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راز حس رضایت از تنهایی
داکرت وینیکات به ما کمک می کند که ظرفیت 

تنهاماندن را درک کنیم

عــنوان های مـهم

تغییر طالبان؛ خوش خیالی یا یک سوتفاهم
هیچ چیز نشان منی دهد که طالبان بر اساس

نیاز سیاسی تغییر کرده یا در نگرش ایدیالوژیک 
آن ها تغییری به وجود آمده باشد

منره دموکراسی کشورها در سال2020 
کم تر از 6درصد کشورهای جهان از یک حکومت 

دموکراتیک کامل برخوردارند
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بحث  گرفنت  باال  و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کاهش  با  هم  زمان 

چگونگی اشرتاک طالبان در نظام سیاسی آینده، کنشگری دولت چین در امور 

و  کابل  در  چینی  بازداشت جاسوسان  است.  شده  برجسته  افغانستان  مسایل 

به تازگی هم نرش گزارش ها مبنی بر پول دادن دولت چین به گروه های مسلح 

کنشگری  این  بارز  مصداق  افغانستان،  در  امریکایی  نظامیان  کشنت  جهت 

محسوب می شود. 

در این اواخر رسانه های امریکایی گزارش دادند که دونالد ترمپ، رییس جمهوری 

ایاالت متحده اخیراً معلومات تاییدناشدۀ استخباراتی را دریافت کرده که نشان 

می دهد چین به برخی از گروه ها در افغانستان پول پیشکش کرده تا به رسبازان 

امریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

شامری از اعضای نهادهای اجتامعی در والیت کابل،   

کشور  در  صلح  جاری  گفتگوهای  از  نگرانی  ابراز  با 

می گویند که اگر طالبان واقعاً ارادۀ پایان جنگ و پیوسنت 

اعالم  آتش بس  زودتر  هرچه  باید  دارند  را  مردم  صف  به 

کنند.

روز  مدنی  و  اجتامعی  فعال  چهره های  از  تن  ده ها 

پنجشنبه، 11جدی در برنامه یی که از سوی نهاد »کاروان 

حکومت  از  همچنان  بود،  شده  برگزار  کابل  در  تغییر« 

خواستند تا در ترکیب هیات گفتگو کنندۀ صلح تغییر 

بیاورد.

انتقاد از حکومت، همچنان گفتند که ترورهای  با  آنان 

ساخته  نگران  را  مردم  اجتامعی،  چهره های  هدفمنِد 

است، زیرا هیچ طرفی مسوولیت آن را منی پذیرد. 

اجتامعی  نهاد  بنیادگذار  و  رییس  دولت زی،  ضیاالحق 

و  که وجود جنگ  این نشست گفت  در  تغییر«  »کاروان 

گفتگوهای صلح به صورت...

زندان پل چرخی؛

حبس با اعامل شاقه
نامريی بودن انصاف در عدل و قضای 

افغانستان درد بزرگ زندانیان است

رییس جمهور غنی:

ترانسپورت باید از قاچاق و فساد 
مصون مباند

طالبان ساالنه هزاران تخت کنرتول 
مبب از پاکستان هدیه دریافت می کند

توزیع ماشین آالت زراعتی
در والیت کرن

اعضای اوپک برای تصمیم گیری
 درباره سطح تولید نفت تشکیل

جلسه می دهند

کاهش تولید نفت روسیه پس از 12 سال

شهامت اخالقی مسووالن کجاست؟
مقام ها به جای سبوتاژ، مسوولیت بپذیرند

نهادهای اجتامعی:
مذاکرات صلح بدون آتش بس و ایجاد فضای اعتامد 

متقابل به نتیجه منی رسد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

رقابت مخرب چین و امریکا در افغانستان
 مسوولیت دستگاه سیاست خارجی ما چیست؟

5



رییس  غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه   

جمهور کشور می گوید که ترانسپورت باید از 

قاچاق و فساد مصون مباند. تعرفۀ موترهای 

جدید کاهش یابد و در مقابل تعرفه موترهای 

کهنه افزایش یابد.

در  )۱۳جدی(  شنبه  روز  غنی  رییس جمهور 

دیدار با مسووالن وزارت ترانسپورت گفت که با 

تطبیق قانون کار بر راننده ها، موترهای کشور 

به منطقه نیز رفت وآمد کرده می توانند.

آقای غنی گفته که متام دستگاه های دولت 

دیجیتلی می شوند و بعد از این، متام معلومات 

سایر  و  رسک ها  عواید،  وسایط،  مورد  در 

بخش ها الکرتونیکی شده و در منابع برشی 

نیز اصالحات جدی رومنا خواهد شد.

به گفتۀ او، تشکیالت باید بر اساس کیفیت، 

افغانستان شمول باشد. او همچنین به ادارۀ 

اترا هدایت داد که متام سیستم را مورد ارزیابی 

قرار داده و اطالعات همه روزه را جمع آوری و در 

اختیار همه گذاشته شوند.

وی تاکید کرد که اتحادیه ها باید به رشکت ها 

رشکت های  بدون  چون  شوند،  تبدیل 

شده  تطبیق  بیمه  سیستم  ترانسپورتی، 

منی تواند.

رییس جمهوری کشور افزوده که دیدگاه اصالح 

رسارسی سیستم ترانسپورت باید ایجاد گردد و 

بر بندر غالم خان که نزدیکرتین مسیر به کابل 

می باشد، در سال جاری چندین میلیون دالر 

رسمایه گذاری صورت می گیرد.

به گفتۀ آقای غنی، موقعیت کشور یک رسمایه 

بزرگ است و مدیریت اساسی می خواهد، زیرا 

افغانستان نزدیکرتین راه به آسیای مرکزی و 

جنوبی می باشد، بناً به خاطر استفاده بیشرت 

پالیسی های  باید  رسمایه،  و  موقعیت  این  از 

ما ثابت، معیارها واضح و سیستم ها دیجیتلی 

شوند.

نظام  بهبود  خاطر  به  که  داشت  تاکید  او 

ترانسپورتی، از برنامه ها و طرح های این وزرات 

حامیت خواهد کرد.

راه مدنیت: قول اردوی ۲۰۹شاهین اعالم کرد 

۴۲فرد  شمول  به  طالبان  گروه  ۲۸۶عضو  که 

کلیدی این گروه در جریان عملیات شاهین۱۹، 

۲۵فرد  شمول  به  دیگر  ۲۱۹عضو  و  کشته 

کلیدی زخمی شده اند.

در اعالمیه یی که روز شنبه )۱۳جدی( توسط 

عملیات  این  که  آمده  نرش شد،  اردو  قول  این 

در  هوایی  قوای  و  اردو  نیروهای  رشکت  با 

سبزپوش،  خواجه  اندخوی،  ولسوالی های 

ولسوالی قیصار و املار والیت فاریاب به منظور 

از حمالت طالبان،  و جلوگیری  تهدیدات  رفع 

راه اندازی و تلفات سنگینی نیز به این گروه وارد 

شده است.

این  در  که  است  آمده  اعالمیه  این  ادامه  در 

امنیتی، ۱۷۱میل  و  نیروهای دفاعی  عملیات 

سالح مختلف النوع دشمن را تخریب و غنیمت 

طالبان  متنوع  وسایط  ۸۴عراده  گرفته اند. 

از  آنها  دایمی  قرارگاه  ۲۹باب  شده،  تخریب 

تونل های زیر زمینی و خندق های  و  بین رفته 

ارتباطی دشمن نیز کشف و تخریب گردیده اند.

موترمبب  عراده  سه  که  شده  اضافه  همچنین 

توسط  مقصد  به  رسیدن  از  پیش  طالبان 

منهدم  هوایی  قوای  و  ملی  اردوی  منسوبان 

شدن، ۳۷حلقه ماین جاسازی شدۀ این گروه 

نیز کشف و انفجار داده شدند.

نیروهای دفاعی  تاکید کرده که  اردو  این قول 

و  سنگین  تلفات  بر  ضمن  شامل  امنیتی  و 

طالبان،  گروه  بر  اقتصادی  هنگفت  خسارات 

موفق شدن، ولسوالی های چهار گانه »اند خوی« 

پاکسازی  این گروه  از وجود  به صورت کلی  را 

منایند.

