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عــنوان های مـهم

»جمهوریت« در شهر، »امارت« در روستا!

چشمۀ شیر؛ 
بندر اخاذی دزدان و چشم پوشی حکومت
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 در پیوند به اظهارات اخیر جرنال فرانک مکنزی؛ فرمانده نیروهای 

از خروج  پس  افغانستان  ارتش  فروپاشی  احتامل  بر  مبنی  امریکایی 

از  را  اظهارات  این  نظامی،  آگاهان  از  شامری  امریکایی،  نیروهای 

از سوی  و  می دانند  واشنگنت  نظامی  مقام های  تناقض گویی  یک سو 

زمینه  دولت،  و  مردم  عمیق  شکاف  که  می کنند  نگرانی  ابراز  دیگر، 

فروپاشی نیروهای ارتش را فراهم خواهد کرد.

جرنال مکنزی به تازگی که در کنگره امریکا سخرنانی می کرد، افزوده 

است: ارتش افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی نیازمند 

همکاری و حامیت خواهد بود، در غیر این صورت، مسلام این نیروها 

متالشی خواهد شد.

به گفتۀ فرمانده نیروهای امریکایی، با خروج نظامیان امریکایی از این 

از  دفاع  برای  افغان ها  توانایی  مورد  در  نگرانی ها  )افغانستان(  کشور 

خود و نیز توانایی این کشور در حفظ و پرواز هواپیامها بدون کمک 

مالی امریکا وجود دارد...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

RAH-E-MADANYAT DAILY

بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

    حضور طالبان در کابل. کودک 5 ساله 

بودم و این واقعیت تلخ اتفاق افتاد و تا امروز 

که بیشرت از 25 سال از آن می گذرد، ذهنم را 

می آزارد.

عوامل زیادی نزد طالب جرم پنداشته می شد. 

یکی از این عوامل پنجشیری بودن بود. هویت 

پنجشیری  به  بود  خورده  گره  هم  ما  خانواده 

افرس  هم چنان  و  بود  پنجشیری  پدرم  بودن. 

خارجه،  وزارت های  در  پولیس.  سابقه دار 

تحصیالت عالی و وزارت داخله کار کرده بود. 

مرکزی  بیز  آمر  دولتی اش  مسوولیت  آخرین 

وزارت داخله در کابل بود. در زمان حکومت پروفیرس 

برهان الدین ربانی شهید به این پست کار می کرد که 

برای  طالبان  خاطر  همین  از  کرد.  سقوط  حکومت 

گاهی  از  هر  و  بودند  کرده  لُچ  پای  دستگیری اش 

جاسوسان شان گزارش میدادند و افراد طالبان پشت 

دروازه خانه آمده و پرسان پدرم می کردند...

پادزهر اخبار جعلی چیست؟

تروپیزم، انگیزه و میدان نیرو در داستان »مار«

افغانستان: د بهرنیو پوځیانو تر وتلو 
وروسته د ترهګرۍ ضد مبارزه به 

څنګه کېږي؟

سفیر چین از کمک 400هزار دوز 
واکسین کرونا خرب داد

وزیر دفاع اسرتالیا: برنامه یی برای 
بازگشت به افغانستان نداریم

پل خمری  شهر  سه کیلومرتی  در  است  ساحه  یی  نام  شیر«  »چشمۀ   

مرکز والیت بغالن. منطقۀ رسسبز و خوش آب و هوا. مردمان بومی این 

منطقه دهقان و زراعت پیشه بودند...

 از گزارش ها و وقایع سیاسی چند روز اخیر استنباط می شود که دست یابی 

به صلح در افغانستان چندان آسان و در دسرتس نیست. استنکاف طالبان از 

رشکت در کنفرانس استانبول و وضع رشایط سخت، سنگ اندازی طرف های 

جمهوریت رس راه این روند و تأکید امریکایی ها بر حامیت پایدار از قوای دفاعی-

نخست وزیر هند: طوفان کرونا 
کشور را به لرزه درآورده است

روایتی آزاردهنده از دوره طالبان!

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 5

شجاع نوری

نگرانی واشنگنت از فروپاشی اردوی ملی؛ 

چه چیزی سالمت این نیروها را تضمین می کند؟
»شکاف عمیق مردم و دولت، زمینه فروپاشی را فراهم خواهد کرد«
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اسرتالیا  دفاع  وزیر  داتون،  پیرت  مدنیت:  راه 

در  وضعیت  شدن  وخیم تر  صورت  »در  می گوید: 

نیروهایی  که  است  بعید  بسیار  افغانستان، 

آسرتالیایی به آن کشور باز گردند.«

آقای داتون روز یک شنبه )5ثور( در گفتگو با شبکۀ 

هرچند  که  کرد  تاکید  اسرتالیا   ABC تلویزیونی 

هنوز هم خطر تروریزم به گونۀ کامل در افغانستان 

از بین نرفته، اما روش های دیگری نیز برای مقابله 

با این تهدیدها وجود دارد.

او بیان کرد که این عقب نشینی به اسرتالیا اجازه 

می دهد تا در منطقه خود متمرکز شود، جایی که 

چین در حال تغییر محیط امنیتی است. وزیر دفاع 

که  دهیم  تشخیص  باید  »ما  کرد:  عالوه  اسرتالیا 

منطقه ما در حال تغییر است. چین بنادر رسارس 

منطقه ما را نظامی می کند، ما باید با همه اینها 

که  است  چیزی  هامن  دقیقاً  این  و  بیاییم  کنار 

هم،  سویی  از  شده ایم.«  متمرکز  آن  روی  اکنون 

اسکات موریسون، نخست وزیر اسرتالیا روز گذشته 

اسرتالیا،  در  مراسمی  در  انزاک،  روز  مناسبت  به 

به نیروهای نظامی کشورش مستقر در افغانستان 

این  شجاع  ترین های  را  آن ها  و  کرد  احرتام  ادای 

کرد:  تاکید  مراسم  این  در  او  کرد.  توصیف  نسل 

به  که  زمانی  به  نسبت  تروریزم  تهدید  از  »جهان 

شده  ایمن تر  شد،  حمله  امریکا  تجاری  برج های 

است. جنگ با تروریزم، هزینه های زیادی داشته 

است، ۴۱نیروی نظامی اسرتالیایی در افغانستان 

کشته شده اند و ما امروز از آن ها یاد می کنیم و یاد 

آن ها را گرامی می داریم.«

تاریخ ۲۵ماه  به  همه ساله  که  حالی ست  در  این 

اپریل، از خدمات ارتش و کشته شدگان اسرتالیایی 

که  یا مکان هایی  این کشور  در  انزاک  روز  نام  به 

نیروهای آن ها حضور دارند، یادبود می شود و این 

آخرین مراسم نیروهایی اسرتالیایی در افغانستان 

است.

اسرتالیا در حال حارض ۸۰نظامی در افغانستان 

تا  ناتو، قرار است  تازۀ  بر اساس تصمیم  دارد که 

۱۱سپتامرب همزمان با نیروهای امریکایی بیرون 

شوند.

عمومی  فرماندۀ  میلر،  اسکات  مدنیت:  راه   

نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفت روند 

تخلیه پایگاه های نیروهای خارجی در این کشور 

آغاز شده است.

آقای میلر روز یک شنبه )5ثور( گفت که نیروهای 

خارجی متام پایگاه های شان را به نیروهای امنیتی 

و دفاعی افغان می سپارند. او ضمن ابراز نگرانی از 

تشدید خشونت ها توسط گروه طالبان، از رسگیری 

حمالت پس از ماه می را اشتباه خوانده است.

وی از سطح بلند خشونت ها انتقاد منوده و گفت 

که ادامه این روند، مذاکرات صلح را متاثر می سازد.

که  کرد  تاکید  خارجی  نیروهای  عمومی  فرمانده 

نیروهای  از  حامیت  به  نیروهایش  خروج  از  پس 

امنیتی افغانستان ادامه می دهد.

همچین آقای میلر تاکید کرد که نیروهای امریکایی 

این ظرفیت را دارند که نیروهای افغان را از راه دور 

نیروهای  است  قرار  دهند.  قرار  مورد حامیت  نیز 

را  افغانستان  جاری  تا ۱۱سپتامرب سال  خارجی 

ترک کنند. متحدان امریکا در ناتو نیز اعالم کرد که 

همز مان با امریکا روند خروج رسبازان خود را آغاز 

می کنند و یک جا از افغانستان خارج خواهند شد.

از سویی هم، مک  کنزی، رییس ستاد فرماندهی 

نیروهای  از  که  داده  اطمینان  نیز  امریکا  مرکزی 

امنیتی افغانستان از راه دور حامیت خواهد کرد.

به  نسبت  صحبت هایش  از  بخشی  در  اما  او 

توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

تردید منوده و از احتامل فروپاشی ارتش پس از 

خروج نیروهای خارجی سخن گفته اند.

افغانستان  دولتی  ارشد  مقام های  حال،  عین  در 

همواره گفته اند که نیروهای امنیتی توانایی دفاع 

مستقل را دارند و نگران خروج رسبازان امریکایی 

نیستند.

آنها به مردم از توانایی نیروهای امنیتی برای دفاع 

و  می دهند  اطمینان  طالبان  حمالت  برابر  در 

می گویند که مردم نیز نباید نگران خروج رسبازان 

خارجی باشند.

وزیـر  معنـوی،  احمـد  فضـل  مدنیـت:  راه   

عدلیـۀ کشـور در دیـدار بـا عبداللـه الـدرداری، 

رییـس برنامۀ انکشـافی سـازمان ملـل متحد در 

افغانسـتان دربـاره همکاری هـای ایـن نهـاد در 

بخش  هـای عدلـی، قضایـی و تقنینـی گفتگـو 

از  قدردانـی  ضمـن  معنـوی  آقـای  کردنـد. 

همکاری هـای برنامـه انکشـافی سـازمان ملـل، 

گفـت: »مـا توقـع داریـم کـه نقـش وزارت عدلیه 

به عنـوان یک نهـاد پالیسی سـاز بـرای نهادهای 

از  آن سـازمان  پروژه هـای  و قضایـی در  عدلـی 

جمله پروژۀ »لتفا« برجسته باشد.«

وی افزود که همکاری برنامۀ انکشـافی سـازمان 

تامیـن  قانون گـذاری،  بخش هـای  در  را  ملـل 

عدالـت غیـر قضایـی و پروژه هـای طـرح قوانین، 

رشح قوانیـن و نظـارت از تطبیق قوانین رضورت 

»برنامـه  می افزایـد:  عدلیـه  وزیـر  دارد.  جـدی 

نظـارت از سـطح تطبیـق قوانیـن اولیـه در حـال 

آغـاز شـدن اسـت و بـا اجـرای ایـن پـروژه تعـداد 

قوانیـن تطبیـق شـده و ایـن کـه چقـدر امـکان 

تطبیـق آن هـا وجـود داشـته و همچنـان دالیـل 

عـدم تطبیـق قانـون معلـوم خواهـد شـد.«

آقـای معنـوی گفت کـه پـروژۀ رشح قوانین برای 

ترشیـح و ساده سـازی قوانیـن نیـز روی دسـت 

گرفتـه شده اسـت. 

همچنـان او افـزود: »فهـم برخـی از قوانین برای 

قضـات سـخت  از  برخـی  بـرای  و حتـی  مـردم 

اسـت و پـروژۀ رشح قوانیـن کمـک می کنـد تـا 

فهـم آن سـاده شـود.«

همچنیـن وی از نـوآوری در رونـد قانون گذاری و 

تقویـت پـروژه طـرح قوانیـن خـرب داد و بـا اشـاره 

بـه حجـم قضایـا در محاکـم و رسگردانـی مـردم 

در ادارات حقوقـی، گفـت که نیاز اسـت عدالت 

غیـر قضایی تقویت شـود تا قضایـا پیش از رفنت 

بـه محاکـم در ادارات حقـوق وزارت عدلیـه حـل 

و فصل شـود. 

 از سـویی هـم، عبدالله الـدرداری، رییس برنامه 

انکشـافی سـازمان ملل متحد در افغانستان نیز 

در ایـن دیـدار گفـت تـالش می کنـد تا بـا برخی 

از آن هـا از طریـق پـروژه »لتفا« همکاری شـود.

وی افـزود کـه این نهـاد در حال مـرور و بازنگری 

ایـن  تـا  بـوده  بخـش  چنـد  در  »لتفـا«  پـروژه 

پـروژه بیشـرت توسـعه پیـدا کنـد. بـه گفتـۀ آقـای 

وزارت  میـان  ارتبـاط  اسـت  بهـرت  الـدرداری، 

پروژه هـا حفـظ  UNDP در خصـوص  و  عدلیـه 

شـود تـا کمک هـای دونرهـا بـه صـورت رسیـع و 

موثـر جلـب گـردد.

وزارت  بـا  نهـاد  ایـن  همکاری هـای  دربـاره  او   

عدلیـه گفـت: »اجندای ما، اجندای شامسـت و 

بـدون شـک همـکاری را جدی تـر می کنیـم کـه 

تـا سـه مـاه دیگـر ایـن پروژه هـا را به مـا بدهند.«

***

وزیر دفاع اسرتالیا: 
برنامه یی برای بازگشت به افغانستان نداریم

اسکات میلر: 
تخلیه پایگاه های نیروهای خارجی آغاز شده است

وزیر عدلیه خواستار همکاری سازمان ملل

 در قسمت عدلی و قضایی شد

رویدادها

روزنامهنگار
سید اصغر اشراق

  راه مدنیت: عبدالقدیر خموش، رییس ادارۀ 

بایومرتیک  روند  که  می گوید  امتحانات  ملی 

داوطلبان امتحان رسارسی کانکور در ۲۵والیت 

از  والیات  این  در  امتحان  و  دارد  جریان  عمال 

هشتم ثور آغاز و در دهم ثور به پایان می رسد.

که  گفت  )5ثور(  یک شنبه  روز  خموش  آقای 

امسال به صورت تخمینی بین ۲۰۰تا ۲۱۰هزار 

کشور  رسارس  در  کانکور  امتحان  در  داوطلب 

رشکت خواهند کرد.

وی بیان کرد که برنامۀ برگزاری امتحان رسارسی 

کانکور در سه مرحله تنظیم شده و پروسه ثبت 

معلومات بایومرتیک دور اول آن از تاریخ پنج ثور 

رشوع و تا هفت ثور ادامه خواهد داشت.

امتحان  امتحانات،  ملی  ادارۀ  معلومات  طبق 

و  شبانه  دینی،  علوم  متفرقه،  عمومی،  کانکور 

چهارده پاسان در والیت های سمنگان، رسپل، 

پکتیکا،  نورستان،  فراه،  بادغیس،  نیمروز،  غور، 

دایکندی، زابل، ارزگان، هلمند، قندهار، بامیان، 

کاپیسا،  خوست،  پکتیا،  لوگر،  میدان وردک، 

پنجشیر، لغامن، کرن، پروان، ننگرهار و بغالن در 

مرحلۀ اول گرفته می شود.

امتحان  دوم  مرحلۀ  که  کرد  تاکید  او  همچنین 

کانکور در والیت های فاریاب، قندوز، جوزجان، 

والیت  حوزۀ  پنج  و  تخار  هرات،  بلخ،  غزنی، 

بدخشان به تاریخ۳۰ و ۳۱ثور برگزار خواهد شد.

رییس ادارۀ ملی امتحانات افزود که مرحلۀ سوم 

طبق  می شود.  برگزار  کابل  در  کانکور  امتحان 

برنامۀ این اداره، زمان  کانکور در شهر کابل تاریخ 

تاریخ  کابل  والیت  ولسوالی های  در  و  ۱۴جوزا 

۱۵جوزا اعالم شده است.

آقای خموش عالوه کرد که براساس فیصلۀ وزارت 

تحصیالت عالی، فارغان صنف های دوازدهم سه 

چانس رشکت در کانکور را دارد و ممکن است 

تعداد داوطلبان این امتحان امسال افزایش یابد.

فارغان  این  از  پیش  که  حالی ست  در  این 

صنف های دوازدهم دو چانس رشکت در کانکور 

را داشتند.

سال های  در  که  کسانی  متامی  کرد:  تاکید  او 

یا  و  ناکام  کانکور  امتحان  در  بار  دو  گذشته 

بی نتیجه مانده اند، حق رشکت در امتحان کانکور 

را دارند.

کانکور  امتحان  که  داد  اطمینان  همچنان  وی 

برگزار خواهد  و سنجیده  قوی  تدابیر  با  امسال 

شد.

انفجار در مسجد؛ 
20جنگ جوی طالبان کشته و زخمی شدند

سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد  مدنیت:  راه 

فرماندهی پولیس هرات می گوید که شامری از 

جنگ جویان گروه طالبان درحال ساخت میان 

این  زرغون  پشتون  ولسوالی  در  در یک مسجد 

والیت بودند که ماین دست سازشان انفجار منوده 

و چندین تن از اعضای این گروه کشته و زخمی 

شده اند.

که  گفت  مدنیت  راه  روزنامه  به  ولی زاده  آقای 

این انفجار روز یک شنبه )5ثور( رخ داده است. 

به گفتۀ او، این مسجد در قریه مارآباد ولسوالی 

پشتون زرغون هرات قرار دارد که در آن گروهی 

از طالبان در حال ساخت واسکت های انتحاری 

جهت انجام حمالت تروریستی بودند.

والی  قتالی،  عبدالوحید  سید  حال،  عین  در 

هرات به رسانه ها گفته که در این انفجار دست کم 

زخمی  و  کشته  طالبان  گروه  ۲۰جنگ جوی 

شده اند.

می گویند  مردمی  منابع  بعضی  همچنین 

جهت  که  طالبان  گروه  اعضای  برخی  که 

»مشورت دهی برای ساخت واسکت انتحاری« در 

محل حارض بودند، در پی انفجار کشته شده اند.

کرد  ترصیح  پولیس  فرماندهی  سخنگوی   

مرکز،  این  در  ساخته شده  ماین های  از  که 

در  انفجاری  حمله های  و  ناامن سازی  برای 

استفاده  هرات  شهر  و  رشقی  ولسوالی های 

می شد. 

تا کنون طالبان در پیوند به انفجار و شامر تلفات 

در  پشتون زرغون  نگفته اند.  چیزی  آن  از  ناشی 

روزهای  طی  و  دارد  موقعیت  هرات  شامل رشق 

اخیر شاهد درگیری های شدید میان طالبان و 

نیروهای امنیتی بوده است.

خـــبـرهـای داخــلـی

کانکور  در  200هزارتن  از  بیش 
سال 1400شرکت می کنند

  از گزارش ها و وقایع سیاسی چند روز اخیر 

در  صلح  به  دست یابی  که  می شود  استنباط 

افغانستان چندان آسان و در دسرتس نیست.

استنکاف طالبان از رشکت در کنفرانس استانبول 

طرف های  سنگ اندازی  سخت،  رشایط  وضع  و 

جمهوریت رس راه این روند و تأکید امریکایی ها بر 

حامیت پایدار از قوای دفاعی- امنیتی افغانستان، 

را  طالبان  با  صلح  روند  که  است  رخدادهایی  از 

پیچیده تر ساخته است.

بودند؛  شده  بزرگ  توهم  یک  دچار  طالبان  گروه 

و  کرده  جمع  را  گلمش  خورده،  شکست  امریکا 

می رود، دولت افغانستان سست و لرزان و بی پایه 

فشار  برابر  در  امنیتی اش  و  دفاعی  قوای  است، 

از  داخلی  سیاسی  اختالفات  و  یک سو  از  طالبان 

سوی دیگر، از هم می پاشد و طالبان پیروزمندانه، 

بار دیگر بر رسیر امارت تکیه می زنند!

