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چگونه در جهانی غیرانسانی می توان 
انسانیت را ارج نهاد

عــنوان های مـهم

رییس جمهور غنی: 
جمهوریت چتر و بستر است که در آن 

مساوات تامین می شود

مردانگی مسلط
هویت جنسیتی توسط مردان توزیع گردیده و 

آنها با بیشترین امتیاز و زنان با کمترین امتیاز در 
محرومیت به سر می برند
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پـس از رشوع مذاکـرات صلح در دوحه، انتظـار می رفت وضعیت امنیتی در 

کشـور رو بـه بهبـودی بـرود، امـا برعکـس دیـده شـده کـه هـر چقـدر مذاکرات 

پیشـر  مـی رود، فضـا بـرای رسـانه ها و خربنـگاران و همچنیـن فعـاالن جامعـه 

مدنـی روز بـه روز ناامن تـر و نگران کننده تر می شـود. چنین رشایط را رسـانه ها 

هرگز در 19سال گذشته نداشته اند.

ایـن وضعیـت در حالی پیـش آمده که بزرگ ترین حامیان افغانسـتان )از جمله 

دولـت امریـکا بـه رهـربی ترمـپ( در مـورد دموکراسـی، آزادی بیـان و حقـوق 

شـهروندی، بـا تغییـر واضـح در سیاسـت و رویکـرد خـود، بـه گـروه طالبـان که 

متهـم بـه ایجـاد این فضـا هسـتند، بیشـرین بهـا را دادنـد و موافقت نامه های 

مسـتقل بـا این گـروه امضـا کردند...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی
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ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

با  می آورد  یاد  به  که  زمانی   از  سونیا 

و  مادرکالن  است.  کرده  زندگی  مادرکالنش 

به خاطر  تابستان ها  در  اوقات  بیشر  سونیا 

از  یکی  در  می رفتند.  قریه  به  باغ  از  مراقبت 

بودند؛  ده  در  که  تابستانی  روزهای  همین 

چشم  از  پنهان  بی  دفاع،  و  کوچک  سونیای 

قرار  کاکایش  پرس  تجاوز  مورد  مادرکالن 

می گیرد. سونیا آشفته و پریشان، بر اثر ترسی 

که به جانش افتاده، در مورد این اتفاق با هیچ 

کس صحبت منی کند...

سفر در میان واژه ها
موام؛  سامرست  ویلیام  زادروز  جنوری   ۲۵  
در  او  است.  انگلیسی  منایشنامه نویس  و  داستان نویس 
سال ۱۸۷۴، هنگامی که پدرش در در سفارت انگلستان 
از  یکی  او  شد.  زاده  بود،  کار  به  مشغول  پاریس  در 

پرکارترین داستان نویسان...

محب: خانواده های طالبان در 
کشورهای دیگر گروگان هستند

تالش برای تبدیل افغانستان
به یک کشور صادراتی 

اولین گفتگوی تلیفونی جانسن و 
بایدن درباره ایران و مسایل دیگر

محکمه استیضاح ترمپ 
تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد

مقصـر کیسـت؟

دیپلماسی فشار؛ 
یگانه راه کاهش خشونت ها

روایت زنی که از سوی پنج مرد زندگی خود مورد خشونت قرار گرفت

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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بدترین شرایط امنیتی برای رسانه ها

مذاکراتصلحیکهگلویآزادیبیانرامیفشارد



وزیر  فاریابی،  راه مدنیت: کریمه حامد 

جاری  سال  در  که  می گوید  کشور  اقتصاد 

افغانستان چهار  خورشیدی، میزان فقر در 

درصد افزایش یافته و حدود 10میلیون نفر 

در کشور بیکار هستند.

در  )5دلو(  یک شنبه  روز  فاریابی  خانم 

گفت  ملت  به  دولت  حسابدهی  برنامه 

آخرین  اساس  بر  کشور  در  فقر  میزان  که 

میان  در  و  چهاردرصد  شهرها،  در  رسوی، 

کوچی ها سه درصد افزایش یافته و دلیل آن 

وضع محدودیت ها و قرنطین به خاطر شیوع 

1399بوده  سال  جریان  در  کرونا  ویروس 

است.

ملی  اداره  آمار  براساس  که  افزود  وی 

رشایط  واجد  نفوس  معلومات،  و  احصاییه 

کار در کشور حدود 16میلیون نفر می باشد 

آن  میلیون  شش  حدود  جمله  آن  از  که 

مشغول کارند.

کار  مشغول  نفوس  مجموع  از  او،  گفتۀ  به 

زراعت  سکتور  در  آن  45.4درصد  حدود 

مشغول هستند و باقی مانده در سکتورهای 

مختلف کار می  کنند.

که حکومت  کرد  تاکید  اقتصاد کشور  وزیر 

موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت های 

به منظور  وزارت  این  و  داده  قرار  خویش 

اطمینان  فقر،  هامهنگی در جهت کاهش 

و  دولت  رسمایه گذاری های  موثریت  از 

نهادهای غیر دولتی در سطح کشور مترکز 

کرده است.

طی  اقتصاد  وزارت  اجراات  فاریابی،  خانم 

دو بخش مسلکی  به  را  مالی 1399  سال 

گفت:  و  منود  بندی  تقسیم  حامیوی  و 

پالیسی  ترتیب  پایدار،  انکشاف  »اهداف 

یک محصول یک والیت، طرح وتحلیل بسته 

خصوصی،  سکتور  برای  دولت  حامیتی 

باالی  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیرات  تحیلل 

پالن های  ترتیب  افغانستان،  اقتصاد 

انکشافی 34والیت برای سال مالی 1400 

و انسجام وهامهنگی فعالیت های موسسات 

غیر دولتی، از فعالیت های عمده در بخش 

مرصف  برشی،  منابع  به  توجه  مسلکی؛ 

و  شفافیت  انکشافی،  پروژه های  بودجه، 

این  برنامه های  عمده ترین  از  حساب دهی 

وزارت در بخش حامیوی است.«

انسجام  و  مدیریت  مورد  در  اقتصاد  وزیر 

فعالیت های موسسات غیر دولتی گفت که 

این موسسات با اوسط مرصف 900میلیون 

و  رفاه  باعث  مختلف  سکتورهای  در  دالر 

مستفید شدن بیشر از 20میلیون شهروند 

مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  کشور 

سال  طی  که  گردیده  کشور  34والیت  در 

کار  مشغول  نفر  100هزار  حدود   ،1399

نیز  خانواده  100هزار  از  بیشر  زندگی  و 

بهبود یافته است.

تطبیق  با  که  منود  اضافه  او  همچنین 

موفقانۀ چهارصد و 55پروژه در سال مالی 

کشور  شهروند  سه میلیون  از   1399بیشر 

مستفید  مستقیم  غیر  و  مستقیم  به گونه 

و  34والیت  در  پروژه ها  و  گردیده اند 

تطبیق  متوازن  صورت  به  222ولسوالی 

گردیده اند.

افزایش  و  جنگ  ادامه  که  است  گفتنی 

خشونت ها، خشکسالی های پی هم و فساد 

گسرده اداری باعث افزایش فقر در کشور 

شده است.

که  کرد  ترصیح  اخیر  در  فاریابی  خانم 

سال  در  افغانستان  پیش بینی ها،  براساس 

تا ۳ درصدی  ۱۴۰۰ یک رشد مثبت ۲.۳ 

خواهد داشت.

راه مدنیت: بشیر احمد احمدی، آمر امور 

سال  طی  که  می گوید  هرات  والیت  زراعتی 

یا یاقوت  جاری خورشیدی، حاصالت زعفران 

رسخ هرات، ۱۵درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته  است.

والیت  در  که  گفت  رسانه ها  به  احمدی  آقای 

تحت  زمین  هکتار  هشت هزار  از  بیش  هرات 

کشت زعفران قرار دارد و دهقانان این والیت 

در سال جاری حدود 20تن زعفران محصول 

برداشت کرده اند.

از  بیش  هرات  والیت  در  که  افزود  وی 

50رشکت در بخش تولید و کاشت زعفران و 

همچنان بیش از 40انجمن به شمول اتحادیه 

کنار  در  دارند.  فعالیت  زعفران کاران  ملی 

والیت  دهقانان  بیشر  تولیدی  رشکت های 

زعفران  کاشت  به  جداگانه  صورت  به  هرات 

مرصوف هستند.

وضعیت  هرات،  والیت  زراعتی  امور  آمر 

توصیف  خوب  را  والیت  این  در  زعفران کاران 

کرده و عالوه کرد که قیمت فی کیلو زعفران 

در بازار این والیت بیش از 35هزار می باشد.

آقای احمدی تاکید کرد که محصوالت زعفران 

عمدتاً در ولسوالی های گذره، پشتون زرغون، 

کشت  کهسان  و  جان  زنده  غوریان،  انجیل، 

در  که  منود  ترصیح  او  همچنان  می شود. 

هرات  در  زعفران  17تن  حدود  گذشته  سال 

برداشت شده بود.

زعفران  90درصد  حدود  این که  وجود  با 

می شود،  تولید  هرات  والیت  در  افغانستان 

به  دیگر  23والیت  در  اخیر  سال های  در  اما 

پنجشیر، بدخشان  دایکندی،  بامیان،  شمول 

و نورستان نیز مردم به کشت و تولید زعفران 

مشغول شده اند.

زعفران  قبل،  روز  چند  که  حالی ست  در  این 

طالیی(  ستاره  )سه  نخست  جایزه  کشور 

را  اروپا  اتحادیه  ذایقه  بین املللی  انستیتوت 

این  و  کرده  کسب  میالدی   ۲۰۲۱ سال  در 

رشکت  به  افغانستان  از  منایندگی  به  جایزه 

است.  گرفته  تعلق  زعفران  کیهان  زراعتی 

در  اروپا  اتحادیه  ذایقه  بین املللی  انستیوت 

شهر بروکسل کشور بلجیم مستقر است و یک 

نهاد بین املللی معترب در عرصه تعیین ذایقه 

و کیفیت محصوالت غذایی در عرصه جهانی 

می باشد.

بهره برداری از ۱۹۲
سبزخانه در ننگرهار

 
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مدنیت:  راه 

وزارت  این  که  کرد  اعالم  کشور  مال داری 

به بهره برداری  ننگرهار  در  را  192سبزخانه 

سپرده است.

که  است  گفته  خربنامه یی  نرش  با  وزارت  این 

ننگرهار  بهسود  ولسوالی  در  سبزخانه ها  این 

امرخیل،  ضیاءالحق  و  زراعت  وزیر  حضور  با 

والی این والیت  و شامری از مقام های محلی 

ننگرهار به بهره برداری رسیده است.

انوارالحق  که  آمده  خربنامه  ادامه  در 

مال داری  و  آبیاری  زراعت،  وزیر  احدی، 

افتتاحیه  در  و  منوده  سفر  ننگرهار  به  کشور 

192سبزخانه  گفته که این سبزخانه ها در مرکز 

و ولسوالی های مختلف والیت ننگرهار توسط 

پروژه های زراعت و ما ل داری به اشراک مردم 

روستایی  انکشاف  و  زراعت  رشد   ،»CLAP«

از  حامیت  برنامه  هم چنین  و   »CBARD« یا 

اولویت ملی دوم یا »SNaPP2« با هزینه بیش 

از ۱۰۰میلیون افغانی ساخته شده است.

این  ساخت  در  که  افزود  احدی  آقای 

تنها  و  زراعت  وزارت  ۸۵درصد  سبزخانه ها 

۱۵درصد مستفیدشوندگان هزینه کرده اند.

از سویی هم، ضیاءالحق امرخیل، والی والیت 

وزارت  کارکردهای  از  مراسم  این  در  ننگرهار 

خواهان  و  کرد  تشکر  والیت  این  در  زراعت 

این والیت  زراعت در  به سکتور  بیش تر  توجه 

شد.

وزارت زراعت، در ۱۳۹۹، بیش از ۷۵۸میلیون 

زراعت،  بخش های  رشد  برای  افغانی 

مال داری، باغ داری و آبیاری در ننگرهار هزینه 

کرده است.

نزدیک به 80درصد از باشندگان ننگرهار  که 

به والیت همیشه بهار شهرت دارد، به کشاورزی 

زیتون،  سروس،  میوه های  هستند.  مرصوف 

محصوالت  از  مختلف  سبزی های  و  نی شکر 

مهم این والیت می باشند.

آب وهوای مدیرانه  یی ننگرهار سبب شده که 

والیت  هر  به  نسبت  والیت  این  در  کشاورزی 

سبزی ها  از  برخی  و  داده  بهر  نتیجۀ  دیگر 

حتی در چهار فصل حاصل دهد.

و  آبیاری  زراعت،  ریاست  در  مسووالن 

میوه های  که  می گویند  ننگرهار  مال داری 

این  نارنج و لیمو در  سروس به شمول مالته، 

در  که  می شود  کاشته  به پیامنه یی  والیت 

آن  قانونی  غیر  صادرات  از  جلوگیری  صورت 

به پاکستان، نیاز متام بازارهای افغانستان را 

برطرف خواهد کرد.

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور شورای 

طالبان  گروه  می گوید  کشور  ملی  امنیت 

کشورهای  توسط  و  نبوده  مستقل 

همچنان  می شوند.  کنرول  دیگر 

در  گروه  این  خانواده های  اعضای 

کشورهای دیگر گروگان هستند.

آقای محب روز یک شنبه )۵دلو( در 

اردوی  قول  در  که  امنیتی  نشست 

هوایی کشور برگزار گردیده، گفت که 

حکومت برای تامین صلح با طالبان 

به  را  خود  تالش های  و  توان  متام 

در  نیز  استوار  گام های  و  برده  کار 

این راستا برداشته است، اما طالبان 

برای  الزم  اقدام  و  اراده  هیچ گونه 

صلح از خود نشان نداده اند.

تنها  نه  طالبان،  گروه  که  داشت  تاکید  وی 

برنداشته اند؛  افغان کشی  و  خشونت  از  دست 

بل به منظور اخاذی و مردم آزاری دست به چور و 

چپاول در مسیر شاهراه ها می زنند.

از  زیادی  شامری  طالبان  که  می افزاید  او 

خود  خاک  و  مردم  برای  که  را  ما  هم وطنان 

شهادت  به  کردند،  بلند  حق طلبانه  صدای 

رسانیدند و همچنان دارایی عامه و تاسیسات 

ملی را تخریب منودند.

مشاور شورای امنیت ملی در تاکید کرد: »ما و 

نیروهای امنیتی ما در برابر آن ها آماد گی 

کامل داریم و از خاک و مردم خویش با 

قاطعیت حفاظت می منایم.«

آقای محب ضمن تاکید به اصالحات در 

صفوف قوت های قطعات خاص در مورد 

وضعیت عمومی امنیتی نیز یک سلسله 

توصیه های الزم را ارایه منوده بیان داشت 

که نیروهای قهرمان افغان در یک جنگ 

مقدس با روحیه بلند در دفاع از خاک و 

مردم خویش قرار دارند.

به  طالبان  گروه  خانواده های  اکرثیت 

شمول اعضای رهربی این گروه در بیرون 

پیش  چندی  می کنند.  زندگی  کشور  از 

این  که  بود  گفته  ملی  امنیت  عمومی  رییس 

گروه در پی آن است تا شورای رهربی شان به 

داخل افغانستان منتقل کنند.

غنـی،  محمـدارشف  مدنیـت:  راه   

علـامی  شـورای  اعضـای  بـا  رییس جمهـوری 

اهل تشـیع کشـور دیدار کـرد . او در ایـن دیدار  

اظهـار داشـت کـه جمهوریـت چـر و بسـری 

اسـت کـه مسـاوات متـام افغان هـا در آن تامین 

می شود.

آقـای غنـی روز یک شـنبه )۵دلـو( در این دیدار 

روشـن  واضـح،  موقـف  از 

علـامی  شـورای  اصولـی  و 

امتنـان  ابـراز  اهل تشـیع 

منوده؛ گفـت که انقطاع در 

جمهوریـت، قیمـت نهایـت 

بـاال خواهـد داشـت. قـوای 

امنیتـی و دفاعـی ما جنگ 

و مرشوعیـت  نباخته انـد  را 

نظـام  بین املللـی  کامـل 

و  پابرجاسـت  جمهـوری 

امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 

رشیـک دولت افغانسـتان و 

قـوای امنیتـی و دفاعـی ما 

می باشـد.

رییس جمهـور غنـی تاکیـد 

کـرد کـه تعییـن هـدف مـا بـرای صلـح بـا دنیـا 

و منطقـه، ایـن اسـت کـه افغانسـتان مسـتقل، 

وحـدت  و  مردم سـاالری  ملـی،  اقتـدار  دارای 

ملـی باشـد و طریقـه مـا بـرای مراحـل دیگـر 

مذاکـره، انجـام بـا دقـت، بـا تدبیـر و اطمینـان 

اسـت. آن 

بـه گفتـۀ وی، مـا بـه عـذر و تسـلیمی حـارض 

نیسـتیم و صلحـی می خواهیـم کـه در آن بقـا، 

رفـاه و وحـدت ملـی باشـد.

