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عــنوان های مـهم

چه میزان خواب برای بدن کافی است؟ 
عوارض بی خوابی چیست؟

رساج: به ارتباط اختطاف عبدالرووف در بلخ، 
یک شبکۀ 55 نفری داعش بازداشت شدند
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 هرات در غرب افغانستان، با دو کشور ایران 
و ترکمنستان، مرز مشترک دارد و دروازۀ ورود 

مهاجران از کشور ایران به افغانستان است. 
روزانـه بیـش از 3هـزار مهاجـر از کشـور ایـران 
بـه گونـۀ داوطلبانـه و یـا هـم اجبـاری از مـرز 

می شـوند. هـرات  وارد  اسـام قلعه 
هـرات  بازگشـت کنندگان  و  مهاجـران  اداره 
می گویـد در مـوج اول کرونـا، ورود مهاجران به 
افغانسـتان کاهـش یافتـه بـود، امـا اکنـون این 

رونـد بـه اوج خـود رسـیده اسـت.
برانگیختـه،  را  نهـاد  ایـن  نگرانـی  آنچـه  امـا 

...  17 تـا   10 کـودکان  ورود  افزایـش 

برملا  را  اجتامعلی  جرب هلای  یک سلو  از  جامعه شناسلی 
فلردی  و خاقیلت  آزادی  بلر  دیگلر  از سلوی  و  می کنلد 
و  خاقیلت  بلر  تاکیلد  همیلن  اثلر  بله  ملی وزرد.  تاکیلد 
بله شلکل روان شناسلی  کله جامعه شناسلی   آزادی هاسلت 

درمی آیلد... اجتامعلی 

وقتـی مشـری پا به فروشـگاه شـا می گـذارد، یک پیروزی بزرگ کسـب 

می کنیـد. آن شـخص نـه تنهـا شـا را در میـان همـه رقیب هـا انتخـاب 

کـرده اسـت، بـل اکنـون به  طـور فعـال به مـال تجاری شـا فکـر می کند 

و آمـاده تصمیم گیـری در مـورد خریـد آن اسـت...

 راه مدنیت: ضیا رساج، رییس عمومی امنیت ملی در خصوص اختطاف 

عبدالرووف در والیت بلخ، می گوید که به ارتباط این موضوع، یک شبکۀ 

55 نفری اعضای داعش بازداشت شده اند و این شبکه در سازمان دهی ...

از ورود موترهای فاقد اسناد به 
کابل جلوگیری می شود

 افراد ملکی؛ 95درصد قربانیان 
انفجار هرات

 ریاست هواشناسی: 30والیت با 
خطر سیل مواجه اند

وزارت معارف:  مکتوب رییس معارف 
کابل، دیدگاه این وزارت نیست

بازگشت سیل آسای کودکان  قاچاق شده به هرات
34شبکه بزرگ قاچاق انسان در 11ماه گذشته در افغانستان شناسایی شدند

میز مذاکرات صلح یا میدان بُزکشی؟
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره
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حمداهلل محب؛ مشاور شورای امنیت ملی در پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه می گوید که تشکیل حکومت موقت 
در افغانستان دردی دوا نمی کند و کسانی  که آمادۀ گفتگوهای صلح نیستند، موضوعات دیگری مطرح می کنند. مشاور شورای امنیت ملی، 
عصر روز شنبه )23حوت( در نشست خبری هفته وار خود تاکید کرد که حکومت هر اقدامی را که الزم بود برای گفتگوهای صلح انجام 
داده، اما در این میان، طالبان برای برقراری صلح واقعی در کشور آماده نیستند. حمداهلل محب در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر خارجۀ 
روسیه که گفته بود، دولت ایتالفی موقت با حضور طالبان در افغانستان تشکیل شود، گفت که تشکیل این گونه حکومت هیچ گونه دردی 

را دوا نمی کند.

پاسخ کابل به مسکو: 

حکومتموقتدردیدوانمیکند

جامعه شناسی جرب اجتامعی
 و آزادی فردی



سال  شدن  نزدیک  با  هم زمان  مدنیت:  راه   

جدید خورشیدی، وزارت داخله اعالم کرده که بعد 

ضبط  اسناد  بدون  موترهای  متامی  این،  از 

اسناد،  بدون  موتری  که  صورتی   در  و  می گردد 

شناسایی شود، به طور آنی توقف داده می شود.

نرش  با  )23حوت(  شنبه  روز  ظهر  داخله  وزارت 

گشت وگذار  بر  جدی  نظارت  گفت،  اعالمیه یی 

وسایط وجود دارد و در صورتی  که موتر بدون اسناد 

شناسایی شود، به طور آنی توقف داده می شود.

در اعالمیۀ این وزارت آمده است: »کابل همواره در 

هموطنان  میزبان  خورشیدی  جدید  سال  آستانۀ 

این مسیر تعدادی  از  از والیات دیگر است که  ما 

جهت تفریح عازم شهر مزاررشیف می گردند.«

اسناد  فاقد  موترهای  دارندگان  به  داخله  وزارت 

هشدار داده است: در صورتی که کسی با استفاده 

مناید،  را  کابل  به  ورود  قصد  اسناد  فاقد  موتر  از 

واسطه اش از سوی نیروهای امنیتی توقف و رانندۀ 

آن زیر نظارت جدی قرار خواهد گرفت.

مردم  از  همکاری  درخواست  ضمن  وزارت  این 

کرد  خاطرنشان  امنیت،  تامین  و  قانون  تنفیذ  در 

با  نیز  اختطاف چیان  و  تروریستی  گروه های  که 

به جنایت  از موترهای فاقد اسناد دست  استفاده 

می زنند. گفتنی است، حکومت در شش ماه اخیر، 

قانون مندساخنت موترهای فاقد اسناد را در شهر 

با آغاز برنامۀ شش ونیم  کابل آغاز کرد و این روند 

ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح  امرالله  توسط 

جدی گرفته شد.

طی  اسناد  فاقد  موتر  هزاران  مدت ،  این  طی 

مراحل و ثبت نهادهای دولتی شد. وزارت داخله 

ثبت  روند  حاال  که  کرده  تاکید  خود  اعالمیۀ  در 

موترهای فاقد اسناد به پایان رسیده است.

وزارت معارف: 
مکتوب رییس معارف کابل، 

دیدگاه این وزارت نیست

کرده  اعالم  افغانستان  معارف  وزارت  مدنیت:  راه 

که مکتوب اخیر رییس معارف شهر کابل مبنی بر 

باالی  دانش آموز  دخران   ترانه خوانی  ممنوعیت 

منعکس کننده  عمومی،  مجالس  در  سال   12

رسمی  اعالمیه  نیست.  وزارت  این  رسمی  دیدگاه 

وزارت معارف که پس از ظهر روز شنبه)23 حوت( 

از رنگینه حمیدی رسپرست  به نقل  منترش شده، 

بررسی  درحال  معارف  وزارت  که  گفته  وزارت  این 

بررسی،  روند  تکمیل  از  پس  و  است  موضوع  این 

نتایج آن را رشیک خواهد کرد.

نیاز،  در اعالمیه وزارت معارف آمده که در صورت 

نیز  انضباطی  اقدامات  به  متوسل  معارف  وزارت 

خواهد شد. وزارت معارف همچنان در این اعالمیه 

خود تاکید کرده که این وزارت نه تنها از سهم گیری 

مانند  اجتاعی  فعالیت های  در  دانش آموزان 

ترانه خوانی و فعالیت های ورزشی حایت می کند، 

را  دانش آموزان  متامی  دل خواهانۀ  اشراک  بلکه 

در چنین فعالیت هایی تشویق می کند.

بر اساس این اعالمیه، رهربی وزارت معارف وظیفه 

رهربی  که  کند  حاصل  اطمینان  تا  می داند  خود 

مکاتب نه تنها مسوولیت فراهم آوری زمینه اشراک 

به  را  فعالیت ها  چنین  در  دانش آموزان  داوطلبانه 

عهده گیرند، بلکه اقدامات پیش گیرانۀ را که منجر 

به کاهش خطر بهره گیری از دانش آموزان دخر و 

پرس در مکاتب می گردد، نیز روی دست گیرند.

مکتوب رسمی رییس معارف شهر کابل که اواخر 

هفتۀ گذشته در شبکه های اجتاعی منترش شد، 

در این مکتوب، اجرای ترانه و رسودخوانی دخران 

اعالم  ممنوع  عمومی  مجالس  در  باالی 12 سال 

شد. انتشار این مکتوب با واکنش های گسرده در 

میان کاربران شبکه های اجتاعی مواجه گردید.

ارگ: طالبان با پیچیده ساخنت 
وضعیت، فرصت صلح را ضایع 

می سازند
راه مدنیت: رییس جمهور غنی در واکنش به حملۀ 

گروه  که  می گوید  هرات،  گذشتۀ  شب  خونین 

طالبان با ادامه جنگ نامرشوع و خشونت ها علیه 

فرصت های  و  ساخته  پیچیده  را  وضعیت  مردم، 

ظهر  ریاست جمهوری،  می سازند.  ضایع  را  صلح 

امروز شنبه )۲۳حوت( با نرش اعالمیه یی به نقل از 

رییس جمهور اعالم کرده که طالبان با ادامۀ جنگ 

نشان  دیگر  بار  مردم،  علیه  خشونت   و  نامرشوع 

گونۀ  به  کنونی  بحران  حل  به  نه تنها  که  دادند 

پیچیده  با  بل  ندارند،  اراده  اساسی  و  صلح آمیز 

ساخنت وضعیت، فرصت فراهم شدۀ صلح را ضایع 

می سازند. به نقل از اعالمیۀ ارگ، رییس جمهوری 

کشور همچنان تاکید ورزیده که طالبان و حامیان 

آن ها درک منایند که با چنین حمالتی علیه افراد 

ملکی و تاسیسات عامه، به جز نفرت و انزجار مردم، 

هیچ چیزی را به دست منی آورند. 

 راه مدنیت: حمدالله محب؛ 

در  ملی  امنیت  شورای  مشاور 

پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی 

وزارت خارجۀ روسیه می گوید که 

در  موقت  حکومت  تشکیل 

افغانستان دردی دوا منی کند و 

گفتگوهای  آمادۀ  که  کسانی  

صلح نیستند، موضوعات دیگری 

مطرح می کنند.

مشاور شورای امنیت ملی، عرص 

روز شنبه )23حوت( در نشست 

تاکید کرد  خربی هفته وار خود 

که حکومت هر اقدامی را که الزم 

بود برای گفتگوهای صلح انجام 

این میان، طالبان  اما در  داده، 

در  واقعی  صلح  برقراری  برای 

کشور آماده نیستند.

حمدالله محب در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر 

خارجۀ روسیه که گفته بود، دولت ایتالفی موقت 

شود،  تشکیل  افغانستان  در  طالبان  حضور  با 

هیچ گونه  گونه حکومت  این  تشکیل  که  گفت 

دردی را دوا منی کند.

هم  هنوز  طالبان  گروه  محب،  آقای  گفتۀ  به 

و  داده  ادامه  را  خود  تروریستی  فعالیت های 

به دنبال ایجاد وحشت در میان مردم افغانستان 

را  مردم  تا  می کوشند  طریق  این  از  و  هستند 

تسلیم خودشان کنند.

جمعه  روز  روسیه،  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 

)22حوت( گفته بود که مسکو از تشکیل دولت 

موقت و فراگیر در افغانستان با مشارکت همه 

این  ادارۀ  برای  طالبان  گروه  جمله  از  گروه ها 

کشور استقبال می کند.

او به رصاحت افزود: »تشکیل یک دولت موقت 

و فراگیر راه حل منطقی برای ادغام طالبان در 

حیات سیاسی افغانستان به شار می رود.«

و  مسکو  نشست های  در  افغانستان  هیات 

ترکیه رشکت می کند

مشاور امنیت ملی با اشاره به برگزاری نشست های 

مسکو و ترکیه، افزود که هیاتی به منایندگی از 

رشکت  نشست ها  این  در  افغانستان  حکومت 

خواهد کرد.  محب در سخنان خود تاکید کرد 

که برای حضور در این نشست ها، وزارت خارجه 

تا  می کنند  کار  ملی  مصالحه  عالی  شورای  و 

سطح اشراک دیگر کشورها و چگونگی حضور 

طالبان مشخص شود. حمدالله محب همچنان 

خاطرنشان منود که هیات حکومت افغانستان 

در نشست های مسکو و ترکیه، بر اساس ترکیب 

هیات طالبان تعیین می شود؛ اگر حضور طالبان 

این نشست ها  هانند هیات شان در دوحه در 

پیانۀ  به  را  هیاتی  نیز  کنند، حکومت  رشکت 

اعضای هیات مذاکره کننده حکومت در دوحه، 

در این دو نشست ارسال خواهد کرد.

با پاکستان باید صحبت شود

خصوص  در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 

مقام های  امنیتی  مشرک  نشست  برگزاری 

بحرین  در  پاکستان  و  افغانستان  حکومت 

قبل  چندی  که  گفت  او  کرد.  ارایه  توضیحات 

همراه با ضیا رساج، رییس عمومی امنیت ملی 

ملی  دفاع  وزارت  لوی درستیز  ضیا،  یاسین  و 

نشست مشرک امنیتی را با لوی درستیز و رییس 

استخباراتی پاکستان در بحرین برگزار کردند.

متایل  حکومت  که  کرد  اضافه  محب  آقای 

برگزار شود،  افغانستان  در  نشست  این  داشت 

در  نشست  این  تا  داشتند  تالش  پاکستانی ها 

راولپندی برگزار گردد، اما با وساطت بریتانیایی ها 

این نشست در بحرین صورت گرفت.

بارها  او  که  داد  توضیح  ملی  امنیت  مشاور 

با  را  افغانستان  صلح  به  مرتبط  موضوعات 

تاکید  و  پاکستانی در میان گذاشته  مقام های 

شده که صلح تنها با مذاکره در افغانستان تامین 

اسالم  آباد  اصلی  و  مهم  موضوع  بل  منی شود، 

است که باید با آن ها صحبت شود.

آمادگی ویژۀ حکومت در جنگ با طالبان

کنفرانس  این  در  داخله  وزیر  اندرابی؛  مسعود 

مشرک افزود که مترکز طالبان در سال جاری، 

تسلط بر ولسوالی ها و مراکز برخی از شهر بود که 

با رضبات سنگین نیروهای امنیتی مواجه شدند.

در  هرچند  که  افزود  خود  صحبت های  در  او 

سال جاری به تامین صلح و کاهش خشونت ها 

راه  طالبان  اما  داشت،  وجود  خوش بینی هایی 

جنگ را انتخاب کردند؛ پس از شکست این گروه 

در والیت های هلمند، قندهار و کندز، آن ها به 

اهداف نرم و ترورهای هدف مند روی آوردند.

اندرابی، با ارزیابی های وزارت داخله ترصیح کرد 

که طالبان در هرجایی که جنگ جدی کنند و 

بخواهند که دست آورد اسراتژیک داشته باشند، 

رضبۀ قوی را متقبل شده و شکست خورده اند.

ماه  »در سه  کرد:  بیان  به رصاحت  داخله  وزیر 

گذشته آمادگی های ویژه برای سال آینده داریم. 

با در نظرداشت تجارب سال پیش، به طالب راه 

ظرفیت  طالبان  ندارد.  وجود  قطعا  جنگی  بُرد 

جذب افراد و انگیزه دهی به جنگ جویان خود را 

از دست داده است. طالبان تعدادی از افرادی 

را که در ولسوالی ارغنداب قندهار و زابل آورده 

موضوع  این  و  نداشتند  جنگی  روحیه  بودند، 

باعث اختالف میان طالبان شد.«

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که گروه 

طالبان برای رشوع جنگ بهاری در سال آینده 

حقانی  انس  این،  از  پیش  گرفته اند.  آمادگی 

یکی از اعضای طالبان گفته بود که این گروه در 

بهار سال آینده جنگ را با موشک و پهبادهای 

پیرشفته آغاز خواهند کرد.

راه مدنیـت: ضیـا رساج، رییـس عمومی امنیت 

در  عبدالـرووف  اختطـاف  خصـوص  در  ملـی 

ایـن  ارتبـاط  بـه  کـه  می گویـد  بلـخ،  والیـت 

اعضـای  نفـری   55 شـبکۀ  یـک  موضـوع، 

در  شـبکه  ایـن  و  شـده اند  بازداشـت  داعـش 

دانشـگاه  بـر  تروریسـتی  حملـه  سـازمان دهی 

داشـتند. دسـت  نیـز  کابـل 

ضیـا رساج، پـس از ظهـر روز شـنبه)23 حوت( 

صحبـت  هفتـه وار  امنیتـی  نشسـت  در  کـه 

می کـرد، گفت که پرونده اختطـاف عبدالرووف 

در بلخ سیاسـی نیست و این حادثه توسط یک 

شـبکه 55 نفری اعضـای داعش سـازمان دهی 

شـده اسـت. رساج همچنـان اضافـه کـرد کـه 

ایـن شـبکه تروریسـتی در سـازمان دهی حملـه 

بـر دانشـگاه کابـل نیز دسـت داشـت.

کـرد  تاکیـد  ملـی  امنیـت  عمومـی  رییـس 

شـخصی  داعـش،  شـبکه  ایـن  راس  در  کـه 

به نام»آرش« اسـت و اعضای این شـبکه را اتباع 

هسـتند. تاجیکسـتانی  و  اوزبیکسـتانی 

ملـی  امنیـت  نیروهـای  بـه گفتـۀ ضیـا رساج، 

عبدالـرووف  محلی کـه  کـردن  پیـدا  بـرای 

نگهـداری می شـود، نزدیک شـده اند؛ امـا آقای 

ایـن مـورد  از دادن جزییـات بیشـر در  رساج 

کـرد. خـودداری 

او گفـت کـه بـا بازداشـت 55 نفـر از اعضـای 

گـروه داعـش، از هفـت رویـداد تروریسـتی در 

بلـخ جلوگیـری شـده اسـت؛ هـدف قـراردادن 

انفجـار  دسـته جمعی،  عروسـی  مراسـم  یـک 

دادن موترمبـب در میـدان هوایـی مزاررشیـف، 

سـازمان دهی حمالت راکتی، اختطـاف دو نفر 

از اتبـاع خارجـی و اختطـاف برخـی از تاجـران 

از جملـه برنامه هـای تروریسـتی ایـن شـبکه در 

والیـت بلـخ بود.

آقـای رساج همچنـان عالوه کرد که اعضای 55 

نفری شـبکه تروریسـتی داعش تالش داشـتند 

برنامه هـای  رسمایـه داران،  اختطـاف  بـا  تـا 

دیگرشـان را متویـل کننـد.

رییـس عمومـی امنیـت ملی پیرامون بازداشـت 

آمـار داد کـه در  ترورهـای هدف منـد  عامـالن 

یـک هفتـه اخیـر، 77 نفـر بـه اتهـام حمـالت 

تروریسـتی  بازداشـت شـده اند؛ امـا او واضـح 

نگردیـد کـه ایـن افـراد فقـط از کابل بازداشـت 

شـامل  هـم  دیگـری  والیت هـای  یـا  شـده 

می شـود.

