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موج دوم کرونا 
در افغانســتان؛ 

فوت ۱۶ نفر و شناسایی 
یض جدید ۲۸۳ مر

فهرست ۸۹ دواخانه 
در شهر کابل که ادویه های 
»غریمجــاز« می فروختند، 
همگاین شد

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

دروغ بزرگ 
در گلوی کابل

آلودگـی ایـن روزهـای کابـل می توانـد نمـادی 
نـه  باشـد.  افغانسـتان  آشـفته ی  وضعیـت  از 
به خاطـر تأثیـر آلودگی بر سـامت، روح و روان 
و زندگـی شـهروندان، بلکه به خاطـر ناکاراآمدی 
و بی برنامگـی نهادهـای مسـئول حکومتی. یک 
سـال دیگـر گذشـت و دوبـاره کابوس زمسـتان 
آلـوده ی کابـل از راه رسـید، امـا حکومـت در 
آلودگـی  از  جلوگیـری  بـرای  عمـل  برنامـه ای 
هـوای کابـل نـدارد. ایـن شـب وروزها آلودگـی 
هـوا بـرای بسـیاری بـا بیمـاری و خطـر جانـی 
همـراه بوده اسـت. آلودگی هوا سـاالنه در کابل 
جـان صدهـا شـهروند را می گیـرد، در حـدی 
کـه ایـن آلودگـی مرگبارتـر از جنـگ توصیـف 
بحـران  همزمانـی  بـا  وضعیـت  ایـن  می شـود. 

می رسـد.  به نظـر  تیره تـر  کرونـا 
ترسناك  سیماي  کابل  شام  و  صبح  اول 
و  کوچه هاي  مي گیرد.  خود  به  زندگی  برای 
خیابان های پوشیده  از دود، نفس شهروندان را 
بند مي آورد. این سناریوی هرساله ی کابل است. 
به  به یک  دهه،  نزدیک  هرچند هواي کابل در 
نقلیه   وسایط  کثرت  و  بیش ازحد   نفوس  علت 
اما  فرسوده و دودزا، دودآلود و نفس گیر است، 
بیشتر  کابل  نفس تنگی  ساله  هر  زمستان ها  در 

می شود...
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پرست فرماندهی  سر
پولیس ولسوالی »اوبه«ی 
هرات کشته شد

ازدواج خانوادگی؛ خطر دوبرابر 
خطای ژنتیک یا پیوند آسمانی؟

بیشتر ازدواج ها در افغانستان 
خانوادگی است

صفحه 2

صفحه 5

اطاعات روز - هرات: منابع امنیتی در والیت هرات 
تأیید می کنند که محمد رفیق الکوزی،...

صفحه 2

رییس ارکان لوای سوم ارتش 
در بادغیس کشته شد

شاخص جهانی تروریسم؛ 
طالبان مرگبارترین 

گروه تروریستی ۲۰۱۹
شاخص جهانی تروریسم تازه ترین گزارش انستیتیوت 
به  قوس  روز شنبه، هشتم  که  است  و صلح  اقتصاد 
نشر رسید. این گزارش با استفاده از »داده های پایگاه 
داده های مربوط  تهیه شده است.  تروریسم«  جهانی 
به پایگاه جهانی تروریسم توسط ائتاف ملی مطالعه 
مریلند  دانشگاه  در  تروریسم  به  پاسخ  و  تروریسم 
شامل  تروریسم  جهانی  پایگاه  می شود.  جمع آوری 
سال های  بین  تروریستی  حادثه  هزار   170 از  بیش 

1۹70 و ۲01۹ است.
تروریسم در سال ۲01۹

برای  تروریسم  از  ناشی  مرگ و میر   ۲01۹ سال  در 
پنجمین سال متوالی، پس از رسیدن به اوج خود در 
سال ۲01۴، کاهش یافته است. تعداد کل مرگ  ومیر 
با 1۵.۵ درصد کاهش، به 1۳هزار و 8۲6 نفر می رسد. 
کاهش میزان مرگ  و میر که با کاهش تأثیر تروریسم 

منعکس می شود،...
3

راه، آن هم درحالی که آن زمان در محل زندگی آنان در 
دایکندی خانواده های زیادی حتا اجازه ی درس خواندن 
به  مردم  زمان  »آن  نمی داده اند:  دختران شان  به  را 

دختران خود اجازه ی بیرون رفتن از | صفحه 4

تلخی بی پایاِن یک پایان تلخ
»با هر انفجار به آن روز پرتاب می شوم«

از عاقه ی خواهرش به درس خواندن و تاش بی پایان 
با  فراغتش  از  می گوید؛  باال  مدارج  به  رسیدن  برای  او 
درجه ی عالی از مکتب، اشتیاقش برای ادامه ی تحصیل 
در بیرون از کشور و همراهی پدر و مادرشان با او در این 

انتصاب جن ساکی 
به سخن گویی 
کاخ سفید در 
بایدن دولت 

بازداشت بیش 
از ۳۰۰ نفر در 

اعتراضات بالروس 
علیه لوکاشنکو

گرت بیل جدید 
در رئال مادرید

خداحافظی هازارد 
با دربی و سال 

2020
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اتلتیکومادرید 
بهترین تیم در 

۵ لیگ برتر اروپایی

کابل در مورد عکس بدرفتاری سرباز استرالیایی 
با یک غیرنظامی افغان تحقیق می کند

اطالعات روز: در پی نشر یک عکس توسط ژائو لیجیان، سخن گوی وزارت امور خارجه ی چین در مورد بدرفتاری سربازان استرالیایی 
با غیرنظامیان در افغانستان، وزارت امور خارجه می گوید که تحقیقات خود را در مورد پس منظر این عکس آغاز کرده است.

در اعالمیه ای که دیروز )دوشنبه، ۱۰ قوس( از سوی این وزارت به نشر رسیده، آمده است: »وزارت امور خارجه ی | صفحه 2
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دومین دور رأی اعتماد مجلس به کابینه؛ 

نامزدوزیران اطالعات و فرهنگ 
و امور زنان رد شدند

صحبت  تینتر  جوزف  با  اولین بار  وقتی  ِمی  ماه  اوایل 
کردم، من و او و تقریبا هرکس دیگر دلیلی برای نگرانی 
داشتیم. چند روز قبل از صحبت ما، آمار رسمی ابتا به 

کووید1۹ در ایاالت متحده به بیش از | صفحه 4

چگونه بفهمیم که جامعه 
در آستانه ی فروپاشی است؟
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پرست فرماندهی پولیس ولسوایل »اوبه«ی هرات کشته شد رس
جنگ جویان گروه طالبان کشته شده است.

در جریان این درگیری یک سرباز دیگر پولیس زخمی شده است.
اوبه از جمله ولسوالی های ناامن هرات است. جنگ جویان گروه طالبان در بخش هایی 

از این ولسوالی فعالیت های تروریستی دارند.

اطاعات روز - هرات: منابع امنیتی در والیت هرات تأیید می کنند که محمد رفیق 
الکوزی، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی اوبه کشته شده است.

عبداالحد ولی زاده، سخن گوی فرماندهی پولیس هرات به روزنامه اطاعات روز  گفت 
که آقای الکوزی صبح دیروز )دوشنبه، 10 قوس( هنگام اجرای وظیفه در درگیری با 

ییس ارکان لوای سوم ارتش در بادغیس کشته شد ر
عبدالطیف روستایی، سخن گوی لوای سوم ارتش در بادغیس ضمن تأیید این خبر، 

همچنان گفت که او خودش نیز در این رویداد زخمی شده است.
او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.

گروه طالبان نیز تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
باالمرغاب از جمله ولسوالی های به شدت ناامن بادغیس است. براساس معلومات منابع 

محلی در بادغیس، طالبان بخش های زیادی از این ولسوالی را در کنترل دارند.

اطاعات روز: عبدالعزیز بیگ، رییس شورای والیتی بادغیس می گوید که عبدالبصیر 
نورستانی، رییس ارکان لوای سوم ارتش  به اثر اصابت مرمی هاوان گروه طالبان کشته 

شده است.
آقای بیگ به روزنامه اطاعات روز گفت که این مقام ارتش دو روز پیش )یک شنبه، 
۹ قوس( در ولسوالی باالمرغاب بادغیس کشته شده است. در این رویداد، پنج سرباز 

ارتش زخمی شده اند.

یض جدید موج دوم کرونا در افغانستان؛ فوت ۱۶ نفر و شناسایی ۲۸۳ مر
در کشور به ۴6 هزار و ۴۹8 نفر افزایش یافته است.

همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، 16 مریض »کووید1۹« جان داده اند. شمار 
فوتی های ناشی از مریضی »کووید1۹« در کشور به یک هزار و 77۹ نفر افزایش یافته 
است. براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۵7  فرد 
مبتا به کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به ۳6 هزار و 

7۳1 نفر رسیده است.

اطاعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعام کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، 
1۳00 نمونه ی مشکوك به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که 

نتایج آزمایش ۲8۳ مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، پکتیا، 
زابل،  فراه،  پنجشیر،  لغمان،  هلمند،  غزنی،  نیمروز،  دایکندی،  پروان،  بغان،  قندوز، 
پکتیکا و ارزگان به ثبت رسیده است. به این ترتیب، شمار مبتایان به ویروس کرونا 

نمایندگان مجلس ضرورت داشتند.
امور  نامزدوزیران وزارت های  این،  از  پیش 
خارجه، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، کار 
تکنالوژی  و  مخابرات  اجتماعی،  امور  و 
و  صنعت  عالی،  تحصیات  معلوماتی، 
تجارت، عدلیه و وزارت حج و اوقاف پس 
سوی  از  کاری شان،  برنامه های  ارائه ی  از 
نمایندگان مجلس رأی اعتماد کسب کرده 

بودند.
از سوی هم، نامزدوزیران وزارت های معارف، 
اقتصاد، انکشاف دهات، صحت عامه و امور 
سرحدات، اقوام و قبایل و همچنان نامزد 
ریاست بانک مرکزی و یک عضو کمیسیون 
قانون اساسی هنوز هم  بر تطبیق  نظارت 
نمایندگان  مجلس  اعتماد  رأی  انتظار  در 

قرار دارند.

نمایندگان مجلس برای احراز کرسی های 
این وزارت خانه ها را کسب کنند.

و  اطاعات  نامزدوزیر  زهیر  محمدطاهر 
و  رد  رأی   60 و  تأیید  رأی   78 فرهنگ 
همچنان حسینه صافی نامزدوزیر امور زنان 
با 11۹ رأی تأیید و ۹۴ رأی رد نتوانستند 
رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست 

بیاورند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
غنی  اشرف  رییس جمهور  از  نمایندگان 
احراز  برای  را  دیگری  افراد  که  خواست 
این مجلس  به  وزارت  دو  این  کرسی های 

معرفی کند.
که  بود  نفر   ۲۴۴ دیروز  مجلس  نصاب 
نامزدوزیران و نامزد ریاست عمومی امنیت 
تأیید  رأی   1۲۳ به  موفقیت  برای  ملی 

بیشترین آرای نمایندگان حاضر در مجلس 
را کسب کند.

چخانسوری  محمدهارون  طور،  همین 
نامزدوزیر معادن و پترولیم 1۵۴ رأی تأیید 
نامزدوزیر  احدی  انورالحق  رد،  رأی  و 7۴ 
 1۹ و  تأیید  رأی   18۹ مالداری  و  زراعت 
نامزدوزیر  اخاقی  رحمان  نور  رد،  رأی 
مهاجرین و عودت کنندگان 16۵ رأی تأیید 
نامزدوزیر  ذکی  قدرت اهلل  رد،  رأی   60 و 
رأی   ۲8 و  تأیید  رأی   16۵ ترانسپورت 
شهرسازی  نامزدوزیر  کرزی  محمود  رد، 
و اراضی 1۵۴ رأی تأیید و ۳8 رأی رد و 
نجیب اهلل یمین 1۴۹ رأی تأیید و ۲۹ رأی 

رد نمایندگان مجلس را کسب کردند.
نامزدوزیران وزارت های اطاعات و فرهنگ 
اعتماد  رأی  نتوانستند  اما  زنان  امور  و 

اطاعات روز: مجلس نمایندگان افغانستان 
هشت  برای  قوس(   10 )دوشنبه،  دیروز 
امنیت  عمومی  ریاست  نامزد  و  نامزدوزیر 

ملی صندوق رأی گذاشت.
این تعداد نامزدوزیر و نامزد ریاست عمومی 
امنیت ملی در چند روز گذشته برنامه های 
ارائه  مجلس  نمایندگان  به  را  کاری شان 

کرده بودند.
نامزدوزیران  به  مجلس  نمایندگان 
وزارت های معادن و پترولیم، زراعت، آبیاری 
عودت کنندگان،  و  مهاجرین  مالداری،  و 
فواید  و  اراضی،  و  شهرسازی  ترانسپورت، 
عمومی  ریاست  نامزد  همچنان  و  عامه 

امنیت ملی رأی اعتماد دادند.
عمومی  ریاست  نامزد  سراج،  احمدضیا 
تأیید،  رأی   ۲۲0 توانست  ملی  امنیت 

دومنی دور رأی اعتماد مجلس به کابینه؛ 
یران اطالعات و فرهنگ و امور زنان رد شدند نامزدوز
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و  اعتراض هـا  به دلیـل  گذشـته  سـال 
آلودگـی بیش ازحـد شـهر کابـل حکومت 
کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا آلودگـی هوا 
را سـاخت کـه در رأس ایـن کمیسـیون 
یکـی  دارد.  قـرار  رییس جمهـور  شـخص 
از مسـئولیت های ایـن کمیسـیون تدوین 
»برنامـه ی فوری« بـرای کاهـش آلودگی 
در  دیگـر،  طـرف  از  بـود.  کابـل  هـوای 
چارچـوب ایـن کمیسـیون قـرار بـود بـه 
دودزا،  سـنگ  زغـال  سـوخت  معضـل 
و  زمسـتان  در  گاز  سرسـام آور  قیمـت 
مشـکل بی برقـی کابـل رسـیدگی شـود. 
وعده هـای زیـادی داده شـد. امـا در عمل 
بـه جـز چند اقـدام نمادیـن کاری صورت 
نگرفتـه اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
تکرار هرسـاله ی سـناریوی زمستان آلوده 
کاغـذ،  روی  طرح هـای  نتیجـه ی  کابـل 
بزرگـی  دروغ هـای  و  هوایـی  وعده هـای 
اسـت کـه در گلـوی کابـل گیـر مانـده 

. ست ا
کسی نمی تواند ناکامی نهادهای مسئول را 
در امر مبارزه با آلودگی هوای کابل انکار 
نمی تواند  نهادی حکومتی هم  هیچ  کند. 
برنامه  این هیوال  برای مهار  ادعا کند که 
برنامه ریزی  برای  فرصتی  یا  است  داشته 
نداشته است. آلودگی هوای کابل پدیده ی 
تازه  نیست. در نزدیک به یک  دهه، به علت 
نقلیه   وسایط  کثرت  و  بیش ازحد   نفوس 
فرسوده و دودزا، کابل دودآلود و نفس گیر 
است. سرمنشأ آلودگی هوا در کابل معلوم 
است. استفاده از مواد دودزا و غیرمعیاری 
برای گرم کردن خانه ها و سیستم نامنظم 
اصلی  عوامل  از  شهری،  نقل  و  حمل 
آلودگی هوا است. اما هرگز حکومت قبل 
از این  کوچک ترین اقدامی برای جلوگیری 
از آلودگی نکرده است. هنوز برای مبارزه 
با آلودگی در ابتدایی ترین حالت، سیاستی 
وضعیت  که  هرازگاهی  ندارد.  وجود 
وضعیت  -شبیه  می شود  تحمل  غیرقابل 
هوای این روزهای کابل- عمق بی برنامگی 

و درماندگی حکومت آشکار می شود. 
گذشته،  سال  فوری  طرح  چارچوب  در 
تا  بود  استندرد موظف شده  ملی  اداره ی 
استخراج  معیارهای  روزه،   ۲0 موعد  در 
و  کند  تدوین  را  تصفیه شده  زغال سنگ 
نهایی شدن آن، ورود زغال سنگ  از  پس 
پایتخت  به  تصفیه نشده  و  غیرمعیاری 
در  که  روز   ۲0 در  نه تنها  شود.  ممنوع 
یک سال این کار نشده است. دکان ها در 
و  تصفیه نشده  زغال  از  است  پر  پایتخت 
وارد  روزه  بلند هر  تناژ  با  زغال  موترهای 
فوری«،  »طرح  همچنان  می شود.  کابل 
بود  کرده  مأمور  را  نفتی  مواد  اداره ی 
به عنوان  تا  دهد  کاهش  را  گاز  قیمت  تا 
یا  سنگ  زغال  به جای  بدیل  سوخت 
نشده  هم  کار  این  شود.  استفاده  چوب 
خاطر  به  نیز  برشنا  که  بود  قرار  است. 
مداوم  برق رسانی  هوا  آلودگی  به  کمک 
کار  این  نه تنها  می کرد،  سازماندهی  را 
از  یکی  خودش  بی برقی  که  است  نشده 
بزرگ ترین مشکل پایتخت نشینان است. 

