
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

سه شنبه 1 شهریور 1401    25 محرم 1444    23 آگوست  2022    سال نوزدهم     شماره  4356    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:07    اذان مغرب 20:03
اذان  صبح  فردا 5:01    طلوع آفتاب 6:30
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چند تصویر از یک کشور

رواندا؛ از جنگ های داخلی تا ثبات و رشد اقتصادی
روانــدا دهه ها یکــی از پر مشــکل ترین کشــورهای 
آفریقایی بوده اســت. این کشور با جنگ های داخلی 
قومی مخرب به ویرانه ای تبدیل شــده بود. جمعیت 
رواندا به ســه گروه قومی متمایز تقسیم می شود که 
دارای زبان مشــترکی هستند. قبیله «توا» کمتر از یک 
درصد جمعیت را تشــکیل می دهند و به ندرت دیده 
می شــوند. قبیله «هوتو» ۸۵ درصد جمعیت را تشکیل می دهند؛ اعضای این قبیله نخستین ساکنان 
رواندا بودند و همواره به کشــاورزی اشــتغال دارند و ساختار سیاسی سستی دارند و پیرامون رؤسای 

طایفه متمرکز هستند که این مسئله آنها را در برابر تهاجم خارجی به شدت آسیب پذیر می کند.
بیش از ۴۰۰ ســال پیش مردم اشــرافی که «تونسی» نام داشــتند، رواندا را تصرف کردند. اگرچه 
آنها هرگز بیش از ۱۵ درصد جمعیت را تشــکیل نمی دادند، ولی سازماندهی سلسله مراتبی آنان که 
پیرامون پادشــاهی به نام «ام وامی» ایجاد شــده بود، ایجاد طبقات جنگجوی ویژه و مهم تر از همه 
گله داری به آنها امکان تسلط بر «هوتو» را داد. ابتدا کشور در اختیار آلمان ها و سپس تحت قیمومیت 
بلژیکی ها قرار گرفت. ســازمان ملل در ۱۹۴۶ قیمومیت این کشور را به بلزیکی ها واگذار کرد. هوتوها 
تحت کنترل بلژیک و آلمان به حاشیه رانده شدند، ولی تونسی ها مورد لطف اربابان استعمارگر قرار 

گرفتند.
آغاز  تنش ها و خشونت ها

اختالفات میان تونســی ها و هوتوها در ســال ۱۹۶۹ آغاز دور جدید تنش ها بود. اختالف بر ســر 
جانشینی پادشاه جدید موجب موجی از خشونت ها شد. همه پرسی ۱۹۶۱ تحت نظارت سازمان ملل 
بــا پیروزی حزب «پارمه هوتو» با ۸۰ درصد آرا و رد قاطع نظام ســلطنتی همــراه بود. درگیری های 
ادواری میان هوتوها و تونســی ها موجب گریختن هزاران نفر شــد. این کشور در ۱۹۶۴ مستقل شد و 
اکثریت هوتو حکومت را در دست گرفت. تونسی ها در تبعید جنبش چریکی برپا کرده و خود را وقف 
ســرنگونی حکومت رواندا و احیای نظام سلطنتی کردند. در ۱۹۷۳ سرلشکر «جوونال هابیاریمانا» با 
کودتای نظامی به عنوان رئیس دولت به قدرت رســید. این کودتا پاســخی به سیاست های حکومت 
«کائیباندا» بود که طرفدار سیاســت ریاضت و استمرار سیاســت های سخت گیرانه حفاظت از خاک 
بود. قانون  اساســی جدیدی که در سال ۱۹۷۸ به  تصویب رسید، حکومت غیرنظامی را دوباره برقرار 
کرد و دولتی تک حزبی بر ســر کار آمد. تونســی ها در ۱۹۹۰ که عمدتا تبعیدی بودند، به رواندا حمله 
کردند و جنگ را از سر گرفتند و بر کشور مسلط شدند. حدود دو میلیون نفر که اکثرا «هوتو» بودند از 
کشــور گریختند و در زئیر و کشورهای همسایه مستقر شدند. موج مهاجرت ها در سال ۱۹۹۴ از کشور 

