح )نام این ستاره برگرفته 

از اسطوره  سامی بوده که با طول عمر ۹۶۹سال 

مسن ترین اسطوره  سامی است( سن زیادی دارد؛ 

زیرا بخش زیادی از این غول فلزی از هایدروژن و 

هلیوم و بخش کمی از آن را آهن تشکیل می دهد 

و این ترکیب یعنی ستاره قبل از فراوانی عنرص آهن 

شکل گرفته است، اما چگونه ممکن است ستاره  

متوشالح پیرتر از محیط خود باشد؟ قطعا چنین 

چیزی ممکن نیست.

متوشالح

تصویر دیجیتلی Sky Survey مسن ترین ستاره  

شناخته شده در کهکشان را نشان می دهد. این 

نامیده    140283  HD یا  متوشالح  که  ستاره 

دارد.  فاصله  زمین  از  نوری  ۱۹۰.۱سال  می شود، 

طبق تخمین ستاره شناس ها سن این ستاره تقریبا 

۳/۱۴میلیارد سال با احتال خطای ۸۰۰میلیون 

سال است. این تصویر در تاریخ ۷مارچ ۲۹۱۳ منترش 

شده است.

نگاهی دقیق تر به متوشالح

او به بررسی درستی تخمین عمر  باند و همکاران 

این  به  پرداختند؛  متوشالح  برای  سال  ۱۶میلیارد 

منظور از ۱۱مجموعه رصد استفاده کردند که بین 

حسگرهای  طریق  از  و ۲۰۱۱۱  سال های ۲۰۰۳ 

Fine Guidance تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده اند 

و شامل اطالعاتی مثل موقعیت ستاره ها، فاصله و 

انرژی خروجی از آن ها هستند. در اندازه گیری های 

نورسنجی و طیف سنجی می توان به درک بهرتی از 

سن ستاره ها رسید. باند می گوید: »یکی از ابهامات 

فاصله   متوشالح  یا   140283  HD به سن  مربوط 

دقیق آن از زمین است.« دقت این بررسی اهمیت 

ستاره  درخشش  به  پی بردن  با  زیرا  دارد؛  زیادی 

می توان سن آن را به دست آورد. هرچقدر درخشش 

ستاره یی بیش تر باشد ستاره جوان تر است. 

در این اندازه گیری، به دنبال اختالف منظر رفتیم؛ 

بر  و  پرداختیم  آن  رصد  به  مجددا  بعد  یعنی ۶ماه 

اساس جابه جایی موقعیت ستاره بر اثر حرکت مداری 

زمین، می توانیم فاصله را به دست آوریم.

از طرفی، ابهاماتی مثل نسبت دقیق فعل و انفعاالت 

به سمت  که  عنارصی  و  ستاره  در هسته   هسته یی 

الیه های بیرونی ستاره توزیع می شوند، بر اندازه گیری 

تاثیر می گذارند. توزیع باقی مانده  هلیوم به هسته 

فرایند  برای  کم تری  هایدروژن  می شود،  باعث 

باقی مباند. هرچقدر رسعت  همجوشی هسته یی 

مرصف سوخت باالتر برود سن ستاره کاهش پیدا 

می کند.

نقشه آسامن شب

قدیمی  ستاره   آسان  پشتی  منای  تصویر  این 

متوشالح یا HD         140283 را نشان می دهد و در 

تاریخ ۷مارچ ۲۰۱۳ منترش شد.

به گفته باند معیار مهم دیگر در تخمین سن ستاره ، 

میزان آکسیژن موجود در آن است. نسبت آکسیژن 

انتظار  از  فراتر   140283   HD ستاره   در  آهن  به 

است و از آن جا که به مدت چند میلیون سال فراوانی 

آکسیژن در جهان پایین بوده است، سن ستاره کمرت 

ارزیابی می شود.

 140283 HD  طبق تخمین باند و همکاران، ستاره

تنها ۴۶/۱۴میلیارد سال دارد که نسبت به ادعای 

قبلی )۱۶میلیارد سال( کاهش چشم گیری داشته 

از سن جهان  باز هم بیش تر  است. سن تخمینی 

خطای  احتال  دانشمندان  دلیل  به همین  بود؛ 

۸۰۰میلیون ساله را برای آن در نظر گرفتند که به نظر 

باند با این خطا سن ستاره منطبق با سن کیهان 

نیست.  دقیق  میزان  این  هم  باز  اگرچه  می شود؛ 

به گفته  روبرت متیوس، فزیک دان دانشگاه آستون 

بیرمنگام بریتانیا که در این بررسی مشارکتی نداشته 

است: مانند بسیاری از تخمین های دیگر احتال 

خطای تصادفی و سیستاتیک در این تخمین هم 

وجود دارد. هم پوشانی در نوارهای خطا نشان دهنده  

اختالف بین اندازه گیری های سن کیهانی است.

تضاد  در  ستاره  اطمینان  قابل  سن  دیگر  بیان  به 

اساس  بر  که  است  جهان  از  به دست آمده  سن  با 

اندازه گیری های تابش مایکروویوی پس زمینه  کیهانی 

با رساندن  را می توان  این اختالف  و  آمده  به دست 

نوارهای خطا به حد نهایی حل کرد.

 140283  HD سن  بعدی  اصالحات  اساس  بر 

سن  سال۲۰۱۸  بررسی  در  یافت.  کاهش  اندکی 

ستاره به ۲۷/۱۴میلیارد سال رسید. باند می گوید: 

براساس نتایج، سن ستاره ۱۴میلیارد سال است و 

در صورتی که کل منابع ابهام شامل اندازه گیری های 

شوند،  گرفته  نظر  در  تیوری  مدل سازی  و  عینی 

خطا تقریبا ۷۰۰ یا ۸۰۰میلیون سال خواهد بود، 

زیرا  داشت؛  نخواهد  وجود  اختالفی  هیچ  بنابراین 

۸/۱۳میلیارد سال سن جهان در نوار خطای ستاره 

قرار خواهد گرفت.

نگاهی دقیق تر به سن جهان

از دیدگاه باند، شباهت های بین سن جهان و ستاره  

تحلیلی  متفاوت  روش های  با  دو  )هر  آن  قدیمی 

تخمین زده شدند( دستاورد علمی شگفت انگیزی 

است که می تواند مدرکی بسیار قوی برای چشم انداز 

بیگ بنگ باشد. امروزه مساله  سن ستاره های قدیمی 

آن  در  است.  شده  دقیق تر  دهه  ۱۹۹۰  به  نسبت 

زمان سن ستاره ها به ۱۸میلیارد سال یا حتی بیست 

میلیارد سال هم می رسید. باند می گوید: »با ابهام 

به دست  قبول تری  قابل  سن های  تخمین ها،  در 

می آیند.« با این  حال، به اعتقاد متیوس این مساله 

هنوز حل نشده  است. در  ۲۰۱۹، ستاره شناسان در 

کنفرانس بین املللی کیهان شناسان برتر در موسسه  

فزیکی تیوری کاویل )واقع در سانتا باربارا، کالیفرنیا( 

به بررسی مساله  سن جهان پرداختند. آن ها نگاهی 

به کهکشان های نسبتا نزدیک تر انداختند که نشان 

می دهند جهان نسبت به اندازه گیری تابش پس زمینه  

میلیون سال جوان تر  کیهانی، صدها  مایکروویوی 

است.