مسلح  قوای  نیروهای  اعالمیه،  اطالعات  طبق 

شامل همچنان شاهراه منرب ۲ میمنه که از شهر 

میمنه به ولسوالی های »قیصار و آملار« امتداد 

تروریست های  وجود  از  دوسال  از  پس  یافته، 

و  ملکی  افراد  تردد  به روی  و  پاک سازی  طالب 

نظامی باز شد. تاکنون گروه طالبان در این مورد 

اظهار نظر نکرده است.

فاریاب در شامل از والیت های ناامن به شامر 

می رود.

راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست   

ریاست جمهوری در تصمیم امنیتی حکومت 

پیچیدۀ  وسیله  یک  ریموت  تخت  که  گفته 

تخنیکی است که در افغانستان یافت منی شود 

به  پاکستان  توسط  آن  و ساالنه هزاران عدد 

گروه طالبان تحفه داده می شود.

آقای صالح روز شنبه )۱۳جدی( در فیسبوک 

و  دریافت  خاطر  به  ملی  امنیت  »از  نوشت 

خنثاسازی یک مبب در زیر پلچک در موسهی 

کارمندان  از  و  می کنم  سپاس گزاری  کابل 

پرسیدم که جزییات را بدهند. آن ها گفتند که 

قرار بود این مبب توسط ریموت انفجار داده 

شود.«

به گفتۀ وی، تخت ریموت یک وسیله پیچیده 

یافت  افغانستان  در  که  است  تخنیکی 

منی شود. این وسیله در بازارهای تجارتی نیز 

اجازۀ  باید  اول  پاکستان  در  یافت منی شود. 

دولت جهت خریداری را گرفت، اما پاکستان 

تحفه  طالبان  به  را  آن  عدد  هزاران  ساالنه 

می دهد.

آقای صالح، افزوده که قرار است امنیت ملی، 

جزییات این تخت را با مردم در یک اعالمیه 

رشیک بسازد.

در  موترها  بر  ماین  جاسازی  احتامل   

پارکینگ های نامطمین

صحبت هایش  از  بخشی  در  وی  همچنین 

می دهد  نشان  ابتدایی  تحقیقات  که  گفته 

که در موتر حاجی بهرام خان شهید، مواد از 

قبل جابجا گردیده و تجارب نشان می دهد که 

وقتی راننده ها با بی احتیاطی موترهای خویش 

را در پارکنیگ ها و یا ورکشاپ های نامطمین 

جابجا  آن ها  در  انفجاری  مواد  می گذارند، 

می گردد، اما این روش بر همه حادثه های که 

رخ داده، مصداق ندارد.

او از مردم خواست که وقتی موتر خویش را در 

جای نامطمین و بیگانه پارک می منایند پس 

از آمدن دوباره بازرسی کنند تا از گزند ماین 

مقناطیسی در امان باشند.

است،  این  دوم  تجربۀ  که  داشت  تاکید  وی 

وقتی ماین مقناطیسی با عجله و در وقتی که 

موتر در رسک آهسته یا توقف می کند، جابجا 

به  پیام  ارسال  با  ماین ها  نوع  این  می شود. 

تیلفون همراه با مبب انفجار می کند.

آقای صالح در اخیر گفت که نتایج کارهای 

تخنیکی این عمل وحشیانه قاتالن مردم یعنی 

طالب را کاهش داده، اما صفر نساخته است. 

انشاالله روزی صفر نیز خواهد شد.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مدنیت:  راه   

مالداری کشور اعالم کرد که برنامه بین املللی 

تخنیکی  و  مالی  همکاری  با   »WFP« غذا 

ریاست زراعت کرن به منظور میکانیزه شدن 

از دهقانان  برای شامری  این والیت،  زراعت 

اقالم زراعتی توزیع کرد.

نرش  با  )۱۳جدی(  شنبه  روز  وزارت  این 

توزیع شده  اقالم  خربنامه یی گفته است که 

یک  زرنج،  دستگاه  یک  تراکتور،  یک  شامل 

دستگاه درو کنندۀ گندم ، یک یاپه ماشین 

دوخت کیسه، یک دستگاه پاک کننده بذر و 

یک مولد می باشد.

برای  اقالم  این  خربنامه،  معلومات  طبق 

و  نارنگ  به شمول کرن،  از ولسوالی  شامری 

رسکان و مرکز ننگرهار توزیع شده است.

این  هدف  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

میکانیزه  و  دهقانان  از  حامیت  را  کمک ها 

کردن زراعت در والیت کرن یاد کرد.

شده اند  بهره مند  اقالم  این  از  که  دهقانانی 

و  آالت  ماشین  از  استفاده  که  می گویند 

تولید و کیفیت  باعث رشد  کاالهای زراعتی 

محصوالت زراعتی این والیت خواهد شد.

مالداری،  و  زراعت  وزارت  گزارش  براساس 

۷۵درصد اقتصاد مردم کرن وابسته به زراعت 

و مالدارى است. کرن یک والیت کوهستاىن 

را  آن  زمین  هکتار  حدود ۳۳۳هزار  که  بوده 

کوه ها با جنگالت طبیعی چون نشرت، گورگور، 

کاسی و درخت های دیگر پوشیده است.

همچنین گندم، جو، جواری، لوبیا و… اقالم 

زراعتی در این والیت حاصالت خوب می دهد 

٢۴هزار  و  علفچر  زمین  هکتار  ٧۵هزار  که 

که  دارد  وجود  کرن  در  زراعتى  زمین  هکتار 

1٨هزار هکتار آن آىب و شش هزار هکتار دیگر 

آن للمى است.

از  امریکایی  نیروهای  کاهش  با  هم  زمان 

افغانستان و باال گرفنت بحث چگونگی اشرتاک 

سیاسی  نظام  در  طالبان 

آینده، کنشگری دولت چین 

افغانستان  مسایل  امور  در 

است.  شده  برجسته 

بازداشت جاسوسان چینی 

در کابل و به تازگی هم نرش 

پول  بر  مبنی  گزارش ها 

به  چین  دولت  دادن 

جهت  مسلح  گروه های 

امریکایی  نظامیان  کشنت 

در افغانستان، مصداق بارز 

محسوب  کنشگری  این 

می شود. 

رسانه های  اواخر  این  در 

ترمپ،  دونالد  که  دادند  گزارش  امریکایی 

معلومات  اخیراً  متحده  ایاالت  رییس جمهوری 

که  کرده  دریافت  را  استخباراتی  تاییدناشدۀ 

در  گروه ها  از  برخی  به  چین  می دهد  نشان 

رسبازان  به  تا  کرده  پیشکش  پول  افغانستان 

امریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند.

البته این گزارش از سوی وزارت خارجه چین رد 

شده است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه 

این کشور در واکنش به نرش این گزارش، آن را 

جعلی خواند و افزود که هدف این گزارش، بدنام 

در  چین  که  کرد  تاکید  او  است.  چین  کردن 

منازعات افغانستان دخیل نشده و از روند صلح 

این کشور به ابتکار امریکا حامیت می کند.

مسلم است که چین، تجسس در امور افغانستان 

را  کشور  این  در  مالی  ویژه  پیشکش های  و 

روابط  و  بین املللی  قوانین  چون  می کند،  رد 

تعریف شده دیپلامتیک این اجازه را منی دهد؛ 

ماهیت  به  باید  که  است  هدف  کشوِر  این  اما 

مساله پی بربد؛ آن چه به سیاست خارجی چین 

برمی گردد، این است که فهم و نگرش پکن به 

امنیت منطقه و بین امللل پس از سال ٢001 

مسایل  در  مداخله  عدم  سیاست  تاثیر  تحت 

بین املللی قرار داشت و دولت مردان چینی در 

دوره های مختلف تاریخی بیشرت ترجیح داده اند 

که با پرداخنت به مسایل داخلی، هزینه کم تری 

را در عرصه کشمکش های منطقه یی و جهانی 

برخالف  چین  اساس  این  بر  کنند.  مرصف 

متایل  و  عالقه  امنیت،  شورای  دیگر  اعضای 

کم تری به مداخله در بحران های منطقه از خود 

نشان داده و به همین خاطر، نه در دوره جنگ 

رسد و نه هم پس از آن وارد بلوک بندی نظامی 

نشد.

