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چرا چین به »جک ما« پشت کرد؟
رییس علی بابا هزینه کنار گذاشنت پکن را پرداخت، اما این 

و  طبقاتی  روزافزون  شکاف  بیانگر  همچنین  نگرش  تغییر 

کاهش فرصت برای جوانان است.

عــنوان های مـهم

قاتل فرشته کوهستانی را
در کجا باید ُجست!؟

اکرثیت مسجدهای شاملی در اختیاری خطیبانی ست 
که قرائت شان از اسالم ورژن طالبی و داعشی است 

طالبان در مشت پاکستان
تا زمانی که اسالم آباد نخواهد، صلح 

ممکن نیست
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رامیـن مظهـر، شـاعر می بوسـمت در بیـن طالب هـا منی ترسـی؟ کـه بـا خوانـش 

»غوغـا«، هـزاران بـار دیـده و شـنیده شـد و غوغـا به پـا کرد، بـه تازگـی رسوده که تب 

مـی رود، از آن طـرف تشـویش می آیـد/ می ترسـم از هـر رهگذر کـه پیش می آیـد/ این 

غارهـای تـازه در دیـوار مشـکوک اند/ ایـن قهوه چـی، این کافه ها بسـیار مشـکوک اند 

و صحـرا مانـی از کارگردانـان و زنـان موفـق افغـان، روز جمعـه توییـت می کنـد کـه 

لطفـا اشـعار رامیـن مظهـر را شـیر نکنیـد، مـی ترسـم. نگرانـش مـی شـوم. مـا او را 

دوست داریم و می خواهیم قامتش رسا مباند. 

کمـر از دوسـال میـان ایـن دو شـعر از یـک شـاعر کابلی می گـذرد، اما چرا شـاعری 

کـه بعـد از رسودن آن اولـی گفـت: »بـه صمیـم فرامـرز )گزارش گـری کـه در انفجـار 

جـان باخـت( قـول می دهـم که آزادی بیان و رسـانه های آزاد در افغانسـتان شکسـت 

نخواهـد خـورد.« حـاال به همه چیز مشـکوک اسـت؟

...
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»طرح خاورمیانه بزرگ، دولت، ملت سازی و مبارزه با   

دانشگاه  استاد  رسیع القلم،  محمود  دکر  که  تروریزم« 

از نکات  بر آن مقدمه نوشته است.  ایران،  شهید بهشتی 

قابل توجه در این مقدمه »خوش بینی رسیع القلم به آینده 

افغانستان بعد از سقوط طالبان است.«

عرصه های  در  افغانستان  وسیع  مشکالت  به  توجه  با   

و  دولت  هیات  اینکه  است،  تقدیرآمیز  بسیار  گوناگون 

مدیران این کشور از جمله متخصص ترین 

خارج  و  داخل  در  افغانی  جامعه  اقشار 

این کشور هستند. شاید طبق سنت در 

افغانستان می بایستی مدیران این کشور، 

ولی  می بودند،  متوسط  و  تابع  افرادی 

کشور  این  مدیران  و  دولت  هیات  تسلط 

به مسایل جهانی و آشنایی همه آن ها با 

زبان های زنده جهانی و تحصیالت کیفی 

آن ها تحسین آمیز است.

با نگاهی اجاملی به کتاب متوجه می شویم، این کتاب، 

نسخه یی  از پایان نامه دانشگاهی نویسنده است که آن را 

یادآوری  ابتدا  هامن  از  نویسنده  آراسته.  کتاب  به صورت 

در  امریکا  خارجی  سیاست  مدیریت  نحوه  که  می کند 

مطرح  او  علمی  طرح  اصلی  سوال  به عنوان  افغانستان 

است و قصد دارد جوابی برای آن بیابد.

 نویسنده در طرح موضوع خود آورده است: »در عرص پسا 

جنگ رسد و فقدان پدیده کمونیزم که 

_اقتصادی  سیاسی  نظام  فروپاشی  با 

رقابت  عرصه  از  شوروی  جامهیر  اتحاد 

امپریالیزم خارج گردید،  با  ایدیولوژیک 

به  معنادهی  بحران  با  متحده  ایاالت 

خویش  خارجی  سیاستگذاری  سیر 

مواجه شد.«

معنادهی  بحران  که  این ست  واقعیت 

رابطه پاکستان با طالبان؛
از کنرتول تا مامشات

افغانستان چگونه می تواند برمبنای حقوق بین امللل، 
پاکستان را وادار به مسوولیت پذیری کند؟

وضعیت سیاه؛ رسک  یا پارکینگ شخصی؟
مسوول این همه بی نظمی، بی قانونی

و بی قوارگی شهر ما کیست

خلیل زاد:
ترورهای هدفمند روند صلح را 

تهدید می کند و باید متوقف شود

اندونیزیا از طالبان خواست بر 

خشونت ها نقطه پایان بگذارند

نخستین رییس جمهوری زن
در مولداوی

اقامتگاه»مایکل جکسون« 22 
میلیون دالر به فروش رسید

افغانستان؛ ویرتین کامیابی یا ناکامی سیاست خارجی امریکا؟
نگاهی به کتاب »سیاست خارجی امریکا در افغانستان«

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 4

ترجمه

8

 سمیه نوروزی

ترور رسمایه های اجتامعی مقدمۀ چیست؟
فقدان طبقۀ متوسط، ارزش های مدنی را به قربانی آسان مبدل کرده است



افغانستان  در  آملان  مدنیت: سفارت  راه   

کشنت  و  قراردادن  هدف  که  کرد  اعالم 

کارمندان  مدنی،  جامعه  فعاالن  خربنگاران، 

قبول  غیرقابل  مجلس  منایندگان  و  صحی 

است.

روز  آملان  سفارت 

با  )۵جدی(  جمعه 

در  اعالمیه یی  نرش 

»همۀ  گفت:  توییرش 

و  ترویج  برای  افراد  این 

کار  دموکراسی  از  دفاع 

برقراری  برای  و  کرده 

شایستۀ  که  صلحی 

است،  افغانستان  مردم 

حیاتی هستند.«

محکوم  با  سفارت  این 

حمالت  متام  کردن 

زملی خلیل زاد، منایندۀ ویژۀ امریکا برای   

ترورهای  و  »قتل ها  گفت:  افغانستان،  صلح 

هدفمند روند مذاکرات صلح را تهدید می کند و 

باید متوقف شود.«

آقای خلیل زاد روز جمعه )۵جدی( در توییرش 

می خواهند،  صلح  افغانستان  مردم  نوشت: 

نیازهای  همچنان  سیاسی  توافق  و  آتش بس 

فوری اند.

افغانستان  صلح  برای  امریکا  خاص  منایندۀ 

که  خواست  صلح  گفتگوهای  دوطرف  از 

توافق  یک  به  رسیدن  برای  را  تالش های شان 

سیاسی و برقراری آتش بس دو برابر سازند.

همچنین آقای خلیل زاد ترصیح کرد که آماده 

این  در  را  صلح  مذاکرات  هیات های  تا  است 

راستا همکاری کند.

وی با انتقاد از افزایش خشونت ها گفت: موجی 

از خشونت ها که راه را برای زندگی نیز سخت 

کرده و در نهایت »افغان ها« را مجبور به ترک 

وطن شان خواهد کرد.

و  ترویج حقوق  برای  تاکید داشت که وقت  او 

و  شکوفایی  مسیر  این  ماند؟   خواهد  آزادی ها 

رفاه یک جامعه نیست.

پشت  در  که  کسانی  خلیل زاد،  آقای  به گفتۀ 

این حمالت تروریستی اند، باید به حساب دهی 

کشانده شوند.

وی افزود: »هر جامعه به افرادی چون یوسف و 

فرشته نیاز دارد. آنان به مثابۀ وجدان جامعه اند 

و قلب اجتامع را زنده نگه می دارند. آن ها نباید 

کشته  آن،  از  بدتر  یا  باشند  ارعاب  و  ترس  در 

شوند.«

داکران  از  شامری  شدن  کشته  او  همچنین 

رشید،  یوسف  پل چرخی،  زندان  در  موظف 

عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس 

فعال  کوهستانی،  فرشته  و  )فیفا(  افغانستان 

افراد  سوی  از  که  را  کاپیسا  در  زنان  حقوق 

شدند،  کشته  و  گرفته  قرار  هدف  ناشناس 

محکوم کرد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته 

زنان  حقوق  فعال  کوهستانی،  فرشته  که  بود 

همرا با برادرش حوالی ساعت ۵:۰۰ شام روز 

پنج شنبه )۴جدی( در مربوطات ولسوالی حصه 

ترور  ناشناس  مسلح  افراد  توسط  کاپیسا  اول 

شده است.

مراجع  توسط  رویداد  این  که  داد  اطمینان  او 

کشفی به گونۀ همه جانبه بررسی خواهد شد.

یک  در  پیش  ده روز  حدود  کوهستانی  فرشته 

یادداشت فیس بوکی از تهدیدات بلند امنیتی 

علیه خودش سخن گفته و از نهادهای امنیتی 

خواسته بوده که امنیت او را تامین کنند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این رویدادها را 

به عهده نگرفته است.

راه مدنیت: رییس جمهوری غنی با داکر   

محمدیه،  علامی  سازمان  رییس  کال،  یوسف 

ابراز  ضمن  کال  یوسف  کرد.  دیدار  ارگ  در 

نگرانی از افزایش خشونت ها در افغانستان از 

گروه طالبان خواست که به خشونت ها نقطه 

پایان بگذارند.

آقای یوسف کال گفت: »اندونیزیا منحیث یک 

در  خوبی  تجربه های  اسالمی  معتدل  کشور 

زمینۀ صلح دارد و حارض است که این تجارب 

را با حکومت رشیک سازد.«

وی هدف سفرش را چگونگی کمک و همکاری 

اندونیزیا منحیث بزرگ ترین کشور اسالمی در 

پروسۀ صلح افغانستان عنوان کرد.

با  اندنیزیا  محمدیه  علامی  سازمان  رییس 

ابراز آمادگی از برگزاری کنفرانس به اشراک 

علامی جهان اسالم در اندونیزیا تاکید داشت 

تا در خصوص صلح افغانستان بحث و تبادل 

آماده اند که یک  نظر صورت گیرد و همچنان 

دور از مذاکرات صلح را در اندونیزیا میزبانی 

منایند.

غنی،  محمدارشف  هم،  سویی  از 

خوش آمدگویی  ضمن  کشور،  رییس جمهوری 

گفت: اندونیزیا از کشورهای اسالمی پرنفوس 

در جهان بوده و از جانب دیگر تجربیات خوبی 

در زمینه صلح دارند و همکاری آن ها می تواند 

در پروسۀ صلح افغانستان مؤثر باشد.

رییس جمهوری گفت که تجربه های اندونیزیا 

واقع  ممد  افغانستان  دولت  برای  نه تنها 

می گردد، بل برای گروه طالبان که راه اعتدال 

را در پیش گیرند و از خشونت دست بردارند، 

نیز مؤثر خواهد بود.

آقای غنی در اخیر سخنانش از آمادگی یوسف 

کال برای میزبانی کنفرانس علام، ابراز امتنان 

بر  اسالم  جهان  علامی  »متام  کرد:  ترصیح  و 

اجامع  افغانستان  در  جنگ  بودن  نامرشوع 

دارند و برای ما نیز این خشونت ها که در اثر 

می بینند،  آسیب  افغانستان  بی گناه  مردم  آن 

دیگر قابل تحمل منی باشد.«

یوسف کال، رییس سازمان علامی محمدیه و 

در  اندونیزیا،  رییس جمهوری  پیشین  معاون 

و  حج  وزارت های  با  روزه اش  دو  سفر  جریان 

اوقاف، امور خارجه، صنعت و تجارت، مشاور 

شورای امنیت ملی، هیات مذاکره کنندۀ صلح 

کشور  علامی  شورای  اعضای  از  تعدادی  و 

دیدار کرده اند.

مردم  که  می شود  انجام  حالی  در  دیدار  این 

در  خشونت ها  افزایش  از  کشور  سیاسیون  و 

کشور نگران هستند.

ولـی زاده،  عبداالحـد  مدنیـت:  راه   

سـخنگوی فرماندهـی پولیس هـرات می گوید 

کـه بـر اثـر انفجـار یـک بالـون گاز کارپیـت در 

این والیت، دو طفل جان باخته اند.

آقـای ولـی زاده گفته که این رویـداد روز جمعه 

)۵جـدی( در مقابـل جـادۀ شـاه علـم طاهـری 

در مرکـز شـهر هرات رخ داد اسـت.

عـالوه  هـرات  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی 

کـرد ایـن اطفال در حـال باد کـردن، بادکنک 

انفجـار منـوده و  بالـون گاز  گازی بودنـد کـه 

جـان دو تـن را گرفته اسـت.

مـورد  در  بیشـر  بررسـی های  او،  گفتـۀ  بـه 

چگونگـی وقـوع ایـن رویداد آغاز شـده اسـت.

از سـویی هـم محمدرفیق شـیرزی، سـخنگوی 

بـا  صحبـت  در  هـرات  عامـه  صحـت  ریاسـت 

تاییـد  را  رویـداد  ایـن  مدنیـت  راه  روزنامـۀ 

منـوده و گفتـه کـه در ایـن رویداد یـک کودک 

کشـته  ۲۰سـاله  نوجـوان  یـک  و  ۱۳سـاله 

شـده اند.

آقـای شـیرزی اظهـار داشـت کـه اجسـاد ایـن 

دو تـن به شـفاخانه مرکزی هرات منتقل شـده 

است.

بالون  هـای  از  اسـتفاده  جمعـه  روزهـای  در 

گاز جهـت بادکـردن بادکنـک گازی و فـروش 

آن توسـط کـودکان در هـرات افزایـش یافتـه 

اسـت.

 

بیـن  در  می بوسـمت  شـاعر  مظهـر،  رامیـن 

»غوغـا«،  خوانـش  بـا  کـه  منی ترسـی؟  طالب هـا 

هـزاران بـار دیده و شـنیده شـد و غوغا بـه پا کرد، 

آن طـرف  از  مـی رود،  تـب  کـه  تازگـی رسوده  بـه 

کـه  رهگـذر  هـر  از  می ترسـم  می آیـد/  تشـویش 

دیـوار  در  تـازه  غارهـای  ایـن  می آیـد/  پیـش 

مشـکوک اند/ ایـن قهوه چـی، ایـن کافه هـا بسـیار 

مشـکوک اند و صحـرا مانـی از کارگردانـان و زنـان 

موفـق افغـان، روز جمعـه توییت می کنـد که لطفا 

اشـعار رامیـن مظهـر را شـیر نکنیـد، مـی ترسـم. 

نگرانـش مـی شـوم. مـا او را دوسـت داریـم و مـی 

خواهیم قامتش رسا مباند. 

یـک  از  شـعر  دو  ایـن  میـان  دوسـال  از  کمـر 

کـه  شـاعری  چـرا  امـا  می گـذرد،  کابلـی  شـاعر 

بعـد از رسودن آن اولـی گفـت: »بـه صمیـم فرامرز 

)گزارش گـری کـه در انفجـار جـان باخـت( قـول 

در  آزاد  رسـانه های  و  بیـان  آزادی  کـه  می دهـم 

بـه  حـاال  خـورد.«  نخواهـد  شکسـت  افغانسـتان 

اسـت؟ مشـکوک  همه چیـز 

آیـا خـالف قولـی کـه مظهـر بـه فرامـرز داده بـود، 

آزادی بیـان و رسـانه های آزاد در حـال شکسـت 

اسـت؟ اگـر مـرگ ده هـا خربنـگار، فعـال مدنی و 

منتقـدان سیاسـی را در عـرض کمـر از چنـد ماه 

شکسـت معنی کنیم، شـاید و اگر ترس و سکوتی 

کـه پـس از آن در حـال شـکل گیری اسـت، بلـی.

بـه تازگـی و بـا وجود مشـکالت بسـیار در کشـور، 

منی شـوند  حـارض  پارملـان  در  170مناینـده 

داشـنت  وجـود  بـا  جـان  تـرس  از  زمزمه هایـی  و 

محافظ شـنیده می شـود. پارملانی که وظیفه اش 

رسـاندن صدای مردم به مجریان سیاسـی اسـت، 

انجـام  درسـت  را  کارش  چقـدر  اینکـه  از  فـارغ 

می دهـد، ایـن نهاد خانـۀ ملت خوانده می شـود و 

منـاد مشـارکت مـردم در سیاسـت اسـت.

ترورهـا افزایش یافته اما بی شـباهت بـه ترورهایی 

کـه  ترورهایـی  یـا  اسـت  معمـول  جهـان  در  کـه 

جریـان  افغانسـتان  در  گذشـته  سـال های 

تـرور  یـا  مسـعود  احمدشـاه  تـرور  مثـل  داشـت، 

در  بـزرگ  بازیگـران  از  کـه  ربانـی  برهان الدیـن 

عرصـۀ سیاسـت افغانسـتان بودنـد. ترورهایـی که 

بـه علـت کم سـابقه بودن، سـناریوهای متفـاوت و 

فرافکنی هـای بسـیاری بـه دنبـال داشـته اسـت.

را  ترورهـا  ایـن  طالبـان،  بـه  منسـوب  سـایت 

دالیلـی  ذکـر  بـا  و  خوانـده  مرمـوز  قتل هـای 

حکومـت،  سـوی  از  قتل هـا  ایـن  توجیـه  بـرای 

گفتـه کـه ایشـان )ارگ( در تـالش اسـت تـا بـه 

جهانیـان نشـان بدهنـد کـه وضعیـت افغانسـتان 

در حـال بیـرون شـدن از کنـرول اسـت و شـاید 

و بایـد نیروهـای خارجـی طبـق پـالن نتواننـد از 

شـوند. بیـرون  افغانسـتان 

از طرفـی هـم حکومت بـا محکوم کردن هـر ترور، 

مسـوولیت را بـه گردن طالبـان می اندازد.

در حامیت از این دو ادعا چه توجیهاتی 

مطرح است؟

کسـانی کـه دولت را مقـرص می داننـد، می گویند 

کـه رابطه یی مسـتقیم میان افزایـش نارضایتی ها 

و افزایـش تهدیـد و ترور وجـود دارد و دومی پیامد 

اولـی اسـت. از طرفـی هیـچ جزییاتـی از پیگیری 

و عامـالن ایـن قتل هـا در دسـت نیسـت. اتهـام 

اصلـی آنـان ایـن اسـت  کـه دولـت هیـچ تالشـی 

نسـبت بـه جلوگیـری پیـش از فاجعـه یـا پیگیری 

پـس از آن نـدارد. در مـورد پیش گیـری، آن هـا بـه 

کـه  می کننـد  اشـاره  کوهسـتانی  فرشـته  قضیـۀ 

بارهـا از تهدیدهایـی کـه بـه جانـش شـده بـود، 

بـا  بـه مسـووالن امنیتـی خـرب داده و در رابطـه 

کشـف علـت و عامـل، قتـل یـام سـیاووش مطـرح 

پیگیـری  و  زمـان  دومـاه  علی رغـم  کـه  می شـود 

بی پاسـخ  همچنـان  او  خانـوادۀ  خسـتگی ناپذیر 

مانـده اسـت. 

امـا کسـانی کـه طالبـان را متهـم اصلـی قضایای 

اخیـر می داننـد، معتقدنـد کـه فعـاالن مدنـی و 

خربنـگاران لقمۀ راحت و کم هزینـه با برد باالیند. 