درواقع طبق اندازه گیری های دقیق تلسکوپ فضایی 

در سال۲۰۱۳، جهان  کیهانی  پرتوهای  از  پالنک 

ممکن است حتی ۴/۱۱میلیارد سال عمر داشته 

باشد. یکی از حامیان این بررسی، آدام ریس، برنده  

بالتیمور  فضایی  تلسکوپ  موسسه   از  نوبل  جایزه  

مریلند است.

طبق محاسبات جدید سن جهان تنها ۴/۱۱میلیارد 

سال است

نتایج پژوهش یاد شده بر اساس نظریه  جهان در حال 

انبساط ادوین هابل )۱۹۲۹( به دست آمده اند. این 

فرضیه بنیان بیگ بنگ است. طبق نظریه  بیگ بنگ، 

است  بوده  داغ  گازهای  از  تراکمی  ابتدا  در  جهان 

که منفجر می شود و به مرور انبساط پیدا می کند. 

بیگ بنگ نقطه  رشوعی برای اندازه گیری سن جهان 

است، اما طبق یافته های جدیدتر، رسعت انبساط 

جهان ده درصد بیش تر از رسعت پیشنهادی پالنک 

است.

بر اساس اندازه گیری های تیم پالنک، نسبت انبساط 

اما در  ثانیه بر مگاپارسک است،  بر  ۴/۶۷کیلومرت 

اندازه گیری های جدید نسبت انبساط جهان به ۷۳ 

اندازه گیری رسعت  این یعنی بین  یا ۷۴ می رسد. 

انبساط کنونی جهان و پیش بینی های گذشته درباره  

انبساط جهان آغازین تفاوت وجود دارد. نتیجه  این 

اختالف، ارزیابی مجدد تیوری های پذیرفته شده و 

در عین حال تاثیر احتالی ماده یا انرژی تاریک بر 

این مساله است.

سن  باشد،  بیش تر  هابل  ثابت  میزان  هرچقدر 

جهان کم تر است. ثابت ۶۷.۷۴کیلومرت بر ثانیه بر 

مگاپارسک به معنی سن ۱۳.۸میلیارد ساله است، 

درحالی  که در بعضی بررسی های این میزان ۷۳ یا 

۷۷ است که نشان می دهد سن جهان بیش تر از 

۷/۱۲میلیارد سال نیست. همین عدم تطبیق یک 

بار دیگر ثابت می کند HD 140283 مسن تر از 

جهان است. بر اساس پژوهشی که در سال۲۰۱۹ 

در مجله  Science منترش شد، ثابت هابل ۴/۸۲ 

به دست آمده بود که نشان می دهد سن جهان تنها 

۴/۱۱ میلیارد سال است.

پاسخ در تصحیح کیهانی  متیوس معتقد است 

بیش تر نهفته است. او می گوید: گان می کنم 

کیهان شناسان چیزی را از قلم انداخته  باشند و این 

اختالف به وجود آمده است و فکر منی کنم خطایی 

متوجه ستاره شناسان باشد. به همین دلیل شاید 

بهرت است اندازه گیری ها دقیق تر باشند. البته دلیل 

این مشکل، بی نظمی یا بی دقتی کیهان شناس ها 

اندازه گیری سن جهان  به طور کلی  زیرا  نیست؛ 

دشوارتر و از نظر تیوری عدم قطعیت در آن بیش تر 

از اندازه گیری های ستاره یی است.

ستاره  یک  از  می شود جهان  باعث  عاملی  اما چه 

جوان تر شود؟ متیوس می گوید: دو احتال وجود 

دارد و تاریخچه  علم نشان می دهد در چنین مواردی، 

حقیقت ترکیبی از هر دو احتال است. در این منونه ، 

نشده اند  به خوبی درک  که  عینی  منابع خطاهای 

به عالوه  برخی شکاف ها در نظریه  تغییرات جهان مثل 

میزان قدرت ماده  تاریک از عوامل خطا هستند. ماده  

تاریک به مدت میلیاردها سال محرک اصلی انبساط 

کیهانی بوده است.

فعلی  سنی«  »پارادوکس  می دهد  نشان  متیوس 

و  تاریک  انرژی  در  زمانی  تغییرات  نشان دهنده  

درنتیجه تغییر رسعت است؛ احتالی که به عقیده  

نظریه پردازها منطبق با ماهیت بنیادی جاذبه از جمله

نظریه  مجموعه  علیتی است. بر اساس پژوهش های 

جدید امواج گرانشی می توان این پارادوکس را حل 

کرد.

درک سن ستاره متوشالح می تواند درک کلی 

از انبساط جهان را متحول کند

به جای  هابل،  ثابت  اندازه گیری  برای  دانشمندان 

تکیه بر تابش پس زمینه  مایکروویوی کیهانی یا نظارت 

بر اجرام نزدیک به آن مثل متغیرهای قیفاووسی و 

بافت  در  موجود  نوسان های  بررسی  به  سوپرنواها، 

فضا و زمان پرداختند که توسط زوج ستاره های مرده 

به وجود آمده اند. نتیجه  روش اول رسعت ۷۳کیلومرت 

رسعت  دوم  روش  نتیجه   و  مگاپارسک  بر  ثانیه  بر 

۶۷کیلومرت بر ثانیه بر مگاپارسک بود.

البته اندازه گیری امواج گرانشی کار آسانی نیست 

و پژوهشگرها تنها یک بار در سال۲۰۱۵ موفق به 

کشف مستقیم آن ها شدند؛ اما به نقل از استفان 

فینی، اخرتفزیک دان موسسه  فالتیرون نیویارک در 

دهه  آینده شاهد پیرشفت در این  زمینه خواهیم بود. 

از طریق جمع آوری داده های حاصل از برخورد دو 

زوج ستاره  نوترونی با استفاده از نور مرهی حاصل از 

این برخورد، می توان به محاسبه  رسعت حرکت آن ها 

نسبت به زمین پرداخت. سپس می توان هر دو را برای 

اندازه  گیری دقیق ترین ثابت هابل با یکدیگر ترکیب 

کرد. راز سن HD 140283 از نظر علمی پیچیده تر 

است و می تواند درک فعلی از عملکرد جان را تغییر 

دهد. به گفته  متیوس: محتمل ترین توضیح برای این 

پارادوکس می تواند در خطای چشم پوشی شده نهفته 

شده یا ناشی از حفره یی بزرگ در درک ما نسبت به 

تغییرات انبساط کیهانی باشد.

ذهن  است  مدتی  باشد،  هرچه  رویداد  این  علت 

ستاره شناس ها را به خود مشغول کرده است.