بـه گفتـۀ رساج، از جمله 77 نفـر، 15 تن آن ها 

اعـراف کرده کـه در ترورهای هدف مند دسـت 

داشتند.

رییـس عمومـی امنیـت ملـی تاکیـد ورزیـد کـه 

ریشـه یابی  بـه  بیشـر  ملـی  امنیـت  نیروهـای 

متمرکـز  تروریسـتی  شـبکه های  شناسـایی  و 

اسـت و پالن هـای دقیـق و جامع در این راسـتا 

دارد. جریـان 
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از ورود موترهای فاقد اسناد به 

کابل جلوگیری می شود

پاسخ کابل به مسکو: 
حکومت موقت دردی دوا منی کند

رساج: به ارتباط اختطاف عبدالرووف در بلخ، یک شبکۀ 55 نفری 
داعش بازداشت شدند

 ریاست هواشناسی: 30والیت با خطر سیل مواجه اند
  ریاست هواشناسی دربارۀ احتامل وقوع بارش برف  و باران نسبتا شدید همراه با سیالب آنی در ۳۰والیت هشدار داد. طبق پیش بینی این ریاست، احتامل بارش برف و بارندگی سیل آسا در 
والیت های هرات، بادغیس، فاریاب، غور، رسپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، قندوز، بامیان، دایکندی، ارزگان، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکنیا، زابل، خوست، پکتیکا، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لغامن، 
جالل آباد، نورستان، بدخشان، کرن، کابل و برخی از قسمت های هلمند و فراه به شمول سالنگ ها وجود دارد. ریاست هواشناسی مقدار بارند گی در ساحات مختلف را ۱۰ تا ۴۰میلی مرت پیش بینی 

کرده است. احتامل بارش برف و باران در حالی مطرح می شود که نگرانی از احتامل وقوع خشکسالی در سال آینده نیز جدی است.

بدخشــی،  عبدالعظیــم  مدنیــت:  راه   

قهرمــان مبــارزات آزاد کشــور روز پنج شــنبه 

بابایــف،  گیشــن  )۲1حوت/11مــارچ( 

ــابقات  ــود را در مس ــی خ ــف آذربایجان حری

ــی کشــور  ــا میزبان ــه ب ــی Braveک بین امللل

بحرین برگزار شده بود، شکست داد.

گفتنــی اســت کــه بدخشــی، بابایــف را 

کــه بلندتریــن ریــکارد رقابت هــا؛ یعنــی 

اول  رونــد  را در  دارد  و ۳باخــت  ۲۲بــورد 

نکــوات کــرد.

عبدالعظیــم بدخشــی به عنــوان مناینــدۀ 

  )WGC( ــازمان ــم س ــو تی ــتان و عض افغانس

ــرد  ــود. او 10ب ــده ب ــابقات ش ــن مس وارد ای

ــود دارد.  ــی خ ــۀ ورزش ــت در کارنام و ۳باخ

ــرای  ــود، ب ــاری خ ــات معی ــی مترین بدخش

ایــن مســابقات را تحــت نظــر اســتاد موســی 

ــرد . ــش می ب ــان پی افغ

 World( وحیــد امیــری، رییــس ســازمان

مــورد  در    )Golden Championship

مســابقۀ عبدالعظیــم بدخشــی گفــت: در 

ســازمان  رهــربی  هیــات  نخســت،  قــدم 

ــام  ــه مت ــزرگ را ب ــروزی ب ــن پی )WGC( ای

ملــت به خصــوص جامعــۀ ورزشــی کشــور 

تربیــک می گویــد. ایــن جــای افتخــار اســت 

ــازمان  ــن س ــان در بهری ــکار افغ ــه ورزش ک

مســابقه  وارد   )Brave( به نــام  جهانــی 

می شــود و بیــرق ســه رنــگ کشــور خــود 

ــن  ــزود، ای ــی آورد. وی اف ــزاز در م ــه اهت را ب

بــه جهــان نشــان می دهــد کــه افغانســتان 

عالــی  اســتعدادهای  از  در عرصــۀ ورزش 

برخــوردار اســت .

عبدالعظیــم بدخشــی در رابطــه بــا ایــن 

کــه  می خواهیــم  مــا  گفــت:  مســابقات 

ــان  ــه جه ــح را ب ــام صل ــق ورزش پی از طری

اســت  افتخــار  جــای  ایــن  برســانیم. 

ورزشــکاران افغــان از مســابقات جهانــی 

ــن  ــن ای ــد. م ــب می مناین ــارت را کس افتخ

پیــروزی بــزرگ خــود را بــه متــام ملــت غیــور 

. می گویــم  تربیــک  افغانســتان 

یــک مــاه پیشــر، احمــد فــواد آریــا نیــز 

کشــور  میزبانــی  بــه  کــه  مســابقاتی  در 

بیــالروس برگــزار شــده بــود، حریــف روســی 

خــود را مغلــوب ســاخت.

***
 افراد ملکی؛ 95درصد قربانیان 

انفجار هرات 

راه مدنیــت: جیالنــی فرهــاد، ســخنگوی 

نتیجــۀ  در  کــه  می گویــد  هــرات  والــی 

ــت نفر  ــوت( هش ــب )۲۲ح ــار جمعه ش انفج

زخمــی  دیگــر  ۲7نفــر  و  باختــه  جــان 

ند. شــده ا

ــنبه  ــح روز ش ــرات، صب ــی ه ــخنگوی وال س

راه  روزنامــۀ  بــا  صحبــت  در  )۲۳حــوت( 

ــن  ــان ای ــد قربانی ــت، 95درص ــت گف مدنی

رویــداد غیرنظامیــان هســتند.

هــرات،  والــی  ســخنگوی  گفتــۀ  بــه 

منــازل  بــه  مالــی  خســارات  بیشــرین 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــده؛ ب ــکونی وارد ش مس

قربانیــان، اقدامــات الزم روی دســت گرفتــه 

دارد. جریــان  هم اکنــون  کــه  شــده 

از ســویی هــم، طــارق آریــن ســخنگوی 

ــن  ــای ای ــه زخمی ه ــه ک ــه گفت وزارت داخل

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــه 54نف ــداد ب روی

وزارت  ســخنگوی  معلومــات  اســاس  بــر 

داخلــه، در میــان زخمی هــا، هفــت نظامــی 

و 47غیرنظامی انــد. در میــان زخمی هــا، 

ــند. ــامل می باش ــز ش ــودکان نی ــان و ک زن

طــارق آریــن همچنــان افــزود کــه یــک 

رسبــاز پولیــس، ســه کــودک، دو زن و دو 

ــداد شــب  ــه کشته شــدگان روی مــرد از جمل

گذشــته هســتند.

هرچنــد، وزارت داخلــه، گــروه طالبــان را 

ــروه  ــا گ ــد، ام ــداد می دان ــن روی ــوول ای مس

ــر  ــراز نظ ــورد اب ــن م ــوز در ای ــان تاهن طالب

ــت.  ــرده اس نک

افتخارآفرینی؛ بدخشی رقیب 

آذربایجانی را شکست داد



»حرکت مثبتی از سوی جامعۀ جهانی برای کمک به صلح در افغانستان شکل گرفته است« 
با  دیگران  و  دبیرکل  که  داد  ادامه  وی  باشد.  کشور  این  در  درگیر  طرفین  توافق  مورد  و  افغانستان  مردم  از  حامیت  در  همیشه  باید  ملل  سازمان  نقش  که  کرد  اعالم  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی  دوجاریک،  استفان    

امریکایی ها، روس ها، قطری ها، ترک ها و بسیاری دیگر از طرف ها در متاس بوده و احساس می کنیم که حرکت مثبتی از سوی جامعۀ جهانی برای کمک به صلح شکل گرفته است. 
از جمله  با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه  از سازمان ملل بخواهد نشستی بین املللی به میزبانی ترکیه و  امریکا  نامه یی شدیدالحن به ارشف غنی گفته  بود که قرار است  امریکا در  بلینکن؛ وزیر خارجۀ  به تازگی آنتونی 
برگزار شود.  استانبول  اپریل سال جاری در شهر  ماه  در  افغانستان  است نشستی در مورد صلح  قرار  که  داده اند  گزارش  این کشور  مقام  های  از  نقل  به  دیروز  ترکیه  کند. رسانه های  برگزار  و هند  ایران  پاکستان،  روسیه، چین، 

پیشرت گزارش شده بود که این نشست در ۲۷مارچ برگزار می شود.
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بازگشت سیل آسای کودکان  قاچاق شده به هرات

 هـرات در غـرب افغانسـتان، با دو کشـور ایران 
و ترکمنسـتان، مـرز مشـترک دارد و دروازۀ ورود 

مهاجران از کشور ایران به افغانستان است. 
ایـران  از کشـور  از 3هـزار مهاجـر  بیـش  روزانـه 
مـرز  از  اجبـاری  هـم  یـا  و  داوطلبانـه  گونـۀ  بـه 

می شـوند. هـرات  وارد  اسـام قلعه 
هـرات  بازگشـت کنندگان  و  مهاجـران  اداره 
می گویـد در مـوج اول کرونـا، ورود مهاجـران بـه 
افغانسـتان کاهـش یافته بـود، اما اکنـون این روند 

بـه اوج خـود رسـیده اسـت.
امـا آنچـه نگرانی ایـن نهـاد را برانگیختـه، افزایش 
ورود کـودکان 10 تـا 17 سـاله اسـت کـه بـدون 
می شـوند؛  مـرز  رد  ایـران  سـوی  از  سرپرسـت 
کودکانـی کـه مقصـد بیشـتر آنهـا ایـران و ترکیـه 

. ست ا
رقـم دقیقـی از کودکانی کـه از سـوی قاچاقچیان 
انسـان بـه ایران برده می شـوند در دسـت نیسـت، 
امـا احمـد جاویـد نـادم، رییـس اداره مهاجـران 
گفـت کـه از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 2800 
کودکـی که از سـوی ایـران رد مرز شـده اند در این 

اداره بـه ثبت رسـیده اسـت.
قاچاقچیـان انسـان، بـا وعـده فراهم سـازی کار در 
بیـرون از افغانسـتان، خانواده هـا را فریـب داده و 
کـودکان را بـه خـارج از کشـور انتقـال می دهنـد.

آقـای نـادم می گوید ایـن اداره مسـوولیت دارد این 
کـودکان را تـا رسـیدن بـه خانواده هایشـان تحـت 
حمایـت قـرار دهد کـه این مسـاله گاهی بـه دلیل 

عـدم همکاری کـودکان و یا نداشـتن آدرس دقیق 
از محل زندگی شـان، دردسرسـاز نیز شـده اسـت.

عوامل قاچاق کودکان چیست؟
مـورد  در  مـردم  آگاهـی  عـدم  بیـکاری،  فقـر، 
بـر  کامـل  کنتـرول  نبـود  و  انسـان  قاچاقچیـان 
مناطـق مـرزی، از عواملـی بـه حسـاب می آیند که 
انسـان را دشـوار می سـازد. از قاچـاق  جلوگیـری 

مشـترک  مـرز  936کیلومتـر  ایـران  و  افغانسـتان 
دارنـد و والیت هـای هـرات، فـراه و نیمـروز بـا این 

کشـور همسـایه هسـتند.
بـه اسـاس گـزارش سـاالنه وزارت خارجـه امریکا، 
افغانسـتان در رده بنـدی سـال 2020 میـادی، در 

رده سـوم جهانـی قـرار گرفته اسـت.
مرزهـای بـاز، سـبب شـده تـا حضـور گروه هـای 
ایـن والیت هـا همـواره محسـوس  بـر در  قاچـاق 
باشـد و در کنـار آن، بارهـا شـلیک نیروهای مرزی 
ایـران و یـا آنچـه بدرفتاری بـا پناهجویان از سـوی 
ایـن نیروهـا عنوان شـده، سـبب خدشـه دار شـدن 

روابط دو کشـور شـود.
ایـران همـواره از افغانسـتان خواسـته کـه کنترول 
فعالیـت  مانـع  و  سـازد  بیشـتر  را  مرزهایـش  بـر 

شـود. قاچاق بـر  گروه هـای 
عـاوه بـر ایـن افغانسـتان به دلیـل شـیوع کرونا و 
تاثیـرات اقتصـادی آن، سـال بسـیار بدی را پشـت 
سـر گذاشـته اسـت؛ صنایـع و مشـاغل محلـی از 
بیـن رفـت، بازارهـا تعطیـل شـد، محدودیت هـا بر 

واردات و صـادرات میـان کشـورها بیشـتر گردیـد و 
مـردم بـرای نجـات از فقر و یافتن کار، تـن به قاچاق 
بـران انسـان دادنـد و به سـوی دیگـر کشـورها روانـه 

. شدند
شـیوع کرونـا باعث افزایـش جمعیت بیـکاران و فقرا 
شـد تـا جایی کـه دفتـر »برنامه توسـعه یی سـازمان 
ملـل متحـد« از افزایـش 17درصدی فقـر خبر داد و 
70درصـد مـردم با مشـکات اقتصادی شـدید روبرو 

شدند.
هـادی خردورز جویا، اسـتاد دانشـکده حقوق و علوم 
سیاسـی می گویـد کـه ناامنی هـا و ادامـۀ جنگ هـا 
در افغانسـتان نیـز سـبب شـده تـا دولـت حاکمیـت 
کافی بر مرزها نداشـته باشـد و از سـوی دیگر دولت 
نتواند به رشـد اقتصادی و شـکوفایی برسـد و قاچاق 

انسـان از پیامدهای این دو مسـاله اسـت.
آقـای جویـا گفـت کـه عـدم حاکمیـت بـر مرزهـا، 
عـاوه بـر افزایـش مـوارد قاچـاق انسـان، عاملـی بر 
مخالـف  گروه هـای  و  اسـت  نیـز  ناامنی هـا  ایجـاد 
دولـت از ایـن مرزهـا بـرای تـردد و تجهیـز خـود 

می کننـد. اسـتفاده 
نیروهـای مـرزی  او می گویـد کـه همـکاری میـان 
کشـورها، نصب کامره در نقاط مـرزی، کارآفرینی در 
داخـل و تامیـن امنیـت می توانـد به گونـۀ اتوماتیک 

سـبب کسـادی بـازار قاچاق بران انسـان شـود.
قاچـاق  از  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  نگرانـی 

کـودکان
نهادهـای حامـی کـودکان همـواره از افزایـش انـواع 
ابـراز نگرانـی کرده انـد. سوءاسـتفاده ها از کـودکان 

بـه صـورت کل زندگـی کـودکان در افغانسـتان بـا 
مشـکات بسـیار زیادی روبروسـت؛ ازدواج هـای زیر 
سـن، قاچـاق کـودکان، سواسـتفاده جنسـی، فروش 
مـواد مخـدر، سواسـتفاده مخالفـان مسـلح دولـت و 
گروه هـای مافیایـی و گرفتـن حـق تعلیـم از آنهـا، از 

نمونه هـای بـارز ایـن مشـکات اسـت.
کمیسـیون حقوق بشـر هرات نگران قاچـاق کودکان 

و سوءاسـتفاده های جنسـی از آنان است.
ایـن  در  کـودکان  بخـش  مسـوول  رسـولی،  ملکـه 
مـرز  در  آنـان  همـکاران  کـه  می گویـد  کمیسـیون 
حضـور  هـرات  »اسـام قلعه«  و  نیمـروز  »میلـک« 
دارنـد؛ او قاچـاق کودکان را نقض صریح حقوق بشـر 
خوانـد و گفـت کـه وضعیـت کـودکان در مرزهـا بـه 
شـدت از سـوی کمیسیون حقوق بشـر تحت بررسی 

و نظـارت قـرار دارد.
بـه  دادن  پایـان  بشـر خواهـان  کمیسـیون حقـوق 
قاچـاق زنان و کـودکان و برخورد قاطـع با گروه های 
قاچاق بر انسـان اسـت. افغانسـتان شـامل کنوانسیون 
»حفاظـت از حقـوق کـودکان« اسـت و کارشناسـان 
می گوینـد کـه دولـت باید بـر اسـاس آن گام بردارد 

و بـا ایـن مسـئله بـه گونۀ جـدی برخـورد کند.

برخورد دولت با قاچاق بران
34شـبکه بـزرگ قاچـاق انسـان در 11مـاه گذشـته در 

افغانسـتان شناسـایی شـدند.

بـر اسـاس آمـار وزارت عدلیـه دسـت کم 60 نفـر که در 
قاچاق انسـان دسـت داشـتند از سـوی نیروهای امنیتی 
بازداشـت و بـه نهادهـای عدلی و قضایی سـپرده شـدند.

افغانسـتان با کشـورهای ایران، پاکسـتان، ترکمنسـتان، 
امـا  دارد،  مشـترک  مـرز  تاجیکسـتان  و  اوزبیکسـتان 
در میـان ایـن کشـورها، مسـالۀ قاچـاق انسـان میـان 
افغانسـتان، ایران و پاکسـتان بسـیار گزارش شـده است.

پیامدهای قاچاق انسان
ابتـدای همیـن ماه )حـوت(، فضـل احمد معنـوی، وزیر 
عدلیـه کشـور بـرای بررسـی وضعیـت قاچـاق انسـان به 
نیمـروز سـفر کـرد. نیمـروز از والیت هایـی اسـت کـه 
بـه دلیـل داشـتن دشـت ها و مـرز بـاز، بیشـترین موارد 

قاچـاق انسـان را دارد. 
اگـر جلـوی قاچـاق  ایـن سـفر هشـدار داد کـه  او در 
انسـان گرفته نشـود، به احتمال قوی افغانسـتان شـامل 

فهرسـت تحریم هـای امریـکا شـود.
هـادی خـردورز جویـا، اسـتاد دانشـکده حقـوق و علـوم 
سیاسـی می گوید در شـرایطی که وضـع اقتصادی مردم 
افغانسـتان رو بـه وخامـت اسـت، وضـع ایـن تحریم هـا 
مـی توانـد تاثیـرات ناگـواری را به همراه داشـته باشـد.

او گفـت: »ایـن صحبت هـا بیشـتر جنبـۀ تشـویقی برای 
دولـت دارد؛ به طور مثال در مسـاله فسـاد اداری، زمانی 
کـه هشـدارهای جامعـه جهانـی بـه دولـت افغانسـتان 
داده شـد، دولـت بـرای مبـارزه بـا ایـن پدیـده، گام های 
تاثیرگذارتـری برداشـت و حـاال هـم در مسـالۀ قاچـاق 
انسـان، دولـت بایـد گام هـای بزرگتـر و تاثیرگذارتـری 

بردارد.«
ایـن در حالیسـت کـه افغانسـتان در سـال2014 عضـو 
پروتـکل جلوگیـری، منـع و مجازات قاچاق انسـان شـد، 
اما همواره مسـالۀ قاچاق انسـان در این کشـور خبرسـاز 
و نقطـۀ بحـث و کشـمکش میان سیاسـیون منطقه بوده 

است.

رسمقاله

 مذاکــرات صلــح افغانســتان از مدت هــا بدین ســو، بــه یکــی 

از موضوع هــای داغ میــدان سیاســت بــرای کشــورهای منطقــه و 

بازیگــران برجســتۀ صحنــۀ سیاســت در عرصــۀ بین املللــی بــدل 

شده است. 