ایـن افراد کمریـن الیه های امنیتـی و بیش ترین 

تاثیرگذاری را دارند که وحشـتی به مراتب بیشـر 

را میـان مردم و معتقدان بـه آزادی های اجتامعی 

صـورت  در  کـه  آزادی هایـی  می کننـد.  ایجـاد 

رشاکـت طالبـان متاثرتریـن وجـه دسـت آوردهای 

دو دهـۀ اخیـر خواهـد بود یـا به تعبیری کـه اخیرا 

میـان کاربـران اجتامعـی رایـج شـده، ترورهـای 

آزادی  مظهـر  کـه  خربنـگاران  و  مدنـی  فعـاالن 

بـرای حضـور  بیاننـد حکـم جـاده صـاف کـردن 

آینـدۀ طالبـان در قـدرت را دارد. 

طـوری کـه ماه ها پیش سـناتور سـابق پاکسـتانی 

بودنـد،  گفتـه  »کارشناسـان  کـه  کـرد  توییـت 

افغانسـتان امـروز بـرای امـارت طالبانـی زیـادی 

تخریـب  بـا  دارنـد  آن هـا  امـا  اسـت،  پیرشفتـه 

زیرسـاخت و رسمایۀ انسـانی زمینه را برای اشغال 

می کننـد.« فراهـم 

نظـر  بـه  بی معنـی  زمانـی  طالبـان،  حاشـای 

حـال  در  مـردم  سـوی  از  نظراتـی  کـه  می رسـد 

تکـرار اسـت، مبنـی بـر اینکـه کاش آزادی بیـان 

بـود. امنیـت  در  مـا  جـان   امـا  منی داشـتیم 

چرا هدف گرفنت آزادی بیان کم هزینه با 

بردباال تلقی می شود؟

نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه  تازگـی  بـه 

ریاسـت جمهوری کشـور گفتـه کـه اگـر در رونـد 

صلـح، ارزش هـا از جملـه اصـل تعییـن حاکمیـت 

توسـط مـردم زیـر پـا شـود، صلـح »فـردا« برقـرار 

می شـود. 

چیـزی شـبیه خـربی از آینـدۀ نزدیـک کـه صالـح 

بـا منـت مطـرح می کنـد. همـۀ مـا می دانیـم کـه 

در صـورت قدرت گرفـنت طالبـان در افغانسـتان، 

تـاب  کـه  ایدیولوژیـک  حکومـت  یـک  تشـکیل 

تحمـل ایده هـای مخالـف خـود را نـدارد، بسـیار 

محتمـل اسـت. 

در بیـان دسـت آوردهایی کـه حکومـت همـواره به 

آن می بالـد، آزادی بیـان و فعالیت هـای مدنـی در 

صـدر عنـوان شـده، امـا هرگـز دربارۀ کیفیـت این 

دسـت آورد و عمق آن بحثی صورت نگرفته اسـت. 

آیـا ارزش هـای مدنـی در میـان مردم ما نـه به یک 

طبقـۀ خـاص کـه نانشـان را از ایـن راه بـه دسـت 

تبدیـل  چانه زنـی  غیرقابـل  چیـزی  بـه  می آورنـد 

شـده است؟ 

بـه نظـر کارشناسـان، طبقـۀ متوسـط در توفیـق 

گـذار  و  کشـور  یـک  کـردن  دموکراتیـزه  فراینـد 

بـه دموکراسـی، اصلی تریـن کنشـگران هسـتند 

تشـکیل  را  مدنـی  جوامـع  اصلـی  خاسـتگاه  و 

می دهنـد.  طبقـۀ متوسـط که از لحاظ معیشـتی 

عبـور  زندگـی  اولویت هـای  بـرای  دغدغـه  از 

می رونـد،  سیاسـی  توقعـات  سـوی  بـه  کرده انـد 

امـا آیـا خاسـتگاه جوامـع مدنی افغانسـتان طبقۀ 

متوسـط بـوده یـا پروژه هـای خارجـی؟ چـه تعداد 

از مـردم افغانسـتان از دغدغۀ نان عبـور کرده اند؟ 

چـه مقـدار انـرژی رصف تقویـت و یـا بهـر اسـت 

بگوییـم شـکل گیری طبقـۀ متوسـط بـا افزایـش 

قـدرت اقتصـادی شـده اسـت؟

به نظـر هانتینگتـون یکـی از عوامـل مهـم موثر در 

گـذار بـه دموکراسـی را بایـد در توسـعۀ اقتصادی 

کشـورها یافـت. فراینـد توسـعه و رشـد اقتصـادی 

از نوعـی کـه در برگیرندۀ رشـد و گسـرش صنعت 

و تولیـد واقعـی باشـد بـه ظهـور اقتصـاد متنـوع، 

بـه   آن  ادارۀ  کـه  می انجامـد  نوینـی  و  پیچیـده 

شـیوه یی اقتدارطلبانـه، به  نحو فزاینده یی دشـوار 

می شـود. 

طالبـان با علـم به اینکه نه طبقۀ متوسـطی وجود 

دارد و نـه دسـت آوردی بـه نـام آزادی بیـان آن قدر 

ریشـه دوانـده کـه مبـارز بطلبد، دسـت بـه معدوم 

کـردن تعـدادی از سـنگرداران ارزش هـای مدنـی 

کـرده، البته کـه مابقی به تدریج سـکوت خواهند 

کـرد، آن طـور کـه رامیـن مظهـر می ترسـد و هرگز 

کسـی را در مسـجد نخواهد بوسـید؛ چون تنهاتر 

از چیـزی اسـت کـه تصـور می کرد.

دیگر  و  مدنی  جامعه  فعاالن  بر خربنگاران،  اخیر 

غیرنظامیان، خواستار توقف روند خشونت ها شده 

است.

و  قتل  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیۀ  همچنین 

ترورها گفت که اتحادیه اروپا متعهد به حامیت از 

مدافعان حقوق برش است. این اتحادیه خواستار 

تحقیق همه جانبه در مورد رویدادهای اخیر شد.

اتحادیۀ اروپا افزود: انتظار دارد تحقیقات شفاف و 

کاملی در مورد همه این حمالت انجام شود و باید 

عامالن قتل و ترورها به سزای اعامل شان رسانیده 

شوند.

همچنین شهرزاد اکرب، رییس کمیسیون مستقل 

علیه  تهدیدها  به  اشاره  با  کشور،  حقوق  برش 

مدافعان حقوق  برش بیان داشت که باید مکانیزمی 

برای حامیت و تامین امنیت مدافعان حقوق  برش 

ایجاد شود.

در  مدافعان حقوق برش  طبق گزارش های کمیته 

یک سال گذشته ۲۳تن از فعاالن حقوق  برش در 

کشور کشته و این کمیته بیشر از ۵۴پروند تهدید 

را نیز ثبت کرده است.

هدفمند  حمالت  اخیرا  که  است  درحالی  این 

به طور  مدنی  جامعه  فعاالن  و  خربنگاران  بر 

نگران کننده یی افزایش یافته است.

فرشته  )۴جدی(  پنج  شنبه  روز  مورد،  آخرین  در 

کوهستانی، از فعاالن حقوق زنان همرا با برادرش 

مربوطات  در  ناشناس  افراد  سوی  از  کاپیسا،  در 

ولسوالی حصه اول کاپیسا ترور شد.

همچنین یک روز پیش از آن، یوسف رشید، رییس 

افغانستان  عادالنه   و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی 

حوزۀ  در  ناشناس  افراد  تیراندازی  اثر  بر  )فیفا( 

پنجم شهر کابل کشته شد.

تاکنون شخص یا گروهی مسوولیت  این رویداد ها 

را به عهده نگرفته است.

خـــبـرهـای داخــلـی
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ترور رسمایه های اجتامعی مقدمۀ چیست؟
فقدان طبقۀ متوسط، ارزش های مدنی را به قربانی آسان مبدل کرده است

سفارت آملان در کابل هدف 
قراردادن خربنگاران و فعاالن 

مدنی را غیرقابل قبول خواند

خلیل زاد:
ترورهای هدفمند روند صلح 

را تهدید می کند و باید 
متوقف شود

اندونیزیا از طالبان خواست بر 
خشونت ها نقطه پایان بگذارند

انفجار بالون گاز، جان دو 
کودک را در هرات گرفت

گـزارشــگرمعصومه امیری

کسانی که طالبان را   
متهم اصلی قضایای اخیر 

می دانند، معتقدند که 
فعاالن مدنی و خربنگاران 
لقمۀ راحت و کم هزینه با 

برد باالیند. این افراد 
کمرتین الیه های امنیتی و 

بیش ترین تاثیرگذاری را 
دارند که وحشتی به مراتب 

بیشرت را میان مردم و 
معتقدان به آزادی های 

اجتامعی ایجاد می کنند.

طالبان تغییر نکرده است
حفیظ منصور از اعضای ارشد هیات   

صلح افغانستان گفته که ایدیالوژی و 
دیدگاه طالبان نسبت به خیلی از مسایل 

تغییر نکرده است.

فرمانده ارتش اسرتالیا رسیدگی به دوسیۀ جنایت جنگی
در افغانستان را دشوار خواند

جرنال کمپِبل، فرمانده ارتش اسرتالیا در پیام تربیک کرسمس به رسبازان این کشور می گوید   

که تهیه دوسیۀ اتهام های جنایت های جنگی رسبازان اسرتالیایی در افغانستان دشوار بوده است.

  جرنال کمپِبل در حالی که بر پیگیری پرونده جنایت های جنگی رسبازانش در افغانستان تاکید 

می ورزد، از فعالیت های آنان برای اسرتالیا سپاس گزاری می کند.



طالبان در مشت پاکستان
تا زمانی که اسالم آباد نخواهد، صلح ممکن نیست

قاتل فرشته کوهستانی را در کجا باید ُجست!؟
اکرثیت مسجدهای شاملی در اختیاری خطیبانی ست که قرائت شان از اسالم ورژن طالبی و داعشی است 

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

حضور علنی رهربان طالبان در پاکستان، یک بار   

پرده  افغانستان  در  اسالم آباد  رصیح  مداخله  از  دیگر 

کشور  این  خارجی  سیاست  که  داد  نشان  و  برداشت 

مبتنی بر حامیت از عنارص شورشی در این کشور بوده 

است. 

سیاست خارجی پاکستان که تا قبل از یازدهم سپتمرب 

از  پس  بود؛  علنی  طالبان  از  حامیت  در  سال 2001 

رویداد تروریستی در امریکا، در اثر فشارهای بین املللی 

و به خاطر جلب کمک های اقتصادی جهان، اسالم آباد 

سیاست خارجی خود را به گونه یی تغییر داد که گویا 

دیگر حامی طالبان نیست. 

به  دست  نواری  نخستین بار  برای  سال،  نزده  از  پس 

شهر  در  را  طالبان  رهربان  حضور  که  می شود  دست 

کراچی ثابت می کند. در این نوار، مال عبدالغنی برادر 

معاون و رییس دفر سیاسی طالبان در قطر از یک سو 

از مراکز آموزشی این گروه دیدار می کند و از سوی دیگر، 

در جمع هوادارانش سخرنانی می کند. او می گوید که 

هستند  پاکستان(  این جا)خاک  در  رهربان شان  متام 

او  می شوند.  تداوی  کشور  همین  در  هم  زخمی ها  و 

ناگزیر هستند  که  طالبان می گوید  اعضای  به  خطاب 

این وضعیت را تحمل کنند.

وزارت خارجه افغانستان در پیوند به این نوار تصویری 

واکنش نشان داد و اعالم کرد که حضور اعضای طالبان 

و بازدید از مراکز آموزشی این گروه در خاک پاکستان، 

دولت  است.  کرده  نقض  را  افغانستان  ملی  حاکمیت 

کابل همچنان تاکید کرده که حضور علنی و فعالیت های 

عنارص شورشی افغان و رهربان آن ها در قلمرو پاکستان، 

سبب تداوم بحران و بی ثباتی در منطقه می شود و تامین 

صلح پایدار در کشور را با چالش جدی مواجه می سازد.

افغانستان،  قانون گذاران  از  شامری  رابطه،  این  در 

واکنش وزارت خارجه را تاسف بار و دیرهنگام می دانند. 

مسعوده کروخی، عضو مجلس منایندگان در مصاحبه 

مردم  ابتدا،  هامن  از  که  گفت  مدنیت  راه  روزنامه  به 

رهربان  پایگاه ها،  که  می دانستند  جهان  و  افغانستان 

طالبان و خانواده های شان در خاک پاکستان هستند. 

زخمی های  متامی  کویته،  شورای  موجودیت  بر  افزون 

این گروه نیز شفاخانه های این کشور تداوی می شوند. 

در صورتی که  تاکید می کند،  قانون گذار همچنان  این 

یک دولت از طالبان حامیت نکند، آن ها به هیچ وجه 

منی توانند به جنگ خود ادامه دهند.

به گفتۀ کروخی، رهربان و فرماندهان طالبان بار بار به 

پاکستان رفتند، این رفت وآمدها همچنان ادامه دارد اما 

بعد از این همه مدت، حاال وزارت خارجه افغانستان این 

روابط،  قوانین  نقض  ملی،  حاکمیت  نقض  را  موضوع 

نقض روابط بین امللل و حسن هم جواری دانسته است 

که این مساله جای تاسف دارد.

بسیج طالبان در خاک پاکستان  

گروه،  این  رهربان  طالبان،  رژیم  رسنگونی  از  پس 

نقاط  در  و  دانستند  پاکستان  را  امن  جای  مهم ترین 

خود  برای  امن  پناه گاه های  کشور  این  خاک  مختلف 

ایجاد کردند. یک دهه پس از شکست این رژیم، به ویژه 

پس از گسرش روابط افغانستان با هند، فرصت بسیج 

مجدد طالبان در خاک پاکستان فراهم شد. 

به باور من قاتل اصلی فرشته کوهستانی، اوضاع و   

مناسبات حاکم بر شاملی است. برای فهم این مساله 

روستای  نزدیک ترین  از  فرد  عادی ترین  با  کافی ست 

شاملی به کابل، صحبت کرده و آمار جرایمی چون قتل را 

بپرسید. این را از آن جهت گفتم که حکومت محلی عالقه  

و شاید توان پی گیری مسایل جرمی و جنایی در شاملی را 

ندارد.  مردم  بیان  به  نیاز  آن  ندارد که منونه های کالن 

شاملی و آنانی که ارشاف بر اوضاع شاملی دارند می دانند 

که نقش حضور زنی چون فرشته کوهستانی در شاملی 

غیر قابل تحمل است چه برسد به اینکه آن زن تالش و 

فعالیت اجتامعی سیاسی خود را تا عمق مناطق روستای 

شاملی گسرش دهد، اما پرسش اساسی این  است که 

عوامل شکل گرفنت همچو وضعیتی در همسایگی پایتخت 

چیست؟ 

از نظر من موارد زیر در زمره علت العلل جرایم در ساحات 

امیدوارم  و  است  کوهدامن  و  پنجشیر  کاپیسا،  پروان، 

هرکدام ما در حدی که می دانیم و می توانیم این مسایل 

را بازگو کنیم چه قبل از کشته شدن، شاید کوچک ترین 

شبکه های  نخست،  است:  همین  می توانیم،  که  کاری 

که  کرده  وامنود  همواره  ظاهر  در  اسالم آباد  هرچند، 

کشور  این  خاک  در  طالبان  رهربان  و  جنگ جویان 

مالبرادر  تصویری  نوار  اخیر  روز  چند  طی  اما  نیستند 

در خاک پاکستان به شبکه های اجتامعی درز منود و 

این نوار نشان می دهد که او در شهر کراچی پاکستان 

هم از زخمی های طالبان دیدار می کند و هم از مراکز 

آموزشی.

مسعوده کروخی معتقد است: هنگامی که ناتو به رهربی 

امریکا می خواست بر طالبان حمله کند، نخست موافقت 

پاکستان را به دست آورد و اسالم آباد برای نابودی رژیم 

قرار  ناتو  اختیار  در  را  هوایی  و  زمینی  حریم  طالبان، 

داد.»خب تا این جای کار طالبان کنار ماندند، حکومت 

پاکستان متوجه شد که نه، دولت افغانستان، پاکستان 

را به حاشیه برد و رابطه خود را با هند محکم کرد، این 

عقده به دل پاکستان ماند. کسی که نیروهای خارجی 

را  و طالبان  راه داد  و زمین  از هوا  امریکا  به رهربی  را 

شکست دادند، ما بودیم.«

این عضو مجلس منایندگان در بخشی از صحبت هایش 

اسالم آباد  انتقام،  این  اساس  بر  که  کرد  خاطرنشان 

دولت  علیه  طالبان  بسیج سازی  و  به جمع آوری  دوباره 

افغانستان اقدام کرد و با پشتیبانی همین کشور بود که 

طی چند سال اخیر این گروه تجهیز و متویل گردید. 

او همچنان ادامه داد: جامعه جهانی به ویژه امریکا، تا 

زمانی که پاکستان را برای رشوع مذاکرات متقاعد نکرد، 

مذاکرات در قطر رشوع نشد. 

تا  صلح  برقراری  برای  کرد:  بیان  رصاحت  به  کروخیل 

زمانی که پاکستان نخواهد به هیچ عنوان صلح منی آید؛ 

هم  کسانی  چه  و  سیاست  بیرون  در  کسانی  که  چه 

که  می دانند  همه  و  همه  هستند،  سیاست  درون  در 

پاکستان النۀ امن طالبان هستند اما هیچ گونه اقدامی 

طالبان  رهربان  حضور  ندادند.  انجام  راستا  این  در 

افغانستان  دولت  که  نبود  غیرمرقبه  پاکستان،  در 

شگفت زده شده است.

از سویی هم، عبدالشکور سالنگی، آگاه روابط بین امللل 

در این مورد می گوید: طالبان ابزاری در مشت پاکستان 

در  گروه  این  رهربان  که  می دانند  همه  را  این  و  است 

پنهان  چیزی  هیچ  و  دارد  موقعیت  پاکستان  خاک 

نیست. پیش از این، پاکستان حضور رهربان طالبان را 

انکار می کرد چون خالف اصول روابط بین امللل است 

اما این بار فرق می کند.

سالنگی ادامه داد که پاکستان و امریکا موافقت نامه یی 

را امضا کردند و بر اساس آن، طالبان عمال از فهرست 

موافقت نامه  این  با  شد.  خارج  تروریستی  گروه های 

فشارهای بین املللی بر پاکستان کاهش یافت. از جانب 

دیگر، طالبان با دولت افغانستان عمال درحال مذاکره 

است و امریکایی ها با این گروه توافق نامه امضا کرده و 

بنابراین، پاکستان این ذهنیت  را دارد که وقتی طالبان 

نباشیم؟  آن ها  میزبان  چرا  نیست،  تروریستی  دیگر 

و  است  پاکستان  اختیار  در  طالبان  حارض،  درحال 

اسالم آباد طوری بازی می کند که دولت افغانستان طبق 

میل پاکستان رفتار کند.

نقض حاکمیت ملی؟  

و  رهربان  خود،  اعالمیۀ  در  افغانستان  خارجه  وزارت 

تاکید  و  خوانده  شورشی  عنارص  را  طالبان  فرماندهان 

شاملی  در  به حال  تا  جهاد  زمان  از  جرایم.  از  حامیت 

نوعی از شبکه های حامیتی از جرایم وجود دارد که توسط 

این  کارکرد  اما  و رهربی می شوند،  ایجاد  قلدران محل 

سیستم چطور است؟ برای فهمیدن مساله نخست باید 

بدانید که حتی چوک یا چهارسوی چاریکار بین چهار 

یا پنج خانواده زوردار تقسیم شده است و از نصب لوحه 

تا کرایه دکان به اذن قلدران صورت گرفته می تواند. این 

است  و خطرناک  بسیار شایع  روستا ها  در درون  مساله 

اختطاف،  قتل،  به  دست  که  جنایت کارانی  طوری که 

دزدی، راهزنی و... می زنند برای فرار از دست حکومت 

چنگ  از  کار  این  با  می برند.  پناه  محلی  قلدر  یک  به 

حکومت رهیده و تا پایان عمر در قید زورداران می مانند 

که به اقتضای زمان و مکان هرنوع استفاده  از همچو افراد 

و اشخاص صورت گرفته می تواند، به گامن اغلب قاتل 

فرشته کوهستانی یکی از همین تیپ آدم ها است، در این 

مساله البته به هیچ عنوان حکومت قابل تربئه نیست.