حاال مساله منازعه افغانستان به مرحله حساسی 

رسیده و نخستین باری است که دولت افغانستان 

با جانب گروه طالبان پشت میزمذاکره نشسته؛ 

امریکایی ها هم قصد خروج از کشور را دارند. 

غیرقابل  و  پیچیده  وضعیت  که  است  محتمل 

سیاسی  نظام  آینده  چگونگی  پیش بینی 

افغانستان منجر به نگرانی کشورهای منطقه به 

ویژه چین شده باشد.

و  امریکا  و  چین  تجاری  تنش  حال،  عین  در 

جهت گیری های این دو هژمون برای افغانستان 

حایز اهمیت است، چرا که هر کدام از آن ها یک 

قدرت عمده درحال گذار است و سیاست های 

این دو کشور نه تنها برمناطق خود، بل در کل 

جهان به ویژه افغانستان تاثیرات شگرفی دارد.

در همین رابطه، برخی آگاهان روابط بین امللل 

با بررسی نقش چین در امور افغانستان تاکید 

می کنند که دولت افغانستان باید به حفاظت از 

منافع ملی پابند و متعهد باشد؛ هر کشوری  که 

به دنبال رقابت و یا هم راه اندازی جنگ نیابتی 

با دیگر کشورها و همسایه های افغانستان باشد، 

جدی  مساله  این  باید  دولت  و  است  محکوم 

بگیرد.

جعفر مهدوی معتقد است که هر کشوری، چه 

چین باشد یا کشور دیگر، دولت موظف است تا 

با کشورهایی  که به دنبال کشاندن جنگ نیابتی 

در جغرافیای این کشور هستند، به گونۀ جدی 

مقابله کرده و مانع این رفتارها شود.

و  دولت  بین امللل،  روابط  آگاه  این  گفتۀ  به   

مردم افغانستان شاهد تغییر فاز جنگ و تقابل 

بین امللل  قدرت های  و  منطقه  کشورهای 

فعالیت های  که  می رسد  نظر  به  بعید  است. 

استخباراتی این کشورها پنهان و یا هم برخی 

همدیگر  دید  از  استخباراتی  فعالیت های 

پوشیده باشد، اما حاال به مرحله یی رسیده که 

افشاگری و فعالیت های یک دیگر را به رسانه ها 

و  تقابل  فاز  که  می رساند  می کشانند.»این 

جنگ تغییر کرده و پس از این احتامل دارد که 

قدرت های جهانی و همسایه ها رقابت های شان 

را در افغانستان به سمت وسوی جنگ رسد بربند 

تقابل در حوزه جنگ  آینده ممکن است  در  و 

رسد و موضوعات استخباراتی باشد و این برای 

امنیت افغانستان نگران کننده است.«

که  می ورزد  تاکید  همچنان  مهدوی  جعفر 

توسط  پول  )پیشکش  اخیر  گزارش های  اگر 

کشنت  جهت  مسلح  گروه های  به  چین  دولت 

غیرنظامیان امریکایی( درست باشد، برای منافع 

ملی افغانستان نگران کننده بوده و آسیب های 

وارد  کشور  این  مردم  و  دولت  برای  را  جدی 

خواهد کرد.

اقدامات  این که  بیان  با  او 

مخرب چین محدود نخواهد 

دارد  احتامل  افزود:  شد، 

که چین در مسیر گسرتش 

تخریب کننده  فعالیت های 

وارد فازهای جدی تری شود 

با  دولت  که  است  نیاز  و 

وارد شود  و جدی  قاطعیت 

اما بعید به نظر می رسد که 

در دستگاه  چنین ظرفیتی 

وجود  افغانستان  دولت 

داشته باشد.

برابر  در  وی،  گفتۀ  به 

قدرت های بین املللی تنها دستگاهی می تواند 

که تصمیم بگیرد که یا مستقل باشد، یا بی طرف 

از  افغانستان  اما حکومت  یاهم جانب دارانه،  و 

مرشوعیت کافی برخوردار نیست و قوت الزم را 

هم برای تامین امنیت خود ندارد. 

از سویی هم، عبدالودود پیامن، عضو پیشین 

مجلس منایندگان معتقد است که هرچند چین 

هامنند امریکا مداخله گر نیست اما این مساله 

ممکن وجود داشته باشد که با توجه به اختالف 

سازمان  با  نظامی  مسایل  در  نو،  دهلی  پکن- 

استخباراتی پاکستان همکاری داشته باشد.

وی همچنان براین باور است که سیاست های 

چین با سیاست های پاکستان هم سو است و به 

همین خاطر است که طرف دار خروج امریکا از 

افغانستان می باشد. او ادامه داد که مستندی 

اما  ندارد  وجود  طالبان  به  از کمک های چین 

شکی نیست که این کمک ها از طریق پاکستان 

به طالبان صورت می گیرد؛ چون پاکستان یگانه 

این  تولید طالبان رهربی  با  کشوری است که 

کشور را در دست دارد و حتا امریکایی ها وقتی 

یا  اسالم آباد  می شد،  معامله  وارد  مجاهدین  با 

زمینه سازی می کرد و یا مامنعت.»فکر منی کنم 

در  پاکستان  رضایت  بدون  چینایی ها  که 

افغانستان مداخله کنند، در این صورت احتامل 

دارد که رابطه دو کشور)چین-پاکستان( به هم 

استخبارات  طریق  از  که  نیست  شکی  بخورد. 

پاکستان کمک کند، در قضایای انفجار و انتحار 

چین سکوت است و فکر می کنم که حامیت هم 

داشته باشد.«

کشور  یک  چین  می گوید:  پیامن  عبدالودود 

و  است  نزدیک  و همسایه  به رشد  رو  تولیدی، 

برای مردم، به مراتب بهرت است که روابط زنده و 

فعال با چین داشته باشیم نسبت به امریکا.» با 

بدخشان رسحد داریم، اگر روابط تجاری با چین 

پیرشفت کند به نفع ما است. بودن امریکایی ها 

اگر  بود.  افغانستان  در  چینایی ها  برای  مانع 

امریکا برود به نفع دولت است که با چین رابطه 

و سیاست فعال داشته باشد.«

افغانستان  خربنگاران  مرکز  مدنیت:  راه   

اعالم کرد که در یک سال گذشته، ۱۱۲پروندۀ 

خشونت علیه خربنگاران، کارمندان رسانه یی و 

جراحت،  قتل،  شامل  که  شده  ثبت  رسانه ها 

تهدید،  تحقیر،  و  توهین  فیزیکی،  خشونت 

فشار و ارعاب و یا حمله و اعامل خراب کارانه 

می شود.

شده  نرش  )۱۳جدی(  روز  شنبه  گزارش  این 

میالدی،   ۲۰۲۰ سال  در  که  آمده  آن  در  و 

هشت کارمند رسانه یی، به شمول سه مجری، 

کارمند  یک  تصویربردار،  یک  گزارش گر،  دو 

تخنیکی و یک کارمند خدماتی کشته شده اند.

گذشتۀ  سال  در  که  شده  گفته  گزارش  در 

میالدی، حداقل ۱۹خربنگار و کارمند رسانه یی 

زخمی  تروریستی  و  جنایی  رویدادهای  در 

شدند.

خربنگاران  مرکز  گزارش  معلومات  طبق 

گذشته،  سال  یک  جریان  در  افغانستان، 

فزیکی،  خشونت  ۱۱مورد  تهدید،  ۴۵مورد 

و  آدم ربایی  مورد  شش   بازداشت،  مورد  شش  

و  خربنگاران  علیه  مسلحانه  اقدام  مورد  چهار 

رسانه ها ثبت شده است.

براساس گزارش نرش شده، گروه داعش به دو 

کارمند  یک  و  تخنیکی  کارمند  یک  مجری، 

خدماتی و گروه طالبان به کشنت یک گزارش گر 

و یک تصویربردار و همچنان افراد ناشناس به 

کشنت دو مجری متهم اند.