کمیسیون  تشکیل  از  سال  یک  از  پس 
ریاست  به  هوا  آلودگی  با  مبارزه 
نکرده  تغییر  چیز  هیچ  رییس جمهور، 
است. به قول معروف »همان آش و همان 
تا  باید  که  کاری  مهم ترین  است.  کاسه« 
مبارزه  عالی  کمیسیون  و  حکومت  حاال 
با آلودگی هوا انجام می داد، ارائه سوخت 
بود.  شهروندان  برای  بدیل  و  جایگزین 
آلودگی  کاهش  برای  اساسی  راهکار  زیرا 
هوای پایتخت، برق رسانی مداوم و توزیع 
کمیسیون  است.  شهروندان  به  ارزان  گاز 
تمام طول  با  هوا  آلودگی  با  مبارزه  عالی 
و عرضش تنها کاری که کرده تاش برای 
است.  بوده  بلندمنزل ها  در  فلتر  نصب 
و  نشده  اجرا  به درستی  هم  اقدام  همین 
پایتخت  آلوده ی  هوای  مشکل  نمی تواند 
در زمستان را حل کند. زیرا بخش کانی 
زغال  سوخت  از  کابل  هوای  آلودگی  از 
سنگ در خانه های عادی و مسکونی ناشی 

می شود. 

گزارشخبرهای داخلی

است  آمده  کشته اند. در گزارش همچنان 
هوایی  ویژه ی  نیروهای  از  نفر   ۲۵ که 

استرالیا در این کشتارها دست داشته اند.
ارشد  فرمانده  کمپبل،  انگس  جنرال 
که  است  گفته  استرالیا  دفاع  وزارت 
»فرهنگ  یک  از  خجالت آوری«  »موارد 
این  در  سربازان  میان  در  جنگ آوری« 

گزارش فاش شده است.
او همچنان گفته است: »ادعا نمی شود که 
هیچ یک از این ها در شرایطی اتفاق افتاده 
که عامل ارتکاب دچار ابهام، سردرگمی یا 

اشتباه بوده است.«
وزارت خارجه ی افغانستان از نشر گزارش 
وزارت دفاع استرالیا استقبال کرد و آن را 
شفافیت  تأمین  جهت  در  الزم  اقدام  یک 
قانونی،  مراحل  طی  از  اطمینان  کسب  و 
تأمین عدالت و رسیدگی به قضایای قتل 

غیرقانونی شهروندان افغانستان خواند.

خارجه ی چین با واکشن اسکات موریسون، 
نخست وزیر استرالیا مواجه شد.

او گفته بود که این تصویر زننده و به شدت 
توهین آمیز است.

عذرخواهی  خواهان  استرالیا  وزیر  نخست 
چین از استرالیا شده و گفته است که چین 
توسط سخن گوی  این عکس  نشر  از  باید 

وزارت خارجه اش شرمنده شود.
در تاریخ ۲۹ عقرب وزارت دفاع استرالیا در 
ویژه ی  نیروهای  جنگی  تخطی های  مورد 
گزارش  افغانستان  در  کشور  آن  ارتش 
تحقیقی اش را منتشر شد. در این گزارش 
۵7 حادثه بررسی شده و هزاران نفر در آن 

شهادت داده اند.
چهارسال  از  پس  که  گزارش  این  در 
که  است  آمده  شده،  آماده  تحقیقات 
نیروهای ویژه ی استرالیا در جریان جنگ 
غیرقانونی  به طور  را  نفر   ۳۹ افغانستان 

باره تحقیقات را آغاز کرده است. در اعامیه 
تأکید شده است که حکومت دو کشور در 
این مورد از نزدیک باهم همکاری می کنند.

از سویی هم، در اعامیه با اشاره به اظهارات 
تنش زا میان استرالیا و چین در مورد این 
امیدوار  کابل  که  است  گفته شده  عکس، 
کشورها  همه  بین  همکاری ها  تا  است 
به ویژه استرالیا و چین در افغانستان ادامه 
که  است  افزوده  خارجه  وزارت  کند.  پیدا 
این دو کشور، از دوستان افغانستان است و 
در بازسازی و تأمین صلح افغانستان نقش 

فعالی بازی کرده اند.
نشر  با  چین  خارجه ی  وزارت  سخن گوی 
عکس در مورد بدرفتاری سربازان استرالیایی 
با غیرنظامیان در افغانستان گفته بود که از 
قتل غیرنظامیان در افغانستان شوکه شده 

و خواستار پاسخ گویی در این باره است.
امور  وزارت  سخن گوی  گفته های  این 

عکس  یک  نشر  پی  در  روز:  اطاعات 
توسط ژائو لیجیان، سخن گوی وزارت امور 
خارجه ی چین در مورد بدرفتاری سربازان 
افغانستان،  در  غیرنظامیان  با  استرالیایی 
وزارت امور خارجه می گوید که تحقیقات 
خود را در مورد پس منظر این عکس آغاز 

کرده است.
 10 )دوشنبه،  دیروز  که  اعامیه ای  در 
قوس( از سوی این وزارت به نشر رسیده، 
آمده است: »وزارت امور خارجه ی جمهوری 
از پخش و نشر عکس  افغانستان  اسامی 
افغان  یک  با  استرالیایی  سرباز  یک  رفتار 
مطلع بوده و تحقیقات را در مورد پس منظر 

عکس این عکس آغاز کرده است.«
مورد  در  قبا  است که  افزوده  وزارت  این 
رفتار نامناسب نیروهای استرالیایی در برابر 
شهروندان افغان، با حکومت آن کشور به 
این  در  عدالت  تأمین  برای  سازنده  شکل 

کابل در مورد عکس بدرفتاری رسباز اسرتالیایی با یک غرینظامی افغان تحقیق می کند

دواخانه های  که  بود  گفته  همچنان  او 
و  عادی  دواخانه های  حتا  و  »قانون شکن 
 ۵00 و  یک هزار  مبلغ  هفته وار  نورمال« 
وزارت صحت  مقام های  از  یکی  به  افغانی 

عامه می پرداختند.
همچنان  ریاست جمهوری  اول  معاون 
صحت  وزارت  مقام  این  که  بود  نوشته 
تحقیقات  ریاست  از  و  شده  شناسایی 
جنایی نیز خواسته شده است که او را زیر 

»استنطاق« قرار دهد.

توسط  ادویه ها  این  فروش  از  خودداری 
صورت  دواخانه ها  سایر  و  دواخانه ها  این 

می گیرد.
آقـای صالـح همچنـان در 17 عقرب گفته 
بـود کـه در ناحیـه ی نهم شـهر کابل ده ها 
دواخانـه ای کـه مـواد مخـدر و نشـه آور را 
می رسـانند،  فـروش  بـه  علنـی  به طـور 
از  یکـی  بـه  افغانـی  میلیون هـا  ماهانـه 
پرداخـت  پـول  وزارت صحـت  مقام هـای 

می کننـد.

شانزدهم،  سیزدهم،  دوازدهم،  یازدهم، 
شهرداری  بیست ودوم  و  هژدهم  هفدهم، 

کابل فعالیت دارند.
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری 
فیس بوکی  یادداشت  یک  در  دیروز  صبح 
گفته بود که این دواخانه ها براساس تفتیش 
هیأت وزارت صحت عامه شناسایی شده اند.

منفی  تشهیر  که  بود  افزوده  همچنان  او 
و  نشه آور  ادویه های  که  دواخانه هایی 
به خاطر  می رساندند،  فروش  به  غیرمجاز 

نخست  معاونیت  روز:  اطاعات 
 8۹ فهرست  کشور  ریاست جمهوری 
)کا(،   »K« تابلیت  که  را  دواخانه ای 
ادویه های نشه آور و غیرمجاز در شهر کابل 
به فروش می رساندند، همگانی کرده است.

دیروز  که  فهرست  این  براساس 
معاونیت  سوی  از  قوس(   10 )دوشنبه، 
ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است 
که این دواخانه ها در مربوطات ناحیه های 
اول، دوم، سوم، چهارم، ششم، هفتم، دهم، 

فهرست ۸۹ دواخانه در شهر کابل که ادویه های »غریمجاز« می فروختند، همگاین شد

داشت. بیش ترین مرگ و میر ناشی از تروریسم 
در والیت قندوز با بیشترین تلفات منسوب به 
طالبان ثبت شده است. در سال ۲01۹ حدود 
۵ صد تن در والیت قندوز کشته شده است که 
77 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته 

است.
گروه  فعال ترین  همچنان  طالبان  درحالی که 
تشدید  با  است،  افغانستان  در  تروریستی 
عملیات ضد تروریسم به رهبری ایاالت متحده، 
مرگ های منسوب به این گروه در سال ۲01۹ 
تا 18 درصد کاهش یافت. حمات گسترده در 
سراسر افغانستان و کل حمات این گروه شش 

درصد افزایش یافته است.
شاخه والیت خراسان داعش فعال در افغانستان 
و پاکستان دومین گروه مرگبار تروریستی در 
افغانستان بود. این گروه مسئول شش درصد از 
مرگ و میر ناشی از ترور در سال ۲01۹ بود که 
نسبت به سال قبل پنج درصد کاهش داشت. 
در سال ۲01۹ شاخه خراسان ۵۵ حمله انجام 

داد که منجر به ۳۲0 کشته شد.
شاخه والیت خراسان از سال ۲018 در نتیجه 
و  طالبان  افغانستان،  دولت  نظامی  عملیات 
توجهی  قابل  میزان  به  امریکایی  نیروهای 
ضعیف شده است. با وجود تلفات جنگ جویان 
و از دست دادن قلمرو تحت کنترل، اعتقاد بر 
این است که این گروه هنوز در شهرهای کابل 

و جال آباد مخفی گاه دارد.
حضور شاخه والیت خراسان داعش همچنان 
طالبان را به چالش می کشد. در سال ۲01۹ 
حمات  که  طالبان  با  مقایسه  در  گروه  این 
تروریستی را در سراسر ۳۴ والیت افغانستان 
 16 بود.  فعال  والیت  هفت  در  دادند،  انجام 
درگیری بین طالبان و شاخه خراسان داعش 
در  بیشتر  که  افتاد  اتفاق   ۲01۹ سال  در 
والیت های کنر و ننگرهار ثبت شده است. این 
والیات از زمان تأسیس گروه در سال ۲01۵ 
به عنوان پایگاه های عملیاتی برای داعش شاخه 

خراسان عمل کرده اند.

تأثیر اقتصادی تروریسم
تأثیر اقتصادی جهانی تروریسم در سال ۲01۹ 
تخمین  امریکایی  دالر  میلیارد   ۲6.۴ حدود 
شده است. این رقم ۲۵ درصد کم تر از سال 
پیش و پنجمین سال پیاپی است که کاهش 
یافته است. این بهبود طی چهار سال گذشته 
عمدتا به دلیل کاهش سطح تروریسم در عراق، 

نیجریه، پاکستان و سوریه است.
از اوج رسیدن آن به 116 میلیارد دالر در سال 
۲01۴، تأثیر اقتصادی آن 77 درصد کاهش 
یافته است که نشان دهنده کاهش مرگ و میر، 
جراحات و حمات تروریستی در سطح جهان 

است.
نظر  در  محافظه کارانه  بسیار  برآوردها  این 
وجود  زیادی  موارد  زیرا  می شود،  گرفته 
آوردن  دست  به  در  مشکل  به دلیل  که  دارد 
داده های قابل مقایسه در سطح جهان مانند 
تولید  تجاری،  فعالیت  گردش گری،  کاهش 
ضد  هزینه های  بر  عاوه  سرمایه گذاری،  و 
تهیه  زمینه  و هزینه های دولت در  تروریسم 

اوراق بهادار، شامل جمع آوری داده نمی شود.
در  تروریسم  اقتصادی  تأثیر   ۲01۴ سال  از 
و  درصد   7۹ سوریه  در  درصد،   ۵6 نیجریه 
در پاکستان و عراق ۹۵ درصد کاهش یافته 
است که در مجموع 8۴.۳ میلیارد دالر در چهار 
کشور بوده است. این چهار کشور تا حد زیادی 
کمک  تروریسم  اقتصادی  تأثیر  کاهش  به 

کرده اند.
 ۲01۹ سال  در  که  کشوری ست  افغانستان 
داخلی اش،  ناخالص  تولید  درصد   16.7 برابر 
بیشترین تأثیر اقتصادی از تروریسم را پذیرفته 

است.

در مورد نقش قوانین اسامی و حقوق زنان رو 
به رو شده است.

تغییرات از سال ۲۰۱۸
و  چهارهزار  مسئول  سال ۲01۹  در  طالبان 
۹۹0 کشته بوده که 18 درصد کاهش از سال 
حمات  کل  تعداد  می دهد.  نشان  را   ۲018
تروریستی توسط طالبان در سال ۲01۹ با پنج 
درصد افزایش به یک هزار و ۲۵ مورد رسیده 
است. با این حال، حمات در سال ۲01۹ با 
اوسط ۴.۹ کشته در هر حمله، در مقایسه با 
6.۳ در سال ۲018 کمتر کشنده بوده است. 
از یک هزار و ۲۵ حمله منسوب به طالبان در 
هیچ گونه  به  منجر  درصد   1۴  ،۲01۹ سال 
کشته ای نشده در حالی که 1۳ درصد دیگر طور 

اوسط منجر به بیش از 10 مرگ شده است.
طالبان در افغانستان در سال ۲01۹ مسئول 
حمات  درصد   7۲ و  مرگ  درصد   87
گروه های  است.  بوده  کشور  در  تروریستی 
وابسته به تحریک طالبان پاکستان، مسئول 
در   ۲01۹ سال  در  حمله   ۳0 و  کشته   7۳
پاکستان بود که حضور مرتبط با طالبان در 

خارج از افغانستان را نشان می دهد.