منبع: زومیت
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ستاره یی پیرتر از جهان 
اگر سن جهان ۸/۱۳ میلیارد سال است، چگونه ممکن است سن ستاره یی بیش از ۱۴میلیارد سال باشد؟

ستاره شناسان به تخمین تازه یی از سن کیهان رسیدند
ستاره شناسان رصدخانه یی در قله های بیابان آتاکاما نگاهی تازه به قدیمی ترین نور جهان انداخته  اند تا تخمین دوباره یی از سن کیهان داشته باشند. داده هایی که سن کیهان را حدود ۱۴میلیارد سال نشان می دهد. تاسیسات بیابان   

آتاکاما در شیلی که یکی از رصدگاه های پژوهشی مرجع در جهان است، اکنون برای دیدن دورترین و قدیمی ترین نور به کار گرفته شده است. رصدهای اخیر ستاره شناسان در کنار به کارگیری هندسه  کیهانی، نشان می دهد که جهان 
هستی ۱۳٫۷۷میلیارد سال، با احتامل خطای ۴۰میلیون سال کم تر یا بیش تر، قدمت دارد. این برآورد جدید که با استفاده از داده های جمع آوری شده از تلسکوپ کیهان شناسی آتاکاما بنیاد ملی علوم امریکا )ACT( تهیه شده است، با 

آنچه توسط مدل استندارد کیهان بیان شده مطابقت دارد. همچنین اندازه گیری های هامن نور که توسط ماهواره  پالنک )Planck(  آژانس فضایی اروپا طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بر روی بقایای مهبانگ )بیگ بنگ( انجام شده است، 
  ACT و نویسنده  یکی از دو مقاله  تازه گفت: »اکنون ما به جوابی رسیده ایم که مطالعات پالنک و )Flatiron( محقق مرکز اخرتفزیک محاسباتی موسسه  فالتیرون )Simone Aiola( »با این یافته ها هامهنگ است. »سیمون آیوال

در آن با هم توافق دارند و این به معنای قابل اعتامد بودن این اندازه گیری های دشوار است.«

هفت آزمایش عجیب انسان در فضا

تهیه و گردآوری: هـام عـمر



کیم جونگ اون رهرب کوریای شالی در سخنانی 

تازه گفت که امریکا بزرگ ترین دشمن کشورش است 

و او انتظار ندارد که واشنگنت سیاست های خود را در 

قبال این کشور تغییر دهد.

در  اون  جونگ  کیم  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

بی سابقه یی  سخرنانی  کارگر  حاکم  حزب  کنگره 

کرد و رصیحا اعالم کرد که انتظار ندارد واشنگنت و 

رییس جمهورش هرکسی که باشد، سیاست هایش را 

در قبال پیونگ یانگ تغییر دهد.

زرادخانه  که  شد  متعهد  شالی  کوریای  رهرب 

کوریای  نظامی  پتانسیل  و  هسته یی  تسلیحات 

شالی را گسرتش دهد.

از  ندارد  قصد  یانگ  پیونگ  که  گفت  همچنان  او 

که  آن  مگر  کند،  استفاده  هسته یی  تسلیحات 

باشند  داشته  قصد  متخاصم«  »نیروهای 

کوریای  علیه  را  تسلیحات  این گونه  ابتدا 

شالی به کار گیرند.

کیم جونگ اون افزود که برنامه های ساخت 

کامل شده  تقریبا  زیردریایی هسته یی  یک 

است.

از  فهرستی  به  سخرنانی  این  در  وی 

بالستیک  موشک های  جمله  از  سالح ها 

دوربرد با قابلیت پرتاب از خشکی یا دریا با 

»کالهک های فوق العاده بزرگ« اشاره کرد.

بیان  را در حالی  این سخنان  رهرب کوریای شالی 

منود که جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا خود 

را برای دراختیار گرفنت قدرت آماده می کند.

تحلیل گران معتقدند که این سخنان آقای کیم تالش 

برای اعال فشار بر دولت آینده امریکا است.

ماه جاری  بیستم جنوری  بایدن در  آقای  قرار است 

میالدی سوگند یاد کند.

ترمپ  دونالد  با  گرمی  روابط  شالی  رهربکوریای 

پیرشفت  که  چند  هر  داشت؛  امریکا  رییس جمهور 

هسته یی  برنامه  به  مربوط  مذاکرات  در  مشخصی 

کوریای شالی ایجاد نشد.

شدید  اقتصادی  تحریم های  به رغم  شالی  کوریای 

قابل  میزان  به  را  تسلیحاتی خود  زرادخانه  توانسته 

توجهی گسرتش دهد.

برنامه  که  کرد  اذعان  کیم  آقای  پیش  روز  چند 

اقتصادی پنج سالۀ او برای این کشور در رسیدن به 

اهداف تعیین شده تقریبا در هر بخش موفق نبوده 

است.

کوریای شالی از جنوری سال گذشته برای مقابله 

با گسرتش ویروس کویید۱۹ مرزهایش را بسته است. 

این کشور مدعی است که هیچ موردی از ابتال به این 

ویروس در کوریای شالی وجود ندارد.

تجارت این کشور با همسایه و متحدش، چین حدود 

۸۰درصد کاهش داشته است. توفان و سیل باعث 

تخریب خانه ها و مزارع کوریای شالی شده که تحت 

تحریم های شدید بین املللی قرار دارد.

نیروی هوایی سـلطنتی عربستان سعودی و نیروی 

هوایـی ارتـش امریـکا، یـک مانـور نظامـی مشـرتک را 

برگـزار کردنـد کـه در آن جنگنده هـای اف-۱۵اس ای 

و  بـی-۵۲  راهـربدی  مبب افکن هـای  و  سـعودی 

جنگنده های اف-۱۶ امریکا رشکت داشتند.

هوایـی  نیـروی  اینرتنشـنال،  ایـران  گـزارش  بـه 

سـلطنتی سـعودی روز جمعـه)19 جـدی( بـا نـرش 

بیانیه یـی نوشـته کـه ایـن مانـور »ظرفیـت و توانایـی 

تحقـق  در  و  کـرد  برجسـته  را  نظامـی  مشـرتک« 

سـازگاری و هاهنگی عملیاتی نقش داشـته اسـت.

همچنـان ایـن مانـور با هـدف »تداوم 

نیـروی  دو  میـان  همـکاری مشـرتک 

ثبـات  و  امنیـت  حفـظ  در  هوایـی 

گرفـت. صـورت  منطقـه« 

رسـمی  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

در  مانـور  ایـن  سـعودی،  عربسـتان 

روزهـای ۱۷ و ۱۸دسـمرب در خلیـج 

هوایـی  نیـروی  حضـور  بـا  و  فـارس 

دریایـی  نیـروی  سـعودی،  سـلطنتی 

نیـروی  سـعودی،  عربسـتان  ارتـش 

دریایـی ارتش امریـکا، گارد سـاحلی و نیروی هوایی 

ارتـش امریـکا برگـزار شـد و شـامل عملیـات هوایـی 

مشـرتک در حایـت از رزمایـش جنگـی در سـطح 

بـود. دریـا 

براسـاس ایـن گـزارش، در جریـان یـک نشسـت در 

سـعودی  نظامـی  مقام هـای  میـان  ۲۱دسـمرب  روز 

روابـط  اهمیـت  دیگـر  بـار  واشـنگنت  امریکایـی،  و 

دفاعـی خـود بـا عربسـتان سـعودی را یـادآور شـد.

نیـروی  پنجـم  نـاوگان  فرمانـده  پاپـارو،  سـاموئل 

دریایـی امریـکا نیـز که در بحرین مسـتقر اسـت، روز 

ششـم جنـوری از کویـت دیـدار کـرد.