زودهنگام  خوش بینی  این  ذیل،  نکته  چند  اما 

طالبان را کم رنگ ساخته و سبب تشویش و تردید 

تازٔه آنان شده است:

در  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  اکید  تأکید   -

عدم  بر  مبنی  انقره  و  ماسکو  دوحه،  نشست های 

بازگشت  بودن  ناممکن  یا  طالبانی  امارت  پذیرش 

نظام امارت به افغانستان.

حامیت  بر  مبنی  متحده  ایاالت  و  ناتو  تأکید   -

درازمدت از نیروهای امنیتی افغانستان.

- اختالفات درونی گروه طالبان بر رس نحؤه سازش یا 

مصالحه با دولت افغانستان.

- و فشار حداکرثی کشورهای منطقه بر طالبان برای 

حضور بر رس میز مذاکره و پرهیز از دوام خشونت.

نکتٔه اصلی این است که اصوال بافت  وجودی طالبان 

قسمی است که منی توانند خود را با ساختار اداری 

مدرن و دولت داری جدید سازگار کنند. 

فلسفٔه وجودی آنان برای جنگ، مجادله و خشونت 

است.  گروه  این  ماهیت  از  تفکیک ناپذیر  بخشی 

که  شوند  قدرتی  از  بخشی  طالبان  اینکه  توقع 

اقتصادی  و  سیاسی  توسعٔه  و  سازندگی  به دنبال 

باشد، آزادی های اساسی را پاس دارد، حقوق زنان 

را تأمین و ارزش های اساسی مدرن را تطبیق کند، 

بی جا و نامعقول می مناید. 

که  بهرت می دانند  بزرگ، خود  و  از خورد  طالبان؛ 

از قوانین مدنی و اصول اداری تبعیت  منی توانند 

کنند. آنان روحیات بدوی خود را در لباس رشیعت 

تطبیق  قانون  فرای  فردی،  گونٔه  به  و  من درآوردی 

می کنند و پروای هیچ اصول، نزاکت و پرنسیب را 

ندارند. وقتی فرد شامره یک این گروه در دیدار با 

وزیر خارجٔه امریکا محکم رس جای خود می نشیند 

هیچ  ایستاده اند،  حارضان  همٔه  اینکه  به رغم  و 

عرف سیاسی و دپلامتیک و حتی نزاکت و اخالق 

چه  منی فهمد،  یا  منی کند  رعایت  را  اجتامعی 

توقعی می توان از این گروه داشت؟ آیا فردای صلح 

و مصالحه، این افراد از رییس حکومتی که عضویت 

گروه طالبان را نداشته باشد، اطاعت خواهند کرد؟ 

آیا فرماندهان و رزمندگان این گروه در صورت ادغام 

و  فرماندهان، جرناالن  از  امنیتی،  در ساختارهای 

افرسان مسلکی فرمان خواهند برد؟ ادغام این گروه 

در متام نهادها و  ساختارها چه وضعی پیش خواهد 

آورد؟ من واقعا منی توانم این وضعیت را تصور کنم!

طالبان می دانند که آنها فقط در جنگ زنده اند، با 

جنگ نفس می کشند و ادامه حیات می دهند. در 

جنگ می شکفند، می بالند و انرژی می گیرند و نام 

و نشان و آوازه و شهرت می یابند، اما در صلح خوار و  

بی مقدار می شوند.

آنها از مصالحه تنها وضعیتی را جستجو می کنند 

که به تنهایی قدرت را قبضه کنند، بساط امارت را 

پهن و شالق امر و نهی را به دست بگیرند و تجربٔه 

امارت پیشین را دوباره تکرار کنند. ادغام این گروه 

ارزش های  پذیرش  و  کنونی  متحول  جامعٔه  در 

مدنی و قوانین عرفی از تصوراتی است که به ذهن 

منی نشیند!

پس چه باید کرد؟ رصف نظر از نیت های پنهانی 

کشورهای  برخی  برنامه های  و  غربی  قدرت های 

منطقه نسبت به افغانستان، به نظر می رسد وضعیت 

کنونی تا سالیان دیگر دوام کند و هم چنان شاهد 

حوادث ناخوشایند در کشورمان باشیم. 

است  ناممکن  طالبان  یک جانبٔه  پیروزی  امکان 

در  نیز  دولت  توسط  گروه  این  قلع وقمع  امکان  و 

احتامال  پس،  می رسد.  به نظر  بعید  کوتاه مدت 

روستاها  در  »امارت«  و  شهرها  در  »جمهوریت« 

همچنان تا زمان های دیگر دوام کند و برخوردها و 

جنگ ها میان هر دو طرف، هر روز از مردم ستم دیدٔه 

ما قربانی بگیرد.

یادداشت روز

»جمهوریت« در شهر، 
»امارت« در روستا!   راه مدنیت: وانگ یو، سفیر چین در کابل 

400هزار  نزدیک  آینده  در  کشورش  که  گفت 

دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک خواهد 

کرد.

آقای یو روز یک شنبه )5ثور( در نشست خربی 

با غالم بهاءالدین جیالنی، وزیر دولت در امور 

تسلیم دهی  از  پیش  حوادث،  به  رسیدگی 

به  چین  برشدوستانه  عاجل  کمک های 

افغانستان، تاکید کرد که افغانستان و چین دو 

همسایه نیک هستند.

سفیر چین در کابل گفت که چین همراه دیگر 

همکاران جهانی خود تالش دارد تا سطح فقر را 

در جهان کاهش دهد و به منظور تامین همین 

در  به خصوص  را  خویش  کمک های  هدف، 

زمینه تامین صلح، انکشاف پایدار و آینده بهرت 

افغانستان ادامه خواهد داد.

افغانستان پیش از این در دو محموله بیش از 

۹۰۰هزار دوز واکسین کرونا را از هند و سازمان 

تالش های  هامهنگ کننده  )نهاد  کواکس 

واکسین  به  کشورها  دسرتسی  برای  جهانی 

کویید۱۹( دریافت کرده است.

جیالنی  آقای  خربی  نشست  این  در  همچنین 

عاجل برشدوستانه  یو سند کمک های  وانگ  و 

چین به افغانستان را امضاء کردند.

چین در توافق با وزارت دولت در امور رسیدگی 

روند  طرف  این  به  ماه  سه  از  حوادث،  به 

به  غذایی  محموله کمک های  یک  تسلیم دهی 

افغانستان را آغاز کرده بود، روز گذشته با اعالم 

به  رسام  آن  این کمک ها، سند  تکمیل جریان 

این وزارت تحویل داد.

آقای جیالنی افزود که مقدار مجموعی محموله 

کمک های عاجل غذایی چین برای افغانستان، 

ارزش  که  می باشد  تن  و 266مرتیک  پنچ هزار 

معادل  چینایی،  ین  ۵۰میلیون  آن  مجموعی 

۵۵۰میلیون افغانی است.

و  یک هزار  این کمک ها شامل  کرد،  او ترصیح 

284تن گندم و سه هزار و 982تن برنج چینایی 

از  با توجه به آسیب پذیری والیات  می باشد که 

انتقال  و  سهمیه بندی  طبیعی،  حوادث  لحاظ 

گردیده است.

کنار  در  که جمهوری خلق چین  می گوید  وی 

کمک های یاد شده، 13قلم مواد غذایی و غیر 

غذایی را برای دوهزار و 450فامیل آسیب پذیر 

بدخشان،  والیات  در  طبیعی  حوادث  از  ناشی 

تخار و دایکندی نیز کمک کرده است.

فامیل  هر  برای  کمک ها  این  در  که  افزود  او 

روغن،  18کیلو  آرد،  50کیلو  برنج،  30کیلو 

کیلو  دو  ماکارانی،  15کیلو  نخود،  هفت کیلو 

چای، 40سیر چوب سوخت و دو تخته کمپل 

به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزیر  است.  بوده 

حوادث گفت که روند توزیع کمک ها به صورت 

مستحق  خانواده های  برای  شفاف  و  عادالنه 

عمال آغاز شده است.

سفیر چین از کمک 400هزار دوز واکسین کرونا خبر داد
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نگرانی واشنگنت از فروپاشی اردوی ملی؛

چه چیزی سالمت این نیروها را تضمین می کند؟
»شکاف عمیق مردم و دولت، زمینه فروپاشی را فراهم خواهد کرد«

 »چشمۀ شیر« نام ساحه  یی است در سه کیلومرتی شهر 

پل خمری مرکز والیت بغالن. منطقۀ رسسبز و خوش آب و 

هوا. مردمان بومی این منطقه دهقان و زراعت پیشه بودند. 

با گل و گیاه و طبعیت زیبای این منطقه همدم بودند نه با 

تفنگ و رهزنی و اخاذی! 

در جریان سه دهۀ اخیر به خصوص در زمان حکومت کرزی 

آن  از  قبایلی  مناطق  و ارشف غنی طرح جابه جایی مردم 

طرف رسحد به مناطق شامل کشور رسعت گرفت. زمین ها 

به کوچی ها و  بهانه های مختلف  به  بومیان  و چراگاه های 

مردم مناطق خیرب پشتون خواه واگذار شد. پروسۀ واگذاری 

زمین با »صدور تذکره و جعل اسناد« برای مردمان آن طرف 

رسحد ادامه یافت. طرح اشغال زمین و مسلح سازی مردم 

مناطق  از  بسیاری  امروز در  پیش رفت که  آنجا  تا  قبایلی 

امن شامل مردم بومی ناگزیر به ترک خانه های خود شدند.

چشمۀ شیر، دندغوری، دند شهاب الدین، دشت کیله گی 

دشت ارچی کندز،  بخش هایی از والیت رسپل، سمنگان 

و والیت های اوزبیک نشین فاریاب، جوزجان و بادغیس و 

بلخ قدیم اکنون به مراکز دهشت افکنی تبدیل شده اند.

مردم بومی از ترس جان شان یا فرار کردند و یا هم ناگزیر 

شدند در رشایط سخت ظلم ناقلین و اخاذی های آنان را 

تحمل کنند.

به  افراد مسلح مربوط  بندر اخاذی  به  اکنون  چشمۀ شیر 

گروه طالبان و حامیان این گروه تبدیل شده است.

مسیر  این  از  کالن  باربری  موتر  سه هزار  از  بیش  روزانه 

با  همکاری  در  طالبان  گروه  افراد  می کنند.  رفت وآمد 

هزاران  چشم  برابر  در  روشن  روز  در  دولتی  پوسته های 

باربری  موترهای  از  کابل  و  بلخ  شاهراه  مسیر  در  مسافر 

اخاذی می کنند. 

بین  از  نفس زنان  است،  زغال  موتر  راننده  که  میاه خیل 

باربری منتظر است  و در قطار موترهای  درخت ها می آید 

تا راه باز شود.

این  از  طالبان  افغانی  میلیون ها  تا  روزانه  می گوید  وی 

موترها حق العبور می گیرند. هر موتر از 15هزار افغانی تا 

45 و 50هزار افغانی.

مسافرانی که از سمت شامل به جنوب و برعکس در حال 

راه  تا  باشند  منتظر  ساعت ها  مجبورند  هستند،  رفت وآمد 

رفت وآمد باز شود.

امکان  هستند.  زراعتی  زمین های  شاهراه  طرف  دو  در 

گشت وگذار وسایط نقلیه کوچک وجود ندارد. این مسافران 

ساعت ها در این پوسته اخاذی طالبان بند می مانند.

در چهار طرف شاهراه، پولیس و اردوی ملی در نظم دادن 

می کنند  کمک  باربری  و  تیلری  کالن  موترهای  قطار  به 

و  کرده  طی  را  چهارصدمرتی  مسیر  بتوانند  رانندگان  تا 

پول شان را به طالبان بپردازند.

اخرت محمد؛ راننده موتر کاماز است. او می گوید ما اگر به 

طالبان پول ندهیم و برگه نداشته باشیم طالبان موتر ما را 

آتش می زنند.

 حسین خیل که شاگرد موتروان می باشد، منتظر برگشت 

طالب  به  که  رفته  موتروان  می گوید  او  است.  موتر  مالک 

حق بدهد. به گفته او متام پول های جمع شده به پاکستان 

حواله می شود. طالبان از این پول برای خرید سالح، مواد 

انفجاری و تخریب پل، پلچک و تاسیسات دولتی استفاده 

می کنند.

پرسش مهم

بسیاری از مسافران و مردمی که شاهد این صحنه هستند 

کاسه  یک  در  دست شان  طالبان  و  دولت  که  می گویند 

امنیه بغالن، والی والیت، قومندان قل  هستند. قومندان 

اردو و شامری از حلقات مافیایی و دزدان محلی به شمول 

اگر رشیک  اخاذی رشیک هستند.  این  در  مرکزی  دولت 

زمین های  بین  از  طالبان  پوسته  کردن  جمع  نباشند 

زراعتی کار یک روزه است.

و  بی دفاع  مردم  از  رهزنی  و  اخاذی  پوستۀ  این  حفظ  اما 

و  برای شورشیان  افغانی  میلیاردها  ماهانه  رسمایه گزاران، 

دزدان رشیک قدرت سود دارند.

پرسش مهم از شورای امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت 

دفاع و رسقومندانی اعالی قوای مسلح این است که اگر 

ریگی در کفش شام نیست، اگر شام در این دزدی کالن 

رشیک نیستید و ده ها اگر و امای دیگر، چرا پاتوق اخاذی 

چشمۀ شیر را جمع منی کنید؟

باج  مردم  قاتالن  و  دزدان  به  چرا  می گویید  راست  اگر 

می دهید. اگر راست می گویید چرا بندرگاه ها و شاهراه های 

تجارتی را به طالبان سپرده اید. تاکی به چشم مردم خاک 

می پاشید؟

اگر راست می گویید چرا این دزدان ره گیر را از شاهراه های 

نفر  از سه هزار  کابل و مزار جمع منی کنید؟ ما هانه بیش 

از پرسونل ارگان های سه گانه امنیتی کشور و مردم ملکی 

توسط همین ها کشته می شوند. بخش عمدۀ این امکانات 

فرزندان  کشتند  و  زیرساخت ها  تخریب  برای  تسلیحات  و 

این رسزمین از همین پول های اخاذی تامین می شود. چرا 

حکومت پاسخ گو نیست و از برخورد جدی با چنین قضایا 

امتناع می گردد؟

چشمۀ شیر؛ بندر اخاذی دزدان 
و چشم پوشی حکومت

سیاست نامه
حکایت روز

سید مهدی حسینی

فرانک  جرنال  اخیر  اظهارات  به  پیوند  در   

بر  مبنی  امریکایی  نیروهای  فرمانده  مکنزی؛ 

احتامل فروپاشی ارتش افغانستان پس از خروج 

نظامی،  آگاهان  از  شامری  امریکایی،  نیروهای 

این اظهارات را از یک سو تناقض گویی مقام های 

نظامی واشنگنت می دانند و از سوی دیگر، ابراز 

نگرانی می کنند که شکاف عمیق مردم و دولت، 

خواهد  فراهم  را  ارتش  نیروهای  فروپاشی  زمینه 

کرد.

امریکا  کنگره  در  که  تازگی  به  مکنزی  جرنال 

سخرنانی می کرد، افزوده است: ارتش افغانستان 

نیازمند  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  از  پس 

این  غیر  در  بود،  خواهد  حامیت  و  همکاری 

صورت، مسلام این نیروها متالشی خواهد شد.

خروج  با  امریکایی،  نیروهای  فرمانده  گفتۀ  به 

)افغانستان(  کشور  این  از  امریکایی  نظامیان 

دفاع  برای  افغان ها  توانایی  مورد  در  نگرانی ها 

از خود و نیز توانایی این کشور در حفظ و پرواز 

هواپیامها بدون کمک مالی امریکا وجود دارد.

هم زمان با این اظهارات، گزارش هایی وجود دارد 

که ایاالت متحده برای مصونیت خروج نیروهای 

خود از افغانستان، هواپیامهای مبب افگن را در 

منطقه اعزام کرده است. 

امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی؛  جان 

)پنتاگون( تایید کرده که دو هواپیامی مبب افگن 

رسبازان  خروج  امنیت  تامین  برای  بی 52 

صورت  در  تا  شده  فرستاده  منطقه  به  امریکایی 

ایجاد تهدید از سوی طالبان، وارد عمل شوند. 

طبق اظهارات سخنگوی پنتاگون، شش جنگنده 

امریکا  ویژه  نیروهای  و یک بخش زمینی  بی 52 

اعزام  منطقه  به  خروج  روند  امنیت  حفظ  برای 

خواهند شد.

سخنگوی  معاون  امان؛  فواد  حال،  همین  در 

مدنیت  راه  روزنامه  با  صحبت  در  دفاع  وزارت 

می گوید که هم اکنون نیروهای اردوی ملی از 

دارند؛  قرار  هر لحاظ در یک موقعیت بهرتی 

ثابت  اخیر  سال  دو  در  خصوصا  نیروها  این 

کسب  را  مستقالنه  دفاع  ظرفیت  که  کردند 

کرده اند.

دو  در  که  کرد  تاکید  دفاع  وزارت  سخنگوی 

میدان های  در  خارجی  نیروهای  اخیر،  سال 

همراهی  را  افغان  امنیتی  نیروهای  جنگ، 

نکردند، نیروهای امنیتی افغان خود عملیات 

را اجرا می کردند.

او با بیان این که قدرت و قوت نیروهای اردوی 

ملی پایدار باقی خواهد ماند، گفت که جای 

نگرانی پس از خروج نیروهای امریکایی نیست 

و این نیروها حامیت های تخنیکی و سیاسی 

جامعه جهانی را به همراه دارند.

طبق آمارهای رسمی، هم اکنون بیش از 200 

وظیفه  ایفای  ملی  اردوی  چارچوب  در  نفر  هزار 

می کنند و این نیروها نیز در پنج قول اردو مستقر 

هستند.

با این حال، پرسشی خلق می شود که در رشایط 

حساس سیاسی و امنیتی، رشایطی که نیروهای 

افغانستان  در  جنگ  جغرافیای  و  خارج  امنیتی 

بر  تاثیری  چه  اظهارات  گونه  این  یافته،  توسعه 

نیروهای امنیتی افغان می گذارد؟

جرناالن  اظهارات  نظامی،  آگاهان  از  شامری   

امنیتی  وضعیت  مورد  در  را  ناتو  و  امریکایی 

پاسخ  و  دانسته  تناقض گویی  افغانستان، 

می دهند که این گونه اظهارات و تناقض گویی ها 

روحیه  امریکایی،  نیروهای  خروج  با  هم زمان 

نیروهای امنیتی افغان را تضعیف می کند.

راه  روزنامه  به  نظامی  آگاه  کوهستانی؛  جاوید 

که  بودند  مدعی  »امریکایی ها  گفت:  مدنیت 

نیروهای امنیتی افغان ظرفیت دفاع مستقالنه، 

دارند  را  امنیت  توانایی حفظ  و  اجرای عملیات 

و می توانند با چالش های امنیتی مقابله کنند، 

ولی اظهارات اخیر فرمانده سنتکام چیزی غیر 

از این است؛ به این معنا، هیچ گونه واقعیتی در 

وجود  امریکایی(  )جرناالن  آن ها  صحبت های 

ندارد.«

دولت  هرازگاهی  کوهستانی،  آقای  گفتۀ  به 

افغانستان هم ادعا می کند که نیازی به حضور 

و  منی شود  دیده  کشور  در  خارجی  نیروهای 

برابر چنین اظهاراتی که مرال  باید در  بنابراین، 

می کند،  تضعیف  را  افغان  امنیتی  نیروهای 

پاسخ گویی وجود داشته باشد. 