تاکتیک های مورد عالقه طالبان
در سال ۲01۹ اهداف اصلی طالبان پلیس و 
پرسنل نظامی بودند که بیش از نیمی از اهداف 
حمات و کشته ها را تشکیل می دادند. تمرکز 
این گروه بر نیروهای دولتی یکی از ویژگی های 
مبارزات شورشی آن ها به عنوان وسیله ای برای 
در سال  است.  بوده  در کشور  ثبات  تضعیف 
۲01۹ حدود یک هزار و 8۳۵ نفر در حمله به 
اهداف پلیس و ارتش کشته شدند. با پیشرفت 
 ۲01۹ سال  طول  در  صلح  گفت وگوهای 
نظامیان طرف دار  با شبه  درگیری  با  طالبان 
دولت، 88 حمله را آغاز کردند که منجر به 

گروه های تروریستی
بیشترین  مسئول  که  تروریستی  گروه  چهار 
به  بوده اند،   ۲01۹ سال  در  کشته ها  تعداد 
الشباب  و  داعش  بوکوحرام،  طالبان،  ترتیب 
این چهار گروه مسئول هفت هزار و  هستند. 
۵78 مرگ ناشی از تروریسم بوده اند که ۵۵ 
درصد از کل مرگ و میر در سال ۲01۹ را نشان 
می دهد. سه گروه اول همچنان کشنده ترین 
الشباب  که  بودند  گذشته  سال  در  گروه ها 
شاخه ی  اسامی  دولت  جای گزین  امسال 
پیش  درست  سال ۲01۲،  در  شد.  خراسان 
در  تروریستی  فعالیت های  شدید  افزایش  از 
سراسر جهان، این چهار گروه مسئول بیش از 
۳1 درصد از کل مرگ های ناشی از تروریسم 

بودند.

طالبان
طالبان تا سال ۲001 ، زمانی که حمله پیمان 
به دلیل  را  رژیم  این  )ناتو(  شمالی  آتانتیک 
پناه دادن به القاعده سرنگون کرد، بر افغانستان 
حاکم بود. پس از سرنگونی رژیم، طالبان دوباره 
از  از مرزهای پاکستان تجدید گروه شده اند. 
سال ۲001 طالبان مرتب مناطق تحت کنترل 
خود را در سرتاسر افغانستان بازپس گرفته اند. 
در جنوری ۲01۹ تخمین زده شد که طالبان 
نزدیک به 10 درصد از کل جمعیت را تحت 

کنترل دارند.
مذاکرات صلح بین طالبان و ایاالت متحده در 
طول سال ۲01۹ پیش رفت و به توافق نامه ای 
فبروری ۲0۲0 منجر شد که در آن برنامه های 
خروج مرحله وار نیروهای امریکایی و ائتاف و 
تبادل زندانیان بین طالبان و دولت افغانستان 
امضا شده بود. ایاالت متحده اعام کرده است 
که همه نیروهای خود را تا ماه می ۲0۲1 از 
مذاکرات  حال،  این  با  کند.  خارج  افغانستان 
صلح بین طالبان و دولت افغانستان با عقب گرد 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

گزارش  تازه ترین  تروریسم  جهانی  شاخص 
انستیتیوت اقتصاد و صلح است که روز شنبه، 
با  گزارش  این  رسید.  نشر  به  قوس  هشتم 
استفاده از »داده های پایگاه جهانی تروریسم« 
پایگاه  به  مربوط  داده های  است.  شده  تهیه 
مطالعه  ملی  ائتاف  توسط  تروریسم  جهانی 
دانشگاه  در  تروریسم  به  پاسخ  و  تروریسم 
جهانی  پایگاه  می شود.  جمع آوری  مریلند 
حادثه  هزار   170 از  بیش  شامل  تروریسم 
تروریستی بین سال های 1۹70 و ۲01۹ است.

تروریسم در سال ۲۰۱۹
تروریسم  از  ناشی  در سال ۲01۹ مرگ و میر 
برای پنجمین سال متوالی، پس از رسیدن به 
اوج خود در سال ۲01۴، کاهش یافته است. 
با 1۵.۵ درصد کاهش،  تعداد کل مرگ  ومیر 
به 1۳هزار و 8۲6 نفر می رسد. کاهش میزان 
مرگ  و میر که با کاهش تأثیر تروریسم منعکس 
با 10۳ کشور که در نمره شاخص  می شود، 
جهانی تروریسم خود بهبود یافته اند، تعیین 
شده است، درحالی که در ۳۵ کشور وخیم تر 
شده است. نمره کامل شاخص جهانی تروریسم 
و  جراحات  حوادث،  بلکه  مرگ و میر،  نه تنها 
خسارات مالی ناشی از تروریسم را نیز طی یک 

دوره ۵ ساله در نظر می گیرد.
در  تروریسم  تأثیر  در  کاهش  بیشترین 
افغانستان رخ داده است که در سال ۲01۹ به 
تعداد یک هزار و 6۵۴ مرگ کمتر ثبت کرده 
است که این رقم ۲۲.۴ درصد کاهش نسبت 
حال،  این  با  می دهد.  نشان  را  قبل  سال  به 
سال  در  عراق  از  پیشی گرفتن  با  افغانستان 
۲018، کشوری ست که بیشتر از همه کشورها 

از تروریسم متأثر شده است.
نیجریه دومین کشوری ست که تأثیر تروریسم 
 ۲01۹ سال  در  است.  یافته  کاهش  آن  در 
اصلی  عامل  همچنان  مسلحانه  درگیری 
درصد   ۹6 از  بیش  با  است،  بوده  تروریسم 
با  کشور  ده  تروریسم،  از  ناشی  مرگ  ومیر 
بیشترین تأثیر تروریسم، همه درگیر دست کم 

جنگ هستند.
به  رغم بهبود کلی در سراسر جهان، تأثیرات 
تروریسم در بسیاری از کشورها همچنان یک 
 ۲01۹ سال  در  است.  جدی  و  مهم  مشکل 
اثر  بر  مرگ  یک  دست کم  کشور  حدود 6۳ 
دیگر  کشور   17 و  داشت  تروریستی  حمله 
ثبت  را  تروریسم  اثر  بر  مرگ  از 100  بیش 
کردند. با این حال، فقط افغانستان و نیجریه 
بیش از یک هزار مورد مرگ ناشی از تروریسم 
را ثبت کرده اند و هر دو کشور در تعداد افراد 
کشته شده در سال ۲01۹ کاهش قابل توجهی 

داشته اند.

۴86 کشته شد.
نفر   1۴0 و  هزار  یک  از  غیرنظامیان  مرگ 
در سال ۲01۹  تن  به 78۳  در سال ۲018 
رسیده که ۳1 درصد کاهش را نشان می دهد. 
به  رغم کاهش مرگ و میر غیرنظامیان، حمات 
 ۲۴ تا   ۲01۹ سال  در  غیرنظامیان  علیه 
این حمات  اکثر  یافته است.  افزایش  درصد 
بمب گذاری بود که ۴۹ درصد نسبت به سال 
دلیل  به  مرگ  کاهش  داشت.  افزایش  قبل 
و  جاده ای  کنار  بمب های  از  استفاده  کاهش 

سایر مواد منفجره دست ساز بود.
همچنان  بمب گذاری  و  مسلحانه  حمات 
است.  طالبان  شورشیان  ویژگی های  از  یکی 
و  بود  حمله  شکل  مرگبارترین  بمب گذاری 
به دنبال آن حمات مسلحانه صورت می گرفت 
شد.  مرگ  مورد  یک هزار  از  بیش  سبب  که 
در حالی که موارد بمب گذاری در سال ۲01۹ 
به 66 درصد افزایش یافته، حمات مسلحانه 
۳1 درصد کاهش یافته است. در سال ۲01۹ 
ترورها نیز ۴0 درصد افزایش یافت که بیشترین 
ارتش و  حوادث مربوط به کارکنان پلیس و 

به دنبال آن کارمندان دولت بود.
در جنوری ۲01۹ هنگامی که یک بمب گذار 
اداره  پایگاه  یک  مسلح  مهاجمان  و  انتحاری 
امنیت ملی را در میدان شهر وردك هدف قرار 
تروریستی  حمله  مرگبارترین  طالبان  دادند، 
خود را انجام دادند. در این حمله دست کم 

1۲۹ نفر کشته و ۵۴ نفر زخمی شدند.

کشورهای تحت تأثیر تروریسم
از  ناشی  مرگ و میر  میزان  کاهش  وجود  با 
شاهد  کشور  ده  جهان،  سطح  در  تروریسم 
نبوده اند.  تروریسم  از  شدن  متاثر  بهبود 
برای  ترتیب  به  نیجریه  و  عراق  افغانستان، 
دومین سال متوالی موقعیت خود را به عنوان 
اولین، دومین و سومین کشور حفظ کردند. 
سومالیا با پشت سر گذاشتن پاکستان، پنجمین 
جمهوری  و  گرفت  قرار  تأثیر  تحت  کشور 
دموکراتیک کنگو با پیشی گرفتن از فیلیپین، 

نهمین کشور است.

افغانستان
حمات  از  ناشی  مرگ و میر  کاهش  وجود  با 
افغانستان   ،۲01۹ و   ۲018 بین  تروریستی 
فهرست  صدر  در  متوالی  سال  دومین  برای 
کشور های است که بیشترین تاثیر از تروریسم 

را می پذیرند.
از  افغانستان ۴1 درصد مرگ و میرهای ناشی 
تروریسم در سطح جهان را به خود اختصاص 
داده است، که طالبان مسئول 87 درصد این 

تلفات اند. 
در سال ۲01۹ حوادث تروریستی در افغانستان 
گسترده بود و در ۳۴ والیت افغانستان ثبت 
شد که جز پنجشیر، تمام والیت ها مرگ  ومیر 

شاخص جهاین تروریمس؛ 
طالبان مرگبارترین گروه تروریسیت ۲۰۱۹
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است.  طالبان  شورشیان  ویژگی های  از  یکی  همچنان  بمب گذاری  و  مسلحانه  حمالت 
بمب گذاری مرگبارترین شکل حمله بود و به دنبال آن حمالت مسلحانه صورت می گرفت که 
سبب بیش از یک هزار مورد مرگ شد. در حالی که موارد بمب گذاری در سال ۲۰۱۹ به ۶۶ درصد 
نیز ۴۰  ترورها  سال ۲۰۱۹  در  است.  یافته  کاهش  درصد  مسلحانه ۳۱  حمالت  یافته،  افزایش 
درصد افزایش یافت که بیشترین حوادث مربوط به کارکنان پلیس و ارتش و به دنبال آن 
کارمندان دولت بود.

رده بنده کشورهای آسیب پذیر از تروریسم، انستیتیوت اقتصاد و صلح
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پزشکان چشم نشان دادند و عارضه چشمان، در هم تنیده شدن 
و پیچیده شدن بیش ازحد رگ های چشم تشخیص شد؛ عارضه ای 

که قابل تداوی نیست. 
پدر و مادر سوریا پسر عمه و دختر ماما هستند و از نظر سوریا این 
دلیلی شد تا او نتواند زیبایی ها را ببیند: »به کسانی که تصمیم 
ازدواج خانوادگی دارد می گویم قبل از ازدواج باید در شفاخانه ای 
تست خون بدهند و بعد از آن که مطمئن شدند که مشکلی ندارند 

ازدواج کنند.«
دوونیم دهه پیش تینا احمدی با چشماِن کاما بسته به دنیا آمد. 
تینا ۲۴ سال زندگی اش را با چشمان بسته سپری کرده و خودش 
را تا صنف دوازدهم رسانده است. بیست و چند سال پیش وقتی 
پسر کاکا و دختر کاکا در تفاهم با هم تشکیل زندگی دادند، درباره 
خطرهای ازدواج های خانوادگی آگاهی نداشتند و اکنون این خطر 
دامن زندگی آن ها را گرفته است. نتیجه ای این ازدواج تینا است 

که معلولیت بینایی دارد. 
او  شدند  متوجه  وقتی  او  خانواده ی  تینا،  تولد  از  بعد  روز  سه 
نمی تواند چشمانش را باز کند، خودشان را به هر دری زدند، اما 

موفق به درمان تینا نشد. 
نیز  عمه اش  نواسه  و  عمه  دختر  نیست.  تنها  او  تینا  خانواده  در 
مشکات ژنتیکی دارد و به گفته ی او آن ها هم حاصل ازدواج های 
که  کسانی  مریض اند.  عمه ام  نواسه  و  عمه  »دختر  خانوادگی اند: 
فکر  شان  آینده ای  به  باید  دارند،  خانوادگی  ازدواج های  تصمیم 
باشند آن هم  فرزند داشته  قرار است در آن  آینده ای که  کنند. 

فرزند سالم که معلولیت های حسی و جسمی نداشته باشد.«

تست ژنتیک قبل از ازدواج
وزارت صحت عامه کشور می گوید در نظر دارد برنامه تست ژنتیک 
اکمل سمسور، سخن گوی  بگیرد.  روی دست  را  ازدواج  از  پیش 
وزارت صحت عامه به اطاعات  روز می گوید وزارت صحت عامه در 
تاش است شهروندان را به ازدواج خارج از فامیل تشویق کند: » 
تاش می کنیم مردم را به ازدواج های بیرون از فامیل را تشویق 
 کنیم تا عاوه بر خانواده کودکان که به دنیا می آیند از زندگی سالم 

و خوبی برخودار شوند.«
می گویند  کابل  در  سرخ  صلیب  ارتوپیدی  مرکز  در  مسئوالن 
می آیند  دنیا  به  خانوادگی  ازدواج های  از  بعد  که  کودکانی 
و  والدی«  »سؤاشکال  دماغی«،  »فلج  مشکات  که  این  احتمال 
شکراهلل  داکتر  است.  زیاد  باشند،  داشته  دماغی«  »نارسایی های 
ارتوپیدی صلیب  مرکز  در  فیزیواترپی  و  ارتوپیدی  داکتر  زیرك، 
گروپ  باید  دارند  ازدواج  به  تصمیم  که  »کسانی  می گوید:  سرخ 
خون شان را تست کنند. مرض به نام »دیستروفی« 100 درصد 
از مادر فقط به فرزند پسر انتقال می کند و این که مصاب می کند 
یا نه حرِف دیگر است. این مرض در سنین مختلف بروز می کند. 
مثا فرد را بین سن شش تا ۳0 سالگی فلج می کند. از نظر طب 

ازدواج با بیگانه بهتر است.«
پزشکی  دانشکده  در  ژنتیک  استاد  رموزی،  عباس علی  داکتر 
دانشگاه کاتب مشکات در ازدواج های خانوادگی و فرزندانی را که 
بعد از این گونه ازدواج ها متولد می شود ناشی از وجود »ژن«های 
غالب و مغلوب می داند که با یکجاشدن شان باعث حمله ژنتیکی 
می دهد  نشان  را  آدم  صفات  همیشه  غالب  »ژن های  می شود: 
درحالیکه ژن های مغلوب مخفی وجود دارد و این ژن ها از هر دو 
طرف انتقال می کند و ژن های مغلوب به تنهایی در برابر ژن های 
غالب ظاهر شده نمی تواند. ژن های غالب و مغلوب در ازدواج های 
فامیلی وجود دارد و با یکجاشدن شان باعث حمله ژنتیکی می شود 
و درصدی وقوع امراض ژنتیکی در ازدواج های خانوادگی نسبت به 

ازدواج های غیرخانوادگی بسیار بیشتر است.«
دریافته  دانشگاهی  تحقیق  یک  در  آن ها  می گوید  رموزی  آقای 
بین خانوادگی  افغانستان  در  ازدواج ها  تا 80 درصد  است که 78 
ازدواج  از  پس  بهتر  زندگی  و  آینده  فکر  به  کسی  »اگر  است: 
هم  اگر  نکنند.  بین فامیلی  ازدواج های  می کنم  توصیه  من  است 
کسی تصمیم به این گونه ازدواج دارد باید در مشوره با داکتران 
ژنتیک این کار را بکنند تا در آینده از به  دنیاآمدن کودکاِن دارای 