او در ایـن سـفر نیـز بـار دیگـر بـر اهمیـت همـکاری 

مسـتحکم میـان نیروهـای دریایـی دو کشـور »بـرای 

اطمینـان یافـنت از امنیت دریایی، بـه ویژه در خلیج 

فـارس، تنگـه هرمـز و دریـای عـان« تاکیـد منود.

دونالـد ترامـپ رییس جمهوری امریـکا در توییتی 

گفتـه کـه در مراسـم سـوگند جـو بایـدن بـه عنـوان 

رییس جمهور جدید امریکا رشکت نخواهد کرد.

بایـدن در  فـردا، مراسـم سـوگند  بـه گـزارش رادیـو 

بیسـتم جنـوری مـاه جـاری برگـزار می شـود و ایـن 

چهارمیـن مـورد از عـدم رشکـت یـک رییس جمهـور 

در مراسـم رسـمی ادای سـوگند جانشـین خـود در 

تاریـخ امریـکا خواهـد بـود.

ترمـپ همچنـان در یـک توییـت دیگـر از افـرادی  که 

در انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه او رای داده انـد، 

گفت:»۷۵ميليـون  و  کـرد  دفـاع 

امريکايـی ميهن پرسـتی که بـه من 

طوالنـی  آينـدۀ  در  داده انـد  رای 

رسـايی  صـدای  کشـور  ايـن  در 

بـه هيـچ  خواهنـد داشـت. آن هـا 

مـورد  شـکلی  هيـچ  بـه  و  عنـوان 

قـرار  بی عدالتـی  و  بی احرتامـی 

گرفـت.« نخواهنـد 

تویيت هـای  در  امـا  ترمـپ  آقـای 

خـود بـه مـرگ يـک مامـور پليـس 

کنگـره اشـاره نکـرد. 

شب گذشـته اعالم شـد که برايان 

سـيکنيک کـه در جريان حملۀ شـاری از هـواداران 

بـه سـاختان کنگـره  ترمـپ  خشـونت طلب دونالـد 

جـان  شـفاخانه  در  بـود،  شـده  مجـروح  شـدت  بـه 

بعدازظهـر  درگريی هـای  جريـان  در  اسـت.  باختـه 

او،  بـر  چهارشـنبه در اطـراف کنگـره امريـکا عـالوه 

چهـار نفـر ديگـر نیـز کشـته شـده اند.

شـبکه اجتاعـی تویيـرت غـروب چهارشـنبه بـه دليل 

ترمـپ در خشـونت های  نقـش تحريک آميـز دونالـد 

مـدت  بـه  را  او  کاربـری  حسـاب  واشـنگنت  شـهر 

کـرد. مسـدود  ۱۲سـاعت 

آقـای ترمـپ روز پنج شـنبه به فاصلـه کوتاهی پس از 

فعـال شـدن صفحـه تويیـرتش در يک پيـام ويدیويی 

بـرای اولني بـار بـه اين موضوع اشـاره کرد کـه دوران 

رياسـت جمهوری او بـه زودی به پايان خواهد رسـيد. 

در همیـن حال، جـو بایدن رییس جمهـوری منتخب 

امریـکا روز جمعـه )19 جـدی( از توییـت ترمـپ در 

خصـوص عـدم رشکـت او در مراسـم سـوگند بیسـتم 

جنـوری اسـتقبال کرد.

بایـدن کـه در یک کنفرانس خـربی صحبت می کرد، 

اظهـار داشـت: »در مسـیر آمـدن بـه این جـا مطلـع 

شـدم کـه دونالـد ترمـپ گفتـه اسـت کـه در مراسـم 

تحلیـف رشکـت منی کند. ایـن از نادر مواردی اسـت 

کـه ما بـا هـم توافـق داریم.«

افـزود:  همچنـان  امریـکا  منتخـب  رییس جمهـوری 

نخواهـد  او حضـور  کـه  اسـت  ایـن موضـوع خوبـی 

یافـت.

جـو بایـدن در ادامه گفته اسـت:»او مایه رش مسـاری 

کشـور شـد، مـا را در رسارس جهـان رشمسـار کـرده 

اسـت. او شایسـته تصـدی ایـن سـمت نیسـت.«

بـا ایـن حـال، بایدن ابراز خوشـحالی کرد کـه معاون 

رییس جمهـور آقـای مایـک پنـس در مراسـم تحلیـف 

رشکـت خواهـد کرد.

ابراز نگرانی پلوسی در مورد اقدام نظامی ترمپ
نانسی پلوسی، رییس دموکرات مجلس منایندگان امریکا می گوید که با رییس ستاد مشرتک ارتش این کشور در خصوص نگرانی از اقدامات یک   
رییس جمهوری بی ثبات و دسرتسی نامحدود او به دستور پرتاب سالح های هسته یی صحبت کرده است. خانم پلوسی در کنفرانس مطبوعاتی خود، دونالد 
ترمپ را به شورش مسلحانه علیه کنگره متهم کرد و گفت:» اگر چه تنها ۱۳روز به پایان کار او در کاخ سفید باقی مانده اما اگر مایک پنس، در مقام معاون 

رییس جمهور و هیات دولت برای برکناری آقای ترمپ اقدام نکند، در ۱۳روز باقی مانده هر روز یک شو وحشت منتظر امریکاست.«
نانسی پلوسی که در رتبه بندی هرم قدرت پس از مایک پنس، سومین مقام قدرمتند کشور است، تهدید کرد که اعضای مجلس منایندگان قویا به طرح 

استیضاح دونالد ترامپ ارصار دارند.
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کوریای شاملی زرادخانه  هسته یی خود را گسرتش می دهد

ریاض-واشنگنت مانور نظامی مشرتک برگزار کردند

ترمپ در مراسم سوگند بایدن رشکت منی کند

7 جــهـان madanyatdai سال دهم   شامره 678       یک شـنبه  21 جدی  1399 ly.com

امریکا رییس نیروهای بسیج 
مردمی عراق را تحریم کرد

شیعیان هزاره پاکستان، اجسادشان را بدون 
مالقات با عمران خان دفن منی کنند

امریکا  خزانه داری  وزارت 

فالح  )19جدی(  جمعه  روز 

 الفیاض، رییس نیروهای بسیج 

مردمی عراق، الحشد الشعبی 

را به دلیل نقض حقوق برش و 

حمالت  برای  آماده سازی 

قرار  تحریم  مورد  تروریستی 

داد.

به گزارش شبکه خربی العربیه، این وزارت خانه طی بیانیه یی گفت که الفیاض 

برای  که  بود  الشعبی  الحشد  رهربان  برخی  از  متشکل  بحران  کمیته  عضو 

ایران،  رسکوب اعرتاضات مردم عراق در سال 2019 توسط سپاه پاسداران 

تشکیل شده بود.

در بیانیه وزارت خزانه داری امریکا آمده که نیروهای الحشد الشعبی وابسته به 

ایران اقدام به ترور فعاالن سیاسی عراقی می کنند که خواستار انتخابات عادالنه 

و آزاد، احرتام به اصول حقوق برش، دولت پاک و صادق هستند.