یک  صورتی که  افزود:»در  همچنان  ادامه  در  او 

می داشت،  وجود  افغانستان  در  پاسخ گو  نظام 

را  وضعیت  از  دفاع  توانایی  امنیتی  نیروهای 

داشتند/دارند و این ظرفیت وجود دارد.«

نارضایتی  تاثیر  بر  اشاره  با  نظامی،  آگاه  این 

از  از دولت، گفت که اوج نارضایتی مردم  مردم 

بود،  نظام  همکار  نزدیک ترین  نظام که  ساختار 

را  موجود  ساختار  مردم  و  منی کند  همکاری 

می شناسند؛  چهارنفره«  »جمهوریت  عنوان  به 

فاصله  نظام  به  نسبت  مردم  وضعیتی که  چنین 

کشور  امنیتی  نیروهای  چگونگی  دارند،  بسیار 

وضعیت  می سازد.»چون  مواجه  چالش  به  را 

موج  نیستند،  طالبان  تنها  است،  چندجانبه 

نیروهای  میان  در  نارضایتی  موجب  نارضایتی 

امنیتی هم شده می تواند.«

کوهستانی با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد 

ساختار  از  مردم  نارضایتی  میزان  رفنت  بلند  که 

حکومت، چالش بزرگ در برابر نیروهای امنیتی 

است و این چالش نباید ساختار نیروهای امنیتی 

را مجددا متالشی، شکسته یا از بین بربد؛ بر این 

همه جانبه  همکاری  و  هم سویی  یک  به  اساس، 

متام گروه هایی که علیه هراس افگنان قرار دارند، 

رضورت پنداشته می شود.

این که  بر  تاکید  با  همچنان  کوهستانی  جاوید 

سیاست های موجود در کشور تغییر کند، افزود: 

در حالی که متحدان دیگر همکار امنیتی نیست، 

جرناالن  می کنند،  بیرون  را  تجهیزات شان 

غیرمسووالنه  صحبت های  با  نباید  امریکایی 

افغان  امنیتی  نیروهای  روحیه  تضعیف  باعث 

شوند.»وظیفه وزارت خارجه و شورای امنیت ملی 

افغانستان است که عکس العمل نشان  حکومت 

دهند.«

او به رصاحت بیان کرد که بقای نیروهای امنیتی 

در گرو همکاری مردم با دولت است و در صورت 

همکاری مردم، این نیروها حفظ شده می تواند. 

کوهستانی در ادامه ابراز نگرانی کرد که اگر نگاه 

قومی به ساختار قدرت ادامه یابد، شکی نخواهد 

بود که نیروهای امنیتی متالشی شوند.

استفاده ابزاری از اردوی ملی

استفاده سیاسی و ابزاری از اردوی ملی یکی از 

آگاهان  روزهاست.  این  زبانزد  مسایل  مهم ترین 

از  شخصی  و  سیاسی  استفاده  که  باورند  براین 

نظام  اپوزیسیون  رسکوب  برای  امنیتی  نیروهای 

خطرناک قلمداد می شود.

به گفتۀ جاوید کوهستانی، چگونگی لشکرکشی 

وردک،  میدان  بهسود  ولسوالی  به  حکومت 

اعضای  از  برخی  با  امنیتی  نیروهای  برخورد 

ناپسند  رفتار  راسخ(  )مهدی  منایندگان  مجلس 

این نیروها در مرکز بامیان از جمله مواردی اند که 

نفرت مردم را نسبت به نظام بلند برده و زمینه را 

برای متالشی فراهم می سازد.

این موضوع اشاره  به  آقای کوهستانی در حالی 

می کند که سه روز پیش، نیروهای اردوی ملی، 

در  وردک  میدان  مردم  مناینده  راسخ  مهدی 

مجلس منایندگان را بازداشت کرده بود. هرچند 

مجلس  عضو  این  بازداشت  دلیل  دفاع  وزارت 

راسخ  اما مهدی  نکرده  بیان  را رسام  منایندگان 

گفته بود که او به دستور یاسین ضیا لوی درستیز 

وزارت دفاع بازداشت شده بود.

از  بخشی  در  همچنان  کوهستانی  جاوید 

سخنانش تاکید ورزید که در موجودیت نارضایتی 

فراگیر مردم از دولت، برخوردهای قومی و فساد 

نظام  در  افراد  از  شامری  کشور،  در  گسرتده 

خودشان را ارباب مردم فکر می کنند و در چنین 

حکومت  حداقلی  مرشوعیت  و  جایگاه  حالتی، 

امنیتی هم  نیروهای  بنابراین،  از دست می رود. 

بین  در  را  اهمیت خود  و  می شود  دولت  مربوط 

مردم نیز از دست خواهند داد.

یونس سلیمان خیل

گزارشگر
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تروپیزم، انگیزه  و میدان نیرو در داستان »مار«
)اثری از جان اشتاین بک(

فرهنگ
از کوچه رندان

داستان کوتاه »مار« اثر جان اشتاین بک براساس ناتورالیزم 

شکل گرفته است.  این داستان حیات حیوانات و بخصوص 

که  تجارتی  آزمایشگاه  دریک  را  خزندگان  و  بحری  حیوانات 

صاحب آن یک جوان است نشان می دهد.  این جوان حیوانات 

نوع حیوانات هم  این  و فروش  به خرید  و  را تسلیخ می کند 

می پردازد.  

به  بلندقد  خانم  یک  است.  شبی  مسلط  حیوانات  باالی  او 

صورت غیرعادی واردآزمایشگاه می شود.  طبیعت شناس جوان 

تحت تاثیر میدان نیروی آن زن قرار می گیرد.  داستان از نگاه 

طبیعت شناسی و روان شناسی عینی و روان شناسی حیوانات 

مخصوصأ تروپیزم اهمیت خاصی دارد.  این نبشته کوششی 

است برای شناخت بهرت این داستان ازنظر تروپیزم و انگیزه 

و میدان  نیرو.  

تروپیزم، عمل کیمیایی- فزیکی است که تحت تاثیر یک نیرو، 

و  اناتومی و حالت استاتیک  ازنظر فزیولوژیک،  را  موجودات 

اصطالح،عمل  این  توسط  معموآل  می دهد؛  تغییر  دینامیک 

حیوانات  و  نباتات  حرکات  و  مقناطیسی  اشیای  جاذبۀ 

توجیه می شود.  از این عمل تروپیک، وجود انگیزه در درون 

موجودات حیه و وجود نیروها در بیرون از موجود حیه یا غیر 

حیه حتی انسان تبیین می شود.  

در داستان مار تروپیزم و عمل متقابل انگیزه و میدان  نیروهای 

نگهداری  برای  عمل  جریان  در  و  آزمایشگاه  یک  در  بیرونی 

ماهی مخصوص  پا،  گربه،هشت  مار، موش،  مانند  حیوانات 

بخصوص  و  آزمایشگاهی  مشاهدۀ  جهت  دریایی،  ستاره  و 

مشاهدۀ میکروسکوپی مورد توجه قرار می گیرد.  این تروپیزم 

و عمل متقابل ِانگیزه و نیرو در یک قسمت داستان فراتر از 

حیوانات قرار می گیرد و با ورود یک خانمِ ازنظر روانی متفاوت 

انسان-  و  حیوان   - انسان  رابطۀ  به  حیوانات  رابطۀ  ازحیطۀ 

را در  این دیدگاه می توان داستان  انسان مترکز می  کند.  با 

آزمایشگاه به دوقسمت متامیز تقسیم کرد.  

راوی داستان در آغاز به معرفی صاحب آزمایشگاه خصوصی 

می پردازد و وصف کار روزانۀ وی را در یک ساختامن جالب 

در  آن  نیمۀ  دارد؛ رشح می دهد.  یک  دونیمه  آن  تهداب  که 

خشکه است و نیمۀ دیگرش در آب واقع شده.  داستان از نگاه 

تبارز و ارتباطات چهرۀ مرکزی آن، داکرت فلیپس به دوقسمت 

تقسیم می شود.  

و  و مناسبات میان حیوانات  اول وصف حیوانات  در قسمت 

روابط میان فلیپس ، صاحب آزمایشگاه با آن حیوانات بررسی 

می شود.  

انکشاف می کند  با ورود یک خانم، داستان  در قسمت دوم 

و  حیوانات  آزمایشگاه،  خانم،  آن  میان  جدید  رابطۀ  و 

داکرت)صاحب آزمایشگاه( به وجود می آید.  

داکرت در آزمایشگاه مطابق اصول علمی کار می کند.  بر پایۀ 

این اصول، بسیاری از حیوانات را در برابر هم قرار می دهد 

کار حیوان دیگررا یک طرفه کند  یا زهرش  تا خورده شوند، 

یا این که آنها را تسلیخ می کند و در برابر میکروسکوپ برای 

مشاهده قرار می دهد.  اما اخالقآ به خود اجازه منی دهد که 

اشخاص  لذتجویانۀ  خواست های  یا  تفریح  برای  حیوانات، 

مورد اذیت قرار بگیرند.  

آزمایشگاه در حقیقت هم یک منایشگاه تاریخ طبیعی است 

و هم در آن به خرید و فروش حیوانات پرداخته می شود.  این 

آزمایشگاه در جایی واقع شده که بازار کنرسوفروشی ساردین 

است.  در منزل دوم روی پایه هایی که زینه های آن به خشکه 

وصل می شود، به طور جالبی بنا گردیده است.  

هم  ساحه  در  حیوانات  پیداکردن  برای  آزمایشگاه  داکرت 

می کند.  جمع آوری  را  حیوانات  مختلف  جاهای  می رود.  از 

محل  که  جوان  فلیپس  داکرت  حرکت  وصف  از  مار   داستان 

ماهیگیری را ترک می کند؛ آغاز می شود.  روایت می شود که 

آن وقت هوا تاریک شده بود.  

»اوکوله پشتی خود را به شانه انداخت و از برکۀ ماهگیری دور 

شد.  ازتخته سنگ ها باال رفت و با کلوش هایش که صدای به 

زمین خوردن آن بلند بود از کوچه عبور کرد تا به آزمایشگاه 

بود؛  واقع  »مونرتی«  تجارتی خود که در کوچۀ کنرسوسازی 

کوچک  بود.  ساختامن  شده  روشن  کوچه  رسید.  چراغ های 

آزمایشگاه در رستۀ کانرسوفروشی ها که دو طرفش دکان های 

و  آب  میانۀ  در  می شد؛  دیده  ساردین  بزرگ  بوتل های  از  پر 

خشکه ساخته شده بود.  داکرت فلیپس از پله های چوبی باال 

رفت و در را باز کرد.«  

با این مقدمه از معرفی داکرت و موقعیت ساختامن آزمایشگاه، 

داستان به قسمت اول داخل می شود.  رابطه فلیپس به عنوان 

صاحب آزمایشگاه با حیوانات مطرح می گردد.  در این قسمت 

نشان داده می شود که رابطۀ متقابل میان فلیپس و حیوانات 

تعیین می کند.  مشاهده می شود که  را  رفتار حیوانات  نحوۀ 

را  خود  قفس هایشان  در  سفید  موش های  فلیپس  آمدن  با 

شیر  برای  زندانی  پشک های  و  زدند  سیم ها  پایین  و  باال  به 

رسوصدا انداختند.  داکرت برای حیوانات هامن نیروی بیرونی 

در  و  پیدا می کنند  انگیزه  آن  مشاهدۀ  با  که حیوانات  است 

تالش می شوند که با او ارتباط قایم کنند.  فلیپس برای آن ها 

با پاسخ در برابر گرسنگی و تشنگی رشطی شده است.  آنها 

در وجود فلیپس غذا را می بینند.  

ازطریق  فلیپس  وجود  و  روشنی  موجودیت  و  حیوانی  هوش 

وصف اتاق کار و قفسه های شیشه یی مارهای زنگی به بیان 

درنظر  مارها  برای  زندگی  فضای  یک  را  اتاق  می آید.  اگر 

فعالیت های  و  وجود  که  نیرو  از  نوعی  حقیقت  در  بگیریم؛ 

دارد  استیال  زندگی  فضای  این  در  آنست؛  نشانۀ  فلیپس 

را  فزیولویک  مجموع  در  و  کیمیاوی  و  فزیکی  تعامالت  که 

مارها  فعالیت های  با  و  می اندازد  جریان  به  مارها  درون  در 

این  در  روایت  که  می یابد.  طوری  سمت  و  می شود  متبارز 

فضا با دقت، حرکات فلیپس را هر لحظه ثبت کرده تا اثرات 

این  متقابل  اثرات  گردد؛  برمال  موثر  نیروی  یک  به عنوان  آن 

مارها  حرکات  مشاهدۀ  باعث  که  انگیزه هایی  در  حرکات 

می گردد؛ نیز دیده می شود.  

چیزها  انتخاب  و  مکان ها  در  فلیپس  گرفنت  قرار  چگونگی 

فلیپس  وجود  از  برآمده  گوناگون  نیروهای  تبارز  از  نوعی 

نیرو  به عنوان  روشنی  روایت،  این  است.  در  نیرو  میدان   در 

شناخته می شود؛ کوله پشتی تر نیز با نیرو مرتبط است.  

و  کرد  روشن  را  کار  اتاق  خیره کنندۀ  چراغ  فلیپس  »داکرت 

کوله پشتی تر خود را روی زمین انداخت.  کنار کلکین نزدیک 

قفس های شیشه یی رفت که مارهای زنگی در ان می زیستند؛ 

تکیه داد و به آن ها نگریست.«  

راوی موضوع هوش یا شناخت و دریافت مارها را موکد می سازد 

و به این که مارها آشنا و بیگانه را تشخیص می دهند؛ اشاره 

منوده می گوید که: »مارها در گوشه های قفس دسته دسته 

چنرب زده بودند و راحت کرده بودند.  اما رسهایشان واضح بود. 

همین  اما  منی نگریست؛  چیزی  به  انگار  تارشان   چشمهای 

با  زبان های شگاف دارشان  تکیه داد  به قفس  که مرد جوان 

نوک های سیاه و پشت صورتی رنگ بیرون آمدند و آرام به باال 

شناختند؛  را  فلیپس  مارها  که  بعد  و  خوردند  تکان  پایین  و 

زبانک های خودشان را درون دهان بردند.«  

درون  گاهی  آزمایشگاه،  ساختامن  بیرون  گاهی  روایت 

پایه های  شسنت  بیرون،  می گیرد.  در  وصف  به  را  آزمایشگاه 

امواج  توسط  شده اند،  نصب  آب  داخل  که  ساختامن  بنای 

فلیپس،  داکرت  آزمایشگاه  درون  می آید.  در  وصف  به  دریا 

اتاق ها و ابزار و و سایل از یک طرف و حیوانات ازطرف دیگر، 

در ارتباط هم به رشح می آیند.  دروازه آزمایشگاه مستقیم به 

دروازه یی  اتاق خواب  به  کار  اتاق  از  و  باز می شود  کار  اتاق 

است.  راوی روی وسایل و اشیای شخصی و مسلکی موجود 

در اتاق ها مترکزمی کند تا نحوۀ فعالیت آزمایشگاهی و حیات 

روزانۀ یک طبیعت شناس را در زندگی شخصی و مسلکی به 

منایش بگذارد. 

» فلیپس جمپر چرمی خود را درآورد، آتشی در بخاری بزرگ 

افروخت.  یک چای جوش آب روی بخاری گذاشت.  یک قطی 

روی  در  خود  پشتی  کوله  انداخت.  ایستاد.  به  آن  در  لوبیا 

زمین نگاه کرد.  فلیپس، جوان و باریک اندام بود.  چون زیاد 

به میکرسکوپ می دید؛ چشامن کارکرده یی داشت.  ریش او 

از  کرد.  گرمایی  بخاری گرگر صدا  اتاق  بود.  در  کوتاه  و  بور 

آن بیرون زد.  کار فلیپس با دریا، آب و حیوانات دریایی بود . 

 طوری که دیده می شد در بیرون ساختامن آزمایشگاه چنانکه 

گفتیم در نیمه با آب ارتباط داشت.

  موجهای کوچک، پایه های ساختامن را آرام آرام می شستند. 

با  آزمایشگاه  که  است  مشخص  هم  ساختامن  داخل   در 

حیوانات دریایی ارتباط دارد.  در قفسه های اطراف اتاق کار 

پشت رسهم ظرف های انباشته از منونه های حیوانات دریایی 

بود که به وسیلۀ آزمایشگاه خرید و فروش می شد.« 

وصف اتاق خواب و اتاق کار داکرت فلیپس دو جلوۀ زندگی او 

را که تنگاتنگ باهم هامهنگی داشتند؛نشان می دهد. 

» داکرت دری را گشود.  به اتاق خوابش رفت.  اتاق خواب یک 

حجرۀ انباشته از کتاب، با یک تخت خواب سفری، یک چراغ 

بود.  کلوش هایش  ناراحت  چرمی  چوکی  یک  و  میزی  روی 

اتاق  به  پوشید.  وقتی  را  و رسپایی های پشمی اش  درآورد  را 

اول)اتاق کار( برگشت آب در چای جوش زمزمه می کرد.  کوله 

پشتی اش را روی میز برابر نور سفیدرنگ چراغ گذاشت.  ده 

پهلوی  را  آن درآورد.  آنها  از  تا ستارۀ دریایی معمولی  بیست 

هم روی میز چید.  

موش ها، هشت پا، ماهی مخصوص و پشک، پیوند مکانی یا 

آزمایشگاه  در  تامین می شد  فلیپس  توسط  که  پیوند غذایی 

جانبه  دو  ارتباط  حیوانات  و  فلیپس  میان  داشتند.  ارتباط 

بود.  حیوانات نوعی از رفتار در برابر فلیپس نشان می دادند 

و فلیپس هم گرسنگی و تشنگی آنها را رفع می کرد.  درفضای 

زندگی آزمایشگاه میان انگیزه درونی حیوانات و میدان  نیرو 

که در محور آن فلیپس بود؛ ارتباط قایم می گردید.  چشم های 

کارکشته فلیپس پس از آن که متوجه موش های پررسوصدای 

قفس های سیمی شد؛ یک مشت دانه از یک پاکت کاغذی 

چشم  یک  در  ریخت.  موش ها  آنها  غذای  ظرف  در  و  درآورد 

دانه ها  روی  را  خود  و  جستند  پایین  سیم ها  از  زدن  هم  به 

انداختند.«  

آزمایشگاه حرکات و رسنوشت پشک ها جالب است.  این  در 

می کند.  زندگی  خشکه  در  و  است  خانگی  حیوان   پشک 

 ارتباط میان فلیپس و پشک ها نه تنها ارتباط غذایی است؛ 

مواظبت  و  دارد.  نوازش  تبارز  آن  در  نیز  مهرورزی  از  نوعی 

با  امر  این  و  می آورد  وجود  به  آنها  در  را  مهری  حیوانات؛  از 

حرکاتی چون خمیدگی بدن که نشانۀ طلبیدن نوازش است؛ 

توسط حیوانات نشان داده می شود. 

» یک بوتل شیر باالی قفسه شیشه یی میان دو ظرفی که در 

یکی از آن ها هشت پای کوچکی شناور بود و درظرف دیگری 

فلیپس  داشت.  داکرت  قرار  می کرد؛  شنا  مخصوصی  ماهی 

بوتل شیر را برداشت و به قفس پشک ها متوجه شد.  اما پیش 

پشکها  مرگ  اتاق  )به  بکند  پر  را  شیر  ظرف های  که  این  از 

پر  دیگر  پشک های  برای  را  نعلبکی ها  بعد  و  کرد(  رسیدگی 

کرد.  یکی از پشک ها زیر دستش خم شد.  داکرت آرام خندید 

و گردن اورا ناز کشید.«

  از سوی دیگر، در این آزمایشگاه ، تسلیخ و ترشیح اناتومی 

منجر به مرگ قصدی پشک می شود.  فلیپس که این کار را 

نیز  و  ندارد  وجدان  ناآرامی  می دهد؛  انجام  علمی  لحاظ  به 

نحوۀ مرگی که برای پشک در این آزمایشگاه انتخاب می شود؛ 

استفاده از گاز است.  