گروه  نیز،  زخمی شدگان  پروندۀ  در  هم چنان 

ناشناس  تفنگ داران  مورد،   ۹ در  داعش 

مورد  چهار  در  طالبان  گروه  و  مورد  شش  در 

متهم اند.

که  افزوده  افغانستان  خربنگاران  مرکز 

سال  در  خربنگاران  تهدید  ۴۵پروندۀ  در 

دولتی،  مقام های  ۱۲مورد  در  ۲۰۲۰میالدی، 

ناشناس،  افراد  مورد  شش  طالبان،  ۱۱مورد 

افراد  مورد  چهار  ملی،  امنیت  مورد  پنج  

مجلس  عضو  یک  پولیس،  مورد  سه  زورمند، 

والیتی،  شورای  منایندۀ  یک  منایندگان، 

محافظان رییس جمهوری و یک افرس ارتش در 

آن شامل اند.

توهین  ۱۳پروندۀ  در  که  آمده  گزارش  این  در 

مورد،  هشت  در  پولیس  خربنگاران،  تحقیر  و 

امنیت ملی و زورمندان هر کدام در دو مورد و 

محافظان رییس جمهور در یک مورد متهم اند.

ربودن  مورد  چهار  در  طالبان  گروه  هم چنان 

گذشته،  ۱۲ماه  در  است.  متهم  خربنگاران 

و  خربنگاران  به  مسلحانه  حملۀ  مورد  شش 

ثبت  به  ناشناس  افراد  سوی  از  نیز  رسانه ها 

رسیده است.

پیش، سازمان  روز  که چند  در حالی ست  این 

در  را  افغانستان  نیز  مرز  بدون  خربنگاران 

خربنگاران  برای  مرگ بار  کشور  پنج  فهرست 

قرار داد.

***
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رقابت مخرب چین و امریکا در افغانستان
 مسوولیت دستگاه سیاست خارجی ما چیست؟

در سال ۲۰۲۰میالدی، ۱۱۲پروندۀ خشونت علیه خربنگاران ثبت شده است

رییس جمهور غنی:
ترانسپورت باید از قاچاق و 

فساد مصون مباند

بیش از ۵۰۰طالب در فاریاب 
کشته و زخمی شدند

طالبان ساالنه هزاران تخت 
کنرتول مبب از پاکستان 

هدیه دریافت می کند

توزیع ماشین آالت زراعتی 
در والیت کرن

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

»84درصد مورفین و هرویین جهان تولید 
افغانستان است«

سیگار، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در   
توییتی گفت: »بر اساس داده های سال۲۰۱۸، تولیدات مواد 

مخدر از افغانستان، ۸۴درصد از مورفین و هرویین کشف شده در 
جهان را به خود اختصاص داده است.«

معاش مذاکره کنندگان دولت در قطر معلوم شد
رشیف حسن، روزنامه نگار نیویارک تایمز، در توییرت خود   

نوشت: هر یک از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان 

ماهانه ۱۴هزاردالر معاش به عالوه ۳۵۰دالر، هزینه روزانه 

دریافت می کنند.



تغییر طالبان؛ خوش خیالی یا یک سوتفاهم
هیچ چیز نشان منی دهد که طالبان بر اساس نیاز سیاسی تغییر کرده

یا در نگرش ایدیالوژیک آن ها تغییری به وجود آمده باشد

بودجه  سال۱۴۰۰ مشکالت یا امتیازطلبی؟ !

گـزارشگرمعصومه امیری

کریستال بیات

با رشوع مذاکرات، بیشرت خوش بینی ها پیرامون   

و  کرده  تغییر  دنیا  که  بود  گرفته  شکل  فرض  این 

کاماینکه  کند،  تغییر  که  است  ناگزیر  نیز  طالبان 

پارسال،  باشد.  افتاده  هم  اتفاق  تغییر  این  شاید 

بسیاری از ما وقتی گیالس چای در دست داشتیم، 

این جمله را که تا ابد منی توان دگم و افراطی بود را 

یا شنوندۀ جمله یی شبیه  به دوستی گفتیم  یا خود 

از  جمله  همین  گوینده های  حاال  اما  بودیم،  این 

ناامیدی رستکان می دهند و مخالفان آن با اطمینان 

خاطر بیشرتی دیگری را متهم به ساده دلی می کنند. 

که  احمدی  محمدامین  و  منصور  عبدالحفیظ  از 

ترجیع بند  مذاکرات  اول  دور  از  بازگشت  از  پس 

نکرده اند  تغییر  طالبان  که  بود  این  حرف هایشان 

داشتند،  اشاره  گزاره  این  به  تلویحا  که  دیگرانی  تا 

برای  نشانه های چندانی  که  گواهی می دادند  همه 

خوش بینی وجود ندارد.

پست  واشنگنت   ،٢0٢0 سال  روزهای  آخرین  در   

گزارشی منترش کرده که نگاهی دارد به مناطق تحت 

این  از 19ساکن  که  سوالی  تنها  و  طالبان  کنرتول 

مناطق پرسیده، این است که چه چیز تغییر کرده؟ 

از  خرب  و  می شود  رشوع  مثبتی  شکل  به  گزارش 

با  توانسته اند  بزرگان یک ولسوالی  این می دهد که 

رای زنی اجازۀ ساخت یک لیسۀ دخرتانه را از طالبان 

نداده اند.  اجازه  این  از رشایط  اما جزییاتی  بگیرند، 

گویا  که  شده  داده  مناطق  بعضی  از  هم  خربی 

تعدادی از حاکامن نسبت به طول 

داده  نشان  انعطاف هایی  ریش، 

است.

اذعان  گزارش  این  نهایت  در  اما 

کامل  طور  به  زنان  که  می کند 

و  غایبند  اجتامعی  صحنۀ  از 

رابطه  در  اندک  پیرشفت های 

تالش های  به  مربوط  صحت  با 

است  خیریه  بین املللی  نهادهای 

برای  را  طالبان  توانسته اند  که 

فعالیت های کمی راضی کنند، اما 

و اصلی ترین  چیزی که مهم است 

را  طالبان  از  جهان  و  ما  تصویر 

شکل داده، لت و کوب، اعدام در 

مجلس منایندگان »ولسی جرگه« بلندترین نهاد   

را خانه  ملت  نهاد  این  قانون گذاری در کشور است 

افغانستان منایندگی  مردم  قاطبه   از  که  می خوانند 

دوره   چند  در  کشور  منایندگان  مجلس  می مناید. 

مردم  و  رسانه ها  نهادها،  انتقادات جدی  با  تقنینی 

از  شهروندان  رضایت  میزان  بوده اند.  روبه رو 

منایندگان  مجلس  است.  پایین  منایندگان شان 

مواجه  جدی تر  دشواری های  و  چالش ها  با  همواره 

بوده است.

پنجم  فصل  نودویکم  و  نودم  ماده های  اساس  بر 

قانون اساسی  »تصویب بودجٔه دولتی و اجازٔه اخذ یا 

اعطای قرضه« و »اتخاذ تصمیم راجع به برنامه های 

انکشافی و بودجٔه دولتی«  از وظایف عمده  مجلس 

ساالنه  بودجه  رد  و  تصویب  می باشد.   منایندگان 

منایندگان  مجلس  کارهای  جنجالی ترین  از  یکی 

و  اجراییه  قوه   مثابه   به  حکومت  است.  حکومت  و 

در  همواره  مقننه  قوه   به عنوان  منایندگان  مجلس 

بحث بودجه ساالنه باهم روبه رو یا مواجه شده اند.

رد  را  مالی  سال۱۴۰۰  بودجه   منایندگان  مجلس 

کرده است

کردن  بیرون   منایندگان  مجلس  گزارش ها  براساس 

یک  هزار و۱۳۱ پروژه  والیتی، اختصاص پول هنگفت 

ریاست  جمهوری،  امور  اداره   عملیاتی  واحد  به 

احتیاطی۹۱  کد  به  افغانی  ۱.۸میلیارد  اختصاص 

از  احتیاطی۹۲  کُد  در  دیگر  افغانی  ۱.۸میلیارد  و 

مالءعام و مجازات برای گناهان کوچک است که این 

هامن  به  وضعیت  مناطق  این  در  می گوید  گزارش 

منوال پیش از دو دهه پیش است.