دوم، بنیادگرایی دینی. برای فهم این مساله به بودجه های 

اختصاص یافته به بازسازی شاملی و هم چنان اجراآتی 

مطبوعاتی  و  داده  انجام  افتخار  به  شاملی  وکیالن  که 

می سازند، نظر باید انداخت. در بیست سال اخیر، تعمیر 

کرده که حضور آن ها در قلمرو پاکستان حاکمیت ملی 

افغانستان را آشکارا نقض می کند و سبب تداوم بحران 

و بی ثباتی در منطقه می شود؛ اما این وزارت که در واقع 

هامن دستگاه سیاست خارجی تلقی می شود، توضیح 

نداده که چرا و چگونه حاکمیت ملی نقض شده است.

عبدالشکور سالنگی این مورد بیان می کند که منظور 

از نقض حاکمیت ملی، ممکن است  افغانستان  دولت 

این باشد که طالبان یک بخش از گروه های داخلی است 

و اگر منازعه یی هم دارند با دولت دارند. اگر کشورهای 

خارجی، به ویژه پاکستان، از این گروه میزبانی می کند، 

برای این گروه پایگاه  فراهم می سازد و به لحاظ سیاسی 

به آن ها پرستیژ می دهد؛ در واقع این امر تجاوز در امور 

داخلی و نقض حاکمیت ملی پنداشته می شود.

دولت  تلقی  که  کرد  خاطرنشان  همچنان  سالنگی 

پاکستان  توسط  ملی  حاکمیت  نقض  از  افغانستان 

اتفاق  پاکستان  در  آن چه  منی رسد،  نظر  به  منطقی 

محسوب  افغانستان  داخلی  امور  در  مداخله  افتاده، 

استفاده  می رسد،  نظر  به  مهم  که  چیزی  می شود. 

پاکستان از طالبان علیه دولت افغانستان است و این 

کشوری  هیچ  است،  بین املللی  موازین  خالف  مساله 

حق ندارد که با تحریک یک گروه به اهداف ملی خود 

دست یابد.

دو  در  اسالم آباد  که  است  معتقد  سالنگی  عبدالشکور 

جبهه علیه دولت افغانستان کار می کند: نخست این که 

دولت کابل در کنار هند قرار گرفته و هند هم دشمن 

پاکستان است و دوم، افغانستان به عنوان کشوری  که به 

لحاظ مرزی و جمعیتی در داخل پاکستان مالحظه دارد 

و همین جاست که اسالم آباد از هر گروهی ولو طالبان 

می کند.»مجاهدین،  استفاده  افغانستان  دولت  علیه 

نشسته اند،  کابل  در  امروز  مجاهدینی که  است  واضح 

روزگاری در دامن پاکستان پرورش یافتند و از آن ها علیه 

حاکمیت وقت افغانستان استفاده می کرد. حتا هامن 

زمان هم پاکستانی ها در مجامع بین املللی می گفتند 

هستیم،  مهاجرین  میزبان  رصف  و  نداریم  مداخله  که 

در حالی که تجهیز و متویل می کرد. عین گپ در مورد 

طالبان هم است.«

ضعف سیاست خارجی  

اعضای مجلس منایندگان براین باورند که اگر طالبان 

هم اکنون در چنگ پاکستانی ها قرار دارد، علت آن نبود 

افغان  و سیاست مداران  است  سیاست خارجی شفاف 

نتوانسته که یک اسراتیژی سیاست خارجی مدون را 

در قبال کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران روی 

دست گیرند.

مسعوده کروخی با اشاره تحکیم روابط با هند، ترصیح 

کرد که هم پیامن شدن کابل با دهلی جدید، منجر به 

بیان  با  او  است.  شده  پاکستان  حساسیت های  خلق 

آن  با  حتا  کشوری که  هند،  به  دادن  اهمیت  این که 

منی شود،  پنداشته  درستی  کار  نداریم،  مشرکی  مرز 

زیرا پاکستان به مراتب نزدیک تر از هندوستان است و 

دنیا، سیاست های خارجی هر  از جانب دیگر، در کل 

کشوری مطابق به منافع ملی تدوین می شود، پس منافع 

ملی و امنیت ملی مهم تر از دوستی با هند است.»در کل 

دنیا سیاست های خارجی هر کشوری مطابق به منافع 

ملی تدوین می شود، پس منافع ملی و امنیت ملی ما 

باشیم  با کشوری داشته  این  که روابط  از  مهم تر است 

برسد که  به جایی  و کار  را حساس کند  ما  که هم مرز 

مخالفان حکومت را تجهیز و متویل کنند. چهل سال 

است که در آتش جنگ می سوزیم و هنوزهم سیاسیون 

با  همه جانبه  و  منطقی  حل  راه  یک  که  نتوانستند 

درنظرداشت سیاست های داخلی و خارجی، پیدا کند.«

مسجد و مدرسه درشت ترین مورد در قسمت بازسازی و 

نوسازی شاملی است.

بیان شد، اکرثیت مسجدهای  از آن جهت  این مساله   

شاملی در اختیاری خطیبانی قرار دارد که قرائت شان از 

اسالم هامن ورژن طالبی و داعشی دارد و بس. در رابطه 

به مدرسه، فکر می کنم نیاز به نوشنت نیست. در مقابل 

سینامی چاریکار غصب گردید و سال های سال است که 

پروژه رسک شاملی نهایی منی شود، مکتب یا نیست و یا 

معلم و ابزار تدریس ندارد و قص علی هذا...

و  این طرف  به   ۲۰۰۱ سال  از  رسمایه،  انباشت  سوم، 

نگاه  از  شاملی  بگرام،  پایگاه  ایجاد  از  پس  به خصوص 

مردمی به اقلیتی بسیار کوچک، اما بی نهایت پولدار و 

انباشته نزد افرادی که  اکرثیت فقیر تقسیم شد. ثروت 

تعدادشان از انگشتان دو دست بیش تر نیست در حقیقت 

متام  بنیادی  تغییر  برای  بایست  که  ا ست  پولی  امر، 

حوزه شاملی رسشکن می شد که متاسفانه چنان نشد 

و پولداران شاملی برای ازدیاد ثروت و ساحه نفوذ خود، 

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پشت صحنه همه 

نابه سامانی ها قرار دارند.

عمران خان پروژه ۵/۴ میلیارد دالری راه آهن اتصال پاکستان به افغانستان 
و آذربایجان را امضا خواهد کرد

اعظم خان سواتی، وزیر راه آهن پاکستان گفته که عمران خان، نخست وزیر پاکستان در یک نشست سه   
جانبه که هفته آینده برای اتصال پاکستان با افغانستان و آذربایجان برگزار می شود، پروژۀ ریلی جدیدی به 
ارزش ۵/۴میلیارد دالر امضا خواهد کرد.  وی روز چهارشنبه در مراسمی که در رابطه با روز کریسمس در 

راولپندی برگزار شد، گفت که کار پروژه Main Line-One در سه ماهه اول سال آینده آغاز می شود.

آخرین رسبازان امریکایی در افغانستان
نیروهای عملیات ویژه خواهند بود

کریستوفر میلر، رسپرست وزارت دفاع ایاالت متحده، پس از بازدید از نیروهای   
امریکایی و رهربی ارتش امریکا در افغانستان  گفت: نیروهای عملیاتی ویژه نزدیک به 

۲۰سال پیش اولین نیروهای مستقر در جنگ در افغانستان بودند و احتامالً آخرین 
نیروهایی هستند که کشور را ترک می کنند.

ســـرمــقـالـه

طالبان گروهی ست که اعامل دهشت افکنانه یی را مرتکب می شود که بر   
اساس معیارهای جهانی سازمان ملل اعامل تروریستی قلمداد می شود. حضور 
گروه های تروریستی و مخالف کشور در پاکستان و ترتیب جنگ با استفاده از خاک 
آن کشور علیه دولت قانونی و مورد قبول جامعه بین امللل افغانستان چیزی است 
که پاکستان علی رغم این که رد می کند به طروق مختلف ثابت شده است. یکی از 
افغانستان  دولت  ضد  بر  پاکستان  خاک  از  طالبان  می کند  ثابت  که  مواردی 
استفاده می کند، حضور علنی رهربان طالبان در میان هواداران این گروه در خاک 

پاکستان است که در هفته گذشته اتفاق افتاد.
بر مبنای اسناد بین امللل پاکستان تعهدات بین املللی خود در قبال افغانستان را 

نقض کرده و بار مسوولیت تخلفات قابل انتساب به دوش اش است. 
اصول کلی پذیرفته شده در حقوق بین املللی این است که کشورها به اصل 
از  نظر  و هر عملی که متخلفانه یی، رصف  بگذارند  حاکمیت همدیگر احرام 
عمدی یا غیرعمدی، که تعهد بین املللی یک کشور را در برابر کشور دیگر نقض 
کند، موجب مسوولیت بین املللی می شود، اعم از این که خسارتی وارد آید یا خیر.

اگر حتا فرض بر این باشد که بخش خصوصی، افراد و ارگان های غیردولتی، 
مهاجران، خارجی های دیگر و... در پاکستان از طالبان حامیت می کنند، باز 
هم پاکستان به دلیل مامشات و مدارا با طالبان که اَعامل دهشت افکنانه انجام 

می دهند، مسوول است.
اعامل  ارتکاب  برای  دولت  بین املللی حاکم، مسوولیت  اساسی حقوق  قواعد 

متخلفانه بین املللی را معین کرده است.
و  دولتی  نیروهای  دولت،  به  منتسب  بین املللی  متخلفانه  رفتار  ارتکاب  یک، 
اشخاص حقوقی در درون هر سازمان دولتی تخلف بین املللی یک دولت در برابر 

دولت محسوب می شود.
دو، عملیات دهشت افکن گروه طالبان و سایر گروه های افراطی دیگر با استفاده 
از خاک پاکستان، بر فرض این که هیچ ارتباط و پیوند رسمی با دولت ندارد، به 
دولت پاکستان منتسب و به عنوان عمل دولت تلقی می شود؛ پاکستان را در قبال 
تبعات آن مسوول می کند و چه بسا این امر پیش زمینه هایی برای دفاع مرشوع به 

افغانستان که قربانی است، فراهم می کند.
سه، رهربان پاکستان هم در زمانی که بر قدرت بودند و هم در دوران بازنشستگی، 
به رصاحت اعراف کردند که طالبان را پدید آورده و پناه دادند؛ همچنین حامیت 
و علیه افغانستان تجهیز کرده اند. بدین ترتیب، هدایت و کنرول نیز از فاکتورهایی 
است که ثابت می کند پاکستان رشایط انتساب عمل متخلفانه علیه افغانستان را 

دارد.
چهار، در دوره هایی که پاکستان اعالم کرده علیه طالبان مبارزه می کند در عمل 
این کشور راه مامشات و مسامحه را با این گروه در پیش گرفته؛ به ویژه در حال 
حارض که مذاکرات صلح در جریان است، مدارای پاکستان با طالبان موجب 
تقویت مواضع جنگی و غیرجنگی این گروه شده و آینده رسیدن به توافق صلح 
را متزلزل و مبهم کرده است. حمالت طالبان و اَعامل دهشت افکنانه این گروه 
بیش از هر زمانی شدت یافته. آشکارا دیده می شود آزادی عملی که طالبان برای 
مانور در پاکستان یافته بی  تاثیر بر قوت گیری این گروه نبوده و باز هم پاکستان در 
گسرش یافنت دهشت افکنی در افغانستان، مسوول و خاطی تعهدات بین املللی 

خود است.
پنجم، پاکستان بر فرض که هدایت، کنرول و نفوذ بر طالبان نداشته باشد، 
باز هم به دلیل این که طالبان از خاک پاکستان ترتیبات عملیات انتحاری و 
جنگی را می دهد، این کشور در اجرای تعهد یا رعایت استندردها در مبارزه علیه 
همه انواع اَعامل دهشت افکنی کوتاهی ورزیده، در واقع مرتکب تقصیر شده و 
مسوولیت دارد. به عبارت دیگر، همین که یک عمل متخلفانۀ خشونت بار علیه یک 
منافع یک کشور در خارج از مرزهای آن کشور روی دهد، دولت میزبان، مسوول 

پاسخگویی است.
شش، مطابق اسناد بین املللی دولت ها متعهدند که آگاهانه اجازه ندهند کسی 
از رسزمین شان برای به مخاطره انداخنت حقوق و امنیت سایر کشورها استفاده 
کند. حال که پاکستان از حضور طالبان در خاکش و اعامل خشونت باری که این 
گروه انجام می دهد، آگاهی کامل دارد، مسوول است که از پشتیبانی، تجهیز و 
پناه دادن به دشت افکن ها دست بردارد. درغیر این صورت، پاکستان رصف مقرص 
نیست. پاکستان ناقض منافع افغانستان و ناقض تعهدات بین املللی خود است و 

می توان علیه این کشور به دادگاه های بین املللی اقامه دعوا کرد. 
هفت، طالبان گروه مسلحی است که عملیاتی مانند عملیات دولتی انجام می دهد. 
این گروه به عنوان یک ارگان عملی که در استخدام ارگان های نظامی پاکستان 
درآمده، به عنوان ماموران و منایندگان دولت پاکستان باید تلقی شود و پاکستان 
را باید به پذیرش مسوولیت وادار کرد. پاکستان منی تواند با تلقی کردن طالبان 
به عنوان یک بازیگر خصوصی از پذیرش مسوولیت فرار کند زیرا اگر پاکستان 
هیچ کاری نکرده باشد، به دلیل فراهم کردن رشایط تندروی توسط مدارس خود 
و زمینه یارگیری طالبان از میان مهاجران و قبایل خود مقرص و تعهدشکن است. 
افزون بر این، پاکستان به دلیل فراهم کردن رشایط زندگی و تجارت برای رهربان 

و افراد، رشکت ها و موسسات خصوصی طالبان نیز مسوول است.
بنابراین، رفتار گروه طالبان به موجب حقوق بین امللل قابل انتساب به دولت 
پاکستان است و به منزله نقض تعهد بین املللی پاکستان مورد پیگرد قرار بگیرد. 
بر عالوه آن عده از کشورهایی که در ادبیات رسمی و روابط دیپلامتیک خود 
از طالبان به عنوان گروه شبه دولتی یاد می کنند و تسهیالت سفر و نشست و 
برخاست را با این گروه فراهم می کند، تعهدات بین املللی خود را می شکنند زیرا 
طالبان تا زمانی دست به خشونت می زند، منی تواند در دایره گروه مخالف و مدنی 

قرار بگیرد که این رفتار کشورها به نام دخالت برشدوستانه کشورها تلقی شود.
اسناد حقوق بین املللی راه حل پایان دادن به اختالفات بین دو یا چند کشور را 
از طریق مذاکرات مستقیم یا با وساطت و میانجی گری به هدف رسیدن به یک 
راه حل مساملت آمیز مورد قبول طرف های ذینفع است نه تحمیل اراده یکی بر 
دیگری و اعاملی که به منافع و استقالل سیاسی یک کشور مستقل و دموکراتیک 
لطمه بزند را مداخله در امور داخلی و خارجی کشور تعریف می کند. به بیان دیگر، 
همۀ اسناد بین املللی در زمینه حقوق و حاکمیت کشورها تاکید بر اصل عدم 

مداخله می کند.
از این لحاظ اگر پاکستان با افغانستان مشکالتی دارد یا از ناحیه همسایه شاملی 
خود نگرانی دارد، بهر است که وارد مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم شود و در 
چارچوب رهنمودهای اسناد بین امللل به رفع اختالفات بپردازد، نه این که دو 
رویی را در پیش بگیرد که به طور رسمی و غیررسمی هم از حاکمیت دولت قانونی 

و هم از طالبان در افغانستان حامیت کند.
دولت ما نیز مسوول است که در نخست زمینه ها و بسرهای منازعات داخلی را به 
روش های مساملت آمیز برچیند و در قدم دوم از طریق دیپلامسی فعال و شفاف 
با رجوع به مجامع جهانی و نهادهای بین املللی پاکستان را به مسوولیت پذیری و 

انجام تعهدات بین املللی وادار کند. 

رابطه پاکستان با طالبان؛

از کنرتول تا مامشات
افغانستان چگونه می تواند برمبنای حقوق بین امللل، پاکستان 

را وادار به مسوولیت پذیری کند؟
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اینجا کریسمس آمده و فصل تعطیالت و   

مسافرت ها آغاز شده. در یک تغییر بی سابقه 

به  هم  باران  نم  نم  و  خنک  هوای  اقلیمی، 

هر  است.  کرده  اضافه  تعطیالت  این  هیجان 

طرف که نگاه می کنم موترهای گران قیمت را 

می بینم با راننده های خوش سلیقه که در حال 

زیبایی  به  و  باران خورده  جاده های  در  راندن 

خط کشی شده هستند.

خوش فرم.  موهای  با  زیباروی  بانوان 

بر  دیور  و  پرادا  بن،  ِری  آفتابی  عینک های 

چشم، با چهره های مصمم و بعضا کمی مغرور 

به روبه رو در حال عبور و مرور هستند.  خیره 

من می مانم و این همه تفاوت بین ما و این ها.

برای  جان کندن  و...  کاپیسا  و  کابل  کشتار   

برای  الیموت  قوت  کامیی  و  زنده ماندن 

سخن،  و  حرف  این  همه  یک طرف،  از  اوالدها 

رسک کشیدن در زندگی یکدیگر یا متهم کردن 

و یک  دیگر  از طرف  و مسخره کردن همدیگر 

با  بی مرصف  تقریبا  و  مستاصل  حکومت 

ادعاهای درخت شکن از سوی دیگر.

خانم فرشته کوهستانی به یادم می آید و تصور 

انبوه خیال ها و آرزوها در رسش، قلبم را فشار 

می دهد. هنوز خیلی جوان بود و سال ها باید 

می زیست.

در  امروز  را  خان  خوشحال  منطقه  در  انفجار 

خربها دیدم. فکر اینکه این بادهای سهمگین 

به کجا خواهد بردمان متام امیدهایم را رسد 

هم  ما  که  بگویید  می خواهید  اگر  می کند، 

چیزهای خوب داریم، قبول می کنم، اما قابل 

مقایسه هست؟

ما هم عید، برات و دورهم جمع شدن داریم، 

هم  شدن هامان  جمع  هم  دور  هامن  در  اما 

ترس و دلهره هست، نیست؟

جگرم  می بینم  را  پولیس  وقتی  هم  هنوز  من 

کارت  که  می کنم  فکر  می شود.  کنده  جا  از 

اردوگاه  از  هنوز هم  شناسایی طلب می کند. 

پاسگاه های  هنوز هم  می ترسم.  سفید سنگ 

لرزه  به  مرا  جاده ها  در  بازرسی  و  ایست 

می اندازد.

هر وقت موتری با صدای بلند دور بر می دارد 

را  وجودم  متام  ترس  می گذرد  رسک  از  و 

وقتی  دارم.  انتحاری  از  ترس  می گیرد. 

فشفشه های آتش بازی در هوا منفجر می شوند 

می خواهم بالفاصله روی زمین دراز بکشم. 