ادامه یافت.
قربانیان نسل کشی رواندا

در جریان نسل کشــی ای که در روز ششم آوریل ۱۹۹۴ آغاز شد و بیش از سه ماه به  طول انجامید، 
تقریبا ۸۰۰ هزار نفر از میان تونسی ها و هوتوی های میانه رو، در شعله های نفرت قومی جان باختند. 
جووینال هابیاریمانا، سیاست مدار سرشناس اهل قوم هوتو بود. اعضای این قوم، اقلیت تونسی را به  
دست داشتن در سقوط هواپیمای رئیس جمهوری وقت متهم کردند. هواپیمای حامل رئیس جمهوری 
وقت شــش آوریل سال ۱۹۹۴ هنگام فرود در فرودگاه کیگالی، پایتخت رواندا، مورد اصابت دست کم 
یک فروند موشــک قرار گرفت و ســقوط کرد. بازپرســان پرونده تحقیق درباره سقوط هواپیما دلیل 
تصمیم خود برای اعالم ختم دادرســی را نبود «شواهد کافی» عنوان کرده اند. شماری از نزدیکان پل 
کاگامه، رئیس جمهوری کنونی رواندا، از جمله افرادی بودند که نامشــان در این پرونده به میان آمده 
بود. در ســال ۱۹۹۴، شمار زیادی از مردم مظنون به مشــارکت در این نسل کشی بودند. این تعداد به 
صدها هزار نفر می رســید و برای محاکمه رواندا دادگاه هایی در روســتاها برپا شد و بیش از یک ونیم 
میلیون نفر محاکمه شدند؛ پدیده ای که ۱۰ سال به  طول انجامید. این دادگاه ها با هدف پذیرش کسانی 
که در نسل کشــی بودند برپا شــد تا به آنچه انجام داده اند، اقرار کنند. به این معنا که می توانستند در 
صدور احکام تخفیف دهند. دولت رواندا تصمیم به پایان تمایز قائل شــدن میان توتسی ها و هوتوها 
گرفته بود. بیشتر مجرمان و رهبرانشان دستگیر شدند و به  وسیله دادگاه کیفری بین المللی برای روندا 
که در تانزانیا برپا شــد، محاکمه شدند. همه آنان گناهکار شناخته نشده و حکم محکومیت طوالنی 
دریافــت نکردند. برخی از احکام در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت. برخی از فراری ها نیز بازداشــت 
نشــدند. در نهایت، برخی از رهبران آنان همچنان در تبعید و در کشورهایی هستند که اجرای عدالت 

در موردشان به کندی صورت می گیرد.
رواندا در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی

اگر چه پس از این حوادث اقتصاد این کشــور نیز ویران شد، اما رواندا توانست در ۲۸ سال گذشته 
با استفاده از کمک های خارجی به ثبات نسبی دست یابد. رواندا با وجود آنکه در سال های اخیر فقر 
را ۲۵ درصــد کاهش داده، اما هنوز ۴۵ درصد از جمعیــت ۱۱ میلیون نفری آن زیر خطر فقر زندگی 
می کنند و برای تأمین ۴۰ درصد از بودجه خود به کمک های بین المللی وابســته است. تولید قهوه و 
افزایش صادرات این محصول یکی از اهداف اصلی رواندا برای افزایش درآمد است، اما برای رسیدن 
به این هدف، اصالح زیرساخت های کشاورزی و همچنین گسترش شبکه برق ضروری به  نظر می رسد. 
آموزش به یکی از نقاط قوت سیاست های دولت این کشور در سال های اخیر تبدیل شده است. بیش 
از ۹۶ درصد از کودکان در این کشور به مدرسه می روند و با اجرای سیاست «هر کودک یک لپ تاپ»، 
آشــنایی با انفورماتیک یکی از ملزومات برنامه آموزشی اســت. نزدیک به دو و نیم میلیون کودک در 
کالس های خود با کامپیوتر آموزش می بینند. توســعه بخش خدمــات اجتماعی و درمانی نیز برای 