ِ قفس را باز کرد و به آرامی یک پشک بزرگ آل پلنگی  »در 

موفرفری را از آن به در آورد.  پشک را لحظه یی نوازش کرد و 

بعد او را در صندوق کوچکی گذاشت که رنگ سیاه به آن زده 

بودند.  درش را بست و آن را قفس کرد و بعد شیردهن را که 

گاز را به اتاق مرگ )یعنی هامن صندوق( می فرستاد باز کرد! 

تقالی کوتاه و آرامی در صندوق سیاه گذشت.  لحظات بعد 

صندوق آرام شده بود.  شیر دهن گاز را به حال خود گذاشت؛ 

شود.«)وبدین  گاز  از  پر  باید  بسته  در  صندوق  اینکه  برای 

صورت، گاز پشک را کشت.(

در این آزمایشگاه ، بخاری برای گرمی اتاق استفاده می شود 

و  پخنت  شد.  غذا  مستفید  نیز  پخت  در  آن  از  می توان  ولی 

رصف غذای طبیعت شناس با کارهای آزمایشگاهی او در هم 

می آمیزد. 

» روی بخاری ، چای جوش آب قل قل می جوشید و با جوش و 

خروش به دور بوتل پر از لوبیا می خورد.  داکرت فلیپس قطی 

لوبیا را با یک انربک بزرگ درآورد.  رسش را باز کرد و لوبیاها 

را در یک بشقاب شیشه یی ریخت.  

به خوردن آن مشغول شد.  لوبیاها که متام شد؛ بشقاب را در 

روشویی گذاشت.  

حین غذا خوردن ستاره دریایی مورد توجه فلیپس بود.  فلیب 

به ستارۀ دریایی روی میز می دید.  ازستاره های دریایی که 

روی هر پرۀ شان، خط سفیدی بود؛ قطرات ریز مایع سفید 

رنگی تراوش می کرد.« 

آزمایشگاه وسایل و اسباب زیادی دارد.  این وسایل و اسباب 

یک بخش حیات آزمایشگاهی است. 

» فلیپس به طرف املاری و سایل و اسباب رفت.  از این قفسه 

کوچک  شیشه یی  ظرف های  دسته  یک  و  میکرسکوپ  یک 

درآورد.  ظرف ها را یکی بعد از دیگری به وسیلۀ شیردهنی از 

آب دریا پر کرد و آنها را کنار ستاره های دریایی ردیف منود.  

دستش  بند  از  را  است.  ساعتش  مهم  آزمایشگاه  در  ساعت 

بازکرد و آن را روی میز زیر نور سفید گذاشت.  

تسلیخ  دریایی  حیوانات  آزمایشگاه،  درداخل  که  درحالی 

دیگر  حال  موج ها  دریا  در  ازساختامن  بیرون  در  می شدند؛ 

داشتند.  موج ها با آه های کوتاه پایه های زیر بنا را می شستند.  

فلیپس برای فعالیت های آزمایشگاهی روی ستاره های بحری 

قطره چکانی  میز  روک  کند.  از  رشوع  را  کار  گرفت  تصمیم 

درآورد و روی ستاره های دریایی خم شد.« 

بدین صورت، قسمت نخست روایت مار که در ان فلیپس با 

حیوانات مطرح است ختم می شود.

گل احمد یام؛ 

نویسنده و استاد دانشگاه

 های پیغمرب! های پیغمرب!

قد برافراز و امتت بنگر

از بر ما چین تا در خاور

مرگ شان همره، دردشان یاور

                             

        های پیغمرب! 

های پیغمرب!

بوسنی در زخم، می زند پهلو

ز الجزایزغم، می کند سو سو

از فلسطین خون می رود هر سو

از دیار من، دود و خاکسرت

                                 های پیغمرب!                

های پیغمرب!

قد برافراز و قتل امت بین

از رسایو  و تا، رس زمین چین

بر خرابۀ قدس، لحظه یی بنشین

خانه را مگذار بر کف کافر

                                های پیغمرب! 

های پیغمرب!

فرصتی دریاب، شام و عامن را

گریه یی رسکن، مر خراسان را 

مویه یی آغاز، تاجیکستان را

آیتی خوان بر، مسجد بابر

                              های پیغمرب! 

های پیغمرب!

فرقه بازی ها گشته اسالمت

جز دکان داری، نیست با نامت

می رود برباد، گنج انعامت

از تو جز حرفی، نیست بر منرب

                                 های پیغمرب! 

های پیغمرب!

آنچه که پیداست هیرو هامون است

گر بود دجله یا که جیحون است

خطۀ اسالم غرقه در خون است

داعیان ره، نوکر و چاکر

                               های پیغمرب! 

های پیغمرب!

هر طرف اینجا در دیار من

می شود برباد، خانه و خرمن

کشته می گردند، مومن و محسن

بر رس هو کوی، در پس هر در

                               های پیغمرب! 

های پیغمرب!

کودکان فقر، اندرین وادی

رو به نومیدی، رو به بربادی

خواهران از سوگ، آه و فریادی

مادران در خون، جامه و معجر

                             های پیغمرب! 

های پیغمرب!

تا کجا قتال، فتنه انگیزد

تا چه حد نامرد، خون ما ریزد

تا به کی باطل، با حق استیزد

با به کی خلق و، این ستم گسرت

                             های پیغمرب! 

های پیغمرب!

می کشد منرود، مومنان را این

زیر نام تو، زیر نام دین

می زند آتش، هر سو بد آیین

هین گذاری کن، سوی این محجر

      های پیغمرب! های پیغمرب!

قهار عاصی



madanyatdai ly.com 5 سال دهم   شامره 727      دوشـنبه 6 ثور  1400
تحقیق

اسدالله پژمان؛ کارشناس حقوق برش/ قسمت چهاردهم

هـ- اعالمیه پناهندگی رسزمینی )1967(

اعالمیـه پناهندگـی رسزمینـی در 14دسـامرب 1967 طی قطع نامه شـامره 

2312 بـه اتفـاق آرا توسـط مجمـع عمومـی بـه تصویـب رسـید.  بـر مبنای 

ایـن اعالمیـه: هـر فـردی که به خاطـر نقض اصـول اعالمیـه جهانی حقوق 

بـرش، حیـات، جسـم و جـان و آزادی اش در معـرض خطـر باشـد صالحیـت 

پنـاه جسـنت دارد. در بنـد دوم مـاده 14 اعالمیـه جهانی حقـوق برش آمده: 

» در مـوردی کـه تعقیـب واقعـا مبتنـی بـه جـرم عمومـی و غیـر سیاسـی 

و رفتارهـای مخالـف بـا اصـول و مقاصـد ملـل متحـد باشـد، منی تـوان از 

ایـن حـق اسـتفاده منـود.« در اعالمیـه پناهندگـی رسزمینـی گفتـه شـده 

کـه کشـورها بـا دادن پناهندگی بـه افراد بنـد دوم ماده چهاردهـم اعالمیه 

ایـن  و  منی شـوند  بین املللـی  مسـوولیت  دچـار  بـرش،  حقـوق  جهانـی 

پناهندگـی بایـد توسـط سـایر کشـورها محرتم شـمرده شـود. 

نکتـه مهـم دیگـر کـه در اعالمیـه رسزمینـی ترصیـح شـده این اسـت که از 

سـایر کشـورها خواسـته شـده در راسـتای وحدت بین املللی باید اقدامات 

الزم بـرای کاهـش بـار کشـورهایی کـه پناهنـدگان نخسـتین بـار بـه آنجـا 

وارد می شـوند، همـکاری کننـد و در کشـور خـود پذیـرش داشـته باشـند.  

همچنیـن در ایـن اعالمیـه اشـاره شـده کـه هیـچ فـردی را نبایـد بـه اخراج 

یـا بازگشـت از نقطـه مـرزی محكـوم منـود به صورتـی كـه ناچـار شـود بـه 

رسزمینـی برگـردد یـا در رسزمینـی باقـی مبانـد كـه در آن به خاطـر نقـض 

اصـول اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش حیات، جـان و جسـم یـا آزادی اش در 

معـرض خطـر قـرار دارد. ایـن اصـل در مـورد افـرادی كـه به دالیـل روشـن 

خطـری علیـه امنیـت كشـور پذیرنـده به شـامر می آیـد یـا به دلیـل حكـم 

حسـاب  بـه  كشـور  آن  علیـه  خطـری  جـدی،  جـرم  یـك  ارتـكاب  قطعـی 

می آینـد قابـل اجـرا نخواهنـد بـود.

و- قطع نامه های سازمان ملل

مفهـوم  توسـعه  در  منی تـوان  را  متحـد  ملـل  سـازمان  قطع نامه هـای 

پناهندگـی و توسـعه صالحیت هـای کمیسـاریای عالـی امـور پناهنـدگان 

را نادیـده گرفـت. سـازمان ملـل متحد نظر بـه رضورت در مـورد پناهندگان 

ملـل  سـازمان  قطع نامه هـای  منوده انـد.  صـادر  متعـدد  قطع نامه هـای 

متحـد در مـورد پناهندگان شـکل اختصاصی داشـته و به صورت مشـخص 

در گـروه خـاص از پناهنـدگان را هـدف قـرار داده و در مـورد آن قطع نامـه 

صـادر منـوده اسـت. 

 1129 )XI( 1006 و )ES-II( در ايـن خصـوص مي تـوان بـه قطع نامه هـای

 1784)XVII( ،1176 )XII( در مـورد پناهنـدگان مجـاری، قطع نامه هـای

 ،1286)XIII( در مـورد پناهنـدگان چینی در هانـگ كانگ، قطع نامه هـای

)XVI( ،1500 )XV( ،1389 )XIV( 1672 در مـورد پناهنـدگان الجزایـری 

در مراكـش و تونـس، قطعنامـه )XVI(1671 در مـورد پناهنـدگان آنگـوال 

در زئیـر، قطع نامـه )XX( 2040 در مـورد پناهنـدگان از پاكسـتان رشقـی، 

 )XXX( 2958 در مـورد پناهنـدگان سـودانی، قطع نامـه)XVII( قطع نامـه

3455 در مـورد آوارگان هندوچیـن، قطع نامه هـای 32/119 و 31/126 در 

مـورد پناهنـدگان دانشـجو در افریقـای جنوبـی و باالخـره قطع نامه 3270 

در مـورد پناهنـدگان در افریقـای جنوبـی اشـاره كرد.

بـه عـالوه مجمـع عمومـي غالبـاً بـه وضعيت هـاي خـاص پناهنـدگان در 

نقـاط جغرافيايـي مشـخص خصوصاً در افريقـا اشـاره دارد. اهميت هر يك 

از ايـن قطع نامه هـا نيازمنـد تعبـر و تفسـر خـايص اسـت. برخـي از ايـن 

قطع نامه هـا تنهـا به منظـور جلـب توجـه بـه يـك وضعيـت ويـژه يـا اهميت 

قائـل شـدن بـراي گروهـي از پناهنـدگان صـادر شـده اند و در مـورد برخـي 

ديگـر مجمـع عمومي خواسـته اسـت تا مجوزهـاي ويژه  یی جهـت كميرس 

عـايل بـراي كمـك به پناهنـدگان خـايص را صادر منايـد. ايـن قطع نامه ها 

در مـورد افـرادي اسـت كـه رسـامً در حـوزه مسـووليت کمیسـاریای عالـی 

آنهـا  بـه  امـور پناهنـدگان قـرار مني گرنـد؛ بـل كمـك  سـازمان ملـل در 

در چارچـوب مفهـوم »مسـاعي جميلـه« قـرار مي گـرد. شـايد وجـود ايـن 

قطع نامه هـا بـراي احـرتاز تعيـن وضعيـت پناهنـدگان به صـورت رسـمي 

باشـد، هم چنان كـه مسـاله تعيـن وضعيـت پناهنـدگان به صـورت جمعي 

تحـت همـن عنـوان آمـده اسـت. همچنین صـدور قطع نامه در مـورد زنان 

و اطفـال پناهنـده یکـی از مـواردی مهـم دیگـر اسـت که از سـوی سـازمان 

ملـل صـادر گردیـده اسـت. در ایـن قطع نامه تأکید شـده که توجـه به زنان 

و اطفـال مسـتلزم توجـه بیشـرت می باشـد. 

ز- اعالمیه کنفرانس جهانی حقوق برش

اعالمیـه کنفرانـس جهانـی حقوق بـرش در 25 جـون 1993 در وین، یکی از 

کنفرانس هـای مهـم بـود کـه در بخش هـای مختلـف حقوق بـرش از جمله 

موضـوع پناهنـدگان توجـه منـوده اسـت.  بنـد 13 فصـل دوم ایـن اعالمیه 

آمـده اسـت: » کنفرانـس جهانـی حقـوق بـرش تأکیـد می کنـد کـه هـر فرد 

کـه تحـت اذیـت و آزار قـرار دارد بدون تبعیـض از هر نظر حـق دارد درصدد 

جسـتجوی پناهندگـی بـه کشـور دیگـر و برخـورداری از حـق پناهندگـی 

باشـد و حـق دارد بـه کشـور خـودش بـاز گـردد. در همین رابطـه کنفرانس 

جهانـی بـر اهمیـت اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش، کنوانسـیون1951 در 

ایـن  در  اسـناد منطقه  یـی  و  پروتـکل 1967  پناهنـدگان،  مـورد وضعیـت 

تعـداد  کـه همچنـان  از کشـورهایی  کنفرانـس  تأکیـد می منایـد.  زمینـه 

آنهـا  میزبـان  و  کـرده  قبـول  خـود  رسزمیـن  در  را  پناهنـدگان  از  زیـادی 

می باشـند و نیـز دفـرت کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان به خاطـر اهتاممی 

کـه در انجـام مأموریـت محوله دارد تشـکر و سـپاس گزاری می مناید. عالوه 

بـر ایـن کنفرانـس از دفـرت آژانس سـازمان ملل بـرای کار و رفـاه پناهندگان 

فلسـطینی در خـاور نزدیـک سـپاس گزاری می منایـد. کنفرانـس حقـوق 

از  بـرش  حقـوق  فاحـش  نقـض  کـه  می کنـد  تأییـد  را  مطلـب  ایـن  بـرش 

جملـه در مخاصـامت مسـلحانه از عوامـل پیچیده یـی اسـت کـه منجـر 

بـه آواره شـدن مـردم می شـود. هرچنـد در سـال 1977 بـه تصویـب مجمـع 

عمومـی، مناینـدگان تام االختیـار کشـورها بـرای ایجـاد یـک کنوانسـیون 

جدیـد پناهندگـی اجـالس متعـدد برگـزار منودند امـا به نتیجه نرسـیدند.
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اجتامع

روایتی آزاردهنده از دوره طالبان!

  ماه میزان سال ۱۳۷۵ بود و نخستین 

 5 کودک  کابل.  در  طالبان  حضور  سال 

ساله بودم و این واقعیت تلخ اتفاق افتاد و 

آن  از  سال   25 از  بیشرت  که  امروز  تا 

می گذرد، ذهنم را می آزارد.

پنداشته  جرم  طالب  نزد  زیادی  عوامل 

پنجشیری  عوامل  این  از  یکی  می شد. 

بودن بود. هویت خانواده ما هم گره خورده 

پنجشیری  پدرم  بودن.  پنجشیری  به  بود 

بود و هم چنان افرس سابقه دار پولیس. در 

وزارت های خارجه، تحصیالت عالی و وزارت 

مسوولیت  آخرین  بود.  کرده  کار  داخله 

داخله  وزارت  مرکزی  بیز  آمر  دولتی اش 

پروفیرس  حکومت  زمان  در  بود.  کابل  در 

کار  پست  این  به  شهید  برهان الدین ربانی 

از همین  می کرد که حکومت سقوط کرد. 

خاطر طالبان برای دستگیری اش پای لُچ 

از گاهی جاسوسان شان  بودند و هر  کرده 

پشت  طالبان  افراد  و  میدادند  گزارش 

دروازه خانه آمده و پرسان پدرم می کردند.

بودن  پنجشیری  طالبان  نزد  چون   

اینکه  و  می رفت  به شامر  جرم  بزرگ ترین 

نزد  جرم اش  شاید  بود؛  پولیس  افرس  پدرم 

هفته  از همین خاطر  برابر می شد.  طالبان چند 

باید  صادقانه  می آمدند.  پدرم  دنبال  بار  چند 

نبود  سیاسی  جریان  هیچ  عضو  پدرم  که  بگویم 

نداشت.  سیاسی  شخص  کدام  به  وابستگی  و 

داستان  اصل  وارد  موضوعات،  همه  از  گذشته 

می شویم. 

در یکی از شب های همین سال )۱۳۷۵( مهامندار 

بودیم. یک روز پیش، بام خانه ما را کاه گل کرده 

که  خواهرزاده هایش  و  پدرم  مامای  پرس  بودیم. 

برای کاه گل بام خانه ما آمده بودند، شب هم در 

خانه ما خوابیدند. 

فردای آن، صبح زود دروازه خانه ما محکم کوبیده 

و  نظامی  آدم  پدرم  پریدیم.  خواب  از  همه  شد. 

هوشیاری بود و گفت که شاید طالب آمده است. 

برادر کوچکم را فرستاد تا دروازه را باز کند. برادرم 

به حویلی بیرون شد و صدا زد »کیستی؟« 

پدرم درست حدس زده بود. پشت دروازه طالبان 

بودند و یکی از آنها با لهجۀه غلیظ صدا زد: »اودی 

کجاست؟« برادرم گفت که اودی را منی شناسم او 

کیست؟ مادرم گفت که منظورش عبدی )پدرت( 

به طالب گفت که عبدی  پاسخ  برادرم در  است. 

این جا نیست خانه را برای ما کرایه داده و خودش 

رفته است. 

برادرم  گفت وشنود  شنیدن  این  از  بعد  پدرم 

گفت  و  کرد  فرار  همسایه  حویلی  از  طالبان  با 

اعضای  از  که  عبدالله  رییس  رفیقش  خانه  که 

وضعیت  تا  می رود  بود  اسالمی  حزب  سابقه دار 

معلوم شود هامنجا خواهد ماند. در همین گیرودار 

پرس مامای پدرم که احمدشاه معصوم نام دارد و 

در طبقه دوم خانه ما زند گی می کرد، می خواست 

همراه طالبان صحبت کند. 

بیرون  برایش گفت  بود که مادرم  در دهلیز خانه 

نشو طالبان گرفتارت می کنند. احم شاه هشدار 

می داند  پشتو  که  گفت  و  گرفت  نادیده  را  مادرم 

می کند.  کرده رخصت شان  همراه شان صحبت  و 

کرده  زند گی  پاکستان  در  سالی  چند  احمدشاه 

بود و با پشتو و اردو صحبت کرده می توانست. 

شخص  احمدشاه  همین  که  کردند  فکر  طالبان 

مورد نظر )عبدی  خان  نوری( است. بدون پرسان 

او را زیر لت وکوب با کیبل و قنداق کالشینکوف 

گرفتند. من متام این جریان را از کلکینچۀ خانه 

متاشا داشتم. پس از چند دقیقه احمدشاه را به 

موتر انداخته و بردند.

من و مادرم از خانه بیرون شده راهی خانه رییس 

حزب  سابق  افراد  از  نام  عبدالله  شدیم.  عبدالله 

از  بود.  پیوسته  طالبان  به  تازه  و  بود  اسالمی 

شنیده  داشت.  دوستانه  رابطه  پدرم  با  گذشته ها 

کابل  خیرخانه  اول  حصۀ  در  خانه اش  که  بودیم 

شدیم  موفق  زیادی  پرس وجوی  از  پس  است. 

خانه اش را پیدا کنیم. 

پدرم در بیرون خانه همراه بچه رییس عبدالله بر 

چوکی نشسته بود. داستان لت وکوب احمدشاه و 

کردیم.  بازگو  پدرم  به  را  طالبان  توسط  بردن اش 

نجیب  داکرت  زمان  در  -که  پدرم  تفنگچه  مادرم 

برایش داده بودند- را همراه خود آورده بود برایش 

بعد  لحظاتی  و  رفتند  عبدالله  پرس  با  او  داد. 