از  بخشـی  در  غنـی  محمـدارشف  همچنیـن 

امنیـت  تامیـن  افـزود کـه به خاطـر  سـخنانش 

علـامی کـرام تدابیر بیشـر خواهد گرفـت و در 

نظـر  دارد تـا بـر وقـف نامه هـا و مسـودۀ قانـون 

آن بـر اسـاس مذاهـب حنفـی و جعفـری، فکـر 

واضـح شـود و در مـورد سـایر پیشـنهادات تان 

اقدامـات مقتضـی خواهـد گرفـت.

از سـویی هـم، محمـد اکـربی، معـاون شـورای 

علـامی اهل تشـیع گفـت کـه سـاختار شـورای 

علامی اهل تشـیع متشـکل از مجمـع عمومی، 

و  مرکـزی  کمیسـیون های  و  اجراییـه  شـورای 

شـوراهای والیتـی می باشـد کـه تعداد شـان بـه 

می رسـد.  ۶۵

وی می افزایـد کـه ایـن شـورا بـا مشـی معتـدل 

و راه روشـن در جهـت تحکیـم پایه هـای اخـوت 

می کننـد،  تـالش  ملـی  وحـدت  و  اسـالمی 

در  جنـگ  ختـم  و  صلـح  خواهـان  همچنـان 

کشـور اسـت و حامیت 

حفـظ  از  را  خویـش 

قانـون اساسـی و نظام 

اسـالمی،  جمهـوری 

می کننـد. اعـالن 

آقـای اکـربی بـا بیـان 

این کـه شـورای علامی 

همیشـه  اهل تشـیع 

خواهـان صلـح، ثبـات 

و امنیـت، خیـر و فـالح 

و وحـدت ملـت بـزرگ 

می باشـد،  افغانسـتان 

هـر  کـه  کـرد  تاکیـد 

گونه تصامیم، انعطاف 

چـوکات  در  صلـح  و 

قانون اساسـی و حفظ نظـام جمهوریت صورت 

گیـرد.

دوم  معـاون  دانـش،  رسور  دیـدار  ایـن  در 

ریاسـت جمهوری و محمد محقق، مشـاور ارشد 

رییس جمهـوری در امـور امنیتـی و سیاسـی و 

شـامری از عاملـان دیـن حضـور داشـتند.

 راه مدنیت: نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و 

وزارت  عمده  اصل  که  می گوید  کشور  تجارت 

صنعت و تجارت در بخش تجارت، تبدیل منودن 

کشور  به  وارداتی  کشور  یک  از  افغانستان 

صادراتی می باشد.

در  )5دلو(  یک شنبه  روز  غوریانی  آقای 

گفت  ملت  به  دولت  حسابدهی  برنامه 

در  را  فعالیت هایی  راستا  این  در  که 

پالن  صادراتی،  ۱۲هدف  تعیین  زمینه 

به  مشخص  کشورهای  به  صادراتی 

نشست های  برگزاری  جنس،  تفکیک 

گفتگوی عامه و خصوصی با کشورهای 

و  امضا  قزاقستان،  و  اوزبیکستان 

ترانزیتی  توافق نامه های  نهایی سازی 

طرح  انکشاف  و  رسمایه گذاری  و 

تولیدات  برای  تعرفه یی  حامیت های 

داخلی در سال۹۹ انجام داده است.

به گفتۀ وی، این وزارت در سال مالی ۱۳۹۹ از 

جهانی  تجارت  سازمان  به  که  ۸۴تعهدی  میان 

داده، موفق به عملی کردن ۴۰تعهد آن شده و 

روی ۴۴تعهد دیگر آن کار جریان دارد.

وزراعت صنعت و تجارت درسال ۹۹خورشیدی، 

بودجه  ۸۵فیصد  و  عادی  بودجه  ۹۴فیصد 

انکشافی خود را مرصف کرده است.

افزود که فراهم آوری تسهیالت و  آقای غوریانی 

مقاصد  برای  بازاریابی  پالن  سه  صادرات  رشد 

تاجیکستان،  کشورهای،  به  صادراتی  عمده 

برای  بازاریابی  پالن  و  ایران  و  پاکستان 

از دیگر  انار در درسال 1399  و  انگور  صادرات 

دست آوردهای این وزارت می باشد.

وزیر صنعت و تجارت در این برنامه ترصیح کرد که 

در بخش انکشاف پارک های صنعتی، دو پروژه را 

تاره آغاز کرده وهمچنان مطالعات امکان سنجی 

در  صنعتی  پارک های  احداث  جهت  ۱۰والیت، 

سال مالی ۱۳۹۹پالن گردیده که کار تا مرحله 

تدارکاتی آن پیش رفته است.

که  می افزاید   1400 سال  برنامه  مورد  در  وی 

سازمان های  درنشست های  افغانستان  اشراک 

توافق نامه  امضای  منطقه،  سطح  به  اقتصادی 

توافق نامه  امضای  اوکراین،  با  رسمایه گذاری 

توافق نامه  امضای  قطر،  با  رسمایه گذاری 

رسمایه گذاری با رسیالنکا و امضای دو توافق نامه 

میان  جداگانه  طور  به  ترانزیتی  جانبه  سه 

و قزاقستان و همچنان  اوزبیکستان  افغانستان، 

قزاقستان،  و  ترکمنستان  افغانستان، 

گروه  نشست  چهارمین  برگزاری 

کشور  با  ورسمایه گذاری  تجارت  کاری 

هندوستان از برنامه های مهم این وزارت 

در سال آینده خواهد بود.

او در بخشی از صحبت هایش تاکید کرد 

که طرح و تدوین مقرره مالکیت ذینفع، 

جوازهای  اطالعات  بیومریک  ثبت 

اداره ثبت  جدید، تجدید جوازها توسط 

الکرونیکی  سیستم  ایجاد  مرکزی، 

بخش  در  نظارتی  سیستم  طرح  مالی، 

تدارکات، طرح سیستم الکرونیکی توزیع زمین 

مدیریت  سیستم  طرح  صنعتی،  پارک های  در 

رفع  جهت  الکرونیکی  سیستم  طرح  جنسی، 

و  اجرا  تجارتی،  اتشه های  مالی  چالش های 

پیگیری تعهدات کشور به سازمان تجارت جهانی 

در  تعدیالت  و  تغیرات  اطالع دهی  و   )WTO(

از  این سازمان  به  تعهدات کشور  و  قانون مقرره 

دیگر دست آوردهای این وزارت در سال مالی ۹۹ 

است.
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افزایش چهار درصدی 
محب: خانواده های طالبان در کشورهای دیگر گروگان هستندمیزان فقر در کشور

رییس جمهور غنی: 
جمهوریت چتر و بستر است که در آن مساوات تامین می شود

تالش برای تبدیل افغانستان به یک کشور صادراتی 

افزایش ۱5درصدی 
حاصالت زعفران در هرات

اگر بایدن از افغانستان اطالعی ندارد باید مشورت مناید
جوزف ووتل، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی امریکا می گوید که بایدن باید با افرادی که در مورد افغانستان مشورت کند که شناخت کاملی از این کشور دارند.  

آقای ووتل به یک رسانۀ امریکایی گفته که یکی از مهم ترین مسوولیت های حکومت جدید امریکا خامته دادن به جنگ است و بایدن باید به جنگ امریکا در افغانستان خامته دهد.
وی با اشاره به ماموریت ایاالت متحده در افغانستان گفت که بایدن باید مسیر صلح را در این کشور دنبال کند، اما مشورت با کسانی که از افغانستان اطالعات و اگاهی بسیار دارند، مهم است.
اگرچه حکومت ایاالت متحده هنوز سیاست خود را در مورد افغانستان روشن نساخته است، اما مشاور شورای امنیت ملی امریکا اظهار داشته است که او در حال بررسی توافق دوحه می باشد.



بدترین شرایط امنیتی برای رسانه ها
مذاکرات صلحی که گلوی آزادی بیان را می فشارد

شامری از فعاالن جامعه مدنی بر این باورند که بی اعتامدی نسبت به مذاکرات دوحه و چگونگی تامین صلح پایدار در کشور 
سبب شده که نوعی رسخوردگی در فعاالن مدنی و خربنگاران در جامعه ایجاد شود

پـس از رشوع مذاکـرات صلـح در دوحـه، انتظـار 

می رفـت وضعیـت امنیتـی در کشـور رو بـه بهبـودی 

بـرود، اما برعکس دیده شـده که هـر چقدر مذاکرات 

پیشـر  مـی رود، فضـا بـرای رسـانه ها و خربنـگاران و 

همچنیـن فعـاالن جامعـه مدنی روز بـه روز ناامن تر و 

نگران کننده تـر می شـود. چنیـن رشایـط را رسـانه ها 

هرگز در 19سال گذشته نداشته اند.

ایـن وضعیـت در حالـی پیـش آمـده کـه بزرگ تریـن 

حامیان افغانسـتان )از جمله دولت امریکا به رهربی 

ترمـپ( در مـورد دموکراسـی، آزادی بیـان و حقـوق 

شـهروندی، بـا تغییـر واضـح در سیاسـت و رویکـرد 

خـود، بـه گـروه طالبان کـه متهم بـه ایجـاد این فضا 

هسـتند، بیشـرین بهـا را دادنـد و موافقت نامه هـای 

مسـتقل بـا ایـن گـروه امضـا کردند.  

دقیقـا به دنبـال همین وضعیـت، ناامنـی و ترورهای 

فعـاالن  از  زیـادی  شـامر  گرفـت.  اوج  هدف منـد 

رسـانه یی و مدنـی وظایف شـان را تـرک و از کشـور 

خـارج شـدند. 

یـام سـیاوش؛ مجری پیشـین تلویزیونـی، رحمت الله 

نیکـزاد؛ خربنـگار در والیـت غزنـی، فردیـن امینـی؛ 

مجـری شـبکه تلویزیونـی، ماللی میونـدی؛ خربنگار 

در والیـت ننگرهار، الیاس داعـی؛ خربنگار در والیت 

هلمنـد، یوسـف رشـید؛ فعـال جامعه مدنی و فرشـته 

کوهسـتانی، فعـال حقـوق زن در کاپیسـا از جملـه 

کسـانی بودنـد کـه طـی دو ماه اخیـر ترور شـدند.

سـپس با اسـتمرار موج ترورهـای هدف مند، تعدادی 

از خربنـگاران مثـل نـرصت پارسـا، فرحنـاز فروتـن و 

مختـار لشـکری از افغانسـتان خارج شـده اند.

هم چنیـن شـامر زیـاد دیگـر از فعـاالن رسـانه یی و 

مدنـی خاموشـانه کشـور را تـرک کرده انـد.

مختار لشـکری، مجـری برنامـه پـرط رف دار مصاحبه 

طنـز »کاکتـوس« در تلویزیـون یـک کابل اسـت و در 

ایـن برنامه با چهره های سیاسـی دولتـی و مقام های 

پیشـین طالبان به شـیوه طنز مصاحبه های چالشـی 

انجـام مـی داد. لشـکری پیش از پرواز خـود ویدیویی 

در  را  آن  و  کـرده  ثبـت  کابـل  میـدان هوایـی  در  را 

شـبکه های اجتامعـی نـرش کرده اسـت. 

کـرد؟  بایـد  »چـه  می گویـد:  ویدیـو  ایـن  در  او 

خربنـگاران آسـیب پذیرترین قـرش جامعه انـد. بـدون 

هیـچ محافظـت امنیتـی در تیـررس مخالفـان قـرار 

دارنـد و کـم در ایـن مـدت نشـنیدیم از حوادثـی کـه 

بـرای خربنـگاران اتفـاق افتـاده، مـن هـم از کسـانی 

هسـتم کـه بـرای مقطعـی در خـارج از کشـور زندگی 

می کنـم.«

مـاه پیـش، نـرصت پارسـا خربنـگار رادیـو آزادی نیـز 

بـه ترکیـه رفـت و او هـم ویدیویـی بیـرون داد و اعالم 

کـرده کـه به دلیـل تهدیدهـای امنیتـی کشـورش را 

تـرک کـرده اسـت.

می گوینـد  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه  مسـووالن 

ایـن  بـه  خربنـگاران  از  زیـادی  شـامر  شـکایت  کـه 

نهـاد رسـیده و همـه از وضعیـت موجود ابـراز نگرانی 

می کننـد، امـا رقـم دقیقـی از خربنگارانی  که کشـور 

را تـرک کرده انـد، وجـود نـدارد.

صدیق اللـه توحیـدی، رییـس اجرایـی ایـن کمیتـه 

بـه روزنامـه راه مدنیـت گفـت کـه اکـرث خربنـگاران و 

فعـاالن رسـانه یی به طـور مخفیانـه از کشـور رفته انـد 

و یـا هـم شـامری از آن هـا بـه ایـن کمیتـه مراجعـه 

نکرده انـد.

بـه گفتـۀ توحیـدی، مشـکل اساسـی ایـن اسـت کـه 

اسـت،  خربنـگاران  هدف منـد،  قتل هـای  محـور 

به عهـده  مسـوولیتی  هیچ گونـه  مقابـل  طـرف  امـا 

منی گیـرد. دولت افغانسـتان، طالبـان را به قتل های 

هدف منـد متهـم می کنـد و ایـن گـروه نیـز گروه های 

تروریسـتی دیگـری چـون داعـش را در عقـب ایـن 

می دانـد. ترورهـا 

صدیق اللـه توحیـدی تاکیـد می کنـد: هـر سـازمان 

قـرار  هدف منـد  ترورهـای  پشـت  در  حلقاتـی  یـا 

و  بیـان  آزادی  قربانی شـدن  آن هـا  هـدف  دارد، 

رسانه هاسـت؛ می خواهنـد کـه آزادی بیـان را خفـه 

عبـارت  بـه  بسـازند.  محـدود  را  رسـانه ها  نـرشات  و 

دیگـر، بـا کشـن خربنـگاران به نحـوی تـالش دارند 

کـه کنـرول نـرشات رسـانه ها را بـه دسـت گرفتـه و 

سانسـور کنند.»ایـن بـه نفـع جناح هـای درگیـر در 

قضیـه افغانسـتان اسـت، حقایـق افشـا منی شـود، 

مـردم از رسـانه ها دور سـاخته می شـوند و رسانجـام 

می ماننـد.« بی خـربی  در  هـم  مـردم 

رییـس اجرایی کمیته مصونیـت خربنگاران همچنان 

بیـان می کنـد کـه در مـورد جلوگیـری از ترورهـای 

هدف منـد علیـه خربنـگاران بـا ریاسـت امنیـت ملی 

و وزارت داخلـه صحبت هایـی داشـته و ایـن نهادهـا 

جلوگیـری  تهدیدهـا  ایـن  از  کـه  داده  اطمینـان 

دیگـر  بـار  صحبت هـا  ایـن  از  بعـد  امـا  می کننـد، 

حوادثـی اتفـاق افتاد کـه از خانواده رسـانه ها قربانی 

گرفـت.

از حکومـت خواسـته  کمیتـه مصونیـت خربنـگاران 

بـرای خربنـگاران  را  و رسارسی  ایمنـی  تدابیـر  کـه 

و رسـانه ها تدویـن کننـد و بـر اسـاس آن وضعیـت 

ایـن  از  ظاهـرا  حکومـت  شـود؛  متحـول  موجـود 

پیشـنهاد حامیـت می کنـد امـا تاهنـوز کـدام اقـدام 

جـدی در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت.

از سـویی هم شـامری از فعاالن جامعه مدنی بر این 

باورنـد کـه بی اعتـامدی نسـبت بـه مذاکـرات دوحـه 

سـبب  کشـور  در  پایـدار  تامیـن صلـح  و چگونگـی 

شـده کـه یـک نـوع رسخوردگـی در فعـاالن مدنـی و 

خربنـگاران در جامعـه ایجـاد شـود، ایـن ناامیـدی و 

بی اعتـامدی سـبب شـده کـه اقشـار مختلـف جامعه 

اعتامد خود را نسـبت به آینده و سـاختارهای موجود 

اجتامعـی از دسـت بدهنـد.

جامعـه  شـبکه  مجتمـع  رییـس  رفیعـی،  عزیـز 

مدنی)مجـام( بـه روزنامه راه مدنیـت می گوید: نباید 

توقـع داشـت کـه صلـح بـه گونـۀ زودهنـگام تامیـن 

شـود. بـه بیـان دیگـر، چهل سـال جنگ و خشـونت 

بنابرایـن،  و  بـرد  بیـن  از  سـادگی  بـه  منی تـوان  را 

بایـد تعقـل دوراندیشـانه نسـبت بـه حـل منازعـات 

داشـت و از جانـب دیگـر، پس از چهل سـال جنگ و 

ویرانـی، طرفیـن باید بداننـد که جنگ به سـود هیچ 

گروهـی نیسـت و عامـالن ایـن خشـونت ها حامیـت 

مردمـی خـود را از دسـت داده و دیگـر حامیت 

نخواهنـد کـرد.