آموزش نسل زیر ۲۵ سال از برنامه های بلند مدت در روانداست.
رواندا با قرار گرفتن در مســیر صحیح توســعه اقتصادی، به «سنگاپور دوم» تبدیل شده و توانسته 
در دو دهه اخیر با بهبود شــرایط حکمرانی، به اهداف خود در زمینه مهار تورم، رشد اقتصادی باال و 
بهبود فضای کسب وکار دســت پیدا کند. کاگامه، رئیس جمهوری کنونی رواندا، در سال ۲۰۰۰ پس از 
اینکه او و نیروهای شورشی اش نسل کشی را در سال ۱۹۹۴ پس از صد روز قتل که منجر به کشته شدن 
حدود ۸۰۰ هزار نفر شــد، متوقف کردند، رئیس دولت شــد. او ثبات، امنیت و رشــد اقتصادی را به 
لطف کمک های بین المللی برای کشوری از هم پاشیده به ارمغان آورد. منتقدان کاگامه او را به عنوان 
عامل تضعیف دموکراســی و سرکوب مخالفان متهم می کنند و حامیانش او را به دلیل پایان دادن به 

نسل کشی و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی در رواندا تمجید می کنند.
*دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل

محمود  فاضلی*
نمی دانم شــما هم مواجه شــدید یا نــه، چند وقتی 
اســت مــن در محیط هــای عمومی شــهر، صحنه های 
نامعمولی از روابط دخترکان و پســران در انظار عمومی 
می بینم؛ حرکاتی اروتیک که مختص خلوت و پستو است 
و آنها بی اعتنا به رهگذران، عاشق و معشوق به کارشان 
مشغول اند. شاید دلیل این پدیده اجتماعی، در بی عملی 
و فقدان راه حل دولت -به مفهــوم عام- برای نیازهای 
فطــری و طبیعی جوانان و تأکید بــر ممنوعیت و الجرم 

فراهم سازی بستر عصیان تدریجی نسل جدید باشد.
گسترش ارتباطات زمینه را برای تغییر در دامنه روابط 
انســان ها از جمله روابط خصوصی مهیا کرده است. در 
گذشــته، فاصله میان ســن بلوغ با وقت ازدواج چندان 
طوالنی نبــود و خانواده ها از طریق کنترل اجتماعی، این 
روابط پیــش از ازدواج را تنظیم می کردند. با پیشــرفت 
صنعتی و تغییرات بزرگ در زیســت انســانی، همه چیز 
دگرگون شــده اســت. فاصله بلوغ تا ازدواج خیلی باال 
رفته و روابط دختران و پسران دچار تغییرات عمده شده 
است. در ایران، این تغییرات با الگوی دولتی تضاد جدی 
دارد و همین امر خانواده هــا، جوانان و متولیان امر را با 
چالش هــای انکارناپذیر مواجه کرده که هرچه می گذرد، 

بیشتر اسباب زحمت و دردسر می شود.
در کشــورهای دیگر، عموما دولت ها کاری با زندگی 
شــخصی مردم ندارند و به رتق و فتــق امور حاکمیتی 
می پردازند. ما الگویی خاص از زیســت انســانی عرضه 
کرده ایم تــا جامعه با این الگو ســعادتمند شــود. فقه 
خود را پویا می دانیم و آن را پاســخ گو به هر نیاز بشــری 
- در هر شــرایط و هر زمان- می پنداریم. اکنون راه حل ما 
برای پاسخ گویی به نیاز جوانان چیست؟ به طور معمول 
ازدواج را به عنــوان راه حل پیش پای جوانان می گذاریم، 

اما خود نیک می دانیم که شــرایط مهیا نیســت و غالب 
جوانــان امکان انتظار برای ارضای نیاز تا وقت ازدواج را 
ندارند. برابر آمارهای رسمی، متوسط سن ازدواج پسران، 
حدود ۳۰ سال و برای دختران ۲۵ سال است. یک پسر و 
دختر، دست کم ۱۵ سال فاصله از نیاز تا ازدواج دارند. ما 

چه تمهیدی برای این دوره اندیشیدیم؟
توصیــه عمومــی ما بــه جوانــان، تقواپیشــه کردن 
و ازدواج بــود، امــا به  مــرور زمان ایــن توصیه ها برای 
نوجوانان و جوانانی که زندگی در جامعه جدید را تجربه 
می کردنــد، جوابگو نبود. برای همیــن متفکران دینی ما 
راه حــل ازدواج موقــت را ارائه دادند. همچنین شــهید 
مطهری، هاشمی رفسنجانی و شهید بهشتی، طرح هایی 
برای ســاماندهی این موضوع پیشنهاد کردند، اما ازدواج 
موقت و طرح های دیگر، با این دلیل که آسیب هایشــان 
بیشــتر از فوایدشــان اســت، با مخالفت تند و شــدیدی 
روبه رو شــد؛ به همیــن دلیل هم در ردیــف طرح های 