استیون منوچین وزیر خزانه داری امریکا گفت: »فالح  الفیاض و دیگر تندروان 

هوادار تهران کشتار تظاهرکنندگان مساملت جوی عراقی را مدیریت می کرده 

و هجوم سخت و منظمی را علیه دموکراسی و جامعه مدنی در عراق هدایت 

می کردند«.

وی تأکید کرد که ایاالت متحده به مبارزه خود با ناقضان حقوق برش در عراق 

که به دنبال محروم کردن مردم از حق اعرتاض مساملت آمیز، تحقق عدالت و 

ریشه کنی فساد هستند، ادامه خواهد داد.

از سویی هم، دیگر نیروهای بسیج مردمی عراق، الحشد الشعبی روز جمعه 

مجددا نیروهای امریکایی را به اخراج از عراق تهدید کردند.

در این راستا، فالح الفیاض، رییس الحشد الشعبی و به نقل از یک تلویزیون 

نشان گر  عراق  از  امریکایی ها  خروج  گفت:  النجباء  شبه نظامیان  به  وابسته 

استقالل کشور از اشغال گران خواهد بود.

و  ایران  پیشین سپاه قدس  فرمانده  به کشنت قاسم سلیانی،  اشاره  با  وی 

ابو مهدی املهندس، نایب رییس الحشد الشعبی عراق که سال گذشته در 

بغداد و با پهبادهای امریکایی ترور شدند، گفت: ترور رهربان ما باید با اخراج 

اشغال گران پاسخ داده شود.

پس از کشنت یازده معدن چی در بلوچستان پاکستان، شیعیان هزارۀ این کشور 

نیاید،  آن ها  دیدار  به  پاکستان  نخست وزیر  عمران خان  زمانی که  تا  می گویند، 

اجسادشان را دفن نخواهند کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، ابراهیم یکی از هزاره های معرتض در پاکستان افزوده که 

آن ها زمانی عمران خان به دیدار آن ها نیاید به اعرتاضات شان ادامه خواهند داد.

این معرتض همچنان گفته که از دفن کردن اجسادشان خودداری خواهند کرد، 

حتا اگر این کار شش ماه هم به درازا بکشد.

خودداری هزاره ها از خاکسپاری اجسادشان گویای اضطراب و ترس آنان از ناامنی 

است، زیرا بر اساس آداب اسالمی جنازۀ فرد مسلان باید حداکرث بیست و چهار 

ساعت پس از مرگ به خاک سپرده شود.

بخش گسرتدۀ از شیعیان بلوچستان پاکستان را قوم هزاره تشکیل می دهد. بعد 

ایران، پاکستان دربرگیرندۀ بزرگ ترین جمعیت شیعه جهان است. شیعیان  از 

پاکستان تنها بین ده تا پانزده درصد جمعیت 207میلیون نفری پاکستان را تشکیل 

می دهند. 

در همین حال، پس از آن که ده معدن چی هزاره در نزدیک شهر کویته در مناطق 

کوهستانی بلوچستان توسط داعش به قتل رسید، عمران خان شیعیان هزاره  این 

کشور را متهم کرد که می خواهند ارادۀ خود را به او تحمیل کنند.

از یک شنبه هفته گذشته نزدیک سه هزار تن از هزاره ها با مسدود کردن جاده یی 

در حومۀ شهر کویته اعالم کردند، تا زمانی که عمران خان، نخست وزیر پاکستان 

به دیدار آنان نرود و ضانت های امنیتی الزم را به آنان ندهد، اجسادشان را دفن 

منی کنند.

در اعرتاض به این مطالبه، عمران خان گفته است:»هیچ نخست وزیری حارض 

نیست به چنین گروکشی تن بدهد، وگرنه این رویه  در قبال متام نخست وزیرها به 

سکۀ رایج بدل خواهد شد.«

نخست وزیر پاکستان همچنان افزوده که پس از مراسم خاک سپاری اجساد به 

دیدار هزاره ها می رود.

در واکنش به این اظهارات خان، هزاره های پاکستان گفته اند که اعرتاض خود را 

که تاکنون تا شهر بندری کراچی گسرتش داده، همچنان ادامه می دهند.

مقام های پاکستانی مدت هاست که حضور گروه داعش را در خاک این کشور رد 

می کنند، اما این گروه تاکنون مسوولیت شاری از حمالت تروریستی از جمله یک 

عملیات انتحاری در بازار کویته که در اپریل سال 2019 انجام شد، را به عهده 

گرفت.
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اسپانیا؛ اللیگا بخاطر برف سنگین یخ زده است
روزنامه های معترب اسپانیا اعالم کرد که به دلیل برف باری سنگین در این کشور و طوفان فیوملنا بازی ها متوقف شده است. بارش   

سنگین و بی سابقه برف در بسیاری از شهرهای اسپانیا باعث ایجاد اخالل و بی نظمی در بسیاری از پروازهای داخلی اسپانیا شده، تا جایی 
که احتامل می  رود چند بازی به دلیل بارش سنگین برف به زمان دیگری موکول شود. پیش بینی می شود که دیدارهای هفته 18اللیگا به 

شدت تحت تاثیر بارش سنگین برف در اسپانیا قرار خواهد گرفت. این در حالی ست که شب گذشته هواپیامی حامل تیم زیدان پنج 
ساعت را به دلیل رشایط نا مساعد جوی در آسامن مادرید اجازه پرواز نداشته و هواپیامی تیم بیلبائو نیز به همین دلیل نتوانسته در 

فرودگاه مادرید به زمین بشنید.

هنوز  کویید19  و  بارداری  به  مربوط  مشکالت  از  بسیاری   

بررسی نشده  است. ما می دانیم که ابتال به این بیاری در دورۀ 

بارداری می تواند شدیدتر بوده و خطر بیشرتی برای تولد زودرس به 

مختلف  مراحل  در  عفونت  این  اما چگونه  داشته  باشد،  همراه 

بارداری بر فرد تأثیر می گذارد؟ یا جنین در حال رشد؟ هیچ کس به 

طور قطع منی داند. آیا واکسیناسیون به کاهش این خطرها کمک 

می کند؟ 

این واکسن ها هرگز روی افراد باردار آزمایش نشده اند. برخالف 

عملیات های جراحی  انتخابی که بسیاری از آن ها در زمان افزایش 

موج بیاری به زمان دیگری موکول شده اند، زایان را منی توان 

به تعویق انداخت. بارداری و زایان در دوران این پاندومی با چه 

مشکالت مضاعفی همراه است؟ و تصمیاتی که والدین نوزادان 

با آن روبه رو هستند، از جمله رسیدگی های اولیه به نوزاد در ایزوله، 

چه مقدار به اسرتس های معمول خواهد افزود؟

پذیرای  دنیا  همچنان  پاندومی،  روزهای  تاریک ترین  در  حتی 

زندگی های نو بوده است، اما کویید19 این ابتدایی ترین اقدام 

برش را در این سال که بیاری همه جا را فرا گرفته، با خطرهای 

بیشرت مواجه کرده  است.

زنان در دوران بارداری اغلب مشکالت صحی خاص این دوره را 

و  زنان  این چنینی  بیاری هایی  دوران  در  و  می شوند  متحمل 

نوزادان بسیار آسیب پذیرتر از قبل بوده اند. 