ــا ســکودار  ــد ت ــا اینکــه امیرنشــینان قطــر ســعی دارن ــان ب همزم

مذاکــرات صلــح بــوده و از پایــگاه سیاســی گــروه طالبــان بــرای 

بسرســازی گفتگوهــا اســتفاده کننــد، برخــی از کشــورهای 

تأثیرگــذار دیگــر نیــز تــالش دارنــد تــا بــا زمینه ســازی ایــن مســأله 

ــه نفــع خویشــنت امتیازگیــری کننــد.  ب

در ایــن میــان، ترکیــه و روســیه، دو قــدرت برجســتۀ منطقــه 

ــد  ــی متقاع ــرای میزبان ــره را ب ــز مذاک ــای می ــته اند طرف ه توانس

ــد.  کنن

هرچنــد نبایــد از پیش قــدم شــدن کشــورهای منطقــه ناخشــنود 

بــود و بــه نیــت آنهــا بــه دیــدۀ شــک نگریســت، ولــی نکتــۀ مهــم 

ــه  ــتان ب ــت افغانس ــی دول ــه و اساس ــش اولی ــه نق ــت ک ــن اس ای

عنــوان یکــی از اطــراف مهــم قضیــه در کجــای ایــن ســازوکارها 

ــور  ــهروندان کش ــی ش ــح مردم ــی و مصال ــع مل ــرار دارد و مناف ق

در چارچوب هــای ایــن گفتگوهــا تــا چــه انــدازه مــد نظــر گرفتــه 

می شــود. 

حقیقــت ایــن اســت کــه بســیاری از کشــورهای میزبــان مذاکــرات 

صلــح بیــش از آنکــه بــه دنبــال تأمیــن خواســته های مــردم 

ــنت  ــی خویش ــع مل ــن مناف ــال تأمی ــه دنب ــند، ب ــتان باش افغانس

ــح  ــرات صل ــده از درون مذاک ــی بیرون آم ــاختارهای سیاس در س

می باشــند. 

ایــن امــر یــک حقیقــت غیرقابــل انــکار اســت کــه سیاســت مداران 

هــر کشــور بایــد پیــرو اصولــی باشــد کــه خطــوط اساســی خودش 

ایجــاب می کنــد. بــا در نظرداشــت ایــن مســأله، از ارگ نشــینان 

در  دولــت  نقــش  ســاخنت  برجســته  بــا  تــا  مــی رود  انتظــار 

پروســه های مختلــف مذاکــرات صلــح، هــدف واحــد را کــه هانــا 

تحقــق ارزش هــای ملــی در میکانیــزم مذاکــرات صلــح می باشــد، 

ــرات صلــح  ــزاری مذاک ــه برگ ــای آن ب ــوده و بــر مبن تعقیــب من

تأکیــد کنــد. 

بــا ایــن وصــف، موضع گیــری برخــی از مقام هایــی کــه ماموریــت 

رســمی دولــت افغانســتان را بــه عهــده دارنــد قابــل تأمــل اســت. 

اســتقبال عوامــل وابســته بــه دولــت بــه صــورت همزمــان از 

ــه  ــد ک ــان می ده ــف، نش ــای مختل ــح در محوره ــه های صل پروس

ــی  ــت چندان ــش موفقی ــته های خوی ــم خواس ــت در تحکی حکوم

نداشــته و در دور میــز مذاکــرات نیــز دســت باالیــی نداشــته 

ــه  ــت ب ــرار اس ــه ق ــه هایی ک ــی از پروس ــچ یک ــرا در هی ــت؛ زی اس

ــرده شــود، ابتــکار مذاکــره در دســت دولــت افغانســتان  پیــش ب

نبــوده و همــواره گــروه طالبــان بوده انــد کــه پیش قــراوالن صلــح 

ــش از  ــیده اند پی ــز کوش ــان نی ــورهای میزب ــد. کش ــرار گرفته ان ق

کســب موافقــت حکومــت افغانســتان، رضایــت جانــب مقابــل او 

ــه دســت آورد.  ــز ب ــه حضــور در دور می را ب

ــن  ــی رود ای ــار م ــت انتظ ــه از آدرس حکوم ــاب، آنچ ــن حس ــا ای ب

اســت کــه نبایــد صلــح افغانســتان بــه مثابــۀ بـُـز قربانــی در میدان 

چاپ انــدازان بیرونــی قــرار گیــرد کــه هرکــدام از کشــورهای 

میزبــان و بازیگــران منطقه  یــی و بین املللــی تــالش دارنــد تــا آن 

را بــه نفــع خویشــنت تصاحــب کننــد. 

ــش  ــت و نق ــم نیس ــح مه ــرات صل ــی مذاک ــردم، میزبان ــرای م ب

مهیــا  را  مذاکــرات  ایــن  بســر  کــه  کشــورهایی  از  هرکــدام 

می ســازند، ســتودنی بــه حســاب می آیــد. آنچــه بــرای شــهروندان 

کشــوری که ســالیان درازی اســت طعــم تلــخ خشــونت را چشــیده 

و در آتــش جنــگ می  ســوزند، حائــز اهمیــت اســت، پایــان یافــنت 

ایــن وضعیــت خامنان برانــداز می باشــد. 

رویــای  منزلــۀ  بــه  آرامــش  و  صلــح  مردمی کــه  دیــدگاه  از 

نقــش  بــه  تبدیــل شــده، شــک داشــنت  دست نیافتنی شــان 

متامــی عوامــل بیرونــی و جانبــی در قضیــه مذاکــرات صلــح 

ــوع  ــن موض ــری در ای ــت های زیادت ــه دس ــرا هرچ ــد؛ زی می باش

دخیــل شــده، پیامدهــای خرابکارانــۀ آن بیش تــر از عواقــب 

مثبــت بــوده اســت. 

در نهایــت، آنچــه موجــب هــراس و نگرانــی مــردم شــده این اســت 

کــه مســیرهای متفــاوت مذاکــرات صلــح، هیــچ کــدام بــه هدفــی 

نرســد کــه در آن منافــع ملــی، مصالــح مردمــی و ارزش هایــی در 

ــور  ــهروندان کش ــر از ش ــزاران نف ــون ه ــه خ ــود ک ــه ش ــر گرفت نظ

بــرای آن برزمیــن ریختــه اســت.

اطمینــان از ایــن حقــوق مــردم در ایــن پروســه های متعــدد 

ــت و  ــد، کار دول ــش را دارن ــی خوی ــان سیاس ــدام متولی ــه هرک ک

متصدیــان امــور صلــح در ســاختارهای نظامــی سیاســی کنونــی 

اســت. 

ــن، بهــر اســت دولــت یــک چارچــوب منظــم، اساســی و  بنابرای

ســازگار بــا اصــول و خطــوط سیاســی ملــی تنظیــم منــوده و بــه 

عنــوان پالیســی ملــی صلــح اعــالم منایــد. 

ــم  ــتان مه ــت افغانس ــرای دول ــره ب ــر مذاک ــورت، بس ــن ص در ای

نبــوده و ایــن میکانیــزم بــرای بازیگــران سیاســی و جانــب اصلــی 

مذاکــره )گــروه طالبــان( بــه عنــوان خطــوط رسخ پیشــکش شــود 

تــا دیــدگاه ملــی دولــت افغانســتان بــرای همــگان روشــن بــوده و 

خاطــر مــردم و ملــت نیــز از ایــن رهگــذر آرامــش بیشــری یابــد. 

میز مذاکرات صلح 
یا میدان بُزکشی؟

34شبکه بزرگ قاچاق انسان در 11ماه گذشته در افغانستان شناسایی شدند

محمد صدر

  کمیسیون حقوق برش خواهان 

پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان و 

برخورد قاطع با گروه های قاچاق بر 

انسان است. افغانستان شامل 

کنوانسیون »حفاظت از حقوق 

کودکان« است و کارشناسان 

می گویند که دولت باید بر اساس آن 

گام بردارد و با این مسئله به گونۀ 

جدی برخورد کند.

 

رقم دقیقی از کودکانی که از سوی 

قاچاقچیان انسان به ایران برده 

می شوند در دست نیست، اما احمد 

جاوید نادم، رییس اداره مهاجران 

گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 

2800 کودکی که از سوی ایران رد 

مرز شده اند در این اداره به ثبت 

رسیده است.



-

 ربـاب افغانـی یکـی از اعضـای خانـوادۀ ربـاب  )عود  هـای 
دومحفظه یـی( اسـت کـه ســـــرود هنـدی، تـار ایرانـی ، دایـن 
تبتـی، ربـاب پامیـری، ربـاب دوالن و ریوب بـا محفظه یی که در 
بـاالی آن قـرار دارد را شـامل می شـوند. از آثـار به جامانــــدۀ 
کهـن و آنچـه بـرای ما قدامـت تاریخی ربـاب را تعییـن می کند، 
مجسـمه  های هـدْه جالل آبـاد اسـت کـه در آن دستـــه یی از 

نوازندگان زن و مرد در حال نواختن و شادمانی دیده می شوند.
 این مجسـمه  ها نــوازنده ربـاب را با دف و چنگ نشـان می دهد 
بـا ایـن که از لحـاظ تعــــــداد تار  ها بـا رباب امـروزی متفاوت 
اسـت امـا قسـمت سـر، دسـته، بدنـه و شـکل گرفتـن آن خیلی 
شـباهت بـا ربـاب امـروزی دارد که می تـوان آن را از شـکل های 

اولیـۀ رباب امروزی دانسـت.
 ایـن آلـۀ هنـری در قـرن دوم تا پنجـم میالدی ایجاد شـده و از 
زمـرۀ زیبا تریـن پدیده  های هنـــــــر پیکره سـازی در سرتاسـر 
امپراتوری کوشـانی شـناخته شـده اسـت. زادگاه رباب و پیشـینۀ 
آن را بـه مناطـق شـرق، جنـوب شـرق و مرکـزی افغانسـتان 

برمی گـردد.
 از سـوی دیگـر، »الفنیسـتون« در کتـاب  )افغانـان ( در جایـی از 
فرهنـگ و نـژاد، از سـاز  های افغانـی نـام گرفتـه و بـه ربـاب نیز 
اشـاره نمـوده و نوشـته کـه: »افغانان پـس از صرف غـذا دایره وار 
نشسـته داسـتان و غـزل می خواننـد و برخـی از ایشـان بـا نـی، 

سـرنده ، سـرنا و ربـاب  آوازخـوان را همراهـی می کننـد«
این وضاحــــت  ها نشـان می دهند که رباب افغانی در شـهر  های 
ننگر هـار ، پکتیـا ، لوگـر ، کابـل ، غزنی ، کند هـار و یا دیگر شـهر  ها 
کـه جمعیـت قابـل مالحظـۀ آن را پشـتون ها تشـکیل می دهنـد، 
موجـود بـوده و پیشـینۀ طوالنـی دارد. امـروز این سـاز کـه اصاًل 
یـک سـاز افغانــی اسـت در ایـران ، تاجیکسـتان ، هند ، پاکسـتان 
و کشـمیر نیـز رواج یافتـه اسـت. البتـه در تعـداد و نحـوۀ ســر و 

تار  هـای آن تغییراتـی ایجاد شـده اسـت. 
اسـتادان هنـدی بـه احتمـال زیاد بـا رباب آشـنایی داشـته اند، اما 
آن هـا در کابـل بـه ایــن نکتـه پی بردند که این سـاز بـا توجه به 
ارتبـاط بسـیار نزدیکـش به پشـتون ها بـه طور خاص مـورد توجه 

اسـت. قرار گرفته 
امیرعبدالرحمـن خـان ، امیـر حبیـب اهلل خـان و امیر امـان اهلل خان 
پادشـا هان افغـان از جملـه دوسـت داران ربـاب بودنـد  کـه ظاهراً 
امیـر حبیـب اهلل خـان و امـان اهلل خان هم بـه نواختـن آن مبادرت 

می ورزیدنـد.
این سـاِز عود )بربط( ماننــد ، از سـه قسـمت  )سـر ، تنه و کاسـه ( 
تشـکیل یافتـه و دارای دسـته یی کوتاه می باشـد. کاسـه )شـکم ( 
آن بـا پوسـت بـز آش داده شـده، پوشـانیده می شـود. طـول یک 
ربـاب عـادی با میانۀ آن ۹۲ سـانتی متر اسـت. رباب چهـارده پرده 
و سـه تـار میلـودی و چندتار بـم و سـمپاتیک  )تقویت کنندۀ صدا ( 

دارد کـه جمعـا بیسـت ویک تار می شـود. 
 تار  هـای سـمپاتیک بـه سـاز، نوایـی دل نشـین می دهنـد. شـیوۀ 
نواختـن ایـن سـاز بـا یـک مضـراب بـا دسـت راسـت و گرفتـن 
پرده  هـا بـا دسـت چپ اسـت ایـن آلـۀ موسـیقی محـــــلی ، در 
تمـام نقـاط افغانسـتان رایـج بـوده و مـــورد اسـتفادۀ هنرمندان 
کسـبی و شـوقی می باشـد.  رباب بیشـتر در آرکسـتر  های محلی و 
کالسـیک افغانسـتان حضور دارد و گاه نیز به صورت تکنـــوازی 

همـــــراه بـا دهـل و طبلـه نواخته می شـود. 
ربـاب از یـک نــــــوع چـوب تـوت مخصوص و صـاف که اقاْل 
یـک سـال پیش قطع شـده و به صورت طبیعی خشـکیده باشـد، 
توسـط کنـدن کاری دقیق بـا ابزار  های ابتدایی سـاخته می شـود.  
سـینه و دسـته ربـاب بـه صـورت جـدا گانه سـاخته شـده و پس 
از صـدف کاری و تزئیـن ، بـا سـرش مخصـوس بـه تنـه ربـاب 
وصـل می گـردد.  خوب تریـن رباب  هـا از چـــــوب توت شـمالی 
کـه دارای صـوت و آهنگ بیشـتر اسـت، سـاخته می شـوند. رباب 
در طـول تاریـخ بـا اشـکال و اندازه  های گوناگون سـاخته شـــده 
اســــت و تعـداد تــــــار  های اصلی و سـیـ م  های فرعی آن نیز 

بـه مـرور ایـام کـم و زیـاد گردیده اند.  
ربـاب از لحـاظ صـدا بـه سـه نـوع  )ربـاب خـرد ، میانـه  و کالن ( 
نام هـای ربـاب بـم ،  ایـن تقسـیم بندی را بـه  اسـت. همچنـان 
میانـه  و ریـز نیـز یـاد می کننـد.  موسـیقی لوگـر چـون نوعـی از 
موسـیقی بزمـی  و محفلـی اسـت از ایـن رو نوازندگان آن بیشـتر 
از رباب  هـای خـورد و میانـه  اسـتفاده می نماینـد. بـم بـودن صـدا 
و سـاختمان ربـاب سـبب می شــــود تـا تکنیک  هـای اجرایـی 
آن زیـاد پیچیـده نباشـد.  مضراب نـوازی راسـت و چـپ و ریـز از 

مهمتریـن تکنیک  هـای دسـت راسـت هسـتند.

  ربـاب پـس از قـــرن ۱۸ بیشـتر تکامـل و نوازنـدگان تواناتری 
کـه  بـود   ربـاب  نوازنـدۀ  بزرگتریـن  محمدعمـر،  اسـتاد  یافـت . 
اصالحاتـی را نیـز در فـورم آن بـه وجـود آورد؛ اول اینکـه در 
پـرده  از  می نواختــند  ربـاب  بـا  کـه  را  آهنگ  هایـی  گذشـته  ها 
سـوم آغـاز می کردنـد یـا بـه اصطـالح امـروزی پـردۀ سـوم را 
کـرج می سـاختند و بـه آن پردۀ راسـته می گفتند، خوبی ایـــــن 
کار دریـن بـوده اسـت کـه انگشـتان نوازنـده بـا زحمـت کمتر و 
بـه شـکل سـاده تری روی گلـوی کوتـاه ربـاب کـه در آن جمعـآ 
چهارپـرده بسـته شـده، حرکـت می کـرد، ولـی عیـب در آن بـود 
کـه آهنگ هـا را تـا نـوت دوم اکتـاو و دوم یعنی تار کـــب پوری 
نواختـه نمی توانسـتند، ولـی اسـتاد محمدعمـر طریقـۀ جدیدی را 

در نواختـن ربـاب به وجـود آورد. 
او آهنگ هـا را از پـردۀ اول ربـاب بـه نواختـن گرفتـه کـه بـه آن 
پـرده چپـه می گوینـد. ایـن کــــــار نواختـن آهنگ هـا را برای 
نوازنـده تـازه کار مشـکلتر می سـازد، ولـی خوبـی آن در اینسـت 
کـه آهنگ هـا تا نـوت پنجم اکتــــاو دوم یعنی تـار پنچم پوری، 
روی همـان چهـار پـرده نواختـه شـده می توانـد و الزم نیسـت 
کـــــــــه نوازنـده انگشـتان خـــــــویش را بـرای نواختـن 
نوت هـای باالیـی هـردم تـا سـینۀ ربـاب بکشـاند ، جایـی کـه نه 
پـرده در آن نصـب اسـت و نـه آواز دل انگیـزی از آن برخاسـته 

می توانـد.
دوم اینکـه در گذشـته پنـج تـار اصلـی ) دو جلـو ، دو میانـه  و یک 
کتـه ( و اسـتاد محمدعمـر آن را بـه سـه تـار اصلـی پاییـن آورد؛ 
یعنـی  )یـک جلـو ، یـک میانـه  و یک کتـه( تـار ، شـاه تار  ها گاهی 

دو و گاهـی سـه تار معمـول اسـت. 
در آن روزگاران هنـوز از ثبـت آهنگ هـای روی نوار خبری نبود و 
 آوازخوانـان رادیــــــو عقـب مایک ، آهنگ خویـش را به صورت 
مسـتقیم به گوش شـنوندگان می رسـاندند.  همیـن نقیصه موجب 
آن شـد کـه آهنگـی بـه آواز اسـتاد محمدعمـر در آرشـیف رادیو 

باقـی نماند.
 او در کنـار هنـر  آوازخوانـی در رادیـو ، به صورت تکنـوازی با رباب 
نیـز هنرنمایـی می کـرد.  هرچنـد او هنـوز بـه دل ها چنـگ می زد 
و شنوندگـــــــــان فراوانـی داشـت، ولـی او دریافتـه بـود کـه 
 آوازخوانـی بی بدیـل نیسـت . رفـت تـا نوازنـدۀ بی مانندی شـود و 
در ایـن راه چنـان پیشـرفت کـرد و کارش آن قدر بـاال گرفت که 

اسـتاد مسـلم آن شد. 
در موسـیقی معاصـر افغانسـتان برخـالف عده یـی از هنرمنـدان 
مـا کـه سـعی دارنـد، همزمـان دسـت بـه هـرکاری بزننـد؛ هـم 
 آوازخوانـی کننـد، هـم شـعر بگوینـد ، هـم آهنـگ بسـازند ، هـم 
نوازنـده باشـند و حاصل هنرشـان آهنگی می شـود، بی شـور و بی 
حالــت ، شـعری می شـود بی وزن و بی محتوا و کمپوزی می شـود 