ناکارآمد و مسکوت باقی ماند.
برخی این دگرگونی را حاصل تقلید از غرب می دانند، 
اما انتســاب این تحوالت به توطئــه غربی ها، فرافکنی و 
نادیده گرفتن صورت مسئله و عوامل آن است. راه حل ما 
برای جوانان چه بوده؟ واقعا ما نتوانستیم راهکاری ارائه 
دهیم. خودمان هــم می دانیم که توصیه به پرهیزگاری، 
روزه گرفتــن، دوری از تحریــکات، ازدواج موقت و نظایر 
آن، راه حــل مقبول نیســت. رویکردهای جوانان نســل 
جدیــد تغییر کــرده و آنها نگرش متفاوتــی به زندگی و 
روابط انســانی دارند. شاید اگر دخالت حوزه عمومی در 
زندگی خصوصی مردم نبود، شــاهد چنین بی پروایی ها 
و پرده دری هایــی نبودیم یا اینکه ایــن معضالت به پای 
دولت نوشته نمی شــد. نمونه آن ممنوعیت استفاده از 
اقامتگاه ها و هتل ها بدون داشتن مدارک محرمیت است.
در ایران امروز، تحوالت درون زا باعث شــده دختران 
و پســران در ســخن گفتن از امیال و روابط خود شرمنده 
نباشــند و به صراحت به انتقاد از سنت ها بپردازند. تأخیر 
و کاهــش میزان زاد و ولد هم تا حد زیادی ناشــی از این 
نگرش  است که افراد می خواهند برای بهره گیری خود از 

زندگی تالش کنند و نه فداکاری برای فرزندان.
از نگاه جامعه شــناختی، مسئله نسل جدید را باید از 
زاویه تغییرات فرهنگی نگریســت. شــاید مسئله اصلی، 
شکست سیاست گذاری فرهنگی در حوزه جوانان است. 
آنجایی که عملکرد دولت در حوزه های سیاســت گذاری 
عمومــی، مقارن بــا ناکارآمدی اســت. از طــرف دیگر، 
در ایــران مــا، همــواره اخــالق فــردی و اجتماعی، با 
آموزه های دینی انطباق داشته است. در چنین شرایطی، 
بــا فروریــزش و ناکارآمدی سیاســت گذاری عمومی در 
حوزه های مختلــف اقتصادی، اجتماعی و... خود به خود 
آموزه هــای اخالقی نیز از حوزه های فــردی و اجتماعی 
رخت برمی بنــدد. این همه در حالی اســت که جامعه 
هــم در معرض محصــوالت فرهنگی جهانی اســت و 
تــالش می کند با مصرف این محصوالت، خود را به روز و 

جهانی شده نشان دهد.
در ایــن میان، عملکرد ناکارآمــد و نامقبول دولت در 
حوزه های سیاســت گذاری عمومــی، هم زمان که زمینه 
کنارنهادن اخالق فردی و اجتماعی را - که در ایران دینی 
است- فراهم می کند، در نقش تسهیلگر پذیرش فرهنگ 
جهانی – غربی- توسط نســل جدید ظاهر می شود و به 
تغییرات فرهنگی به ویژه در نسل جدید شتاب می بخشد 
و می شــود آنچه پیش از ایــن در قاموس فرهنگی ایران 
و اســالم جایی نداشــته اســت. به نظر من، این بستری 
است که در آن شکست سیاســت گذاری فرهنگی اتفاق

افتاده است.
مخلــص کالم اینکــه متولیــان امــر اجــازه دهنــد 
جامعه شناســان و متخصصان اجتماعی وارد شــوند و 
تا دیر نشــده، بــا خرد جمعی راه حلی ارائــه کنند. همه 
ما در یک کشــتی نشســته ایم و بی توجهی به پدیده های 
اجتماعــی، گریــز از واقعیــت، خودفریبــی و توهمات 
بیهوده، شــرایط را برای همه مــان بغرنج تر خواهد کرد. 
آنها آینده ساز کشــور ما هســتند و رویگردانی از مسائل 
و مشکالتشــان و پافشاری بر اشــتباهات گذشته و تأکید 
بر نــگاه تعصب آمیز، حاصلی جز رشــد تقابل روزافزون 

نخواهد داشت. به فکر آینده این ملک و ملت باشیم.