طالبان  که  فرض  این  رد  برای  استدالل  بهرتین 

آنان بوده  تغییر کرده، بررسی مناطق تحت  کنرتول 

صلح  انستیتوت  رییس  وحدت یار،  هاشم  هست.  و 

جهانی در واشنگنت زمانی که فرصت یافته بود تا با 

مذاکره کنندگان طالب گفتگو کند در مقابل ادعای 

آنان که گفته بودند، طالبان به زنان حق کار، انتخاب 

همرس، آموزش و غیره را خواهند داد، گفته بود که 

در مناطق تحت کنرتول خود، منونه یی از این حقوق 

را که به زنان اعطا کرده اید را به من نشان دهید؛ اما 

طالبان چگونه می توانست چیزی که وجود ندارد را 

نشان دهد؟ 

به  ناامیدی  که  زمانی  و  پیش تر  فرانسه  خربگزاری 

زیر  را  طالبان  تغییر  که  صداهایی  و  نبود  حد  این 

می شد،  معنا  و ضد صلح  بدخواهانه  می برد،  سوال 

زبان  از  آن  در  و  کرد  منترش  را  مشابهی  گزارش 

باشندگان هلمند که در کنرتول طالبان است، گفت 

تصمیم  مردم  رسنوشت  درباره  که  جنگجویانند  که 

می گیرند. 

نسبت  طالبان  به  تغییر  عنوان  با  زمانی  که  چیزی 

دربارۀ  و  نشد  روشن  درستی  به  هرگز  می شد  داده 

تفاهم  سو  یک  این  شاید  نگرفت.  صورت  بحث  آن 

چرخش  یک  را  تغییر  که  کسانی  میان  است  بوده 

سیاسی  را  آن  که  کسانی  و  می دیدند  ایدیالوژیک 

تعبیر  اقتصادی  انکشاف  به  نیاز طالبان  و احساس 

مشکالت عمده یی بودجه  سال۱۴۰۰ خوانده اند.

را  ساالنه  بودجه   منایندگان  مجلس  و  حکومت 

ساخنت  سیاسی  ساخته اند.  امتیازی  و  سیاسی 

بودجه  ساالنه از سوی حکومت بهانه  شده است به 

امتیازگیری های شخصی شامری از منایندگان مردم 

از پرسش های اساسی  در مجلس منایندگان. یکی 

این است که چرا کمیسیون مالی و بودجه مجلس 

با  و  هامهنگ  را  بودجه  مالیه  وزارت  با  منایندگان 

خواستار  منایندگان  از  شامری  منی سازند؟  تفاهم 

در  تغییر  اعامل  و  تغییرات 

گرفنت  برای  سال۱۴۰۰  بودجه  

هستند.  شخصی  امتیازات 

از  شامری  پروژه یی  برخورد 

بحث  مورد  همواره  منایندگان 

بوده است.

مجلس  در  مردم  منایندگان 

سیاست  عدم  در  منایندگان 

می برند.  به رس  منایندگی 

سیاست منایندگی در کشورهای 

کارساز  از شیوه  های  دموکراتیک 

این  در  است.  مردم  منایندگی 

بودجه   که  ندارد  وجود  شکی 

از سوی  ناعادالنه  ساالنه همواره 

در  است،  شده  ترتیب  حکومت 

پروژه های  والیات  از  شامری 

دیگر  والیات  به  نسبت  انکشافی 

ایرادهای  می شود.  دیده  کم تر 

می کردند. 

با این توضیح باید گفت که ایدیالوژیک بودن گروه 

طالبان مانع تغییر ماهیتی آن می شود و اگر تغییری 

آن  نام  دیگر  دهد،  رخ  گروه  این  در  جهت  این  از 

به خوبی  آن ها خود  که  بود، چیزی  نخواهد  طالبان 

و  حامیت  کسانی  سوی  از  آن  برای  و  می دانند  

متویل می شوند، اما در ذهنیت و اسرتاتژی رسیدن 

به مذاکره و  و منجر  افتاد  اتفاق  تغییراتی  به قدرت 

گفتگو شد که از سوی بسیاری به اشتباه چرخش در 

ماهیت و ایده تفسیر شد.  

مطرح  طالبان  تغییر  با  رابطه  در  که  دیگری  توجیه 

مردمی  بر  حکومت  در  رشاکت  که  بود  این  می شد 

نیاز  با دو دهۀ پیش تفاوت های بسیاری دارند،  که 

اخیر  در چندماه  ناامنی  افزایش  اما  دارد،  تغییر  به 

و هدف قرارگرفنت هستۀ آزادی بیان یعنی رسانه ها 

بسیاری خشونت های  کرد.  باطل  را هم  توجیه  این 

که  آینده یی  در  احتاملی  مخالفان  حذف  را  اخیر 

طالبان از آن خود می دانند، معنی می کنند.

نشانه ها  وجود  عدم  که  هستند  هم  تعدادی  اما 

معقول  و  سیاسی  ترفند  یک  را  تغییر  با  رابطه  در 

که  امید  این  به  منی تواند  طالبان  اینکه  می دانند 

شاید دیگرانی که به آنان مخالفند با دیدن تغییر به 

آن ها متامیل شوند در حالی که بسیاری از کسانی 

آنان  صفوف  در  و  هستند  آن ها  همراه  بالفعل  که 

مورد  این  البته  بگردانند.  روی  آنان  از  می جنگند، 

اگر منطقی به نظر برسد نیاز به راستی آزمایی دارد. 

چه درصدی از جنگجویان طالبان به دالیل مذهبی 

جنگند؟  حال  در  غیراقتصادی  نه  و 

این  در  اگر  آنان  از  تعدادی  چه 

رسانه های  و  آموزش  با  سال  بیست 

وفادار  همچنان  داشتند،  ارتباط  آزاد 

سوال های  و  بودند  بنیادگرایی  به 

طالبان  اگر  که  این دست  از  دیگری 

انشعاب  از ترس  اما  تغییر کرده  واقعا 

از  واضحی  نشانه های  خود،  گروه  در 

دنبال  به  بایستی  منی دهد،  بروز  آن 

بایستی  آنان  باشد.  آن  به  پاسخ 

تعداد کسانی را که با دلیل گرایشات 

روشن  می جنگند  مذهبی  افراطی 

کرده و سیاست خود در قبال آنان را 

مشخص کنند.

مجلس منایندگان در بودجه  ۱۴۰۰ بنا بر دالیل که 

رد شده است قناعت بخش است. 

گوناگون  بهانه های  به  نباید  بودجه  ساالنه  از  یعنی 

و کُدها سوی استفاده صورت گیرد. به نظر می رسد 

در  برای  را   ۱۴۰۰ بودجه   منایندگان  مجلس  که 

ایجاد  خودشان  پیشنهادی  پروژه های  نگرفنت  نظر 

حکومت  اگر  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  کرده اند. 

خواست  های شخصی شامری از منایندگان را قبول 

دشواری های  که  دیگر  موارد  به  همچنان  آنان  کند 

سال۱۴۰۰  بودجه   در 

خوانده می شود می ایستند؟ 

حساس  حالت  در  کشور 

وابسته  هنوز  ما   دارد.  قرار 

خارجی ها  کمک های  به 

بیکاری،  و  فقر  هستیم . 

بیامری  شیوع  و  ناامنی 

دیگر   مشکل  ده ها  و  کرونا 

افزوده  مردم  مشکالت  به 

است. انتظار داریم تا از یک 

غیر  هنگف  مرصف  از  طرف 

حکومت  سوی  از  رضوری 

جانب  از  و  شود  جلوگیری 

از  منایندگان  مجلس  دیگر 

شخصی  امتیاز گیری های 

تفاهم  با  بکشند  دست 

بودجه  سال۱۴۰۰ را بسازند 

و تصویب منایند. 

افغانستان غایب رای گیری علیه ایران
مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در توییتی به غایب بودن   

افغانستان در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد. 
دولت امریکا روز پنج شنبه در نشست کمیته پنجم سازمان ملل با ارایۀ قطعنامه یی جدید، 

افزودن دوبند جدید در بودجه سال2021 سازمان ملل برای احیای کمیته تحریم ها علیه 
ایران را پیشنهاد داده بود.