بی ریخـت و نامـوزون .
 اسـتاد محمدعمـر بدیـن اصـل معتقد بود کـه باید دسـت اندرکار 

یـک هنـر بـود و بهترین همـه در آن هنر.
 دهـۀ بیسـت تـا دهـۀ چهـل را می تـوان از بارور ترین سـال های 
عمـر دراز هنـری اسـتاد محمدعمـر به حسـاب آورد چه در ایــن 
ایـام بـود کـه گوشـه و کنار کشـور از شـمال تا جنوب و از شـرق 
تـا غـرب جوانـان هنرجـوی شـوقی و حرفه یی دسـت نیــــاز به 
سـوی آن رباب نـواز ممتـاز افغانسـتان دراز کردنـد و هریـک از 

خرمـن هنـر او خوشـه یی چیدند.
اسـتاد نه تنهـا در داخـل، بـل در خـارج از کشـور نیـز شـاگردان 
دوشـنبه  شـهر  رباب نـوازان  جملـه  آن  از  کـه  داشـت  زیـادی 
جمهـوری تاجیکسـتان کـه باری طی یک مسـافرت هنری در آن 
دیـار ، اسـتاد شـیوۀ رباب نوازی خویـش را در اختیار آنان گذاشـت. 
همچنـان در سـال ۱۳۵۳پوهنتون سـیاتل در واشـنگتن، از اسـتاد 
محمدعمـر دعـــــــــوت کـرد تا به آن کشـور رفتـه و به مدت 
شـش مـاه محصـالن دانشـکدۀ هنر هـای زیبـای آن پوهنتون را 
در موسـیقی ربـاب تدریـس نمایـد. اسـتاد آن دعـوت را پذیرفت، 
ولـی بیـش از سـه مــــاه در آن دیـار طاقت نیـاورد و دوبـاره به 
وطـن بازگشـت، ولـی در همان مدت کوتـاه عده یی )بیـن ۲۵الی 
۳۰( دختـر و پسـر محصل موفق شـدند، اساسـات رباب نـوازی را 
از او بیاموزنـد و در پایـان آن دوره، نغمه  هـای زیـادی اعــــم از 
موسـیقی محلـی افغانسـتان و کالسـیک را ماهرانه با ربـاب اجرا 

 . کنند
پارچـه  بیسـت  حـدود  فقـط  تلویزیـون  رادیـو  آرشـیف های  در 
ربـاب از او باقـی مانـده اسـت. او در سـال های دهـۀ چهـل و 
دهـۀ پنجـاه عـالوه بـر رباب نـوازی در آرکسـتر  های کوچـک و 
بـزرگ رادیـــــو، بـه صورت مـداوم رهبر آرکسـتر محلـی رادیو 
افغانسـتان نیـز بـود. او مسـافرت های رسـمی  را به عنـوان نوازندۀ 
ربـاب و رهبـر آرکسـتر محلـی انجـام داده اسـت. هشـت بار بـه 
اتحـاد جماهیــــــر شـوروی ، شـش بار بـه ایـران ، چهـار بـار به 
هنـد ، یک بـار بـه پاکسـتان ، یک بار بـه یوگوسـالوی ، یک بـار به 

چیـن و یک بـار بـه امریـکا سـفر کـرده اسـت.
ایشـان در کنـار ده هـا جایزۀ هنری خـرد و کالن از خارج کشـور ، 
بـه اخذ سـه جایـزۀ هنـری مطبوعاتـی و یک مـدال طـــــال از 
کشـور خـودش نیـز نایـل شـده اسـت، ولی بـا این همه همیشـه 
سـعی می کـرد از چشـم خبرنـگاران پنهـان بمانـد. او چیز  هـای 
زیـادی از خـود و هنـر خـود و خاطـرات گذشـتۀ زندگی در سـینه 
داشـت کـه کمتـر از دل بـه زبـان مـی آورد. او روزی در پاسـخ 

سـوالی گفتـه بود :
»اگـر راسـتش را بخواهـی، مـن چنـان بـه هنـر خـود مشـغولم 
کـه هیچ وقـت بـه فکـر این نبـودم کـه امروز وضـع اقتصـادی ام 
چسـان اسـت و فـردا چطـور خواهد شـد. چیـزی که مقدر اسـت  
بـه مـن می رسـد.  مـن از زندگـی هیچ شـکوه و شـکایتی نـدارم.  
بسـا شـب ها اتفـاق افتـاده کـه ربابـم را سـر نمـوده ام و در کنـج 
تنهایـی اتـاق خـودم گاهـی نغمـه تازه یـی سـاخته و لحظه یـی 
دیگـر طرز هـای سـابقم را تمرین کـرده ام به طوری که فراموشـم 
شـده کـه نـان شـب را صـرف کنـم. وقتی کـه در گوشـۀ خلوتی 
ربـاب می نـوازم ، همـۀ غم هـا از مـن فـرار می کنند و دیگـر هیچ 
سـودایی نـدارم. ربـاب محـرم راز من اسـت و هر تـارش پیوندی 

ناگسسـتنی بـا رشـته  های قلبـم دارد.«
برگشـت و روی لبـه باغچـه نشسـت. همـان لبخنـد زیبـا روی 
لب هایـش آمـد. رفتـم جلـو و در حالتـی کـه بـا دسـتانش سـرم 
را نگـه داشـته بـود، مـرا بوسـید و گفت: تشـکر یک دانـه بچه ام. 
هرزمـان ایـن جملـه را می گفت از خوشـحالی  بـال در می آوردم. 
وقتـی اصـرار مـن بـرای بسـتن گِل سـر جـواب نـداد، خـودم 
چـادرش را برداشـتم. دیـدم کـه موهـای مـادرم کوتـاه هسـت و 

اصـال بـا گِل سـر بسـته نمی شـود.

یادداشت روز
فرهنگ   madanyatdaiسال دهم         یک شـنبه 24 حوت 1399 ly.com

آزادی های فردی در چالش 
افراطیت طالبانی

کازویو ایشی گورو: جاپان من در ذهنم وجود دارد
 وقتی اولین داستان جاپانی ام را به پایان رساندم، با متام وجودم حس کردم که وارد مسیر جدیدی شده ام، اما بالفاصله به این فکر افتادم که آیا این حرکت به عنوان یک افراط یا زیاده روی دیده منی شود. 
پس از اینکه دچار تردید شدم رشوع به نشان دادن داستان به اطرافیانم کردم و من امروز باید واقعا از واکنش های دلگرم کننده هم صنفی هایم، استادانم مالکومل بردبری، آنجال کارتر و پل بیلی قدردانی کنم. 

اگر آن ها نظر مثبتی نسبت به نوشته هایم نداشتند، احتامال هرگز دیگر درباره جاپان منی نوشتم. پس از آن، من به اتاقم بازگشتم و نوشتم و نوشتم.

 مـردم افغانسـتان در دوراهـی میان بـد و بدتراند. باور 

برخـی بـر ایـن اسـت که بـا آمدن دوبـارۀ طالبـان و رشیک 

سـاخنت قـدرت بیـن حکومـت و طالبان، دولـت و مردم در 

بـدل ایـن صلـح )ناصلـح گونه( دسـتاوردهای بزرگـی را از 

دست خواهند داد.

وجود چهل سـال جنگ، اندوه، مردم کُشـی و مظلوم کُشی 

از سـوی دیگـر با بلنـد رفنت سـطح دانش، ترویـج فرهنگ 

سیاسـی مشـرک، عکس العمل هـا و ایسـتادگی مـردم در 

برابـر تصمیم هـای ناعاقالنـه، خودکامه و خـودرس که همه 

بیانگـر بهـر شـدن وضـع دولت انـد. اکنـون تاحـد زیـادی 

دوبـاره امیـد بـرای بهبـودی افغانسـتان بـه دل مـردم جـا 

گرفته اسـت.

امـا ایـن روزهـا بـا بـه میـان آمـدن گفتگوهـای صلـح میان 

گـروه طالبـان و حکومـت اسـالمی افغانسـتان کـه دغدغۀ 

بـه  نگرانی هـای  اسـت.  افغانسـتان  شـهروند  هـر  فکـری 

میـان آمـده کـه نیـاز بـه تحلیـل و تجزیـه، تبـادل افـکار و 

گفتگـو در ایـن راستاسـت.

آزادی هـای  بـه  می شـود  هـم  هنـوز  طالبـان  ورود  بـا  آیـا 

بـود؟ امیـدوار  کشـور  در  فـردی 

بـر  خـود  گفتگوهـای  و  بیانیه هـا  در  بارهـا  طالبـان 

آزادی هـاى فـردى بـراى شـهروندان در قالـب دیـن تاکیـد 

از دیـن چگونـه  آن هـا  برداشـت  اینكـه  بـه  امـا  کرده انـد، 

نپرداخته انـد. هرگـز  اسـت، 

جامعـه  مـردم  میـان  نگرانی هـا  بـه  مسـاله  بنابرایـن،   

به خصـوص زنـان افغـان كـه همـواره قربـاىن و جنـس دوم 

مى افزایـد. بودنـد،  اجتـاع  در 

بـا ایـن حـال، دیـدگاه دین در مـورد آزادى فـردى كه یىك 

اسـت،  لیربالیسـتى  فلسـفى  مكتـب  تفكـرات  اصـول  از 

ظاهـرا در تقابـل اسـت.

آزادى فـردى از منظـر اسـالم بـه گونه یـی اسـت کـه گویـا 

اسـالم بـه آزادی تاکیـد دارد، ولـی ایـن آزادی را بـه حـدی 

قوانیـن  دینـی،  قواعـد  بـه  کـه  می دانـد  پذیـرش  قابـل 

اجتاعـی و بـه فـرد دیگـر صدمـه وارد نگـردد. حـال آنکـه 

آزادی در معنـاى واقعـى بـه دور از قیـد و رشط زیسـنت و 

بـه دور از محدودیـت در قانـون و چـوکات اسـت. چنانچـه 

خداونـد الرحـان در گوشـه یی از کالم الهی )قـرآن( بیان 

که: مـی دارد 

رَُسـولُُه  َو  اللّـُه  قَـَى  إِذا  ِمَنـة  ُمؤْ ال  َو  ِمـن  لُِمؤْ كاَن  مـا  »َو 

أَْمـراً أَْن یُكـوَن لَُهـُم الِْخیـرَُة ِمـْن أَْمرِِهـْم َو َمـْن یْعـِص اللّـَه 

َو رَُسـولَُه فََقـْد َضـلَّ َضـالالً ُمِبینـاً«: هیـچ مـرد و زن مٔومنى 

حـق ندارنـد، هنگامى كه خـداى متعال و فرسـتاده اش به 

كارى فرمـان )قطعـى( دادنـد، اختیـار كار خویش داشـته 

باشـند و هركـس نافرماىن خـداى متعال و فرسـتاده اش را 

كنـد، گمـراه شـده اسـت، گمراهى آشـكار.

در غـرب و مالـک اروپایـی که ظاهـرا پیشـتازان متفکران 

آزادی و آزادی هـای فـردی محسـوب می شـوند، برداشـتی 

کـه از آزادی فـردی دارنـد ریشـه و منشـأ آزادی را متایالت 

و خواسـته های انسـان می داننـد. 

آزادیسـت،  تفکرشـان  محـور  کـه  گروهـی  اومانیسـت ها، 

معتقد نـد کـه انسـان ها آزاد بـه دنیـا آمدنـد و بایـد از هـر 

قیـد و بنـدی، جـز آنچه خـود برای خـود تعییـن می کنند، 

آزاد باشـند و بـه همین اسـاس ارزش های الهـی و الزام آن 

را مـردود و ناپذیرفتنـی می داننـد.

از  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  چهـارده  و  سـیزده  کتـاب  در 

محمدرضـا باقـرزاده کـه در رابطه به حد آزادی در اسـالم و 

تقابـل دیـدگاه در مـورد آزادی چنیـن آمده کـه »در مکاتب 

غربـی و بـه تبـع آن در اعالمیـٔه جهانی حقـوق برش، ارزش 

آزادی ذاتـی بـوده و به خاطـر خـودش مطلـوب اسـت. 

در حالـی  کـه در اسـالم، آزادی ارزش ذاتی نـدارد و ارزش 

آن بـه هـدف و مقصد آن اسـت. 

تعالـی  باعـث  و  انسـان  سـعادت  مسـیر  در  آزادی  اگـر 

فرهنگـی و آمـوزش و پـرورش جامعـه باشـد، امـری کامـال ً 

ارزش  ضـد  احیانـاً  و  بـی ارزش  آن،  غیـر  در  و  ارزشـمند 

بـود.« خواهـد 

فرومایه تـر  فـردى  آزادی هـاى  طالبـان  آمـدن  بـا  نهایتـاً 

محـدود  را  انسـان  آزادی  مذهـب،  چـون  شـد؛  خواهـد 

آزادی  و  ایـن اسـت کـه دیـن  بـر  بـاور  می کنـد و ظاهـراً 

هم دیگر نـد.  مخالـف 

منی شـود.  دیـده  طالبـان  افـكار  در  تغییـرى  هیچ گونـه 

هان گونـه كـه در گذشـته ها بـراى فـرد و آزادی هـاى فـرد 

توجـه قایـل نبودنـد. 

افراطی تـر  طالبانیـزم  افـکار  کـه  مـی رود  احتـال  حتـا 

زحمت کشـیده  شـهروندان  به عنـوان  مـا  باشـد.  گردیـده 

و قربانـی داده در راه صلـح وظیفـه داریـم تـا آزادی هـای 

فـردی خـود را دانسـته بـه همدیگـر بیاموزیـم و از آن دفاع 

کنیـم. 

رباب و رباب نوازی بزرگ
محمدعمر، استادی که تکرار منی شود
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 بیار آنچه دل ما به یک دیگر کشدا
به رسکش آنچه با وامل به رس کشدا
غام ساقی خویشم که بامداد پگاه 

مرا ز مرشق خم آفتاب بر کشدا
چو تیغ باده برآهیجم از میان قدح 

زمانه باید تا پیش من سپر کشدا
چه زر و سیم و چه خاشاک پیش من آن روز

که از میانۀ سیامب آب زر کشدا
چه خوشست مستی و آن روزگار بی خربی 

که چرخ غاشیۀ مرد بی خرب کشدا
در نشست من آن  گه گشاده تر باشد 

 که مست گردم و ساقی مرا به در کشدا
اگر به ساغر دریا هزارباده کشم
هنوز همت من ساغر دگر کشدا

جامعه شناسلی از یک سلو جرب هلای اجتامعلی را برملا 
می کنلد و از سلوی دیگلر بلر آزادی و خاقیلت فلردی 
و  بلر خاقیلت  تاکیلد  اثلر همیلن  بله  ملی وزرد.  تاکیلد 
 آزادی هاسلت کله جامعه شناسلی به شلکل روان شناسلی 

درمی آیلد.  اجتامعلی 
همچنیلن، برخلی از گرایش هلای جدیلد جامعه شناسلی 
در حقیقلت بلر پایلۀ تاکیلد بر اسلاس همیلن آزادی های 
مسللط  جامعه شناسلی  بلر  را  تیوری هلا  کله  فردی سلت 

گردانیلده و بله آن رنلگ فلسلفی و نظلری داده اسلت. 
بایلد ملورد  از نظلر شلناختی  بلر جامعله  عاملان موثلر 
بله  توجله و نقلد قلرار بگیرنلد تلا آگاهلی آنلان منجلر 
پراکسلس و کنلش اجتامعلی ملورد نظلر گلردد و بدیلن 
شلکل خاقیلت فلردی بلر جلرب اجتامعلی فایلق  آیلد. 
و  خلوب  خصایلص  متلام  بله  بالقلوه  انسلان  روح 
ارزش هلای مثبلت کله در حیلات اسلت، ارزش می دهد 
و می خواهلد آن را داشلته باشلد، املا زندگلی واقعلی که 
بلر اسلاس جرب هلای اجتامعلی شلکل می گیرد، بسلیاری 
از خواسلت های آدملی  را در نظلر منی گیلرد و آزادی 

را محلدود می کنلد.  انسلان 
فلردی  آزادی  و  اجتامعلی  زندگلی  جلرب  نیرو هلای 
کشمکشلی  کار  می شلوند،  بله  دسلت  هنگاملی  کله 
اجتامعلی  و  روانلی  سلطح  در  جامعله  و  فلرد  میلان  را 
به وجلود می آورنلد. زندگلی اجتامعلی در  چهارچلوب 
خواسلت های  دارای  افلراد  سلایر  و  جریان هلا  نهاد هلا، 
متفلاوت، محدودیت  هایلی را بلرای افلرادی کله دارای 

ملی آورد.  به وجلود  بلندنلد،  خواسلت های 
بایلد گفلت اشلخاص دارای خواسلت و توقعلات بلنلد، 
مناسلبات  و  جامعله  املا  می اندیشلند،  آزادی  بله  زیلاد 
سیاسلی و اقتصلادی تنهلا می توانلد در یلک حلد معیلن 

بلرای افلراد، قلدرت سیاسلی و اقتصلادی بدهلد. 
و  موقعیلت  بله  متناسلب  هرکلس  بلرای  قلدرت  هلرم 
آگاهلی فلرد جایگاهلی می دهلد. با قلرار گرفنت فلرد در 
ایلن جایلگاه یلک مقلدار معیلن صاحیت هلا و مواهب 
بله  هلرم  در  کله می خواهنلد  اشلخاصی  داده  می شلود. 
بایلد  قلدرت  آن  در  چهارچلوب  برسلند؛  باالتلر  مقلام 

شلوند.  داده  تشلخیص  شایسلته 
در ایلن  چهارچلوب، گاهلی میان خواسلت ها و موقعیت 
هلرم  در  شلخص  می آیلد.  به وجلود  تضلاد  شلخص 
قلدرت موقعیلت خلود را منی پذیرد. علدم قناعت، یک 
مبلارزه را در وجلود شلخص به وجلود ملی آورد. بلرای 
اینکله در ایلن مبلارزه موفلق شلود، شلخص راه هایلی را 
بله خلود  بیشلر  او  ایلن تلاش،  می جویلد. در جریلان 
حلس  خلود  در  را  شایسلتگی هایی  متوجله  می شلود. 
می کنلد، املا ایلن شایسلتگی ها گاهلی چلون در عملل 
باشلد و  اثلرات اجتامعلی منی داشلته  تبلارز منی کنلد، 
تنهلا در حد روان شناسلی فرد و خواسلت فلردی او باقی 

می مانلد.
شلیوه  های  بلا  و  نشلود  آگا هانله  اگلر  روانلی  مبلارزۀ   
اجتامعلی تبلارز نیابلد، شلخص را بله درد وغلم و انلدوه 
دچلار می سلازد. بلرای فلرار از این حالت، انلزوا از جمله 
راه هایلی اسلت کله عده یلی از افلراد، آن را برمی گزینند. 