راه چاره ای برای نسل بی پروا

هفته پیش اکثر رســانه های جهان درباره یک ســال حضــور طالبان در 
افغانســتان نوشتند و از ابعاد مختلف به این مســئله پرداختند. در این میان 
جایگاه زنان و تفاوت های چشمگیری که در این مدت برایشان رخ داده بیشتر 
مورد توجه قرار گرفت. یکی از گزارش هایی که نوشــته شده بود، درباره زنان 
کارمندی بود که دچار مشــکالت مختلف شــده اند و الجزیــره درباره آینده 
نامعلومشــان نوشــته بود. این گزارش درباره زنانی اســت که در آزمایشگاه 
شــیمی و در یک کارخانه تولید کود در شــمال افغانســتان برای حمایت از 
خانواده های خود، در تغییرات پس از بازگشــت طالبان کار می کنند. نویسنده 
گزارش به مزارشــریف رفته و با «آرزو نــوری» و همکارانش که در  حال کار 
بودند، گفت وگو کرده اســت. «نوری» یک لیوان را به سمت نور پنجره گرفته 
و بــه آرامی آن را می چرخاند، محلول شــروع به تغییــر رنگ می کند. نوری 
و شــش نفر از همکارانش در اتاقی با ســقف بلند درحالی که روپوش های 
آزمایشگاه و دســتکش های التکس پوشیده اند، مشــغول یادداشت برداری 
هستند  و دستگاه های اندازه گیری را که ظاهری قدیمی  دارند، کنترل می کنند. 
در میــان صدای جیرجیر ظریف ظروف شیشــه ای و خط خطی مدادها، اتاق 

فضایی آرام دارد.
نوری، ۳۰ ســاله، یک تکنسین آزمایشــگاه در بزرگ ترین کارخانه شیمیایی 
افغانســتان است که در خارج از شهر شــمالی مزارشریف در استان بلخ کار 
می کند. او بــه آرامی صحبت می کنــد اما با اعتمادبه نفــس رفتار می کند. 
ایــن کارخانه که کود اوره را برای کشــاورزی تولید می کند، از زمان اشــغال 
افغانستان توسط شوروی از ســال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ ساخته شده است. امروزه 
این کود در کیســه های تازه طراحی شــده با عالمت محصول امارت اسالمی 
افغانستان بسته بندی می شود. بر فراز مزارع سرسبز، دودکش های کارخانه، 
برج های خنک کننده  و نماهای صنعتی زنگ زده که تضاد کاملی با خانه های 
ساده و آجری تک طبقه ای دارند که در اطراف قرار دارند، به چشم می خورد.
نوری پس از فارغ التحصیل شــدن از مهندسی شــیمی در ۲۳سالگی در 
این کارخانه به عنوان دســتیار آزمایشگاه شــروع به کار کرده است و همیشه 
برای ایــن موقعیتی که ســخت بــرای آن درس خوانده، احســاس افتخار 

می کرده اســت. با این حال، اندکی پس از آنکه دوباره طالبان کنترل کشور را 
در تابستان گذشته به دســت گرفته اند، ناگزیر شده است شکل دیگری از کار 
حرفه ای را تجربه کند. او یکی از نزدیک به ۲۰۰ زن شــاغل در کارخانه است. 
درحال حاضر تغییرات اقلیمی  سراســر کشــور را ویران می کند و افغانستان 
با بدترین خشک ســالی در ۲۷ سال گذشــته مواجه است و اکنون در باالترین 
ســطح ناامنی غذایی در دنیا به ســر می برد. در گزارش اخیر برنامه جهانی 
غذا پیش بینی شــده که ۲۲٫۸ میلیون افغان – یعنی تقریبا نیمی از کشــور- 
با ناامنی شــدید غذایی روبه رو هســتند. صدها هزار خانواده کامال به غذای 
ارائه شــده توســط ســازمان های غیردولتی و ســازمان ملل متکی هستند. 
مردم افغانســتان که از تغییرات آب وهوایی و تحریم های بین المللی ضربه 
خورده انــد، برای یافتن هر وســیله ای برای درآمد ثابت تــالش می کنند. بر 
اساس گزارش سازمان بین المللی کار سازمان ملل، زنان بیشترین آسیب را از 
حضور طالبان دیده اند و انتظار می رود اشتغال زنان در سال جاری ۲۸ درصد 
کاهش یابد. با این پس زمینه و بحران انسانی و اقتصادی، تضییع حقوق زنان 
افغان آغاز شــده است. بسیاری از دبیرســتان های دخترانه در سراسر کشور 