در طی شیوع ابوال در آفریقای غربی، محققان تخمین می زنند که 

زنان و کودکان نسبت به خود بیاری، بیشرت به خاطر تأثیرهای 

غیرمستقیم اپیدمی جان خود را از دست داده اند. زنان دسرتسی 

بارداری کمرت تحت  به مراقبت های صحی نداشتند، در دوران 

که  بود  بیشرت  خانه  در  زایان  احتال  و  بودند  داکرت  مراقبت 

به  هم برای مادر و هم طفل خطرناک تر است. دسرتسی زنان 

و مالی و  افزایش موانع جسمی  به دلیل  مراکز صحی درمانی 

همچنین ترس از رسایت عفونت دشوارتر شد. زنان دیگر در صورت 

مشکوک بودن به ابوال، از رسیدگی های صحی محروم شدند.

جان  طبی  دانشکده  در  بین امللل  صحی  محقق  رابرتون،  تیم 

هاپکینز، معتقد است این اتفاق ممکن دوباره رخ دهد. در بهار 

در  را  کویید19  شدت  مختلف  سناریوهای  رابرتون،  گذشته، 

118کشور با درآمد کم و متوسط مودل سازی کرد و دریافت که 

در بهرتین حالت بیاری منجر به 12200 مرگ در میان مادران 

طی شش ماه می شود. بدترین حالت این است که این پاندومی 

موجب مرگ 56700 زن باردار دیگر شود. این میزان مرگ مادران 

در ماه 38.6 درصد است.

بیشرت این مرگ و میرها ارتباطی با مبتالشدن به کویید19 ندارد. 

زایان  هنگام  در  مداخله  یی  اقدام   چهار  به  آن  درصد  شصت 

مربوط می شود؛ تجویز دواهای تزریقی به رحم، انتی بیوتیک ها، 

ضد تشنج ها و محیط های متیز تولد. یعنی تقریبا متام علل مرگ با 

مراقبت صحی کافی قابل پیش گیری است.

آیا آن مودل ها محقق شده اند؟ رابرتون می گوید: »سنجش میزان 

این  از نظر تجربی بسیار دشوار است، زیرا  مرگ و میر مادران 

روش ها پیچیده هستند. مدتی منی توانیم وضعیت واقعی را مورد 

ارزیابی قرار دهیم.«

تنها چیزی که او می تواند بگوید این است که تعداد كمرتی از 

افراد برای مراقبت به مراكز صحی مراجعه كرده اند: وی اطالعات 

منترشنشده یی را مشاهده كرده كه نشان می دهد در حد فاصل 

میان اپریل و جون، 10تا20 درصد كاهش  در مراجعات وجود 

داشته  است. بارداری و زایان نیز همین روند را دنبال می کند. 

رابرتون می گوید، زنان کمرتی برای زایان مراجعه کرده اند.

زایان بیشرت در خانه به این معناست که افراد بیشرتی بدون 

مانند  معمول  مشکالت  می توانند  که  دواهایی  به  دسرتسی 

خون ریزی پس از تولد را متوقف کنند، زایان می کنند. 

منی توانند  باشند،  داشته  عارضه  آن ها  »اگر  می گوید:  رابرتون 

به رسعت به مراكز صحی مراجعه کنند. حتا اگر بروند، به خاطر 

بنابراین ممکن است  تامین دوا مختل شده.  کویید19 زنجیره 

دواهای الزم برای کمک به مشکالت زایان در کلینیک ها وجود 

نداشته باشد. یک نظرسنجی توسط سازمان جهانی صحت نشان 

داد که 90درصد کشورها در سیستم مراقبت های صحی خود از 

جمله دواها و خدمات تنظیم خانواده دچار اختالل شده اند که هر 

دو مورد می تواند بر مرگ و میر مادران تأثیر بگذارد.

برای افراد بارداری که مبتال به کویید19 می شوند، عوارض چند 

برابر می شود. برای مثال، زنی که نتیجه تست اش مثبت باشد لکه 

ننگ خانواده می شود. در هند، خانواده  یی پس از آزمایش مثبت 

ویروس کرونای یک زن باردار، او را رها کردند. در گویانا، طبق 

اعالم سازمان صحت، پان امریكایی )بخشی ازWHO ( پرستاری 

كه به بیاری کویید19 مبتال شد در حالی كه باردار هم بود، 

می گوید كه خانواده اش از پذیرش وی اجتناب کردند.

افراد باردار شدیدا در معرض خطر ابتال به کویید19 هستند و 

در صورت ابتال به ویروس، میزان زایان زودرس افزایش خواهد 

یافت. واکسن ایمنی و تست های میزان اثرپذیری نیز بر آن ها انجام 

منی شود، اگرچه کالج متخصص زنان و زایان در امریکا توصیه 

می کند زنان باردار و شیرده هرچه زودتر واکسن دریافت کنند. 

]واکسن ها[  می دانند  بعید  »کارشناسان  مرکز:  این  توصیه  به 

واکسن های  باشد.  داشته  همراه  به  باردار  افراد  برای  خطری 

mRNA حاوی ویروس زنده یی نیستند که باعث ابتال به کویید19 

شوند و بنابراین منی توانند فردی را مبتال به این ویروس کنند.«

سالمت  به  را  دوره  این  می توانند  که  بارداری  زنان  برای  حتی 

بگذرانند، حمل طفل در دورۀ این پاندومی موارد جدیدی از نگرانی 

و اسرتس ایجاد می كند - خصوصا برای افرادی كه در انتهای طیف 

اقتصادی - اجتاعی قرار دارند. 

مارتا پرز، عضو هیات علمی دانشکده طبی دانشگاه واشنگنت در 

سنت لوییس می گوید: »هر کجا که نوبت به افراد باردار می رسد، 

تصمیم گیری دشوارتر می شود. این مساله واقعا آزاردهنده است.« 

یا شغل  از دست دادن خانه  نگران  را که  زنانی  از  پرز بسیاری 

خود در طول پاندومی هستند و پیش از این هم برای دسرتسی 

به مراقبت های صحی دچار مشکل بودند، تداوی می کند. »این 

سال، سالی پر از ناامیدی و تصمیم های دشوار برای خانواده ها 

بوده است؛ نداشنت خانواده و دوستان در اطراف، نداشنت مراقب 

ایمن نگه داشنت خود و  از نظر  برای طفل«]و[ تصمیم گیری ها 

بعد  خانواده  اعضای  برای  محدودیت 

از تولد طفل، مشکالت بیشرتی ایجاد 

می کند. و اکنون مشکل تصمیم گیری 

در  نکردن  واکسن  یا  تزریق  مورد  در 

اضافه  نیز  آن ها  به  پیشنهاد  صورت 

شده است.«

مورد  در  تحقیقات  تازه  دانشمندان 

بار ذهنی  با  باردار چگونه  افراد  اینکه 

پاندومی کنار می آیند ـ یا نه ـ  را آغاز 

کرده اند. »امید کویید 19«  یک مطالعه 

بین املللی در مورد چگونگی تأثیر این 

بیاری و همچنین اسرتس های مرتبط 

است.  اطفال  و  باردار  افراد  بر  آن  با 

محققان در حال مطالعه بر روی 200 

امیدوارند که چندین  اما  زن هستند، 

هزار زن دیگر را نیز در این مطالعه ثبت کنند - حداقل نیمی از 

آن ها سیاه پوست، اسپانیایی تبار یا طبقه کم درآمد باشند- و مطالعه 

روی آن ها را به مدت 18ماه پس از تولد ادامه خواهد داد. 