درحاللی کله علدۀ دیگلر از طریق آگاهی و سلهم گرفنت 
بله هلدف  را  مبادللۀ اجتامعلی  در حرکلت اجتامعلی، 
شناسلاندن شایسلتگی های خویشلنت بله دیگلران، بلرای 
آگاه سلاخنت و تواناسلاخنت خلود و جامعله در سیسلتم 

آملوزش و کار بله راه می اندازنلد.
 چهلرۀ مطلرح در غلزل معلزی از جمله افرادی اسلت که 
راه بی هوشلی را گاه گاهلی انتخلاب می کنلد. شلخصیت 
او  ایلن چهلره دوگانله اسلت؛ یکلی شلخصیت واقعلی 
کله موقعیلت متوسلط در هلرم قلدرت زمانلش را دارد و 
ایلن  بلا  متناسلب  در  چهارچلوب آن حرکلت می کنلد. 
واقعیلت در عملل او بنلا بلر محدودیت هلای سیاسلی و 
اقتصلادی کله دارد، منی توانلد از یلک حلد الزم باالتلر 
بله ملرف برسلاند و دارای جراتلی کله یک فلرد عادی 
دارد می باشلد، املا شلخصیت دیگلِر ایلن چهلره طلوری 
اسلت کله می خواهلد سلخی، دلیلر و مهربان باشلد. این 
وضعیلت دوگانله در شلخصیت او، رویدا دهایلی را در 
جهلان روانلی و اجتامعی او به وجود ملی آورد که او آن 

را روایلت می کنلد. 
مطلرح  چهلرۀ  اسلت.  پنجلم  قلرن  شلاعر  معلزی،  امیلر 
در ایلن غلزل او، از نظلر روانلی، از مهربانلی و محبلت 
محلروم اسلت و در فضلای بی مهلری قرار گرفتله؛ از این 
رو نیازمنلد محبت اسلت. چیلزی که در محیلط خانواده 
و روابلط اجتامعلی آن را منی بینلد. در علوض، تنفلر و 
مانلع  می شلود  اجتامعلی  مناسلبات  در  خودخواهی هلا 
تلا انسلان ها روابلط خلوب انسلانی بلا همدیگلر را قایلم 

مناینلد. ایلن املر موجلب می گلردد تلا بلا و درد و امل 
در وجلود ایلن چهلره رخنه کنلد و او را دردمند و خسلته 
بسلازد.  چنیلن شلخص محلروم از محبلت و گرفتلار درد 
و غلم بله ملی  و مسلتی روی ملی آورد تلا بتوانلد بلا وضع 
موجلود کله آن را منی پذیلرد، وللی در حال علادی توان 
مقابلله بلا آن را نلدارد؛ در عامل مسلتی و بی خودی با آن 
درافتلد.  از نظلر او روزگار و رسنوشلت، دشلمن اصللی 
اوسلت کله تصمیلم می گیرد بلا او بجنگد و پیروز شلود. 
او آرزو می کنلد کله چیز هایلی کله برای پیلروزی و یک 
زندگلی در خلور یک انسلان بلزرگ، مانند شلجاع بودن 
و غنلی بلودن یا توانایی مادی و معنوی و روحی داشلنت 
را بایلد داشلته باشلد.  بله این جهلت، شلخصیت آرمانی 
او یلک سلسلله ارزش هلای انسلانی ماننلد شلجاعت و 
سلخاوت را دوسلت دارد، وللی بنابلر رشایط بلد محیطی 
و اجتامعلی منی توانلد در زندگلی واقعلی آن را تجربله 
کنلد. چلاره چیسلت؟ او کله ایلن خصوصیات را نلدارد، 
پلس چله کار کند؟ او پاسلخ می دهد کله فقط در حالت 
مسلتی و فراموشلی ناشلی از نوشلیدن بلاده می توانلد در 
وجلود خود موقتلأ روزگار این دشلمن قدرمتند را خوار 

ببینلد و ایلن ارزش هلا را در خلود احسلاس کند. 

نلاگاه  او در عیلن زملان در تشلویش ملرگ اسلت کله 
بله رساغ آدملی  می آیلد. ایلن تشلویش نیلز بلا فراموشلی 
همیلن  بلرای  ملی رود.  میلان  از  موقتلأ  مسلتی  از  ناشلی 
اسلت کله او بله بلاده پنلاه می بلرد و رویداد هلای مربوط 

می دهلد.  رشح  را  باده نوشلی  بله 
چهلرۀ مطلرح در غلزل امیلر معلزی، رویداد هلای مربوط 
بله عایلق خلود بلا سلاقی و بلاده را در یک روز بله بیان 
و  این سلو  برمی خیلزد؛  خلواب  از  وقتلی  او  می گیلرد. 
آن سلو می بینلد. چیلزی منی یابلد کله از آن حدیث مهر 

و لطلف آیلد و او را خوشلی و خوشلحالی بدهلد. 
محرومیلت  چلارۀ  کله  ابلزاری  می شلود  جسلتجوی  در 
از مهربانلی کنلد و درد وغلم را ازمیلان بلردارد. در ایلن 
وقلت خطلاب بله یار کله هامنلا سلاقی اسلت؛ می کند و 
می گویلد کله چیلزی را بیلار کله دل هلای ملا و تلو را بله 
سلوی یک دیگر بکشلد و بنوش و بنوشلان چیزی را که 

بلا و امل را بخلورد یلا از میلان بلردارد. 
او  معامگونلۀ  سلخنان  متوجله  سلاقی  کله  درحاللی 
اقداملی  بکنلد.  املا هنلوز منی دانلد کله چله   می شلود؛ 
و  غلام  کله  می افزایلد  معلزی  شلعر  در  مطلرح  چهلرۀ 
زود،  صبلح  ایلن  در  کله  خلود  می شلوم  سلاقی  قربلان 
چنلان کله از مرشق آفتاب طللوع می کند؛ از خلم، برایم 
رشاب برکشلد. وقتلی از پیالله برای ملن رشاب ریختانده 
 می شلود، می بینلم کله جلاری شلدن رشاب چلون تیلغ 
اسلت؛ بلا گرفلنت تیغ یلا نوشلیدن رشاب ملن چنلان دلیر 
 می شلوم کله هلر لحظله دمل می خواهلد کله بلا کسلی در 

جنلگ شلوم از ایلن رو روزگار کله ملرا بله چنیلن حلال 
انداختله اسلت و حریلف ملن اسلت.

ملن می خواهلم بلا او در جنلگ شلوم. بله او بگوییلد که 
بلا سلپر از خلود دفلاع و محافظلت کنلد. در حال مسلتی 
هامن گونله کله بلا جلرات و دلیلر  می شلوم؛ بلا سلخاوت 
می نوشلم  رشاب  کله  روز  آن  می گلردم.  نیلز  خلراج  و 
)چنلان سلخاومتند و خلراج  می شلوم( کله پلول ارزش 
خلود را بلرای ملن ازدسلت می دهلد. چنانکه سلیم و زر 

و خاشلاک بلرای ملن یلک حیثیلت پیلدا می کنلد.
توهلامت خلوش  و  ایجلاد همیلن تصلورات  به خاطلر   
کله از آرزو هایلش رسچشلمه می گیلرد، برایلش مسلتی 
می گویلد  او  پلرارزش  می شلود.  بسلیار  بی خلربی،  و 
هنگاملی  کله می بینیلم ملرگ بی خرب بله رساغ ملا می آید 
در  کله  خوبسلت  چله  می کنیلم،  تلرک  را  دنیلا  ملا  و 
بی خلربی بله رس بلرد.  او حالت بی خربی خلود را چنین 
دروازۀ  باشلم  مسلت  کله  زمانلی  در  می دهلد:  توضیلح 
اتاقلم بازتلر می باشلد و در آن حلال، ایلن سلاقی اسلت 
کله ملرا بله سلوی دروازه می کشلاند؛ زیلرا خودم بلا پای 
خلود رفتله منی توانلم. در آن وقلت اگلر دریا را بنوشلم، 

هنلوز قلدرت آن را دارم کله یلک جلام دگلر بنوشلم. 

تحقیق
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  بند دوم، پناهجو

پناهجـو بـه شـخصی اطـالق می شـود کـه در جسـتجوی پناهندگی 

باشـد. بـه عبـارت دیگـر، پناهجویـان مردمـی هسـتند که به کشـوری 

درخواسـت  پناهندگـی  وضعیـت  ادعـای  بـا  و  انـد  گریختـه  دیگـری 

حایـت دولتـی منـوده اند، امـا در خصوص درخواسـت شـان تصمیم 

از  دیگـری  گـروه  واقـع  در  پناهجویـان  اسـت.  نشـده  اتخـاذ  نهایـی 

مهاجـران بـا حقـوق بسـیار محـدود هسـتند. بـه طـور معمـول فـردی 

کـه از کشـور خـود مـی گریـزد و بـه دنبـال حایـت قانونـی یـا عینی 

بـه عنـوان یـک پناهنده در کشـور دیگری اسـت را پناهجـو می نامند. 

براسـاس یادداشـت تفاهمـی کـه در 15 مـی 1997 بیـن کمیسـاریای 

عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل و سـازمان بین املللـی مهاجـرت بـه 

عنـوان دو سـازمان عمـده بین املللـی متولـی حایـت از پناهنـدگان 

انجـام گرفـت، نیـز پناهجـو بـه شـخصی اطـالق مـی شـود کـه هنـوز 

وضعیـت پناهندگـی وی مشـخص نشـده امـا ارایـه درخواسـت بـرای 

کسـب پناهندگـی، او را مسـتحق برخـورداری از حایت هـای تازمـان 

مشـخص شـدن قطعـی وضعیـت پناهندگـی اش می سـازد.

بند سوم، مهاجر

مهاجـرت در تاریـخ بـرش، قدامت طوالنـی دارد. برش همـواره برای زنده 

مانـدن یـا پیشـربد بهـر زندگـی شـان اقـدام بـه مهاجـرت منـوده اند. 

در عـرص فعلـی مهاجـرت بـه عنـوان یک پدیـده سیاسـی، اجتاعی و 

اقتصـادی دارای ابعـاد حقوقی می باشـد. 

بـا رشـد تکنالـوژی و گسـرش روابـط انسـانها، اکنـون مهاجـرت بـه 

یـک بحـث بین املللـی تبدیلـی شـده و شـکل بین املللـی را به خود 

گرفتـه اسـت. برخـی کارشناسـان اقتصـادی و اجتاعـی معتقدنـد 

کـه مهاجـرت در توسـعه و پیرشفـت دولت هـا و جامعـه جهانـی نقش 

اساسـی داشـته اسـت. ترشیـک تجربیـات، نیروهـای کاری و تخصص 

از مـوارد قابـل توجـه در مهاجـرت و مؤثریت آن در توسـعه بوده اسـت.

 بنـا بـه تعریفـی، مهاجـرت فرآینـد ورود ارادی فـرد بـه کشـوری غیر از 

کشـور خـود بـه منظـور اسـکان دایـم اسـت. در زمینـه »اسـکان دایـم« 

توافـق کلـی وجـود نـدارد. »برخـی اسـناد حقوقـی کـه بـه طـور عمده 

در سـطح منطقه  یـی بوده انـد از عبـارت »مقیم دایم یـا اقامت دایمی« 

اسـتفاده کرده انـد. 

بـه  اشـاره  بیشـر  دایمـی  مقیـم  عبـارت  کاربـرد  می رسـد  نظـر  بـه 

پذیـرش وضعیـت مهاجـران دایمـی از نظـر اسـناد حقوقـی دارد.« در 

بنـد62 کتابچـه راهنـای کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان ملل متحد 

در خصـوص رویه هـا و معیارهـای تعییـن وضعیـت پناهنـدگان بیـان 

مـی دارد: »مهاجـر شـخصی اسـت که به دالیـل غیر از آنچـه در تعریف 

پناهنـده ذکـر شـده اسـت، کشـورش را بـه طـور اختیـاری بـرای تـرک 

وطـن و اقامـت گزیـدن در نقطـه دیگـر تـرک می کنـد.

هرچنـد کنوانسـیون حقـوق متـام کارگـران مهاجـر و اعضـای خانواده 

آنها، یکی از اسـناد مهم بین املللی در حایت از مهاجران محسـوب 

می شـود، امـا هـر کشـور بـه دلیل اصـل حاکمیـت ملـی و رسزمینی، 

قواعـد و اصـول خـاص خـود را در زمینـه برخورد بـا مهاجـران را دارند. 

مجمـع عمومـی سـازمان ملل متحد، سـند مهـم را در رابطه به حقوق 

همـه مهاجـران کارگـر و خانواده هـای آنـان در سـال1990 بـه تصویـب 

رسـاند کـه می توانـد بـه عنـوان یـک سـند حایتـی معتـرب محسـوب 

شـود. در مجمـوع قواعـد حاکـم بـر مهاجـرت از قرینـه هـای اسـناد 

بین املللـی حقـوق بـرش قابـل اسـتنباط می باشـد. 

روز  عنـوان  بـه  را  دسـامرب   18 روز  متحـد  ملـل  عمومـی  مجمـع 

بـه  دولت هـا  بیشـر  توجـه  تـا  منـوده  اعـالم  مهاجـران  بین املللـی 

شـود. جلـب  مهاجـران  مسـأله 

تعـادل منطقـی میـان حقوق برش مهاجـران و منافع ملـی از مباحثی 

اسـت که هر کشـور سیاسـت های خاص خـود را در ایـن زمینه دارند، 

امـا قواعـد آمـره بین املللـی را هیـچ یـک کشـورها حـق ندارنـد کـه 

نقـض منایـد. در بحـث گونه شناسـی مهاجـران، مهاجـرت را بـه دو 

دسـته کلـی اجبـاری و اختیـاری تقسـیم بنـدی منوده انـد. 

مهاجرانـی کـه بـه هـر دلیـل بـه رضایت خـود مهاجـرت مناینـد، بنام 

مهاجـران اختیـاری یـاد می کننـد. مهاجرانـی کـه بـه دالیل سیاسـی، 

اقتصـادی و یـا محیـط زیسـتی مجبور بـه مهاجـرت گردیده انـد به نام 

مهاجـران اجبـاری یاد می شـوند. 

قابـل  دسـته  چندیـن  بـه  هرکـدام  اختیـاری  و  اجبـاری  مهاجـران 

مهاجـرت  بـه  را  مهاجـرت  دیگـر،  تقسـیم بندی  یـک  در  تقسـیم اند. 

قانونـی و غیـر قانونـی تقسـیم بندی منوده انـد. ایـن تقسـیم بندی به 

صـورت بهـر قابـل تفکیـک اسـت.

منابع:

Asylum seeker  

 - رسفراز، هان، ص. 89

در  قانونـی  غیـر  مهاجـران  از  حایـت   )1395( آرامـش  شـهبازی،   -

حقـوق بین امللل، انتشـارات شـهر دانش، چـاپ اول، تهـران، ص. 33

Immigration  

  - رسفراز، هان، ص. 68

- شـهبازی، دکتـور آرامش )1395( حایت از مهاجـران غیر قانونی در 

حقـوق بین امللل، نارش: شـهر دانـش، چ اول، ص.29

تاکنون ۸۵0دانشجوی افغان از بورسیۀ فولبرایت مستفید شده اند
 سفارت امریکا در کابل می گوید که از سال ۲00۳ تاکنون ۸50دانشجوی افغان از بورسیۀ فولربایت این کشور مستفید شده اند. این سفارتخانه در صفحۀ فیس بوک خود نوشت که طی 1۸سال گذشته بیش 

از ۸50دانش آموز افغان از این برنامه مستفید شده اند و تقریباً یک چهارم فارغ تحصیالن برنامۀ فولربایت را زنان تشکیل می دهند. به گفتۀ سفارت امریکا در سال ۲0۲0 دانشگاهای امریکا به ارزش ۸00هزار دالر 

برای حایت از بورسیۀ فولربایت فراهم کرده اند.

جامعه شناسی جرب اجتامعی
 و آزادی فردی

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش

گل احمد یام؛ نویسنده و استاد دانشگاه

اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر/ قسمت چهارم

  امیر معزی، شاعر قرن پنجم است. چهرۀ مطرح در این غزل او، از نظر روانی، از مهربانی و محبت محروم است و در فضای بی مهری قرار گرفته؛ 
از این رو نیازمند محبت است. چیزی که در محیط خانواده و روابط اجتامعی آن را منی بیند. در عوض، تنفر و خودخواهی ها در مناسبات اجتامعی 

مانع  می شود تا انسان ها روابط خوب انسانی با همدیگر را قایم منایند. این امر موجب می گردد تا بال و درد و امل در وجود این چهره رخنه کند و او را 

دردمند و خسته بسازد. 



 محققـان اسـرالیایی، جاپانـی و چینایـی بـا همـکاری یک دیگـر 

موفـق بـه تولید کیبلی شـدند که تنها یـک اتم ضخامـت دارد و انقالبی 

در زمینۀ تولید وسایل الکرونیکی ایجاد می کند.

بـه نقـل از زد دی نـت، بـا اسـتفاده از این سـیم می توان وسـایل برقی و 

الکرونیکـی جدیـدی در ابعـاد مولیکالـی تولید کرد که تاکنون سـابقه 

نداشـته است.

بـرای تولیـد ایـن کیبـل تـک امتـی از نانـوذرات نقره یی اسـتفاده شـده 

و ایـن نانـوذرات در درون یـک پوشـش نانـوی دیگـر قـرار گرفتنـد. در 

رشایطـی کـه تصـور می شـد سـیم یادشـده تنهـا در رشایـط خـأ قـادر 

بـه انتقـال بـرق اسـت، اما آزمایـش آن در رشایط عادی نشـان داد سـیم 

یادشـده حتـی در هـوای عـادی نیـز بـه رسعـت عمـل کـرده و رسـانایی 

خـود را حفـظ می کنـد.

در واقـع نقـره ایـن نانوسـیم بـا آکسـیجن هـوا واکنـش نشـان داده و در 

داخـل  در  اتم هـا  ادامـه  در  می شـود.  تشـکیل  نقـره  اکسـاید  نتیجـه 

مجـرای ایـن نانوکیبل در یک فرایند خودسـازمان دهی مرتب شـده و به 

حرکـت خـود ادامـه می دهنـد. از کیبل هـای مذکـور می تـوان به عنـوان 

سـویچ های حرارتـی هـم اسـتفاده کـرد.

ضخامت کیبل یادشـده کمر از یک پنجم موی انسـان اسـت و می توان 

آن را بـه صـورت کامالً بلند نیز طراحی کرد تـا نیازهای کاربران را تأمین 

کنـد. نتایـج ایـن پژوهـش در نرشیـه نیچر کامیونیکیشـنز منترش شـده 

است.

دوگانگی زمین در راه است
 اروپـا بـرای پیش بینی هر چه بهر پیامدهای زیسـت محیطی گرمایش 

زمیـن پروژه یـی دسـت کم 10سـاله تدارک دیـده تا با همـکاری چندین 

مرکـز تخصصـی »دوگانگـی« زمیـن را بیافرینـد، امـا ایـن بـار در جهـان 

دیجیتلـی. دانشـمندان اروپـا در حـال سـاخت »دوگانگی بسـیار دقیق 

دیجیتلـی« از زمیـن هسـتند تـا بتواننـد وقایعـی را که احتـاال به دلیل 

زمین گرمایـی در آینـده رخ خواهـد داد پیش بینـی کنند.