ما خیلی دوریم. دوِر دور...

کریسمس مبارک.

پرسـش  ایـن  مخاطـب  مدت هاسـت   

واقـع شـدم کـه چگونـه و چـه میـزان 

مطالعـه  شـبانه روز  طـول  در 

می کنـی کـه هـم مجـال تدریـس 

را پیـدا می کنـی و هـم نوشـنت را. 

ایـن  بـه  از شـش ماه اسـت  بیـش 

عزیـزان گفتـه ام چنـد سـطری در 

ایـن بـاب خواهـم نوشـت و اکنـون 

فـرا  وعـده  آن  کـردن  نقـد  موعـد 

رسیده است.

دانشـجوی  وقتـی  روزگاری،   

عالقـه  فـرط  از  بـودم،  دواسـازی 

بیـش  و  بـه خوانـدن، کـم  بسـیار 

می رسـید،  به دسـتم  چـه  هـر 

فلسـفی  متـون  از  می خوانـدم؛ 

مقاالتـی  و  کتاب هـا  تـا  گرفتـه 

عرفانـی،  دینـی،  نواندیشـی  در 

تاریخـی.  و  سیاسـی  سـینامیی، 

اکنـون کـه به پـِس پشـت می نگرم، 

کتـاب  در  غریـب  ولعـی  کـه  می بینـم 

بـه  آن  از  می تـوان  آنچـه  داشـتم؛  خوانـدن 

»پرخـوری ذهنـی« تعبیـر کـرد. به همین سـبب، 

اگـر کتابـی را در دسـت دوسـتی می دیـدم کـه 

نخوانده بودم، احسـاس ناراحتی و ناخرسـندی 

اولیـن  در  را  آن  می کـردم  تـالش  و  می کـردم 

بخوانـم. فرصـت 

و  گذشـته  دهـه،  دو  از  بیـش  روزگار  آن  از 

سال هاسـت تصویـر و تلقـی ام از چنـد و چـون 

مطالعـه کـردن، عـوض شـده اسـت. » نـه هر که 

رس براشـد قلنـدری دانـد«؛ در ایـن روزگار پـر 

تالطـم و شـلوغ، نـه هـر کـه بیش تـر می خوانـد، 

یـا  مسـاله«   « وقتـی  اسـت.  کامیاب تـر  لزومـا  

»مسـایلی« داری، از پـی آن هـا روان می شـوی 

مسـاله هایت  بـا  تامـی  تناسـب  کـه  را  آثـاری  و 

کار،  ماحصـل  می گیـری،  مطالعـه  در  دارنـد 

ایـن  غیـر  در  بـود؛  و جدی تـر خواهـد  مفید تـر 

هسـتی.  ذهنـی  پرخـوری  مشـغول  صـورت، 

و  فکـری  مسـایل  حـوزه  در  تنهـا  سال هاسـت 

معرفتـی کـه دنبـال و مطالعه می کنـم، پرخوری 

ذهنـی را فـرو نهـاده ام. افـزون بـر ایـن، تجربـه 

مـن  بـر  عیـان  بـه  اخیـر  سـال  پانـزده  زیسـته 

از  بخشـی  خوانـدن،  بـر  افـزون  کـه  آموختـه 

بایـد مـرصوف فکـر کـردن و نوشـنت  اوقـات را 

کنـی تـا خوانده هایـت هضـم شـود و بـه جانـت 

 . بنشـیند

ایـن نکته، یکـی از محصوالت دوران چهارسـاله 

دربـاره  وقتـی  اسـت؛  انگلسـتان  در  تحصیـل 

و  می نویسـی  اندیشـیده یی،  و  خوانـده   آنچـه 

احیانـا آن را تدریـس می کنـی؛ بهـر بـه جانـت 

می نشـیند. در این سـالیان، به تفاریـق، هنگام 

مقاله یـی،  نوشـنت 

کـردن  سـخرنانی 

درس  القـای  یـا  و 

و  شـناختی  دیـن  عرفانـی،  فلسـفی،  گفتـاری 

روان شـناختی؛ مطلبـی تـازه بـر مـن مکشـوف 

اسـت.                                    گشـته 

داشـنت،  منظـم  و  مرتـب  ذهـن  بـر  افـزون   

و  معرفتـی  دغدغه هـای  و  مسـاله ها  پـی  از 

اگزیستانسـیِل خـود روان گشـنت و بـه رسوقـت 

منابـع رفـنت، و دربـاره آن هـا اندیشـیدن و قلـم 

زدن و سـخن گفـنت، بـه فهـم مطالـب خوانـده 

شـده، مدِد بسـیار می رسـاند. یادمان باشـد، در 

دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه مجـال و فرصـت 

خوانـدِن خیلـی از کتاب ها و مقـاالت را نداریم. 

چـه بـاک! مهـم این اسـت کـه آنچـه می خوانیم 

ایـن  پـی  از  محـور؛  مسـاله  و  باشـد  هدفمنـد 

احیانـا  روشـمند،  و  هدفمنـد  خواندن هـای 

سـنتزها و محصـوالت فرهنگـِی مبارکـی نیـز رس 

بـر مـی آورد. 

خوانـدم،  انیشـتین  از  جایـی  پیـش  سـال ها 

می کنـد.«  فاسـد  را  ذهـن  زیـاد  مطالعـه   «

هم چنیـن ویتگنشـتاین می گویـد به جـای 

خوانـدن حجـم زیـاد و پراکنده یـی از 

کتاب هـا، جـرات خوانـدن حجـم 

کمـر و چندبـاره خوانـدن و تامل 

آن  کـرده ام.  پیـدا  را  آن هـا  دربـاره 

را  ژرف  سـخنان  ایـن  اهمیـت  موقـع، 

در  را  سـطور  ایـن  کـه  اکنـون  درنیافتـم؛ 

میانسـالی می نویسـم؛ بارقـه و اخگری که در 

سـخنان ایـن دو نابغـه قرن بیسـتمی بـه ودیعت 

می یابـم. در  را  نهـاده شـده 

 نظـر نکـردن بـه چپ و راسـت، خصوصا 

شـبکه های  گرفـنِت  رونـق  روزگار  در 

رهـا  را  آن  و  ایـن  حکایـت  و  اجتامعـی 

کـردن و مسـاله های خـود را روایـت کـردن و 

از پـی آواز آن هـا دویـدن و روان گشـنت، بـار مـا 

را بـار می کنـد و الغیـر:

 زیـن روش بر اوج انور می روی                                        

ای بـرادر گر بر آذر می روی

خلع سالح و انحالل گروه های مسلح 

غیر قانونی، حضور ناتو و تعهدات آن 

در افغانستان.

در فصل هفتم با نام »ایاالت متحده 

در  ملت سازی  دولت  و  امریکا 

افغانستان«، روند دولت سازی در این 

کشور پس از سقوط طالبان به صورت 

اجاملی بررسی شده است. نویسنده 

درباره  مخترصی  گزارش های 

مولفه هایی هم چون اقتصاد، امنیت، 

عالی،  تحصیالت  قضایی،  سیستم 

و نظیر  بهداشت  و  رسانه ها، سالمت 

آن در افغانستان ارایه داده است.

عنوان  با  هشتم  فصل  در  وی   

آورده که دولت  نهایی«  »نتیجه گیری 

هنوز به کمک های بین املللی متکی 

را  تولید  شالوده  وارداتی،  اقتصاد  و 

بر هم زده است. دموکراسی و آزادی 

می بایست با تعلیم و تربیت در بطن 

جامعه رسوخ کند تا ماندگار باشد.

 تروریزم در حال احیای مجدد است، 

در  و  شده اند  قدرمتندتر  طالبان 

فعال  نیروی سیاسی  به یک  تبدیل شدن  حال 

به  سیاسی  دستگاه  در  اداری  فساد  هستند. 

بین دولت  فاصله  و  است  زیادی مشهود  میزان 

و ملت روز به روز بیش تر می شود... افغانستان، 

از  و منونه یی  موفقیت سیاست خارجی  ویرین 

اقدامات فرامرزی ایاالت متحده در جهت طرح 

کردن  دموکراتیزه  بر  مبنی  بزرگ  خاورمیانه 

منطقه و سپس آرزوی بسط آزادی و لیربالیزم در 

جهان خواهد بود و باید گواهی بر نقش هژمون 

محور ایاالت متحده در تعیین معادالت سیاسی 

جهانی در ابتدای قرن 21 باشد.

پایان نامه  تبدیل  هنگام  می توانست  نویسنده 

برای  بیش تری  فرصت  کتاب،  به  خود  درسی 

وجود  با  بگذارد،  شده  مطرح  مباحث  گسردن 

کمی،  نظر  از  کتاب  فصل های  برخی  در  این، 

ارایه آمار و جدول ها قابل توجه است و چه بسا 

تالش  کتاب،  صفحه آرایی  در  بیش تر  دقت  با 

نویسنده برای انجام نظام مند این تحقیق علمی،

بیش تر به چشم می آمد. گویا آرزو نورستانی نیز 

این کتاب را به تازگی به زبان پشتو ترجمه کرده 

است.

***

کتـاب نامـه

یــادداشـت
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پرخوری ذهنی
آیا واقعا »مطالعه زیاد ذهن را فاسد می کند؟«

باد ما را خواهد برد
پرسی که می خواهد »هامن تغییری 

باشد که می خواهد در جهان ببیند.«

افغانستان؛ ویرتین کامیابی یا ناکامی 
سیاست خارجی امریکا؟

نگاهی به کتاب »سیاست خارجی 
امریکا در افغانستان«

در دنیایی زندگی   
می کنیم که مجال و 

فرصت خواندِن خیلی 
از کتاب ها و مقاالت 
را نداریم. چه باک! 

مهم این است که 
آنچه می خوانیم 

هدفمند باشد و مساله 
محور

خانم فرشته   
کوهستانی به یادم 

می آید و تصور 
انبوه خیال ها و 

آرزوها در رسش، 
قلبم را فشار 

می دهد. هنوز 
خیلی جوان بود و 

سال ها باید 
می زیست

ویرایش دوم جلد اول دانشنامۀ هزاره منترش شد
ویرایش دوم جلد اول دانشنامۀ هزاره »با تجدیدنظر و اضافات« به   

نرش رسید. بنیاد دانشنامۀ هزاره این نسخه را در حجمی بزرگ تر از 
ویرایش نخست، با افزودن ده ها مدخل جدید منترش کرده و انتشارات 

واژه در کابل چاپ آن را برعهده داشته است.

تهیه کننده فیلم »بیگانه« درگذشت
دیوید گیلر تهیه کننده و نویسنده هالیوود که برای   

مجموعه فیلم های سینامیی »بیگانه« شناخته می شود، در 

۷۷ سالگی درگذشت.

مهدی حبیبی

وقوع  با  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  در 

پایان  به  سپتمرب  یازده  تروریستی  حوادث 

این خال را  توانست  رسید و پدیده »تروریزم« 

پر مناید. این کتاب به دو بخش و هشت فصل 

بخش  عنوان  است.  شده  تقسیم بندی 

امریکا،  خارجی  سیاست  کتاب،  این  اول 

سه فصل  از  که  تروریزم  و  بزرگ  خاورمیانه 

تشکیل شده است.

بخش دوم با عنوان ایاالت متحده امریکا در 

افغانستان نیز چهار فصل دارد. نویسنده در 

فصل اول کتاب »نومحافظه کاران و سیاست 

به  امریکا«  متحده  ایاالت  نوین  خارجی 

سیاست  در  تغییر  و  سپتمرب  یازده  ماجرای 

خارجی ایاالت متحده امریکا، مبانی

کشور،  این  در  خارجی  سیاستگذاری  فکری 

فکری  مبانی  و  خاستگاه  اجاملی  بررسی 

ایاالت  خارجی  سیاست  در  نومحافظه کاران 

نتیجه گیری  در  وی  است.  پرداخته  متحده 

مربوط به این فصل، بررسی طرح خاورمیانه 

بزرگ امریکا را )که در ادامه کتاب طرح

این فصل الزم  برای درک مطالب  می شود)، 

می داند.

پیدایش  »ریشه های  به  کتاب  دوم  فصل 

افغانستان  در  تروریزم  گسرش  و  طالبان 

اختصاص دارد. تبارشناسی تحوالت سیاسی 

که  موضوعی  اولین  افغانستان،  اجتامعی  و 

مؤلفه های  است.  پرداخته  آن  به  نویسنده 

و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  نظامی، 

اجتامعی طالبان و بسر پیدایش آن در پرتو 

حامیت پاکستان در ادامه فصل بررسی شده 

است. 

رقابت دیرپای هند و پاکستان در جنوب آسیا 

به خصوص  منطقه  بر  آن  امنیتی  تاثیرات  و 

منانده  دور  نویسنده  نظر  از  نیز  افغانستان 

است. وی در فصل سوم به »مبانی تطبیقی 

طرح خاورمیانه بزرگ در افغانستان« پرداخته 

خاورمیانه  طرح  از  گزارشی  فصل،  این  در  و 

با سیر تاریخی و مبانی و محتوای آن  بزرگ 

ارایه شده است.

در  امریکا  متحده  »ایاالت  دوم،  بخش 

چهارم  فصل  با  که  دارد  نام  افغانستان« 

ایاالت  و  افغانستان  روابط  »پیشینه  یعنی 

چهارم،  فصل  در  می شود.  رشوع  متحده« 

میان  ارتباطات  نخستین  از  تاریخی  گزارش 

است.  آمده  امریکا  و  افغانستان  دولت های 

نویسنده در

رشوع این روایت ها، به نقل از لیون پاوالدای 

مطالعات  برای  که  همرسش  و  امریکایی 

کرده  سفر  کشور  این  به  افغانستان شناسی 

افغانستان  »همواره  می آورد:  چنین  بودند، 

به عنوان یک نقطه نامریی در خطوط سیاست 

خارجی ایاالت متحده منود داشته است.«

عنوان  با  کتاب  پنجم  فصل  در  نویسنده 

»ایاالت متحده امریکا و قدرت های منطقه یی 

اسراتیژیک  اهمیت  افغانستان«  حوزه 

داده،  توضیح  امریکا  برای  را  افغانستان 

تحوالت مرتبط با حضور امریکا در افغانستان 

یعنی  منطقه یی  سه قدرت  بر  آن  اثرگذاری  و 

است.  کرده  بررسی  را  هند  و  چین  روسیه، 

به جمعیت  توجه  با  امریکا  نویسنده،  نظر  به 

سهم  اضافه  به  سه قدرت،  این  فراوان 

هم چنین  و  جهانی  اقتصاد  در  آن ها  عمده 

به دست آوردن  دنبال  منطقه  هسته یی  شدن 

عمق اسراتیژیک آن ها یعنی افغانستان است 

تا بتواند تحوالت و اثرگذاری هر سه کشور را 

نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  معادالت  در 

در  نویسنده  باشد.  داشته  نظر  زیر  جهانی 

ادامه آورده است: »افغانستان، منطقه یی که 

مؤلفه های قدرت محور نیوریالیزم و جنبه های 

در  را  نیولیربالیزم  دموکراسی محور  اقتصاد  

کرده  عملیاتی  یکدیگر  نفع  به  و  هم  کنار 

است و بدون ایجاد واکنشی شدید می تواند 

ایاالت متحده را در کنار  زمینه تداوم حضور 

عنوان  کند.  فراهم  اسراتیژیکش  رقبای 

اتالنتیکی:  همکاری های  ششم،  فصل 

»ایاالت متحده امریکا، ناتو و استقرار ثبات و 

امنیت در افغانستان است« که در آن به این 

موردها اشاره شده است: مبارزه با طالبان و 

القاعده، تثبیت امنیت و تحکیم ثبات، نقش 

ثبات،  تحکیم  راستای  در  بن  موافقت نامه 

پژوهشگر ایرانی داکرت رسوش دباغ



موترهای در هم پیچ خورده، رسک های پرازدحام و   

راه بندان های سنگینی که به راحتی منی شود از آن  بیرون 

اندازه شهر در  تا چه  این ها نشان  ما می دهند که  آمد، 

بی نظمی و بی قانونی به رس می برد.

منی دانم از کدام بی هنجاری برای تان بگویم؟ از موترهای 

شهر  متام  که  بگویم  برای تان  منربپلت  بدون  و  ویشی 

که  غیرقانونی  موترهای  هامن  منظورم  گرفته اند؟  را 

سال هاست قول جمع کردن شان را به ما می دهند، اما 

هم چنان روز به روز در حال تکثیر و افزایش اند. یا از پارک  

کردن های دوبله یی که عرض رسک های بی جان و باریک 

را مسدود کرده است؟

موترهایی که در گوشه رسک ها پارک می شوند کارشان 

که  راه بندان هایی  در  یکبار  کافیست  گذشته،  دوبله  از 

هر روز در آن قرار می گیریم به متاشای آن ها بنشینیم، 

قطعا تعجب خواهید کرد زمانی که ببینید در هر چند مر، 

سه موتر در عرض رسک پارک شده و در آن رسک تردد یک 

الی دو موتر به سختی صورت می گیرد. حاال فرض کنید، 

اگر رکشاها یا سه چرخه ها بخواهند از این رسک تردد کنند 

که می کنند، با چه صحنه تاسف باری مواجه خواهیم بود. 

در  دوباره  که  بود  ۴عرص  ساعت  تقریبا  پیش  روز  چند 

راه بندی سنگین گیر افتادیم؛ جالب است که هر وقت 

می خواهی زودتر به مقصد برسی و کار مهمی، جلسه یی 

یا صنفی داری با راه بندی سنگین تری روبه رو 

می شوی. آن روز عجله داشتم، اما گیر ماندن در 

راه بندی باعث شد تا بیش تر ببینم و به فکر فرو 

بروم. با خود فکر کردم، اگر مریضی را در این 

ترافیک بخواهند به شفاخانه یی انتقال بدهند 

و حالش هر لحظه بدتر شود، باید چه کنند؟ 

چرا اگر قانون هست، تطبیق منی شود؟ مردم 

چرا در این سطح از بی تفاوتی قرار دارند که 

موترهای شان را دوبله و سوبله پارک می کنند؟ 

که  نگاه می کردم  را  میوه فروشی  کراچی های 

و  بودند  آمده   تا کمر رسک  به قول مردم عامه 

بساط پهن کرده بودند.

و  بی قانونی  بی نظمی،  همه  این  مسوول   

بی قوارگی شهر ما کیست؟ افزایش رکشاها و 

یا سه چرخ ها مساله دیگری که به تنهایِی خود 

می تواند سال های سال رسک ها را مسدود کند و موجب 

اخالل در نظم گردد. در کنار هر یک موتر ۴ الی ۵رکشا 

بر پارک دوبله موترها  در رسک ها وجود دارند که عالوه 

رسک  وسط  در  و  می ایستند  میوه فروشی،  گاری های  و 

مسافر، سوار و یا پیاده می کنند. 

یادم از آن روزی آمد که مرد رکشادار می گفت: »رکشاداری 

تبدیل به یک بزنس شده، هر کسی می بینی پول جمع 

می کنه رکشا می خرد و به کرایه می دهد. همین رکشایی 

که سوارش هستی، مال یک نفری است که ۴تا رکشای 

دیگر دارد همه را به کرایه داده باز آخر هفته می آید پول و 

سهم خودش را از ما می گیرد.« 

من این وضعیت شهر هرات را )وضعیت سیاه( می نامم. 

در سیاهی، بی نظمی و بی قانونی زیاد است. در سیاهی 

مردم، دست به بی نظمی می زنند و مسوولیت منی پذیرند 

در  می دانند.  مدیران  وظیفه  را  مشکالت  همه  حل  و 

سیاهی است که مدیران ترافیک، کمبود بودجه را بهانه 

می کنند و مشکالت را جدی منی گیرند. در سیاهی هر 

اتفاقی رخ می دهد...