معلولیت جلوگیری کنند.«

ازدواج خانوادیگ؛ 
خطر دوبرابر خطای ژنتیک یا پیوند آمساین؟

بیشتر ازدواج ها در افغانستان خانوادگی است

هادی خوش نویس
گزارشگر

با فروش سبزی  »آرزویم دیدن صورت مادر و پدرم است. پدرم 
بیکار است.« گفته های  نان می آورد و مادرم  در کراچی به خانه 
کودکی که تا چشم در این دنیا باز کرده، دنیا همچنان تیره و تار 
بوده است. رضا )مستعار( 1۵ ساله اکنون دیگر به دنیای تاریک 
خو گرفته است. پدر و مادر رضا پسر و دختر خاله اند. پزشکان 
ازدواج فامیلی پدر و  او  نابینایی  به رضا گفته اند که دلیل اصلی 

مادرش و خطای ژنتیکی است. 
بررسی ها نشان می هد که بیشتر ازدواج ها در افغانستان ازدواج های 
فامیلی است. هرچند نهادهای حکومتی آماری مشخصی ندارند، 
اما پژوهش یک نهاد دانشگاهی نشان می دهد که 78 تا 80 درصد 
از ازدواج ها در افغانستان ازدواج های بین خانوادگی است. یافته های 
بیماری  به  مبتا  نوزاد  تولد  احتمال  که  می دهد  نشان  علمی 
دوبرابر  بین خانوادگی  ازدواج های  در  مادرزادی  نقص  یا  ژنتیکی 

بیشتر از نوزادانی است که والدین شان با هم پیوند خونی ندارند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز به اطاعات روز 
می گوید که از هزار نفر که ازدواج های خانوادگی می کنند در یک 
برای  معلولیت  و  جسمی  مشکات  آمدِن  به وجود  احتمال  مورد 
و  ناشنوایی  مثل  حسی  معلولیت های  دارد.  وجود  کودك شان 
از عمده ترین مشکات ژنتیکی است و در کودکانی که  نابینایی 
بعضی  در  و  می آید  به وجود  است  خانوادگی  ازدواج های  حاصل 
با  می شوند  متولد  خانوادگی  ازدواج های  از  که  کودکانی  موارد 
مواجه  هم  پاها  و  دست ها  فلج بودِن  مثل  جسمی  معلولیت های 

می شوند.

عقدی در آسمان ها
یا  است  ممنوع  کشورها  از  بسیاری  در  میان خانوادگی  ازدواج  
از  بسیاری  در  اما  می شود.  تلقی  بد  فرهنگی  نظر  از  دست کم 
حتا  پسرعمو  و  عمو  دختر  ازدواج  افغانستان  جمله  از  کشورها 
پیوندی مقدس و عقدی در آسمان ها دانسته شده است و کسی 
ازدواج  به همین دلیل  نمی کند.  توجهی  ژنتیک  به خطر خطای 

خانوادگی در افغانستان یک امر معمول است.
اندکی پس از تولد رضا پدر و مادرش متوجه شدند او نمی تواند 
چیزی را ببیند. خانواده او همان زمان رضا را به چندین شفاخانه 
برای درمان می برد، اما نتیجه ی نمی گیرد. رضا می گوید: »داکتران 
گفتند چشمانت چرك دارد. اقتصاد خانواده کفاف نمی کرد که به 

شفاخانه ی بهتر و یا خارج از کشور برویم.« 
افراد  آموزش  راستای  در  که  رهیاب  موسسه ی  در  را  رضا  وقت 
تازه کم کم آماده ی  از 1۵ سال  معلول کار می کند، دیدم، پس 

ورود به دنیای آموزش شده بود. 
بررسی های علمی نشان می دهد که فرزندان حاصل از ازدواج های 
قلبی،  بیماری های  به  ابتا  خطر  معرض  در  خویشاوندی، 
قرار  شب کوری  و  نابینایی  ناشنوایی،   ذهنی،  عقب ماندگی های 

دارند. 
سوریا شریفی 16 سال دارد و دانش آموز صنف دهم است. سوریا از 
وقتی تولد شد نابینا بود. خانواده اش در روزهای اول تولد سوریا به 
چشم های او مشکوك شدند و در چهل شب و روز بعد از تولدش 
او را در معرض نور آفتاب قرار دادند تا بدانند او می تواند چیزی 
را ببیند یا نه و نتیجه منفی این آزمایش ُکل خانواده را در بهت 
و غِم بزرگ فرو برد. خانواده شریفی وقتی سوریای کوچک را به 

کنترل شده که در آن منابع تأمین کننده زندگی 
به طور مساوی برای همه در دسترس نیستند.« 
این چنین  نگه داشتن  کنارهم  و  سرپا  برای 
جوامع چیزی بیش از تهدید به خشونت الزم 
بود: توازنی ظریف بین مزایای نمادین و مادی 
و حفظ  می نامد  »مشروعیت«  آن را  تینتر  که 
آن خود به ساختارهای پیچیده تری نیاز دارد، 
شوند  انباشته  بیشتر  هرچه  که  ساختارهایی 

انعطاف ناپذیرتر و آسیب پذیرتر می شوند.
از  که  است  ایده ای  بر  مبتنی  او  دوم  فرض 
اقتصاددانان کاسیک قرن هجدهم وام گرفته 
پیچیدگی  که  است  معتقد  تینتر  است.  شده 
کاهش  ]قانون[  به  منوط  ناگزیر  اجتماعی 
به  اجتماعی  پیچیدگی  است.  بازده حاشیه ای 
عبارت دیگر بیشتر و بیشتر پرهزینه می شود 
درحالی که سود و بازده آن کم  و کم تر می شود. 
تینتر می گوید: »شما سریع  و سریع تر می دوید 
بمانید.«  هستید  که  مکانی  همان  در  فقط  تا 
گفته  به  که  بگیرید  نظر  در  را  رم  مثال  برای 
تینتر، با غارت همسایگان خود توانست ثروت 
قابل توجهی به دست آورد اما پس از آن مجبور 
را  پرهزینه تر  و  بزرگ تر  ارتش  یک  که  شد 
داشته باشد تا ماشین امپراتوری را از ایستادن 
که  داد  ادامه  زمانی  تا  را  این کار  رم  دارد.  باز 
دیگر نتوانست ادامه دهد. یا تمدن تنگه چاکو 
را در نظر بگیرید که تینتر را بسیار متحیر کرده 

در نهایت به نتیجه ای که می خواست رسید.«
هنوز  خانواده اش  و  او  می گوید،  حسینی  بانو 
نتوانسته اند با نبودن نجیبه کنار بیایند، اما در 
بپذیرند  باید  و  ندارند  دیگری  راه  حال  عین 
افتاده است و او دیگر در میان  اتفاق  که این 

آنان نیست.
و  نجیبه  نبود  با  آمدن  کنار  که  چیزی 
حادثه  روز  ناگوار  خاطره ی  فراموش کردن 
می کند،  دشوار  خانواده اش  و  مریم  برای  را 
شنیدن صدای انفجار و خبر انتحار است: »بعد 
از نجیبه، صدای هر انفجار، روز از دست دادن 
می کند،  تداعی  خانواده ام  و  من  برای  را  او 

مستقیم  به طور  به ندرت  اما  بود،  کرده  خود 
اولیه  سال های  در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد 
باستان شناسان  باستان شناسی،  به وجودآمدن 
شگفت انگیزترین  و  بزرگ ترین  روی  بر 
سازه هایی که می توانستند پیدا کنند، متمرکز 
در  قرن ها  که  باستانی  معماری  بقایای  بودند؛ 
بیابان  ها و جنگل ها رها شده بودند. چه کسی 
حال  به  چرا  است؟  ساخته  را  شگفتی ها  این 
خود رها شدند؟ صرف موجودیت این سازه ها 
فاجعه بار  و  ناگهانی  فروپاشی های  نشان گر 
آن ها بود. با این وجود در اوج جنگ سرد، وقتی 
احتمال واقعی جنگ هسته ای جوامع مدرن را 
بیشتر از هر زمان دیگری در آستانه ی نابودی 
بی عاقه  موضوع  این  به  محققان  داد،  قرار 
شدند. آن ها تمایل داشتند که خودشان را به 
مایا  تمدن  یا  اکدیان  مثا  منفرد  موارد  درك 

محدود کنند.
تینتر،  حرفه ای  کاری  دوره  اوایل  به  توجه  با 
مسیر  راه،  این  از  غیر  او  که  گفت  می توان 
دیگری را نمی پیمود. او در سال 1۹7۵، پس 
از ارائه پایان نامه خود درباره گذاری که حدود 
سال ۴00 بعد از میاد، بین دو فرهنگ ساکن 
برای  بود،  گرفته  ایلینوی صورت  رودخانه  در 
تدریس در دانشگاه نیومک زیکو استخدام شد. 
»یک  می گوید:  او  نشد.  تمدید  اما  او  قرارداد 
کنار  باهاش  که  داشت  وجود  ارشد  استاد 

نیامدم.«
 Forest« نام  به  امریکایی  نهاد  با  او 
Service« که باستان شناسان را برای ارزیابی 
انجام شده  پروژه ی  هرگونه  احتمالی  تأثیرات 
روی زمین های عام استخدام می کرد، شروع به 
کار کرد. تینتر چند سال آینده را صرف تهیه و 
مرور گزارش ها قبل از آغاز عملیات چوب بری 
یا استخراج معادن در جنگل ملی سیبوال در 
نیومکزیکو  کرد، جایی که در فاصله دو ساعت 

رانندگی از آلبوکرکی واقع شده است.
در سال 1۹7۹، او و یک محقق دیگر گزارش 
مشترکی را برای این نهاد نوشتند که نشانه های 
اولیه نگرانی هایی را در خود داشت که بعدا بر 
زندگی حرفه ای او تأثیر گذاشت. این گزارش، 
مروری بر »منابع فرهنگی« موجود در منطقه 
»کوه  نام  به  خاموش  آتشفشان  یک  اطراف 
تیلور« بود، مکانی مقدس برای ناواهو و چندین 
قبیله ی دیگر. )بخش استخراج معادن شرکت 
آن زمان  در   Gulf Oil Corporation
استخراج می کرد.(  را  این کوه  اورانیوم  ذخایر 
تنها بخش کتاب شناسی این نوشتار ۳7 صفحه 
بود و تینتر یک بخش بزرگ دیگر را در مورد 
کوه  از  مایل   100 از  بیش  که  چاکو«  »تنگه 
افزود. تمدن موجود  به آن  تیلور فاصله دارد، 
در تنگه چاکو دست کم پنج قرن رونق داشت 
تا این که در حدود سال 1100 بعد از میاد، 
سکونت گاه های به تدریج متروکه شدند. تینتر 
چارچوب  »فقدان  از  حکومت  به  نامه ای  در 
نظری برای توضیح این پدیده« شکایت کرد. 
او نوشت که محققان »سال ها را صرف تحقیق 
پیچیده  این کرده اند که چرا جوامع  در مورد 
برای  را  نظریه ای  اما »هیچ  توسعه می یابند«، 

توضیح فروپاشی این نظام ها« نداده اند.
حرفه ای  زندگی  بعد  دهه  سال های  بیشتر  او 
کرد؛  نظریه ای  چنین  توسعه  صرف  را  خود 
»فروپاشی  را،  او  کتاب  هسته  که  نظریه ای 
استدالل  می دهد.  شکل  پیچیده«،  جوامع 

کسی بوده است که برای یافتن نجیبه به محل 
حادثه می رسد و این که در نهایت خودش پیکر 
»روز  می کند:  شناسایی  را  خواهرش  بی جان 
حادثه را هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم، من 
اولین کسی بودم که به محل رویداد رسیدم و 
شروع به جست وجوی نجیبه کردم. آن زمان 
پدر و مادرم در دایکندی زندگی می کردند و 
بودیم، آن روز هردوی  برادرم در کابل  و  من 
ما به اتفاق همکاران نجیبه و دوستان و اقوام 
ساکن کابل به دنبال نجیبه گشتیم و در نهایت 
خودم جسد او را در شفاخانه شناسایی کردم.«
نه تنها  نجیبه،  خواهر  تنها  به عنوان  مریم 

می دهد.  انجام  زانوهایش  از  یکی  عینک  بر 
اما  خو ش رفتار  او  ما  تلفنی  گفت وگوی  در 
وقت  پاسخ دادن  از  قبل  بود،  مختصرگو 
می گذاشت و فکر می کرد و به ندرت از آنچه 
که از او پرسیده شده بود، بیشتر جواب می داد. 
وقتی از من خواسته شد که از او بپرسم که آیا 
آغاز  ما نشان گر  امروز  روبه وخامت  بحران های 
یک گسست بزرگ در جامعه است یا خیر، او 
همان طور  که متعجب نشد، برای پاسخ دادن 

نیز عجله ای نکرد.
در سال های اخیر حوزه ای که تینتر به ایجاد 
آن کمک کرده، رشد کرده است. همان طور که 
ویران شهرهای آخرالزمانی، با یا بدون زامبی، به 
خوراك معمول نت فلیکس و ادبیات سطح باالی 
و  جامعه  فروپاشی  است،  شده  تبدیل  امروز 
اصطاحات مربوط به آن -مانند »شکنندگی« 
به  نیز  و »مقاومت« و »خطر« و »پایداری«- 
تبدیل  علمی  گسترده  پژوهش های  موضوع 
شده است. دانشگاه پرینستون اکنون یک برنامه 
پژوهشی به نام »خطر سیستماتیک جهانی« و 
خطر  مطالعات  »مرکز  یک  کمبریج  دانشگاه 
در  که  محققانی  از  بسیاری  دارند.  وجودی« 
تینتر  مانند  می کنند،  مطالعه  فروپاشی  مورد 
از پیشینه آموزشی باستان شناسی برخوردارند. 
علوم  دانشمند  تاریخ نگار،  دیگر  برخی 
دانشمندان  یا  پیچیدگی  محققان  اجتماعی، 
فیزیک هستند که توجه خود را به پویایی هایی 
وسیع ترین  شکل دهنده  که  کرده اند  معطوف 

حوزه تاریخ بشر است.
این  از  بسیاری  با  تینتر،  با  صحبتم  از  پس 
در  آن ها  کردم.  برقرار  تماس  دانشمندان 
امور نگران تر  از وضع موجود  با تینتر  مقایسه 
است  ممکن  »اوضاع  داد  هشدار  یکی  بودند. 
کرد:  اعتراف  دیگری  شود،«  خارج  کنترل  از 
»من ترسیده ام.« با گذشت تابستان، حتا تینتر 
به رغم محتاط بودن و باماحظه بودن معمولش، 
امروزی  جامعه  که  کند  اذعان  بود  مایل 
دارد  امکان  دارد که  آسیب پذیری های داخلی 
باعث شود همه چیز از کنترل خارج شود؛ البته 
نه همین حاال، شاید نه تا چند دهه آینده، بلکه 
احتماال زودتر. در واقع، او نگران است که این 