قـرار اسـت کـه بیـش از 10سـال برنامه نویسـان و دانشـمندان عرصـۀ 

محیـط زیسـت با هم برای سـاخت ایـن دوگانگی همـکاری کنند. آن ها 

امیدوارنـد کـه مـدل نهایـی به همـه در شبیه سـازی برنامه هایـی بهر و 

منطقی تـر بـرای پیش بینی وقایع منتـج از تغییرات شـدید آب وهوایی و 

چالش هـای آینـده کمـک کند.

اروپـا: مرکـز  در  نهـاد  بیـن سـه  اسـت مشـرک  پـروژه طرحـی  ایـن   

آژانـس   ،)ECMWF( آب وهوایـی  میان مـدت  پیش بینی هـای  

هواشناسـی  ماهواره هـای  بهره بـرداری  سـازمان  و    )ESA( فضایـی 

.)EUMETSAT (

ایـن برنامـه و محاسـبات کمپیوتـری مربـوط بـه آن در موسسـۀ فنـاوری 

فـدرال زوریـخ سـوییس در حـال انجـام اسـت. ایـن موسسـه می گویـد، 

نسـخه دیجیتلی کل زمین بسـر الزم برای بررسـی متامی سـناریوها و 

پیش بینـی رویدادهـای زیسـت محیطی آینـده را فراهـم می سـازد.

روباتی که موتر را به پارکینگ می برد

بـرای اولین بـار در جهان مجموعه پارکینگ روباتیک هوشـمند با هدف 

انتقـال موتـر از جایگاه مخصوص تا پارکینگ طبقاتی رومنایی شـد.

ایـن پارکینـگ روباتیـک چنـد قسـمت مجـزا دارد کـه به وسـیله واحـد 

مرکـزی کنـرول می شـود.  پـردازش 

تعیین شـدۀ  محـل  در  شـده  پـارک  موترهـای  می توانـد  سـامانه  ایـن 

مخصـوص را شناسـایی، حمـل و بـه پارکینـگ منتقـل کنـد. فراینـد 

انتقـال موتـر از محـل پاییـن شـدن دریـور بـه محـل پـارک حداکـر 

10دقیقـه طـول می کشـد. مهمریـن ویژگی ایـن پارکینگ هوشـمند، 

ظرفیـت سـه برابـری در مقایسـه بـا پارکینگ هـای طبقاتـی معمولـی 

اسـت. سیسـتم پارک روباتیک در سـاختان های اداری بزرگ یا مراکز 

تجـاری و هوتل هـا ایـن امـکان را به راننـدگان می دهد تا نیـازی به ورود 

بـه پارکینـگ نداشـته باشـند و فقـط کافیسـت از موتـر خـود در جایگاه 

مشـخص تعیین شـده پیـاده شـوند. 

دیگـر ویژگـی  این سـامانه تطبیق پذیری با محدودیت های سـاختان و 

اسـتفاده از فضاهای غیرقابل اسـتفاده به عنوان پارکینگ اسـت.

 شـاید شـا هـم جـزو افـرادی باشـید کـه از طـرف 

فامیـل و دوسـتانتان بـه کم خوابی یـا پرخوابی متهم 

بی خوابـی  مشـکل  بـا  واقعـا  هـم  شـاید  می شـوید. 

سـاعت  چنـد  کافـی  خـواب  امـا  هسـتید،  روبـه رو 

بایـد  شـب ها  کـه  گفته انـد  مـا  بـه  همیشـه  اسـت؟ 

یـک  خـواب  میـزان  ایـن  امـا  بخوابیـد،  ۸سـاعت 

میانگیـن اسـت و ممکن اسـت بهرین میـزان خواب 

بـرای همه نباشـد. برخـی از افراد به خواب بیشـری 

احتیـاج دارنـد و برخی دیگـر با کمـر خوابیدن بهر 

هسـتند. نیـاز مـا بـه خـواب ممکـن اسـت در طـول 

بنابرایـن  کنـد.  تغییـر  مختلـف  سـنین  در  و  عمـر 

جملـه تکـراری »هـر شـب ۸سـاعت بخوابیـد« یـک 

بایـد  تنظیـم خـواب  بـرای  نیسـت.  گـپ صحیحـی 

نیـاز شـخص را در نظـر بگیرید و یـک الگوی صحیح 

بـرای خـود پیـدا کنیـد.

کم خوابی و پرخوابی طبیعی

کـه  دارد  احتیـاج  از خـواب  میزانـی  بـه  فـردی  هـر 

مشـخص  او  جنتیـک  یـا  ژن هـا  اطالعـات  توسـط 

می شـود. ایـن نیـاز مطابـق بـا میـزان خوابـی اسـت 

کـه بـدن بـرای ایـن کـه مـا رسحـال و رسزنـده بیدار 

شـویم، احتیـاج دارد. تفـاوت میـان افـراد کم خـواب 

و پرخـواب در میـزان نیازشـان بـه خـواب مشـخص 

می شـود. میـزان نیاز طبیعـی به خـواب در واقع یک 

محـدوده اسـت؛ افـرادی کم خـواب  کسـانی هسـتند 

کـه کمـر از میانگیـن ایـن بـازه بـه خـواب احتیـاج 

دارنـد و افـراد پرخـواب کسـانی هسـتند کـه بیش  از 

میانگیـن ایـن بـازه زمانـی بـه خـواب احتیـاج دارند.

تغییر میزان نیاز به خواب در سنین مختلف

سـال های  طـول  در  خـواب  بـه  نیـاز  میانگیـن 

زندگـی هـر فـرد تغییـر می کنـد، خصوصـا در دوران 

طفولیـت و نوجوانـی. بـا اینکـه ۸سـاعت خـواب یک 

میانگیـن بـرای میـزان خـواب در بزرگسـاالن بـاالی 

اشـخاص  در  خـواب  بـه  نیـاز  امـا  اسـت،  1۸سـال 

خـاص می توانـد باالتـر و پایین  تـر از میانگین باشـد. 

میانگیـن نیـاز بـه خـواب در گروه های سـنی مختلف 

بـه ترتیـب زیـر اسـت:

• نوزاد )۳ الی 11 ماه( 14 الی 15ساعت

• طفل نوپا )1۲ الی ۳5 ماه( 1۲ الی 14ساعت

• سـن پیـش از مکتـب )۳ الـی ۶ سـال( 11 الـی 

1۳سـاعت

• سن مکتب )۶ الی 10 سال( 10 تا 11ساعت

• نوجوانی )11 الی 1۸ سال( 9.5ساعت

• بزرگسالی میانگین ۸ساعت

احتیـاج  کمـری  خـواب  بـه  احتـاال  سـاملندی   •

دارنـد.

بی خوابی چیست؟

چـه اتفاقـی می افتـد اگـر تنظیـم خـواب مـا بـه هـم 

بریـزد و کمـر از زمانـی کـه بـدن  و ذهنـان احتیاج 

عارضـه  دچـار  مـا  کم خوابیـدن  بـا  بخوابیـم؟  دارد 

یـک  خـواب  کمبـود  می شـویم.  خـواب«  »کمبـود 

عارضـه جـدی اسـت و ایـن کـم بـود را بایـد جـربان 

خـواب  هـم  کم خوابـی  جـربان  روش هـای  کنیـم. 

طوالنـی در طـول روز یـا زود رفـنت بـه تخـت خـواب 

اسـت. بـا توجـه به ایـن که هـر فرد میـزان مـورد نیاز 

خـواب خـود را دارد، در صورتـی کـه بـه آن میـزان 

خـواب در طـول یک شـبانه روز دسـت پیـدا نکند، با 

عواقـب بـدی هـم از نظـر فزیکی و هـم از نظر ذهنی 

درگیـر خواهـد شـد.

بیـن  از  مـا،  مغـز  در  خـواب  فراینـد  از  بخشـی 

باعـث  کـه  اسـت  کیمیایـی  فعالیت هـای  رفـنت 

ایـن  در  اصلـی  مضنـون  می شـوند.  خواب آلودگـی 

فراینـد کیمیایـی »آدنوزیـن« اسـت. آدنوزیـن درواقع 

محصـول متابولیـزم )میـزان انرژی مرصفـی( در بدن 

شـا اسـت. زیاد بیـدار ماندن و عـدم تنظیم خواب، 

میـزان آدنوزیـن را افزایـش می دهـد و هـر چقـدر که 

تولیـد  آدنوزیـن  میـزان  مبانیـد  بیـدار  بیشـر  شـا 

شـده در بـدن شـا بیشـر شـده و باعـث می شـود 

احسـاس خواب آلودگـی بیشـری کنیـد. خوابیـدن 

مغـز شـا را از آدنوزیـن خالـی می کنـد، اما بـرای از 

بیـن بـردن کامـل آدنوزیـن شـا میـزان مناسـبی از 

خـواب احتیـاج داریـد.

عوارض بی خوابی چیست؟

اگـر شـا اغلـب دچـار کمبود خـواب هسـتید، حتا 

ایـن سـوال بـرای شـا پیـش می آیـد کـه بی خوابـی 

چـه عواقبـی دارد و عوارض اختالل خواب چیسـت؟

بـرای  خـواب  سـاعت   ۸ بـه  شـا  اگـر  مثـال  بـرای 

اسـراحت کامـل احتیـاج داریـد امـا فقط ۶ سـاعت 

بخوابیـد، شـا ۲ سـاعت کمبـود خـواب در ایـن ۲4 

سـاعت خواهیـد داشـت. ایـن کمبـود ممکـن اسـت 

عـوارض جـدی در پـی داشـته باشـد مخصوصـا اگـر 

در هـان روز جـربان نشـود. تحقیقـات نشـان داده 

اسـت کـه کمبود خـواب در فعالیت هـای روزانه تاثیر 

می گـذارد. تاثیراتـی ماننـد:

• خستگی مفرط

• عدم مترکز

• ضعف در حافظه کوتاه مدت

• نوسانات خلق و خوی

• افرسدگی

• زودرنجی و حساسیت بیش از اندازه.

فزیکـی،  ضعـف  می توانـد  درازمـدت  در  همچنیـن 

خیـاالت و حتـی خطـر مرگ را در پی داشـته باشـد.

چطور می توان بی خوابی را جربان کرد؟

خـرب خوب این اسـت کـه جربان کم خوابـی در کوتاه 

مـدت بـا هان میزان سـاعت خوابیدن میرس اسـت. 

اگر شـا یـک خواب کامل شـبانه، بعـد از بی خوابی 

فوق العاده  یـی  احسـاس  باشـید،  داشـته  اخیرتـان 

خواهیـد داشـت. اگر چند شـب خواب کافی داشـته 

باشـید، عواقب فزیکی  کم خوابی شـا خیلی رسیع 

برطـرف خواهنـد شـد. امـا خـرب بـد ایـن اسـت کـه 

شـا منی توانیـد کم خوابی هـای ماه هـا و سـال های 

زیـادی  زمـان  متاسـفانه  کنیـد.  جـربان  را  گذشـته 

گذشـته و عواقـب درازمـدت بی خوابـی ممکن اسـت 

بـه رساغ شـا بیایـد. اندازه گیـری میزان آسـیب های 

و  اسـت  سـخت  کمـی  مـدت  دراز  در  کم خوابـی 

منی تـوان بـه طـور دقیـق گفـت تغییـر روش شـا تـا 

چـه انـدازه می توانـد موثـر باشـد.

اگـر خـواب راحـت و بـه انـدازه نداشـته اید و عـوارض 

می کنیـد،  تجربـه  را  بی خوابـی  ذهنـی  و  فزیکـی 

جـربان  را  آن  زیـر  راه هـای  از  یکـی  بـه  می توانیـد 

کنیـد:

سعی کنید زمان خواب خود را افزایش دهید

بـا زود بـه تخـت خـواب رفـنت می توانید زمـان خواب 

خـود را افزایـش دهیـد. بـا سـاعت منانـدن و االرم 

مطمیـن  می توانیـد  شـدن  بیـدار  بـرای  نگذاشـنت 

شـوید کـه در آن روز مشـخص به انـدازه خوابیده اید. 

تخـت  خـواب  بـه  زود هـم  امـا سـعی کنیـد خیلـی 

نرویـد. بیـش از انـدازه زود بـه رخـت خـواب رفـنت 

می کنـد.  بیشـر  را  بی خوابـی  خطـر 

اگـر جزو افرادی هسـتید که زمـان زیادی را در تخت 

خـواب می گذرانیـد و مـدام از خـود می پرسـید »چـرا 

خوابـم منی بـرد؟« کاری کـه بایـد انجـام دهیـد ایـن 

اسـت: اگـر بـرای اسـراحت کامـل 7 سـاعت خواب 

احتیـاج داریـد سـعی کنیـد بیـش از 9 سـاعت را در 

تخـت خـواب نگذرانیـد )مجمـوع زمـان اقـدام بـرای 

خـواب و زمـان خـواب( بـا ایـن روش سـاعت خـواب 

شـا منظـم خواهد شـد.

یک خواب میان روز داشته باشید

اگـر میزان خواب شـب شـا کم اسـت، خـواب بعداز 

چاشـت ماننـد یـک میان وعـده عمـل می کنـد. شـا 

می توانیـد کمبـود خـواب شـب خـود را در طـول روز 

جـربان کنید. 

یـک خـواب کوتـاه می  توانـد شـا را رسحال بیـاورد، 

امـا خـواب طوالنـی می توانـد کمبـود خـواب شـب 

گذشـته را جـربان کنـد. خـواب بعـد از چاشـت یـک 

روش طبیعـی بـرای مقابلـه بـا »آدنوزیـن« اسـت.

آخر هفته را خوب بخوابید

اکـر افـراد ایـن روش را انجـام می دهنـد؛ صبـح آخر 

هفته را بیشـر می خوابند. اگر شـا شـاغل هسـتید 

و در طـول هفتـه بایـد صبح هـا زود از خـواب بیـدار 

شـوید، احتـاال کمبـود خواب پیـدا خواهیـد کرد. 

با بیشـر خوابیدن در آخر هفته ها حتا سـعی کنید 

کمبـود خـواب هفته خود را جربان کنیـد؛ با این کار 

انـگار کـه یک دکمه ریسـت بـرای متـام کم خوابی ها 

زده باشـید و حسـابتان را هـر هفتـه صـاف کنید. اما 

ایـن روش ممکـن اسـت بـرای کسـانی کـه در طـول 

کارآمـدی  روش  می برنـد  رنـج  کم خوابـی  از  هفتـه 

نباشد.

قهوه بنوشید

دفـع  را  آدنوزیـن  سـیگنال های  می توانـد  کافییـن 

کنـد. تاثیر قهوه، نوشـابه و چای معموال کوتاه اسـت 

و در نتیجـه شـا مجبـور هسـتید کـه دوبـاره آن ها را 

تجدیـد کنیـد و یـک لیـوان دیگـر بنوشـید.

 کافییـن منی توانـد کم خوابی هـای شـدید را جـربان 

جـربان  در  کم رنگـی  و  محـدود  نقـش  پـس  کنـد، 

کمبـود خـواب دارد.

در ایـن بیـن فرامـوش نکنیـد کـه هرگز بـا کم خوابی 

رانندگـی نکنیـد. رانندگـی در رشایطـی کـه اختالل 

خـواب داریـد می  توانـد بـه شـدت خطرنـاک باشـد. 

سـوانح  در  عمـده  دالیـل  از  یکـی  خواب آلودگـی 

ترافیکـی اسـت. 

زیـاد کـردن صدای موسـیقی یـا پایین آوردن شیشـه 

موتـر کمکـی نخواهـد کـرد، پس ریسـک نکنید.

اگـر بـرای درمان کم خوابی مشـکل داریـد از یک 

متخصص کمـک بگیرید

عـوارض بی خوابـی درگیـر هسـتند  بـا  کـه  کسـانی 

متخصـص  یـک  از  بایـد  کم خوابـی  درمـان  بـرای 

کمـک بگیرنـد، چـرا که ایـن عـوارض می تواند دالیل 

دیگـری داشـته باشـد. 

یـک متخصـص می توانـد شـا را راهنایی کنـد و از 

شـا مراقبـت الزمـه را به جا آورد تا شـا هـم بتوانید 

و  رسحالـی  احسـاس  و  عمیـق  راحـت،  خـواب  بـه 

تازگـی در طـول روز دسـت پیـدا کنیـد.

دانستنی

تارا قهرمانی
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چه میزان خواب برای بدن کافی است؟ 
عوارض بی خوابی چیست؟

اولین آزمایش بارداری در مصر باستان انجام شد
 طبـق اطالعاتـی کـه دانشـمندان در مـورد مـر باسـتان دارنـد، علـم پزشـکی ایـن کشـور بـه طـرز شـگفت آوری توسـعه یافتـه بـود. طبیبـان در 
پادشـاهی جدید )اواسـط قرن شـانزدهم( قادر بودند که بارداری را تشـخیص بدهند و آن ها حتی سـعی در تعیین جنسـیت کودک داشـتند. با توجه 
بـه پاپیروسـی کـه در آزمایشـگاه کارلسـرگ در دمنـارک نگهـداری می شـود، پزشـکان برای تشـخیص بـاردار بـودن یک زن ایـن آزمایشـات را انجام 
می دادنـد: دانـه جـو و دانـه گنـدم مخلـوط شـده بـا خرمـا و ریـگ را در 2کیسـۀ جداگانـه قـرار داده و روزانـه بـا ادرار خانـم مرطـوب می  کردنـد. اگـر 
دانه هـای گنـدم و جـو جوانـه می  زدنـد، نشـان مـی  دادند کـه آن زن باردار اسـت و اگر فقط جـو جوانه می زد، ایـن بدان معنی بود که جنین پرس اسـت 

و اگر فقط دانۀ گندم جوانه می  زد، دخرت بود و اگر دانه ها جوانه منی زدند، زن باردار نبود.



  وقتـی مشـری پـا بـه فروشـگاه شـا می گـذارد، یـک 

پیـروزی بـزرگ کسـب می کنیـد. آن شـخص نـه تنهـا 

شـا را در میـان همـه رقیب ها انتخاب کرده اسـت، بل 

اکنـون به  طـور فعـال بـه مال تجاری شـا فکـر می کند 

و آمـاده تصمیم گیـری در مـورد خریـد آن اسـت.

زمانـی کـه مشـری در فروشـگاه شـا هسـت، در خانه 

و جیـغ  دویـدن  حـال  در  اطفالـش  کـه  نیسـت  خـود 

کشـیدن باشـند، و همزمـان سـایت شـا را ببینـد، در 

ترافیـک نیسـت کـه منفعالنـه تبلیغـات شـا را از رادیو 

و  شـنیدن  آمـاده  اسـت،  شـا  فروشـگاه  در  بشـنود، 

خریـد کردن. متأسـفانه، اکر تاجـران و دکانداران این 

فرصـت را از دسـت می دهنـد.