برگشتند. 

تسلیم  تفنگچه  همین  باید  که  کردند  مشورت 

طالبان شود در غیر آن زندگی احمدشاه در خطر 

بود. پسان ها پدرم گفت که آن تفنگچه را به امیر 

طالبان  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  متقی؛  خان  

تسلیم کرد و از آن طرف یک خط آوردند که مزین 

احمدشاه  تا  بود  طالبان  اسالمی  امارت  تاپۀ  به 

معصوم را از مرگ نجات داده و از قید طالبان آزاد 

سازد.

که  این  تا  ماندیم.  منتظر  نام  عبدالله  خانه  در 

زرگی پرس عبدالله آمد و برای ما گفت هر زمانی 

طالبان دوباره پشت خانه آمدند این ورق را تسلیم 

کنید و بگویید که تفنگچه را چندماه پیش تسلیم 

سند  هم  این  و  منوده ایم  طالبان  اسالمی  امارت 

آن. 

رس  با  را  احمدشاه  طالبان  برگشتیم  که  خانه  به 

و  آرنج دست  بودند.  آورده  به خون  آغشته  و روی 

شانه اش شکسته بود و متام بدنش غرق در خون 

بود. توان ایستادن نداشت. 

بر  ما  خانه  رس  از  دست  هم  هنوز  طالبان 

و  بیاورید  را  موتر  می کردند،  تکرار  منی داشتند. 

به  می کنم  محاسبه  که  حاال  بیاورید.   را  اسلحه 

همت و غیرت احمدشاه معصوم باید آفرین گفت! 

دولتی  مکاروف  تفنگچه  هامن  داشنت  به  تنها 

اعرتاف کرده بود و خالص.

 راستش دگه چیزی هم نداشتیم که او به طالبان 

بگوید.

 ورق تسلیمی تفنگچه را برایشان نشان دادیم و 

آنگاه طالبان از خانه ما دور شدند. احمدشاه به 

هفته  دو  که  بود  لت وکوب شده  و  حدی شکنجه 

به  هفته  دو  از  پس  و  نداشت  رفنت  راه  توان  اول 

بسیار مشکل به روی حویلی رفت وآمد می کرد.

نیز طالبان پشت خانۀ ما دنبال  پنج مرتبه دیگر 

که  بود  خوش قسمت  پدرم  آمدند.  پدرم  گرفتاری 

طالبان موفق به گرفتاری اش نشدند.

رفتار خشونت آمیز طالبان.  از یک  بود منونۀ  این 

خشونت هایی که هر شهروند افغانستان طعم تلخ 

آن را در پنج سال سلطه این گروه چشیده است. 

خشونت هایی که در شاملی، کابل، بامیان، بلخ، 

تخار، کندز، هرات، غور، کندهار و دیگر والیات، 

از این گروه بارها رسانه  یی شده است.

این مطلب را به خاطری نبشتم، تا مسوولیت خود 

را ادا منوده و نشان دهم که طالبان همچنان با 

همین نگاه به دیگر اقوا این رسزمین می بینند و 

هیچ تغییری در فکر و رفتار آنان دیده منی شود. 

این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که 

به چنین  و هزینه کردند،  ایستادند  تروریزم  علیه 

توافق نامه می بندند  و  گروه هایی مرشوعیت داده 

تا آنان را در قدرت سهیم کنند.

شجاع  نوری

گزارشگر

اسدالله پژمان

کارشناس حقوق برش
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خواندنی ها

محققـان بعـد از پیگیـری وضعیـت ۸۰۰۰ نفـر در طول ۲۵ سـال، به 

ایـن نتیجـه رسـیدند که افـراد بین سـنین ۵۰ تا ۶۰ سـال کـه »طول 

خواب شبانه شـان ۶ سـاعت یا کمرت« بود، در مقایسـه با آن هایی که 

۷ سـاعت خواب شـبانه داشـتند، بیشـرت در معرض خطر فراموشـی 

بودند.

عالوه بـر آن، کم خوابـی دایمـی بیـن سـنین ۵۰، ۶۰ و ۷۰ سـالگی 

خطر ابتال به فراموشـی را تا ۳۰ درصد افزایش داده بود. محققان در 

ایـن پژوهـش سـایر متغیر ها ماننـد سـالمت روانی، از جملـه بیامری 

افرسدگـی؛ موقعیـت اجتامعی-جمعیت شـناختی؛ عـادات رفتاری و 

سـالمت قلبـی و متابولیکی افـراد را کنرتل کـرده بودند.

تارا اسـپیرس-جونز، معاون مرکز علوم مغز در دانشـگاه ادینبورگ در 

اسـکاتلند، می گویـد: »خـواب بـرای عملکرد طبیعی مغز مهم اسـت 

و عالوه بـر آن، ایـن گـامن وجـود دارد کـه خـواب بـرای پاک سـازی 

پروتین هـای سـمی کـه در انـواع زوال مغـز از مغز ایجاد می شـود هم 

دارد.« نقش 

تـام دنینگ، که ریاسـت مرکز فراموشـی در موسسـه سـالمت ذهنی 

در دانشـگاه تاتنهـام در انگلسـتان را برعهـده دارد، می گویـد: »پیـام 

ایـن یافته هـا بـرای مـا چیسـت؟ اینکـه شـواهدی از برهم خـوردن و 

نامنظـم شـدن خـواب می توانـد سـال ها قبل از بـروز عالیـم بیامری 

فراموشـی در افـراد ظاهر شـود.«

دنینـگ می گویـد: »اما این مطالعه رابطه علی و معلولی را مشـخص 

منی کنـد. شـاید بی خوابـی یکـی از عالیـم اولیـه فراموشـی باشـد و 

شـاید بـه ایـن معنی باشـد کـه محرومیـت از خـواب برای مغـز خوب 

نیسـت و آن را در معـرض بیامری هـای تحلیل برنـده عصبـی ماننـد 

آلزایمـر و زوال عقـل قـرار می دهـد.«

اول مرغ بود یا تخم مرغ؟

اثبـات شـده اسـت کـه افـرادی که بیـامری آلزایمـر دارند مشـکالتی 

در زمینـه خـواب دارنـد. بی خوابی، پرسـه زنی شـبانه و خواب آلودگی 

در طـی روز از عالیـم اثبات شـده آلزایمر و سـایر اختالالت شـناختی 

ماننـد زوال عقـل با اجسـام لویـی و لوب فرانتال اسـت.

امـا آیـا کم خوابـی می توانـد منجـر به فراموشـی شـود؟ و کـدام علت 

دیگـری اسـت؟ جافـری آیلیـف، اسـتاد روان پزشـکی و علـوم رفتاری 

در دانشـکده طبـی دانشـگاه واشـنگنت، می گویـد: »مسـاله مـرغ 

و تخم مـرغ در مطالعـات قبلـی بررسـی شـده و تحقیقـات بـه هـر دو 

مسـیر اشـاره کرده انـد. در مطالعـات تجربـی نشـانه هایی از مـرغ و 

تخم مـرغ وجـود دارد. شـام از هـر دو طـرف می توانیـد آن را حرکـت 

دهید.«

امـا در مطالعـات اخیـر دانشـمندان روی صدماتـی کـه محرومیت از 

خـواب می توانـد در افـراد ایجـاد کنـد، مترکـز کرده انـد.

مطالعه یـی کـه در سـال ۲۰۱۷ انجـام شـد، نشـان داد افـرادی کـه 

از  یـا مرحلـه رویابینـی کوتاهـی دارنـد، بیشـرت   REM طـول دوره

سـایرین در خطر بیامری فراموشـی هسـتند. REM پنجمین مرحله 

از خـواب و زمانـی اسـت کـه چشـم ها حرکـت می کننـد، بـدن گـرم 

می شـود، تنفـس و رضبـان رسیـع می شـود و ذهـن خـواب می بیند.

برطبق مطالعه سـال ۲۰۱۷، بزرگسـاالِن میان سالی که فقط ۱ شب 

دچـار بدخوابـی شـده بودنـد، مقـدار زیـادی از رسـوبات آمیلوئید بتا 

–یکی از نشـانگان اصلی بیامری آلزایمر—در بدن شـان تولید شـده 

بـود. بتـا آمیلوئیـد یـک ترکیب پروتینی چسـبناک اسـت کـه ارتباط 

بیـن سـلول های مغـزی را مختـل می کنـد و بـا تجمع یافـنت در مغز 

در نهایـت باعـث مـرگ سـلول های مغزی می شـود.

یـک هفتـه بی خوابـی مقـدار تـاو، پروتیـن دیگـری کـه بـا بیـامری 

آلزایمـر، زوال عقـل لـوب فرانتال و بیـامری زوال عقل اجسـام لویی، 

مرتبـط اسـت را در مغـز افـراد افزایـش داده بـود. مطالعـه دیگری که 

در سـال ۲۰۱۷ انجام شـد نشـانگر های بیـامری فراموشـی در مایع 

نخاعـی را با گزارش افراد از بی خوابی شـبانه مقایسـه کـرد و دریافت 

افـرادی کـه مشـکالت بی خوابـی داشـتند، بیشـرت احتـامل داشـت 

کـه در آزمایش هایشـان نشـانه هایی از افزایـش پروتیـن تـاو، صدمـه 

به سـلول های مغزی و التهاب مشـاهده شـود. در این مطالعه سـایر 

عوامـل زمینه یـی ماننـد افرسدگـی، تـوده بدنی، بیامری هـای قلبی-

عروقـی و مـرصف دارو هـای خـواب آور کنرتل شـده بود.

باربـارا بندلیـن، از مرکـز تحقیقات بیـامری آلزایمر در ویسکانسـین، 

می گویـد: »یافته هـای مـا از ایـن ایـده کـه بی خوابـی ممکـن اسـت 

باعـث تجمـع پروتین هـای مربـوط بـه آلزایمـر در مغز شـود، حامیت 

می کنـد. ایـن حقیقـت که مـا می توانیم این اثـرات را زمانـی در افراد 

تشـخیص دهیـم کـه به لحـاظ شـناختی سـامل هسـتند و نزدیک به 

سـنین میان سـالی هسـتند، می توانـد بـه مـا امـکان دهد تـا فرصت 

هسـت مداخلـه کنیم.«

اطالعات تازه درباره ارتباط بین محرومیت از خواب و فراموشی

الیزابـت کولتـارد، دانشـیار در رشـته مغـز و اعصـاب زوال عقـل در 

دانشـگاه بریسـتول در انگلسـتان، می گویـد: »در ایـن تحقیـق یـک 

جمعیـت بـزرگ در یـک دوره زمانـی طوالنـی بررسـی شـدند، پـس 

»اطالعـات جدیـدی به این تصویر در حال ظهور افزوده شـده اسـت. 

ایـن یعنـی حداقـل برخـی افـرادی کـه دچـار فراموشـی شـده بودند 

در آغـاز انجـام ایـن مطالعـه کـه میـزان خـواب آن هـا بررسـی شـد، 

نشـانه هایی از ایـن بیـامری را نداشـتند. 

ایـن یافتـه ایـن ایـده را تقویـت می کنـد کـه بی خوابـی در دوران 

میان سـالی می توانـد علـت زوال عقـل باشـد یـا در آینـده باعث بدتر 

شـدِن زوال عقـل بشـود.«

سـارا آیامریسـیو، از مرکز تحقیقـات آلزایمر در انگلسـتان، می گوید: 

»در حـال حـارض روشـی قطعـی بـرای پیشـگیری از فراموشـی وجود 

نـدارد، امـا افـراد می توانند با تغییر برخی عـادات رفتاری، خطر ابتال 

بـه بیـامری را در خـود کم کنند. یافته ها نشـان می دهند که سـیگار 

نکشـیدن، پرهیـز از مـرصف الکل، فعالیت ذهنی و جسـمی، پیروی 

از رژیـم غذایی متعادل، نگه داشـنِت کلسـرتول و فشـار خـون در حد 

متعـادل، می تواننـد مغـز را در گذر ایام سـامل تر نگـه دارد.«

CNN

خواب شبانه کمرت از ۶ ساعت، یکی از دالیل 
فراموشی در میانسالی است

رنگارنگ

پادزهر اخبار جعلی چیست؟
است.  برشی  خالقانۀ  و  اندیشمندانه  فرآورده  های 

اکاذیب  نرش  برای  محلی  انرتنت  این،  بر  عالوه 

تکان  دهنده است. دسرتسی به داده  های فراوان تنها 

رسه  تشخیص  به  قادر  که  است  سودمند  صورتی  در 

مربوط  اطالعات  حجم  مثال،  برای  باشید.  نارسه  از 

جهانی  سازمان  که  است  زیاد  آن قدر  کووید-19  به 

اطالعات(  )همه  گیری  »انفودمیک«  را  آن  صحت 

)infodemic( خوانده است: داده  ها چنان زیاد است 

که امکان همگام   شدن با آنها ناممکن است و اغلب 

تشخیص باور صحیح دشوار است. برای اینکه مطمنئ 

شویم که به حقیقت دسرتسی داریم، نیازمند تعیین و 

شناسایی منابعِ اطالعاتِی معترب هستیم.

شناختی  بهروزی  مؤلفۀ  دومین  به  قسمت  این  در 

می  پردازیم، که عمدتاً در خدمت اولین مؤلفه است: 

دسرتسی به منابع اطالعاتی معترب. هرچند عالقه  منِد 

به  قادر  تنهایی  به  اما  هستیم  حقایق  به  دستیابی 

وابسته ایم.  به دیگران  بنابراین  و  نیستیم،  آنها  کسب 

 cognitive( این نکتۀ خوبی است. توزیع کاِر شناختی

که  معناست  بدین  متعدد  افراد  میان  در    )labour

دربارۀ  بسیاری  مسائل  از  آگاهی  و  شناخت  برای 

باشیم؛  امور متخصص  نیست در متامی  جهان، الزم 

دیگران  به  می    توانیم  آنها  فهِم  منظور  به  نتیجه  در  و 

موثق  منابع  به  قادریم  اینکه  احساس  باشیم.  متکی 

دست یابیم در شناخت آنچه باید بدانیم حیاتی است، 

و بنابراین یک مؤلفۀ مهِم بهروزِی شناختی ماست.

به  داده  ها  به[  ]دستیابی  برای  هرچند  نهایت،  در 

دیگران وابسته  ایم اما دریافت منفعالنۀ اطالعات کافی 

نیست. ما باید در بحث و گفتگو مشارکت کنیم. اکرث 

مسائلی که می خواهیم بشناسیم پیچیده و دشوارند 

و فهم آنها مستلزم چیزی بیش از پاسخ  های یک  باره 

به یک پرسش است؛ عالوه بر این، گفتگو با دیگران 

می  تواند به پرسش  های جدیدی دامن زند. افزون بر 

با دیگران در  را  این، ما دوست داریم اطالعات خود 

برای  که  مساله   یی  به  نسبت  من  اگر  بگذاریم:  میان 

دارم  باشم، متایل  آگاهی داشته  مفید است  دیگران 

مؤلفۀ  سومین  به  نوبت  حاال  کنم.  منتقل  را  آن  که 

می  توانید  اینکه  احساس  می رسد:  شناختی  بهروزی 

در گفتگوی سازنده مشارکت کنید.

سازنده  گفتگوی  در  مشارکت  برای  فرصت  فقدان 

می  تواند به زیان بهروزی شام باشد. راه های گوناگونی 

وجود دارد که می  توانند شام را به ترصیح یا تلویح به 

علت هویت تان ]از مشارکت[ محروم کنند؛ پدیده   یی 

 epistemic( که فیلسوفان آن را بی  عدالتِی شناختی

از  حال  به  تا  اگر  مثال،  برای  می  نامند.   )injustice

فرصت شنیده شدن نظرات تان توسط دیگران محروم 

پیشربد گفتگو  به  شده  اید، در حالی  که می  توانستید 

در  شدید،  پنداشته  صالحیت  فاقد  یا  کنید،  کمک 

صورتی  که چنین نبودید، یا از گفتگوها به علت نژاد، 

جنسیت و ... طرد شده  اید، آنگاه بی  عدالتی شناختی 

را تجربه کرده  اید. این منونه  ها حاکی از تأثیر نامطلوب 

بر بهروزِی شناختی اند. 

ایده   یی که در این مقاله مطرح می  کنم، هرچند لزوماً 

مربوط به چنین محرومیت  هایی نیست اما به هر نوع 

گفتگوی  در  مشارکت  برای  فرصت  فقداِن  احساِس 

عمل،  در  که  است  بدیهی  )البته  دارد  ربط  سازنده 

اعضای گروه  های به  حاشیه   رانده شده و اقلیت ها این 

نوع آسیب  ها را بیشرت تجربه می  کنند(.

کنونی چطور  بحران شناختِی  که  دید  حال می  توان 

انبوه  بگذارد:  تأثیر  ما  شناختی  بهروزِی  بر  می تواند 

رسانه    های  طریق  از  که  گمراه  کننده   یی  اطالعاِت 

می تواند  هستیم،  آن  معرض  در  سنتی  و  اجتامعی 

این احساس را به ما القا کند که به حقایق دسرتس 

نداریم.

با  ظاهراً  که  متضادی  اطالعاِت  زیاد  حجم  علت  به   

سوءنیت به افراد ارائه می  شود، شناسایی منابع معترب 

آخرالزمانِی دکتور  کولرِب کمدی  الیزابت  فلم محبوب 

جنبۀ  دو  به  می اندیشیم  »بهروزی«  به  وقتی  معموالً 

سالمت جسامنی و روانی فکر می کنیم. شاید ورزش 

باشد؛  جسامنی  تندرستی  حفظ  برای  کار  بهرتین 

گاهی  می توانید  روانی  تان،  سالمت  ارتقای  برای 

از  تلیفون همراه خود را کنار بگذارید. جنبۀ دیگری 

سالمتی و بهروزی که کمرت به آن پرداخته شده کسب 

دانش است. دانش برای ما سودمند است، نه تنها به 

به شناخت حقیقت  مایل  به طور کلی  این دلیل که 

هستیم؛ بل به این خاطر که دانش به طرزی شگرف 

تحقق  و  جهان  در  سلوک  و  سیر  برای  ما  توانایی  بر 

اهداف مان تأثیر می  گذارد. از طرف دیگر، جهل برای 

ما ناپسند است؛ زیرا ما را از فهم صحیِح جهان و تالش 

باز می  دارد. هامن طور  برای دستیابی به اهداف مان 

که عواملی وجود دارند که بر سالمت جسامنی و روانی 

شناختی«  »بهروزی  هم  عواملی  می  گذارند،  تأثیر  ما 

می  سازند.  متأثر  را  ما   )epistemic wellbeing(

می  تواند  اما  نیست  جدیدی  کامالً  ایدۀ  این  هرچند 

 epistemic(»شناختِی »بحران  آنچه  بهرت  درک  برای 

crisis(  کنونی نامیده شده سودمند باشد.

شام بی  شک از جهات گوناگون در معرض این بحران 

و  تولید  »پساحقیقِت«  عرص  دربارۀ  گرفته  اید:  قرار 

است،  شده  نوشته  زیادی  مطالب  رسانه   یی  مرصف 

مهمالت  و  فراوان  اند،  و  شایع  توطیه  نظریه های 

روزها  این  می  شود.  منترش  فیس  بوک  در  بی شامری 

است،  ناامیدکننده  و  طاقت  فرسا  رسانه    از  استفاده 

گفتگو با افرادی که با آنها مخالف هستید دشوارتر از 

همیشه است، و اغلب شناسایی منابع اطالعاتی موثق 

و قابل   اعتامد دشوار به نظر می  رسد. اگرچه مطالب 

بسیاری دربارۀ علت مرض بودن این مسایل طرح شده 

است؛ اما در این مقاله می  خواهم بر چگونگِی آسیب 

رساندِن آنها به ویژه بر خودمان مترکز کنم.