بـه گفتـۀ رفیعـی، کشـورهایی  کـه در جنـگ 

منطقه یـی  کشـورهای  چـه  هسـتند،  دخیـل 

جنـگ  یـک  در  غربـی،  کشـورهای  چـه  و 

فرسایشـی دچـار شـده و عواقـب ناگـواری در 

داشـت. خواهـد  آن هـا  بـرای  درازمـدت 

مجیب خلوتگر، رییـس اجرایی حامیت کننده 

انتظـار  می گویـد:  آزاد)نـی(  رسـانه های 

می رفـت که پـس از رشوع مذاکرات، رسـانه ها 

شـاهد بهبـود وضعیـت کار روزنامه نـگاران در 

کشـور باشـند امـا متاسـفانه نـه تنهـا چنیـن 

نشـده؛ بـل وضعیـت بـا گذشـت هـر روز بدتـر 

می شـود. »در کنـار آن، مـا شـاهد قتل هـای 

همـه  ایـن  بودیـم.  روزنامه نـگاران  هدف منـد 

معضل دسـت به دسـت هم داده و باعث شده 

کـه خربنـگاران یا از مسلک شـان گوشـه گیری 

کننـد و یـا هـم از وطن بیـرون برونـد. تعدادی 

بیـرون رفتنـد اما رقم دقیق آن معلوم نیسـت.«

او خاطرنشـان کرد که حکومت افغانسـتان در 

زمینه تامین امنیت خربنگاران و نیز جلوگیری 

از تهدیدهـای هدف منـد توجـه جـدی نـدارد؛ 

طالبـان و گروه هـای دیگری کـه دسـت بـه این 

چنیـن  در  می کننـد .  انـکار  می زننـد  اعـامل 

وضعیتـی، متاسـفانه جامعـه رسـانه یی بیشـر 

از هـر وقـت دیگـری تحت فشـار قـرار دارد.

قتـل  پرونده هـای  می گویـد:  خلوتگـر 

خربنـگاران و یـا هـم خشـونت ها علیـه آن هـا 

بـه صـورت مسـلکی مـورد بررسـی قـرار  اگـر 

در  اکنـون  رسـانه ها  کارمنـدان  می گرفـت، 

منی گرفتنـد. قـرار  وضعیتـی  چنیـن 

رسـانه ها  حامـی  نهادهـای  وی،  گفتـۀ  بـه 

کار  امنیتـی  پالیسـی  روی  حـارض  درحـال 

می کننـد و نیـز ایجـاب می کنـد کـه کمیتـه 

خشـونت  قضایـای  بررسـی  بـرای  مشـرک 

علیـه خربنـگاران و قتل هـای هدف منـد اخیـر 

بـا پارملـان افغانسـتان ایجـاد شـود و از ایـن 

طریـق بتـوان بـر حکومـت فشـار وارد کـرد تـا 

قتل هـای هدف منـد علیـه خربنـگاران توقـف 

شـود. داده 

حمـالت  مسـوولیت  طالبـان  گـروه  هرچنـد 

را  دیگـر  والیت هـای  و  کابـل  در  هدف منـد 

داخلـه  وزارت  امـا  اسـت،  نگرفتـه  عهـده  بـه 

عامـالن  کـه  بـود  کـرده  اعـالم  ایـن  از  پیـش 

قتـل شـامری از خربنـگاران را بازداشـت کرده 

وزارت  از  رسـانه ها  حامـی  نهادهـای  اسـت. 

داخلـه تقاضـا کـرده کـه جزییـات تحقیقاتـی 

را کـه از افـراد بازداشت شـده انجـام شـده را با 

ایـن نهادهـا رشیک بسـازد تا روشـن شـود که 

چـه کسـانی در عقـب ایـن ترورهـا قـرار دارند، 

امـا وزارت داخلـه هنـوز در ایـن زمینـه اقدامی 

نکـرده اسـت.

طالبان: به توافق نامۀ صلح با امریکا متعهدیم
افغانستان است. سخنگوی طالبان  راه حل معضل  یگانه  توافق نامۀ دوحه  تطبیق  تاکید کرد که  او  توافق نامه متعهد است.  این  بندهای  به متام  این گروه  گفته که  نعیم؛ سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر    محمد 
به  که  می خواهیم  هم  مقابل  جانب  از  و  می باشیم  ملتزم  منوده ایم،  توافق نامه  در  که  تعهداتی  به  ما  می باشد.  بهرت  همه  برای  توافق نامه  بندهای  همه  تطبیق  که  می داریم  اظهار  دیگر  یک بار  خویش  جانب  از  »ما  افزوده: 
امریکا و  توافق نامۀ صلح بین  امریکا اظهار داشته اند که  بلینکن، رسپرست وزارت خارجه  بایدن و آنتونی  امنیت ملی جو  باشد.« در چند روز گذشته جک سالیوان، مشاور  توافق نامه منوده، ملتزم  تعهدات خویش که در 

افغانستان حفاظت نکند، نتیجه یی نخواهد داشت. این توافق نامه از دست آوردهای دو دهه اخیر در  اگر  ارزیابی می کنند. مقام های حکومت جدید امریکا گفته اند که  گروه طالبان را 

رسمقاله

 وزارت امــور خارجــه بــا نشــر اعالمیه یــی در 
واکنــش بــه اظهــارات اخیــر قریشــی، وزیــر خارجــه 
پاکســتان مبنــی بــر ایــن  کــه امریــکا بایــد بــه توافق 
ــه پاکســتان  ــه اســت ک ــد، گفت ــد بمان ــه متعه دوح
ــه عملی کــردن تعهدات شــان وادار  ــد طالبــان را ب بای

کند.
ــرایطی رد و  ــی در ش ــای سیاس ــر و نهی ه ــن ام ای
بــدل می شــود کــه مشــاور امنیــت ملــی امریــکا در 
ــی  ــت مل ــاور امنی ــب، مش ــداهلل مح ــا حم ــو ب گفتگ
کشــورمان تاکیــد کــرده بــود کــه ایــاالت متحــده بــا 
ــد  ــی از رون ــوی و منطقه ی تالش هــای دیپلماتیــک ق
صلــح افغانســتان پشــتیبانی و طرف هــای مذاکــرات 
را بــرای دســت یابی بــه یــک توافــق سیاســی پایــدار 

ــد. ــک می کن ــی کم ــس دایم ــن آتش ب و تأمی
ــکا  ــده امری ــاالت متح ــده در ای ــود آم ــرایط به وج ش
ــت افغانســتان اســت کــه  ــرای دول ــی ب فرصــت خوب
ــاع  ــق اجم ــان از طری ــر طالب ــری ب ــا فشــار حداکث ب
و  خشــونت  کاهــش  بــرای  زمینــه  بین المللــی 

ــازد.  ــم س ــس فراه ــراری آتش ب برق
دولــت جــو بایــدن علی رغــم آنکــه نســبت بــه نقــش 
پاکســتان در افغانســتان کامــال آگاه اســت امــا ســابقه 
ــای  ــت اوبامــا و شــخص آق ــا دول ــط پاکســتان ب رواب
بایــدن نشــان از آن دارد کــه اگــر دولــت افغانســتان 
ــکا  ــد امری ــا دولــت جدی ــری را ب ــد ارتبــاط موث نتوان
ــرار ســازد امــکان آن وجــود دارد کــه پاکســتان  برق
ــتای  ــکا را در راس ــت امری ــر دول ــد نظ ــتر بتوان بیش

تامیــن منافــع خــود جلــب کنــد.
اگــر نگاهــی بــه حــوادث پــس از امضــای توافق نامــه 
ــه  ــم، متوج ــکا بیندازی ــت امری ــان و دول ــان طالب می
ــرای نشــان دادن حســن  خواهیــم شــد کــه دولــت ب
نیــت و بــا قبــول فشــار افــکار عمومــی، بــرای 
رســیدن بــه صلــح، بســیاری از زندانیــان طالبــان را 
ــه وزارت خارجــه  ــه در اعالمی ــی ک ــرد. نکته ی آزاد ک
ــی  ــزار زندان ــش ه ــده و آزادی ش ــد ش ــر آن تاکی ب
ــی  ــح و آمادگ ــای صل ــرکت در گفتگوه ــب، ش طال
ــده  ــتا خوان ــن راس ــوری در همی ــس ف ــرای آتش ب ب

شــده اســت. 
ــه  ــه توافق نام ــان ب ــد طالب ــوربختانه از تعه ــا ش ام
دوحــه تاکنــون هیــچ خبــری نبــوده اســت. افزایــش 
حجــم خشــونت ها ، قتــل هدفمنــد کارمنــدان دولــت 
و فعالیــن جامعــه مدنــی، بــاال رفتــن تهدیــدات علیــه 
مــردم ملکــی و... از جملــه مــواردی اســت کــه نشــان 
ــاد  ــه مف ــدی ب ــن پایبن ــان کمتری ــد طالب ــی ده م

ــته اســت. ــه نداش ــه دوح توافق نام
ــدن  ــت بای ــد دول ــا تاکی ــه ب ــود ک ــی می ش پیش بین
ــال  ــه و احتم ــه دوح ــر توافق نام ــر ب ــد نظ ــر تجدی ب
ــود  ــه به وج ــن توافق نام ــن ای ــی در مت ــه تغییرات آنک
آیــد، طالبــان بــاز هــم بــر حجــم خشــونت ها 
خواهــد افــزود؛ چــرا کــه ایــن گــروه گزینــه افزایــش 
ــه راه امتیازگیــری از دولــت بایــدن   خشــونت را یگان
ــار آن  ــت. در کن ــد دانس ــتان خواه ــت افغانس و دول
ــن  ــز در همی ــتان نی ــه پاکس ــر خارج ــارات وزی اظه
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــت ک ــل اس ــل تحلی ــتا قاب راس
تاییــد توافق نامــه دوحــه و عــدم آوردن تغییــرات در 

ــازد. ــم س ــکا فراه ــت امری آن از ســوی دول
ابتــدا  دولــت  ابهام آلــودی،  فضــای  چنیــن  در 
ــن  ــکا را متوجــه ای ــال، امری ــا دیپلماســی فع ــد ب بای
ــدی  ــن پایبن ــان کمتری ــه طالب ــد ک ــاله گردان مس
ــروع  ــم ش ــته و علی رغ ــح نداش ــه صل ــه توافق نام ب
ــس  ــری از آتش ب ــچ اث ــوز هی ــح، هن ــای صل گفتگوه
نیســت. تاکیــد بــر آتش بــس و کاهــش حجــم 
بــرای  خوبــی  دســت آورد  می توانــد  خشــونت ها 

ــد. ــی باش ــرایط کنون ــت در ش دول
ــا تحــت  ــت ب ــر اســت دول ــز بهت ــد نی ــه بع در مرحل
ــد  ــرار دادن پاکســتان، از آن  کشــور بخواه فشــار ق
ــای تروریســتی  ــروه ه ــا گ ــود را ب ــکاری خ ــه هم ک
کاهــش داده و طالبــان را بــرای برقــراری صلــح 

ــد. ــرار ده تحــت فشــار ق

دیپلماسی فشار؛ 
یگانه راه کاهش خشونت ها

3 گزارش madanyatdai سال دهم   شامره 688         دوشـنبه  6 دلو  1399 ly.com

کمیته مصونیت   
خبرنگاران از حکومت 

خواسته که تدابیر ایمنی و 
سراسری را برای 

خبرنگاران و رسانه ها 
تدوین کنند و بر اساس 

آن وضعیت موجود 
متحول شود؛ حکومت 
ظاهرا از این پیشنهاد 

حمایت می کند اما تاهنوز 
کدام اقدام جدی در این 

زمینه انجام نشده است.

سید مهدی حسینی   گزارشگر



۲۵ جنــوری زادروز ویلیــام سامرســت موام؛ داســتان نویس 
 ،۱۸۷۴ ســال  در  او  اســت.  انگلیســی  منایشــنامه نویس  و 
ــس  ــتان در پاری ــفارت انگلس ــدرش در در س ــه پ ــی ک هنگام
پرکارتریــن  از  یکــی  او  زاده شــد.  بــود،  کار  بــه  مشــغول 
حیاتــش  زمــان  در  و  بــود  بیســتم  قــرن  داستان نویســان 
و  کوتــاه  و  بلنــد  داســتان های  از  نســخه  میلیون هــا 
منایشــنامه های وی بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه و بــه 
فــروش رفــت. در ســال های دهــه ۱۹۳۰ او پردرآمدتریــن 

نویسنده جهان بود.
ــتان های  ــا و داس ــا رمان ه ــوام را ب ــت م ــام سامرس ــب ویلی اغل
او  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا  می شناســند،  کوتاهــش 
ــته  ــن رش ــرد و در ای ــاز ک ــی آغ ــا منایشنامه نویس ــن را ب نوش

ــود. ــی ب ــنده موفق ــز نویس نی
ــنده های  ــن نویس ــی از پرکارتری ــوام یک ــت م ــام سامرس ویلی
دوران خــود محســوب می شــد و در زمــان حیاتــش میلیون هــا 
ــه  ــنامه هایش ب ــد و منایش ــاه و بلن ــتان های کوت ــخه از داس نس

ــه فــروش رفــت. زبان هــای مختلــف ترجمــه و ب
اولیــن رمــان او در ســال ۱۸۹۷ بــه نــام لیــزا ملبــث منتــر شــد. 
ــوان  ــه عن ــد و او ب ــرو ش ــی روب ــتقبال خوب ــا اس ــاب ب ــن کت ای

یــک نویســنده جــدی مطــرح شــد.
ــه  ــت ب ــه داش ــن عالق ــه نوش ــه ب ــدر ک ــن او هامن ق در ضم

ــود. ــد ب ــه من ــز عالق ــدن نی ــوزش دی ــری و آم یادگی
بــه  ابتدایــی خــود رشوع  اثــر  انتشــار چنــد  از  پــس  وی 
آمــوزش دیــدن در زمینه هــای مختلــف علــوم، تاریــخ و 
ادبیــات منــود. او در ایــن مــدت آثــار نویســندگان بــزرگ را 

ــود. ــه من ــت مطالع ــه دق ب
موفقیــت مــوام پــس از انتشــار منایشــنامه خانــم فردریــک 
بســیار چشــم گیر بــود تــا جایــی کــه وی جایــگاه ویژه یــی 

در تیاتــر انگلســتان پیــدا کــرد.
سامرســت  آثــار  و  زندگــی  در  کــه  دیگــری  تجربــه  
مــوام تاثیــر زیــادی داشــت، جنــگ جهانــی اول بــود. 
ــده   ــوان رانن ــه عن ــن دوران ب ــوام در ای ــت م ــام سامرس ویلی
آمبوالنــس وارد جبهه هــای جنــگ شــد و پــس از آن بــود 

ــد. ــول ش ــار تح ــی دچ ــه زندگ ــش ب ــه نگرش ک
ــگ  ــر جن ــت تاثی ــوام تح ــت م ــه سامرس ــری ک ــن اث اولی
نوشــت، »پیرامــون اســارت« نــام داشــت. شــاید بتــوان 
گفــت ایــن کتــاب بیشــر تجــارب و یــا حتــی زندگی نامــۀ 

ــت. ــوام اس ــت م سامرس
ــد و  ــدان ش ــنده دوچن ــت نویس ــاب موفقی ــن کت ــس از ای پ
در ادامــۀ ایــن اتفــاق ویلیــام سامرســت مــوام جدی تــر بــه 
داستان نویســی پرداخــت و آثــار مشــهور خــود ماننــد مــاه 
ــدو،  ــی، ســفرنامه دن فرنان ــی چین ــر پرده ی و شــش پشــیز، ب

لــرزش بــرگ و بــاران را نوشــت.
»مــا می نویســیم چــون مجبوریــم کــه بنویســیم. عشــق 
واقعــی عشــق یک طرفــه اســت؛ بــدون هیــچ چشم داشــت 
ــوع بــر  ــزرگ انســان ها در هــالک ن و پاداشــی. فاجعــه ب
نیســت، در دســت شســن از عشــق ورزیــدن اســت. اگــر 
ــز  ــد، آن چی ــی بگوین ــز احمقانه ی ــر چی ــون نف ــاه میلی پنج

ــه اســت.« کــامکان احمقان
داســتان  شناخته شــده ترین  از  یکــی  کــه  بــاران  داســتان 
ــینامیی در  ــاس س ــورد اقتب ــه بار م ــت س ــوام اس ــت م سامرس
ــفر و  ــق س ــوام عاش ــن م ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــکا ق امری
ــه   ــه آن عالق ــه ب ــهرهایی ک ــی از ش ــود و یک ــفر ب ــدام در س م

ــود. ــیکاگو ب ــت، ش ــری داش واف
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از داســتان های وی 

در ایــن شــهر اتفــاق می افتــد.
یکــی از برجســته ترین آثــار سامرســت مــوام بــه نــام لبــۀ تیــغ 
نیــز در شــیکاگو اتفــاق می افتــد. شــخصیت اصلــی ایــن 
ــوان پیلــوت  ــه عن ــری« اســت، ب ــام »ل ــه ن ــاب کــه پــری ب کت
و  مشــاهده  را  اتفاق هــای عجیبــی  و  مــی رود  بــه جنــگ 
ــه می کنــد. ایــن پــر اهــل شــیکاگو اســت. لبــه  تیــغ را  تجرب
می تــوان بــه نوعــی اثــری پــر از ســوال های فلســفی دانســت؛ 
ــور  ــدا و به ط ــود خ ــاره  وج ــواالتی درب ــدام س ــرا در آن م زی
کلــی، هســتی مطــرح می شــود کــه البتــه ایــن نــگاه فلســفی بــا 

ــود. ــت می ش ــاده و روان روای ــی س زبان
»کمــی عقــل ســلیم. اندکــی گذشــت و قــدری خــوش خلقــی 
ــا چقــدر  ــن دنی ــد در ای ــد دی داشــته باشــید. آن وقــت خواهی

آســوده و خوشــبخت هســتید.«
ــه   ــای لب ــب مخاطب ه ــه اغل ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
ــر  ــه ب ــری ک ــه  دیگ ــد. نکت ــذاب می دانن ــری ج ــغ آن را اث تی
جذابیــت ایــن کتــاب پــر از پرســش می افزایــد شــاید وجــود 
عشــقی ملمــوس میــان شــخصیت اصلــی و دخــری بــه ایزابــل 

باشــد.