راشدخان، ستارۀ کریکت، مدال دولتی می گیرد
ارشف غنی، رییس جمهوری کشور برای راشد خان، ستارٔه کریکت افغانستان و   

چهره  شناخته  شده در جهان، مدال عالی دولتی اهدا می کند.
نام راشد خان در ویرایش جدید کتاب ویسدن مشهورترین کتاب در رابطه با کریکت 

که به انجیل کریکت معروف است، به عنوان یکی ازمعروف ترین بازی کنان کریکت 
ثبت شده است.

ســـرمــقـالـه

در پـی بازداشـت چهـار کارمنـد وزارت صحـت عامـه به اتهام فسـاد 
و بـا عـزل وزیـر، بحث هـای حاشـیه یی از سـوی برخـی از حامیـان وزیـر 
دیـده می شـود کـه ممکـن اسـت اصـل مبـارزه بـا فسـاد را تحـت تاثیـر 

قرار دهد.
ایـن بحث هـای حاشـیه یی از ایـن قرار اسـت که گویا بازداشـت متهامن 
و برکنـاری وزیـر صاحـت عامـه جانب دارانه صورت گرفتـه و حتا  آن را 

اهانـت  به گروهی خوانده اسـت. 
امـا خـر خـوب این بـود که وزیر سـابق صحت عامـه در ظاهر پذیرفت 
کـه اتهام هـای فسـاد بـر این نهـاد وارد اسـت و گفته بود که بـا نهادهای 

عدلـی و قضایی همـکاری می کند.
وزیـر  وابسـتگان  جملـه  از  بازداشت شـدگان  شـد  اعـالم  کـه  آنجـا  از 
هسـتند، خـوب می شـد کـه وزیـر در جهـت بی طرفـی و همـکاری در 
رونـد تحقیـق سـارنوالی بـدون حاشیه سـازی اسـتعفا می داد یا از سـمت 

خـود تـا روشن شـدن قضیـه به گونـه موقـت کنـار می رفـت.
این مورد وزارت صحت عامه تازه نیسـت. با تاسـف همواره شـاهد این 
هسـتیم کـه فسـاد و کوتاهـی در نهادهـا صـورت می گیرد اما مسـووالن 
بـه راحتـی از گرفـن مسـوولیت شـانه خالـی می کننـد؛ بـا ایـن توجیـه 
کـه جـرم پدیـده شـخصی اسـت یـا در فسـاد مسـتقیم دخالت نداشـته 

است.
انجـام  ایـن توجـه منی کننـد کـه مسوولیت شـان رصف  مسـووالن بـه 
بـل مسـوول اند کـه وظایـف خـود را  وظایـف عـادی نهادهـا نیسـت؛ 
بـه شـکل بهینـه انجـام دهنـد و اداره یـی کـه مسـوولیت آن را بـه عهده 
دارنـد بـه شـکلی مدیریـت کننـد کـه از هرگونـه خطـا، ضیـاع وقـت و 
امکانـات مـرا باشـد تـا خدمـات دولتـی به گونـه مسـتمر و موثـر بـرای 

مـردم صـورت بگیـرد. 
گـذاره »جـرم پدیـده شـخصی اسـت« زمانـی معنـی می یابـد کـه افـراد 
از جایـگاه حقیقـی خـود سـخن بگویـد. حـال آن کـه مسـووالن دارای 
منی تواننـد  دارنـد،  خـاص  مسـوولیت های  و  حقوقی انـد  شـخصیت 
بـزه کاری زیردسـتان خـود را خـارج از دایـره مسـوولیت های حقوقـی و 

اخالقـی خویـش قـرار دهنـد. 
اینکـه یـک مسـوول زیردسـت یـا کارمنـد ردیـف بـاال یـا میانـه یـا رده 
پاییـن فسـاد می کنـد و امـور نهـاد را طـوری انجـام می دهـد کـه باعـث 
ایجـاد هزینـه اضافـی بر نهاد می شـود یـا وجهه نهـاد را تخریب می کند، 
مسـوول اول هـامن نهـاد نیـز به هـامن اندازه متهـم یا مجرم فاسـد باید 
پاسـخگو باشـد؛ زیـرا غفلـت مقام و مسـوول اول، اسـباب و زمینه فسـاد 

را فراهـم کـرده یـا خود دسـتی در آن داشـته اسـت.
اگـر هیـچ  نهادهـا حتـا  و  بنابرایـن مقام هـا و مسـووالن وزارت خانه هـا 
دسـتی در فسـاد صورت گرفتـه در نهادهـای تحـت نظـر خـود نداشـته 
باشـند، بایـد بـه علـت غفلـت و فراهم شـدن رشایـط انجـام فسـاد مـورد 

پی گـرد و سـوال قـرار بگیرنـد.
از  حـال کـه در قضیـه وزارت صحـت عامـه گفتـه می شـود متهـامن 
نزدیـکان و اقـارب وزیـر بـوده، شـخص  وزیـر برکنارشـده نیـز شـامل 

پرونـده بررسـی  شـود.
نکتـۀ دیگـر، هـامن طـوری کـه گفته شـد، مسـووالن می بایسـت مسـیر 
را بـرای روشن شـدن دامنـه فسـاد، باز بگذارنـد و بهرتین کار این اسـت 

کـه بـا عذرخواهـی از مـردم از ِسـمت خود کنـار بروند. 
خـوب بـود کـه احمدجـواد عثامنـی از هـامن ابتـدا شـهامت اخالقـی به 
خـرج داده خـود، خـر اسـتعفای خویـش را اعـالم می کـرد، نـه اینکـه 
اسـتعفا یـا برکنـاری خـود را بـا قـرار گرفـن در پنـاه معـدود حامیـان 
اخالقـی  شـهامت  بـا  وزیـر  کـه  چه بسـا  می کـرد.   سـبوتاژ  سیاسـی، 
خویـش، می توانسـت الگویـی باشـد تـا دیگر مسـووالن نیز بـا پیروی از 

او، میـدان را بـرای شـفافیت امـور خالـی می گذاشـتند.
و  رسـم  حامیـان،  گـروه  یـا  قـوم  دامـن  در  گرفـن  پنـاه  متاسـفانه  امـا 
آییـن بـدی شـده کـه بـا مطرح شـدن هـر قضییـه فسـاد، مسـووالن بـه 
آسـانی از قبـول مسـوولیت و پاسـخ گویی فـرار می کننـد و رسـم و آییـن 
توجیه شـده باعـث شـده کـه کشـور در ردیف هـای اول فسـاد در جهان 
بـه محکومیـت  و  آن مشـخص  و مسـببان  عامـالن  بی آنکـه  بایسـتد 
قانونـی برسـد. بـه ایـن ترتیـب، ایـن پرسـش مـردم همیشـه بی جـواب 
مانـده کـه شـهامت اخالقـی مسـووالن کجاسـت و کَـی بـرای وجهـه و 

چهـره خراب شـده کشـور قبـول مسـوولیت می کننـد؟

شهامت اخالقی مسووالن 
کجاست؟

مقام ها به جای سبوتاژ، مسوولیت بپذیرند
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حکومت و مجلس   
منایندگان بودجه  ساالنه را 

سیاسی و امتیازی 
ساخته اند. سیاسی ساخنت 

بودجه  ساالنه از سوی 
حکومت بهانه  شده است به 

امتیازگیری های شخصی 
شامری از منایندگان مردم 

در مجلس منایندگان. یکی 
از پرسش های اساسی این 

است که چرا کمیسیون مالی 
و بودجه مجلس منایندگان 

با وزارت مالیه بودجه را 
هامهنگ و با تفاهم 

منی سازند؟ 



ارباب حلقه ها  

این حامسۀ عظیم جی.آر.آر. تالکین، »ارباب حلقه ها« که 

توسط  می شود؛  خوانده  سه گانه  یا  »تریلوژی«  اشتباه  به 

و  شد  ۳جلد  به  تبدیل  راحتی  و  رصفه جویی  برای  نارشان 

این  در طی سال ها  بر می گرفت.  در  را  هر جلد ۲کتابش 

سه جلد، یاران حلقه )۱۹۵۴(، دو برج )۱۹۵۵(، بازگشت 

شاه )۱۹۵۵( هم به صورت تکی چاپ شدند و هم یک جلد 

کامل، و بیش از ۵۰میلیون کاپی از آن ها به فروش رفته و 

به ۲۵زبان ترجمه شده است؛ و در لست برترین کتاب های 

جهان بی بی سی، ارباب حلقه ها به عنوان برترین کتاب سدۀ 

بیستم انتخاب شده است.