بسته شده و هزاران نفر از تحصیل محروم شده اند.
در سرتاســر کشور، بســیاری از زنان، به ویژه آنهایی که خارج از بخش های 
مراقبتی، بهداشــتی و آموزشی کار می کنند، شــغل خود را از دست داده اند و 
اکنون نمی توانند هیچ نوع شــغلی برای خود پیدا کنند. برخی از آنها صرفا از 
ترس رویارویی با طالبان در خانه می مانند. برخی دیگر به حضور در مشــاغل 
خود بعد از تفکیک جنســیتی ادامه می دهند . تظاهرات در حمایت از حقوق 
زنان، در موارد متعدد، با خشــونت ســرکوب شــده است  و بســیاری از زنان 
همچنان می ترســند که تالش برای ایفای حقوق شان منجر به آزار، دستگیری 

یا بدتر از آن شود.
بســیاری از زنان هم سن وســال «نوری» به آموزش دسترســی داشــتند و 
خانواده هایی داشــتند که آنها را تشــویق می کردند تا به عنوان زنان مســتقل 
شــغل خــود را دنبال کنند. اما هنگامــی که طالبان در ســال ۲۰۲۱ به قدرت 
بازگشــتند، چند نفر از همکاران باتجربه تر نگران منع شــدن از کار در کارخانه 

و مشاغل دولتی بودند.
«ضیا عمر»، ۵۰ ســاله اســت و بــه مدت ۳۵ ســال به عنوان تکنســین 
آزمایشــگاه در این کارخانه کار کرده اســت. مانند بســیاری از زنان هم نسل 
خود در کارخانه، او در طول یک دهه اشــغال توســط شوروی استخدام شد 
و آمــوزش دید. «عمر» زنی با خنده های مالیم اســت که با حجاب صورتی 
مشــغول کار اســت. عمر می گوید که در زمان دولت قبلی طالبان از ســال 
۱۹۹۶ تــا ۲۰۰۱ مجبور به ترک کار خود شــده و تقریبا شــش ســال در خانه 
گیر کرده است. دستمزد شوهرش به عنوان مهندس در کارخانه بسیار ناچیز 
بــود، عمر تصمیم گرفت که بتواند از خانــه کمک کند. او یک چرخ خیاطی 
خرید و در بقیه مدت زمامداری حکومت طالبان شــروع به دوخت و دوز کرد 
و همســرش آنها را در بــازار می فروخت. بعد از این همه ســال تجربه یک 
چیز برای عمر روشــن اســت؛ او با ترکیبی از غم و عصبانیــت می گوید: «از 
جنگ خسته شــده ام. من فقط صلح و ثبات را برای کشورم می خواهم، فکر 

نمی کنم این درخواست زیادی باشد».
این بار اما هنوز او سرکار است و به یاد می آورد پیش از ظهور طالبان مردان 
و زنان در کنار یکدیگر بــه فعالیت ادامه می دادند. نوری می گوید: «همکاران 

مرد با من مانند خواهر یا دختر رفتار می  کردند؛ بسیار حرفه ای و محترمانه».
یکــی دیگر از کارمنــدان زن کارخانه به حضور طالبان در کارخانه اشــاره 
می کند. سه ماه پس از بازپس گیری کشور توسط طالبان، نمایندگانی از وزارت 

امر به معروف و نهی از منکر به این کارخانه آمده اند.
این وزارت به اجرای مجازات های وحشــیانه از جمله شالق و ضرب و شتم 
برای پخش موســیقی، تماشــای فیلم و ســایر تخلفات «اخالقی» در دولت 

طالبان مشهور است.
«آدریا» به آرامی می گوید: «آنها می گفتند که شایسته نیست یک زن مسئول 
آزمایشــگاه باشد و مدیریت کارکنان دیگر را بر عهده داشته باشد. بنابراین آنها 
من را از مدیریت آزمایشــگاه برکنار کرده انــد و به جای آن یک مرد را منصوب 
کردند». پس از آن تفکیک جنســیتی در سراســر دفاتر و آزمایشــگاه ها اجرا و 

دستور منع دسترسی زنان در برخی از بخش های کارخانه صادر شد.