هرج ومرج قبل از پایان سال جاری آغاز شود.
از زمانی که بشر - از حدود 6 هزار سال قبل 
که در تاریخ ۳00 هزار ساله عجیب این گونه 
از موجودات روی زمین چشم به هم زدنی بیش 
نیست - قادر شد به تعداد کافی برای تشکیل 
تئوری هایی  بیایند،  گردهم  دولت ها  و  شهرها 
این سازمان های  برای توضیح ظهور و سقوط 
کتاب  است.  داشته  وجود  جوامع  یا  مردمی 
مقدس عبری داستان نابودی شهرهای سدوم 
و عموره ]که در قرآن به آن به عنوان داستان 
قوم لوط پرداخته شده است. مترجم[ را ثبت 
کرده است و از آن زمان تاکنون، »خشم الهی« 
یک توضیح دم دست برای این دست نابودی ها 
بوده است. افاطون، در کتاب خود »جمهور« 
شهرها را با حیوانات و گیاهان مقایسه می کند 
موجود  هر  همچون  شهرها  که  می گوید  و 
زنده  ای دوره ی رشد و پیری دارند. اوایل قرن 
پیشنهاد  آلمانی  مؤرخ  اسپنگلر،  اسوالد   ،۲0
کرد که همه ی فرهنگ ها دارای روح هستند؛ 
جوهری حیاتی که از همان لحظه ای که مظاهر 

تمدن را اتخاذ می کند، رو به زوال می رود.
درگیر  نیز  را  باستان شناسی  فروپاشی  مسأله 

پذیرفتن دشواری های زندگی دور از خانواده، 
برای هموارکردن راه رسیدن به آرزوهایش به 

خارج از کشور می رود.
از  بازگشتن  از  پس  نجیبه  می گوید،  مریم 
و  امن  گاه  فضای  در  خانواده  از  دور  جاپان، 
ناامن کابل دوباره در شغل قبلی مشغول  گاه 
به کار می شود، اما پس از مدتی ناگهان ورق 

برمی گردد.
از  دختری  موفقیت های  شیرین  داستان 
و  تکاپو  و  تاش  با  که  محروم  والیت  یک 
به  فراوان  دشواری های  پشت سرگذاشتن 
اتفاق  یک  با  بود،  رسیده  بزرگ  کامیابی های 
هولناك، تلخ می شود؛ نجیبه در نتیجه ی یک 
وزارت  کارمندان  موتر  بر  انتحاری  حمله ی 
از خانواده اش  برای همیشه  پترولیم  و  معادن 
از  جدا می شود. مریم می گوید: »مدتی پیش 
آن اتفاق، ۲8 سالگی خواهرم را جشن گرفته 
بودیم.« از اشاره ی مریم به نزدیکی جشن تولد 
و عزای مرگ نجیبه، می توان به عمق اندوه و 

حسرت او در دوری از تنها خواهرش پی برد.
خواهرش  زندگی  روز  آخرین  وحشت  از  او 
نخستین  رویداد،  از  پس  این که  از  می گوید، 

مگر  اما  است.  شده  داده  نسبت  خشک سالی 
جوامع بی شماری در برابر شکست های نظامی، 
داخلی  جنگ های  و  اشغال ها  حتا  تهاجمات، 
جوامع  مگر  یا  نکرده اند؟  مقاومت  طوالنی 
خود را پس از زلزله، سیل و قحطی بازسازی 

نکرده اند؟
تینتر معتقد است که فقط پیچیدگی می تواند 
هر  در  آن را  بتوان  که  دهد  ارائه  توضیحی 
زندگی  به  ما  کرد.  اعمال  فروپاشی  از  نمونه 
خود ادامه می دهیم، با بروز مشکات به آن ها 
این که  بدون  پیچیدگی،  می کنیم.  رسیدگی 
است،  شکننده  چقدر  شود  متوجه  کسی 
می یابد  افزایش  تصاعدی  به صورت  معموال 
جایی،  از  بیرونی  فشار  اندکی  با  سپس  و 
نتیجه  می کند.  شکستن  به  شروع  جامعه 
سطحی  قابل توجه  و  ناگهانی  دست دادن  »از 
جاافتاده از پیچیدگی سیاسی اجتماعی است.« 
به عبارتی دیگر، وقتی فشاری وارد می شود و 
دولت های  می کند،  شکستن  به  شروع  جامعه 
به  امپراتوری ها  و  می پاشند  هم  از  مرکزی 
دولت های کوچک و جزئی که اغلب در تعارض 
تجاری  راه های  تجزیه می شوند.  یکدیگرند،  با 
افت  سواد  می شوند.  خالی  شهرها  و  مسدود 
می کند، دانش فناوری از بین می رود و مردم 
می نویسد  تینتر  می شوند.  پراکنده  به شدت 
و  می شود  کوچک  محسوسی  به طور  »جهان 

ناشناخته ها افق را فرا می گیرند.«
یک  مانند  شدید  فاجعه  یک  فاجعه-حتا  یک 
اجتماعی  ناآرامی های  کشنده،  همه گیری 
درحال  سرعت  به  که  آب وهوایی  یا  وسیع 
تنهایی  به  هرگز  تینتر  نظر  -از  است  تغییر 
او  باشد.  کافی  فروپاشی  برای  نمی تواند 
با  رویارویی  برای  دقیقا  جوامع  که  می گوید 
تکامل  را  خود  پیچیدگی  چالش هایی  چنین 
می بخشند. تینتر هرچند به طور مشخص اشاره 
این  عظیم  همه گیری  آخرین  اما  است  نکرده 
امر را واضح می سازد: آنفلونزای اسپانیایی 67۵ 
هزار امریکایی را بین سال های 1۹18 و 1۹1۹ 
بود  کوتاه مدت  آن  اقتصادی  ضربه  اما  کشت، 
و شیوع آن از شتاب ملت امریکا برای تسلط 
بر نیم کره نکاست. این که آیا یک جامعه/دولت 
جایگاه  به  خیر،  یا  است  فروپاشی  به  نزدیک 
این جامعه در »منحنی بازده نزولی« بستگی 
منحنی  آن  از  ما  که  نیست  تردیدی  دارد. 
فاصله بیشتری داریم: این روزها ایاالت متحده 
را  امپراتوری مطمئن  به سختی احساس یک 

دارد. اما چقدر از آن فاصله داریم؟
نزدیک  اردوگاه  دو  به  فروپاشی  دانشمنداِن 
تینتر  با  اول  اردوگاه  می شوند.  تقسیم  هم  به 
روایت های  دنبال  به  آن،  پیشگام  به عنوان 
هستند.  قابل تعمیم  توضیح  یک  و  بزرگ 
اردوگاه دوم بیشتر به مشخصات جوامع مورد 
در  اضطراب  این حال  با  اند.  مطالعه عاقه مند 
این  اردوگاه  دو  بین  جدایی  همه گیری،  مورد 
که  مک انانی،  پاتریشیا  می زند.  پل  را  رشته 
هیل  چاپل  در  شمالی  کارولینای  دانشگاه  در 
تدریس می کند، مفیدیت خود مفهوم فرپاشی 
را زیرسوال برده است. او ویراستار پژوهشی با 
عنوان »پرسش فروپاشی« که در سال ۲010 
منتشر شد، بوده است اما اعتراف می کند که 
دولت ها  از  بحران ها  -که  »زیرکی«  فقدان 
می طلبد- در ایاالت متحده او را »بسیار بسیار 

نگران« کرده است.

همه شمول نیست.«
طالبان  دیدگاه  تغییر  از  ناامیدی  ابراز  با  وی 
نسبت به زنان می گوید، رویکرد طالبان نسبت 
تغییری  و  است  گذشته  مثل  هنوز  زنان  به 
نکرده است: »طالبان زنان را به جرم زن بودن 
جمله  از  حقوقی  و  کردند  زندانی  خانه  در 
را  دیگرشان  حقوق  تمام  و  تحصیل  و  آزادی 
و  نکرده اند  تغییری  هیچ  آنان  کردند،  پا  زیر 

نخواهند کرد.«
به  صورت  در  می گوید  حسینی  بانو 
نتیجه رسیدن مذاکرات صلح دولت با طالبان، 
زنان  حقوق  مورد  در  محدودیتی  هیچ نوع 
برای او پذیرفتنی نیست. وی می افزاید، تمام 
دارند   آزادی هایی  مرد  و  زن  از  اعم  انسان ها، 

که هیچ کس حق گرفتن آن را ندارد.
نوت: نوت: این مصاحبه توسط شبکه جامعه  
و  امتیاز  و  شده  تهیه  بشر  حقوق  و  مدنی 

مسئولیت آن به این شبکه برمی گردد. 

عابر شایگان
گزارشگر

تینتر  جوزف  با  اولین بار  وقتی  ِمی  ماه  اوایل 
صحبت کردم، من و او و تقریبا هرکس دیگر 
قبل  روز  چند  داشتیم.  نگرانی  برای  دلیلی 
کووید1۹  به  ابتا  رسمی  آمار  ما،  صحبت  از 
نفر  از یک میلیون  ایاالت متحده به بیش  در 
میلیون   ۳0 مرز  از  بیکاری  نرخ  بود،  رسیده 
نفر گذشته و سازمان ملل هشدار داده بود که 
سیاره ی زمین با »قحطی های عظیم و متعدد« 
و  بود  زنده  هنوز  فلوید  جورج  روبه روست. 
اعتراض های ناشی از کشته شدن وی هنوز ملت 
امریکا را تکان نداده بود. اما در اعتراضی از نوع 
دیگر، مردان سفیدپوست مسلح به تسلیحات 
سنگین، ساختمان مجلس قانون گذاری ایالت 
میشیگان را تصرف کرده بودند. رییس جمهور 
برای  مردم  بود  کرده  پیشنهاد  متحده  ایاالت 
درمان کووید1۹ مواد ضدعفونی کننده به خود 
تزریق کنند. ایالت یوتا، جایی که تینتر در آن 
زندگی و تدریس می کند، همان روزها درحال 
و  رستوران ها  ورزشی،  سالن های  بازگشایی 

آرایشگاه هایش بود.
هرج ومرج قابل توجه بود، اما تینتر آرام به نظر 
»فروپاشی  کتابش  استدالل های  او  می رسید. 
باعث شهرت وی شد  که  را  پیچیده«  جوامع 
فروپاشی  مطالعات  اصلی  متن  سال هاست  و 
می توان  که  تحصیلی  گرایش  یک   - جامعه 
 1۹88 سال  در  کتاب  همین  انتشار  با  گفت 
متولد شد - بوده است، برایم توضیح داد. تینتر 
چیزهای  »تمدن ها  می نویسد  کتاب  این  در 
هر  تقریبا  هستند.«  غیردائمی  و  شکننده 
برهه ای  در  داشته،  وجود  تاکنون  که  تمدنی 
از زمان دیگر وجود نداشته است. با این وجود 
دغدغه  یک  همچنان  ازهم  پاشیدگی  »درك 
اجتماعی  علوم  دانشمندان  میان  در  جزئی 
تینتر،  از  قبل  که  بگوییم  اگر  شاید  است.« 
فروپاشی امری قابل مطالعه و درك نبود، خیلی 

گزافه نگفته باشیم.
حوزه  این  پدر  ساله،   70 تینتر  جوزف  شاید 
از  او  برسد  به نظر  که  نیست  نقشی  اما  باشد، 
رفته است.  او پیش  آن لذت می برد. پژوهش 
است.  کرده  تمرکز  »پایداری«  بر  او  این روزها 
پایداری،  درباره  او  اخیر  کارهای  در  حتا  اما 
همچون  و  دارد  وجود  همیشه  »فروپاشی« 
از  صفحه  هر  حاشیه ی  در  درست  شبحی 
پژوهش ها و مطالعات او پرسه می زند. باالخره 
اگر متقاعد نشده ایم که یک تمدن ممکن است 

متاشی شود، چرا نگران حفظ آن باشیم؟
تینتر که در سان فرانسیسکو بزرگ شده و تمام 
سپری  غرب  در  را  خود  بزرگ سالی  زندگی 
کاساندرا  که  نبوده  کسی  هرگز  است،  کرده 
خون سردی  با  او  دربیاورد.  بازی  )پیش گو( 
به  منجر  که  عواملی  درباره  شک زدایش، 
خالی شدن  و  امپراتوری ها  ازهم پاشیدگی 
از  که  سازوکاری  درباره  و  است  شده  شهرها 
نظر وی تقریبا به صورت قطع نشان می دهد که 
می کنند  رشد  و  ظهور  که  دولت هایی  همه ی 
روزی سقوط خواهند کرد، می نویسد. تینتر در 
مصاحبه ها و گفت وگوهای میزگرد، با سکونی 
غیرعادی همچون خرسی خاکستری با عینکی 
به  است، می نشیند،  آن سیمی  کناره های  که 
ندرت لبخند می زند، به ندرت اخم می کند و 
به ندرت کاری بیش از زدن پی هم انگشتانش 

و  درس خواندن  به  خواهرش  عاقه ی  از 
باال  مدارج  به  برای رسیدن  او  بی پایان  تاش 
می گوید؛ از فراغتش با درجه ی عالی از مکتب، 
بیرون  در  تحصیل  ادامه ی  برای  اشتیاقش 
در  او  با  مادرشان  و  پدر  همراهی  و  کشور  از 
محل  در  زمان  آن  درحالی که  آن هم  راه،  این 
زیادی  خانواده های  دایکندی  در  آنان  زندگی 
دختران شان  به  را  درس خواندن  اجازه ی  حتا 
نمی داده اند: »آن زمان مردم به دختران خود 
اجازه ی بیرون رفتن از خانه یا رفتن به مکتب 
را نمی دادند، اما پدر و مادرم به خواهرم اجازه 
مریم  برود.«  هند  به  تحصیل  برای  که  دادند 
در  نجیبه  خواهرش  می گوید،  حسینی  آزاده 
دوران تحصیل در هند، با وجود دشواری هایی 
از جمله دوری از خانواده، به تاشش برای به 
پایان رساندن دوره ی لیسانس ادامه داده است.
نجیبه حسینی، پس از پایان دوره ی لیسانس 
در سال ۲011 به کشور بازمی گردد و در یکی 
از بخش های وزارت معادن و پترولیم مصروف 
از  پس  نجیبه   ۲01۴ سال  در  می شود.  کار 
سه سال کار در این نهاد و پس از قبول شدن در 
یک بورسیه ی تحصیلی در جاپان، بار دیگر با 

اول  فرض  است.  استوار  فرض  دو  بر  تینتر 
حل  به منظور  بشری  جوامع  که  است  این 
نقش های  )یعنی  پیچیدگی ها   مشکات، 
را  نقش ها  این  که  نهادی  ساختارهای  و  ویژه 
تینتر  می کنند.  ایجاد  را  می کنند(  هماهنگ 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  در  که  می کند  ادعا 
تاکنون  ساپینس   هومو  تکامل  از  که  زمانی 
گذشته، بشر خود را در جوامع کوچک و نسبتا 
سازمان  خویشاوندی  بر  مبتنی  مساوات گرای 
تاریخ  از آن زمان مشخصه تمام طول  داده اند. 
بشر »یک روند ظاهرا غیرقابل توقف به سمت 
سطوح باالتری از پیچیدگی، تخصص و کنترل 
این حال  با  است.  بوده  سیاسی اجتماعی« 
براساس  باید  بزرگ تر  جوامع  می گوید  تینتر 
سازمان  خویشاوندی  از  رسمی تر  ساختارهای 
»دستگاه  یک  منظور  این  به  که  می یافتند 
اصلی« مرجع و یک سلسله مراتب بروکراتیک 
نوپا برای تخصیص منابع ظهور کرد. دولت ها 
و به همراه آن ها یک طبقه حاکم که وظایف 
اداره را برعهده داشتند، توسعه یافتند. وظایف 
به  تصمیم  و  طرح  »قدرت  از  عبارتند  اداره 
تصویب  و  طرح  و  مالیات  اخذ  کار،  یا  جنگ 
و اجرای قوانین.« سرانجام جوامعی که از نظر 
به وجود  دارند،  ما شباهت  به جامعه خود  ما 
لحاظ  به  ناهمگن،  بزرگ،  »جوامع  آمدند: 
و  طبقاتی  ساختار  دارای  تمایزیافته،  داخلی 