ــل  ــی تحلی ــه دارد نگاه ــی ک ــع گرای ــگاه واق ــا ن ــاب ب ــن کت ای
و  دارد  داســتان  شــخصیت های  بــه  روان کاوانــه  شــاید  و 
همچنیــن ایــن نــگاه تحلیلــی فراتــر از شــخصیت ها و بــه 
ــی رشق  ــکا و حت ــی، امری ــع اروپای ــاوت جوام ــه تف ــی ب نوع

می شــود. ختــم 
آثــار دیگــر سامرســت مــوام عبارتنــد از: هفتمیــن گنــاه، 
در  پــرواز  کاتالینــا،  عمــر،  حاصــل  زندگــی،  شــادی های 

تنهایــی، مــرد بــا عــزت و شــپی.

کـتابـنـامـه
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نگاه عمیق یک نویسنده 
به زندگی در »حاصل عمر«

یکی از برجسته ترین آثار   
سامرست موام به نام لبۀ تیغ نیز 

در شیکاگو اتفاق می افتد. 
شخصیت اصلی این کتاب که 
پرسی به نام »لری« است، به 

عنوان پیلوت به جنگ می رود و 
اتفاق های عجیبی را مشاهده و 

تجربه می کند. این پرس اهل 
شیکاگو است. لبه  تیغ را می توان 

به نوعی اثری پر از سوال های 
فلسفی دانست؛ زیرا در آن مدام 

سواالتی درباره  وجود خدا و 
به طور کلی، هستی مطرح می شود 
که البته این نگاه فلسفی با زبانی 

ساده و روان روایت می شود.

یکی از برجسته ترین آثار   
سامرست موام به نام لبۀ تیغ 

نیز در شیکاگو اتفاق 
می افتد. شخصیت اصلی 

این کتاب که پرسی به نام 
»لری« است، به عنوان 

پیلوت به جنگ می رود و 
اتفاق های عجیبی را مشاهده 

و تجربه می کند. این پرس 
اهل شیکاگو است. لبه  تیغ 
را می توان به نوعی اثری پر 

از سوال های فلسفی دانست؛ 
زیرا در آن مدام سواالتی 

درباره  وجود خدا و به طور 
کلی، هستی مطرح می شود 
که البته این نگاه فلسفی با 
زبانی ساده و روان روایت 

می شود.

چرا نویسنده ها قابل اعتمادند
سامرست موام: از هر نویسنده  بپرسید به شام خواهد گفت که مردم چیزهایی را که به دیگران منی گویند، به نویسندگان می گویند. علت این امر را 

خود من نیز به درستی منی دانم. شاید از آنجا که یکی دو کتاب از او خوانده اند، خود را با او آشنا می دانند. 
شاید هم خود را با قهرمانان کتاب او همگام می بینند و می خواهند چون آنان، با وی یک رنگ و بی پرده باشند.

مــوام،  سامرســت  ویلیــام 
منایشــنامه نویس  و  داســتان نویس 
بــا  را  او  بســیاری  کــه  بــود  انگلیســی 
و  می شناســند  قصــارش  جمــالت 
ــادی های  ــنده«، »ش ــت های نویس »یادداش
تیــغ«،  »لبــه  »بادبــادک«،  زندگــی«، 
»حاصــل عمــر« و »گنــج« از جملــه آثــار 

او محسوب می شود.
کتــاب »حاصــل عمــر« نوشــته ویلیــام 
ــار  سامرســت مــوام اســت کــه نخســتین ب
در ســال 1938 منتــر شــد. ایــن کتــاب، 
خــود زندگی نامه یــی اســت کــه شــبیه 
خــود زندگی نامه هــای دیگــر نیســت و 

اســت.  اعراف گونــه 
ــدون ایــن کــه ارسار شــخصی نویســنده  ب
ــه  ــر ک ــل عم ــاب حاص ــد. کت ــال کن را برم
از  شــد،  نوشــته  مــوام  64ســالگی  در 
ــبک،  ــاره س ــنده درب ــن نویس ــرات ای تفک
ادبیــات، هــر، منایــش و فلســفه پــرده 
برمــی دارد و عــالوه بــر آن، اطالعــات 
ارزشــمندی را از چگونگــی کار مــوام در 
خلــق آثــار ادبــی اش در اختیــار مخاطبــان 
قــرار می دهــد. مــوام در ایــن اثــر بــه 
موفقیت هــای  خــود،  کودکــی  دوران 
هــر  از  گــذرش  تیاتــر،  در  اولیــه اش 
منایــش بــه داستان نویســی و موضوعاتــی 
ــفه  ــفر و فلس ــت س ــون اهمی ــر همچ دیگ

می پــردازد.
عمــر«  »حاصــل  دربــاره  خــود  مــوام 
ــاب،  ــن کت ــن از ای ــرض م ــد: غ می نویس
ــم نیســت،  ــا خاطرات نوشــن رشح حــال ی
مــن همــه چیزهایــی را کــه در زندگــی 
در  شــکلی  بــه  آمــده،  پیــش  برایــم 
ــرار داده ام.  ــتفاده ق ــورد اس ــته هایم م نوش
آمــده  رسم  بــر  کــه  را  حادثه یــی  گاه 
به مثابــه حکــم گرفتــه و بــرای رشح آن 
ــرده ام.  ــراع ک ــوادث اخ ــله ح ــک سلس ی
یــا  غالبــا کســانی را کــه آشــنایی دور 
الگــوی  داشــته ام  آن هــا  بــا  نزدیکــی 
شــخصیت های حــوادث خیالــی خــود 
ــار  ــانه در آث ــت و افس ــرار داده ام. واقعی ق
مــن چنــان درهــم آمیختــه اســت کــه خود 
یکدیگــر  از  را  آن هــا  منی توانــم  نیــز 
کــه  واقعیــت  ثبــت  دهــم.  تشــخیص 
ــرده ام،  ــری از آن ک ــتفاده به ــون اس تاکن
ــود، مــورد  ــده ب حتــی اگــر در خاطــرم مان
عالقــه ام منی بــود. به عــالوه واقعیت هــا 

بــی روح جلــوه می کننــد.  بســیار 
زندگــی مــن متنــوع و غالبــا جالــب بــوده، 
ــوده اســت. حافظــه مــن  ــی پرماجــرا نب ول
ــک  ــم ی ــز منی توان ــت. هرگ ــف اس ضعی
ــاورم، مگــر  داســتان خــوب را به خاطــر بی
ســپس  و  بشــنوم  را  آن  دوبــاره  آن کــه 
بازگفــن آن را  فرصــت  از آن کــه  قبــل 
بــرای دیگــری پیــدا کنــم، فراموشــش 
به خاطــر  قــدرت  حتــی  کــرده ام. 
ــدارم  ــم ن ــود را ه ــای خ ــپردن لطیفه ه س
بــوده ام  ناگزیــر  دایــام  کــه  به گونه یــی 
لطیفه هــای تازه یــی بســازم. ایــن عــدم 
توانایــی، کــه خــود نیــز بــدان واقفــم، 
کم تــر  ســایران  بــرای  مــرا  مصاحبــت 
امــکان  این صــورت  غیــر  در  آنچــه  از 

داشــت، مطبــوع ســاخته اســت.
ــق دارد و  ــی عمی ــی نگاه ــه زندگ ــوام ب م
از ایــن جهــت کــه »حاصــل عمــر« یــک 
ــه قلــم او اســت، ایــن  خــود زندگی نامــه ب
کتــاب می توانــد مخاطبــش را بــا نــگاه 
ــنا  ــی آش ــه زندگ ــنده ب ــک نویس ــق ی عمی

کنــد.

بخش هایی از کتاب
ــه تــالش اراده، آرزو  » مــن هرگــز مگــر ب
اندکــی  حــارض  لحظــۀ  کــه  نکــرده ام 
مکــث کنــد تــا بتوانــم لــذت بیشــری 
از آن کســب کنــم. تــک تــک آدم هــا 
را دوســت می داشــتم، امــا هیــچ گاه بــه 
ــان اشــتیاق چندانــی  حضــور در جمــع آن
ــی  ــر اول از کس ــچ گاه در نظ ــتم. هی نداش
ــم  ــامن منی کن ــت. گ ــده اس ــم نیام خوش
کــه  بــا کســی  قطــار  کوپــه  در  هرگــز 
یــا  باشــم  زده  حــرف  منی شــناختم 
بــا همســفری در کشــتی ســخن گفتــه 
ــاز  ــرف را ب ــه او رس ح ــر آنک ــم، مگ باش
پــری  باشــد. گــامن منی کنــم  کــرده 

باشــم.«. بــوده  دوست داشــتنی 

گردآورنده: نجمه رسا

سفـر در میان واژه ها



ــی  ــف مردانگ ــای مختل ــه رویکرده  در مطالع

می تــوان دریافــت کــه  »مــرد«، »مردانگــی« و 

ــناختی،  ــف روان ش ــد مختل ــودن« برآین ــه ب »مردان

دارد.  اجتامعــی  و  فرهنگــی  بیالوژیکــی، 

همچنیــن بیشــرین فهــم مــا از دنیــای اجتامعــی 

کــه در آن زندگــی می کنیــم و یــا مســایلی کــه بــا 

و  تیوری هــا  اســاس  بــر  هســتیم،  مواجــه  آن 

مــردان  توســط  عمدتــاً  کــه  اســت  دانشــی 

خلق شده اند. 

مردانگــی  می رســد  به نظــر  دیگــر  جانــب  از 

ماحصــل »یــک پدیــده چنــد قطبــی اســت کــه در 

ــواع متفــاوت ظهــور یافتــه اســت.«  ــه ان جوامــع ب

ــک  ــی هژمونی ــه، مردانگ ــه در جامع ــی ک به گونه ی

بــا  و مســلط می منایــد و سال هاســت مــردان 

ــا  ــان تنه ــه و زن ــه تاخت ــلطه در جامع ــدرت و س ق

قربانیــان خشــونت مــردان بوده انــد. 

نــگاه زنــان و مــردان در جامعــه افغانــی نســبت بــه 

یکدیگــر زنانــه و مردانــه اســت و تعریــف مــردان از 

ــرور و  ــه دار، زن فرزندپ ــر، زن خان ــان، زن کارگ زن

زن بــرآورده کننــده نیــاز جنســی آنهاســت. 

ــرت،  ــد، باغی ــردان را قدرمتن ــان م ــل، زن در مقاب

در  می داننــد.  زحمتکــش  و  حامــی  جســور، 

ــرد  ــف از کارک ــه تعری ــم ک ــل در می یابی ــن تقاب ای

مردانگــی، مســلط بــوده و از زنانگــی ضعیــف. 

بدیــن معنــی کــه اکــرث زنــان منی تواننــد بــه 

کســب تحصیــل و ســواد بپردازنــد. 

آنهــا باورمندنــد کــه کارهــای بیــرون از خانــه 

حــق  زنــان  و  بــوده  مردانــه 

ــه ایــن نــوع امــور را  دخالــت ب

ندارنــد. درایــن میــان، پدیــده 

مردانگــی در ایــن جامعــه چند 

ــت می گــردد و از  ــه حامی جانب

ــش  ــز نق ــان نی ــق زن ــن طری ای

کننــدۀ  بازتولیــد  و  ابقاگــر 

ضعــف را ایفــا می کننــد. 

نشــان  تحقیقــات  بعضــی 

بــر  موثــر  عوامــل  می دهــد، 

مردانگــی  ســاختارمندی 

»تــرس  جامعــه  در  مســلط 

قــوام  »باورهــای  نهادینــه«، 

»تاکیــد  معنــوی«،  یافتــه 

و  ذهنــی«  ســنت های 

هســتند.  منادیــن«  »خشــونت 

ــع  ــردان توزی ــط م ــیتی توس ــت جنس ــون هوی چ

ــا  ــان ب ــاز و زن ــرین امتی ــا بیش ــا ب ــده و آنه گردی

کمریــن  بــا  زنانگــی  هویــت 

امتیــاز در محرومیــت مطلــق بــرس 

کالینــز  کــه  طــوری  می برنــد. 

ــک  ــی ی ــد اســت: »هــر زمان معتق

کنــرل  را  زور  وســایل  جنــس 

تــوان  جنــس  ایــن  می کنــد 

بهره گیــری از ایــن قــدرت را بــرای 

تســلط بــر جنــس مقابــل دارد و از 

ایــن طریــق می توانــد یــک نظــام 

جنســیتی نابرابــر را ایجــاد کنــد«.  

در مقابــل اعتقــادات زنان نســبت 

ــه  ــرس ب ــردان و هم ــوق م ــه حق ب

هژمونیــک  هویــت  مردانگــی 

ــه  ــی ک ــت؛ به گونه ی ــیده اس بخش

زنــان هیــچ انتخابــی جــز پذیــرش 

قــدرت مــردان ندارنــد و در هــر 

رشایــط برتــری مــردان را بازتولیــد 

تاییــد می کننــد. و 

»انقیــاد«  اســت:  معتقــد  فوکــو 

تحــت  دیگــری  بــر  »تســلط«  و 

فرهنگــی  و  تاریخــی  رشایــط 

کــردن  پنهــان  بــا  خــاص، 

طریــق  از  قــدرت«  »ســازوکار 

ــت  ــادت و طبیع ــورت ع ــه ص ــردن آن ب ــی ک درون

در گفتــار و نوشــتار روزانــه درون عرصــه عمومــی 

و خصوصــی تولیــد و بازتولیــد می شــود. از طــرف 

دیگــر لــت و کــوب زنــان، رادیکالیــزم مردانــه، 

نابرابــری جنســیتی و همــه موانــع فــراروی زنــان 

ریشــه در پذیــرش مردانگــی مســلط دارد. دخالت 

ــتثنی  ــر مس ــن ام ــز از ای ــه نی ــنت¬های جامع س

نیســت. چــون منشــأ اکــرث کنش هــای اجتامعــی 

ســنت های حاکــِم در جامعــه بــوده کــه در پیونــد 

بــا مذهــب و پیشــینه عقایــد شــکل گرفته اســت. 

ــی  ــای مردانگ ــد، پیامده ــان می ده ــواهد نش ش

مســلط در جامعــه افغانــی مــواردی چــون »تــداوم 

کلیشــه های  »تــداوم  مردســاالر«،  فرهنــگ 

ــی«  ــونت های خانوادگ ــداوم خش ــیتی« و »ت جنس

در  کــه  آنجــا  از  بوده انــد. 

مــردان  مردســاالر  فرهنــگ 

بــا اســتفاده از برتــری کــه 

و  فرزنــدان  بــرای  دارنــد 

وضــع  محدودیــت  زنــان 

ــت  ــار را در دس ــرده و اختی ک

خشــونت های  گرفته انــد، 

حتــی  و  خانوادگــی 

اجتامعــی  خشــونت های 

ــع  ــد. مناب ــه دارن جنبــه مردان

دســرس  در  اقتصــادی 

حتــی  و  اســت  مــردان 

اســتند  شــاغل  کــه  زنانــی 

بــه  را  دست مزدشــان  نیــز 

بــا  می بخشــند.  همــرسان 

ایــن وضــع ممکــن اســت وســعت آســیب های 

مردانگــی هژمونیــک تــا چندیــن نســل بــه طــول 

انجامــد. 