 

اِلف های صنعتگر »حلقه های قدرت«  در روزگاران پیشین، 

را ساختند، و سایورون شاه تاریکی، هم زمان »حلقۀ یگانه« 

را ساخت، و قدرت خودش را در آن دمید تا بتواند بر بقیۀ 

اتحاد  »آخرین  جنگ  طی  در  اما  کند،  حکومت  حلقه ها 

برابر سپاه سایورون، سایورون شکست  اِلف ها–آدمیان« در 

خورد و حلقه به پرس پادشاه آدمیان رسید. 

او به جای نابود کردن حلقه، آن را برای خودش نگه داشت 

و بعدها کشته شد، حلقه به دست موجودی به  گالوم افتاد 

…. از آن سو سایورون همواره به دنبال حلقه بود، تا جسم 

و اقتدارش را باز یابد، اما حلقه گم شده بود. پس از گذر 

مدت بسیاری به صورت اتفاقی حلقه به دست یک »هابیت« 

رسید: »بیلبو بگینز«. در برج سیاه »موردور«، قدرت سایورون 

هردم افزایش می یافت، اما او به حلقۀ یگانه نیاز داشت تا 

وی  بیلبو،  سالگی  یازده  و  صد  تولد  در  کند.  کامل  را  آن 

ناپدید شد و برای برادرزادۀ جوانش فرودو، حلقۀ قدرت را 

او  رفنت  از  پس  که  چرا  خطرناک،  سفری  و  گذاشت  باقی 

همه چیز عوض شد و سایورون جای حلقه را فهمید. فرودو 

به اعامق سایه های  و  را درنوردد  می بایست رسزمین میانه 

شکاف های  به آتش  حلقه  انداخنت  با  و  کند  سفر  موردور 

هالکت آن را نابود سازد.

حلقه  یاران  و  فرودو  بزرگ  سفر  ماجرای  حلقه ها«  »ارباب 

است؛ گندالف جادوگر، سام، مری و پیپین هابیت، گیملی 

پرس  آراگون  و  گاندور  اهل  بورومیر  الف،  لگوالس  دورف، 

آراتون )پادشاه آدمیان.( مجموعه فلم  ارباب حلقه ها شامل 

پادشاه  بازگشت  و  برج )۲۰۰۲(  یاران حلقه )۲۰۰۱(، دو 

کتاب های  روی  از  جکسون  پیرت  کارگردانی  به   )۲۰۰۳(

ارباب حلقه ها ساخته شده اند.

هابیت

می کرد.«  زندگی  هابیت  یک  زمین،  داخل  سوراخی  »در 

ورق های  تصحیح  هنگام  ورق  یک  در  که  کلمه،  چند  این 

یکی  به  تبدیل  شد،  نوشته  ناخوانا  خطی  با  دانش آموزان، 

ابتدا،  در  شد.  بیستم  سدۀ  کتاب های  پرفروش ترین  از 

بعد  یک سال  و  رسید  به چاپ  بریتانیا،  در  در سال۱۹۳۷ 

جی.آر.آر.  »هابیت«  کتاب  شد.  منترش  امریکا  در  نیز، 

برگردانده  دنیا  زندۀ  ۲۵زبان  از  بیش  به  تاکنون  تالکین 

شده  است. »بیلبو بگینز« توسط گندالف جادوگر و سیزده 

ترور پادشاِه زیر  نوه  بلوط  دورف به رسدستگی تورین سپر 

در  را  راحتش  و  بی دردرس  زندگی  که  می شود  وادار  کوه 

بازپس گیری  برای  آن ها  به  و  کند  ترک  هابیتی اش  خانۀ 

چنگال  از  دورف ها(  بزرگ  حکومت  )آخرین  اِِربور  قلمرو 

اژدها اسامگ که حدود شصت سال بود و بر روی گنجینۀ 

عظیم اربور خوابیده بود کمک کند، در حقیقت آن ها بیلبو 

دست  از  »آرکنستون«  پادشاهی،  گوهر  دزدیدن  برای  را 

این راه ماجراهای بسیاری  اسامگ می خواستند، حال در 

رخ می دهد.

مجموعه فلم هابیت شامل یک سفر غیرمنتظره )۲۰۱۲(، 

به   )۲۰۱۴( سپاه  پنج  نربد  و   )۲۰۱۳( اسامگ  برهوت 

کارگردانی پیرت جکسون از روی کتاب های هابیت ساخته 

شده اند.

سیلامریلیون

این رمان ماجراهای پیش از ارباب حلقه ها و هابیت را مطرح 

کرده که به داستان هایی دربارٔه چه  گونگی آفرینش جهان 

و ورود اینوها به آن را روایت می کند. همچنین شکل گیری 

قدرت های بزرگ جهان که یکی از آن ها قدرت تاریکی بود 

و  ظلم  به  دست  گونه  چه  مورگوت  اینکه  و  می شود  اشاره 

ستم می زند و ماجرای پیدایش اِلف ها، آدمیان و موجودات 

دیگر را روایت می کند.

فیانور بزرگ ترین اِلف زمانه در هرن و معرفت و کسی بود که 

سیلامریل ها را ساخت، جواهرات مقدس و آن ها را با پرتو دو 

درخت والینور آکند: دو درختی که بعدها میوه و شکوفه شان 

خورشید و ماه شد، اما ملکور، نخستین فرمانروای تاریکی، 

تراژدی های  از  مجموعه یی  آن  به دنبال  و  دزدید  را  آن ها 

مختلف اتفاق افتاد. محور اصلی »سیلامریلیون« حول این 

سه سیلامریل می گردد و نیز داستاهای دیگری دربر دارد: 

ماهیت  باب  در  »واالکوئنتا:  خلقت«،  افسانۀ  »آینولینداله: 

قدرت های خدایی«، »آکاالبت: زوال مردمان نومۀ نور« و »از 

حلقه های قدرت و عرص سوم: که با ارباب حلقه ها در ارتباط 

است.«

تالکین بیش تر عمرش را بر روی داستان ها و افسانه هایی 

سپری کرد که بعدها »سیلامریلیون« را تشکیل دادند و نیز 

کارهایش  بهرتین  را  داستان هایش  عظیم  مجموعۀ  این  او 

این داستان ها رشوع شدند،  از سال ۱۹۱۷  خوانده است. 

شگفت انگیز  وقایع  شود.  آغاز  هابیت  حتی  آنکه  از  پیش 

شکل گیری  در  بزرگ  نقشی  تالکین،  خلق شده  دنیای 

کتاب های »هابیت« و »ارباب حلقه ها« داشت.

 با این حال، این داستان ها تا سال۱۹۷۷)چهارسال پس 

از مرگ تالکین( منترش نشدند. تا آنکه پرس او »کریستوفر« 

منظم  کتابی  و  کرد  جمع آوری  را  پدر  پراکنده  نوشته های 

از آن ها تهیه منود. چیزی که بیش از همه حامسۀ »ارباب 

به  بخشیدن  بخشیده، عمق  را عظمت  تالکین  حلقه های« 

داستان با گوشۀ چشمی به تاریخچۀ رسزمین میانه است. 

»سیلامریلیون« به گذشتۀ این دنیا می رود، به دورۀ اول! و 

این تاریخچه را باز می کند و تاریخ دقیق این دنیای عظیم 

را بازگو می مناید. 