اجازه  که  شامست  منطقی  حس  شناختی  بهروزِی 

می دهد تا از خواسته  ها و نیازهای خود برای شناخت 

جهان آگاهی یابید و زندگی   خوبی را دنبال کنید. این 

می  تواند شامل دانش به طور عام باشد ــ برای مثال، 

اقناع  برای  که  پرسش  هایی  پاسِخ  یافنِت  به  متایل 

از  آگاهی  همچنین  و  ــ  دارند  اهمیت  کنجکاوی تان 

مطالب تخصصی  تری که برای اجرای برنامه های خود 

آنها نیاز دارید. اگر به منابع اطالعاتی  در زندگی  به 

معترب دسرتسی داشته باشید و در هنگام نیاز بتوانید 

پاسخ پرسش  های خود را بیابید، از بهروزی شناختی 

دیگر،  سوی  از  بود.  خواهید  برخوردار  چشم گیری 

فهم  برای  و  باشید  احاطه شده    نامعترب  منابع  با  اگر 

آنچه نیازمند آگاهی از آن اید راهی نداشته باشید، در 

این صورت از بهروزی شناختی محروم اید. سه مؤلفۀ 

بهروزی شناختی عبارت اند از: دستیابی به واقعیت ها، 

فرصت هایی  و  موثق  اطالعاتی  منابع  به  دسرتسی 

برای مشارکت در گفتگوی سازنده. در ادامه به ترتیب 

به هر کدام از این مؤلفه  ها می  پردازیم.

در  یا  می  شود  ارائه  شام  به  داده  هایی  که  زمانی   

جستجوی پاسخ  هایی برای پرسش  های خود هستید، 

دریافت  آنچه  که  کنید  حاصل  اطمینان  می  خواهید 

اولین  حقیقت،  به  دستیابی  است.  درست  می  کنید 

این  است.  شناختی  بهروزِی  اساس  و  پایه  مؤلفه، 

مسدود  گوناگونی  طرق  به  است  ممکن  دسرتسی 

اجازۀ  آنالین شوید، شاید  نتوانید  است  شود: ممکن 

دسرتسی به کتاب  ها را نداشته باشید یا اطالعات مهم 

ممکن  حاد،  کمرت  موقعیت  های  در  شوند.  سانسور 

شوید  مواجه  گوناگونی  خربی  رسانه  های  با  است 

واحد  رویداِد  یک  دربارۀ  را  متناقضی  اطالعات  که 

احساس  احتامالً  نیز  رشایط  این  در  می  دهند.  ارائه 

می  کنید که به واقعیت دسرتسی ندارید؛ زیرا قادر به 

تشخیص اطالعات صحیح و معترب   نیستید.

از  زیادی  حجم  شامل  بد،  چه  خوب  چه  انرتنت، 

که  کسانی  تجربۀ  به  توجه  با  و  بود،  خواهد  دشوار 

متایلی به مشارکت در گفتگوی سازنده ندارند چنین 

به  و  برای دستیابی  توانایی خود  نظر می رسد که  به 

از  چشم گیری  طور  به  را  اطالعات  گذاشنت  اشرتاک 

بسیار  چیز  همه  که  نیست  عجیب  داده  ایم.  دست 

دشوار است.

ما  به  می  تواند  خود  شناختِی  بهروزی  دربارۀ  تفکر 

بین  از  شناختی  بحران  چرا  دریابیم  تا  کند  کمک 

واسطۀ  به  برش  اگر  گفتم،  که  هامن  طور  منی رود. 

شود،  هدایت  گفتگو  و  اعتامد  حقیقت،  جستجوی 

ناکام  کوشش  هایش  در  کند  احساس  که  هنگامی 

مانده، آنها را با روش  های دیگری دنبال می  کند. یکی 

از غم انگیزترین جنبه  های رشایِط شناختِی کنونی ما 

  )conspiratorial thinking( توطیه پنداری   شیوع 

نظریه های  از  بسیاری  که  دارند  متایل  افراد  است: 

در  گسرتده  یی  طور  به  و  باور،  را  غریب  و  عجیب 

شبکه های اجتامعی منترش کنند. 

واکنشی  حدی  تا  است  ممکن  رویکردی  چنین 

زیرا  باشد؛  شناختی  بهروزِی  کاهش  احساِس  به 

می خواهیم حقایق، منابع معترب، و فرصت  های گفتگو 

هرچند  بیابیم.  شگفت  آوری  بالقوۀ  مکان  های  در  را 

اعتقاد به بسیاری از نظریه های توطیه نامعقول است 

اما انگیزۀ نهفته در آن لزوماً غیرمنطقی نیست.

روندهای  دیگر  دربارۀ  را  مشابهی  موارد  می توان 

به  بی  اعتامدی  افزایش  کرد:  مطرح  مختل  کننده 

همه  گیری  به  واکنش  مثال،  برای  متخصصان. 

کووید19 را در نظر بگیرید. 

اثربخشی  بیامری،  این  شدت  به  نداشنت  اعتقاد 

اجتامعی  فاصله  گذاری  )مانند  پیش گیرانه  اقدامات 

تا  واکسن  تولید  به  بدبینی نسبت  و  و ماسک زدن(، 

حدی ناشی از بی  اعتامدی به متخصصان است. 

این به این معنی نیست که افرادی که به متخصصان 

اعتامد ندارند نسبت به یافنت منابع اطالعاتی معترب 

بی تفاوت  اند. آنها اعتامد را در جای دیگری جستجو 

می  کنند که اغلب بهرتین جاها نیست، مانند دوستان 

خود در فیسبوک که اعتامد به نفس دارند اما دانش 

ندارند. 

پیامد  و  علت  شاید  شناختی  بهروزِی  کاهش  حِس 

می  کنید  احساس  اگر  باشد:  شناختی  بحراِن  نوعی 

فرصت  های  نیستید،  گفتگو  در  مشارکت  به  قادر  که 

جایگزینی برایش خواهید یافت؛ بنابراین، دیدگاه  های 

افراطِی بیشرتی شکل می  گیرد، که در نهایت امکان 

چرخۀ  یک  می  سازد؛  دشوارتر  را  گفتگو  در  مشارکت 

معیوب که به بهروزی شناختی آسیب می  رساند.

آتالنتیک  مجلۀ  در  اخیر  مصاحبۀ  در  اوباما  بارک 

هشدار داد که اگر نتوانیم بحران  های   شناختی را مهار 

بود.  انتظارمان خواهد  در  ناگواری  پیامدهای  کنیم، 

البته دموکراسِی  و صد  رونق می افتد  از  ایده  ها  بازار 

کارآمد نیز به چنین رسنوشتی دچار خواهد شد. 

به  پاسخ  در  مساله  از  بخشی  که  معتقدم 

ایجاد تعادل  بحران شناختی، معطوف به تالش برای 

است.  برش  شناختی  رفاه  گوناگون  جنبه  های  میان 

معلوم نیست که برای انجام این کار چه مسیری بهرت 

از بقیه است. 

برای  را  متهیداتی  اجتامعی  شبکه های  از  بسیاری 

پلتفورم  های  در  نادرست  اطالعاِت  جریاِن  مهاِر 

راستی  آزمایی  طریق  از  خواه  کرده  اند،  اتخاذ  خود 

اقداماتی  چنین  کاربران.  دسرتسی  از  جلوگیری  یا 

یک  کاربراِن  بهروزیِ شناختی  افزایش  به  می تواند 

پلتفورم کمک کند؛ زیرا بر اطمینان آنها به دسرتسی 

به واقعیت ها می افزاید. 

در عین حال، تفسیر برخی دیگر از چنین اقداماتی 

این است که بر توانایی آنها برای مشارکت در گفتگو 

راستی  آزمایی  که  کاربرانی  بنابراین،  می  گذارد.  تأثیر 

را در جای  نیازهای شناختی خود  یا تحریم شده  اند 

که  نیست  معنا  بدان  این  کرد.  خواهند  رفع  دیگری 

نباید  هرگز  اینکه  یا  است  بدی  ایدۀ  راستی  آزمایی 

اجتامعی  شبکه  های  به  دسرتسی  از  را  کاربرانی 

محروم کرد.

میاِن  تعادل  برقراری  که  می دهد  نشان  امر  این  اما   

نیاز برش به حقایق، اعتامد و گفتگو کار آسانی نیست.

با  مقابله  برای  توصیه  ها  برخی  با  شام  بی تردید 

که  گفته اند  ما  -به  شده  اید  مواجه  بحران   شناختی 

می  کنیم  دریافت  آنالین  صورت  به  که  را  اطالعاتی 

معترب  برای  معیارهایی  به دنبال  کنیم؛  بررسی  دوباره 

شبکه  های  در  را  کاربران  برخی  باشیم؛  منابع  بودن 

توصیۀ  می  تواند  این  که  کنیم-  بالک  اجتامعی 

مناسبی برای بهروزِی   شناختی ما باشد. 

همچنین شاید پرورش عادت نظارت و بررسِی ادواری 

عادت های   شناختی خودمان ارزشمند باشد.

خود  اطالعات  چگونه  اینکه  دربارۀ  است  ممکن   

خود  از  مثال،  برای  کنید؛  تأمل  می کنید  کسب  را 

بپرسید که چرا منابع خاصی را دنبال می  کنید؟

 آیا آن ها شام را به حقیقت هدایت می  کنند، یا اینکه 

هستید؟  آن  شنیدن  به  مایل  که  می گویند  چیزی 

از  ناشی  مشکالت  متام  برای  نوش دارویی  هرچند 

آگاهانه  خوداندیشی  اما  ندارد  وجود  بحرانِ شناختی 

مناسب  گامی  دست کم  دانش،  جستجوی  مسیر  در 

به سوی افزایش بهروزی شناختی است.

ترجمه: رزا بهروزی

***
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 با افزایش شدید آمار روزانه مبتالیان به ویروس کرونا 

روز یک شنبه ۵ حمل،  این کشور،  در هند، نخست وزیر 

گفت که »طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است.«

ایاالت متحده هم وضعیت بحران کرونا  در همین حال، 

در هند را »بسیار نگران کننده« خوانده و اعالم کرده که 

به رسعت در حال ارسال کمک به هند است.

یک شنبه،  به  منتهی  در شبانه روز  فردا،  رادیو  گزارش  به 

بیشرتین  جهانی  رکورد  جدید،  مورد  با ۳۴۹٬۶۹۱  هند 

ابتال به ویروس کرونا در یک روز را شکست و این چهارمین 

روز پیاپی از ثبت آمارهای بی سابقه جهانی میزان ابتال، 

در هند بود. اکنون در هند به طور 

متوسط در هر چهار دقیقه یک نفر 

از دست  را  اثر کرونا جان خود  بر 

می دهد.

بنابر گزارش ها، در حال حارض در 

رسارس  و  نو  دهلی  شفاخانه های 

کردن  بسرتی  ظرفیت  کشور 

آنان  به  اکسیژن دهی  و  بیامران 

به  راهی  بیامران جدید  و  پر شده 

مراکز درمانی ندارند.

است،  حاکی  همچنین  گزارش ها 

نصب  با  داکرتان  و  شفاخانه ها 

برای  خود  ناتوانی  از  خرب  ورودی ها،  در  اعالمیه هایی 

خربگزاری  نوشته  به  و  می دهند  بیامران  به  رسیدگی 

رویرتز، مردم عادی به کمک رسانی از طریق تهیه برانکارد 

و سیلندرهای اکسیژن و قرار دادن آن ها در محوطه های 

بیرون از شفاخانه ها روی آورده اند.

دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، اکنون با موجی از 

انتقاد روبه روست و منتقدان می گویند دولت او زمانی که 

آمار مبتالیان از ۱۰هزار نفر در روز پایین تر رفت، اجازه داد 

اجتامعات بزرگ مذهبی و سیاسی برگزار شود و برنامه ای 

هم برای ساخت مراکز درمانی جدید نداشت.

آقای مودی خود روز یک شنبه در یک سخرنانی رادیویی 

گفت: »ما اعتامد به نفس داشتیم و روحیه ما بعد از مقابله 

موفقیت آمیز با موج اول باال رفته بود، اما این طوفان ملت 

را به لرزه درآورده است.«

شامر جان باختگان شبانه روز گذشته در هند بر اثر کرونا، 

۲٬۶۲۴ مورد ثبت شده که آمار رسمی کل جان باختگان 

کرونایی این کشور را به حدود ۱۹۰هزار نفر می  رساند.

تعداد کل مبتالیان به کرونا در هند نیز از ۱۶.۶میلیون 

آمار باالی  ایاالت متحده، دومین  از  نفر گذشته که پس 

جهانی در این زمینه است.

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که شیب رو به 

برای سه هفته  باالی خیز فعلی کرونا در هند دست کم 

آینده ادامه پیدا کند. بسیاری از کارشناسان هم »شامر 

آمار  از  باالتر  را  هند  در  مرگ ومیر  و  ابتال  میزان  واقعی« 

رسمی تخمین می زنند.

جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، از »همکاری تنگاتنگ« 

اتاق  و  داده  فوری خرب  برای کمک رسانی  هند  دولت  با 

بازرگانی ایاالت متحده هم از دولت بایدن خواسته است 

میلیون ها دوز واکسین آسرتازنکای انبارشده در امریکا را 

به هند و برازیل ارسال کند.

 د امریکا، بریتانیا او ناټو جګړه ییز ځواکونه را روان اوړی له 

افغانستان وځي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان پیاوړي 

هم  )داعش(  دولت  اسالمي  او  القاعده  یې  ترڅنګ  او  شوي 

بریدونه ډېر کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځ به د پوځ 

حضور له پای او د نظامي رسچینو له ایستلو وروسته د دغه خطر 

مخه څنګه نیيس؟

لویدیځ استخبارايت چارواکي په دې باور دي چې ترهګرې ډلې 

د  سپتمرب  د  پټنځایونو  خپلو  له  کې  افغانستان  غواړي  هم  ال 

۱۱مې په څېر د بریدونو دسیسې جوړې کړي.

لپاره د  ایستلو  لخوا د ځواکونو  بایډن  د ولسمرش جو  امریکا  د 

د  بریتانیا  د  ننګونې  دې  کتو  په  ته  کېدو  رانږدې  نیټې  ټاکلې 

پالیسيو مرشان اندېښمن کړي دي. په دې لړ کې د بریتانیا لوی 

درستیز جرنال رس نیک کارټر په دې وروستیو کې ویيل: »دا هغه 

پایله نه ده چې موږ یې هیله درلوده.«

پر  برخلیک  نامالوم  یوه  د  افغانستان  چې  کې  حال  داسې  په 

لور ګامونه اخيل، د دې جدي خطر شته چې تېر شل کاله د 

ترهګرۍ ضد برخه کې په خورا لوړه بیه شوي پرمختګونه او السته 

راوړنې له السه ووځي.

ییز  سیمه  د  کې  انسټیټیوټ  نړیوال  مطالعاتو  سرتاتیژیکو  د 

په  دا ده چې وضعیت  وايي: »ستونزه  راین  کارپوه جان  امنیت 

ډېره چټکۍ او په داسې څه بدلېدونکی دی چې افغان حکومت 

یې ان له لرې واټن د امریکا له مالتړ رسه رسه تاب نيش راوړی.«

او  په ۲۰۰۹  هغه  والړ دی.  خپله خربه  پر  بایډن  ولسمرش  خو 

۲۰۱۱ کلونو کې چې د بارک اوباما اداره کې مرستیال ولسمرش 

و -افغانستان ته د سفر پر مهال ویيل و چې دغه هېواد کې د 

ملت جوړونې هڅې د وخت ضیاع ده او متحدو ایالتونه باید د 

دې پر ځای د ترهګرۍ پر ضد د خپلو هوايي بریدونو او د ځانګړو 

ځواکونو د عملیاتو پر تګالره مترکز وکړي.

خو پنټاګون بیا له دغه وړاندیز رسه مخالفت وښود او د امریکا د 

دفاع پخواين وزیر رابرټ ګېټس په خپلو یاداښتونو کې ښاغلی 

بایډن داسې شخص وباله چې »د تېرو څلورو لسیزو پر مهال یې 

د بهرين سیاست او ميل امنیت په نږدې هره مهمه موضوع کې 

تېروتنه کړې ده.«

به  وروسته  یوولسمې  تر  سپتمرب  د  چې  ده  دا  پوښتنه  اوس 

افغانستان کې د لویدیځوالو د ترهګرۍ ضد مبارزه عمآل څرنګه 

پر مخ ځي؟

دا بریدونه ښايي د پام وړ ډېر يش. د اوباما د ادارې پر مهال هم 

چې جو بایډن وررسه مرستیال ولسمرش و، د بې پیلوټه یا ډرون 

الوتکو بریدونه ډېر کېدل. هغه مهال دا بریدونه تر ډېره له ډېورنډ 

القاعده  بېدیاو کې د  او د یمن  په قبایيل سیمو  کرښې هاخوا 

شبکې د مرشانو په پټنځایونو متمرکز وو.

القاعده  د  بریدونو  پسې  پرله  دغو  وايي  افرسان  استخبارايت 

شبکې فعالیتونه اغېزمن کړي وو، ځکه قومندانان یې د ځان د 

خوندیتوب لپاره اړ وو چې تل حرکت کې واويس او پر یوه ځای 

له یوې یا دوو ډېرې شپې پاتې نه يش.

دغه کار د هغوي ترمنځ د متاسونو وړتیا محدوده کړې او پر دې 

نه لیدل  تر لیدو وروسته د دغه  به  نه پوهېدل چې له چا رسه 

کېدونکي دښمن د توغندي د اور خوراک ګرځي.

نه  هم  تش  خطر  له  او  النجې  بې  ساده،  دومره  بریدونه  ډرون 

الوتکو چلوونکي مخ  پیلوټه  دی. خو دغه خطر رسه د دغو بې 

نه دي چې زرګونه کیلومرته هاخوا د نېواډا یا لېنکلېنشیر د یوې 

ایرکنډیشن لرونکې خونه کې ناست وي، بلکې  پوځي اډې په 

هغه ملکیان وررسه مخامخ دي چې د هدف او د برید د ځای 

شاوخوا موجود وي.

له  خوندیتابه  د  او  الرښود  له  عملیاتو  د  الوتکو  پیلوټه  بې  د 

الرښوونو رسه رسه، وروستۍ دقیقه کې د برید ځای ته د ملکیانو 

د ورتګ او »جانبي زیان« خطر شته چې دا کار څو ځله عراق او 

سوریه کې شوی هم دی.

امریکایانو د داعش پر یوه جالد محمد اېموازي »جهادي جان« 

نږدې  چې  کړی  لغوه  لپاره  دې  د  یوازې  برید  هوايي  ځله  څو 

وررسه ملکي کسان لیدل شوي وو.

نه لري. د  الوتکو ښه خاطره  پیلوټه  له بې  یمن کې هم خلک 

برشي حقونو فعاالن ادعا کوي چې دغو الوتکو یمن کې په وار 

وار پر قومي غونډو د وسله والو په ګومان بریدونه کړې دي.

خو افریقا کې بیا کیسه بل ډول ده. د سور سمندر پورې غاړه د 

جیبوټي بهرنیو چارو وزیر ان د کمرې پر وړاندې دې ته چمتو شو 

چې په خپل ګاونډ کې د سومالیا د الشباب وسله والو پر خالف 

د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو هرکلی وکړي.

د لویدیځ یوه امنیتي چارواکي روانه اوونۍ وویل: »موږ به بیا هم 

›این ډي ایس‹ رسه د پام وړ مرستې جوګه واوسو. یوازې دومره 

ده چې عملیايت موډل مو تعدیل يش.«

د  باالخره  به  طالبان  چې  دی  نه  لېرې  امکانه  له  تصور  دا 

به  ایا لویدیځ  نو  افغانستان د راتلونکي حکومت برخه وګرځي. 