سنگینی خاطره ی تلخ روز حادثه بر شیرینی 
خاطرات خوش با خواهرش را تحمل می کند، 
نجیبه  شبانه روزی  تاش های  یادآوری  بلکه 
نهایت  در  که  آرزوهایش  به  رسیدن  برای 
را  او  گرفتند،  آتش  جا  یک  خودش  با  همه 
جان  نجیبه  و  من  خواب  »اتاق  می دهد:  آزار 
یکی بود و من شاهد روزها و شب هایی بودم 
جاپان  بورسیه ی  در  قبول شدن  برای  او  که 
از خواب  نیمه های شب  هربار  تاش می کرد. 
بیدار می شدم، می دیدم که نجیبه جان درس 
و  می رفت  هم  وظیفه  این که  با  او  می خواند، 
خسته می شد، اما بسیار زیاد تاش می کرد و 

بود. چاکو هزار سال پیش در اوج خود، مرکز 
شبکه ای از جوامع بود که در امتداد رود سان 
خوان گسترش یافته بودند. تینتر معتقد است 
که رشد و رونق در چنین منطقه بی رحمی به 
یک شبکه پیچیده »روابط اقتصادی متقابل« 
می برد.  بهره  منطقه  تنوع  از  که  بود  وابسته 
در  که  مناطقی  و  خشک،  گرم  سال های  در 
اما  می بردند  رنج  بودند،  واقع  کم تر  ارتفاعات 
موقعیت  باالتری  ارتفاعات  در  که  جوامعی 
برداشت  و  کشت  برای  کافی  باران  داشتند، 
محصوالت شان دریافت می کردند. در سال های 
می افتاد:  اتفاق  این  عکس  مرطوب،  و  سردتر 
نیاز خود  از میزان مورد  مناطق هموار بیشتر 
رشد  درحالی که  می کردند،  تولید  محصول 

محصوالت در مناطق مرتفع کاهش می یافت.
چالش های  به  واقع  در  جوامع  این  پیچیدگی 
حدس  تینتر  می داد.  پاسخ  جوامع  فراروی 
می زند که مرکز اداری چاکو قادر به هماهنگی 
اصطاح  به  جوامع  بین  منابع  مبادالت 
»جدابافته« در ارتفاعات مختلف بود؛ جوامعی 
به طور  نمی توانستند  او هیچ یک  اعتقاد  به  که 
حل  همیشه،  مثل  اما  بمانند.  زنده  انفرادی 
ایجاد می کرد.  یک مشکل، مشکات جدیدی 
افزایش  جمعیت  چاکو،  رونق  و  موفقیت  با 
است که جوامع جدابافته  معتقد  تینتر  یافت. 
چندبرابر شدند تا این که تنوعی که به سیستم 
تضعیف شد،  می داد  کار  ادامه ی  امکان  چاکو 
هر  نیاز  نسبت  به  را  منابع  نمی توانست  زیرا 
کند.  توزیع  بود،  کسری  دچار  که  جامعه ای 
جوامع جدابافته شروع به ترك شبکه کردند. 
دو قرن بعد، شهرهای سنگی که در امتداد سن 

خوان قرار داشتند به تدریج خالی شدند.
فروپاشی این گونه پیش می رود. تینتر می نویسد 
که با تحلیل رفتن مزایای پیچیدگی روزافزون 
مثل غنیمت هایی که توسط ارتش رم به خانه 
حمل می شدند یا هم زیستی و زندگی تعاونی 
جوامع  خوان،  سان  رود  کشاوری  بر  مبتنی 
قرار  فروپاشی  معرض  »در  و  آسیب پذیر شده 
می گیرند«. فشارهایی همچون بایای طبیعی، 
همه گیر  بیماری های  و  مردمی  خیزش های 
نیابند  کاهش  پیچیدگی  مزایای  اگر  که 
کنترل  غیرقابل  مزایا  کاهش  با  قابل کنترلند، 
هم زمان   ،11۳0 سال  حدود  در  می شوند. 
مدت  به  شدید  خشک سالی  چاکو،  زوال  با 
سایر  فراگرفت.  را  جنوب غربی  کویر  قرن  نیم 
متروکه شدن  عامل  را  خشک سالی  محققان 
شهرهای سنگی حوزه سن خوان می دانند، اما 
آخرین ضربه  فقط  تینتر، خشک سالی  نظر  از 
بود که زوال چاکو را که از قبل اجتناب ناپذیر 
شده بود، تسریع کرد. تمدن چاکو قبل از آن از 
خشک سالی های گسترده و طوالنی جان سالم 
به در برده بود. پس چرا این خشک سالی را در 

زوال این تمدن تعیین کننده بدانیم؟
سقوط تمدن مینوسی ها را به فوران آتشفشان 
نسبت  میسنی  یونانیان  متعاقب  حمله  و 
داده اند. انحطاط تمدن هراپه که قبل از این که 
شهرهایش در حدود سال 1700 قبل از میاد 
خالی شوند حدود یک هزاره در دره سند زنده 
مانده بود، با تغییرات اقلیمی و احتماال زمین 
شیوع  اخیر  تحقیقات  طبق  تهاجم-و  و  لرزه 
خالی شدن  شد.  عفونی-هم زمان  بیماری های 
شهرهای تمدن کاسیک مایای جنوبی در قرن 
نهم، به جنگ، شورش دهقانان، جنگل زدایی و 

بدن ما سست می شود و می لرزیم؛ چون درد 
خانواده هایی که عزیزشان را از دست می دهند 
درك می کنیم و می دانیم که کنار آمدن با این 

درد چه قدر برای آنان دشوار است.« 
در حالی پای درد دل و روایت غم انگیز مریم از 
قربانی شدن خواهرش نشسته ایم، که با وجود 
گفت وگوهای  آغاز  از  ماه  دو  از  بیش  گذشت 
صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه، 
نه تنها خبری از صلح نیست، بلکه در این مدت 

ده ها نجیبه ی دیگر قربانی شده اند.
خانواده های  این که  با  می گوید،  حسینی  بانو 
از  را  آسیب  بیشترین  که  کسانی اند  قربانیان 
در  آنان  از  نماینده ای  هیچ  دیده اند،  جنگ 
همین  به  و  ندارد  حضور  صلح  گفت وگوهای 
دلیل این صلح همه شمول نیست: »ما عزیزان 
درد  و  داده ایم  دست  از  راه  این  در  را  خود 
ما  اگر صدای  می کنیم،  تحمل  را  آنان  دوری 
در گفت وگوهای صلح شنیده نشود، این صلح 

چگونه بفهمیم که جامعه 
در آستانه ی فرواپیش است؟

تلخی بی پایاِن یک پایان تلخ

»اب هر انفجار به آن روز پراتب یم شوم«
گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر با مریم آزاده حسینی، بازمانده ی یکی از قربانیان حمالت انتحاری

دوونیم دهه پیش تینا احمدی با چشماِن کامال 
بسته به دنیا آمد. تینا 24 سال زندگی اش را با 

چشمان بسته سپری کرده و خودش را تا صنف 
دوازدهم رسانده است. بیست و چند سال پیش 

وقتی پسر کاکا و دختر کاکا در تفاهم با هم تشکیل 
زندگی دادند، درباره خطرهای ازدواج های خانوادگی 

آگاهی نداشتند و اکنون این خطر دامن زندگی 
آن ها را گرفته است. نتیجه ای این ازدواج تینا است 

که معلولیت بیناییی دارد. 
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و ایستگاه های مرکزی مترو را هم بسته بودند. با این 
حال تقریبا تمام مناطق پایتخت صحنه اعتراضات بود.
در  تعداد  چه  نیست  مشخص  فردا،  رادیو  گزارش  به 
اوت  روز ۹  از  باروس  کردند.  اعتراضات شرکت  این 
مناقشه انگیزی  ریاست جمهوری  انتخابات  زمان  و 
شاهد  کرد،  معرفی  آن  پیروز  را  خود  لوکاشنکو  که 
و  متحده  ایاالت  است.  بوده  دنباله داری  اعتراضات 
به  را  لوکاشنکو  آقای  دوباره  انتخاب  اروپا  اتحادیه 

رسمیت نشناخته اند.
مخالفان لوکاشنکو که معتقدند در این انتخابات تقلب 
شده، خواستار استعفای او، آزادی همه زندانیان سیاسی 

و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری هستند.
آقای لوکاشنکو روز جمعه به طور تلویحی گفت که با 
تغییر قانون اساسی باروس از مقام خود استعفا خواهد 
قانون  یک  تدوین  خواستار  بارها  مدت  این  او  کرد. 
اساسی جدید شده، اما مخالفین معتقدند که او به این 
شکل می خواهد برای خودش زمان بخرد تا همچنان 

در قدرت باقی بماند.

اطاعات روز: نیروهای امنیتی باروس روز یکشنبه ۹ 
را که خواستار  از معترضانی  نفر  از ۳00  بیش  قوس 
برکناری الکساندر لوکاشنکو از قدرت هستند، بازداشت 

کردند.
گروه های  از  نقل  به  آزادی  آزاد/رادیو  اروپای  رادیو 
افراد  این  اغلب  که  داد  گزارش  بشر  حقوق  مدافع 
به  نیز  آنها  سایر  و  مینسک  در  بازداشتگاهی  به 
منتقل  بارائولیانی  و  هروندو  برست،  بازداشتگاه های 

شده اند.
اپوزیسیون  نیروهای  که  است  هفته ای  دومین  این 
می کنند.  برگزار  متعدد  شهرهای  در  را  اعتراضات 
استراتژی آنها این است که با مرکززدایی از اعتراضات، 
سرکوب  پی  در  که  امنیتی  نیروهای  برای  را  کار 

معترضان هستند، سخت تر کنند.
باروس  در  آزادی  آزاد/رادیو  اروپای  رادیو  گزارشگر 
سوی  به  پلیس  و  امنیتی  نیروهای  که  می گوید 
پرتاب  صوتی  نارنجک  و  اشک آور  گاز  معترضان 
بود  قطع شده  مینسک  در  اینترنتی  ارتباط  کرده اند. 

بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر در اعرتاضات بالروس علیه لوکاشنکو
بیستم ژوییه آغاز خواهد شد.

آقای بایدن یکشنبه در بیانیه ای گفت: ›‹مفتخرم که 
امروز اعضای ارشد تیم ارتباطات کاخ سفید را معرفی 
می کنم که همگی زن هستند. این افراد با قابلیت و 
با تجربه در زمینه ارتباطات دیدگاه های متنوعی را 
به سر کار خواهند آورد و همگی متعهد به ساختن 

کشور بهتری هستند. ›‹
و  ملی  امنیت  تیم  اعضای  این  از  پیش  بایدن  آقای 
سیاست خارجی خود را معرفی کرده بود و قرار است 
اقتصادی کابینه را معرفی  در روزهای آینده اعضای 

کند.
و  ارتباطات  مدیران  کابینه،  اعضای  برخاف 
نیاز  اعتماد سنا  رای  به  نیاز  سخن گویان کاخ سفید 

ندارند.
آقای بایدن که یکشنبه اعام شد حین بازی با سگش 
دچار پیچ خوردگی و آسیب مچ پا شده، قرار است از 
به صورت روزانه گزارش محرمانه اطاعاتی  دوشنبه 

دولت را دریافت کند.

سـابق  از سـخن گویان  سـاکی  روز: جـن  اطاعـات 
وزارت امـور خارجـه امریـکا و رییـس اداره ارتباطات 
عنـوان  بـه  اوبامـا  بـاراك  دولـت  در  سـفید  کاخ 
منتخـب  رییس جمهـوری  بایـدن،  جـو  سـخن گوی 

امریـکا انتخـاب شـده اسـت.
ساکی  خانم  انتصاب  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
ارتباطات  اداره  ارشد  اعضای  دیگر  با  همراه  یکشنبه 
کاما  و  بایدن  آقای  وسیله  به  کاخ سفید  ای  رسانه 

هریس، معاون او اعام شد.
همه اعضای ارشد این اداره زن هستند که در تاریخ 

ریاست جمهوری امریکا بی سابقه است.
که  بود  خواهد  بدینگفیلد  کیت  با  اداره  این  ریاست 
از  بایدن  آقای  ریاست جمهوری  معاونت  دوران  در 

دستیاران مطبوعاتی او بوده است.
معاون  هریس،  کاما  ای  رسانه  دستیاران 
همسر  بایدن،  جیل  و  منتخب  رییس جمهوری 

رییس جمهوری منتخب هم زن هستند.
کار این افراد در کاخ سفید با تحلیف آقای بایدن در 

انتصاب جن سایک به سخن گویی کاخ سفید در دولت بایدن
ید بهرتین تیم در ۵ لیگ برتر اروپایی اتلتیکومادر

لیگ برتر اروپایی فوق العاده است. نه در 
آلمان، نه ایتالیا، نه انگلیس و نه فرانسه 
نزدیک  آماری  چنین  به  تیمی  حتی 
ثبت  به  الیپزیگ  را  آمار  بهترین  است. 
رسانده که در ۹ بازی شش گل دریافت 

کرده است.
اتلتیکو شنبه در والنسیا با پیروزی یک 
بر صفر مقابل میزبانش نشان داد که در 
بازی و کسب نتیجه در اللیگا یک روند 
ثابت دارد. این تیم شش برد پیاپی را در 
این رقابت ها به دست آورد که از بیست و 
هشتم فبروری ۲018 چنین آماری را به 
ثبت نرسانده بود. اکنون پس از دو سال 
و ۹ ماه دوباره این رکورد را تکرار کرد تا 
با دو بازی کمتر نسبت به رئال سوسیداد 
صدرنشین تنها با یک امتیاز اختاف در 

رتبه دوم قرار داشته باشد.

قابل  دفاع  در  اتلتیکو  مانند  تیمی  هیچ 
پابلو  دیگو  تیم  است.  نبوده  اعتماد 
سیمئونه در ۹ بازی تنها دو بار دروازه اش 
پنج  میان  در  آمار  این  است.  شده  باز 

نداشته اند. میان یکشنبه شب در هفته 
نهم سری آ با پیروزی ۲ بر صفر مقابل 
فیورنتینا مانند اتلتیکو ۲۳ امتیازی شد. 
با این حال روسونری تفاضل گل بدتری 
برابر   1۳( دارد  سیمئونه  تیم  به  نسبت 

 .)17
روخی  است .  داشته  ثابتی  روند  اتلتیکو 
بانکو که در لیگ قهرمانان اروپا به دنبال 
صعود به یک هشتم نهایی است در اللیگا 
بازی همچنان شکست   ۹ انجام  از  پس 
ناپذیر بوده است. تیم دیگری در اسپانیا 
چنین ویژگی ندارد. تنها چهار تیم دیگر 
مغلوب  تاکنون  دیگر  لیگ  چهار  در 
یوونتوس،  و  میان  ایتالیا  در  نشده اند: 
ولفسبورگ.  و  لورکوزن  بایرن  آلمان  در 
هر چهار تیم مانند اتلتیکو ۹ بازی انجام 

داده اند. 