آخریـن  دکان  داخـل  و  فـروش  نقطـه  در  مارکتینـگ 

چیـزی اسـت کـه تجـار یـا متخصصـان بـه وقـت رشوع 

فعالیـت تجـاری خود بـه آن فکـر می کنند. آنهـا ممکن 

اسـت ایـن مهـم را بـا اسـتفاده از پوسـرها یـا تبلیغـات 

انجـام دهنـد، امـا صادقانـه بگویـم، چـه کسـی بـه این 

مـوارد توجـه می کند؟ مـردم که اکر اوقـات منی کنند.

بـرای اینکـه بتوانیـد بـرای افـرادی کـه وارد فروشـگاه 

شـا شـده اند مارکتینـگ کنیـد، باید علم روانشناسـی 

درک  دارد،  وجـود  مشـریان  تصمیم گیـری  در  کـه  را 

کنیـد. هنگامی کـه آمادگـی رسـیدگی به این مسـاله را 

پیـدا کردیـد، می توانیـد به طـور موثری با افـراد موجود 

در تجـارت خـود صحبـت کـرده و حتـی بـر تصمیـات 

خریـد آنهـا تاثیـر بگذارید.

خریداران مدرن و تصمیامت خرید

آنهـا  می کننـد.  تغییـر  نیـز  مـردم  جامعـه،  تغییـر  بـا 

نحـوه گفتـار خـود را تغییـر می دهنـد. آنهـا لبـاس خود 

در  خریـد  عـادت  حتـی  بلـی،  و  می دهنـد.  تغییـر  را 

خریـداران نیـز تغییـر کـرده اسـت. بیاییـد نگاهـی بـه 

بیندازیـم. تغییـرات  ایـن  از  برخـی 

خریدار آگاه

شـاید بزرگریـن عامل تحول و تغییـر در مرصف کننده، 

موبایـل  دسـتگاه های  قـدرت  و  انرنـت  سـهولت 

باشـد. مـردم هـر زمـان کـه بخواهنـد بـه اطالعاتـی که 

می کننـد. پیـدا  دسرسـی  می خواهنـد 

محققـان مارکتینـگ دریافته انـد کـه مرصف کننـدگان 

70-90درصـد مسـیر در امـر خریداری را قبـل از اینکه 

بـا یـک فروشـنده متـاس بگیرنـد، کامـل می کننـد. بـه 

همیـن دلیـل اسـت که وقتـی می گوییم وقتی مشـری 

بـزرگ  پیـروزی  یـک  فروشـگاه شـا می گـذارد  در  پـا 

اسـت، منظـور مـا ایـن اسـت کـه از بیـن همـه کسـانی 

کـه خریـدار راجـع بـه آنهـا تحقیـق و سـوال کرده انـد، 

شـا فـرد منتخـب هسـتید.

واقعـا  شـا  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  طـرف،  یـک  از 

بایـد کمـی وقـت و تـالش خـود را رصف کمپین هـای 

دیجیتـال مارکتینـگ کنیـد کـه بازدیدکننـدگان را بـه 

از  فروشـگاه شـا سـوق می دهـد.  و  انرنتـی  صفحـه 

سـوی دیگـر، این همچنیـن بدان معنی اسـت که برای 

اسـتفاده از ایـن ترافیـک مشـریان انرنتی، شـا باید 

آمـاده ارایـه تجـارب شـگفت انگیز بـه مشـری باشـید.

بیـن  از  را  خریـد  فرصـت  بدخـوی  فروشـندگان 

می برنـد

یکـی دیگـر از پیامدهـای ناخواسـته ظهـور تکنالوجـی 

ایـن اسـت کـه مـردم در تعامـالت انسـانی بـا آرامـش 

ایـن فقـط می توانـد  کمـری روبـرو می شـوند. گرچـه 

چگونـه  منی داننـد  آنهـا  کـه  باشـد  معنـی  ایـن  بـه 

مکامله یـی را در خـارج از فضـای مجـازی انجام دهند، 

امـا ایـن همچنیـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـردم بـه 

و  تحمیل کننـده  فروشـنده های  از  فزاینده یـی  طـور 

می شـوند. ناراحـت  آنهـا  تاکتیک هـای 

فروشـگاه  بـه  مشـری  وقتـی  باشـید  داشـته  یـاد  بـه 

شـا می آیـد، احتـاال پـرس و جـوی خـود را دربـاره 

محصـوالت یا خدمات شـا انجام داده اسـت. بنابراین 

در ذهـن آنهـا نیـازی بـه گفـنت دوبـاره نیسـت. ادامـه 

فشـار آوردن بـه مشـری بـرای خریـد کـردن، بیشـر از 

فوایـد آن رضر خواهـد داشـت.

بـا ایـن حال، شـا هنـوز هم بایـد در مقطعـی کار خود 

بـدون ارصار  پـس چگونـه می تـوان  کنیـد.  تقویـت  را 

کـردن در وقـت فـروش، فـروش را انجام داد؟ شـا باید 

بـر مارکتینـگ محتـوا، آگاهـی از برنـد و جایـگاه خـود 

بـه عنـوان یـک فروشـنده متخصص مترکـز کنیـد )و ما 

در ایـن مقالـه دقیقـا نحـوه انجـام ایـن کار را بـه شـا 

گفت.( خواهیـم 

رسعت، ارتباط و اطمینان

حداقـل هنـوز مـردم منی تواننـد همـه چیـز را به صورت 

آنالیـن خریـداری کننـد. بـا ایـن حـال، وقتـی مجبـور 

هـم  بـاز  کننـد،  خریـد  حضـوری  صـورت  بـه  هسـتند 

خـود  خانـه  از  انرنتـی  خریـد  هاننـد  دارنـد  انتظـار 

باشـند. راحـت 

صـرب  بـاال،  رسعـت  و  عنداملطالبـه  فرهنـگ  رشـد  بـا 

مـردم کاهـش می یابـد. تحمـل کمـی نسـبت بـه زمـان 

انتظـار یا تاخیـر وجود دارد. اگرچه برخـی از این موارد 

اجتناب ناپذیـر هسـتند، اگـر بـه وقـت خریـد مشـری 

خـود را ناراحـت کنیـد، برند شـا هزینـه آن را پرداخت 

از جایـی دیگـر  می کنـد و در نهایـت مشـریان شـا 

می کننـد. خریـد 

هان طـور کـه گفتـه شـد، روش هایـی بـرای پرداخـنت 

بـه ایـن مسـایل وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال، داشـنت 

تـا  می توانـد  انتظـار  زمـان  بـرای  دیجیتـال  محتـوای 

33درصـد  احسـاس بـد منتظـر بـودن را کاهـش دهد. 

مباننـد،  منتظـر  بایـد  شـا  مشـریان  اگـر  بنابرایـن 

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه انتظـار در کمریـن زمـان 

ممکـن خواهـد بـود.

علم و روان شناسی تعامل با مشرتی

در حالـی کـه ممکن اسـت عادات خریـد مرصف کننده 

تغییر کرده باشـد، هنوز برخی رفتارهای اساسـی وجود 

دارد کـه دسـت نخورده باقـی می مانـد. دکاندارانـی که 

بتواننـد از ایـن مسـایل خوب اسـتفاده کننـد همچنان 

اعتـاد مشـری خـود را جلب می کننـد. بیایید نگاهی 

بـه چنـد عامـل روان شـناختی بیندازیـم کـه هنـوز هـم 

تاثیـر  تصمیـات خریـد مشـری شـا  بـر  می تواننـد 

بگذارند.

به مشرتی احساس ارزشمندی بدهید

یکـی از سـاده ترین راه هـا بـرای تاثیرگذاری بـر تصمیم 

بـودن  ارزشـمند  احسـاس  ایجـاد  مرصف کننـدگان، 

تجـارب  ایجـاد  بـا  می تـوان  را  کار  ایـن  آنهاسـت.  در 

فراموش نشـدنی بـرای مشـری، یـا رصفـا دادن چیـزی 

رایـگان بـه آنهـا انجـام داد.

بـا دادن تحفه  یـی بـه مشـری خـود احسـاس متقابـل 

او  و  داده ایـد  تحفه  یـی  او  بـه  شـا  می کنیـد؛  ایجـاد 

پـس  شـا  بـه  را  چیـزی  بایـد  کـه  می کنـد  احسـاس 

دهـد. حتـی اگـر منی توانیـد یـک محصول یـا خدمات 

تحفـه دهیـد، می توانیـد  عنـوان منونـه  بـه  را  رایـگان 

باشـید  داشـته  یـاد  بـه  کنیـد.  پیشـکش  اطالعـات 

خریـداران امروزی عاشـق اطالعات هسـتند و محتوای 

رایـگان )وبالگ هـا، عکس هـا، فلم هـا و غیـره( در وب 

سـایت یـا رسـانه های اجتاعی شـا راهی عالـی برای 

فراهـم کـردن آنچـه آنهـا می خواهنـد اسـت و همچنین 

قدردانـی  احسـاس  تجـارت شـا  بـه  نسـبت  احتـاال 

خواهنـد داشـت.

کاردان باشید

مـردم متایـل دارنـد بـه مراجـع معتـرب متصـل باشـند. 

از آنجـا کـه کارمنـدان شـا آموزش دیـده و از مهـارت 

باالیـی برخـوردار هسـتند، می خواهیـد مطمین شـوید 

کـه در طـول مسـیر خریـد بـر آن تاکیـد می کنیـد.

صفحـات  در  تبلیـغ  منایـش  بـا  می توانیـد  همچنیـن 

انجـام  را  صنعـت  در  حرفه یـی  کار  آنهـا،  اجتاعـی 

پسـت  اجتاعـی  شـبکه های  در  وقتـی  دهیـد. 

می گذاریـد و یکـی از فالورهـای شـا آن پسـت را بـه 

اشـراک می گـذارد، دیگـر شـا تنهـا کسـی نیسـتید 

کـه تبلیـغ می کنیـد کـه چقدر عالی هسـتید؛ مشـری 

راضـی ایـن کار را انجـام می دهـد. شـا اکنـون ماننـد 

مرجـع معتـربی در پسـت اشـراک گذاری شـده به نظر 

می رسـید.

فوریت ایجاد کنید

از قدیمی تریـن و موثرتریـن روش هـای فـروش،  یکـی 

تاریخ انقضا اسـت. مردم می ترسـند چیزی را از دسـت 

بدهنـد و اگـر فکـر کننـد کـه تاریـخ ختـم وجـود دارد 

احتـاال اقـدام می کننـد.

خطاب به مغز قدیمی

جـز  سـه  بـه  انسـان  مغـز  بایولوجـی؛  کمـی  آخـر  در 

اصلـی اصلـی تقسـیم شـده اسـت:  بیرونی ترین بخش 

)مغـز جدیـد( مسـوول تفکـر منطقـی و تحلیلـی اسـت 

و دو بخـش میانـی )مغـز قدیمـی( مسـوول احساسـات 

مـا ماننـد اعتـاد و وفـاداری هسـتند. آیـا تـا بـه حـال 

احسـاس گنـگ و نامشـخص داشـته اید؟ ایـن عملکـرد 

مغـز قدیمـی اسـت.

و  مـورد چیسـتی  در  می کننـد  تاجـران سـعی  بیشـر 

چگونگـی تجـارت خـود صحبـت کننـد. گرچه ایـن کار 

می توانـد موثـر باشـد، امـا توسـط مغـز جدیـد پـردازش 
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مشرتی چه می خرد؟ چرا می خرد؟

اعالم مسابقات تیم ملی فوتبال برای رقابت های جام جهانی
  فدراسیون فوتبال کشور مکان و تاریخ جدید رقابت های تیم ملی فوتبال افغانستان را اعالم کرد. به دنبال تعویق دوبارۀ رقابت های فوتبال انتخابی جام 
جهانی و جام ملت های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا بیست ودوم حوت، میزبان و تاریخ جدید این رقابت ها را اعالم کرد. طبق مکتوب رسمی که از 
سوی AFC به فدراسیون فوتبال افغانستان رسیده، رقابت های گروه E که افغانستان نیز در آن حضور دارد، به صورت متمرکز و در فاصلۀ زمانی ۱۲روز به 
میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد. برنامۀ سه بازی باقی مانده افغانستان به این رشح است: بنگالدیش- افغانستان ۱۳جوزا ۱۴۰۰/  افغانستان- عامن ۲۱ 

جوزا ۱۴۰۰/ هند - افغانستان ۲۵ جوزا ۱۴۰۰
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روان شناسی خرید و مشرتیان امروزی

وقتـی  امـا  می شـود.  هضـم  دلیـل  و  منطـق  از  اسـتفاده  بـا  و  می شـود 

فروشـندگان درمـورد اینکـه چـرا ایـن وظیفـه را انجـام می دهنـد صحبـت 

مغـز قدیمـی  بـه  و  بیرونـی رد شـوند  از مغـز  می کننـد، می تواننـد دقیقـاً 

می افتـد. اتفـاق  تصمیم گیری هـا  متـام  کـه  جایـی  برسـند، 

خـود  مشـری  مغـز  تصمیم گیرنـده  بخـش  بـا  می خواهیـد  اگـر  بنابرایـن 

ارتبـاط برقـرار کنیـد، پـس باید در مـورد اینکه چـرا آنها باید به شـا اعتاد 

کننـد و نـه فقـط بـه کاالهـا یـا خدماتـی کـه می فروشـید، اطالعـات دهید.

آگاهی از برند را ارتقا دهید

معیـار  بهریـن   ROI کـه  می گوینـد  شـا  بـه  بازاریابـان  بیشـر  اگرچـه 

موفقیـت یـک کمپیـن اسـت، اما ایـن بدان معنی نیسـت که تجـارت آنالین  

آب خـوردن اسـت. گفـنت داسـتان خـود، به اشـراک گذاشـنت تعامل خود 

بـا جامعـه و یـا نشـان دادن بخـش کوچکـی از پشـت پـرده تجـارت خـود به 

مشـری، همـه بـه شـا کمـک می کنـد تـا بـه برند شـا دسـت پیـدا کنند.

هـر تجـارت داسـتانی بـرای گفـنت دارد: داسـتانی مربـوط بـه تاسـیس آنها 

اینکـه چگونـه  یـا  بـه جامعـه خدمـت می کننـد،  آنهـا  و مـدت زمانـی کـه 

آنهـا ارزش فوق العـاده را ارایـه می دهنـد و بـا ضانـت و وعـده در پشـت 

محصـوالت یـا خدمـات خـود ایسـتاده اند. اگـر بتوانیـد بـا موفقیـت این کار 

را انجـام دهیـد، می توانیـد از قسـمت هایی از مغـز مشـری خـود را کـه بـا 

منطـق و دلیـل رس و کار دارنـد عبـور کـرده و بـرای ایجـاد ارتبـاط و ایجـاد 

اعتـاد مسـتقیا با قسـمت هایی که احسـاس را کنرول می کننـد، رودررو 

شوید.

بیشـر افـراد ایـن کار را بـا اسـتفاده از پوسـر یـا تبلیغـات انجـام نخواهنـد 

داد. ایـن مـوارد فقـط بـرای فـروش و تبلیـغ محصوالت اسـت. با ایـن حال، 

محتـوای دیجیتـال یـک بسـر مـدرن و انعطاف پذیـر را ارایـه می دهـد کـه 

بـه شـا امـکان می دهـد همـه چیـز را از ارزش هـای تجـاری خود تـا آخرین 

تبلیغـات را در یـک لحظـه بـه اشـراک بگذارید.

جذب مشرتی از طریق محتوا را بهرت کنید

مارکتینـگ محتـوا بـه روشـی عالـی بـرای دسـتیابی تاجـران به مشـری در 

عـرص جدیـد تبدیـل شـده اسـت. بـه یـاد داشـته باشـید، مشـریان، فروش 

تحمیلـی یـا تاکتیک هـای تهاجمـی را دوسـت ندارنـد. بنابرایـن بازاریاب ها 

رشوع بـه تهیـه محتـوا بـرای مرصف کننـدگان می کننـد تا خودشـان بیایند.

در نهایـت، هـدف از ایـن محتـوا هانند هدف هان فروشـنده ُمرص اسـت: 

انجـام فـروش. امـا رویکـرد سـامل تری را در پیـش می گیـرد، روشـی کـه بـه 

مرصف کننـده ایـن قـدرت را می دهـد تـا تصمیم خـود را برای خریـد بگیرد.

محتوایـی کـه ایجـاد می کنیـد می توانـد اشـکال مختلفی داشـته باشـد، از 

یـک اینفوگرافیـک متحـرک گرفته تـا یک اسـالید بیوگرافی کارمنـد، تا یک 

پیشـنهاد زمـان محـدود کـه فوریـت ایجاد می کنـد. اما نکته مهم این اسـت 

کـه شـا دسـت خـود را زیـر گلـوی مخاطـب خـود قـرار منی دهیـد، بـه آنها 

اجـازه می دهیـد که خودشـان کشـف کنند.

به کارگیری لوحه الکرتونیک

آخریـن قـدم کـه همـه چیـز را بـه هـم متصـل می کنـد یـک پلتفـورم مـدرن 

دیجیتـال تبلیغـی بـرای داخـل کسـب شاسـت.

می خواهیـد داسـتان بگوییـد؟ نیـاز داریـد فـروش را ارتقـا دهیـد یـا فوریت 

ایجـاد کنیـد؟ می خواهیـد محتـوای تاثیرگذار اشـراک بگذارید یـا بازخورد 

مشـری در نقطـه فروش را داشـته باشـید؟

بـه دنبـال یـک پلتفـورم مـدرن هسـتید کـه مشـری را مـرصوف می کنـد، 

آمـورش می دهـد و رسگـرم می کنـد؟ لوحـه تجـاری الکرونیک همـه اینها و 

حتـی بیشـر را ممکـن می سـازد.

انعطافـی کـه لوحـه تبلیغـات الکرونیـک ارایـه می دهـد در محـل فـروش 

یـا داخـل فروشـگاه بی نظیـر اسـت. مـردم عالمت هـای دیجیتـال را 400 

برابـر بیشـر متوجـه می شـوند و یکـی از پنـج مشـری می گویـد کـه خریـد 

پالن نشـده یی انجـام داده فقـط بـه ایـن دلیـل کـه لوحـه دیجیتالـی آن را 

تبلیـغ می کـرده اسـت.

بنابرایـن هـر آنچـه بـرای فروش شـا مهم اسـت، هـر کاالیی یـا خدماتی را 

کـه الزم داریـد تاکیـد کنیـد یـا هـر داسـتانی کـه می خواهید بـرای افزایش 

آگاهـی از برنـد خـود تعریـف کنیـد، مطمیـن شـوید کـه آن را در یـک بسـر 

موثـر پیاده سـازی می کنیـد.
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طرح اردوغان برای تبدیل ترکیه به یکی از 10اقتصاد برتر جهان
رییس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم اعالم بستۀ اصالحات اقتصادى جديد این کشور در مرکز کنگره خلیج استانبول گفت:   
برنامه اصالحات اقتصادی  ما، شامل سیاست های جدید و راه  حل محور است که ترکیه را با اطمینان به آینده روشن حرکت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه با تالش شبانه روزی به دنبال تبدیل کردن ترکیه به یکی از ۱۰اقتصاد برتر جهان است، افزود: اصالحات اقتصادی 
جدید، رسمایه گذاری، اشتغال زایی و صادرات به رسارس جهان اساس طرح جدید ماست تا اقتصادی ترکیه را متحول کنیم. ترکیه اکنون 

نیز با تولید ناخالص داخلی حدود ۸۰۰میلیارد دالری یکی از ۲۰اقتصاد برتر جهان است.