پدیــده  رقابتی-جنســیتی-  فضــای  چنیــن  در 

زنانگــی در انــزوا قــرار گرفتــه و قهرمانــان اصلــی 

حــوزه جنســیت، مــردان جامعــه هســتند. بــا 

ایــن اســاس، درمی یابیــم کــه رسرشــته نابرابــری 

ــت.  ــردان اس ــرف م ــز از ط ــیتی نی جنس

به گفتــۀ کانــل: نابرابــری جنســیتی رصفــا »تــوده 

بی شــکل از داده هــا« نیســت، بــل حوزه¬یــی 

موقعیــت  در  آن  طریــق  از  زنــان  کــه  اســت 

می شــوند.  نگهداشــته  مــردان  فرودســت 

بــا ایــن وصــف، مــردان جامعــه، گســتاخانه بــر بی 

ــای  ــا ادع ــد و تنه ــار می کنن ــود افتخ ــی خ رحم

ــان  ــواده و همرسان ش ــر خان ــودن ب ــان مقتدرب آن

در  آدمــی زاد  ذاتــی  خاســتگاه  گرچــه  اســت. 

قامــت تاریــخ، داشــن قــدرت و ســلطه بــر افــراد 

بــوده اســت، امــا تســلط مــردان افغانــی بــر زنــان 

چهــره ی غیــر انســانی جنــس مــرد را در برابــر 

مــردان  اعتــامد  می دهــد.  نشــان  زن  جنــس 

ــات  ــرز ارتباط ــت. م ــدک اس ــان ان ــه زن ــبت ب نس

ســطح  براســاس  مــرد  و  زن  بیــن  اجتامعــی 

ــه  ــی تقلیــل یافت بینــش و غیــرت یــک مــرد افغان

و محــدود شــده اســت. بــه طــوری کــه زنــان 

ــرس،  ــط هم ــه توس ــی ک ــد از محدوده ی منی توانن

پــدر یــا برادرشــان به وجــود آمــده پــا فراتــر نهنــد 

و بــا مــردان دیگــر در گفتگوهــای عــادی همــکالم 

ــوند.   ش

ــتان،  ــه افغانس ــی در جامع ــت مردانگ در کل روای

پیشــینه یی طوالنــی دارد. از زمانــی کــه دایــره 

بــا  هم مــرز  جامعــه  ایــن  مــردان  شــناخت 

ــده،  ــان ش ــخت مذهبی ش ــفت و س ــادات س اعتق

همــواره تجربــه زنــان جامعــه در زندگــی خشــونت 

ــت  ــوان یاف ــی را می ت ــر خامن ــت. کم ــوده اس ب

نشــان  فعلــی  وضعیــت  از  رضایتمنــدی  کــه 

ــه  ــن ب ــه خوش بی ــان ک ــده زن ــی آن ع ــد. حت بده

ــونت  ــر »خش ــند، تلنگ ــردان باش ــوی م ــار نیک رفت

منادیــن« در روح و روان آنهــا گــواه تــرس از ســلطه 

ــت. ــوب اس ــه و رسک مردان

خشــونت  نــوع  ایــن  اســت  معتقــد  بوردیــو 

زن  بــرای  ســلطه  از  تصــوری  اینکــه  بــدون 

ــکل  ــا را ش ــه آن ه ــای اندیش ــاورد، بن ــود بی به وج

ــد.  ــل می کن ــی عم ــورت طبیع ــه  ص ــد و ب می ده

مردانگــی مســلط  روی هم رفتــه، چرخ نده هــای 

ــل توقــف نیســت و  ــه آســانی قاب در افغانســتان ب

ــور متحــرک  ــاز خواهــد ایســتاد کــه موت ــی ب زمان

مردســاالری از کار بیفتــد و فهــم ســوارکاران ایــن 

ــد.  ــر کن ــک تغیی ــیر تراژی ــبت مس ــین نس ماش

یادداشت
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نویســنده ایــن مــن بخاطــر حفــظ هویــت قربانــی اســم مســتعار 

سونیا را برایش انتخاب کرده است. 

ســونیا از زمانــی  کــه بــه یــاد مــی آورد بــا مادرکالنــش زندگــی کــرده 

ــر  ــتان ها به خاط ــات در تابس ــر اوق ــونیا بیش ــادرکالن و س ــت. م اس

ــای  ــن روزه ــی از همی ــد. در یک ــه می رفتن ــه قری ــاغ ب ــت از ب مراقب

تابســتانی کــه در ده بودنــد؛ ســونیای کوچــک و بی  دفــاع، پنهــان از 

چشــم مــادرکالن مــورد تجــاوز پــرس کاکایــش قــرار می گیــرد. ســونیا 

آشــفته و پریشــان، بــر اثــر ترســی کــه بــه جانــش افتــاده، در مــورد 

ایــن اتفــاق بــا هیــچ کــس صحبــت منی کنــد...

 مــن ســونیا را وقتــی پانــزده ســاله بــود و تــازه نامــزد شــده بــود؛ در 

یــک محفــل عروســی مالقــات کــردم. رفتــارش نارمــل نبــود. بســیار 

خشــن و لجبــاز بــود. وقتــی دخــران همســن وســالش نامــزدی اش 

را برایــش تربیــک گفتنــد، او چنــد مشــت نثــار دخــران کــرد. شــاید 

ــن  ــد و همچنی ــرده بودن ــغال ک ــش را اش ــه ذهن ــدی ک ــرات ب خاط

ــی  ــود. کس ــرده ب ــرب ک ــت او را مضط ــه داش ــی ک ــال کم ــن و س س

هــم منی فهمیــد کــه در دل کوچــک ســونیا چــه می گــذرد کــه او را 

این همــه تلــخ و عبــوس کــرده اســت. دوران طالبــان بــود. ســونیا بــا 

دنیــای کودکــی وداع و بــه جمــع زنــان پیوســت. شــاید او هرگــز در 

ــکارت و شــب عروســی چیــزی منی دانســت.  مــورد ب

شــوهر ســونیا در شــب عروســی بعــد از اینکــه فهمیــد ســونیا باکــره 

نیســت تــا رسحــد مــرگ او را لــت وکــوپ کــرد و بعــد بــه خانــه 

پــدرش بــرد. از نظــر همــه رســوایی بزرگــی اتفــاق افتــاده بــود. پــدر 

ــا  ــد ت ــکنجه کردن ــن روز او را ش ــونیا چندی ــمگین س ــرادران خش و ب

ــش رخ داده اســت.  ــاق برای ــن اتف ــد کــه در کجــا و چطــور ای بگوی

ــل  ــال ها قب ــه س ــی آورد ک ــاد م ــکل به ی ــه مش ــع ب ــونیا در آن موق س

پــرس کاکایــش در حقــش ایــن خشــونت را روا داشــته اســت. تعجبی 

ــی را ســخت کوشــیده  ــن مــدت طوالن ــدارد چــون او متــام ای هــم ن

بــود تــا ایــن خاطــره وحشــتناک را از ذهــن خــود پــاک کنــد و آن را 

فرامــوش منایــد. 

چنــد روز بعــد ا زایــن اتفــاق پــدر ســونیا کاله خــود را بــه رســم 

عــذر در مقابــل دامــادش می گــذارد و از او می خواهــد تــا بــرای 

حفــظ آبرویــش دخــرش را بــه عنــوان یــک نوکــر در خانــه اش نگــه 

ــرسش،  ــه هم ــال در خان ــونیا دو س ــه س ــود ک ــن می ش دارد. اینچنی

به حیــث یــک بــرده جنســی 

وقتــی  می کنــد.  زندگــی 

ــد  ــونیا متول ــد س ــن فرزن دومی

را  او  شــوهرش  می شــود، 

طــالق داده و بــه خانــه پــدرش 

یــک  البتــه کــه  می فرســتد. 

حــارض  هرگــز  افغــان  مــرد 

زنــی  فرزنــدان  منی شــود 

کــه طــالق می دهــد را بــه او 

ــدش  ــردو فرزن ــس  ه ــپارد پ بس

از  ســونیا  می گیــرد.  او  از  را 

درد دوری دو طفــل افرسدگــی 

شــدید می گیــرد؛ بــه حــدی 

انظــار همــه  از  را  کــه خــود 

می کنــد.  پنهــان  مــردم 

ــونیا  ــی س ــار دوم، وقت ــرای ب ب

آن  دیگــر  کــردم  مالقــات  را 

پنــج ســال  لجبــاز  دخــرک 

ــه  ــه ب ــود ک ــز ب ــرسده و اجتامع گری ــک زن اف ــود. او ی ــری نب ــل اث قب

ســختی گــپ مــی زد.  دو ســال بعــد ســونیا زن مــردی مســن شــد 

ــونیا  ــود. س ــده ب ــددار نش ــا فرزن ــرده ام ــل ازدواج ک ــال ها قب ــه س ک

ــه  ــد اینک ــه امی ــود و ب ــه های خ ــردن جگرگوش ــوش ک ــر فرام به خاط

ــود را  ــه خ ــا درد دوری دو جگرگوش ــاورد ت ــا بی ــری به دنی ــد دیگ فرزن

فرامــوش کنــد بــا ایــن مــرد همــرسدار ازدواج کــرد تــا شــاید صفحــه 

جدیــد زندگــی بــه رویــش بــاز شــود، امــا بــاز هــم بخــت بــا ســونیا 

یــار نبــود. ایــن بــار معلــوم شــد کــه همــرس او خــودش عقیــم بــوده و 

ــادر نشــد.  ســونیا هــم هرگــز م

شــاید ایــن داســتان را بــا روایت هــای دیگــری شــنیده باشــید. شــاید 

ایــن داســتان پررنــج تکــراری  و در عیــن حــال دردآور و ناامیدکننــده 

ــان و دخــران ایــن رسزمیــن باشــد  داســتان زندگــی بســیاری از زن

کــه از روزی کــه متولــد می شــوند تــا وقتــی ایــن دنیــا را تــرک 

می کننــد زندگــی برایشــان چیــزی جــز درد و ناکامــی نــدارد. زنــان 

ــد کــه خودشــان هرگــز  ــاوان گناهــی را می پردازن ــی تجــاوز  ت قربان

ــده اند. ــب نش مرتک

  عوامل موثر بر 
ساختارمندی مردانگی 

مسلط در جامعه 
»ترس نهادینه«، 

»باورهای قوام یافته 
معنوی«، »تاکید 

سنت های ذهنی« و 
»خشونت منادین« 

هستند.

  منابع اقتصادی در 
دسرتس مردان است و 

حتی زنانی که شاغل 
استند نیز 

دست مزدشان را به 
همرسان می بخشند. با 
این وضع ممکن است 

وسعت آسیب های 
مردانگی هژمونیک تا 
چندین نسل به طول 

انجامد. 

جگرگوشه های   
خود و به امید اینکه 
فرزند دیگری به دنیا 

بیاورد تا درد دوری دو 
جگرگوشه خود را 

فراموش کند با این 
مرد همرسدار ازدواج 
کرد تا شاید صفحه 

جدید زندگی به 
رویش باز شود، اما باز 
هم بخت با سونیا یار 

نبود. 

مجمع حمایت از اجتماع با محوریت ریاست حج و اوقاف هرات رسما 
کارش را در این والیت آغاز کرد

رییس اداره حج و اوقاف هرات گفت: هدف از ایجاد این مجمع کاهش خشونت   ها علیه زنان و کودکان خیابانی بوده که با 
محوریت این اداره پیش برده می شود.

اعضای این مجمع؛ ریاست حج اوقاف، فعاالن جامع مدنی، جوانان، ریاست امور زنان، اداره کار و اجتماعی و دیگر ادارات هستند.
رییس این اداره گفت همه اعضای این مجمع بدون هیچ کدام امتیازی فعالیت های خود را انجام می   دهند.

مردانگی مسلط 
هویت جنسیتی توسط مردان توزیع گردیده و آنها با بیشترین امتیاز و زنان با کمترین امتیاز در 

محرومیت به سر می برند
علی اشراق

مقصـر کیسـت؟
روایت زنی که از سوی پنج مرد زندگی 

خود مورد خشونت قرار گرفت

داکتر نظیفه فقیریار



 بر اساس گزارش یک روزنامه تایوانی، آیفون۱۳ از سیستم تشخیص 

آن  در  منایشگر  اندازه  دلیل  همین  به  و  است  برخوردار  جدیدی  چهره 

کوچک تر خواهد شد.

انتشار  با  تایمز  دیجی  روزنامه 

که  کرد  اعالم  جدیدی  گزارش 

بهره مندی  خاطر  به  آیفون۱۳ 

ناچ  جدید،   Face ID از 

داشت.  خواهد  کوچک تری 

این روزنامه همچنین با استناد 

تأمین  به منابع خود در زنجیره 

اپل مدعی شد که دوربین فوق 

امسال  آیفون های  در  عریض 

قوی تر می شود.

یا کوچک شدن ناچ در رسی  این سومین مرتبه  است که شایعه باریک 

به  استناد  با  پیشر  جاپانی  خربگزاری  یک  می شود.  مطرح  آیفون۱۳ 

 Ice« منابع آگاه در زنجیره تأمین چنین ادعایی را مطرح کرد. همچنین

Universe«  که از منابع مؤثق در حوزه تکنالوژی به شامر می رود نیز از 

کوچک شدن ناچ آیفون های جدید خرب داد.

بریدگی  طول  کاهش  جای  به  اپل  که  شده  اشاره  گزارش  دو  هر  در 

باالی  حاشیه  تا  کرد  خواهد  کمر  را  آن  ارتفاع  آیفون۱۳  در  منایشگر 

صفحه منایش کمر به چشم بیاید.

روزنامه تایوانی در ادامه گزارش خود اشاره می کند که فیس آیدی جدید 

LG Innotek  و سنسورهای سلفی  توسط فاکسکان و رشکت کوریایی 

ادعا  همچنین  روزنامه  این  منابع  شد.  خواهد  تأمین   O-Film توسط 

می کنند که رسی آیفون۱۳ هامنند آیفون های سال قبل همچنان از لنز 

 CMOS 7  استفاده خواهند کرد. البته مودل های گران تر پرو به سنسورP

Image Sensor  با رزولشن بهر و مدل های ارزان تر از سنسور CIS به کار 

رفته در آیفون۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس استفاده خواهند کرد.

تصمیم سامسونگ برای 
بازنشسته کردن »نوت«ها

بازنشسته  نوت  محصوالت  است  قرار  اطالعات  جدیدترین  طبق 

شوند و دیگر شاهد عرضه نسخه جدیدی از این گوشی های هوشمند 

نخواهیم بود.

گلکسی  گوشی  تولید  توقف  به  منابع  برخی  گذشته  ماه های  در 

کوریایی  کمپنی  این  مدیران  از  یکی  اما  بودند،  کرده  اشاره  نوت 

چنین موضوع را رد کرد و همچنین شاهد انتشار رندرهای گلکسی 

بودیم. در هامن زمان مدیر بخش موبایل سامسونگ  اولرا  نوت۲۱ 

از پشتیبانی گوشی های بیشری از قلم S Pen خرب داد و برای اولین 

بار یکی از گوشی های رسی گلکسی S  یعنی گلکسی S21 اولرا با 

پشتیبانی از این قلم معرفی شد.

که  کرده اند  اشاره  موضوع  این  به  فناوری  موثق حوزه  منبع  دو  حاال 

گوشی های رسی گلکسی نوت در پایان عمر خود قرار دارند و خربی 

از گوشی گلکسی نوت۲۱ نخواهد بود. ظاهرا سامسونگ اخیرا به این 

تولید نکند که مسلام خرب  را  این محصوالت  نتیجه رسیده که دیگر 

خوشایندی برای طرفداران آن نخواهد بود.

در حالی که »Ice Universe« در توییتی از پایان کار رسی نوت خرب 

داده، یک منبع صنعتی به نام »راس یانگ« به این موضوع اشاره کرده 

بازار کند.  وارد  را   FE ۲۰ که شاید سامسونگ گوشی گلکسی نوت

یانگ همچنین در توییت اخیرش از افزایش فروش گوشی های رسی 

داده  خرب  نوت  رسی  بعدی  نسل  تولید  عدم  علت  به   S21 گلکسی 

است.

با  چندانی  تفاوت  گذشته  سال های  در  نوت  رسی  گوشی های 

گوشی های رسی گلکسی S نداشتند و با توجه به پشتیبانی گلکسی 

S21 اولرا از قلم S Pen، شاید توقف تولید رسی نوت منطقی باشد. 

کوریایی ها می توانند با اینکار روی گوشی های قاتکی مترکز کنند و با 

عرضه محصوالت متنوع، فروش آن ها را افزایش دهند.

»ما  گفته:  و  داده  نشان  واکنش  اطالعات  این  به  نسبت  سامسونگ 

به نوآوری در دنیای موبایل متعهد هستیم و با تجارب جدید زندگی 

کاربران را راحت تر و بهر می کنیم. در همین راستا تصمیم گرفتیم 

تجربه استفاده از قلم S Pen را به طور اختیاری برای کاربران گلکسی 

برای  قلم  از  می توانند  گوشی  این  مالکان  کنیم.  فراهم  اولرا   S21

هدف  که  آنجایی  از  بربند.  بهره  خود  لحظات  یادداشت  یا  نقاشی 

کاربران  است،  کاربری  تجربه  بهرین  ارایه  اولرا   S21 گلکسی 

بهره مند  نوت  رسی  قابلیت های  محبوب ترین  از  یکی  از  می توانند 

شوند.