همه  از  بهتری  آمار  اتلتیکومادرید 
آ،  سری  اللیگا،  در  حاضر  تیم های 
و  فرانسه  یک  لیگ  انگلیس،  برتر  لیگ 

بوندسلیگا به ثبت رسانده است.
به نقل از آس، در پنج لیگ بزرگ اروپایی 
بهترین  میان  کنار  در  اتلتیکومادرید 
به  را   )۲.۵۵( را  امتیازگیری  میانگین 
ثبت رسانده اند. با این حال برتری روخی 
بانکو در برخی از آمار از روسونری کاما 
 ۹8 میان  در  عملکردش  و  است  آشکار 
انگلیس،  برتر  لیگ  اللیگا،  حاضر  تیم 
فرانسه  یک  لیگ  و  بوندسلیگا  آ،  سری 

بهتر بوده است. 
و  قرمز  سطح  در  تیم ها  از  کدام  هیچ 

سفیدپوشان ظاهر نشدند.
ناپولی  رم،  یوونتوس،  اینتر،  همچنین 
عملکردی  چنین  ایتالیا  در  ساسولو  و 

کاهش قیمت در بازارهای جهاین نفت در آستانه اجالس وزرای اوپک
سه میلیون بشکه کاهش داده است.

بعضی تحوالت اخیر در منطقه خاورمیانه نظیر ترور محسن 
فخری زاده و حمله به تاسیسات نفتی در شمال عراق البته 

نتوانسته به حمایت قیمتی در بازار نفت منجر شود.
از ابتدای سال جاری میادی، بازار نفت به طور مداوم شاهد 
کاهش قیمت بوده؛ در ماه آوریل قیمت نفت به 16 دالر در 
هر بشکه رسید که پایین ترین قیمت این کاال در ۲1 سال 

اخیر بود.
واردکننده  بزرگترین  و  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  چین 
نفت البته در دوران کاهش تقاضای جهانی نفت، دست به 
واردات فله ای و ذخیره سازی این کاال با قیمت ارزان کرده 

است.

کرده بود که بعدا این تولید با وضعیت پیش آمده به دلیل 
شیوع کووید-1۹ با کاهشی تاریخی مواجه شد.

تولیدکنندگان بزرگ نفت از ماه مه روزانه نزدیک به 10 
میلیون بشکه از تولید خود کم کردند که معادل ده درصد 

عرضه جهانی نفت بود.
 ۲0۲1 سال  در  خود  سیاستهای  درباره  است  قرار  اوپک 
میادی تصمیم گیری کند و بعضی منابع به رویترز گفته اند 
دیروز )یکشنبه( در این زمینه اجاس مقدماتی برگزار شده 

است.
یکی از مسائل عمده در تصمیم گیری تولیدکنندگان نفت، 
پایین بودن تقاضای جهانی است؛ تحلیلگران گلدمن ساکس 
معتقدند موج زمستانی کرونا تقاضای جهانی نفت را روزانه 

قیمت هر بشکه نفت برای معامات آتی در ماه فوریه هم 
با کمتر از یک دالر کاهش )۹6 سنت( به ۴7 دالر و ۲۹ 

سنت رسید.
هر بشکه نفت غرب تگزاس هم برای معامات ماه ژانویه 86 

سنت افت داشت و ۴۴ دالر و 67 سنت معامله شد.
تحلیلگران و سهامداران بازار نفت انتظار دارند کشورهای 
عضو اوپک و تولیدکنندگان بزرگ غیر عضو )ملقب به اوپک 
پاس( افزایش برنامه ریزی شده تولید را برای سال آینده 
میادی )۲0۲1( به تعویق بیاندازند که علت آن تقاضای 
پایین این کاال در جهان به دلیل موج دوم بیماری کروناست.
ژانویه امسال اوپک پاس درباره افزایش روزانه دو میلیون 
توافق  جهانی-  مصرف  درصد   ۲ معادل   - تولید  بشکه ای 

اطاعات روز: قیمت نفت در آستانه اجاس وزاری اوپک که 
قرار است امروز بعدازظهر )دوشنبه ۳0 نوامبر( برگزار شود 

کاهش یافته است.
به گزارش بی بی سی فارسی، بازار نفت در انتظار تصمیم این 
سازمان است تا ببیند برای توازن بازار، حجم تولید این کاال 
در ماههای آینده در چه سطحی خواهد ایستاد؛ امیدواری به 
موثر بودن واکسن کرونا باعث شد در ماه نوامبر قیمت نفت 
بیش از ۲0 درصد افزایش یابد که بیشترین تقویت قیمت 

از ماه مه امسال بود.
امروز هر بشکه نفت برنت در معامات آتی ماه ژانویه حدود 
یک دالر )دو درصد( کاهش یافت و در معامات اولیه صبح 

به ۴7 دالر و 17 سنت رسید.

ادای احترام لیونل مسی به دیه گو مارادونا 
پس از گلزنی به اوساسونا حواشی زیادی را 

به همراه داشته است.
لیونل مسی پس از زدن گل چهارم بارسا به 
اوساسونا پیراهن خود را از تن خارج کرد و 
مشخص شد که او زیر پیراهن اصلی خود 
پیراهن شماره 10 نیوولز در دوران حضور 
مارادونا در این باشگاه را به تن کرده است.

مارادونا  گو  دیه  شاگرد  زمانی  که  مسی 
فوق  رابطه  و  بود  آرجانتین  ملی  تیم  در 
العاده ای هم با او داشت، دقیقه 7۲ بازی 
از  و  انفرادی  اوساسونا روی یک حرکت  با 
بیرون محوطه جریمه توانست شوتی دیدنی 
را روانه دروازه کند و گل چهارم بارسا را به 

زیبایی به ثمر برساند.
مقابل دوربین ها رفت  و  به کنار زمین  او 
و پیراهنش را از تن خارج کرد. مسی زیر 
پیراهن بارسا پیراهن نیوولزاولدبویز را به تن 
داشت اما این یک پیراهن معمولی نبود؛ این 
که  بود  و مشکی شماره 10  قرمز  پیراهن 
زمانی دیه گو مارادونا آن را به تن داشت. 
آسمان  سمت  به  ای  بوسه  سپس  مسی 

فرستاد.
مسی اما بافاصله با کارت زرد متئو الهوس 

دربی  در  نه  مادرید  رئال  بلجیمی  ستاره 
پایان سال  تا  دیداری  در هیچ  که  مادرید 

۲0۲0 نمی تواند به میدان برود.

برای  آدیداس  فشار  بر  مبنی  شد  منتشر 
انتقال مسی به رئال مادرید.

باشگاه  حامی  که  آدیداس  شد  می  گفته 
رئال مادرید است، به فلورنتینو پرز رئیس 
باشگاه رئال مادرید اسپانیا فشار آورده بود تا 

با  لیونل مسی قرارداد امضا کند. 
در   »Difensa Central« سایت  وب 
این مورد توضیح داده بود که این شرکت 
آلمانی حامی رئال مادرید و لیونل مسی به 
با مسی  طور همزمان است و عقد قرارداد 
می توانست اقتصاد رو به فلج این شرکت را 

احیا کند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد.

شدت نگران فرم بدنی او هستند.
ابتدای فصل را به دلیل  هازارد بازی های 
از  پس  کمی  او  داد.  دست  از  مصدومیت 
دو  و  مبتا شد  کرونا  ویروس  به  بازگشت 
نهایت  در  و  ماند  میادین  از  دور  به  هفته 

شنبه شب بار دیگر مصدوم شد.
مصدوم  سپتامبر   ۳0 و   1 او  جاری  فصل 
شنبه  و  کرونا  ویروس  نوامبر   7 بود.  شده 

شب مصدومیت مجدد.
فصل گذشته او 16 آگوست مصدوم شد و 
۳0 روز به دور از میادین ماند. ۲6 نوامبر 
بار دیگر مصدوم شد و این بار 8۲ روز غایب 
بود. ۲۲ فبروری نیز مصدوم شد و جراحی 
باشد.  میادین  از  دور  به  روز  تا 10۵  کرد 
هازارد ۲8 جون نیز  بار دیگر مصدوم شد و 

1۲ روز غایب بود.

او خرده نمی گرفت.  به  پوشاند، هیچکس 
احترام  هم  نایکی  به  توانست  می  اینگونه 
بگذارد. حتی شاید بهتر بود پیراهن تیم ملی 
آرجانتین را به تن می کرد اما می دانم که 

پیراهن نیوولز برای او احترام خاصی دارد.
با همه این شرایط معتقدم به خاطر شرایط 
به  احترام  ادای  قصد  اینکه مسی  و  خاص 
نباید به  دیه گو مارادونای فقید را داشت، 
او سخت گرفت و انتقادات را باید تمام کرد. 
گاهی عشق و عاقه باعث می شود انسان 
رفتار حرفه ای را فراموش کند و بهتر است 

این موارد را نادیده گرفت.«
لیونل مسی سال هاست با کمپانی آدیداس 
قرارداد همکاری دارد و بر اساس آن برای 
کمپانی،  این  ورزشی  های  پوشیدن کفش 

ساالنه ۳.۳۴ میلیون دالر دریافت می کند.
او اخیرا قراردادش با آدیداس را تمدید کرد 
با این حال زمانی که برای بارسلونا به میدان 
می رود، با پوشیدن پیراهن های این باشگاه 
نوعی  به  است،  نایکی  برند  به  متعلق  که 
رقیب  بزرگترین  کننده  تبلیغ  به  تبدیل 

آدیداس می شود.
تابستان گذشته و زمانی که شایعات جدایی 
مسی از بارسا به گوش می رسید اخباری 

شب  شنبه  بازی   ۳0 دقیقه  هازارد  ادن 
داد.  تعویض  تقاضای  که  بود  آالوس  برابر 
او دقایقی پس از برخورد با مدافع آالوس 
دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد و رودریگو 

گوئس به جای او وارد میدان شد.
هازارد در حال خروج از زمین و در پاسخ 
به سوال خبرنگار گل تی وی در مورد اینکه 
خیر،  یا  است  مچ  ناحیه  از  مصدومیتش 
گفت که خیر و نیاز به نگرانی نیست. زین 
الدین زیدان هم در نشست خبری پس از 
بازی گفت که امیدوارم مصدومیت هازارد 

عضانی نباشد.
ساله   ۲۹ هازارد  مصدومیت  هفتمین  این 
است.  پیوسته  رئال  به  که  است  زمانی  از 
ستاره 100 میلیون یورویی هنوز نتوانسته 
به  باشگاه  در  و  کند  راست  کمر  رئال  در 

داور مسابقه روبرو شد. از تن خارج کردن 
پیراهن و سپس نمایش پیراهنی دیگر در 
قوانین داوری با کارت زرد مواجه می شود 
و جالب اینکه باشگاه بارسلونا نیز به همین 

خاطر جریمه خواهد شد.  
این قضیه را در گزارش خود  داور مسابقه 
وارد کرده و طبق قوانین انضباطی اسپانیا، 
بارسا ۳000 یورو جریمه می شود. داور از 
عنوان یک خطای جدی  به  حرکت مسی 

نام برده است.
به  مسی  احترام  ادای  حواشی  پایان  این 

مارادونا نیست.
لیونل  و  است  نایکی  بارسلونا  پیراهن  برند 
برند  فوتبال  زمین  از  خارج  در  هم  مسی 
آدیداس را تبلیغ می کند. پیراهن نیوولزی 
که مسی به تن کرده بود نیز نشان آدیداس 
داشت که استفاده اش برای مسی در زمین 

مسابقه ممنوع است.
مارکتینگ  متخصص  ریکالدونی  گیلرمو 
ورزشی در این رابطه به ال ناسیون گفت:» 
لئو نباید آن کار را انجام می داد. حداقل باید 
نشان آدیداس روی پیراهن را می پوشاند. 
را  ای  حرفه  اصول  باید  ای  زمینه  هر  در 
رعایت کرد و اگر مسی نشان آدیداس را می 

مادرید  رئال  بلجیمی  ستاره  هازارد  ادن 
طبق نظر تیم پزشکی باشگاه با مصدومیت 
عضات ران راست مواجه است و بین سه 
تا ۴ هفته قادر به حضور در میادین نخواهد 
برابر  دربی  هم  هازارد  ترتیب  این  به  بود. 
اتلتیکو را از دست می دهد و هم دیگر بازی 

های رئال تا پایان سال میادی ۲0۲0 را.
که  است  ای  گونه  به  هازارد  عضله  پارگی 
نکند،  طی  خوب  را  ریکاوری  دوران  اگر 
وخیم  او  شرایط  بازگشت  در  است  ممکن 
تر شود و احتمال می رود زین الدین زیدان 
به او فرصت بیشتری برای ریکاوری بدهد. 
مادرید،  اتلتیکو  سویا،  برابر  بازی  هازارد 
برابر  بازی  دو  و  اللیگا  در  ایبار  و  بیلبائو 
از  را  قهرمانان  لیگ  و گادباخ در  شاختار 

دست خواهد داد.

آقای میس رفتارت حرفه ای نبود
ناییک یا آدیداس؛ شادی گلی که حاشیه ساز شد

ید گرت بیل جدید در رئال مادر
خداحافظی هازارد با دریب و سال 2020

میالن ستاره قریض رئال 
را دائمی می خواهد

گهاین؛  بیماری نا
علت غیبت ارسارآمزی 

مارسیال

کردن  دائمی  برای  دارند  قصد  ها  میانی 
قرارداد براهیم دیاز با رئال وارد مذاکره شوند.
رئال  اسپانیایی  و  جوان  ستاره  دیاز  براهیم 
راهی  سیتی  از   ۲01۹ جنوری  که  مادرید 
این تیم شد، در یک سال و نیم گذشته یک 
الدین  زین  و  بود  عیار  تمام  نشین  نیمکت 
ترکیب  در  او  از  استفاده  به  تمایلی  زیدان 

تیمش نشان نداد.
پپ  و  سیتی  اصرارهای  وجود  با  که  او 
و  نشد  قرارداد  تمدید  به  حاضر  گواردیوال 
نتوانست  رئال شود، هرگز  راهی  داد  ترجیح 
به بازیکنی مهم برای این باشگاه تبدیل شود 
و زین الدین زیدان اعتقاد داشت بهتر است 
به تیمی برود که بتواند در آن دقایق بیشتری 

در میدان باشد.
دیاز پیشنهادات زیادی از تیم های اسپانیایی 
داشت اما در نهایت ترجیح داد راهی میان 
وجود  خرید  بند  او  قرضی  قرارداد  در  شود. 

ندارد.
بـه  را  خـود  توانسـت  زود  خیلـی  براهیـم 
ترکیـب اصلـی میـان تحمیـل کنـد و نقش 
مهمـی در نتایـج خـوب این فصل روسـونری 
و صدرنشـین این تیم داشـته اسـت تا جایی 
کـه سـران میـان قصـد دارنـد بـرای جذب 
قطعـی او با رئـال وارد مذاکره شـوند. براهیم 
در 11 بـازی بـرای میان سـه گل زده و یک 

پـاس گل داده اسـت.

علت  کرد  اعام  منچستریونایتد  سرمربی 
یکشنبه  فهرست  در  مارسیال  آنتونی  غیبت 
بیماری  ساوتهمپتون  مقابل  تیم  این  شب 

ناگهانی و شبانه او بوده است.
خانـه  در  شـب  یکشـنبه  منچسـتریونایتد 
سـاوتهمپتون بـه مصـاف ایـن تیـم رفـت و 
در یـک بازی دراماتیک موفق شـد شکسـت 
۲-0 را بـا پیـروزی ۳-۲ عـوض کرده و سـه 
امتیـاز بدسـت بیـاورد. امـا یکـی از اتفاقـات 
عجیـب ایـن بـازی خط خـوردن نـام آنتونی 
آسـتانه  در  یونایتـد  فهرسـت  از  مارسـیال 
شـروع بـازی و عـدم حضـور او روی نیمکـت 

. د بو
علت  کنجکاو  یونایتد  هواداران  درحالیکه 
خط خوردن مارسیال و عدم حضور او روی 
نیمکت بودند سولسشر در پایان بازی گفت 
ستاره فرانسوی تیمش یکشنبه شب در هتل 
منچستریونایتد ناگهان دچار بیماری شده و 
همراهی  را  تیمش  توانسته  نمی  نتیجه  در 

کند.
از  انتقاداتی  با  اخیر  های  هفته  در  مارسیال 
که  چرا  بوده  مواجه  یونایتد  هواداران  سوی 
او از شروع فصل جدید گلی به ثمر نرسانده 
نامش  به  تنها یک پاس گل  این لحظه  تا  و 

ثبت شده است.