قماربزرگبایدن
 هفته نامـه اکونومیسـت در رسمقالـه خـود نوشـت: زمانی که 

کرونـا اتفـاق افتـاد تـرس از رکـود اقتصـاد جهانـی طبیعـی بود. 

بـه مبـارزه طلبیـده اسـت. الیحـه  را  بدبینـی  ایـن  امـا  امریـکا 

محـرک اقتصـادی 9/ 1هـزار میلیـارد دالـری جـو بایـدن مبلـغ 

هزینه هـای مربـوط بـه بیـاری کرونـا را از دسـامرب گذشـته بـه 

تولیـد  )یعنـی حـدود 14 درصـد  دالـر  میلیـارد  حـدود ۳هـزار 

ناخالـص داخلـی قبـل از وقـوع کرونـا( و ۶هـزار میلیـارد دالـر از 

زمان آغاز شیوع کرونا، خواهد رساند.

در مـاه جنـوری و بـا دریافـت چک هـای ۶00 دالـری از دولـت، 

قبـل،  دوره  اقتصـادی  محـرک  طـرح  از  قسـمتی  به عنـوان 

خرده فروشـی در امریـکا 4/ 7 درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته 

افزایـش یافـت. خانه نشـینی ها و کاهـش خریـد از رسـتوران ها 

و بارهـا سـبب شـده مرصف کننـدگان امریکایـی در طـول سـال 

گذشـته 1/۶هـزار میلیـارد دالـر بیشـر پس انـداز کننـد. 

از سـویی بسـته محـرک اقتصـادی بایـدن نیز چک هـای 1400 

از  داد.  خواهـد  قـرار  امریکایی هـا  بیشـر  اختیـار  در  دالـری 

ایـن رو تکه  یـی بـزرگ از انبوهـی از پـول نقـد توسـط خانوارهای 

پایـان  از  پـس  دارد  احتـال  کـه  می شـود  نگهـداری  فقیـر 

یـک  بـرای  اتفاقـی کـه  محدودیت هـای کرونایـی خـرج شـود، 

کشـور ثرومتنـد غیرمعمـول اسـت. در صورتی که تزریق واکسـن 

ادامـه پیـدا کنـد و امریـکا بـا گونه هـای جدیـد کرونـا غافلگیـر 

نشـود انتظـار مـی رود نـرخ بیـکاری نیـز تـا پایـان سـال بـه زیـر 

5درصـد برسـد.

اخبـار خـوب امـا تنهـا محدود بـه امریکا نیسـت. آمارهـای تولید 

حتـی در منطقـه اروپـا کـه در واکسیناسـیون عقـب اسـت و بـا 

گونه هـای جدیـد دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و از محرک هـای 

دارنـد،  قـرار  خوبـی  رشایـط   در  می کنـد،  اسـتفاده  کمـری 

محرک هـای اقتصـادی بایـدن نیز تقاضـای جهانی بـرای کاالها 

پیش بینـی   OECD عضـو  کشـورهای  داد.  خواهـد  افزایـش  را 

کردنـد کـه اقتصـاد امریکا تـا پایان سـال ۲0۲۲ نسـبت به آنچه 

بزرگ تـر  بسـیار  می شـود  تصـور  کرونـا  پاندمـی  وقـوع  از  قبـل 

بود. خواهـد 

سـه جانبه  یی  اقتصـادی  آزمایـش  اجـرای  حـال  در  امریـکا 

اسـت کـه سـطوحی بی سـابقه از محرک هـای مالـی را تجربـه 

می کنـد، فـدرال رزرو موضـع تسـامح جویانه تـری را در مقابـل 

افزایـش مقطعـی در تـورم اتخاذ کـرده و پس اندازهـای هنگفتی 

شـکل گرفتـه کـه کسـی منی دانـد مرصف کننـدگان آن را خـرج 

می کننـد یـا نـگاه خواهنـد داشـت.

ایـن تجربـه هیـچ مشـابهی از زمـان جنـگ جهانـی دوم نـدارد و 

می توانـد خطـر از تعـادل خـارج شـدن اقتصـاد را بـرای امریـکا 

کـه  اسـت  ایـن خطـری  باشـد.  داشـته  دنبـال  بـه  را  و جهـان 

بـازده 10سـاله  آن هسـتند.  ارزیابـی  رسمایه گـذاران در حـال 

اوراق بهـادار امریـکا بـا توجـه بـه انتظارات بـرای افزایـش تورم و 

نرخ هـای بهـره باالتـر، از تابسـتان قبـل حـدود یـک درصد رشـد 

داشـته اسـت.

جهـان  مالـی  سیسـتم  در  امریـکا  اساسـی  نقـش  علـت  بـه 

چشـم انداز سیاسـت های مالـی این کشـور در خـارج از مرزهای 

آن نیـز مـورد توجـه اسـت، طـوری کـه در هفته هـای اخیـر بانک 

مرکـزی اسـرالیا بـا هـدف جلوگیـری از افزایـش بیـش از انـدازه 

درآمدهـا خریـد اوراق قرضـه خود را افزایـش داده و بانک مرکزی 

اروپـا نیـز در حـال بررسـی اقدامـی مشـابه اسـت. اقتصادهـای 

نوظهـور بـا کرسی هـای بـزرگ، چـون برازیـل، یـا بـا بدهی هـای 

دالـری بـزرگ  ماننـد ارجنتایـن نیز بـرای ترس از تشـدید رشایط 

مالـی جهـان دالیـل خـود را دارنـد.

فـدرال رزرو نیـز بـر پاییـن نگـه داشـنت نرخ هـای بهـره و ادامـه 

رونـد خریـد  دارایی ها تا بهبـود رشایط اقتصـادی ارصار دارد. در 

حالـی کـه افزایـش در نـرخ تـورم همزمـان بـا کاهش نـرخ کاالها 

در اوایـل کاهـش پاندمـی اجتناب ناپذیـر اسـت، اما فـدرال رزرو 

تـورم  »هدف گـذاری  جدیـد  سیاسـت  تحـت  منی پذیـرد.  را  آن 

متوسـط« کـه در سـال گذشـته اعـال شـد، ایـن نهـاد بـرای 

جـربان کمبودهـای گذشـته بـه دنبـال رسـاندن تـورم بـه بـاالی 

هدف گـذاری ۲درصـدی خـود اسـت. 

ایـن سیاسـت بـه جهت اینکه در طول یک دهه گذشـته مشـکل 

اقتصـادی جهـان در بیشـر موارد تورم بسـیار پایین بوده اسـت، 

نـه تـورم بسـیار بـاال، مطلـوب خواهـد بـود. جرامی پـاول؛ رییس 

فـدرال رزرو، معتقـد اسـت حتی در صورتی کـه اقتصاد از حالت 

تعادلـی خـود نیـز خـارج شـود، ایـن عدم تعـادل موقتـی خواهد 

بـود و پویایی هـای تـورم در بلندمـدت حتـی یک سـکه هم تغییر 

نخواهـد کـرد. بسـته محـرک اقتصـادی بایـدن یـک قـار بزرگ 

اسـت؛ در صورتـی کـه نتیجه بدهـد، امریکا از تورم بسـیار پایین 

افتاده انـد،  گیـر  آن  در  اروپـا  و  جاپـان  کـه  پاییـن  نرخ هـای  و 

جلوگیری کرده اسـت، سـایر بانک های مرکزی نیز ممکن اسـت 

برنامـه فـدرال رزرو را تقلیـد کننـد. محرک هـای مالـی گسـرده 

می تواننـد بـه عکس العملـی طبیعـی در مقابـل رکودهـا تبدیـل 

شـوند، امـا ایـن خطـر وجـود دارد کـه امریـکا بـا بدهی هـای روز 

افـزون، معضـل تـورم و بانـک مرکـزی کـه اعتبـارش زیـر سـوال 

رفتـه اسـت، تنهـا مباند. 

چهارسو

 رهـربان گـروه چهار)امریـکا، هنـد، جاپـان و 

سـال  یـک  تـا  کـه  شـده اند  متعهـد  اسـرالیا( 

آینـده، حـدود یـک میلیـارد واکسـن کرونـا را در 

جنوب آسیا ارسال کنند.

گـروه  ایـن  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

آن  هـدف  گردیـد،  ایجـاد   2007 سـال  در  کـه 

جنـوب  در  چیـن  نفـوذ  بـا  مقابلـه  بـر  متمرکـز 

آسـیا گفتـه شـده اسـت. ایـن گـروه بنـا دارد کـه 

از صنعـت بـزرگ دواسـازی هنـد بـرای تولید این 

واکسـن ها اسـتفاده کنـد و نیـز گفتـه شـده کـه 

عمـدۀ ایـن واکسـن ها در اختیـار کشـورهای عضـو 

گروه»آسـه آن« قـرار خواهـد گرفـت که حـدود 500 

میلیـون جمعیـت دارنـد. آسـه آن شـامل کامبـوج، 

ویتنـام، برونئـی، میامنـار، مالزیـا، الئـوس، تایلند، 

اسـت. فیلیپیـن  و  اندونزیـا  سـنگاپور، 

در همیـن حـال، جیـک سـالیوان، مشـاور امنیـت 

ملـی امریـکا روز جمعـه)22 حوت( و پـس از دیدار 

مجـازی جـو بایـدن بـا همتایـان هندی، 

جاپانـی و اسـرالیایی خـود، گفـت کـه در »سـایه 

دوای  تولیـد  صنعـت  امریـکا،  علمـی  فنـاوری 

هنـدی، رسمایـه گذاری جاپـان و امریکا و امکانات لوجسـتیکی 

اسـرالیا« تـا سـال ۲0۲۲ حدود یـک میلیارد دوز واکسـن کرونا 

گفتـه شـده،  ارسـال خواهـد شـد. همچنـان  آسـیا  بـه جنـوب 

واکسـن جانسـون و جانسـون کـه تنها یـک دوز آن کافـی بوده و 

در یخچال هـای معمولـی هـم قابـل نگهداری می باشـد، کاندید 

اصلـی ایـن تعهـد گـروه چهـار خواهـد بـود.

جـو بایـدن روز جمعـه نیز هم در پاسـخ به خربنـگاران امریکایی 

از  بیشـر  دوز  میلیـون  بودنـد، چـرا حـدود 100  پرسـیده  کـه 

جمعیـت امریـکا واکسـن خریـده، گفـت کـه اگـر مـازادی وجود 

داشـته باشـد، بـه سـایر کشـورهای جهـان اهـدا خواهـد شـد.

مردمتنبلیمیکنند

واسطهبازیدرتوزیعتذکرۀالکرتونیکی

طیمراحلاخذتذکرۀالکرتونیکیخیلیزمانگیراست

دوهزارافغانیرشوتبرایدریافتتذکرۀالکرتونیکی

تذکرهمندریکونیمماهازچاپبیروننشدهاست

 در ارتبــاط بــه مشــکالت در توزیــع تذکــرۀ الکترونیکــی بــه مــردم هــم توضیــح و هــم آگاهی هــای الزم داده شــده کــه ریشــه مشــکالت چــه و در کجاســت. اگــر مــردم نمی خواهنــد بــه دلیــل 
تنبلــی یــا هرچیــزی کــه باشــد، از ریشــه مشــکالت آگاهــی پیــدا کننــد، مشــکل خودشــان اســت. ارزیابی کــه کردیــم، مشــکالت را شناســایی و ســرانجام چندنــوع دســته بندی شــده اســت؛ مثــال، 
برخــی از تذکره هــا مشــکل حقوقــی دارنــد. تــا زمانی کــه مشــکالت در تثبیــت هویــت حــل نشــود، بایومتریــک نمی شــوند.  در یــک مــورد دیگــر، بــرای مــا ارجــاع داده بودنــد کــه مــردم به خاطــر 
دریافــت تذکــرۀ الکترونیکــی شــکایت دارنــد. از والیــت پــروان کســی  کــه پنــج مــاه پیــش ثبــت نــام کــرده بــود و بایومتریــک شــده بــود، به خاطــر دادن تذکــره اش از ادارۀ توزیــع تذکــره برایــش 
تمــاس گرفتــه شــده اســت. همــکاران دیتابیــس )معلومــات( مــا پانزده بــار زنــگ زده و تلیفــون خــود را جــواب نــداده اســت. مــا از رادیــو آرمــان »اف ام« خواســتیم کــه ایــن موضــوع را در میــان بگــذارد. 
ــن تذکره شــان  ــد، کســانی که به خاطــر گرفت ــن تمــاس می گیرن ــرای م ــه همــکاران ب ــد. روزان ــگ می زنن ــان زن ــرای مراجع ــا ب ــم. همــکاران م ــده داری ــه هــزاران مراجعه کنن ــز، روزان ــا در هــر مرک م

خیلی عجله داشتند، اما برای گرفتن تذکره خود هنوز مراجعه نکرده است. 

مــن حــدود دو مــاه پیــش به خاطــر گرفتــن تذکــرۀ الکترونیکــی اقــدام کــرده بــودم و فــورم تذکــره را در مرکــز توزیــع تذکــره در وزارت معــارف خانه پــری کــردم و در ایــن مــدت تاهنــوز از ادارۀ 
توزیــع تذکــره بــرای مــن تمــاس نگرفتنــد. وقتــی تماســی دریافــت نکــردم، بــه ادارۀ مربوطــه مراجعــه کــردم کــه مــن چــه زمانــی بایومتریــک می شــوم. پاســخ کارمنــدان اداره مربوطــه ایــن بــود کــه 
»نوبت تــان« هنــوز نرســیده، مراجعه کننــدگان زیــاد اســت و بایــد منتظــر بمانیــد، امــا کســانی هســتند کــه بــر اســاس شــناخت یــا واســطه یی کــه در مراکــز توزیــع تذکــره دارنــد، طــی چهــار روز 

صاحب تذکره شدند. با این حال، من معلم هستم و نیاز دارم که باید زودتر تذکره خود را دریافت کنم، اما تاهنوز هیچ خبری نیست. 

تقریبــا ســه مــاه پیــش بــرای اخــذ تذکــرۀ الکترونیکــی اقــدام کــردم. هرچنــد بــا مشــکالت جــدی مواجــه نشــدم، امــا مشــکل مــن ایــن اســت کــه حــدود دو مــاه می شــود کــه در انتظــار تثبیــت 
هویــت خــود هســتم کــه تثبیــت شــود تــا نوبــت بایومتریــک برســد. متاســفانه بایــد عــرض کنــم کــه رونــد طــی مراحــل اخــذ گرفتــن تذکــرۀ الکترونیکــی خیلــی زمان گیــر اســت. افــزون برایــن، 
بعضــی اوقــات انترنــت ضعیــف اســت و ســایت الکترونیکــی مربوطــه آپلودهــا را قبــول نمی کنــد. یــا اســکن تذکــره کیفیــت پاییــن دارد کــه هــم بــه ســختی قبــول می کنــد. ســرانجام کالن تریــن 
مشــکل همــان طــی مراحــل اســت کــه خیلــی زمــان می بــرد. تثبیــت هویــت؛ در ایــن مــورد تذکره هــا اســکن می شــود و همچنــان معلوماتــش درج می گــردد و بــه ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس ارســال 
مي شــود. در انجــا بعــدا تثبیــت می شــود. مــن شــخصا کــه در کابــل تثبیــت هویــت کــرده بــودم و ایــن کار هــم انجــام شــد، امــا وقتــی بــه مزارشــریف رفتــم. در ایــن والیــت مرکــز خــود را تغییــر 

داد و تثبیت نمی شود.

تقریبــا ســه مــاه پیــش بــرای اخــذ تذکــرۀ الکترونیکــی اقــدام کــردم. هرچنــد بــا مشــکالت جــدی مواجــه نشــدم، امــا مشــکل مــن ایــن اســت کــه حــدود دو مــاه می شــود کــه در انتظــار تثبیــت 
هویــت خــود هســتم کــه تثبیــت شــود تــا نوبــت بایومتریــک برســد. متاســفانه بایــد عــرض کنــم کــه رونــد طــی مراحــل اخــذ گرفتــن تذکــرۀ الکترونیکــی خیلــی زمان گیــر اســت. افــزون برایــن، 
بعضــی اوقــات انترنــت ضعیــف اســت و ســایت الکترونیکــی مربوطــه آپلودهــا را قبــول نمی کنــد. یــا اســکن تذکــره کیفیــت پاییــن دارد کــه هــم بــه ســختی قبــول می کنــد. ســرانجام کالن تریــن 
مشــکل همــان طــی مراحــل اســت کــه خیلــی زمــان می بــرد. تثبیــت هویــت؛ در ایــن مــورد تذکره هــا اســکن می شــود و همچنــان معلوماتــش درج می گــردد و بــه ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس ارســال 
مي شــود. در انجــا بعــدا تثبیــت می شــود. مــن شــخصا کــه در کابــل تثبیــت هویــت کــرده بــودم و ایــن کار هــم انجــام شــد، امــا وقتــی بــه مزارشــریف رفتــم. در ایــن والیــت مرکــز خــود را تغییــر 

داد و تثبیت نمی شود.

حــدود پنــج مــاه پیــش یعنــی مــاه میــزان بــود کــه به خاطــر گرفتــن تذکــرۀ الکترونیکــی اقــدام کــردم. مــن تــالش دارم کــه پاســپورت بگیــرم، امــا در نخســت بایــد تذکــرۀ الکترونیکــی دریافــت 
ــرای مــا یــک گــروپ تشــکیل دادنــد کــه کارمنــدان ادارۀ توزیــع تذکــره در ادارۀ مربوطه مــان )کمیســیون شــکایات انتخاباتــی( می آیــد. وقتــی کارمنــدان توزیــع  نمایــم. در مــاه میــزان بــود کــه ب
تذکــره در کمیســیون آمدنــد، آن هــا نتوانســتند کــه بــه همــه کارمنــدان تذکــره توزیــع کنــد. البتــه در توزیــع تذکــره مشــکالت وجــود داشــت کــه یکــی از مشــکالت تثبیــت هویــت بــود و منــم 
به خاطــر همیــن مشــکل نتوانســتم تذکــره دریافــت کنــم. وقتــی بــه ادارۀ ثبــت احــوال نفــوس تمــاس گرفتــم، آن هــا پاســخ دادنــد کــه در یکــی از ادارات نزدیــک توزیــع تذکــره مراجعــه کنیــد. مــن 
در شــعبۀ توزیــع تذکــره واقــع در کارتــه چهــار کابــل مراجعــه کــردم، بــا اینکــه آشــنایانی آن جــا حضــور داشــتند و بــا وســاطت آن هــا توانســتم کــه بایومتریــک شــوم. حــاال کــه بایومتریــک شــده ام، 

اما مدت یک ونیم ماه می گذرد و هنوز تذکره را دریافت نکرده ام. مشکالت را جستجو کردم و پی بردم که تذکره هنوز چاپ نشده است.
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