دوی رسه له دومره کلونو جګړې وروسته د استخبارايت مالوماتو 

رشیکولو ته چمتو يش؟

امنیتي چارواکي وايي »د دغه کار تصور به ډېر سخت وي.«

بنسټیزه پوښتنه دا ده چې ایا طالبان به دوحه کې پر خپله دې 

کړې ژمنه ودرېږي چې القاعده شبکې رسه اړیکې پرې کوي؟ 

ځکه د ۲۰۰۱کال د سپتمرب له بریدونو کلونه کلونه وړاندې دغو 

پیل شویو اړیکو اوس تاریخي، کورنی او قومي رنګ اخیستی.

پوه شوي چې که رښتیا غواړي  پر دې  او  طالبان اوس ځیرک 

شوي  پیژندل  یوه  د  رسمیت  په  لخوا  نړیوالو  د  کې  افغانستان 

راتلونکي حکومت برخه ګرځي، نو دا کار له ترهګرو بلل شویو 

ډلو رسه خواپخوا د درېدو له الرې ممکن نه دی.

بریتانیا کې د ایډن انټلجنس فکري مرکز مدیر ګاوین مکنیکول 

د  چې  ښکاري  »داسې  دی:  توب  ساده  باور  طالبانو  په  وايي 

)داسې  اويس،  نړۍ کې  ناممکنه خیايل  په خپله  اداره  امریکا 

انګیري( چې طالبانو له القاعده او داعش رسه اړیکي پرې کړي 

او د بېرته ورګرځېدو اجازه به ورنکړي. دوی )طالبان( پر خپله 

خربه نه درېږي، وبه هم نه درېږي او دا کار هېڅکله کولی هم 

نيش.«

د لومړي الس استخبارايت مالوماتو پر بنسټ د بریتانیا او امریکا 

د محدود شمېر ځانګړو ځواکونو د ډلګیو شپنيو عملیاتو د وسله 

والو قومندانانو او د هغوي شبکو ته درانه زیانونه اړولې دي.

د  کې  چورلکو  مخې  له  شپې  د  ډلګۍ  دا  ووژنه«  یا  »ونیسه  د 

ټاکيل هدف ځای ته له رسیدو وروسته پلې ګزمې کوي. دوی د 

افغانستان له ځانګړو ځواکونو رسه په نږدې همکارۍ چارې پر 

مخ وړي او ګڼ پالن شوي بریدونه یې شنډ کړي دي.

دوام  هم  وروسته  سپتمرب  راتلونکي  له  علیامت  دغه  چېرې  که 

کوي، نو له بهره به تررسه او یا لږ تر لږه پالنېږي.

په دې توګه به دغو عملیاتو کې د ځنډ او یا یې د تررسه کېدو 

لپاره له وړاندې د ورکول کېدونکي خربداري د مالوماتو د وتلو 

امکان ډېر وي.

د دا ډول علمیاتو لپاره مناسب وخت او ځای هم داسې څه نه 

دي، چې سمالستي دې وټاکل ويش.

د افغانستان ختیځ کې یوه پټه او محرمه پوځي اډه چې د امریکا 

ځانګړو ځواکونه ترې »د لومړې کچې ارزښتمنو اهدافو« خالف 

د عملیاتو لپاره د ټوپ د تختې په توګه ګټه اخيل، د تړل کېدو 

په حال کې ده.

دا د داعش او القاعده غړو ته چې اوس په نیمه شپه یو ناڅاپه د 

امریکا د خورا پیاوړو او مجهزو ځواکونو د ورسېدو اندیښنه لري، 

ښه خرب دی او له دې اړخه به یې وېره راکمه کړي.

پوښتنه دا ده چې په سیمه کې اوس کوم بل ځای د دې مناسب 

بدیل ګرځېدای يش؟

له جغرافیايي پلوه یې پاکستان تر ټولو غوره او څرګند بدیل دی، 

پوځي  د  پاکستان  د  ژور شک شته چې  دا  لویدیځ کې  په  خو 

استخباراتو )ای ایس ای( ځیني عوامل، له توندالرو اورپکو ډلو 

رسه اړیکي پايل.

يس ای اې چې کله د ۲۰۱۱ کال په می میاشت پاکستان کې 

لپاره  وژلو  یا  نیولو  د  بن الدن  اسامه  د مرش  القاعده شبکې  د 

او  نه کړي  پاکستان خرب  وګڼله چې  یې  غوره  نو  عملیات کول 

ځانګړي ځواکونه یې د همدې لپاره له رادار په پټو پاتې کېدونکو 

چورلکو کې د پاکستان هوايي حریم ته ننوتل.

دوی وېرېدل چې څوک اسامه ته د تښتېدو مالومات ورنکړي. 

نو د همدې لپاره تر پاکستان عامن ښه احتاميل بدیل کیدای 

يش.

»ایچ  د  وړاندې  له  پکې  بریتانیا  امکان هم شته چې  بحرین  د 

ایم ایس جوفایر« په نوم د سمندري ځواکونو یوه کوچنۍ خو د 

امریکا سمندري ځواکونو بیا ډېره سرته اډه لري.

د مرکزي اسیا هېوادونه هم له پامه نيش غورځول کېدای، چې د 

افغانستان د شاميل پولې ګاونډي دي.

د  وروسته  بریدونو  له  یوولسمې  د  سپتمرب  د   ۲۰۰۱ د  امریکا 

ازبکستان په سویل ختیځ کې د کاريش خان اباد »کې ۲« په نوم 

د شوروي له یوې پخوانۍ پوځي اډې ګټه اخیستل پیل کړل. خو 

امریکايي ځواکونه په ۲۰۰۵ کال د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو 

له خرابېدو وروسته له ازبکستان ووتل.

اوس که ازبکستان امریکايي ځواکونو ته بېرته د ورګرځېدو بلنه 

هم ورکړي دا کار النجمن ښکاري، ځکه رپوټونه وايي دا اډه په 

کیمیاوي او راډیو اکټیف موادو خورا لړلې ده.

حقیقت دا دی چې د افغانستان په ستوغو او غرنیو برخو کې د 

القاعدې او داعش د محدود ساتلو چاره سختېدونکې ده. داسې 

اسان بدیل نشته، چې منابع هلته ځای پر ځای او د اړیا پر مهال 

لنډ وخت کې ترې ګټه واخیستل يش.

نو د دغو بهرنیو ترهګرو اعالن شویو ډلو خالف د مقابلې ډېرې 

هیلې د افغانستان د حکومتونو په لیوالتیا او غیزمنتیا پورې تړلې 

دي.

بریتانیا حکومت کې د لوړې کچې  جان راین چې پخوا یې د 

دنده درلوده د یوې ناوړه راتلونکې وړاندوینه کوي. نوموړی وايي 

افغانستان به د توندالرۍ د اوسنیو ریښو ترڅنګ د بهرنیو لوبغاړو 

لخوا هلته د ترهګریزو وړتیاو د درلودو د هڅو له کبله د ترهګرۍ 

د نوي نسل د ګواښونو په ځاله واوړي.

فرانک ګارډنر/ يب يب يس

نخست وزیر هند:
معاون پیشین لوی درستیز ارساییل: طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است

در مقابل ایران جهت را گم کرده ایم

افغانستان: 
د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د ترهګرۍ ضد مبارزه به څنګه کېږي؟

جهان
ادامه از ص 8

یاییر گوالن، معاون پیشین ستاد کل ارتش ارساییل و منایندۀ کنونی 

پارملان، در گفتگویی با روزنامۀ فرانسوی لوموند از یک توافق امتی 

جدید با ایران طرفداری می کند. او معتقد است که بنیامین نتانیاهو 

از پروندۀ امتی ایران فقط در جهت منافع سیاسی خود بهره می برد 

و فراتر از عملیات خراب کاری، سیاست راهربدی مشخصی در قبال 

ایران تعریف نشده است. به نوشتۀ روزنامۀ لوموند، جرنال یاییر گوالن 

بر عهده داشت، در سکوت خود  را  ارتش  معاونت ستاد  هنگامی که 

ایران  امتی  پروندۀ  قبال  در  وی  سیاست های  و  نتانیاهو  بنیامین  با 

مخالف بود. وی در سال۲0۱۷ از مقام خود کنار رفت و از سال۲0۱9 

پارملان  وارد  )سوسیالیست(  »میرِتس«  حزب  سوی  از  منایندگی  به 

جدید  دور  با  ارساییل  مخالفت های  از  نیز  اینک  وی  شد.  ارساییل 

مذاکرات امتی انتقاد می کند و به لوموند می گوید: »وقتی توافق نامه 

موساد  و  اطالعات  ارتش،  عالی رتبۀ  مقامات  ما  شد،  امضا  )برجام( 

جزییات آن را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که توافقی منطقی است. 

البته بهرتین توافق نبود، ولی به هرحال ما با یک کشور شکست خورده 

)در جنگ( طرف نبودیم. 

مخالفت های نتانیاهو

یاییر گوالن می گوید که بعد از امضای توافق هسته  یی، اکرث مقامات 

پاردو، رییس وقت موساد، معتقد بودند که  تامیر  نظامی و همچنین 

برجام به نفع ارساییل است، »اما نتانیاهو بر مخالفت خود پافشاری 

می کرد. ولی این کار به چه درد می خورد؟ توافق نامه امضا شده بود....« 

لویی اَمرِب، فرستادۀ لوموند به بیت املقدس، دربارۀ افشاگری جنجالی 

ارساییل از مدارک امتی ایران می پرسد و یاییر گوالن در پاسخ تأکید 

می کند که به دست آوردن آن مدارک »موفقیت بزرگی بود«، هرچند که 

اطالعات چندان تازه ای حاصل نشد. گوالن می گوید: »نتانیاهو با این 

کار منایشی به راه انداخت که از نظر سیاسی برایش منفعت داشت.«

ایران  امتی  برنامۀ  از  چیزی  ارساییلی ها  اکرث  گوالن  یاییر  گفتۀ  به 

خوبی  بسیار  دستاویز  سیاسیون  برای  موضوع  این  ولی  منی دانند، 

»من  می گوید:  می کنند.« گوالن  آن  با  بخواهند  کار  هر  »چون  است 

فکر می کنم اگر برنامۀ امتی ایران با یک توافق متوقف شود، از نظر 

سیاسی برای نتانیاهو وحشتناک خواهد بود«،  زیرا نتانیاهو با تکرار 

این تهدید که »کسانی مثل نازی ها می خواهند ما را نابود کنند«، و 

با تأکید بر این نکته که »فقط او قادر است ما را از این آیندۀ هولناک 

برهاند، همه را با هم متحد می کند....«

سیاست فشار حداکرثی امریکا

سال  در  ایران  ناآرامی های  هرچند  که  می کند  گوشزد  گوالن  یاییر 

نظر  به  باثبات  رژیم  حال  این  »با  ولی  شد،  رسکوب  زور  با   ۲0۱8

به  را  مدرن  سانرتیفیوژهای  ایرانی ها  »حاال  می افزاید:  او  می آید.« 

منی فهمم  من  بنابراین  داده اند.  شتاب  را  غنی سازی  و  انداخته  کار 

به  موفقیتی  برجام  از  امریکا  خروج  با  که  کرد  ادعا  می توان  چطور 

فعالیت های  مورد  در  برجام  که  است  معتقد  گوالن  آورده ایم.«  دست 

موشکی ایران و مداخالتش در منطقه دارای نقایصی بوده و غربی ها 

او همچنین معتقد است  ایران مذاکره کنند.  با  این زمینه ها  باید در 

که ارساییل باید در مورد »گزینۀ نظامی« با امریکا گفتگو کند. گوالن 

می گوید: »من صلح طلب ساده لوح نیستم، اما معتقدم در مقابل هر 

چالشی باید از دیپلامسی، از اقتصاد و از فشار نظامی به طور هم زمان 

استفاده کرد.«

خراب کاری های ارساییل

خرابکاری هایی  بارۀ  در  لوموند  پرسش  به  پاسخ  در  گوالن  یاییر 

به  زدن  آسیب  »در  می گوید:  می شود  داده  نسبت  ارساییل  به  که 

می شود  حتی  کرد.  شگفت  کارهای  می توان  ایران،  زیرساخت های 

اما  کرد.  شاهکار  ایرانی  متخصصان  کشنت  یا  و  سایربی  عرصۀ  در 

این نوع اقدامات فقط روند پروژه ها را کند می کند. البته باید انتظار 

داشت که حتی بعد از یک توافق جدید، فعالیت های پنهانی )امتی( 

قبال همۀ  باید  در  نیز  ما  باشد. طبعاً  ادامه داشته  ایران  در  باز هم 

آن فعالیت هایی که در توافق نامه گنجانده نشده، آزادی عمل داشته 

باشیم. قاعدۀ بازی چنین است....« روزنامۀ لوموند می پرسد که فراتر 

دارد؟  هم  سیاستی  ایران  قبال  در  ارساییل  آیا  عملیات،  نوع  این  از 

و  روشن  سال۲0۱9  تا  ما  »سیاست  که  می دهد  پاسخ  گوالن  یاییر 

تعریف شده بود، اما از دومین انتخابات پارملانی به بعد، ما جهت را 

انتخابات داشته(. به  گم کردیم« )ارساییل طی دو سال اخیر، چهار 

گفتۀ یاییر گوالن، نتانیاهو تنها فرد تصمیم گیرنده در سیاست  خارجی 

آویو  همچنین  و  موساد  رییس  کوهن،  یوسی  از  او  است.  امنیتی  و 

کوخاوی رییس ستاد مشرتک حرف شنوی دارد، ولی بنی گانتس وزیر 

دفاع از نظر نتانیاهو یک رقیب سیاسی است و نه همکار. بدین ترتیب 

نتانیاهو همراه با یک گروه کوچک به تصمیم گیری می پردازند، اما به 

مسائل  و  داخلی  سیاست  از  متأثر  متاماً  تصمیم ها  این  گوالن  گفتۀ 

قضایی است )اشاره به پرونده های فساد نتانیاهو و روند محاکمۀ وی(. 

یاییر گوالن ابراز امیدواری می کند که ارساییل در روند مذاکرات جدید 

وین، اسباب زحمت امریکا نشود. او تأکید می کند که ارساییل باید در 

هرصورت در جهت منافع امریکا عمل کند و نه در جهت خالف آن.
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ترجمه

آن هایـی کـه خـود را قدرتمنـد احسـاس می کردنـد، سـه برابـر 
بیشـتر احتمـال داشـت کـه حـرف E را بـرای خودشـان درسـت 
رسـم کننـد، و بـرای دیگـران وارونـه )کـه آدم را بـه یـاد جـورج 
دبلیـو بـوش می انـدازد، کـه به طـرزی به یادماندنی پرچـم امریکا 
را در المپیـک ۲۰۰۸ وارونـه دسـت گرفتـه بـود(. آزمایش هـای 
دیگـر نشـان داده کـه افـراد قدرتمنـد عملکـرد بدتـری دارنـد در 
تشـخیص احسـاس انسـان ها در یـک عکـس، یـا دریافتـن اینکه 

همـکاران چگونـه یـک اظهارنظـر را تفسـیر خواهنـد کـرد.
آدم هـا گرایـش دارنـد کـه حالت هـا و زبـان بـدن مافـوق خـود را 
تقلیـد کننـد، این واقعیت مشـکل را تشـدید می کند: زیردسـتان 
قـرار  قدرتمنـدان  اختیـار  در  اندکـی  قابل اعتمـاد  سـرنخ های 
می دهنـد. امـا کلتنـر می گویـد کـه مهم تـر از آن، ایـن واقعیـت 
می کشـند.  دسـت  دیگـران  تقلیـد  از  قدرتمنـدان  کـه  اسـت 
عصبی شـدن  یـا  می خندنـد  دیگـران  کـه  هنگامـی  خندیـدن 
هنگامـی کـه دیگـران عصبـی می شـوند، کاری بیـش از جلـب 
محبـت دیگـران انجـام می دهـد. این طـور کارهـا بـه برانگیختـن 
همـان احساسـاتی کمـک می کنـد کـه دیگـران در حـال تجربـۀ 
آن هسـتند و دریچه  یی به خاسـتگاه این احساسـات می گشـاید. 
کلتنـر می گویـد افـراد قدرتمنـد »از شبیه سـازی تجربـۀ دیگـران 
دسـت می کشـند«، کـه بـه چیـزی منجـر می شـود کـه او »کمبود 

می نامـد. همدلـی« 
در  کامـل  به طـور  کـه  اسـت  تقلیـد  از  نـوع ظریف تـری  بازتـاب 
داخـل مغـز مـا رخ می دهـد، و بـدون آگاهی مـا. وقتـی می بینیم 
کسـی عملـی را انجـام می دهد، بخشـی از مغز که مـا از آن برای 
انجـام همـان عمـل اسـتفاده می کنیـم، در واکنشـی همدالنـه 
در  می تـوان  وجـه  بهتریـن  بـه  را  مسـاله  ایـن  می شـود.  فعـال 
تجربـۀ جانشـینی درک کـرد. ایـن همـان چیـزی بـود کـه اوبـی 
از  آن هـا  کننـد،  فعال سـازی  را  آن  داشـتند  سـعی  گروهـش  و 
را  کسـی  دسـِت  فلـم  تـا  خواسـتند  خـود  آزمایش شـوندگان 
مشـاهده کننـد کـه یـک تـوپ السـتیکی را فشـار می دهـد. برای 
شـرکت کنندگان غیرقدرتمنـد، بازتـاب به خوبـی جـواب داد: آن 
مسـیرهای عصبـی کـه آن ها خودشـان از آنان برای فشـردن توپ 
اسـتفاده می کردنـد، به شـدت فعـال شـدند. امـا واکنـش عصبی 

گـروه قدرتمنـد چگونـه بـود؟ از شـدت کمتـری برخـوردار بـود.
آیـا واکنـش بازتابـی از بیـن رفتـه بـود؟ بیشـتر گویـی در حالـت 
بی حسـی فـرو رفتـه بـود. هیـچ یـک از شـرکت کنندگان از قدرت 
دایمـی برخـوردار نبـود. آن ها دانشـجویانی بودند که بـا بازگویی 
تجربه  یـی کـه در آن مسـوول امـور بوده انـد، »از پیش آماده شـده 
بودنـد« کـه احسـاس کننـد قدرتمنـد هسـتند. محتمـالً بـا زوال 
ایـن احسـاس، اثـر بی حسـی نیـز زوال خواهـد یافت، مغـز آن ها 
پـس از گذرانـدن یـک بعدازظهر در آزمایشـگاه از نظر سـاختاری 
بـرای  باشـد،  تأثیـر طوالنی مـدت  اگـر  امـا  بـود.  ندیـده  آسـیب 
مثـال، به واسـطۀ اینکـه تحلیل گـران وال اسـتریت بزرگـی آن هـا 
را فصـل بـه فصـل زمزمـه می کننـد، اعضـای هیـات مدیـره بـه 
آن هـا وعـدۀ دسـتمزد اضافـی می دهنـد، و نشـریۀ فوربـس آن ها 
را بـرای »عملکـرد خـوب و در عیـن حـال موفقیت آمیـز« سـتایش 
می کنـد، ممکـن اسـت دچـار آن چیزی شـوند کـه در پزشـکی با 

نـام تغییـرات »کارکـردی« در مغـز شـناخته می شـود.
قدرتمنـدان  اسـت  ممکـن  آیـا  کـه  می پرسـیدم  خـودم  از  مـن 
صـرف از اینکـه خودشـان را به جـای دیگـران بگذارند خـودداری 
کننـد، بـدون اینکـه توانایـی انجـام ایـن کار را از دسـت بدهند؟ 
اتفاقـاً، اوبـی یـک مطالعـۀ دیگـر انجـام داد کـه شـاید در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش به مـا کمک کنـد. این بار، بـه آزمایش شـوندگان 
گفتـه شـد کـه بازتـاب چیسـت و از آن هـا خواسـته شـد آگاهانـه 
تـالش کننـد تـا واکنـش خـود را تشـدید یـا تضعیـف کننـد. او و 
همـکارش، کاتریـن نایـش، نوشـتند: »نتایـج مـا هیـچ تفاوتـی را 
نشـان نـداد«. تـالش در ایـن زمینـه بی تأثیر اسـت. ایـن یافته  یی 