اطالعات اولیه نشان می دهد که بیش از 84درصد زنان از اضطراب 

متوسط تا شدیدی در مورد زایان  طی دوران پاندومی گزارش 

داده اند. فقط هیچ اطالعاتی وجود ندارد که بتوان این یافته ها را 

بااسرتس مربوط به بارداری و زایان در سال های گذشته مقایسه 

کرد. مردم می گویند از تنها بودن بسیار ترسیده اند.

 لورا جلیف پاولوفسکی، متخصص اپیدمیالوژی دانشگاه کالیفرنیا، 

سانفرانسیسکو که این مطالعه را رهربی می کند، می گوید: »مردم 

همچنین از جواب مثبت تست می ترسند، زیرا آن ها می خواهند در 

کنار نوزادان خود باشند و می ترسند که مجبور به جدایی شوند.« 

در اوایل پاندومی، برخی از شفاخانه ها پیشنهاد کردند مادرانی که 

جواب تست شان مثبت می شود، از نوزادان خود جدا شوند. بیشرت 

شفاخانه ها دیگر این کار را منی کنند، اما سیاست ها از مکانی به 

مکان دیگر متفاوت است؛ »مثل اینکه هر تصمیمی نتایج مهلک 

خود را دارد.«

راهی که امسال زنان می توانند از عهده مشکالت بارداری برآیند 

این است که در صورت متکین مالی تخمک های خود را منجمد 

کنند. 

مرکز باروری النگن دانشگاه نیویارک شاهد افزایش 41درصدی 

با مدت مشابه در سال2019  زنان در مقایسه  انجاد تخمک 

بوده  است و اگر به مدت سه ماه رخصت نشده  بودند، تجارت آن 

احتاال موفق تر هم می شد. چه کسی می تواند فردی را به خاطر 

به تعویق انداخنت دوران حمل متهم کند؟ بدون بارداری در سال 

جاری یا سال بعد هم به اندازه کافی فشار برای مدیریت زندگی در 

جامعه  یی با حایت رو به زوال اجتاعی، از دست دادن شغل و 

ناامنی اقتصادی وجود دارد.

پی نوشت: کاترین گامون؛ نویسنده مستقل علوم مستقر در سانتا 

مونیکای کالیفرنیاست.

بارداری در دوران پاندومی،  مشکالت بیشرتی دارد
حتی برای کسانی که به کویید19 مبتال نشده اند

بخش دوم و پایانی  

دولت بریتانیا، در زمان جنگ، برای تالش در جهت   

را مهم  روحیه دادن ها  و  تقالهای کوچک  این  پیروزی، 

ارتش  عضویت  به  نفر  ۳میلیون  اگرچه  می دانست. 

بریتانیا درآمده بودند، بالغ بر ۴۰میلیون نفر نیز خارج از 

ارتش، حضور داشتند. روحیٔه ملی به  اندازٔه هر سالحی 

وزارت  بنابراین  داشت؛  اهمیت  دشمن  با  مبارزه  در 

را  روحیه  آن  فراگیرِی  درصد  گرفت  تصمیم  اطالعات 

بسنجد.

کشور  مختلف  نقاط  به  ناظران  جنگ،  طول  متام  در 

روحیه«  روزانٔه  »گزارش  برای  تا  می شدند  فرستاده 

اسرتاق سمع کرده و با مردم مصاحبه کنند. در بارها 

و در ملی بس ها، رستورانت ها و رسک ها، این جاسوسان 

بوروکراتیک به دقت گوش می سپردند، پنهانی چیزهایی 

می نوشتند و بعد، هر روز ظهر، نتایج شان را تلیفونی به 

روحیه  هواشناسان  که  آن ها  می کردند.  مخابره  لندن 

مختلفی  عنوان های  تحت  را  مشاهدات شان  بودند، 

)»لندن«، »اسکاتلند«، »شایعات«، »بی اعتقادی به اخبار«( 

ارایه می کردند تا نشان دهند باد عقیدٔه عمومی به کدام 

جهت می وزد و مردم چه طور بی پایانی همٔه این ها را 

تحمل می کنند.

نتایج راه گشاست، البته نه به راه گشایِی خاطراتی که 

نوستالژی برای مان تداعی می کند. تصور بر این است 

که سخرنانی معروف چرچیل در ۴جون ۱۹۴۰، »ما باید 

در سواحل بجنگیم«، بریتانیای مضطرب را مصمم تر 

کرده بود، درحالی که این سخرنانی تازه بعد از جنگ در 

مجلس عوام پخش شد )اگرچه روزنامه ها گزارش هایی 

از آن نوشتند(. در عوض، پروژٔه َمس آبزرویشن در ۷جون 

گزارش کرد که »دیدگاه کلی به برنامه های پخِش فعلی 

این است که داف کوپر« -سیاستمدار بریتانیایی که تا 

حد زیادی فراموش شده- »باالتر از بقیه قرار می گیرد«. 

گوش  چرچیل  حرف های  به  نه  بریتانیایی  میلیون ها 

می دادند و نه به داف کوپر: آن ها به جایش، به لرد هاو 

هاو ]یا هان ویلیام جویس[ گوش می دادند که مبلغ 

نازی ها بود.

از رهربان مطمین  اگر معلوم شود که خاطرٔه جمعی 

از  زیادی  بخش  پس  بوده،  واهی  خیالی  رسسخت  و 

بسیار گل وگشاد  نیز  داخلی  دربارۀ جبهٔه  ما  تصورات 

و غیردقیق اند. امروز، این ماییم که در خانه کاردستی 

شب  غذای  و  می سازیم  خمیرمایه  می کنیم،  درست 

آماده می کنیم. همچنان که در شهرهایی راه می رویم 

که بیلبورد های »در خانه مبانید، ایمن مبانید« در آن 

به ما عرض اندام می کنند و پوسرتهای تبلیغاتی دوران 

گذشته - »برای پیروزی بذر بکارید«، »صحبت نسنجیده 

به قیمت جان آدم ها متام می شود«- ناگهان بی بنیادتر 

اطمینان بخش  این که  تا  می آیند  به نظر  شعاری تر  و 

تالش  که  معلمی  مکرر  درخواست های  مثل  باشند. 

می کند صنف را ساکت کند، این شعارها نه به کنرتول 

بل به نبود معلم اشاره می کنند.

هم  جنگ  زمان  در  حتی  پوسرتها  این  حقیقت،  در 

محبوب نبودند. شعار معروف »آرام باشید و ادامه دهید« 

است،  مدرن  بریتانیایی های  محبوب  چنین  این  که 

فاجعه یی درخور توجه بود. وزارت اطالعات ۲.۴۵میلیون 

توزیع شان  هیچ  وقت  اما  بود،  کرده  چاپ  آن  از  کاپی 

نکرد. یکی از مقامات گفت: »ملت شاید دوست نداشته 

باشد که این پوسرتها، بر رس هر پیچ، در حلقش چپانده 

شود«. مقام دیگری فکر می کرد که این شعار »آن قدر 

پیش پاافتاده است که منی تواند الهام بخش باشد«، اما 

دلیل مهمی که این پوسرت هرگز به کار گرفته نشد این 

نبود: گزارش ها دربارٔه  آن  به  احتیاجی  است که اصال 

اشاره  مالل  به  هراس،  از  بیش تر  شهروندان،  روحیٔه 

می کردند.