این موضوع به معنای عدم تعهد سامسونگ به گوشی های رسی نوت 

نیست، اما تجربه کاربری آن را وارد محصوالت دیگری می کنیم. با این 

کار بهرین تجربه کاربری در اختیار متام کاربران قرار می گیرد و ما 

به به طور فعال به آن ها گوش می دهیم و آن ها را در محصوالت آینده 

به کار می بریم.«

گوشی های  برای  برنامه یی  چه  سامسونگ  دید  و  ماند  منتظر  باید 

می شود  متوقف  همیشه  برای  آن  تولید  آیا  دارد،  درنظر  نوت  رسی 

به رسی  نسبت  متفاوتی  قابلیت های  با  را  بعدی  نسل  کوریایی ها  یا 

گلکسی S وارد بازار می کنند.

دانـش و تکـنالوژی
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آیفون ۱۳ تاچ کوچک تری 
خواهد داشت 

ــر  ــش ب ــاورا بنف ــعه م ــی در اش ــرات طبیع  تغیی

بــر  امــا  می گــذارد،  کووید۱۹تأثیــر  گســرش 

اســاس تحقیقــات جدیــد از دانشــگاه هــاروارد، 

ــه  ــات پیش گیران ــا اقدام ــه ب ــر در مقایس ــن تأثی ای

و  ماســک  از  اســتفاده  فزیکــی،  فاصلــه  ماننــد 

قرنطین بسیار کمر است.

بــه نقــل از جاناتــان پروکتــور، دانشــجوی فــوق 

دکتــورا در ابتــکار علــم دیتــای هــاروارد و مرکــز 

محیــط زیســت هــاروارد، درک احتــامالت انتقــال 

کوویــد۱۹ بــه صــورت فصلــی می توانــد بــه مــا در 

بــه بیــامری همه گیــر در ماه هــای  پاســخ گویی 

آینــده کمــک کنــد. وی هم چنیــن افــزود: ایــن 

ــن  ــد ۱۹ممک ــه کووی ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه

اســت الگــوی فصلــی داشــته باشــد و در زمســتان 

کــه هــوا تاریک تــر از تابســتان اســت، رسیع تــر 

ــد. ــرش یاب گس

و  آب  داده هــای  روزانــه  تحلیــل  و  تجزیــه  بــا 

بیــش  در  اداری  از۳۰۰۰منطقــه  بیــش  هوایــی 

ــگاه  ــرب از دانش ــر های ــارت پی ــور و نظ از 170کش

ــک  ــان ی ــرش در می ــه گس ــد ک ــاروارد، دریافتن ه

جمعیــت، در هفته هــای بعــد از قــرار گرفــن در 

ــه  ــت ک ــر اس ــش کم ــاورای بنف ــعه م ــرض اش مع

ایــن یافته هــا در مجموعــه مقــاالت آکادمــی ملــی 

ــد. ــرش ش ــوم منت عل

ایــن  از زمــان ظهــور  بــودن کوویــد۱۹  فصلــی 

بــه  گذشــته  ســال  یــک  طــول  در  بیــامری 

ــد  ــت. هرچن ــوده اس ــرح ب ــام مط ــک مع ــوان ی عن

گســرش  در   uv اشــععه  نقــش  از  نشــانه هایی 

دارد.  وجــود  بیــامری  ایــن 

بــه  وابســته  گونه هــای 

کرونــا ویــروس نظیــر ســارس 

بنفــش  مــاورای  اشــعه  بــه 

حســاس هســتند و مطالعــات 

نشــان  آزمایشــگاهی  اخیــر 

 uv اشــعه  کــه  می دهــد 

ــر قعــال شــدن  ــه غی منجــر ب

ســارس کــو ۲ بــرروی ســطوح 

) کــه عامــل بــروز کوویــد۱۹ 

می شــود. اســت( 

ــال  ــوه انتق ــی بالق درک فصل

ــا  ــه م ــد ب ــد ۱۹می توان کووی

ــامری  ــه بی ــخگویی ب در پاس

ــده  ــای آین ــر در ماه ه همه گی

ــن حــال،  ــا ای ــد. ب کمــک کن

تأثیــر  درک  بــرای  تــالش 

ــی  ــای واقع ــعه uv در دنی اش

ــی داده هــا  ــت کــم یاب ــه عل ب

جداســازی  دشــواری  و 

ــال  ــل انتق ــایر عوام ــی از س ــای آب و هوای متغیره

محــدود شــده اســت. 

کننــده  مخــدوش  عوامــل  از  جلوگیــری  بــرای 

بالقوه یــی کــه در مناطــق مختلــف متفــاوت اســت، 

ماننــد زیرســاخت های مراقبت هــای بهداشــتی یــا 

ــا پــی  ــود ت تراکــم جمعیــت، ایــن تیــم در تــالش ب

بــربد کــه چگونــه انتقــال ویــروس در یــک جمعیــت 

خــاص بــا توجــه بــه تغییــرات نــور خورشــید، دمــا، 

بــارش و رطوبــت کــه توســط هــامن جمعیــت تغییــر 

ــر همــراه اســت. ــا تغیی ــد، ب می کن

منــگ توضیــح داد : مــا اساســاً می پرســیم کــه آیــا 

ــط محیطــی کــه توســط  ــه در رشای نوســانات روزان

ــوارد  ــوع م ــا وق ــود ت ــه می ش ــت تجرب ــک جمعی ی

جدیــد ابتــال بــه کوویــد۱۹ در مــدت ۲هفتــه بعــد 

تأثیــر می گــذارد.

ــو وی  ــعه ی ــد۱۹ و اش ــن کووی ــه بی ــان رابط محقق

ــری  ــی همه گی ــای ابتدای ــتفاده از داده ه ــا اس را ب

بــرای  رابطــه  ایــن  از  وســپس  داده  تشــخیص 

ــرش  ــر گس ــی ب ــرات فصل ــر تغیی ــازی تاثی شبیه س

ــد کــه  ــد. آن هــا دریافتن ــد۱۹ اســتفاده کردن کووی

تغییــرات اشــعه UV در در زمســتان و تابســتان 

رشــد  نــرخ  هفت درصــدی  کاهــش  بــه  منجــر 

نیم کــره  رسارس  در  متوســط  طــور  کووید۱۹بــه 

ــرخ رشــد  ــاً نیمــی از ن شــاملی می شــود کــه تقریب

روزانــه در ابتــدای همه گیــری اســت. در حالــی 

ــه  ــد کووید۱۹ب ــان می ده ــات نش ــن تحقیق ــه ای ک

دلیــل تغییــر در تابــش اشــعه یــو وی، الگــوی 

بــودن  امــا فصلــی  فصلــی را نشــان می دهــد، 

کامــل کوویــد۱۹ به دلیــل تأثیــر ســایر عوامــل 

محیطــی ماننــد دمــا و رطوبــت، هنــوز نامشــخص 

ــت. اس

ــش  ــاورا بنف ــعه م ــر اش ــا از تأثی ــت: م ــون گف کارلت

اطمینــان داریــم، امــا ایــن تنهــا یــک قطعــه از 

)انتقــال(  کامــل  تصویــر 

تیــم  ایــن  اســت.  فصلــی 

خاطرنشــان کــرد کــه تأثیرات 

از  یکــی  تنهــا  محیطــی 

عوامــل تعیین کننــده انتقــال 

کوویــد۱۹ اســت و تخمیــن 

زده شــده کــه اثــرات فصلــی 

اشــعه یــو وی در نیــم کــره 

شــاملی و جنوبــی کــرسی 

از انــدازه اثــرات پیش بینــی 

ضــد  سیاســت های  شــده 

ــا و  ــامل قرنطینه ه ــرسی ش م

ممنوعیــت ســفر اســت.

گفــت:  ناظــران  از  یکــی 

تابســتان  کــه  هامن طــور 

امســال در ایــاالت متحــده 

ــت  ــد اس ــم، بعی ــاهد بودی ش

مــاورا  اشــعه  تابــش  کــه 

UV یبنفــش بــدون ایجــاد 

جــدی  سیاســت های 

فاصله گــذاری اجتامعــی، باعــث متوقــف شــدن 

شــود. ویــروس 

 وی افــزود: رصف نظــر از آب و هــوا، بــه نظــر 

ــرای کاهــش رسعــت  می رســد اقدامــات اضافــی ب

گســرش رضوری اســت.

ایــن تیــم داده هــا را بــه روش هــای مختلــف مــورد 

مــداوم  طــور  بــه  و  داد  قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه 

ــر  ــو وی بیش ــعه ی ــش اش ــه تاب ــه هرچ ــت ک دریاف

باشــد، گســرش کوویــد ۱۹کمــر اســت، امــا 

ــن  ــی ای ــه مکانیزم ــه چ ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن

ایــن  اســت  ممکــن  می کنــد.  تحریــک  را  اثــر 

ــروس را  ــعه uv وی ــه اش ــد ک ــی از آن باش ــر ناش ام

در ســطوح و یــا در آئروســل از بیــن می بــرد، یــا 

اینکــه در روزهــای آفتابــی افــراد بیشــر در خــارج 

ــال  ــامل انتق ــذا احت ــد و ل ــه رس می برن ــزل ب از من

کمــر میشــود. حتــی ممکــن اســت اشــعه یــو وی 

بــا تحریــک تولیــد ویتامیــن دی و تقویــت سیســتم 

ایمنــی، حساســیت بــه کوویــد۱۹ را کاهــش دهــد.

هایــرب گفــت: هنــوز مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه 

ــور  ــه ط ــی ب ــل محیط ــه عوام ــم چگون ــا منی دانی م

مســتقیم و غیرمســتقیم، بــا تاثیــر بــر رفتــار انســان، 

بــر شــیوع ویــروس تأثیــر می گذارنــد. 

وی افــزود: امــا درک بهــر از تأثیــرات محیطــی 

فصلــی  تنظیــم  امــکان  می توانــد  برکوویــد۱۹ 

و  کنــد  فراهــم  را  مهارگونــه  سیاســت های 

ــراتژی های  ــا اس ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــن اس ممک

باشــد. کننــده  کمــک  واکسیناســیون 

معلومات madanyatdai سال دهم   شامره 688         دوشـنبه  6 دلو  1399 ly.com

تغییرات طبیعی در اشعه ماورای بنفش بر گسترش شیوع کرونا تأثیر می گذارد

نخست وزیر ایتالیا: 
تاخیر در ارایۀ واکسن کرونا از طرف دو شرکت فایزر و اَستراِزنِکا »غیرقابل قبول« است 

 این دو رشکت هشدار داده اند که به دلیل مشکالتی در خط تولید نخواهند توانست میزان توافق شده را تحویل کشورهای اتحادیه اروپا دهند.

هفته پیش فایزر اعالم کرد که درحال کاهش عرضه واکسن به اروپاست تا برای افزایش ظرفیت ساخت تغییراتی در خط تولید ایجاد کند. اتحادیه اروپا 

۶۰۰میلیون دوز فایزر سفارش داده است. 

آقای کونته روز شنبه در فیسبوکش نوشت: »برنامه واکسیناسیون ما... بر اساس وعده هایی تنظیم شده که رشکت های دواسازی آزادانه در قرارداد با 

کمیسیون اروپا قولش را داده اند.«

گردآوردنده: نجمه رسا

فصلی بودن کووید۱۹ از   
زمان ظهور این بیامری در 
طول یک سال گذشته به 

عنوان یک معام مطرح بوده 
است. هرچند نشانه هایی از 

نقش اشععه uv در گسرتش 
این بیامری وجود دارد. 

گونه های وابسته به کرونا 
ویروس نظیر سارس به اشعه 
ماورای بنفش حساس هستند 
و مطالعات اخیر آزمایشگاهی 

 uv نشان می دهد که اشعه
منجر به غیر قعال شدن 

سارس کو ۲ برروی سطوح ) 
که عامل بروز کووید۱۹ 

است( می شود.

فصلی بودن کووید۱۹ از   
زمان ظهور این بیامری در 
طول یک سال گذشته به 

عنوان یک معام مطرح بوده 
است. هرچند نشانه هایی از 

نقش اشععه uv در گسرتش 
این بیامری وجود دارد. 

گونه های وابسته به کرونا 
ویروس نظیر سارس به اشعه 
ماورای بنفش حساس هستند 
و مطالعات اخیر آزمایشگاهی 

 uv نشان می دهد که اشعه
منجر به غیر قعال شدن 

سارس کو ۲ برروی سطوح ) 
که عامل بروز کووید۱۹ 

است( می شود.



بوریس  و  امریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو   

از  بعد  بار  اولین  برای  بریتانیا  نخست وزیر  جانسن، 

رشوع ریاست جمهوری بایدن، تلیفونی باهم صحبت 

تاکید  کشور  دو  روابط  کردن  عمیق تر  بر  و  کرده 

کردند.

گفتگوی  این  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

رضورت  خصوص  در  جانسن  و  بایدن  تلیفونی، 

هامهنگی در اولویت های سیاست خارجی دو کشور 

در زمینه ایران، روسیه و چین بحث منودند.

هرچند جزییات بیشری از گفتگوی تلیفونی بایدن و 

جانسن در خصوص ایران منترش نشده اما سخنگوی 

جدید کاخ سفید در اولین نشست مطبوعاتی خود 

تاکید کرده بود که مسایل مربوط به ایران و مشخصا 

اولیه  گفتگوهای  محورهای  جزو  هسته یی  برنامه 

بایدن با رسان دیگر کشورها خواهد بود.

برجام  توافق  از  ترمپ  دونالد  زمان  در  امریکا  دولت 

خارج شد اما بریتانیا در کنار دو کشور دیگر اروپایی 

فرانسه و آملان از این توافق حامیت کرده است.

دنبال  به  بایدن  جو  که  کرده  اعالم  سفید  کاخ 

محدودیت برنامه هسته یی ایران از طریق دیپلامتیک 

تعهداتش  اجرای  به  باید  ایران  می خواهد  و  است 

است  اروپایی  رهرب  اولین  جانسن  آقای  بازگردد. 

می کند.  صحبت  امریکا  جدید  رییس جمهور  با  که 

البته آقای بایدن با نخست وزیر کانادا و مکزیک هم 

گفتگو کرده است.

دفرنخست وزیری بریتانیا می گوید: آقای جانسن به 

گرمی از تصمیم رییس جمهور امریکا برای بازگشن 

صحی  سازمان  مجمع  و  پاریس  اقلیمی  پیامن  به 

ویروس  همه گیری  است.  کرده  استقبال  جهانی 

کرونا، پیامن آتالنتیک شاملی )ناتو( و توافق تجاری 

بین رسان  گفتگو  دیگر  محورهای  از  دو کشور  بین 

بریتانیا و امریکا بوده است.

بی بی سی  دیپلامتیک  خربنگار  میسون،  کریس 

می گوید: این مکامله ۳۵دقیقه طول کشیده است. 

به گفته کریس میسون، مکاملات اولیه میان رسان 

کشورها با رییس جمهور امریکا اتفاق عادی و معمول 

در روال دیپلامتیک است اما او یک نکته را برجسته 

بریتانیا  نخست وزیر  دفر  بیانیه  در  اینکه  می کند؛ 

به موضوع گفتگو بر رس توافق تجاری آزاد دو کشور 

این  به  حتی  سفید  کاخ  بیانیه  در  اما  شده  تاکید 

موضوع اشاره هم نشده است.

توافق  می گوید،  بی بی سی  دیپلامتیک  خربنگار 

تجاری آزاد دو کشور که بوریس جانسن به دنبال آن 

است، چیزی نیست که به این زودی ها به دست آید.

جو بایدن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترمپ از 

را  او  و  بود  جانسن  بوریس  سیاست های  منتقدان 

ترامپ خوانده  آقای  و روحی«  فزیکی  کاپی  »نسخه 

بود.

 رهـربان بومی برازیل از بولسـونارو، رییس جمهوری 

ایـن کشـور بـه خاطـر جنایـت علیـه برشیـت شـکایت 

کردند.

بـه گـزارش یورونیـوز، دو رهـرب بومـی برجسـتۀ برازیـل 

از دیـوان کیفـری بین املللـی خواسـته اند تـا از ژائیـر 

خاطـر  بـه  کشـور  ایـن  رییس جمهـوری  بولسـونارو، 

جنایـت علیـه برشیـت تحقیـق صـورت گیـرد.

رهـربان بومـی این کشـور، رییس جمهـوری برازیل را به 

آسـیب های بی سـابقه زیسـت محیطی، قتـل و شـکنجه 

کرده اند. متهـم 

رائونـی متوکتیـری، رهرب قبیله کایاپـو و املیر نارایاموگا 

سـورویی، رهـرب قبیله پر سـورویی، شـکایت خـود را به 

هیـات مسـتقر در الهه ارایـه کرده اند.