 اگـر قـدرت یـک دوای درمانـی بـود، فهرسـت بلنـدی از 
عـوارض جانبـی را با خود به همراه داشـت. ایـن دوا می تواند 
حتـی  بکشـاند،  فسـاد  بـه  می توانـد  کنـد،  بیخـود  خـود  از 
می توانـد موجـب شـود تـا هنری کسـینجر بـه این باور برسـد 
آیـا قـدرت  امـا  از نظـر جنسـی مـرد جذابـی اسـت.  از  کـه 

می تواند باعث آسیب مغزی شود؟
هنگامـی کـه قانونگـذاران متعـدد در جلسـۀ اسـتماع کنگـره 
در خـزان گذشـته جـان اسـتامپف را بـه بـاد فحاشـی گرفتـه 
بودنـد، بـه نظـر می رسـید هـر کدام شـان راهـی تـازه می یابد 
تـا مدیـر عامـِل اکنـوْن اسـبِق بانک ولز فارگـو را به بـاد انتقاد 
بگیـرد، به دلیل اینکه نتوانسـته اسـت حـدود ۵۰۰۰ کارمند 
را از سـاخت حسـاب های جعلـی برای مشـتریان بـازدارد. اما 
عملکـرد اسـتامپف بـود کـه جلب توجـه می کرد.  آنجا شـاهد 
مـردی بودیـد که به باالتریـن مقاِم ثروتمندتریـن بانِک جهان 
رسـیده اسـت. باوجودایـن، انـگار از خوانـدن افـکار حاضران 
در جلسـه کامـالً ناتـوان اسـت. اگرچـه او عذرخواهـی کـرد، 
امـا بـه نظر نمی رسـید کـه متنبه یا پشـیمان باشـد. او متمرد 
یـا متکبـر یـا حتی ریـاکار نیز به نظر نمی رسـید. سـردرگم به 
نظـر می رسـید، مثـِل یک مسـافر فضایی پـرواززده کـه تازه از 
سـیارۀ اسـتامپف رسـیده اسـت، جایی که در آن احتـرام به او 
قانـون طبیعـی اسـت و ۵۰۰۰ عـددی بسـیار کوچـک. حتی 
صریح تریـن زخم زبان هـا، »بـا مـن شـوخی می کنـی؟« )گفتۀ 
شـان دافـی نماینـدۀ ویسکانسـین( یـا »نمی توانـم برخـی از 
چیزهایـی کـه اینجا می شـنوم را باور کنم« )از زبـان گرگوری 
میکـس نماینـدۀ نیویـاورک( نتوانسـت او را از خـواب غفلـت 

بیـدار کند.
پژوهش هـای جدیـد  اسـتامپف چـه می گذشـت؟  در ذهـن 
اسـت: چـه چیـزی  ایـن  بهتـر  پرسـش  نشـان می دهـد کـه 
در  وقتـی  مـورخ،  آدامـز،  هنـری  نمی گذشـت؟  ذهنـش  در 
توصیـف قـدرت می گویـد: »نوعـی تومـور کـه با کشـتن حس 
بیشـتر  پایـان می دهـد«،  کار خـود  بـه  قربانـی  بـا  همدلـی 
معنایـی اسـتعاری در ذهن دارد تا پزشـکی. امـا این توصیف 
خیلـی بـا آن چیـزی تفـاوت نـدارد کـه داچـر کلتنـر، اسـتاد 
روان شناسـی در دانشـگاه برکلـی، پـس از سـال ها آزمایـش 
میدانی و آزمایشـگاهی به آن رسـیده اسـت. او طی مطالعات 
خـود در طـول دو دهـه دریافـت کـه آزمایش شـوندگاْن تحـت 
تأثیـر قـدرت چنـان عمـل می کننـد کـه گویـی ضربـۀ مغـزی 
از  می شـوند،  آنـی  امیـال  تابـع  بیشـتر  آن هـا  خورده انـد، 
در  همـه،  از  مهم تـر  و  برخوردارنـد  کمتـری  ریسـک آگاهِی 

دیـدِن مسـایل از نـگاه دیگـران ناتـوان می شـوند.
از دانشـگاه مک مسـتر در  اوبـی، عصب پژوهـی  سـوخویندر 
اونتاریـو، اخیـراً چیـزی مشـابه را شـرح داده اسـت. بر خالف 
کلتنـر، کـه رفتارهـا را مطالعه می کند، اوبـی مغزها را مطالعه 
نه چنـدان  و  قدرتمنـد  افـراد  سـِر  کـه  هنگامـی  و  می کنـد. 
قدرتمنـد را زیـر دسـتگاه تحریک مغناطیسـی مغز قـرار داد، 
دریافـت کـه قـدرت در واقـع یک فرآینـد عصبی خـاص به نام 
بازتـاب را مختـل می کنـد. چیزی که شـاید زیربنـای همدلی 
بـه  چیـزی  آن  بـرای  عصب شـناختی  مبنایـی  ایـن  باشـد. 
دسـت می دهـد که کلتنـر »پارادوکـس قدرت« نامیده اسـت: 
وقتـی قـدرت را در دسـت داریم، برخـی از آن توانایی هایی را 
از دسـت می دهیـم که در وهلۀ نخسـت برای به دسـت آوردن 

قـدرت بدان هـا نیـاز داشـته ایم.
خالقانـۀ  شـیوه های  بـه  توانایی هـا،  ایـن  دسـت دادن  از 
مختلفی اثبات شـده اسـت. در یک مطالعه در سـال۲۰۰۶، 
از شـرکت کنندگان خواسـته شـد تـا حـرف E را روی پیشـانی 
خـود طوری ترسـیم کنند کـه دیگـران آن را ببینند، کاری که 
مسـتلزم آن اسـت کـه خـود را از دیـدگاه مشـاهده گر ببینید. 

ناراحت کننـده اسـت. چنیـن فـرض می شـود کـه دانـش قـدرت 
اسـت، امـا چـه سـودی دارد کـه بدانیـد قـدرت شـما را از دانـش 
محـروم می سـازد؟ -امیدبخش تریـن تفسـیر ممکـن، گویـا ایـن 
باشـد کـه چنیـن تغییراتـی فقـط گاهی مواقـع زیان بار هسـتند. 
طبـق تحقیقـات، قـدرْت مغـز مـا را از پیـش آمـاده می کنـد تـا 
اطالعـات حاشـیه  یی را نادیـده بگیریـم. در اغلـب موقعیت هـا، 
ایـن کار باعـث افزایـش کارآیـی سـودمند می شـود، امـا ایـن کار 
در موقعیت هـای اجتماعـی، دارای اثـر جانبی ناگواری اسـت که 
مـا را کودن تـر می کنـد. حتـی ایـن مسـاله در امیـد بـه موفقیـت 
قدرتمنـدان، یـا گروه هایـی کـه آن هـا رهبـری می کننـد، ضرورتـاً 
بـد نیسـت. همان طـور که سـوزان فیسـک، اسـتاد روان شناسـی 
کـرده  اسـتدالل  قانع کننـده  به طـرزی  پرینسـتون،  دانشـگاه 
اسـت، قـدرت نیـاز بـه خوانـش دقیـق افـکار دیگـران را کاهـش 
می دهـد، زیـرا آن منابعـی را تحـت اختیـار مـا قـرار می دهـد کـه 
زمانـی بایـد بـا چرب زبانـی از دیگـران بـه دسـت می آوردیـم. امـا 
البتـه، در یـک سـازمان مدرن، حفظ این سـلطه بـر منابع مبتنی 
بـر سـطحی خاص از پشـتیبانی سـازمانی اسـت. و تعـداد صرف 
نمونه هـای غـرور مدیـران ارشـد کـه عناویـن روزنامه هـا را آکنـده 
تـا آنجـا پیـش  اسـت، نشـان می دهـد کـه بسـیاری از رهبـران 

می رونـد کـه وارد حـوزۀ حماقـِت زیان بـار می شـوند.
از آنجـا کـه آن هـا توانایـی کمتـری در فهـم درسـت ویژگی هـای 
تکیـه  کلیشـه  یی  تصـورات  بـر  بیشـتر  دارنـد،  آدم هـا  شـخصی 
می کننـد. و تحقیقـات دیگـر نشـان می دهـد کـه هرچـه آن هـا 
قـدرت تشـخیص کمتـری داشـته باشـند، بیشـتر بـر »بینشـی« 
فـردی بـرای هدایـت رفتـار خـود تکیه می کننـد. جان اسـتامپف 
یـک بانـک ولـز فارگـو را می دیـد کـه در آن هـر مشـتری دارای 
هشـت حسـاب مجـزا بـود. همان طـور کـه او اغلـب بـه کارمندان 
هم قافیـه   )great( عالـی  بـا   )eight( هشـت  می شـد،  یـادآور 
اسـت. کلتنـر بـه مـن یـادآور می شـود کـه قـدرت، تـا آنجـا کـه بر 
شـیوۀ تفکـر مـا تأثیـر می گـذارد، یک مقام یـا منصب نیسـت، بل 
یـک حالـت ذهنـی اسـت. آزمایش های او نشـان می دهـد که اگر 
زمانـی را بـه خاطـر بیاوریـد که احسـاس قدرتمنـدی نمی کردید، 

مغزتـان می توانـد بـا واقعیـت ارتبـاط برقـرار کنـد.
به یـادآوردن یـک تجربـۀ پیشـین از بی قدرتـی، بـه نظـر می رسـد 
کـه بـرای برخـی از افـراد مؤثـر باشـد، و تجاربـی کـه به انـدازۀ 
کافـی تلـخ باشـد، می توانـد نوعی صیانـت دایمی را فراهـم آورد. 
طبـق یافته هـای یـک پژوهـش باورنکردنـی منتشـره در ِد ژورنـال 
آو فایننـس در فبـروری گذشـته، مدیـران عاملـی کـه در کودکـی 
مرگ ومیرهـای  کـه  گذرانده انـد  سـر  از  را  طبیعـی  فاجعـۀ  یـک 
چشـم گیری بـه بـار آورده اسـت، در مقایسـه بـا مدیـران عاملـی 
کـه چنیـن تجربه  یـی نداشـته اند، بسـیار کمتـر طالـب ریسـک 
ایـن  نویسـندگان  از  یکـی  رائـو،  راگاونـدرا  )به گفتـۀ  هسـتند. 
پژوهـش و اسـتاد دانشـگاه کمبریـج، یـک مشـکل این اسـت که، 
مدیـران عاملـی که فجایعـی بـدون مرگ ومیرهای چشـمگیر را از 

سـر گذرانده انـد، بیشـتر طالـب ریسـک هسـتند.(
نیروهـای  تنهـا  سـونامی ها،  و  آتشفشـان ها  گردبادهـا،  امـا 
مهارکننـدۀ غـرور در جهان بیرون نیسـتند. اینـدرا نویی، رییس و 
مدیر عامل پپسـی گاهی داسـتان روزی در سـال ۲۰۰۱ را بازگو 
می کنـد کـه فهمیـد بـه عضویـت هیـات مدیـرۀ شـرکت منصـوب 
شـده اسـت. او سرشـار از حس منزلت و سـرزندگی، شـادمان به 
خانـه می رسـد، در حالـی کـه مـادرش، قبـل از اینکـه او »خبـر 
مهـم« خـود را بگویـد، از او می پرسـد آیـا می توانـد بـرود مقـداری 
شـیر بخـرد. نویـی بـا عصبانیـت بیـرون مـی رود و شـیر می خـرد. 

برمی گـردد،  وقتـی 
ایـن  مـادرش  توصیـۀ 
اسـت: »آن تـاج لعنتی 

را بگـذار در گـراج.«
در  داسـتان،  نکتـۀ 
واقـع، همان اسـت که 
نویـی بازگـو می کنـد. 
یـک  مثـل  قصـه  ایـن 
سـودمند  یـادآوری 
وظیفـۀ  دربـارۀ  اسـت 
بـه  نیـاز  و  معمولـی 
در  خویشـتن داری. 
مـادر  داسـتان،  ایـن 
یـک  نقـش  نویـی، 
ایفـا  را  »نیشـگون« 
اصطالحـی  می کنـد، 
سـوی  از  یک بـار  کـه 
سیاسـی  مشـاور 
بـه  هـاو  لوئیـس 
بـرای  شـد  بـرده  کار 
رابطـه اش  توصیـف 
رییس جمهـور  بـا 
د.  فرانکلیـن 
چهـار  کـه  روزولـت 
انتخابـات  پیـروز  بـار 
ی  ر سـت جمهو یا ر
همیشـه  هـاو  و  شـد، 
صـدا  فرانکلیـن  را  او 

. مـی زد
وینسـتون  بـرای 
چرچیـل ایـن نقـش را 
کلمنتیـن  همسـرش 
کـه  می کـرد  ایفـا 
شـجاعِت آن را داشـت 
بنویسـد:  چنیـن  کـه 
عزیـزم.  »وینسـتون 
بایـد اعتـراف کنـم که 
تنـزل  نوعـی  متوجـۀ 
در رفتـار و حـاالت تـو 
دیگـر  تـو  و  شـده ام؛ 
مثـل گذشـته مهربـان 
نامـه  ایـن  نیسـتی«. 
کـه روز ورود هتلـر بـه 

رئال مادرید در آستانه حذف از لیگ قهرمانان؛ یوفا کهکشانی ها را مجازات می کند؟

رسان لیگ قهرمانان اروپا می خواهند رئال مادرید را حذف کرده.  این تیم و یوونتوس را برای یک سال محروم کنند.
در حالی که رئال مادرید و چلسی قرارست دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را در ورزشگاه آلفردو دی استفانو سه شنبه هفته آینده برگزار 
منایند، اما حضور رئال در این فصل لیگ قهرمانان اروپا با انتشار گزارش هایی مبنی بر این که یوفا می خواهد پس از استارت زدن سوپرلیگ اروپا، آنها 

را از این رقابت اخراج کند به خطر می افتد. 
در همین حال رسان لیگ قهرمانان قصد دارند که رئال و یوونتوس را برای یک سال از این مسابقات محروم سازند.

قدرتمندان چگونه توانایی های ذهنی یی را از دست می دهند که برای 
رسیدن شان به قدرت ضروری بوده اند

پاریـس نوشـته شـده بـود، و اگرچـه پاره پـاره، امـا به هـر صورت 
فرسـتاده می شـود، شـکوه و شـکایت نبـود؛ بـل یـک هشـدار 
او  بـه  محرمانـه  به صـورت  فـردی  می نویسـد،  کلمنتیـن  بـود: 
گفتـه بـوده کـه چرچیـل در جلسـات بـا زیردسـتان »آن چنـان 
تحقیرآمیـز« رفتـار می کنـد کـه »هیـچ ایده  یـی، خـوب یـا بـد، از 
سـوی کسـی مطـرح نمی شـود«، کـه بـا ایـن خطـر همراه اسـت 

نشـود.« حاصـل  نتایـج  »بهتریـن  کـه 
لـرد دیویـد اوون، عصب شناسـی بریتانیایـی کـه بـه نمایندگـی 
مجلـس می رسـد و قبـل از آنکـه بـارون شـود، وزیـر امـور خارجه 
بوده اسـت، هر دو داسـتان هاو و کلمنتین چرچیل را در کتاب 
بازگـو می کنـد؛  سـال ۲۰۰۸ خـود، در بیمـاری و در قـدرت، 
ایـن کتـاب کاوشـی اسـت در زمینـۀ بیماری هـای مختلفـی کـه 
بـر عملکـرد نخسـت وزیران بریتانیـا و رییسـان جمهور امریـکا از 
سـال۱۹۰۰ تأثیر گذاشـته اسـت. در حالی که برخی از سـکتۀ 
مغـزی رنـج می بردنـد )وودرو ویلسـون(، برخـی از سـوءمصرف 
شـخصیت  اختـالل  محتمـالً  یـا  اِِدن(،  )آنتونـی  مخـدر  مـواد 
حداقـل  روزولـت(،  تئـودور  جانسـون،  ب.  )لینـدون  دوقطبـی 
چهـار نفـر دیگـر دچـار اختاللـی شـدند کـه متـون پزشـکی آن 
اسـتدالل می کنـد کـه  اوون  امـا  بـه رسـمیت نمی شناسـد،  را 
بایـد بـه رسـمیت شـناخته شـود. »سـندروم غـرور«، آن چنان که 
وی و نویسـندۀ همـکارش جاناتـان دیویدسـون در یـک مقالـه 
در سـال ۲۰۰۹ در نشـریۀ ِبِریـن آن را تعریـف کرده انـد، »یـک 
اختـالل ناشـی از تصاحـب قـدرت اسـت، به ویـژه قدرتـی کـه با 
موفقیـت چشـمگیر همـراه باشـد، بـرای چندیـن سـال حفـظ 
شـود و کمتریـن فشـار را بـر رهبـر وارد آورد«. چهـار مشـخصۀ 
بالینـی آن از جملـه عبـارت اسـت از: بی احترامـی آشـکار بـه 
بی فکـر  اعمـال  واقعیـت،  بـا  ارتبـاط  دسـت دادن  از  دیگـران، 
انجمـن  مـی،  مـاه  در  بی کفایتـی.   نمایـش  و  شـتاب زده  یـا 
سـلطنتی پزشـکی میزبـان همایشـی بود کـه به طور مشـترک با 
بنیـاد دایدالـوس برگـزار شـد، سـازمانی کـه اوون بـرای مطالعه 
اوون، کـه  از  از غـرور تأسـیس کـرده اسـت. مـن  و جلوگیـری 
بـه وجـود گرایشـی معمولـی بـه غـرور در نهـاد خـودش اذعـان 
دارد، پرسـیدم کـه آیـا چیـزی بـه او کمـک می کنـد تـا ارتبـاط 
خـودش بـا واقعیـت را حفـظ کنـد، چیـزی کـه دیگـر اشـخاص 
واقعـاً قدرتمنـد بتواننـد آن را سرمشـق خـود قرار دهنـد. او چند 
راهبـرد را بـا من در میان گذاشـت: اندیشـیدن بـه رویدادهایی 
در گذشـته کـه می توانـد حـس غـرور را زایـل کنـد؛ تماشـای 
برنامه هـای مسـتند دربـارۀ مـردم معمولـی؛ خود را عـادت دادن 
بـه خوانـدن نامه هـای رأی دهنـدگان. امـا مـن حـدس می زنـم 
کـه بزرگ تریـن مانـع در برابـر حـس غـرور اوون، شـاید ریشـه 
پیـش  او  باشـد.  داشـته  او  اخیـر  تحقیقاتـی  کوشـش های  در 
مـن شـکوه کـرد که دنیـای تجـارت تقریبـاً از خود هیـچ تمایلی 
دانشـکده های  نمی دهـد.  نشـان  غـرور  دربـارۀ  تحقیـق  بـرای 
بازرگانـی نیـز وضعیـت چنـدان بهتـری ندارنـد. طنیـن نومیدی 
در کالم او بـر نوعـی ناتوانـی گواهـی می دهـد. تأثیـر سـودمند 
ایـن نومیـدی بـر اوون هرچـه باشـد، نشـان می دهد کـه مرضی 
کـه در اتاق هـای هیـات مدیـره و جایگاه هـای ارشـد مدیریتـی 
بیـش از حـد متـداول اسـت، نامحتمـل می نمایـد کـه بـه ایـن 

زودی درمـان شـود.
پی نوشت:

تجـارت  حـوزۀ  روزنامه نـگار   )Jerry Useem( یوسـیم  *جـری 
و اقتصـاد اسـت کـه در نیویـارک تایمـز، فورچـون و آتالنتیـک 

می نویسـد.