زنان

شوالیه تاریکی برمی خیزد - کریستوفر نوالن - ۲۰۱۲
بین (تام هاردی): یه دلیل هست که این زندان، بدترین جهنم روی زمینه: امید! هرکی در طول قرن ها اینجا زندانی بوده، به نور نگاه می کرده و باال رفتن از دیوار 
به ســمت آزادی تو تصوراتش بوده. چه آسون، چه ســاده! خیلی ها در  حال تالش مردن! من اینجا متوجه شدم که بدون امید، آدم نمی تونه یأس واقعی رو 
تجربه کنه! پس وقتی به زور بر گاتهام مسلط بشم، به مردم امید واهی می دم تا روحیه کاذب بگیرن. اونا رو به این باور می رسونم که می تونن نجات پیدا کنن، تا 

وقتی دارن عاجزانه از هم تقاضا می کنن که تو آفتاب بمونن، بتونی تماشاشون کنی! می تونی وقتی دارم کل شهر رو شکنجه می دم، تماشام کنی! 

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

ماهی که گم شد

بعد از یک روز خســته کننده و طوالنی، شــب هنگام در 
هیاهــوی تهران به خانه برمی گشــتم. انبــوه خودروها در 
ترافیکی سرســام آور راه ها و بزرگراه ها را می پیمودند و من 
فکــر می کردم که چقدر از عمرم بایــد در این ترافیک و این 
صدای بوق و ناسزا و... تباه شود. اما چاره ای نبود باید هر  روز 
این راه را بروم و برگردم. برای همین دنبال دلخوشــی هایی 
می گردم که بتواند به من یاری ببخشــد و امید بدهد. گاهی 
موسیقی گوش می دهم. آهنگساز محبوب من کیتارو است 
کــه اوج های حماســی آهنگ هایش با آنچه در این شــهر 
بی قانون و افسارگسیخته می بینم، ترکیب جالبی را به  وجود 
مــی آورد. گاهی به پادکســت گوش می دهــم و گاهی که 
خسته تر از آن هستم که ذهن و گوشم را به ندایی بسپارم، به 
این هیاهو خیره می شوم و دل دل می کنم که کی قرار است 
این راه به پایان برســد. اما به ندرت یک تصویر زیبا شب های 
کســل کننده ترافیک های بی پایان تهران را زیبا می کند  و آن 
شب هم یکی از آن معدود شب ها بود. داشتم برمی گشتم 
که تصویر بزرگ ماه در آســمان نظرم را به خود جلب کرد. 
ماه بزرگی که نورش در میان این همه نور مزاحم شهر هنوز 
درخشــان بود. آن قدر این صحنه برای من تأثیرگذار بود که 
می خواستم همان جا بایســتم و از آن عکس بگیرم. حیف 
که ســرعت باالی خودروها مانع از آن می شد که بتوان در 
گوشه و کنار این راه ها جایی برای ایستادن پیدا کرد. پس گفتم 
به اولین جای ممکن که رســیدم خــودرو را نگه می دارم و 
عکســم را می گیرم. اما پس از اینکه بعد از زمانی طوالنی 
ترافیک شــبانه به من اجازه داد در گوشــه ای پارک کنم، از 
ماه خبــری نبود. هرچه گشــتم فقط آســمان خراش های 
بی قواره ای بــود که جلوی هر نــوری را می گرفت، جلوی 
هر دلخوشی ای را. ماه گم شده بود و من فقط می توانستم 

خاطره آن لحظه زیبا را در ذهنم ثبت کنم. همین.

ما فقط صلح می خواهیم

متخصص مغز  و اعصاب
عبدالرضا  ناصرمقدسی

پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی
قادر باستانی