از گذشته تا به امروز، هر مشکلی که در جامعه رخ داد 

تنها گذاشتیم  را  آن  و  را مسوول دانستیم  تنها دولت  و 

مشکالت بیش تر شد، اما تجربه کردیم که اگر ما دست 

به کار شویم به چیزی که می خواستیم، رسیده ایم. مثل 

ماجرای امنیت در هرات که هر وقت احساس مسوولیت 

کردیم و مشارکت اجتامعی داشتیم، شهر امن تری دیدیم.

دوبله  پارک  تکسی ها،  و  سه چرخه ها  افزایش  ترافیک، 

و همه نشان دهنده  موترها، حتی گاری های میوه همه 

خودخواهی ماست. چون برنامه یی برای حل مشکل های 

 خود نداریم و رسک ها را ارث پدری  خود می دانیم. همه 

چیز را به گردن مامور ترافیک می اندازیم، اما 

خود ما به آن احرام  منی گذاریم چون قانون 

و  بی نظمی ها  منی شود.  تطبیق  درستی  به 

بی قانونی ها تنها با مهار دولت عملی منی شود، 

باید خود را هم مسوول این وضعیت ببینیم و 

کاری  سیاه(  )وضعیت  از  شدن  خارج  برای 

انجام دهیم. 

کار سختی نیست، کافی ست در پارک کردن 

موترهای خود دقت کنیم تا مزاحم تردد دیگران 

نگردیم، کافی ست به جای وارد شدن در بزنس 

رکشاها، هوشمندانه تر فکر کنیم و کارآفرینی 

را  خود  کافی ست  کنیم.  انتخاب  دیگری 

دیگران  شهروندی  حقوق  به  و  نبینیم  تنها 

احرام و ارزش قایل شویم و خود را با فرهنگ 

شهرنشینی بیش تر آشنا کنیم.

 

ممکن  سادیزم  و  دیگرآزاری  قربانیان 

است سال ها بی آنکه کسی متوجه شوند، 

به قربانی بودن ادامه دهند یا در نهایت 

مرگ، آنان را نجات دهد.

با یکی از نجات یافتگان که به نظر قدری 

خوش شانس تر بوده گفتگویی داشتم.

مورد  که  مستعار(  )نام  طاهره  دیدن  به 

گرفته  قرار  سابقش  شوهر  خشونت های  

کوتاهی  مدت  دارد،  او ۲۵سال  می روم. 

می شود که از شوهرش جدا شده و در یکی 

از مکاتب خصوصی کابل مشغول تدریس 

است.

كه  مکتبی  به  طاهره  بانو  دیدن  برای 

تدريس می کند، رفتم. بعد از زنگ رخصتی 

وارد صنفش شدم. شاگردانش یکی یکی 

او را می بوسیدند و خداحافظی می کردند.

بعد از احوال پرسی پهلویش نشستم و او 

برایم چای سبز ریخت. بعد از رفع خستگی  

قبلی  زند گی  و  فعلی  زندگی  از  خواستم 

خود برایم قصه کند.

»زندگی فعلی ام شکر خدا خوب است معلم 

استم، نیم روز کار می کنم و نیم روز را در 

کنار عمه ام سپری می کنم.«

از زندگی قبلی خود خاطرٔه  در حالی که 

خوبی ندارد، می گوید:

»هیچ فکر منی کردم که یک روز از دست 

بود  شده  دامن گیرم  که  بدبختی هایی 

خالصی پیدا کنم، اما خدا ره هزار بار شکر 

که تانستم از رش آن همه مصیبت، خالص 

شوم.«

او چادرش را بر می دارد و جاهای زخم های 

باقیامنده در گردنش را نشانم می دهد و 

می گوید: »این زخم ها یاد گاری گذشته ام 

است که هیچ گاهی خوب نخواهد شد.« 

بانو طاهره با یادآوری زخم های گذشته اش 

گرفته  را  گلویش  بغض  که  حال  در 

که  سالگی  سه  و  بیست  »در  می گوید:  

تازه از تربیه  معلم فارغ شده بودم، عمه ام 

هیچ کس  اول  در  آورد.  خواستگار  برايم 

راضی به این پیوند نبود، اما منی فامم که 

با چند رفت وآمد آن ها، چه موضوعی تغییر 

با سلیم  مره  و  راضی شده  پدرم  که  کرد 

)نام مستعار( که از او هيچ شناخت قبلی 

نداشتم، نامزد کرد. به خاطری که برادرم از 

امریکا برای خانواده  کیس آمدن به آنجا را 

جور کرده بود، به زودترین فرصت کار رفنت 

خانواده به آن جا مهیا شد، خانواده مره به 

شدند.  راهی  خودشان  و  سپرده  عمه ام 

بعد از رفنت خانواده، سلیم با یک عروسی 

خیلی مخترص مره به خانه شان برد.« 

سلیم  با  بود  قرار  که  عروسی  اول  شب 

هم بسر شوم، خشونتش ره با من رشوع 

لباِس  با یک رویۀ خشن  کرد، بی مقدمه 

تنم را پاره پاره کرده شبیه یک تجاوزگر به 

من حمله  کرد، هر قدر مامنعت می کردم، 

بدترین  آن شب  می شدم.  اذیت  بیش تر 

شب زندگی ام بود. یادآوری آن شب برایم 

صبح  تا  شب  هامن  است.  چندش آور 

مورد آزار و اذیت جنسی سلیم قرار گرفتم 

و فردای هامن شب که شبیه  جسد روی 

و  بودم  افتاده  تخت 

خورده  تکان  جا  از 

به  مرا  منی تانستم 

حتی  بردند،  شفا خانه 

من  دیدن  از  داکران 

و  بودند  کرده  تعجب 

به  »لعنت  می گفتند: 

این  با  ناانسان،  این 

کار  چه  بیچاره  دخر 

کرده است.«

متام  اشک هایش 

صورتش را تر کرده بود 

و سعی می کرد که صدایش تغییر نکند.

»این آغاز بدبختی من بود و این خشونت ها 

با  بیش تر ادامه پیدا کرد، سلیم همیشه 

رفتارهای خشن با من رابطه داشت و من از 

خجالت به عمه ام چیزی گفته  منی تانستم؛ 

خانواده  هم که فرسنگ ها دور شده بودند.« 

او می گوید: »معموال سلیم شب ها مره برهنه  

می کرد و پیش خودش می رقصاند، در عین 

حال که لحظه یی آرامم منی گذاشت، مورد 

لت و کوب نیز قرار  داده، به بدنم چنگ و 

تازه  همیشه   زخم ها  می انداخت.  دندان 

می ماند و من ِ که هر شب مورد سو استفادٔه 

زندگی  می گرفتم.  قرار  او  خشن  جنسی 

پیدا  ادامه   منوال  به همین  غم انگیز من 

راه  از  کرد، من که منی خواستم خانواده  

دور به خاطر من غمگین شوند، متام این 

زجرها را به تنهایی تحمل می کردم.«

پاک  چادرش  با  را  اشک هایش  طاهره 

می کرد.

و   می شد  خشن تر  روز  هر  »سلیم 

خشونت های جدید را باالی من تحمیل 

می کرد و من که خاموشانه این زجرها را 

تحمل می کردم، باردار شدم، فکر می کردم 

وقتی سلیم خرب شود که بچه دار می شویم، 

شاید از این کارهایش دست بکشد، اما نه، 

او درنده تر از هر روز می شد.«

در ماه هفتم بارداری قرار داشتم، یک روز 

عرص که تازه از لباس  شسنت خالص شده 

بودم، سلیم از کار آمد، او بدون علت رشوع 

به بهانه گرفنت کرده مره لت و کوب  کرد. 

با کمربند در دستش  او که می خواست 

خفه ام کند، فرار کردم. 

در حال فرار از راه پله ها 

پایم لیز خورده به شدت 

غلتیدم،  زمین  به سوی 

بی هوشی  حالت  در 

خون  بدنم  از  که 

جاری شده بود، مره به 

شفاخانه بردند.

باز  را  چشمم  وقتی 

کنارم  را  عمه ام  کردم 

فهمیدم  وقتی  دیدم، 

دست  از  را  طفلم  که 

تحمل  تاب  و  شده  طاق  طاقتم  دادم، 

گرفتم،  عمه ام  گریبان  از  رفت،  دستم  از 

در حالی که متام بدنم زخمی بود با داد 

از هامن  »بعد  ناسزا گفتم:  او  به  بیداد  و 

این  از  و مره  ایستاده  واقعه، عمیم کنارم 

مصیبت خالص کرد. سلیم در این اواخر با 

هر شکنجه یی که به من تحمیل می کرد به 

آرامش منی رسید، اگر چند روزی دیگر را با 

وی سپری می کردم، احتامال مره به قسم 

وحشتناکی به قتل می رساند.«

انتخاب  را  قربانیانی  دیگرآزار  افراد  اغلب 

رابطه  نوع  این  به  متایلی  که  می کنند 

ندارند؛ چون با زجردادن آن ها می توانند، 

بهرام  برسانند.  لذت  اوج  به  را  خودشان 

دانشکدۀ  ريیس  و  روان شناس  شمس، 

و  تعلیم  دانشگاه  اختصاصی  تعلیامت 

بیامری  این  دربارٔه  ربانی،  شهید  تربیه 

می گوید: »تا هنوز علل گرایش اشخاص 

اما  به دیگرآزاری کامال مشخصی نشده، 

بر حسب اطالعات کمی که در دست ما 

قرار دارد، این ناهنجاری می تواند بیش تر 

به عوامل جنتیکی یا خانوادگی افراد مبتال 

به سادیزم ارتباط داشته باشد.

این اختالل که معموال در دوران نوجوانی 

و اوایل بزرگ سالی خود را نشان می  دهد، 

هیچ  گونه ارتباطی با سوء مرصف دواها، 

مریضی  های جسمی یا رضبۀ مغزی قبلی 

دو  هر  در  می تواند  اختالل  این  و  ندارد 

جنس )مرد و زن( وجود داشته باشد، اما 

نظر به برخورد های حاکامنه و سلطه جویانۀ 

مردان، این اختالل در مردان بیش تر دیده 

شده؛ در حالیکه عمل سادیزمی زنان نیز 

مانند مردان خشونت آمیز بوده، اما زنان راه 

ارضای متایالت  برای  را  و روش متفاوتی 

سادیزمی خود انتخاب می کنند.

دیگرآزاری  درمان  دربارٔه  شمس  استاد 

طریق  از  افراد  این  »اختالالت  می گوید: 

تا  رفتاردرمانی  و  تحلیلی  روان  درمانی 

به  نیاز  که  یابد  بهبود  می تواند  حدودی 

گروه  های  در  رشکت  دارد.  طوالنی  زمان 

خودیاری و خانواده درمانی نیز می توانند 

موجب تغییر در رفتارهای چنین افرادی 

شود.«

درنگ

نجمه رسا
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وضعیت سیاه؛ رسک  یا پارکینگ شخصی؟
مسوول این همه بی نظمی، بی قانونی و بی قوارگی شهر ما کیست

لذت آزار دیگران
روایتی از یک قربانی سادیزم

خودکشی، گریز از زنداِن جان
مردم به دالیلی از سخن گفنت در مورد داشنت 

افکار خودکشی خودداری می کنند

بخش نخست

خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتامعی و یک آسیب 

اجتامعی به شامر می آید این پدیده سالیان دراز گریبان گیر برشیت بوده است. 

خودکشی را می توان تهدیدی برای سالمت عموم جامعه دانست واقعیت دردناکی 

که در ورای این موضوع نهفته، رضبٌه عمیقی است که بر پیکر خانواده و جامعه وارد 

می کند. 

در واقع، بار سنگین زیان های مادی و معنوی )انسانی( این پدیده را به هیچ عنوان 

منی شود نادیده گرفت . طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی ساالنه تقریبا یک 

میلیون نفر در رسارس جهان به علت خودکشی فوت می کنند و تا 10 برابر آن 

اقدام به خودکشی می کنند. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 

۲۰۱۵، در افغانستان ۷.۱  نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ، بر اثر خودکشی جان 

باخته اند. 

 بدین ترتیب افغانستان در رتبه ۱۲۸ جهان در میان ۱۸۳ کشوری که آمار میزان 

مرگ و میر آنها از سوی سازمان بهداشت جهانی منترش شده، قرار دارد. گرچه 

آمار به روزی را از وضعیت خودکشی در افغانستان نداریم. ولی سال گذشته بر 

اساس آمار وزارت صحت، در این کشور ۷۰۰۰ نفر اقدام به خودکشی منوده اند 

که ۹۵درصد اقدام به خودکشی از سوی زنان صورت گرفته است. گرچه منی توان 

به آمار ارایه شده وزارت، اکتفا منود، زیرا به دلیل سنتی بودن جامعه و ترس از 

خودکشی  افکار  داشنت  مورد  در  گفنت  سخن  از  خیلی ها  خوردن،  برچسپ 

خودداری می کنند و به همین دلیل، متام موارد خودکشی در افغانستان، ثبت 

منی شود.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، ۸۷درصد زنان افغانستان قربانی نوعی از انواع 

خشونت فیزیکی، جنسی و یا روانی شده اند و ۶۲درصد آنان انواع مختلف آن را 

تجربه کرده اند.

خودکشی چیست؟

امیل دورکیم در اثر معروف خود به نام خودکشی آن را پدیده یی اجتامعی به شامر 

آورده و چنین تعریف می کند: »خودکشی عبارت است از هرنوع مرگی که نتیجه 

مستقیم یا غیرمستقیم کردار منفی یا مثبت خود قربانی است که می بایست چنان 

نتیجه ای به بار آورد.« 

هم چنین می توان به تعریف دشه اشاره کرد که می گوید : »اقدامی معموالً از روی 

آگاهی برای رس به نیست کردن خود به آن ترتیب که مرگ هدف یا وسیله باشد.«

آشیل دملاس نیز خودکشی را عبارت می داند از »عملی که شخص برای معدوم 

ساخنت خود انجام می دهد، در حالی که اختیار مرگ و زندگی در حیطه قدرت 

اوست و از لحاظ اخالقی موظف به انجام این عمل منی باشد.« 

علل خودکشی :

اعتیاد،  پوچی،  احساس  دارد:  وجود  جوامع  در  خودکشی  برای  زیادی  علل 

و  غرور، حسادت، خیانت، خشم، غضب  زندگی،  برابر مشكالت  در  بی صربی 

لجاجت، ترس از كیفر، ارتكاب جرم، ندامت و رسزنش وجدان، خیانت، ازدواج 

اجباری، اختالف های خانوادگی، دلتنگی های خانوادگی، ورشكستگی مالی و 

روحی، فقر مالی، عدم اعتامد به نفس در مبارزه با مشكالت، انتقام جویی، حب 

مقام، بیامریهای صعب العالج و غیرقابل تحمل، علیلی و ناتوانی، بیامری های 

خانواده،  تشكیل  در  موفقیت  عدم  و  طالق  جنون،  و  افرسدگی  مانند  روانی 

اختالالت روانی و شخصیتی والدین و تأثیر آن بر فرزندان، اعتیاد یكی از والدین یا 

هر دو، بدآموزی های وسایل ارتباط جمعی، فقر فرهنگی و معنوی و اخالقی، یأس 

و ناامیدی نسبت به آینده، افزایش انحرافات اجتامعی، بی عدالتی های اجتامعی 

و شكاف طبقاتی، بیزاری از زندگی و...

بعد از بررسی خودکشی زنان، گروه دیگری که در جامعه بیشرین مشکالت را دیده 

و بعد از زنان بیشرین نرخ  خودکشی را در بین خود دارند، جوانان هستند. بر 

اساس آمار وزارت بهداشت افغانستان عوامل خودکشی در بین جوانان افغانستان، 

بیکاری، خشونت روزمره، افرسدگی، فقر و ناثباتی سیاست و اقتصاد بوده اند.

ولی به باور من، آنچه عالوه بر موارد باال می توان اضافه کرد این است که به دالیل 

مختلف  همپا با افزایش عاملیت و انتخابگری افراد در افغانستان به خاطر توسعه 

نیم بند، فضای انتخاب بسیار محدود شده؛ از طرفی ناامنی امان جوانان را بریده 

است، اما از طرف دیگر درحوزه اقتصادی امکان انتخاب شغل و استقالل فردی و 

داشنت یک زندگی عزت مندانه هر روز سخت تر می شود. 

در حوزه اجتامعی نیز امکان ازدواج و یا انتخاب داشنت ارتباطات مطلوب و یا 

داشنت سبک زندگی دلخواه روز به روز مسدودتر ، امکان مهاجرت به خارج از 

کشور مشکل ترو در حوزه سیاسی و عرصه عمومی نیز امکان تاثیرگذاری بر رشایط 

اجتامعی و سیاسی بسیار دشوار گشته است.

در چنین رشایطی، مدرنیته و به خصوص رسانه ها و فضای مجازی امکان ها و 

دروازه های ذهنی برای انتخاب راه حل و تخیل و آزادی باز منوده و دنیای آرمانی 

را پیش روی مخاطبان گشوده اند؛ ولی همزمان ساختارهای عینی به شدت امکان 

انتخاب را محدود تر منوده. چنین دوگانگی باعث شده که جوانانی که از آستانه 

برخوردار  نهادی  و  اجتامعی  از حامیت های  یا  و  برخوردارند  پایین تری  تحمل 

نیستند، به مرور منزوی تر شده و در نهایِت این انزوا یا به خود ویرانگری یا دگر 

ویرانگری برسند.

قرنطینه  با  جوان  یک  گاهی  انجامد.  منی  خودکشی  به  لزوماً  ویرانگری  خود 

کردن خود دچار اختالالت روانی شده و یا با گرفتار منودن خود به اعتیاد، به 

گوشه نشینی می افتد و یا به تدریج با نداشنت ارتباطات و تفریحات و شغل وارد 

چرخه فرسایشی خودویرانگری می شود.

بیامری های روحی و روانی و عدم دسرسی به خدمات صحت روان در وقت نیاز، 

علل دیگر خودکشی است. بر طبق آمار وزارت صحت عامه افغانستان، بیش از 

۵۰درصد مردم در افغانستان از مشکالت روانی رنج می برند، آگاهی مردم در 

این رابطه و امکانات تداوی و مراقبت بسیار محدود و ناچیز است. مردم از یک 

جانب در مورد صحت روانی آگاهی الزم را ندارند و از جانب دیگر تالش می کنند 

اختالالت روحی-روانی شان را مخفی نگهدارند.

در سیاهی، بی نظمی و   
بی قانونی زیاد است. در 
سیاهی مردم، دست به 

بی نظمی می زنند و 
مسوولیت منی پذیرند و 

حل همه مشکالت را وظیفه 
مدیران می دانند. در 

سیاهی است که مدیران 
ترافیک، کمبود بودجه را 

بهانه می کنند و مشکالت را 
جدی منی گیرند. در 
سیاهی هر اتفاقی رخ 

می دهد

اغلب افراد   
دیگرآزار قربانیانی را 
انتخاب می کنند که 

متایلی به این نوع 
رابطه ندارند؛ چون با 

زجردادن آن ها 
می توانند، خودشان را 
به اوج لذت برسانند. 

پاپ فرانسیس وعده داد به لبنان و
سودان جنوبی سفر کند

پاپ گفته است از سختی و اندوهی که مردم »رسزمین رسوها« متحمل می شوند ،   
عمیقا آزرده خاطر شده است. اشاره او به کشور لبنان بود که چندین ماه است با بحران 

اقتصادی مواجه است و همچنین بندر بیروت نیز امسال شاهد انفجاری ویرانگر و 
مرگبار بود.