نگراین از حمالت ایران علیه گردشگران ارسائیلی در امارات، پس از ترور فخری زاده
همچنین اسرائیل تمهیدات امنیتی برای اماکن دیپلماتیک 
هم  یهودی  جوامع  و  برده  باال  را  جهان  سراسر  در  خود 

اقدامات حفاظتی خود را بیشتر کرده اند.
همزمان موشه یعلون، نماینده پارلمان و وزیر پیشین دفاع 
شدن  کشته  گفت  کشور  این  ملی  رادیوی  به  اسرائیل، 
فخری زاده در درازمدت موجب ثبات بیشتر منطقه خواهد 

شد. او این ترور را »ضربه ای کاری« به ایران دانست.
در این میان، آویو کوخاوی رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، 
اعام کرد این کشور به مقابله با استقرار نظامی ایران در 
خاك سوریه ادامه خواهد داد. او این سخنان را روز یکشنبه 
بلندی های  در  سوریه  و  اسرائیل  مرز  از  دیدار  جریان  در 

جوالن بیان کرد.
در همین حال الی کوهن، وزیر اطاعات اسرائیل، به شدت 
از محکوم کردن ترور فخری زاده توسط کشورهای اروپایی 
انتقاد کرد و گفت: »باز هم می بینیم که اروپایی ها سر خود 

زیر برف کرده اند.«
کوهن در گفت وگو با رادیو ارتش اسرائیل همچنین تأکید 
کرد هیچ اطاعی از اینکه چه کسی عامل ترور فخری زاده 

بوده ندارد.

روزنامه نیویورك تایمز نیز به نقل از چند منبع اطاعاتی که 
نام آنها را فاش نکرد، این عملیات را به اسرائیل نسبت داد.
ارشد سپاه پاسداران  از فرماندهان  محسن فخری زاده که 
جمهوری  هسته ای  و  موشکی  برنامه  اصلی  طراحان  از  و 

اسامی ایران بود، روز جمعه در آبسرد دماوند کشته شد.
بنابر گزارش کانال 1۲ تلویزیون اسرائیل، از زمان برقراری 
رابطه میان این کشور و امارات متحده عربی، اسرائیل برای 
سفر شهروندانش به امارات هشدار درجه سه )تهدید اساسی 
رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  است.  کرده  صادر  پایه ای( 
امریکا در تابستان گذشته از توافق عادی سازی روابط میان 
اسرائیل و امارات متحده عربی خبر داد و این دو کشور در 

شهریورماه این توافق را در کاخ سفید امضا کردند.
این  داخل  در  اسرائیل،  کانال 1۲  گزارش  بنابر  همچنین 
کشور نیز دستگاه های امنیتی ابراز نگرانی کرده اند حمات 
اسرائیل  برق  و  آب  زیرساخت های  علیه  ایران  سایبری 

افزایش یابد.
حمات  برای  خود  تاش های  اخیر  ماه های  در  ایران 
سایبری علیه این زیرساخت ها را افزایش داده اما به گزارش 
رسانه های اسرائیلی این تاش ها تاکنون بی نتیجه بوده اند.

شهروندان اسرائیلی به امارات، به ویژه شهر دوبی، برگزار 
کردند و در حال تماس هایی با مقام های اماراتی هستند.

خبر  به  واکنشی  اسرائیل  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
کشته شدن فخری زاده نداشته است اما چندین مقام ارشد 
مسئول  را  اسرائیل  خود  اظهارات  در  اسامی  جمهوری 

کشته شدن او دانسته اند.

اسرائیل  امنیتی  مقام های  گزارش ها،  بنابر  روز:  اطاعات 
ایران  اسامی  جمهوری  تافی جویانه  حمات  به  نسبت 
عربی  متحده  امارات  خاك  در  اسرائیلی  گردشگران  علیه 
در واکنش به ترور محسن فخری زاده ابراز نگرانی کرده اند.

دفاعی  مقام های  اسرائیل،  تلویزیون  کانال 1۲  گزارش  به 
امنیت سفر  برای بررسی  را  تازگی نشستی  به  این کشور 

نیز تاش می کنند نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش 
دهند.

عوامل  دست  به  فخری زاده  محسن  ترور  میان  این 
ناشناس در نزدیکی تهران به تنش ها بین ایران و ایاالت 
زده  دامن  اسرائیل  یعنی  آن،  نزدیک  متحد  و  متحده 

است.
اسرائیل  شنبه  روز  ایران  رییس جمهور  روحانی،  حسن 
را به انجام این ترور متهم کرد. اما تاکنون هیچ کسی 

مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته است.

به گفته این مقام کاخ سفید، جرد کوشنر را در این سفر 
برایان هوك، آوی برکوویتز و آدام بوهلر، مدیر بنگاه مالی 

توسعه بین المللی ایاالت متحده همراهی می کنند.
متحده  ایاالت  دولت  مقامات  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
پایان  از  قبل  می کند  تاش  گروه  این  که  می گویند 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ در روز ۲0 جنوری 

به توافقات بیشتری با کشورهای عربی دست یابد.
با  پرتنشی  روابط  کشور سنی مذهب عربستان سعودی 
دو  هر  و  دارد  اسامی  جمهوری  حکومت  تحت  ایران 

رییس جمهور  ارشد  مشاور  کوشنر،  جرد  روز:  اطاعات 
ترور  دنبال  به  که  تنش هایی  میانه  در  متحده  ایاالت 
محسن فخری زاده، چهره ارشد برنامه هسته ای ایران، باال 

گرفته است، راهی عربستان سعودی و قطر خواهد شد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، یک مقام کاخ 
سفید روز یکشنبه اعام کرد آقای کوشنر در جریان سفر 
خود که همین هفته انجام می پذیرد با محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی در شهر نیوم عربستان و با امیر قطر در 

این کشور کوچک خلیج فارس دیدار خواهد کرد.

مشاور ارشد کاخ سفید در میانه تنش ها با ایران به عربستان و قطر می رود
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Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

زهرا حسینی، روانشناس کلینیکال 

رشم و حیای زاننه و اسمترار خشونت
داستان بلند خشونت های خانگی در افغانستان

به احساس تنفر یا انزجار پس از دریافت و مشاهده خشونت 
می رسد.

شرم و حیای زنانه و امکان بازتولید خشونت مردانه
همسر،  مداوم  تحقیرهای  و  خانواده  بستر  در  خشونت 
مانند  زن  برای  مشخصی  رفتاری  و  روانی  پیامدهای 
و  روانی  آسیب های  و  پرخاشگری  اضطراب،  افسردگی، 
خشونت  تحمل  با  زنان  همچنین  دارد.  دنبال  به  جسمی 
احساس  و  به جنسیت خود  نسبت  بد  احساس  زندگی  در 
بی ارزشی پیدا می کنند و فرزندان در بستر چنین خانواده ای 
در معرض مشکات رفتاری، عاطفی، تحصیلی قرار می گیرند 
و از مراقبت های بهداشتی و تربیتی سالم محروم می مانند. 
امکان دارد که در جامعه مورد سوءاستفاده قرار  همچنین 
روی  بر  زنان،  بر  عاوه  خانگی،  خشونت  بنابراین  بگیرند. 

کودکان نیز آسیب های جدی و غیرقابل جبران می گذارد.
و  داشته  وجود  قرن ها  و  سده ها  طول  در  خانگی  خشونت 
نظر  در  انسانی  جوامع  معضات  یکی  به عنوان  همچنان 
گرفته می شود. باید توجه داشته باشیم خشونت خانگی در 
روابط  و در خصوصی ترین  یک محیط خصوصی )خانواده( 
زن و مرد تجلی می یابد، مسأله ای بسیار حساس محسوب 
است. در حال حاضر، زنان یا دخترانی وجود دارند که در 
موقعیت خشونت بار زندگی می کنند، اما به دلیل هنجارهای 
جامعه، عرف و رعایت کردن به اصطاح شرم و حیای ناشی 
از مسائل عاجزند. اگرچه  بیان بعضی  از  از خواست جامعه 
سطح  در  و  عمومی  روابط  در  حیا  رعایت  برای  شرم  این 
جامعه تأثیرگذار است، اما چون زن را موظف به پنهان کاری 
می کند، همچنان او را در موقعیت خشونت بار نگه می دارد و 
با توجه به مواردی که در مورد موقعیت های خشونت زا بیان 
آسیب های  و  با خطر  را  زنان  و جسمی  روان  شد سامت 
خشونت  موضوع  به  توجه  بنابراین،  می کند.  روبه رو  جدی 
خانواده  کیان  برای  آن  زیانبار  تبعات  جهت  به  خانگی، 
آن  با  مقابله  برای  و  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از 

آگاهی دهی در میان مردان و زنان امری ضروری است. 

تحلیل  و  تجزیه  همچنین  و  زنان  علیه  خشونت  حوزه  در 
زنانی که  آنان،  از تجارب خشونت خانگی  زنان  روایت های 
در معرض خشونت بوده اند هرکدام با توجه به نوع خشونتی 
می کردند.  تعریف  را  خشونت  شده،  اعمال  علیه شان  که 
خشونت  نوع  چند  قربانی  که  زنانی  میان  در  همین طور 
خانگی بودند، آنان خشونت هایی را که بر روح و روان زن 
تأثیر می گذارد سخت تر و آزاردهنده تر توصیف کردند و پس 
از بیان تجارب شان از خشونت، از نظر احساسی کاما آشفته 

می شدند.

استراتژی های زنان برای مقابله با خشونت
گاهـی اوقـات آشـنایی کوتاه مـدت زوجیـن پیش از جشـن 
عروسـی کـه اغلـب از چنـد روز تـا چنـد مـاه اسـت و یـا 
سـال های اول زندگـی مشـترك زوجیـن منجر به خشـونت 
تشـکیل  از  پـس  مـرد  و  زن  آن کـه  به دلیـل  می شـود. 
جهـان  تفـاوت  به دلیـل  را  یکدیگـر  رفتارهـای  خانـواده، 
معنایـی و نداشـتن آشـنایی و شـناخت کافـی زوجیـن از 
یکدیگـر، بـه گونه ی متفـاوت تعبیر کرده و معنـا می دهند، 
منجـر بـه خشـونت می شـود. همچنیـن تفکر مردسـاالرانه 
عامـل دیگـر بروز خشـونت اسـت که بیشـتر به صـورت دید 
تربیتـی داشـتن در کتـک زدن همسـر توجیه می شـود و با 
ارجح دانسـتن فرزنـد پسـر، مطابـق میل خـود عمل کردن و 

اجبـار زن بـه اطاعـت نمـود یافته اسـت.
چهره  آبرو،  حفظ  برای  خشونت دیده  زنان  ما  جامعه  در 
موجود،  موقعیت  با  متناسب  روحیه  ایجاد  و  خود  بیرونی 
معموال در صدد مدیریت احساسات خود برمی آیند و تاش 
یا  فعاالنه  استراتژی های  با  را  خود  احساسات  تا  می کنند 
منفعانه مدیریت کنند. مدیریتی که در مواردی با تصمیم به 
پنهان کردن خشونت اعمال شده، کوتاه آمدن و تحمل کردن 
انجام ندادن  شکل  به  مواردی  در  و  منفعانه  به صورت 
خواسته های مرد، قهر زن و ترك خانه و... به صورت فعاالنه 
احساسی  تغییرات  وضعیتی،  چنین  پیامد  می شود.  اتخاذ 
است که از عاقه به همسر در آغاز زندگی مشترك شروع و 

دیگـری را کـه مـردان برای مهارکـردن زنان ابـداع کرده اند 
در نظـر بگیریم.

از  پیوستاری  به صورت  می توان  را  خانگی  خشونت های 
شامل  که  داد  نشان  عاطفی  و  جنسی  فیزیکی،  خشونت 
سرزنش،  و  تحقیر  اخم کردن،  بی اعتنایی،  مانند  رفتارهایی 
با صدای بلند سخن گفتن، تا سیلی خوردن و لت وکوب که 
آزار بدنی است و کشته شدن و قتل که رفتاری خشونت آمیز 

است، نامیده می شوند.

استمرار موقعیت نابرابر زنان 
با وجود تبلیغات گسترده ای که جهت بهبود موقعیت زنان 
در جامعه در دهه های اخیر صورت گرفته، تبلیغاتی که بر 
مبنای برابری دو جنس است و با افزایش ورودی دختران 
در مکاتب، دانشگاه ها و اجرای وظیفه در بخش های دولتی 
نتوانسته اند  زنان  همچنان  است،  بوده  همراه  خصوصی  و 
موقعیت خود را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بهبود 
چندانی ببخشند. این موقعیت نابرابر و وابستگی اقتصادی 
قضاوت های  و  نگاه  نوع  همچنین  مرد،  به  زن  اجتماعی  و 
ابتدای والدت، در طول رشد جسمی  از  به زنان  جنسیتی 
و روانی او در فضای خانواده تا حضور در جامعه، می تواند 
خانگی  جمله خشونت  از  اجتماعی  مسائل  انواع  زمینه ساز 

شود.
با توجه به چندین سال تجربه کاری ام به عنوان روان شناس 

مختلف  فرهنگ های  در  بین االذهانی  مفهوم  یک  خشونت 
است و در هر فرهنگی به شکلی خاص تفسیر شده است. 
مردم جهان، هریک خشونت را فعلی خاص در نظر می گیرند 
نظر خود  بهانه های مختلف در  با  را  افعال  این  از  بعضی  و 

توجیه می کنند. 
و  جامعه شناسان  توجه  مورد  خشونت  گونه های  از  یکی 
این  است.  زنان  علیه  خانگی  خشونت های  روان شناسان، 
نوع  عام ترین  و  رایج ترین  جزو  افغانستان  در  خشونت  نوع 
خشونت ها علیه زنان است. گزارش سال گذشته »کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان« نشان می دهد که ۹۴ درصد 
خشونت علیه زنان در افغانستان توسط اعضای خانواده آنان 

صورت گرفته است.
ابـوت و واالس در کتـاب جامعه شناسـی زنان بـر این باورند 
کـه خشـونت های خانگـی در بسـتر خانـواده و در محیـط 
خصوصـی بـه وقـوع می پیونـدد و عمومـا در میـان افـرادی 
رخ می دهـد کـه بـه سـبب صمیمیـت یـا ارتبـاط خونی یا 
قانونـی بـه یکدیگـر پیونـد خورده انـد و بیشـترین میـزان 
آن علیـه زنـان و کـودکان اعمـال می شـود. خشـونت فقط 
شـامل حملـه فیزیکـی نیسـت، بلکـه هـر نـوع رفتـاری که 
مـردان بـه قصد کنتـرل و ارعاب زنـان در پیـش می گیرند، 
شـامل خشـونت می شـود. کنترل و ارعابی که مـردان علیه 
زنـان اعمـال می کنند، فقط زمانی آشـکار می شـود که آزار 
جنسـی و جسـمی، حـرکات تهاجمـی، توهیـن و رفتارهای 