و وای! ما چه قدر می توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم. 

غالبا حرسِت »زمان سادهٔ« جنگ را می خوریم. با وجود 

این، همچنان که در »زمانه  یی ساده تر« زندگی می کنیم 

و پیش می رویم، حاال می دانیم که ساده یعنی افق های 

از  نگهداری  بدون  رستورانت،  غذای  بدون  باریک تر، 

کودک، بدون حضور دوستان برای شام، بدون مکتب، 

بدون محل کار، بدون سفر با قطار، بدون تعطیالت. این 

یعنی خریدنکردن، مهانی نداشنت، نبود هیچ فرصتی 

یا  کار  محل  آبرسدکن  جلوی  در  گفت وگوهایی  برای 

مکتب. اگر این زندگِی جدید ساده است، کار سیزیفوس 

هم ساده بود. این سادگی رسگرم کننده نیست. »ساده« 

یعنی مقدار وحشتناکی بشوی و بساب.

گذشته  ندارد.  وجود  برگشتی  راه  هیچ  جنگ،  در 

هرگز منی تواند به ما بازگردانده شود. نه آن موقع، نه 

هم اکنون.

حاال، خواهان زمان های بهرتی هستیم. جنگ جهانی 

دوم باعث ظهور ژانری ادبی شد که لورا فریمن، منتقد 

ادبی، آن را ژانِر »رمان های گرسنه« با »حساسیت شکم 

برآمده و جزییاتی وسواس گونه از غذا« نامیده است. به 

بازدید از برایْدزِهد۴ اثر اُولین وو فکر کنید، رمانی دربارٔه 

آکسفورد، شامپاین و میله های تابستانی با دوستانی در 

سایٔه درختان.

در  این که  از  بیش تر  برایدزهد،  خواندن  هم اکنون،   

آشپزی نوستالژیک باشد، نوعی نوستالژی قدرمتند را 

برای صمیمیت بر می انگیزد. تصور کنید روی زیراندازی 

لَم داده اید و به جای فاصله یی یک مرتی یا بیش تر، فقط 

چند میلی مرت از یک دوست فاصله دارید.

کاسٔه  در  بی خیالِی متام  با  را  کنید دست تان  فرض   

توت زمینی ها می برید و انگشتان تان در جایی می روند 

که انگشت های دیگری بوده اند، فارغ از حساب  و کتاب 

دربارٔه کویید که آیا آب میؤه رسخ ممکن است ویروس را 

بکشد یا نگه می دارد.

اگر جنگ جهانی دوم باعث شد رمان گرسنه مثل قارچ 

خود قرنطینه سازی  که  می آید  محتمل  به نظر  بروید، 

بشود،  تنها«  »رمان  پیدایش  باعث  احتاال  کویید-۱۹ 

صورت  ماسک های  آن ها  در  که  کتاب هایی  از  سیلی 

همگی به اتاق عمل برمی گردند و شخصیت ها نه با 

احوال پرسی  هم  با  مشتاقانه  آغوش های  با  بل  آرنج، 

می کنند، در مسابقه های فوتبال داد می زنند، در کلیسا 

آواز می خوانند یا از هان بطری یی رس می کشند که 

رها شده است؛ اکنون باورنکردنی است که لب های تان 

را جایی بگذارید که فرد دیگری همین چند دقیقه پیش 

گذاشته بود. در محدودیت ماندن در خانه، مثل جنگ، 

خواهان »پایانی« هستیم. اینجاست که داستان تیره و 

تار می شود. همه دربارٔه »بعدها« حرف می زنیم، دربارٔه 

زمانی که همه چیز به حالت عادی برمی گردد یا شکلی 

متام  کریسمس  تا  )مطمینا  می کند  پیدا  گذشته  از 

جهانی  جنگ  از  بعد  دوران  اما  منی شود؟(،  می شود، 

دوم، »صلح« با معانی ضمنی خوبش رخ منی داد. 

دولت  بود.  هراسناک تر  بسیار  جنگ«  از  »پس  بلی، 

کند.  عبور  بحران  از  تا  بود  گذاشته  رهن  به  را  کشور 

سپس، بدهی ها باید پس داده می شدند. به قول سیلویا 

سال۱۹۴۶،  در  بریتانیایی،  نویسندۀ  وارنر،  تاونسند 

»اکنون، هیچ  کس احساس خوشی یا شادی منی کند. 

هیچ  کس در زمان جنگ منی تواند از این تصور خالص 

شود که وقتی جنگ به پایان برسد، همه چیز به جایی 

برمی گردد که قبال بود و فرد در هان سنی خواهد بود 

که جنگ رشوع شد.«

 پس، هم اکنون، به آینده یی نامعلوم نگاه می کنیم و 

رویاهای مان منتظرند. حتی اگر واکسینی ساخته شود، 

محدودیِت ماندن در خانه، همین حاال چیزهای زیادی 

را از ما گرفته که بازنخواهند گشت. رضرهایی مالی در 

کارند، شکاف های درون جامعه وسیع تر شده و رشایِط 

سالمت به حال خودش واگذاشته شده است. 

فقدان های فردی و کوچک تِر بسیاری هم وجود دارد: 

مادربزرگ ها و پدربزرگ هایی که فرصت درآغوش کشیدِن 

نواسه نوزادشان را از دست دادند؛ دانشجویانی که هرگز 

تجربه  را  مهانی ها  و  امتحان  سالن های  تابستاِن 

نکردند، فرصت هایی که هرگز دوباره تجربه منی شوند و 

آن هایی که موقعیت های فردی یا مالِی مخاطره آمیزشان 

آن قدری تنزل کرد که هرگز دوباره به طور کامل ترقی 

منی کنند، اما ممکن است چیزی به دست بیاوریم. 

چون شاید، فقط شاید، دربارٔه نوستالژِی دیوانه وارمان 

برای روزهایی که گذشته  اند، تجدیدنظر کنیم. وقتی 

رفته،  دوباره حوصله شان رس  که  می زنند  داد  کودکان 

بار نظافت آخر هفتٔه دیگر دستکش  وقتی برای یک 

یک  به شکل  معمولی  روزی  وقتی  می کنیم،  به دست 

روز معمولِی به یادمناندنی پیش می رود که هیچ چیزی 

برای گفتنش وجود ندارد، آیا وعدٔه بازگرداندن گذشتٔه 

ساده ترمان حاال شبیه به یک تهدید به نظر منی آید؟ 

وارنر نوشت که دروازۀ جنگ »با حروف ساده یی عالمت 

دروازۀ  ندارد«.  وجود  برگشتی  راه  هیچ  است:  خورده 

همه گیری هم می تواند با همین عالمت نشانه گذاری 

هرگز  گذشته  ندارد.  وجود  برگشتی  راه  هیچ  شود. 

نه  موقع،  آن  نه  شود.  بازگردانده  ما  به  منی تواند 

هم اکنون.
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