معافیت همگانی در برابر کوید 19؛ کی و چگونه؟
  داکرت »آنتونی فائوچی« مدیر موسسه ملی آلرژی و بیامری های عفونی آمریکا گفته است 

که برای رسیدن به معافیت کتله یی دربرابر ویروس کرونا، باید حدود ۹۰ درصد از مردم به 
بیامری کووید-۱۹ مبتال شوند )که آنتی بادی طبیعی در بدن آنها ایجاد شود( یا دربرابر آن 

واکسینه شوند.

الهه موسوی
جامعه شناس

گـزارشــگرشمیم فروتن



مبایـل آیفـون۱۲ اپـل به عنـوان اولیـن مبایـل ایـن رشکـت اسـت کـه توانسـته سـهم   

24درصـدی از بـازار مبایل هـای5G  را تنهـا در مـدت دوهفته از آن خـود کند. اپل در ماه 

میـزان حـدود ۲۴درصـد سـهم بـازار مبایـل را کسـب کـرده و بـرای اولین بـار توانسـت از 

مبایل های پرچمدار 5G سمسـونگ پیش شود.

عرضـه نخسـتین مبایل های 

تاخیـر  بـا  اپـل   5G رسی 

به نظـر  امـا  بـود،  مواجـه 

رشکـت  ایـن  می رسـد 

توانسـته به طـور همزمـان بـا 

رقیبانی همچون سمسـونگ 

رقابـت کـرده و حتی نسـبت 

بیش تـری  فـروش  آن هـا  بـه 

باشـد. داشـته 

منتـرش  گزارش هـای  در 

شـده توسط موسسـه آماری 

کانرپوینـت، در مـاه سـنبله امسـال مبایل گلکسـی نوت۲۰ الـرا به عنـوان پرفروش ترین 

مبایـل 5G  در بازارهـای جهانـی انتخـاب شـده بـود، امـا پـس از آن و در مـاه میـزان بـا 

معرفـی مبایل هـای جدیـد آیفـون۱۲ طـی رقابـت فـرشده و دوهفته یـی، اپـل توانسـت از 

رقیـب کوریایـی خـود سـبقت بگیـرد. گزارش هـای مربـوط بـه موسسـه کانرپوینـت که در 

مـورد آیفـون۱۲ اپـل، منتـرش شـده نشـان می دهـد ایـن مبایـل در زمانـی اندک توانسـت 

آیفون۱۲پرومکـس  همچنیـن  کنـد.  کسـب  را    5G مبایل هـای  بـازار  کل  از  ۱۶درصـد 

۸درصـد از کل فـروش مبایل هـای 5G  را کسـب کـرده کـه در مجمـوع بیش تریـن، سـهم 

فـروش مبایل هـای 5G  بـه اپـل نسـبت داده  شـد. 

مبایل هـای آیفـون۱۲ از فنـاوری 5G mmWave پشـتیبانی می کنـد کـه ایـن موضوع نیز 

تقاضـا بـرای ایـن مبایل را افزایش داده اسـت.

ال جی، یک ربات ضد   

کرده  معرفی  عفونی کننده 

از  را  محیط  می تواند  که 

کرونا  مانند  ویروس هایی 

این  در  کند.  پاک سازی 

  UV-Cچراغ یک  از  ربات 

با  که  شده  استفاده 

از  محیط  کردن  ضد عفونی 

جلوگیری  ویروس  گسرش 

مورد  در  جی  ال  می کند. 

به  قادر  ربات  این  در  موجود   UV-C چراغ های  که  شده  مدعی  ماشین  این  ساخت 

در شعاع یک  اورئوس  استافیلوکوکوس  و  کلی فرم  نظیر  ۹۹.۹%باکری هایی  پاک سازی 

مری است. 

به صورت  می تواند  تکنالوژی   از  استفاده  با  و  بوده  ۱۶۰سانتی مر  ماشین  این  ارتفاع 

کرده،  عبور  موانع  از  می تواند  راحتی  به  همچنین  کند.  ضد عفونی  را  محیط  خودکار 

مکان ها و وسایل قابل دسرس را ضدعفونی کند.

ضد  اسپری های  از   UV-C چراغ های  از  استفاده  به جای  زودی  به  کرده  اعالم  ال جی 

برای  ماشین  این  کاربری  ترتیب  بدین  می کند.  استفاده  ماشین  این  در  عفونی کننده 

محیط های باز مانند اداره ها، رستوران ها و رسویس های حمل و نقل نیز خواهد بود.

اخیـرا چیـن بـه برنامه ریـزی بـرای جاسوسـی از دیگر کشـورها از طریق شـبکه کیبلی   

رشکت هـای  از  کشـور  ایـن  پشـتیبانی  نیـز  موضـوع  ایـن  دلیـل  اسـت.  شـده  متهـم 

رسمایه گـذار پروژه هـای کیبـل زیـر دریایـی در اقیانـوس آرام بـوده اسـت. چیـن بـا هـدف 

انحصـار در شـبکه های کیبلـی زیـر دریـا در اقیانـوس آرام در ایـن پروژه رشکـت کرده و در 

ایـن بیـن وزارت خارجـه تایـوان ادعـا کـرده چیـن به دنبـال رسقـت داده هـای ارزشـمند 

رقبای خود بوده است. 

ادعـای وزارت خارجـه تایـوان دقیقـا زمانـی اتفـاق افتـاد کـه یـک روز قبـل مقامـات دولت 

امریـکا نسـبت بـه همـکاری بـا رشکت هـای چینـی در پـروژه کیبـل زیـر اقیانـوس هشـدار 

داده بودنـد. ایـن پـروژه به نـام Kiribati Connectivity  با همکاری کشـورهای جزیره یی 

ماننـد کیریباتـی، ایـاالت فـدرال میکرونـزی و نائـورو در سـال ۲۰۱۷ و به هـدف بهبـود 

ارتباطـات آغـاز شـده بود.

 رشکت هـای طـرف قـرارداد  NEC، نوکیـا و آلکاتـل و هـواوی Marine  بودنـد کـه پـس از 

آغـاز پـروژه هـواوی Marine از هـواوی جدا شـده و زیـر مجموعه یک کمپنـی چینی دیگر 

قـرار گرفتـه اسـت. مقامـات امریکایـی مدعـی شـدند چیـن از طریـق کمپنی هـای خـود 

در فکـر کنـار زدن رقبـای بین املللـی اسـت تـا بتوانـد بـا دسـتیابی بـه ایـن قـرارداد نفـوذ 

خـود را در منطقـه افزایـش دهـد. ایـن پـروژه 72.6 میلیـون دالری توسـط بانـک جهانی و 

بانـک توسـعه آسـیایی تامیـن مالـی شـده و کیبل  هـای مربـوط بـه آن بـه شـبکه یی به نـام     

از  ایـن شـبکه در اختیـار گـوام یکـی  HNATRU-1  متصـل خواهـد شـد. قـرار اسـت 

رسزمین هـای اسـراتژیک امریـکا قـرار گیـرد کـه محـل قرار گیری نیـروی اعزامـی دریایی 

نـاوگان هفتـم امریـکا نیز اسـت.

وزارت خارجـه چیـن نیـز ادعاهـای مربوط بـه مقامات امریکایـی را رد و اعالم کـرد که این 

کشـور در حـال بی اعتبـار کـردن کمپنی هـای چینـی اسـت. در حـال حـارض کیبل  هـای 

ارتباطـی در زیـر دریـا حـدود ۱.۲میلیـون کیلومـر بـوده و مربـوط بـه رشکت هایـی  مانند 

گـوگل و مایکروسـافت می باشـند.

برای  تونگ«  تسه  »مائو  حکومت  تحت  زندگی   

مائو،  زمانی که  بود.  عجیب  بسیار  چین  مردم 

رییس جمهور خلق چین بود خط  مشی هایی را اعامل 

تا  بین 45  نهایت  در  و  نداد  نتیجه خوبی  که  کرد 

75میلیون نفر از چینی ها در نتیجه تصمیم های او 

عام گنجشکان،  قتل  دادند.  از دست  را  جان خود 

کوره های خانگی فوالد و.... مهم ترین این اشتباه ها 

بودند. این اقدامات به طور ویژه طی سال های 1958 

تا 1962 یعنی دوران اجرای سیاست »یک گام بزرگ 

به جلو« انجام شد. 

قتل عام گنجشکان  

فقط  اما  است،  زیستی  محیط  فجایع  از  پر  تاریخ 

در   1958 در  آنچه  با  فجایع  این  از  کمی  تعداد 

چین و به دستور مائو رخ داد، قابل مقایسه است. 

بنیانگذار  تسه تونگ،  مائو  که  1958سالیست 

جمهوری خلق چین، به این نتیجه رسید، گنجشکان 

چین  وضعیت  و  هستند  دهقانی  محصوالت  آفت 

مستقیم  اثر  شد.  خواهد  بهر  پرندگان  این  بدون 

چنین تصمیم بیامرگونه یی در کنار خط   مشی های 

احمقانه دیگری که اعامل شده بود آغاز سلسله یی 

بود. چیزی که می توان  برای چین  اثرات مخرب  از 

                 domino effect ofدومینویی تخریب  »اثر  را  آن 

destruction « نامید. تا جایی که بعد از سه سال، 

نزدیک به 45میلیون نفر از مردم چین کشته شدند، 

اما این وضعیت چگونه رخ داد؟ در پاسخ باید بگوییم 

حزب  که  شد  آغاز  این  از  بعد  9سال  فجایع،  این 

کمونیست چین به رهربی مائو تسه تونگ قدرت را در 

دست گرفتند. در آن سال مائو جنبشی را به نام »یک 

گام بزرگ به جلو« )Great Lea Forward( آغاز کرد 

یعنی مجموعه یی عظیم از کمپاین های اجتامعی و 

اقتصادی در کنار مسایل دیگر، دهقانی در چین را 

به فعالیتی بدل کرده بود که دولت در مرکزیت آن قرار 

داشت.

در  خصوصی  و  فردی  دهقانی  رشایط  این  تحت 

چین به عنوان بخشی از گذار چین به سمت جامعه 

کمونیستی، ممنوع شده بود و هیچ کس منی توانست 

به طور شخصی، دهقانی خود را داشته باشد.

دهقانی  تبدیل  از  بعد  مائو  اقدامات  اولین  از  یکی 

طرحی  ریخنت  اشراکی،  دهقانی  به  خصوصی 

داده  گزارش  مائو  به  بود.  مزارع  از  حفاظت  برای 

بودند که گنجشکان مقدار بسیار زیادی از حبوبات 

را می خورند. مائو پس از دریافت این گزارش دستور 

داد که مردم متام گنجشکان را از بین بربند. گفته 

گنجشکان،  قتل  بزرگ  کمپاین  طول  در  می شود 

این  مردم  شدند.  کشته  گنجشک  صدها میلیون 

گنجشکان را دنبال می کردند و تا زمانی که آن ها را 

از بین منی بردند، دست بر منی داشتند. این کمپاین، 

خود بخشی از یک کمپاین بزرگ تر بود که »کمپاین 

چهار آفت)Four Pests Campaign(  « نام داشت. در 

این کمپاین بزرگ تر، موش ها، مگس ها و پشه ها در 

کنار گنجشکان هدف مائو بودند و باید برای بهبود 

سطح بهداشت و تغذیه مردم چین، 

از بین می رفتند.

قتل  بزرگ  کمپاین  که  مشکلی   

در  بود،  آورده  به وجود  گنجشکان 

داد.  نشان  را  خود   1960 سال 

به نظر می رسید گنجشکان فقط از 

حبوبات دهقانی تغذیه منی کردند، 

بل حرشات را نیز می خوردند. بدون 

قابل  این حرشات  پرندگان،  وجود 

کنرول  نبودند. در نتیجه، جمعیت 

به  و  یافت  افزایش  بسیار  حرشات 

یک بحران تبدیل شد. به طور ویژه، 

ملخ ها در رسارس کشور شایع شده 

محصوالت  از  چیزی  هر  و  بودند 

می رسیدند،  آن  به  که  را  دهقانی 

بنابراین در کنار  غارت می کردند. 

ملخ ها که به منشا عظیمی از غذا 

زیادی  چیز  داشتند،  دسرسی 

برای انسان ها باقی منانده بود.

نابود  را  انسان  غذای  ملخ ها   

میلیون ها  که  به طوری  می کردند 

نفر از مردم چین در اثر گرسنگی 

و بی غذایی جان خود را از دست 

دادند. فاجعه تا حدی بود که دولت 

چین، رشوع به واردات گنجشک از 

اتحاد جامهیر شوروی کرد.

اگرچه تعداد کسانی که در این قحطی کشته شدند، 

متفاوت گزارش شد، اما آمارهای رسمی دولت چین 

این تعداد را 15میلیون نفر تخمین می زند. تعدادی 

از محققان اعالن کردند که تلفات این قحطی، بین 

45 تا 78میلیون نفر بوده است.

ینگ جی شنگ )Yang Jisheng( روزنامه نگار چینی 

که کتاب »سنگ قرب  )Tombstone(« را نوشته است، 

تلفات ناشی از این قحطی را 36میلیون نفر تخمین 

ایاالت  در   2012 سال  در  که  کتاب  این  می زند. 

متحده به چاپ رسید، در چین ممنوع است.

کوره های خانگی فوالد  

مائو بدون اینکه هیچ گونه دانشی از علم متالورژی 

خانگی  کوره های  ساخت  دستور  باشد،  داشته 

( که کوچک تر   backyard steel furnaces( فوالد 

از کوره های صنعتی بودند را صادر کرد؛ کوره هایی 

که با هدف تولید فوالد باکیفیت در ذهن مائو نقش 

باید  دهقانان  و  روستاییان  نتیجه  در  بودند.  بسته 

از آهن  از این کوره ها،  با استفاده  تالش می کردند 

ضایعاتی، فوالد تولید کنند. برای تامین سوخت این 

کوره ها، کار به جایی رسیده بود که در محیط، هیچ 

چوبی یافت منی شد، زیرا روستاییان مجبور بودند 

فوالد،  خانگی  کوره های  نگهداشنت  روشن  برای 

وسایل چوبی و اثاث و حتی دروازه های خانه خود را 

درون این کوره ها بیندازند. هم چنین دیگ ها، تاوه ها 

و سایر وسایل فوالدی در کوره های خانگی ریخته 

می شدند تا به فوالد تبدیل شوند و مائو را به آنچه در 

ذهن داشت، نزدیک سازند.

کارگران  هامنند  دهقانان،  از  بسیاری  هم چنین 

تعداد زیادی از کارخانه ها و حتی کارمندان مدارس 

به  فوالد،  تولید  افزایش  به منظور  بیامرستان ها،  و 

کوره های خانگی منتقل شدند. با همه این ها نتیجه 

بی کیفیت  اجسام  نبود جز  مائو، چیزی  اقدام  این 

آهنی که تقریبا ارزش اقتصادی نداشت.

به گفته داکر  شخصی مائو، او تنها زمانی متوجه 

اشتباه خود شد که در سال 1959 از کارخانه بزرگ 

و  کرد  دیدن  چین  منچوری  ایالت  در  فوالد  تولید 

مقیاس  با  کارخانه هایی  در  می توان  فقط  فهمید 

زغال سنگ،  هم چون  مناسب  سوخت  با  و  بزرگ 

فوالد باکیفیت تولید کرد، اگرچه مائو در آن زمان هم 

تصمیم نگرفت به طور کامل ایده کوره های خانگی 

فوالد را کنار بگذارد و پس از مدت زمان زیادی در 

از تصمیم خود  هامن سال، رسانجام به طور کامل 

برگشت.

۱۰ میلیاردری که بعد از کرونا، ثروت شـان رس به فلک کشـید
قرنطینه و بحران های مالی که با آغاز همه گیری ویروس   
کرونا در رسارس جهان رخ داد، تجارت ۱۰ میلیاردر در جهان 
رونق گرفت و ۴۰۰ میلیارد دالر به ثروت عظیم آن ها افزوده 

شد.
به گزارش گاردین، جف بزوس، بنیان گذار و رییس اجرایی 

رشکت آمازون، ثروت خود را از 70میلیارد دالر در ماه مارچ 
به 185میلیارد دالر افزایش داد. تجارت او زمانی رونق 

گرفت که میلیون ها نفر به  دلیل همه گیری ویروس کرونا در 
خانه های  شان قرنطین بودند و برای تامین غذا و رسگرمی به این رشکت آنالین مراجعه کردند.

برنا آرنو سومین ثرومتند دنیا در اروپا ثروت خود را از آغاز شیوع کرونا دو برابر کرد. بیل گیتس، یکی از بنیان گذاران رشکت مایکروسافت است که در 
جریان همه گیری 20میلیارد دالر به ثروت خود افزود.

سایر افرادی که ثروت های میلیاردی شان طی همه گیری افزایش یافته، مارک زاکربرگ است که ثروتش طی این مدت ۸۰درصد رشد داشت و به 
۱۰۰ میلیارد دالر رسید، وارن بافت، ثروتش ۲۶ درصد رشد کرد و به ۸۵ میلیارد دالر رسید، لری الیسون، یکی از بینان گذاران اوراکل، ثروتش ۵۵ درصد رشد 

داشت و به ۸۸ میلیارد دالر رسید.
 لری پیج، از گوگل ثروت خود را ۵۰ درصد افزایش داد و به ۷۶ میلیارد دالر رساند. رسگئی برین، یکی از بنیان گذاران دیگر گوگل، با ۵۰ درصد رشد رسمایه 

ثروتش را به ۷۴ میلیارد دالر رساند و امانکیو اورتگا، بنیان گذار ایندی تکست، ثروت خود را با ۴۷ درصد افزایش به ۷۵ میلیارد دالر افزایش داد.

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه

معلومات6 madanyatdai سال دهم   شامره 667       شـنبه  6 جدی  1399 ly.com

قاتل گنجشک ها
»مائو« به این نتیجه رسید که گنجشکان آفت محصوالت دهقانی هستند...

 6 جدی، سالروز حمله نیروهای شوروی سابق به افغانستان 
در این روز ارتش رسخ اتحاد جامهیر شوروی به بهانه تقویت ارتش شکست خورده و   

ضعیف دولت کمونیستی وقت افغانستان٬ در ششم جدی  ۱۳۵۸ خاک افغانستان را اشغال 

کرد. گفته می شود در جریان حضور حدودا 9 ساله رسبازان شوروی سابق در افغانستان، حدود 

یک میلیون افغان کشته شدند.

26 دسمرب ۱۸۹۳ سالروز تولد مائو تسه- تونگ(  تیوریسین 
مارکسیزم، لنینیزم  و سیاست مدار انقالبی کمونیزم بود. وی، جمهوری خلق چین را در   

سال ۱۹۴۹ با شکست دادن نیروهای چیانگ کای شک، رییس جمهور وقت چین بنیان 
گذاشت. او تا پایاِن عمر، در راس حکومت  چین قرار داشت.

از او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین شخصیت های سیاسی دنیا در قرن بیستم، نام 
برده می شود.

  5G کسب ۲۴درصد سهم بازار مبایل های
توسط آیفون۱۲

ربات ال جی محیط را به هدف نابودی 
ویروس کرونا ضد عفونی کند

متهم شدن چین به جاسوسی از طریق 
شبکه کیبلی زیر دریا 



مایا ساندو؛ نخستین رییس جمهوری زن در مولداوی   

سوگند وفاداری یاد کرد.

به گزارش رادیو آزادی، مایا ساندو به عنوان رییس جمهوری 

جدید مولداوی به روز پنج شنبه )4 جدی( در کیشیناو 

پایتخت این کشور سوگند یاد منود.