روزنامه لوموند فرانسـه دو روز پیش، در گزارشـی نوشته 

کـه طبـق ایـن شـکایت بـه دیـوان کیفـری بین املللـی 

گفتـه شـده کـه از زمـان روی کار آمـدن بولسـونارو در 

جنـوری ۲۰۱۹، تخریـب جنـگل آمـازون رسعـت گرفته 

است.

طبـق ایـن گـزارش، جنگل زدایـی در مـدت یـک سـال، 

۳۴.۵درصـد افزایـش یافتـه اسـت. تـرور رهـربان بومی 

و  دارد  قـرار  اخیـر  ۱۱سـال  در  سـطح  باالتریـن  در 

سـازمان های محیـط زیسـتی یـا کنـار کشـیده اند یـا با 

روبـه رو شـده اند. تهدیـد 

ایـن دو رهـرب بومـی برازیـل اعـالم کردنـد کـه کشـتار، 

انتقـال اجبـاری مـردم بومـی، آزار و اذیـت آن ها جنایت 

علیـه برشیت اسـت.

کنشـگران در تـالش هسـتند کـه در کنـار نسل کشـی، 

موضـوع  جنگـی،  جنایـت  و  برشیـت  علیـه  جنایـت 

تخریـب محیـط زیسـت را بـه مـوارد پی گـرد قانونـی در 

کننـد. اضافـه  بین املللـی  کیفـری  دیـوان 

کارمنـدان  برخـی  نیـز،  گذشـته  سـال  جنـوری  در 

بخـش صحـت در برازیـل از دیـوان کیفـری بین املللـی 

خواسـته بودنـد کـه از بولسـونارو به خاطـر جنایت علیه 

برشیـت بـه دلیـل نحـوه مدیریـت در بیـامری همه گیـر 

کوویـد-۱۹ تحقیـق کنـد.

 محکمه استیضاح دونالد ترمپ، رییس جمهوری 

پیشین امریکا که قرار بود روزشنبه )5دلو( در مجلس 

به  میالدی  آینده  ماه  تا  شود،  برگزار  امریکا  سنای 

تعویق افتاد.

به گزارش رادیو آزادی، خربگزاری رویرز در این مورد 

گزارش داده که رهربان مجلس سنای امریکا توافق 

دو  برای  ترمپ  استیضاح  محکمه  جلسه  که  کردند 

هفته دیگر به تعویق افتد.

این تصمیم با توجه به برنامه مجلس سنا در راستای 

بررسی گزینه های جو بایدن، رییس جمهوری جدید 

رای  گرفن  و  کابینه  اعضای  معرفی  برای  امریکا 

اعتامد سنا گرفته شده است.

سنا  دموکرات  اکرثیت  رهرب  شومر،  چاک  سناتور 

گفته است: محکمه استیضاح آقای ترمپ قرار است 

۸ فربوری برگزار شود؛ موضوعی که با استقبال میچ 

مکانل، رهرب اقلیت های جمهوری خواه سنا نیز مواجه 

شده است.

از  شامری  حمله  از  پس  ترمپ  دونالد  استیضاح 

خشونت طلبان طرفدار او به ساختامن کنگره در روز 

به  حمله  جریان  در  افتاد.  جریان  به  جدی  ۱۷ماه 

ساختامن کنگره یک مامور پولیس و چهار نفر دیگر 

کشته شدند.

۳۰ماه  در  خود  خداحافظی  پیام  در  ترمپ  دونالد 

امریکا،  کنگره  به  را  خشونت طلبان  حمله  جدی 

این چاک شومر  از  پیش  این حال،  با  محکوم کرد. 

گفته بود که نانسی پلوسی، رییس مجلس منایندگان 

به مجلس  امروز  را  ترمپ  استیضاح  این کشور طرح 

از سخرنانی های  بربنیاد گزارش ها،  سنا می فرستد. 

چنین  امریکا  سنای  مجلس  اعضای  جمعۀ  روز 

برمی آید که ترمپ اولین  رییس جمهوری تاریخ امریکا 

خواهد بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش 

در این مجلس»محاکمه« خواهد شد.

او همچنان اولین رییس جمهوری خواهد بود که دو 

جریان  در  است.  محاکمه شده  سنا  مجلس  در  بار 

مجلس  اعضای  ترمپ،  استیضاح  به طرح  رسیدگی 

سنا نقش هیات منصفه را خواهند داشت و گروهی 

به  سارنوال  مقام  در  منایندگان  مجلس  اعضای  از 

مجلس سنا می روند تا دالیل خود برای استیضاح را 

رشح دهند و در مقابل، وکالی دونالد ترمپ وظیفه 

دفاع از او را برعهده خواهند داشت.

رییس جمهوری پیشین امریکا در صورت رای موافق 

دو سوم سناتورها )۶۷ نفر( متخلف شناخته خواهد 

ترمپ،  ریاست جمهوری  پایان دوره  به  توجه  با  شد. 

ریاست جمهوری  مقام  از  وی  برکناری  امکان  دیگر 

وجود ندارد. هنوز مشخص نیست که ریاست جلسات 

محاکمه ترمپ در مجلس سنا را جان رابرتز، رییس 

دادگاه عالی امریکا برعهده خواهد داشت یا خیر.

حزب مخالف اردوغان: کارزاری علیه نظام قیمومیتی آغاز خواهیم کرد

مدحت سنجر، رییس حزب دموکراتیک خلق ها اعالم کرده که این حزب در هشتم ماه فربوری یک کارزار مبارزاتی علیه نظام »قیمومیتی« را در   
ترکیه راه اندازی خواهد کرد.

حزب دموکراتیک خلق ها مخالف دولت اردوغان است و رییس این حزب در جلسه کمیته مدیریت محلی گفت: »پس از شکست حزب عدالت و توسعه 
در انتخابات 2015 و موفقیت چشم گیر ما در آن انتخابات، با عدم قبول نتايج انتخابات و برگزاری مجدد آن انتخابات، كه در حقيقت کودتایی بود، مواجه 
شديم اين روي كرد زمینه را برای مجموعه یی از کودتاهای بعدی علیه قانون را فراهم کرد. زیرا مردم کرد و حزب خلق های ترکیه در مخالفت خود با اين 

نوع کودتا مبارزه و مقاومت خواهند کردند.«
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اولین گفتگوی تلیفونی جانسن و بایدن درباره ایران و مسایل دیگر

شکایت رهبران بومی برازیل از رییس جمهور این کشور به خاطر جنایت علیه بشریت

محکمه استیضاح ترمپ تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد
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تشدید اختالف چین و تایوان؛ 
ناوگروه امریکا وارد دریای جنوبی چین شد

بـاال  بـا  هم زمـان 

گرفـن تنش هـا میـان 

یـک  تایـوان،  و  چیـن 

ناوگروه نیـروی دریایی 

دریـای  وارد  امریـکا 

شـده  چیـن  جنوبـی 

است.

بـه گـزارش بی بی سـی 

فرماندهـی  فارسـی، 

هنـد-آرام  اقیانـوس 

روز  متحـده  ایـاالت 

یک شـنبه )5دلـو( در بیانیه یـی اعالم کرد کـه ناوگروه یـواس اس تئودور 

ایـن  وارد  دریایـی«  تـردد  »آزادی  بـر  تاکیـد  بـرای  شـنبه  روز  روزولـت 

اسـت. شـده  منطقـه 

تایـوان دو روز پیـش گفتـه بـود کـه جنگنده هـا و مبب افکن هـای چیـن 

جزیـره  نزدیکـی  در  تایـوان  هوایـی  حریـم  وارد  گسـرده«  شـکل  »بـه 

پراتـاس شـده اند کـه در بخش شـاملی دریـای جنوبی چین واقع شـده 

است.

دولـت جـو بایـدن، رییس جمهـور امریـکا از چیـن خواسـته کـه تـالش 

بـرای در تنگنـا قـرار دادن تایـوان را متوقـف کنـد.

وزارت خارجه امریکا روز شـنبه در بیانیه یی از پکن خواسـت که دسـت 

از »فشـارهای نظامـی، دیپلامتیـک و اقتصـادی علیـه تایـوان« بـردارد و 

بـه جـای آن وارد مذاکره شـود.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه پیشـنهادی آقـای بایدن هـم هفته پیش 

در جلسـه پرسـش و پاسـخ کمیتـه امـور خارجی سـنا گفت کـه روابط با 

چیـن بزرگ تریـن چالـش جـدی امریـکا در مقایسـه بـا متام کشـورهای 

دیگر اسـت.

روابـط چیـن و امریـکا دو اقتصاد برتـر جهان، در دوره ریاسـت جمهوری 

دونالـد ترمـپ به شـکل کم سـابقه یی تیره شـد.

دعـوت از مناینـده تایـوان در امریـکا بـرای رشکـت در مراسـم تحلیـف 

جـو بایـدن باعث شـده که تنـش در اولیـن روزهای دولت جدیـد امریکا 

بیشـر شود.

پـرواز جنگنده هـای چیـن در حریـم هوایـی تایـوان بـه عنـوان پیامی از 

جانـب پکـن بـرای کابینـه آقـای بایدن تعبیر شـده اسـت.

در ایـن میـان، نیـروی دریایـی امریـکا اعـالم کـرده کـه حرکـت ناوگـروه 

روزولـت در دریـای جنوبـی چیـن بخشـی از فعالیت هـای عـادی بـرای 

اطمینـان از آزادی تـردد دریایـی و ایجـاد رشاکت هایـی بـرای تامیـن 

امنیـت دریایـی اسـت.

دریـای جنوبـی چیـن کـه خطوط حمل و نقـل حیاتـی از آن می گذرند، 

در سـال های اخیـر بـه موضوعـی تنـش زا بیـن چیـن و چندیـن کشـور 

منطقـه شـده اسـت کـه هـر کـدام جزایـر و صخره هـای آن را متعلـق بـه 

خـود می داننـد.

پکـن بـر بخـش بزرگـی از ایـن دریـا ادعـای مالکیـت دارد امـا تایـوان، 

فیلیپیـن، برونئـی، مالـزی و ویتنـام همه مدعی بخش هایـی از این دریا 

. هستند

دریابـان داگ وریسـیمو، فرمانـده ناوگـروه تئـودور روزولـت گفت:»با در 

نظـر گرفـن ایـن که دو سـوم حمل و نقل تجـاری جهـان از این منطقه 

بسـیار مهـم می گـذرد، بسـیار حیاتـی اسـت کـه حضورمـان را تثبیـت 

کنیـم و بـه ترویـج نظـام قانون محوری که بـه همه ما اجازه رشـد و رونق 

می دهـد، ادامـه دهیم.«

ایـن در حالـی اسـت کـه پکن بارهـا به نزدیک شـدن ناوهـای امریکایی 

بـه جزایـر مـورد مناقشـه در دریای جنوبـی چین اعراض کرده اسـت.

بازداشت ده ها عضو یک باند بزرگ 
قاچاق پناهجو در ترکیه

بـزرگ  بانـد  یـک  بازداشـت ۷۲عضـو  از  ترکیـه  امنیتـی  مقام هـای 

قاچاق پناهجو در این کشور خرب داند.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، خربگزاری آناتولـی ترکیه گزارش داده اسـت که 

عملیـات بـرای بازداشـت ایـن افـراد در ۱۲والیـت ایـن کشـور همزمـان 

انجـام شـد و از ۹۴نفـری  کـه دسـتور بازداشـت آن هـا صـادر شـده بود، 

۷۲ پنفـر تاکنـون بازداشـت شـده اند.

بـر بنیـاد گزارش هـا، بخـش عمـده ایـن افـراد از اسـتانبول بازداشـت 

شـده اند.

ایـن افـراد متهم به سـازمان دهی قاچاق هـزاران پناهجو از کشـورهایی 

چـون پاکسـتان، بنگالدش، افغانسـتان، عراق و سـوریه به خـاک ترکیه 

و از آن جـا بـه اروپا هسـتند. بـر بنیاد گـزارش خربگزاری آناتولـی ترکیه، 

بـا بازداشـت اعضـای این باند، ۱۴۷۷پناهجو  که توسـط ایـن گروه وارد 

ترکیـه شـده بودنـد، نیز تحـت نظر گرفته شـده اند.

نیروهـای امنیتـی ترکیـه در جسـتجوی ۲۲عضـو دیگر این بانـد قاچاق 

انسـان هستند.
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رضایت »پپ گواردیوال« از عملکرد شاگردانش

پیپ گواردیوال، رسمربی منچسرتسیتی می گوید از انتخاب بازیکنانی که برابر چلتنهام به زمین فرستاده است، پشیامن نیست. در ادامه رقابت های   
فوتبال جام حذفی انگلیس، منچسرت سیتی در خانه تیم دسته دومی چلتنهام به میدان رفت و با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافت.

فودن درخشان ترین ستاره سیتی در زمین بود و توانست در دقیقه 81گل تساوی را برای منچسرتسیتی به مثر برساند.
گواردیوال پس از پایان این بازی در نشست خربی گفت:»من حتا وقتی 1-0 عقب افتادیم، پشیامن نشدم. ما از دقیقه اول بازی شانس های خوبی داشتیم. 

وقتی آنها توانستند جلو بیافتند کمی اوضاع پیچیده شد، اما ما 1-1 کردیم و بازی نزدیک بود.«
او در ادامه گفت:»آنها از توانایی شان در محوطه جریمه استفاده کردند. در محوطه جریمه از ما بلندتر و بهرت بودند و ما گاهی توانستیم کنرتل شان کنیم. 

خیلی سخت است که چنین چیزی را کنرتل کنی. این اولین بار نبود که یک تیم لیگ برتری در این رقابت ها اذیت شد.«

اشـراوس  لیـو  اتریشـی،  شـاعر  و  موسـیقی دان 

را   )Theresienstadt( تِِرزین اشـتات   ،)1897-1944(

اسـت.  نامیـده  »شـهرگونه جایی«  یـا  شـهر«  کـه  »انـگار 

بـرای  موقتـی  ایسـتگاهی  تـا  سـاختند  را  آن  نازی هـا 

زندانیـان یهـودی در مسـیر آن هـا بـه دیگـر اردوگاه هـای 

اسـتفادۀ  آن  از  حـال  عیـن  در  امـا  شـود،  اجبـاری  کار 

تبلیغاتـی می کردنـد: زندانیـان یـا سـاکنان آنجـا یهودیان 

مسـن بودنـد، به اضافـۀ کافـه، دانشـگاه، کتابخانه، حتی 

سـالون اپـرا. ترزین اشـتات خانه  یـی بـرای یهودیـان بـود 

کـه نازی هـا به آن هـا »اهدا کرده بودند«، روشـی از سـوی 

نازی هـا تـا بتواننـد عموم جهانیـان را در مورد نسل کشـی 

و کشـتار یهودیـان بفریبنـد. ترزین اشـتات نوعـی توهـم 

بـود: کبکبـه و دبدبـۀ شـهری بافرهنـگ، علـِت وجـودی 

]raison d’êtr[ آن را کـه بی رحمـی و کشـتار بـود پنهـان 

می کـرد. هامن طـور که اشـراوس در شـعرش »انـگار که« 

]Als-ob[ می گوید:

قهوه خانه  یی آنجاست

درست مثل کافه  یی اروپایی

با ساز و نوای موسیقی

آنجا احساس می کنی که انگار ...

تـاب  را  ناگـوار  تقدیـری  آدم هـا  کـه  جایـی 

می آورنـد

انگار که آنقدرها هم ناگوار نیست

بهـر  آینده  یـی  دربـارۀ  حرف هایشـان  ]کـه[ 

ست ا

انگار که فردایی هم در کار است.

ترزین اشـتات  در  نفـر  30هـزار  از  بیشـر 

مردنـد و 88هـزار نفـر بـه دیگـر اردوگاه هـای 

تبعیـد شـدند. مـرگ 

در سـال 1942، امیـل اوتیتـس، فیلسـوف 

ترزین اشـتات  در  را  59سـاله  چک-آملانـِی 

منـزل دادنـد. در اینجـا، در ایـن انـگار کـه 

بدیـع  فلسـفۀ  او  کـه  بـود  شهر/شـهرگونه جا 

در  کـرد؛  صورت بنـدی  را  خـود  اصیـل  و 

واقـع، رسشـت فریبنـدۀ ترزین اشـتات نوعـی 

اسـاس و بنیـاد بـرای اندیشـۀ او فراهـم کرد. 

اوتیتـس وقـت خود را در ترزین اشـتات رصف 

»آزمونـی« کـرد که بـه کندوکاو در این مسـاله 

اختصـاص داشـت: چگونه آدمـی می تواند انسـانیت خود 

را در رشایطـی چنیـن غیرانسـانی حفـظ کنـد؟ اوتیتـس 

زنجیـرۀ  از  کشـیدن  بیـرون  را  خـود  کـردن،  عمـل  تـواِن 

علّـی رویدادهـا و آفرینـش رشـتۀ جدیـدی از رویدادهـا را 

ذاِت انسـانیت تلقـی می کنـد. بـه ایـن معنـا، اردوگاه کار 

اجباری جهانی غیرانسـانی اسـت، و در آن آدمی از امکان 

آغـاز کـردن زنجیره  یی جدیـد از اعـامل و پیش بینی نتایج 

آن بـه صورتـی منطقی و مسـتدل محروم اسـت. در چنین 

بـود؟ جوابـی  انسـان  رشایطـی، چگونـه می تـوان متامـا 

کـه او ارایـه می دهـد تخیـل، داسـتان و واقعیـت را بـه هم 

پیونـد می دهـد.