که  کرد  تعهد  ساندو  وفاداری،  سوگند  ادای  از  پس 

متامی  به  متعلق  و  شفاف  صادق،  رییس جمهور 

مولداوی ها می باشد.

در  و  بود  بانک جهانی  پیشین  اقتصاددان  مایا ساندو، 

پوهنتون هاروارد تحصیل کرده است. او طرف دار روابط 

نزدیک با اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا می باشد.

با  مقابله  خود،  تحلیف  مراسم  در  ساله   ۴۸ ساندوی 

همه گیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی را در مولداوی 

از اولویت هایش عنوان کرد و همچنان وعده داد که یک 

تیم کارشناسان را برای رسیدگی به مسایل مربوطه تعیین 

می کند.

پس از مراسم سوگند وفاداری، واشنگنت پیروزی او را در 

انتخابات ریاست جمهوری مولداوی تربیک گفت و رقیب 

او»ایگور دودون« که طرف دار روسیه بود، شکست خورد.

انتخابات  اولین بار  گزارش ها،  بربنیاد  حال،  همین  در 

بیست  از  پس  مولداوی  در  رسارسی  ریاست جمهوری 

سال برگزار شده است و پیش از آن، فرد رییس جمهوری 

از طریق پارملان انتخاب می شد.

 1996 سال  مولداوی  منتخب  رییس جمهوری  آخرین 

میالدی از سوی اعضای پارملان انتخاب شده بود.

نیمه شب پنج شنبه )4 جدی( انفجارهای بزرگی در   

نزدیکی شهر مصیاف سوریه به وقوه پیوست و پس از این 

انفجارها، خربگزاری های رسمی سوریه اعالم کردند که 

چندین موشک به این منطقه اصابت کرده است.

رسمی  خربگزاری های  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

سوریه گزارش دادند که چندین موشک در نزدیک شهر 

نیروهای  توسط  حمالت  این  و  کرده  اصابت  مصیاف 

ارساییلی انجام شده است.

نیمه شب  از  پس  که  نوشته  سوریه  رسمی  خربگزاری 

از  رگباری  شلیک  با  ارساییلی  دشمن  پنج شنبه، 

سوی  به  لبنان  در  طرابلس  شهر  شامل  از  موشک ها 

منطقه مصیاف در حام دست به تهاجم زد.

سوریه  ضدموشکی  پدافند  گزارش ها،  این  اساس  بر 

اغلب موشک ها را ره گیری و ساقط کرده اند.

در همین حال، مرکز نظارت بر حقوق برش سوریه مستقر 

در لندن نیز می گوید که دست کم شش نیروی مرتبط با 

ایران در این رویداد جان باخته اند.

نیست  مشخص  که  کرده  تاکید  همچنان  مرکز  این 

وابسته  از شبه نظامیان  یا  ایرانی هستند  کشته شدگان 

به ایران.

مرکز نظارت بر حقوق برش سوریه همچنان گزارش داده 

که در این حمله مراکز تولید و انبار موشک های میان برد 

و کوتاه برد تخریب شده اند. 

مصیاف پیش از این هم هدف حمله قرار گرفته است. 

مرکز پژوهش ها و مطالعات علمی سوریه در این منطقه 

تاسیساتی دارد که چندین بار مورد حمله بوده اند.

ارساییل در سال های اخیر بارها مواضعی را در سوریه 

هدف قرار داده اما معموال به طور علنی مسوولیت این 

حمالت را نپذیرفته است. هدف بسیاری از این حمالت 

مورد حامیت  یا شبه نظامیان  پاسداران  با سپاه  مرتبط 

ایران بوده اند اما نیروهای نظامی ایران به این حمالت 

پاسخی نداده اند.

***

هکتاری  هزار  اقامتگاه  امریکایی،  میلیاردر  یک   

مزرعه نورلند متعلق به مایکل جکسون خواننده موسیقی 

پاپ را به ارزش 22 میلیون دالر خریداری کرد.

به گزارش یورونیوز، ران بورکل تاجر اهل ایالت مونتانا، 

اقامتگاه مایکل جکسون را که در منطقه سانتا باربارا در 

دالر  میلیون  قیمت 22  به  واقع شده،  کالیفرنیا  ایالت 

خریداری کرده است.

 100 قیمت  به  میالدی   2016 سال  در  اقامتگاه  این 

میلیون دالر به فروش گذاشته شده بود و یک سال بعد 

از آن به دلیل عدم فروش، قیمت آن به 67 میلیون دالر 

کاهش یافت.

زنجیره یی و صنعت  بورکل در بخش فروشگاه های  ران 

موسیقی تجارت می کند. سخنگوی این میلیاردر گفته 

که در زمینه خرید اقامتگاه جکسون، او به عنوان فرصتی 

برای حفظ رسمایه اش در بخش امالک نگاه می کند.

سال  در  بورکل  ران  جکسون،  مایکل  مرگ  از  پیش 

2009 میالدی مشاور امور تجاری»سلطان پاپ« بود.

دهه ۱۹۸۰  در  را  خود  اقامتگاه  این  جکسون،  مایکل 

میالدی به قیمت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر خریداری 

کرده بود. ملک »نورلند« یک اقامتگاه مرکزی شش خوابه 

دارد. سالن سینامی ۵۰  ویژه مهامنان  اقامتگاه  و سه 

دیگر  از  شهربازی  تجهیزات  و  تنیس  زمین  یک  نفره، 

امکانات »نورلند« است.

جکسون در سال 2003 به آزار و اذیت جنسی کودکان 

در نورلند متهم شد و به دنبال این اتهام، پولیس امریکا 

اقامتگاهش را بررسی منود. در جریان 

تعداد  پولیس،  نیروهای  بررسی های 

نیز  و  کودکان  از  پورنو  تصاویر  زیادی 

کشف  برهنه  کودکان  از  عکس هایی 

شد.

ادعاهای  همه  جکسون  مایکل 

مطرح شده از سوی مقام هایی قضایی را 

رد کرد. ادعاهایی که براساس آن گفته 

»نورلند«  از  خواننده  این  که  بود  شده 

جلب  برای  فانتیزی  دنیایی  عنوان  به 

پرسبچه ها استفاده می کرد.

اتهام  از   2005 سال  در  پاپ،  موسیقی  خواننده  این 

اذیت و آزار جنسی کودکان تربئه شد.

نورلند«  نام»ترک  به  مستندی  »اچ بی او«  شبکۀ  اخیرا، 

بودند  کرده  ادعا  مرد  دو  مستند  این  در  و  کرد  منترش 

که مایکل جکسون آن ها را در دوران کودکی و هنگام 

حضورشان در نورلند مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده 

بود.

جـرنال خلیفـه حفـر، فرمانـده ارتـش ملـی لیبیـا،   

ترکیـه را تهدیـد کرد که اگـر نیروهای ترکـی به حضورش 

در خـاک لیبـی ادامـه دهـد، عملیـات نظامـی را بـرای 

بیرون کردن آن از رس خواهد گرفت.

بـه گزارش شـبکه خـربی العربیـه، جرنال حفر شـامگاه 

روز پنج شـنبه )4 جدی( که به مناسـبت جشن استقالل 

نیروهـای  چنان چـه  افـزود:  می کـرد،  سـخرنانی  لیبیـا 

ترکیـه از لیبـی خارج نشـوند و در اعـالم جنگ علیه مردم 

ایـن کشـور به حضور، ارسـال سـالح و اعـزام پیکارجویان 

مـزدور خارجـی به لیبـی ادامه دهند، اقدامـات نظامی را 

بـرای بیـرون کـردن آن هـا از رس می گیرد.

و  ترکیـه  نیروهـای  زمانی کـه  تـا  بـه رصاحـت گفـت:  او 

مـزدوران آن در لیبـی حضـور داشـته باشـند، اسـتقالل 

بی معنـا  هـم  و صلـح  امنیـت  آزادی،  نداشـته،  ارزشـی 

اسـت.

حفر گفت: دشـمن اشـغال گر ترکیه چاره یـی ندارد، جز 

این کـه بـه طور مسـاملت آمیز و داوطلبانه یا به زور سـالح 

و اداره قـوی، لیبیـا را تـرک کنـد. او ادامـه داد کـه مـردم 

لیبـی جـز همبسـتگی بـا ارتـش ملـی بـرای آزادسـازی 

خاک این کشـور از اشـغال دشـمن، راه دیگری نخواهند 

داشت.

فرمانـده ارتـش ملـی لیبیـا همچنـان خاطرنشـان کـرد، 

ارتـش ملـی ایـن کشـور بـه امیـد این کـه جهـان بـه اراده 

مـردم لیبیا احرام گذاشـته و دشـمن متجـاوز را از خاک 

این کشـور دور سـازد، به فراخوان های بین املللی جهت 

آتش بس پاسـخ مثبـت داده و به گفتوگوهای انجام شـده 

در قطع نامه هـای صـادره از کنفرانس هـای بین املللـی 

پیوسـته است.

او توضیـح داد کـه دشـمن امـا طغیـان کـرده، حامیـت 

مسـتمر از تروریـزم و اعـزام پیکارجویـان مـزدور و ارسـال 

انـواع مختلـف سـالح بـه لیبـی درنـگ نکـرده و در عیـن 

حـال، ضمـن بی اعتنایـی بـه جامعـه جهانـی علیـه مردم 

لیبیـا دسـت بـه اعـالم جنـگ زده اسـت.

اسـتعامرگران  سـایه حضـور  »در  گفـت:  جـرنال حفـر 

در لیبـی صلحـی وجـود نخواهـد داشـت و در صـورت 

ادامـه حضـور آن هـا در رسزمین مـان مجـددا علیـه آن هـا 

دسـت بـه سـالح خواهیـم زد و صلـح را بـا ارادۀ آزاد و 

دسـت های مان برقـرار خواهیـم کـرد و بـه دسـت ارتـش 

قهرمان مـان کـه جـز پیـروزی منی شناسـد، تروریسـت ها 

را از بنغـازی و جنـوب بیـرون خواهیـم کـرد.«

را  منطـق صلـح  ترکیـه  این کـه  بیـان  بـا  وی همچنـان 

منی پذیرند، از رسبازان کشـورش خواسـت، آمادگی شان 

را حفـظ کنند تا آتش سالح های شـان را متوجه نیروهای 

ترکیـه مناینـد تـا آن هـا را از لیبی بیـرون برانند.

فرمانـده ارتـش ملـی لیبیا تاکیـد کرد، ارتـش ملی ضمن 

رصـد و زیـر نظر گرفنت رزمایش های نظامی و گردهامیی 

مـزدوران و نیروهـای ترکیـه در نزدیکـی خطـوط متـاس، 

پایگاه هـای  تاسـیس  و  مهـامت  و  سـالح  کـردن  انبـار 

نظامـی و اتاق هـای فرماندهـی عملیات نظامـی آن ها در 

لیبـی، بـه طور قاطعانه بـا ترکیه و نیروهای وابسـته به آن 

در کشـورش مقابلـه خواهـد کرد.

ابوالغیظ: ایران و ترکیه با ُقلدری در منطقه دنبال احیای امپراطوری هستند
دبیرکل اتحادیه عرب، ایران و ترکیه را متهم می کند که این دو کشور با قُلدری می خواهند که امپراطوری شان را در منطقه احیا کنند.  

احمد ابوالغیظ روز پنج شنبه)4 جدی( در گفتگو با روزنامه مرصی االهرام، افزوده که رفتار ایران و ترکیه مبتنی بر ایدیولوژی اسالم سیاسی 
است و بر اساس همین ایدیولوژی، این دو کشور در امور کشورهای عربی مداخله می کنند. او همچنان به ابعاد مختلف جنگ رسد چین 
و امریکا گفت که این دو ابر قدرت به دنبال جذب متحدان تازه هستند و این موضوع می تواند برای کشورهای عربی قدرت مانور یا 

محدودیت های جدید ایجاد کند.
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نخستین رییس جمهوری زن در مولداوی

کشته شدن شش نیروی مرتبط به ایران در حمله ارساییل به سوریه

اقامتگاه»مایکل جکسون« 22 میلیون دالر به فروش رسید

ارتش لیبیا، ترکیه را به اقدامات نظامی تهدید کرد
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عربستان، هم پیامن اول سیاسی 
و امنیتی بحرین

تالش آذربایجان برای کاهش 
تنش های ترکیه و ارسائیل

به  بحرین  پادشاهی 

جدی(  پنج شنبه)4  روز 

که  کرد  اعالم  رسام 

سعودی  عربستان 

در  منامه  اول  هم پیامن 

خصوص سیاسی، امنیتی 

و اقتصادی خواهد بود.

خربی  شبکه  گزارش  به 

محمد  بن  علی  العربیه، 

شورای  جلسه  انعقاد  طی  بحرین  پادشاهی  اطالع رسانی  وزیر  الرمیحی 

هامهنگی سعودی-بحرینی تاکید منود که عربستان هم پیامن اول بحرین در 

راستای سیاسی و امنیتی می باشد.

در همین حال، علی بن صالح  الصالح رییس مجلس شورای بحرین افزود که 

شورای هامهنگی سعودی-بحرینی در امتداد روابط تاریخی مستحکم میان 

دو کشور است و تقویت روابط عمیق میان این دو پادشاهی، توسعه و رشد 

روابط میان مردم دو کشور که از دهه ها پیش شاهد بود، را منایندگی می کند.

رییس مجلس شورای بحرین همچنان با اشاره به روابط عمیق و ویژه میان 

پادشاهی بحرین و پادشاهی سعودی تاکید منود که توسعه و شکوفایی میان 

دو پادشاهی در متامی زمینه ها رونق گرفته که این شکوفایی حاصل حامیت 

و پشتیبانی رهربان دو کشور است.

عربستان  ولی عهد  عبدالعزیز  بن  سلامن  بن  محمد  شاهزاده  هم،  سوی  از 

که  تاکید کرد  انعقاد جلسه شورای هامهنگی سعودی-بحرینی  در  سعودی 

روابط میان دو کشور پادشاهی تاریخی، عمیق و مستحکم می باشد.

ولی عهد عربستان سعودی ضمن اشاره به چالش هایی که دو پادشاهی در 

منطقه روبرو است، خاطرنشان ساخت که سعودی و بحرین برای محافظت از 

منافع، امنیت و ثبات شان تالش می کنند.

که  گفت  کشور  دو  هامهنگی  شورای  نشست  اولین  در  سخرنانی اش  در  او 

متام  در  مثربخشی  نتایج  تحقق  به  کشور  دو  رسان  جای  به  رهنمودهایی 

زمینه ها انجام شده است.

ولی عهد سعودی همچنان در ارتباط با هامهنگی های نزدیک میان دو کشور 

درباره مسایل منطقه یی و بین املللی جهت مقابله با چالش هایی که منطقه 

با آن مواجه است و نیز رضورت محافظت از منافع، امنیت و ثبات دو کشور 

ابراز خشنودی کرد.

اولین نشست شورای هامهنگی میان سعودی و بحرین به طور مجازی و به 

شاهزاده  و  سعودی  پادشاهی  ولی عهد  سلامن  بن  محمد  شاهزاده  ریاست 

سلامن بن حمد آل خلیفه ولی عهد پادشاهی بحرین برگزار شد.

در پایان این نشست بیانیه مشرکی از سوی دو طرف صادر شد که طی آن 

هیأت های دو کشور درباره نشست های آتی این شورا ابراز امیدواری کردند.

رییس جمهوری  علی اف  الهام  که  داده اند  گزارش  ارسائیلی  رسانه های 

آذربایجان به هدف بهبود روابط ترکیه و ارسائیل یک سلسله گام های عملی را 

روی دست گرفته است.

به گزارش رادیو فردا، رییس جمهوری آذربایجان هفتۀ گذشته در یک گفتگوی 

برای  که  داده  پیشنهاد  اردوغان،  ترکی خود رجب طیب  با همتای  تلیفونی 

تنش زدایی از روابط ارسائیل و ترکیه آماده است تا نقش میانجی را ایفا کند.

شامری از رسانه های بین املللی گزارش داده که دولت های ترکیه و ارسائیل 

به تالش های آذربایجان روی خوش نشان داده اند.

در  گذشته  هفته  نیز  ترکیه  خارجه  وزیر  بایراموف  جیحون  رابطه،  همین  در 

باکو  که  بود  گفته  اشکنازی،  گابی  ارسائیلی اش  همتای  با  تلیفونی  متاس 

عالقه مند به تالش برای بهبود روابط ارسائیل و ترکیه است.

آذربایجان  که  گفته اند  رسانه ها  به  زمینه  این  در  ارسائیلی  ارشد  مقام های 

خود  عادی  مناسبات  مسیر  به  باکو  مهم  دوست  دو  که  است  آن  خواهان 

بازگردند.

و  ارسائیل  نظامی  مشرک  حامیت  ارسائیلی،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 

منطقه  بر رس  ارمنستان  با  این جمهوری  اخیر  آذربایجان در جنگ  از  ترکیه 

ناگورنو قره باغ، به الهام علی اف جهت کوشش برای رفع تنش  ترکیه و ارسائیل 

انگیزه داده است.

در  آذربایجان  ارتش  چشم گیر  پیروزی  با  قره باغ،  هفته ای  شش  اخیر  جنگ 

ترصف بخش های وسیعی از این منطقه مورد نزاع و تحمیل پذیرش شکست 

به ارمنستان، به پایان رسید.

و  آذربایجان در نربد اخیر قره باغ حامیت،  از  ترکیه به صورت آشکار و قاطع 

حتی برای اعزام نیروی نظامی ابراز آمادگی کرد.
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دخرت مارادونا :حرام زاده ها منتظر پیدا کردن اثر مواد مخدر در کالبدشکافی پدرم هستند
یورونیوز گزارش داده که جیانینا دینورا، دخرت ۳۱ ساله دیگو مارادونا، ستاره فوتبال آژانتین در واکنش به نتایج کالبدشکافی پیکر   

پدرش در شبکه های اجتامعی نوشت:» حرام زاده ها منتظر پیدا کردن اثر مواد مخدر، ماریجوانا و الکول در کالبدشکافی پدرم هستند. 
من داکرت نیستم ولی او را با وضعیتی متورم دیدم. حتی صدایش دیگر آن صدای همیشگی نبود و خیلی شبیه صدای روبات ها شده 

بود.«
طبق گزارش یورونیوز کالبدشکافی جسد مارادونا بخشی از تحقیقات در مورد علت مرگ اوست که با هدف مشخص کردن رخداد 

قصور احتاملی در مراقبت های طبی از اسطوره فوتبال جهان در حال انجام است.

  یکی از اصلی ترین مسایلی که در زمینه این حوزه جدید نگران کننده 

است، مساله امنیت است. زمانی که تکنالوژی کوانتومی همه گیر شود، 

چه اتفاقی برای حریم شخصی و متام رمز و راز های کاربران می افتد؟

انقالب ترسناک 

می گویند کمپیوتر های کوانتومی به راحتی قادر به شکسنت الگوریتم 

رمزنگاری فعلی هستند و همین می تواند ساختار فعلی انرنت را به طور 

کامل به هم بریزد. دو کشور امریکا و چین برای دسرسی رسیع تر به این 

سیستم تکنالوژیک، میلیارد ها دالر رسمایه گذاری کرده اند. سیستمی که 

به کمک آن بتوانند صنعت پردازش و محاسبه جهان را متحول کنند.

 چه کسی زودتر  از بقیه به این تکنالوژی دست پیدا می کند؟

سال ۱۹۹۴، زمانی که کمپیوتر ها به وفور امروز نبود، یک ریاضی دان 

محسوب  بزرگ  اتفاق  یک  که  کرد  اخراع  را  چیزی  رُش«،  »پیر  به نام 

 factoring می شود. وی در سیستم خود از نوعی عملیات پردازشی به نام

استفاده کرد، که بعد ها تبدیل به پاشنه آشیل انرنت شد.

البته آقای رُش آن زمان هیچ کمپیوتری نداشت که بتواند چنین سیستم 

پیچیده یی را روی آن پیاده کند. او تنها یک الگوریتم و یک برنامه نوشته 

بود که مخصوص یک ماشین فرضی بود، ماشینی که یک روز بتواند 

مانند آنچه در میخانیک کوانتوم آمده، اجزای اتم ها و دیگر قسمت های 

مربوط به اتم ها را نشان داده و هم چنین محاسباتی را انجام دهد که 

کمپیوتر های معمولی از انجام آن عاجز هستند.

او حتی منی دانست که پیاده شدن این الگوریتم ممکن است به هزاران 

و شاید حتی میلیون ها سال زمان نیاز داشته باشد. آقای رُش در سال 

۱۹۹۴ در مقاله یی نوشت: »سوال اینجاست که آیا استفاده از میخانیک 

کوانتوم در یک کمپیوتر، حقیقتا قدرت پردازشی کمپیوتر را باال می برد؟«

سال  داد.  پاسخ  می توان  امروز  دنیای  در  حاال  را  او  روز  آن  سوال 

گذشته یک تیم از رشکت گوگل به دستاورد جدید پردازشی رسید که     

»quantum supremacy«  یا »برتری کوانتومی« نام دارد و زمانی اتفاق 

می افتد که یک کمپیوتر کوانتومی، محاسبه یی رسیع تر از کمپیوتر های 

معمولی انجام می دهد و دو کارمند گوگل، جاش مارتین و همکارش، 

در پست وبالگی در این باره نوشتند: »ماشین ما محاسبه مدنظر را در 

۲۰۰ثانیه انجام داد، در حالی که حتی پررسعت ترین سوپر کمپیوتر دنیا 

برای انجام چنین محاسبه یی ۱۰هزار سال نیاز دارد.«

ماه گذشته نیز یک تیم تحت مدیریت Pan Jianwei در دانشگاه علوم و 

تکنالوژی چین، در ژورنال Science اعالم کردند که سیستم کوانتوم شان، 

محاسبه یی را ۱۰۰تریلیون بار پررسعت تر از کمپیوتر های معمولی انجام 

داد و ریکارد گوگل را هم شکسته است. در هر دو خرب، منونه های اولیه 

یک ماشین نیز منایش داده می شود که در یک آزمایشگاه مشغول انجام 

محاسبه هستند، محاسبه یی که از هر جنبه یی فکر کنید، بعید به نظر 

می آید که روزی به درد انسان ها بخورد.

آقای رُش استفاده  الگوریتم  از  هنوز هیچ کس ادعا نکرده که می تواند 

کند، اما ظاهرا رسمایه گذاری های سنگینی به این منظور انجام می شود 

و صد ها مهندس و متخصص از رشکت های بزرگی مانند گوگل،IBM  و 

آمازون گرفته تا دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تالش می کنند تا اولین 

نفری باشند که این تیوری را عملی می کنند.

بل  نیستند،  پررسعت تر  کمپیوتر های  به دنبال  رصفا  گروه ها  این 

کنند.  ابداع  پردازش  برای صنعت  متفاوتی  اساسی  روش  می خواهند 

کمپیوتر های کوانتومی می توانند منجر به انقالب صنعتی مانند تولید 

ریزتراشه ها شوند، که توانست تاثیر عظیمی در صنعت انرنت و تکنالوژی 

قدری  به  دیجیتال  محاسبات  کاربردی  زیرمجموعه های  کند.  ایجاد 

وسیع ست که می تواند قدرت زیادی در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی 

وارد کند. چین از آن دسته کشور هایی ست که مدت هاست در تکنالوژی 

کوانتوم رسمایه گذاری کرده است.

این کشور در سال۲۰۱۶ ماهواره یی به فضا اعزام کرد که در آن قدرت 

رمزنگاری کوانتوم- و نه رصفا پردازش کوانتوم- به منایش گذاشته شد. 

حوزه  مشابه  تکنالوژی  از  کوانتوم،  رمزنگاری  نوین  حوزه  این  در  البته 

نگرانند که  بین  این  بسیاری در  استفاده می شود.  پردازش کوانتومی 

امریکا، در حوزه کوانتوم، جایگاه برتر خود را به چین واگذار کند، زیرا 

برخالف چین که در این زمینه فعال بوده، امریکا ظاهرا اسراتژی های 

محافظه کارانه تر و کم رس و صداتری در این زمینه در پیش گرفته است،

اما یکی از اصلی ترین مسایلی که در زمینه این حوزه جدید نگران کننده 

است، مساله امنیت است. زمانی که تکنالوژی کوانتومی همه گیر شود، 

چه اتفاقی برای حریم شخصی و متام رمز و راز های کاربران می افتد؟ 

آیا ممکن است یک روز از خواب بلند شویم و بفهمیم که چین متام 

ایمیل های ما را خوانده است؟ آیا الگوریتم رُش می تواند تبدیل به تهدید 

شود؟

ادامه دارد...

انقالب ترسناک »کوانتوم« 
نزدیک است؟

بخش نخست  
 

معلم  است.  موفقیت  واژه  با  مرادف  ما«  »جک  چین،  در 
انگلیسی که به کارآفرین انرنتی و ثرومتندترین فرد کشور 
مبدل شد. وی »علی بابا« را تاسیس کرد، جدی ترین رقیب 
به  ترمپ  دونلد  انتخاب  از  پس  آمازون.  با  همراز 
ریاست جمهوری در سال 2016، آقای »ما« اولین شخصیت 

برجسته چینی بود که با او مالقات کرد.
را  او  آنالین  کاربران  )برخی  ما«  »پدر  زندگی  موفقیت  این 
این طور صدا می کنند( را به زندگی یک ستاره  راک تبدیل 

کرد.
 او در یک فلم کوتاه در سال 2017 همراه با ستارگان برتر 
سینامی چین نقش استاد کونگ فوی شکست ناپذیر را بازی 
آواز خوانده است.  پاپ چین،  وونگ، ستاره  فای  با  او  کرد. 
چین،  هرنمند  برترین  فانژی«،  »زنگ  با  او  که  نقاشی یی 

خلق کرد، در حراج ساتبیز به قیمت 5میلیون و 
چهارصد دالر فروخته شد. داستان »پدر ما« برای 
جوانان و جاه طلبان چین منبع الهام بود، اما به 
تازگی، احساسات مردم صد و هشتاد درجه تغییر 
کرده و »پدر ما« حاال مردی ست که مردم چین به 

تنفر از او عشق می ورزند.
»شبح  و  شیطانی«  »رسمایه دار  »رشو«،  را  او   

خونخوار« خوانده اند.
 نویسنده  از »10 گناه مرگبار« آقای »ما« نام برده 
یا  را »پرس«  او  از مردم  پدر، برخی  به جای    است. 
»نوه« صدا می کنند. در استوری های مربوط به او، 
هر روز تعداد بیش تری از مردم نظر خود را به همراه 
»کارگران  می گذارند:  مارکس  از  قول  نقل  این 

جهان، متحد شوید!«
این سقوط از جایگاه، در حالی رخ داده است که روز به روز 
به مشکالت آقای »ما« با دولت چین افزوده می شود. مقامات 
چینی روز پنجشنبه گفتند: »تحقیقات ضد انحصاری را در 
از  یکی  وی  که  الکرونیکی  تجارت  رشکت  علی بابا،  مورد 
بنیانگذاران آن بوده و هنوز به واسطه آن قدرمتند است، آغاز 

کرده اند.«
در عین زمان، مقامات دولتی همچنان »گروه مورچه«، غول 
فاین تک که آقای »ما« چرخ آن را به گردش درآورده، را در تنگنا 

قرار داده اند.
لغو  را  مورچه«  »گروه  اولیه  پیشنهاد  مقامات  گذشته  ماه 
کردند، کم تر از دوهفته، پس از آنکه آقای »ما«، رگوالتورهای 
مالی را به دلیل »وسواس در به حداقل رساندن خطر« علنا 
مورد رسزنش قرار داد و بانک های چین را متهم کرد که با 
وام دادن به رشط وثیقه، مانند »گروفروش ها« رفتار می کنند. 
روز پنجشنبه، در هامن صبح که تحقیقات ضد انحصاری علی 
بابا اعالم شد، چهارآژانس نظارتی گفتند که مقامات با گروه 
مورچه مالقات می کنند تا اقدامات جدید نظارت را بررسی 

کنند.
در نگاه اول، تغییر در چهره عمومی آقای »ما« در بیش  تر موارد 
ناشی از انتقاد روزافزون دولت چین از امپراتوری تجارت وی 
است. با نگاهی موشکافانه تر، می توان شاهد روند عمیق تر 
که  بود  کارآفرینانی  و  چین  دولت  برای  نگران کننده تری  و 

توانستند کشور را از دوره تاریک اقتصادی آن در طی 
چهاردهه گذشته بیرون بکشند. 

به نظر می رسد روز به روز تعداد بیش تری از مردم در چین بر 
این عقیده می شوند که حتی با وجود موج رسیع فعالیت در 
چین پسا کرونا، فرصت هایی که افرادی مانند آقای »ما« از آن 
بهره مند بوده اند، در حال از بین رفنت است. با وجود این که 
ایاالت متحده و هند بیش تر  از مجموع  میلیاردرهای چین 
است، اما حدود 600میلیون نفر از مردم این کشور ماهانه 
150دالر درآمد دارند. در حالی که میزان مرصف در 11ماهه 
نخست امسال حدود 5درصد در سطح کشور کاهش یافته، 
انتظار می رود مرصف کاالی لوکس چینی در سال جاری در 

مقایسه با سال 2019 تقریبا 50درصد رشد کند.
ایاالت  از  که  کسانی  حتی  کالج،  جوان  فارغ التحصیالن 
محدودیت  چشم انداز  با  گرفته اند،  مدرک  امریکا  متحده 
شغل های پشت میزی و معاش کم روبه رو هستند. اولین بار 

است که مسکن در بهرین شهرها برای خریداران بسیار گران 
شده است. جوانانی که از نسل جدید وام دهندگان آنالین، 
مانند گروه مورچه آقای »ما«، وام گرفته اند بدهی هایی دارند 

که هر روز، بیش از پیش آن ها را به ستوه می آورد.
از  بی زاری  چین،  اقتصادی  موفقیت های  همه  به خاطر 
ثرومتندان«  از  نام »گروهک بی زار  با  ثرومتندان، که گاهی 
از آن یاد می شد، شبیه آتشی زیر خاکسر وجود داشت و با 

حضور آقای »ما«، خود را در هیبت حس انتقام ظاهر کرد. 
اجتامعی  شبکه های  در  که  پستی  در  آنالین،  مفرس  یک 
به صورت گسرده منترش شد، با اشاره به شعار معروف لینچ 
در انقالب فرانسه، »این چراغ« نوشت: »یک میلیاردر مشهور 
آویزان خواهد  مردمی، مثل »جک ما« قطعا در باالی چراغ 
شد.« این مقاله 122هزار بار در پلت فورم ویبو که به توییر 
برنامه  در  بار  100هزار  از  بیش  و  پسندیده  دارد،  شباهت 

پیام رسان و رسانه های اجتامعی وی چت خوانده شده است.
به  متایل  از  بیش  چیزی  کمونیست  حزب  می رسد  به نظر 
به معنای  رویکرد  این  دارد.  در ذهن  کینه توزی  این  تشدید 
دردرسی است که کارآفرینان و مشاغل خصوصی زیر نظر شی 
جین پینگ، رهرب ارشد چین با آن مواجه خواهند شد؛ آقای 

پینگ بیش از هر چیز به خشوع و وفاداری اهمیت می دهد.
مشی  خط  که  گذشته  هفته  ساالنه  رهربی  جلسه  در 
تعیین  آن  در  کشور  آینده  سال  اقتصادی  سیاست های 

شد، حزب متعهد شد اقدامات ضد انحصاری را تقویت و از 
»گسرش بی نظم رسمایه« جلوگیری کند.

برخی از تجار می گویند خصومت با گروه مورچه و آقای »ما« 
در مورد مسیر اصلی کشور، برای شان سوال خلق کرده است. 
کپیتال  »پریامورا  رسمایه گذاری  رشکت  بنیانگذار  هو،  فرد 
اقتصاد  می توانید  یا  »شام  گفت:  کنگ،  هنگ  در  گروپ« 
را کامال در قبضه کنرول بگیرید یا اینکه اقتصادی پویا و 
مبتکرانه داشته باشید، اما در این که بتوانید هر دو را داشته 
او یکی از رسمایه گذاران  باشید، جای شک است.« رشکت 
گروه مورچه است و خودش عضو هیات مدیره این گروه است.

آقای شی نظرش را درباره رسمایه داری ایده آلش مخفی نکرد. 
ده روز بعد از سقوط شدید عرضه اولیه سهام گروه مورچه، او 
از منایشگاه موزه متعلق به ژانگ ژیان، یک صنعتگر که بیش 
از یک قرن پیش فعالیت داشت، دیدن کرد. ژانگ به ساخنت 
زادگاهش، نانتونگ کمک کرد و صدها مدرسه افتتاح کرد. 
پیام سفر او این بود که چهره های تجاری در دوره شی نیز باید 

ملت خود را نسبت به تجارت در اولویت قرار دهند.
آقای شی در جلسه ماه جون با اعضای جامعه تجارت، ژانگ 
را الگو خطاب کرد و از آن ها خواست وطن دوستی را در ورای 
هر چیز دیگر قرار دهند. )گفته می شود آقای شی اشاره یی به 

اینکه ژآنگ هنگام مرگ ورشکسته بوده، نکرده است.(
آقای »ما« پروژه های خیرخواهانه مهمی دارد، مانند چندین 
به توسعه  برای کمک  آموزش روستایی و جایزه یی  طرح در 
استعدادهای کارآفرینی در افریقا، اما از بسیاری جهات، این 

کارآفرین مشهور فناوری تفاوت زیادی با ژانگ دارد.
سایر  و  مستغالت  و  امالک  تولید،  در  که  مدت هاست  او 
صنایع که می تواند ناشی از برقراری روابط نزدیک با دولت، 
کارمندان  استثامر  یا  محیط  زیستی  قوانین  نادیده گرفنت 
باشد، از شهرت بهری نسبت به همتایان خود برخوردار است.

وی به خاطر اظهارات جسورانه و به چالش کشیدن مقامات نیز 
مشهور است. در سال 2003، او »علی  پی« را ایجاد کرد که 
بعدا عضوی از گروه مورچه شد و میدان امپراتوری تجارت خود 

را در مرکز دنیای مالی تحت کنرول دولت قرار داد.
باید  کسی  »اگر  گفت:  خود  همکاران  به  او  زمان  آن  در 
به خاطرعلی  پی به زندان برود، بگذارید آن یک نفر، من باشم.«

به خاطر  می داد  اجازه  دولت  به  ظرافت  با  اوقات  گاهی  او 
رسکشی هایش او را مجازات کند. در مورد تجارت مورچه، او 
چندین بار گفت، »اگر دولت آن را بخواهد، می توانم آن را به 
دولت بدهم.« وکالی ارشد وی نیز حرف او را تکرار می کردند.

می گرفتند.  جدی  را  اظهارات  این  کمی  افراد  زمان  آن  در 
افرادی که او را به خوبی می شناسند این سخنان را سخنانی 
ارزیابی می کردند. عنوان بخش نظرات در  »مختص جک« 
که  بخوانید  را   2010 سال  در  چین  تجارت  اخبار  روزنامه 
نوشته: »دادن علی پی به دولت؟ »جک ما« فقط حرفش را 

می زند.« 
افزایش  این جمالت جسورانه  واقعی شدن  احتامل  اکنون 
بازرگانی  دانشکده  در  اقتصاددان  چن،  ژیوو  است.  یافته 
دانشگاه هنگ کنگ، گفت: »با توجه به آنچه اتفاق افتاد، در 
نهایت گروه مورچه مجبور خواهد شد تحت کنرول دولت قرار 

بگیرد یا حداقل، اکرث سهام آن درمالکیت دولت قرار بگیرد.«
فشار بر آقای »ما« نشانگر تغییر در نحوه تنظیم انرنت توسط 
محتوا  که  می شود  مدیدی  مدت  دولت  است.  چین  دولت 
مداخله  عدم  رویکرد  دیگر،  موارد  در  اما  را سانسورمی کند، 
در سیاست های اقتصادی را در پیش گرفته است، مقررات 
مشخص بود و هیچ رشکت دولتی شامل این مقررات نشد و از 

هامن ابتدا، صنعت انرنت چین محدود بود.
پیش  از  بیش  تنسنت،  آن،  اصلی  رقیب  و  بابا  علی  امروزه 
گوگل،  از  بیش  و  می کنند  کنرول  را  شخصی  اطالعات 
ایاالت  در  امریکایی  فناوری  تیتان های  سایر  و  فیس بوک 
غول های  هستند.  چینی ها  روزمره  زندگی  درگیر  متحده 
چینی، درست مانند همتایان امریکایی خود گاهی رقبای 
از بین می برند.  را  نوآوری شان  و  اذیت می کنند  را  کوچکر 
برای درک دالیل این گونه مهارها، الزم نیست عضوی از حزب 

کمونیست باشید.
به جای برهم زدن سیستم دولتی، رشکت ها با دولت هامهنگ 
شده اند. حتی گاهی آن ها مقامات را در ردیابی افراد یاری 
می رسانند. با این وجود بزرگی تشکیالت و نفوذ آن ها را روز به 

روز برای دولت تهدید جدی تری تلقی می شود. 
با این حال رشکت های فناوری چین بزرگ ترین رشکت های 
انحصاری کشور نیستند. بزرگ ترین رشکت ها به دولت تعلق 
دارند، که بر بانک و امور مالی، ارتباطات از راه دور، برق و سایر 

مشاغل رضوری تسلط دارد.
»موبایل در چین انحصاری است. ژانگ ویینگ، اقتصاددان 
مشهور دانشگاه پکن، در سال 2017 نوشت، بانک صنعتی 
و تجاری چین انحصاری است، زیرا بدون اجازه دولت، شام 

منی توانید وارد این صنایع شوید.«
شبکه های  حساب  چندین  در  گذشته  هفته  مقاله  این 

اجتامعی بازنرش شد، اما به رسعت آن را سانسور کردند.
خیلی زود است که بگوییم رگوالتورها برای کنرول مهارت 
آقای »ما« و فناوری بزرگش تا کجا پیش می روند، اما برخی از 
طرفداران بازار در چین نگرانند که این کشور در حال حرکت 
حزب  که  زمانی  است،  دهه1950  سخت  دوران  به سمت 
کمونیست طبقه رسمایه دار را از طریق کاربرد ادبیاتی که درآن 
گرایش های رسمایه داری را با ناخالصی ها، نقص ها و ضعف ها 

در یک سطح قرار می داد، حذف کرد.
اریک جینگ،  اخیرا  ادبیاتی که  از  افراد، بخشی  این  برای 
تداعی  را  دوران  این  برده است،  به کار  مورچه،  گروه  رییس 
می کند. وی در کنفرانسی در 15دسمرب گفت که این رشکت 
»به آینه نگاه می کند، نقص مان را می بیند و و یک بررسی کلی 

انجام می دهد.«

چرا چین به »جک ما« پشت کرد؟
رییس علی بابا هزینه کنار گذاشنت پکن را پرداخت، اما این تغییر نگرش همچنین بیانگر شکاف روزافزون طبقاتی 

و کاهش فرصت برای جوانان است.
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