ایـن ایـده کـه داسـتان برای سـازگارِی شایسـته و درسـت 

بـا واقعیـت رضوری اسـت در اندیشـۀ فلسـفی دهه هـای 

1930 و 1940 امـری عـادی بـود. 

هانـس وایینگـر، متخصـص آملانی فلسـفۀ امانوئل کانت، 

واقعیـت  از  انحـراف  و  غفلـت  داسـتان ها  کـه  می گفـت 

نیسـتند؛ بـل خـود ذات و ماهیـت رابطۀ ما بـا واقعیت اند. 

او در فلسـفۀ »انـگار کـه«: نظامـی از داسـتان های نظری، 

مـردم  کـه  می گویـد   )1911( برشیـت  دینـی  و  عملـی 

کـه  پیش فرض هایـی عمـل می کننـد  اسـاس  بـر  عمومـا 

می داننـد نادرسـت اسـت. 

از نظـر وایینگـر، حتـی دانشـمندان در متـام مـدت کار 

بـرای مثـال،  بـه واقعیـت روی می کننـد.  بـا تخیل شـان 

بـدون  »مرکـزی  عنـوان  بـه  کـه  آوریـد  نظـر  در  را  »اتـم« 

امتـداد« تعریـف شـده اسـت. بـا وجـود رسشـت متناقـض 

ایـن تعریـف، خـود ایـن مفهـوم مفیـد و کارآمـد از آب در 

آمـده اسـت، ابـزاری سـاختگی و تخیلـی کـه ایـن امـکان 

را بـرای مـا فراهـم می کنـد کـه دانـش خـود را از واقعیـت 

می توانیـد  یـا  بخشـیم.  ژرفـا  غیرتخیلـی  و  غیرسـاختگی 

نظریـۀ اقتصـادی آدام اسـمیت را در نظـر بگیریـد کـه بـر 

اسـاس فـرض رفتـار خودمحورانـه بنـا می شـود. اسـمیت 

خودمحـور  منحـرصا  و  فقـط  آدمیـان  کـه  می دانسـت 

بـه  یک سـویه  پیش فـرض  ایـن  بنـای  امـا  نیسـتند، 

بینش هایـی منجـر شـد که در غیـر این صـورت او به آن ها 

منی رسـید.

فلسـفۀ وایینگـر شـعر »انـگار کـه«ی اشـراوس را تکمیـل 

کـرد و اوتیتـس ایـن دو را بـا تفکـر خویـش سـازگار کـرد، 

و آن هـا را در کتابش روان شناسـی زندگـی در اردوگاه کار 

اجبـاری ترزین اشـتات کـه پـس از آزادی نوشـت، بـه کار 

گرفـت. اوتیتـس بـر آن بود کـه توانایـی فرد بـر فرارفن از 

وضعیـت فعلـی اش مهـارت رسنوشت سـاز برشیـت اسـت، 

و ایـن امـر بـرای تفکـر واضـح و روشـن، عـالوه بـر بقـای 

محـض، رضوری اسـت. 

ــ یعنـی »حـق مطلب  بـه گفتـۀ او »سـازگاری« ]ad-just[ـ 

را ادا کـردن« ]do justice[ در هـر وضعیتـی کـه آدمـی 

خـود را در آن می یابـد ـــ محتـاج نوعـی فاصلـه گرفـن از 

آن وضعیـت اسـت. از نظـر اوتیتـس، ایـن فاصلـه گرفـن 

نیازمنـد »قصـه و داسـتان« اسـت ـــ در واقـع، منی تـوان 

کـرد.  تجربـه  خیالـی  فاصلـۀ  از  حـدی  بـدون  را  جهـان 

جهـان هرگـز بـه شـیوه  یی مسـتقیم و بی واسـطه تجربـه 

منی شـود: دسـت شسـن از تخیـل بـه معنـای رهـا کردن 

واقعیـت اسـت. در نهایـت، منظور این اسـت کـه وضعیت 

کنونـی آدمـی هرگز به طـور کامل او 

همیشـه  زیـرا  منی کنـد؛  متعیـن  را 

وجـود  خیالـی  فاصلـۀ  از  نشـانی 

دارد. ایـن اسـت اصل و منشـأ اینکه 

چگونـه بـه نظـر اوتیتـس در جهانی 

باقـی  انسـان  می تـوان  غیرانسـانی 

ند. ما

هیـچ  اجبـاری،  کار  اردوگاه  در 

آزادی  مفهـوم  از  بیشـر  مفهومـی 

خیالـی بـه نظـر منی رسـد. بـا ایـن 

خـود  اوتیتـس،  اندیشـۀ  در  همـه، 

انسـانیت دقیقـا وابسـته بـه همیـن 

آزادی اسـت؛ هرقـدر کـه غیرواقعـی 

فقـط  اینجـا،  در  رسـد.  نظـر  بـه 

اوتیتـس نیسـت کـه چنیـن نظـری 

دارد. 

دیگـر  یکـی  فرانـکل،  ویکتـور 

)کـه  ترزین اشـتات  سـاکنان  از 

شـد(،  تبعیـد  اشـویتس  بـه  بعـدا 

تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـن اردوگاه بـه طـرز معامگونـه و 

پارادوکسـی تجربـۀ آزادی را در حالـت محـض و عریانـش 

عرضـه می کـرد. فرانـکل در انسـان در جسـتجوی معنـا 

)1946( نوشـت: هـر روز، هـر سـاعت، فرصتـی را بـرای 

تصمیم گیـری عرضـه می کـرد ... کـه تعییـن می کـرد آیـا 

شـام بازیچـۀ رشایـط شـده اید یـا نـه، از آزادی و رشافـت 

دسـت می کشـید تـا شـخصیت تان فـورم و قالـب زندانـِی 

نوعـی را بـه خـود بگیـرد یـا نـه.

امـا اوتیتـس تـا آنجـا پیـش نرفـت. از نظـر او، آزادی تنهـا 

توانایـِی یافـن شـکافی در »اجتـامع اجبـاری« )بـه تعبیـِر 

اچ جـی آدلـر، دوسـت زندانـی و دانش پـژوه او( و گریخن 

از جـرب بی رحامنـه و ناگـواِر آن نیسـت. بـرای آنکـه آزادی 

واقعـی باشـد، بایـد ایـن امیـد را در دل زنـده نگاه داشـت 

کـه می تـوان در جهـان نفـوذ کـرد و تأثیـر گذاشـت. 

بـه عبارتـی، آزادی نـه تنهـا توانایـی آغـاز کـردن سلسـلۀ 

شـاید  کـه  اسـت  امیـد  ایـن  بـل  رویدادهـا؛  از  جدیـدی 

کسـی بتوانـد چنیـن کنـد. و اگـر هامن طـور کـه فرانـکل 

و  مـرگ  پـای  اعـامل  عادی تریـن  بـا  حتـی  می گفـت، 

زندگـی در میـان آیـد، جلـوی آزادی شـخص بـه شـدت 

در  بتوانـد  هـر کـس  کـه  آزادی  ِ یـی  اسـت.  گرفتـه شـده 

آن سـهیم باشـد از واقعیتـی معمولـی، نـه خارق العـاده، 

ناشـی می شـود، از امـکان تصمیم گیـری بـدون تـرس از 

کشـنده. و  مهلـک  پیامدهـای 

اوتیتـس از چشـم اندازی پدیدارشـناختی بـه وضعیـت و 

آزادی اش روی می کنـد: کانـون توجـه او ایـن اسـت کـه 

عملکـرد آگاهـی چگونـه بـه نظر می رسـد. از ایـن موضع، 

بـه نظـر اوتیتـس، آزادی همچنیـن توانایـی آگاه ماندن از 

رنـج خویش اسـت. 

شـویم،  موفـق  کار  ایـن  در  اگـر 

ادراک  واقعیـت  از  می توانیـم 

خـاص  چشـم اندازی  از  وضعیـت 

آگاه شـویم و بنابرایـن دریابیـم کـه 

خویـش  عـذاب  و  رنـج  از  شـخص 

جداشـدنی نیسـت. آگاهـی از رنج 

کشـیدن فی نفسـه فاصلـه گرفـن 

رهایـی  حتـی  ـــ  کشـیدن  رنـج  از 

آزادی  ماهیـت  اسـت.  ـــ  آن  از 

حامسـی  چیرگـی  منحـرصا  نـه 

بیشـر  بـل  خویـش؛  وضعیـت  بـر 

شـجاعِت رصف بـرای آگاه مانـدن 

اسـت. چنیـن اسـت کـه انسـانیت 

می مانـد. محفـوظ  آدمـی 

بـه  دو،  هـر  اوتیتـس،  و  فرانـکل 

زندگـی  و  »هسـتی  مفهـوم  رساغ 

موقتـی« می رونـد. در موقعیتی که 

مرشوط دانسـته می شـود، شـخص 

طـوری زندگی می کند کـه انگار او 

واقعـا عقیـده دارد کـه به رغـم رنـج و عـذاب کنونـی، روزی 

خواهـد توانسـت بـه زندگـی عـادی بازگـردد. هامن طـور 

کـه اوتیتـس در سـال 1948 در مقاله  یـی نوشـته اسـت: 

آدمـی وضعیـت فعلـی را در حالـی می پذیرد کـه در هامن 

زمـان خـودش را از آن جـدا می کنـد و فاصلـه می گیـرد، 

و از ایـن رو، وضعیـت او را در کام خـود فـرو منی بـرد ... 

او قـادر اسـت دقیقـا بـه ایـن علـت زندگی عـادی را حفظ 

کنـد کـه بـه وضعیـت موجـود توجـه منی کنـد، و واقعیـت 

موهـن و آزارنـده او را آزار منی دهـد.

درک اینکـه وضعیت فعلِی شـخص فقـط مقدمه  یی جزیی 

ـ اسـت،  ــ با امید بـه آینده  یی بهرـ  و ناپیوسـته بـه آینـدهـ 

اسـت:  اندیشـمندانه  عمیقـا  اقدامـی  اوتیتـس،  نظـر  از 

دسـتاورد تفکـری روشـن و دقیق اسـت، کار فلسـفه ورزی 

دقیقـا همین اسـت.

شـاید شـگفت آور باشـد کـه اوتیتـس ایـن ادعـای نازی ها 

را پذیرفتـه اسـت کـه ترزین اشـتات هدیه  یـی بـه یهودیـان 

اسـت. او بـر ایـن امـر تکیـه می کنـد کـه عـالوه بـر کار 

اجبـاری، سـاکنان شـهر فرصـت داشـتند کـه در کارهـای 

متنوعی مشـارکت کنند: گسـرش و توسـعۀ کافه، آموزش 

کـودکان، ایـراد سـخرنانی، اجـرای موسـیقی. 

او پیوسـته ایـن نظـر را رد می کنـد که مشـارکت در حیات 

فرهنگـی ترزین اشـتات بـه معنـای همدسـتی بـا نازی هـا 

بـود. از نظـر اوتیتـس، رشکـت کـردن در امـور اجتامعـی 

عمـل  بـرای  بـود  فرصتـی  ترزین اشـتات 

بنابرایـن  و  بـه شـیوه  یی طعنه آمیـز،  کـردن 

هشـیاری خـاص خـود از محیـط پیرامونـِی 

نـه در محیـط  و  پـرورش دادن،  را  خویـش 

کنایـه  و  طنـز  شـدن.  گـم  و  شـدن  غـرق 

از  بـه دسـت آوردن فاصلـۀ خیالـی  وسـیلۀ 

اسـت. وضعیـت خویـش 

کـۀ  انـگار  فلسـفۀ  ترزین اشـتات،  در 

و  عجیـب  معنایـی  پـول  بـاب  در  اوتیتـس 

رایـج  پـول  شـهر  سـاکنان  گرفـت.  لفظـی 

کـه  هامن طـور  گرچـه،  و  داشـتند  را  خـود 

روی  رایـج  پـول  »بدتریـن  آن  می گفـت،  او 

مؤثـر  و  مفیـد  ایـن  وجـود  بـا  بـود،  زمیـن« 

مثـل  درسـت  کـه،  انـگار  رایـِج  پـول  بـود. 

اعتـامد  سـبب  بـه  رایـج،  پول هـای  دیگـر 

کاربرانش دوام آورد و اعتامد سـاکنان شـهر 

صلیـب  کـه  هنگامـی  بـود.  واقعـی  کامـال 

رسخ ترزین اشـتات را تسـخیر کـرد، رهربان 

شـوروی ارزش پـول رایـج سـاکنان شـهر را 

بـه رسـمیت شـناختند و پـول رایِج انـگار که 

را بـا پـول واقعـی مبادلـه کردنـد، بـه ایـن 

ترتیـب، پـل متزلزلـی بـرای سـاکنان شـهر 

سـاختند تـا از آن عبـور کننـد و از » انـگار 

کـه« شـهر بـه شـهری »واقعـی« نقـل مـکان کننـد.

ایـن پایـان را پایـان خوشـی نشـان  نادرسـت اسـت کـه 

دهیـم، اگرچـه رهایـی لحظه  یـی آکنـده از وجـد و شـادی 

بود. 

هامن طـور کـه ادیـت ایگـر، یکـی از بازماندگان اشـویتس 

انتخـاب  عنـوان  بـا  خـود  خاطـرات  در  فرانـکل،  پیـرو  و 

)2017( نشـان داده، جـان بـه در بـردن از اردوگاه کار 

اجبـاری یـک چیز اسـت و بـه زندگی عادی برگشـن چیز 

کامـال متفـاوت. ایگـر، فرانـکل و اوتیتـس هـم از اردوگاه 

روحـی.  لطمـۀ  ایـن  از  هـم  و  بردنـد  در  بـه  جـان سـامل 

و  طبیعـی  گاه  و  بازی گوشـانه  ارادۀ  و  خواسـت  شـاید 

سـاده لوحانه، بـرای معنـا )حتـی ایـامن بـه معنـا( هامنـا 

روش آن هـا در جـان بـه در بـردن بـه یـاری قـوۀ تخیـل از 

واقعیتـی دردنـاک بـوده باشـد.

رویکـرد اوتیتـس بـه علـت تأکیـد معنـوی اش بـر تناهـی و 

محدودیـت بـه جـای عدم تناهـی و بی حـد بـودن در خـور 

اعتناسـت. گاهـی مـا بـه افق هایـی نـه بـه منظـور بیشـر 

نیـاز  اکنـون  و  اینجـا  بـرای روشـن تر دیـدِن  بـل  دیـدن؛ 

داریم. تناهی و محدودیت هامنا تسـلی و تسـکین اسـت. 

هـر  ذاتـی  محدودیـت  فهمیـدِن  و  دیـدن  در  ناتوانـی 

وضعیتـی هامن قـدر مهلـک اسـت کـه ناتوانـی در فهـم 

اینکـه چیـزی بیـش از علّیـت طبیعی یـا اجتـامع اجباری 

دارد.  وجـود  انسـانی  زندگـی  در 

فهمیـدن  بـرای  تـالش  هامنـا  امیـد  اوتیتـس،  نظـر  از 

تناهـی و محدودیـت خویـش اسـت تـالش بـرای افزایـش 

حساسـیت خـود بـه آن. خـود ایـن حساسـیت بـه تناهی، 

می شـود،  تغذیـه  داسـتانی  و  خیالـی  عنـارص  بـا  کـه 

وسـیله  یی  اسـت،  خـود  آگاهـِی  حفـظ  بـرای  وسـیله  یی 

خویـش. زندگـی  نجـات  بـرای 

پینوشت:

*ترزا ماتِچُکوا؛ اسـتاد ارشـد فلسـفه در دیپارمتنت فلسفه 

و دین شناسـی در دانشـگاه چارلز در پراگ اسـت.

چگونه در جهانی غیرانسانی می توان انسانیت را ارج نهاد
بیشتر از ۳0هزار نفر در ترزین اشتات مردند و 88هزار نفر به دیگر اردوگاه های مرگ تبعید شدند

نویسنده: *ترزا ماتِچکوا/ منبع: *پسیکوترجمه: *افسانه دادگر

ترجمه

اما اوتیتس تا آنجا   
پیش نرفت. از نظر او، 

آزادی تنها توانایِی یافنت 
شکافی در »اجتامع 

اجباری« )به تعبیِر اچ جی 
آدلر، دوست زندانی و 

دانش پژوه او( و گریخنت 
از جرب بی رحامنه و ناگواِر 

آن نیست. برای آنکه 
آزادی واقعی باشد، باید 
این امید را در دل زنده 

نگاه داشت که می توان در 
جهان نفوذ کرد و تأثیر 

گذاشت. 