دورۀ  پیشین،  روزگاران  داستان های  ما  به  »سیلامریلیون« 

که  می گوید  قدرت هایی  و  دنیا  آردا،  داستان ساخت  اول، 

آن را ساختند. داستان نربد خیر و رش در رسزمین میانه و 

یکی  تنها  سارون  که  کسی  »مورگوت«،  سیاه  لُرد  با  جنگ 

ساخته شدن  اِلف ها  آمدن  داستان  بود.  خدمت کارانش  از 

را  آن ها  مورگوت  که  سیلامریل ها  مقدس شان،  جواهرات 

مختلف  تراژدی های  از  مجموعه یی  آن  به دنبال  و  دزدید 

اتفاق افتاد و مرگ و نیستی، خیانت، پیروزی، امید و یاس، 

لوتین، داستان  و  برن  تراژدی عاشقانه  از  به همراه داشت. 

فرزندان نفرین شده هورین، خیانت مائگلین و سقوط شهر 

آمدن  داستان  گوندولین. سیلامریلیون  پنهان،  صخره های 

این که  و  را  رزم های شان  همچنین  بازمی گوید  را  آدمیان 

چه گونه رسنوشت آدمیان و الف ها به هم گره خورد و نومه 

نوری ها را خلق کرد. نتیجه  این داستان ها، هم در لحن و 

هم در سبک نگارشی، بسیار متفاوت از »هابیت« یا »ارباب 

حلقه ها« است، تا حدی که برخی از طرفداران تالکین آن را 

سخت می یابند، اما کسانی که به  درکی عمیق از آن دست 

یابند می دانند که ارزش آن بسیار فراتر از »ارباب حلقه ها« 

است، چرا که بسرتی است برای خلق آن.

جوایز و افتخارات

برندٔه جایزۀ بین املللی داستان خیال پردازی در سال۱۹۵۷ 

ارباب  برای  خیال پردازی نویس  نویسندٔه  بهرتین  به عنوان 

حلقه ها.

از  یکی  افتخار  )به  گندالف  جایزۀ  نخستین  برندٔه 

و  سال۱۹۷۳  در  حلقه ها(  ارباب  داستان  شخصیت های 

)در  خیال پردازی نویس  نویسندۀ  بزرگ ترین  عنوان  گرفنت 

همین سال ایشان فوت کردند(

به خاطر  سال۱۹۷۸  در  لوکوس  بین املللی  جایزۀ  برندٔه 

کتاب سیلامریلیون )پس از مرگ(

کتاب  برای  سال۱۹۸۱  در  مای تاپیک  جایزۀ  برندٔه 

افسانه های نامتام )پس از مرگ(

برندۀ جایزۀ بالروگ )پس از مرگ(

آمازون  سایت  توسط  سال۱۹۹۹  در  رای گیری  از  پس 

)معتربترین کتاب فروشی انرتنتی جهان(

کتاب ارباب حلقه ها با دوصد و پنجاه هزار رای )۲۵۰٬۰۰۰( 

از طرف کاربران انرتنتی کتاب هزارۀ دوم نام گرفت.

سومین کتاب پرفروش در تاریخ جهان با تیراژ ۱۰۰میلیون 

نسخه پس از انجیل با تیراژ شش بیلیون نسخه و پرسش ها 

اثر ماو تسه تانگ با نه صد میلیون نسخه

دریافت جایزۀ اسکار در سال۲۰۰۴ به عنوان بهرتین فلم بر 

مبنای داستان ارباب حلقه ها

در  اقتباسی  فلم نامۀ  بهرتین  اسکار  جایزۀ  دریافت 

سال۲۰۰۱ بر مبنای داستان ارباب حلقه ها
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سه کتاب  معروف جان رونالد رویل تالکین
موسیچه های دلتنِگ 

ابراهیمی

سوم جنوری سالروز تولد جان رونالد رویل تالکین، نویسنده و زبان شناس بریتانیایی نویسنده کتاب های هابیت و ارباب حلقه ها است . جان رونالد رویل تالکین در سال۱۸۹۲ و در بلوم فونتین، افریقای جنوبی به دنیا آمد. وی به خاطر 
آثار خیال پردازی حامسی اش شناخته می شود. از معروف ترین کتاب های او می توان به هابیت، ارباب حلقه ها و سیلامریلیون اشاره کرد. او از سال۱۹۲۵ تا ۱۹۵۹، استاد زبان شناسی تاریخی در دانشگاه آکسفورد بود. او عالقه وافری به ساخن 

زبان های علمی یا فراساخته داشت. او شاید تنها کسی باشد که ۱۵زبان ساخته است؛ با این حال، توصیٔه او به کسانی که عالقه مند به زبان بین املللی هستند این است:  »از اسپرانتو پشتیبانی کنید.«
تالکین در جایی گفته  است که انگیزه اش از نگارش کتاب های تخیلی اش )مانند ارباب حلقه ها( و به وجود آوردن میان زمین )Middle Earth( این بوده  که زبان های فراساخته او در آن صحبت شود. جان تالکین که از ابتدای زندگی خود 

به عنوان یک کاتولیک متعهد و معتقد بزرگ شده بود، عالقه خاصی به افسانه های کهن داشت. از نگاه او پرداخن به این گونه افسانه ها نه تنها فرار از دنیای واقعی نیست، بل تالشی در تبیین حقیقت های آفرینش دنیا و زندگی انسان 
است. تالکین از هامن زمان جنگ جهانی اول در فکر خلق دنیایی خیالی و موازی با دنیای واقعی بود که در آن به حقایق خلقت دنیا و تاریخچه  پنهان و فراموش شده آن پرداخته می شد. 

در نگاه او، یکی از تاسف آورترین ویژگی های تاریخ ادبیات انگلستان این بود که آن ها حتی یک رشته افسانه اساطیری از خود نداشتند و همه آثار ادبی موجود را از فرهنگ های دیگر قرض گرفته بودند. تالکین ماجرای خلقت دنیای خود 
یعنی »آردا« را که از زمان تولد »سقوط گوندولین« در ذهن او آغاز گشته بود به جلو برد ،اما فضایی برای ارایه آن نداشت.

و  شاعران  از  ابراهیمی  فریدون  سید   
دوره یی  که  است  کشور  خوب  روزنامه نگاران 

شعرهای خوب و فراوانی رسود، اما غربت او را کم 

آشنایی  نود  تا حدی که شاعران دهه   کار کرد 

اندکی با کارهای او دارند چون در سال های اخیر 

مجازی  فضای  در  حتی  و  نکرد  منترش  کتابی 

حضور بی رونق داشت و کارهای تازه یی کمرتی از 

او به چشم می افتاد.

به عنوان خواننده  ادبیات چیزی بیش تر از یک 

دهه می شود که با کارهای سید فریدون ابراهیمی 

آشنایی دارم، بار نخست از ورای مجالت با غزل ها 

بی خاصیت  خِط  »در  و  آشنا شدم  رباعیاتش  و 

زمان« کارهای مفصلی از او خواندم و ابراهیمی را 

شاعر نوگرا یافتم، نوگرایی که غربت او را کم رنگ 

کرد و سال های زیاد و خوب او را گرفت.

مجموعه   کابل  در  عازم  انتشارات  تازه گی  به 

را  ابراهیمی  فریدون  سید  کارهای  از  تازه یی 

به نام موسیچه های دلتنگ منترش کرده است؛ 

مجموعه یی که غربت رسوده های ابراهیمی را در 

خود دارد. شاعر این مجموعه انسانی خسته از 

جنگ و بی عدالتی و مهاجری رنج کشیده و درد 

دیده است. به عنوان خواننده بازهم از شعرهای 

سید فریدون ابراهیمی لذت بردم، اما شعرهای 

می دهد  نشان  مجموعه  این  در  شده  گزیده 

زنده گی  یی  به  رسیدن  و  غربت  سال های  که 

در آن طرف آب ها، شاعر خوب ما را از نوگرایی 

و جستجوگری های شاعرانه دور ساخته و سید 

تفاوت  امروز  تا  هشتاد  دهه   ابراهیمِی  فریدون 

چندانی نکرده است.

پشتی کتاب، رساینده  موسیچه های دلتنگ را 

چنین معرفی کرده است: سید فریدون ابراهیمی 

در شهر کابل به دنیا آمد. زادگاه پدری اش قریه  

لنگر در دره  غوربند است. او در کابل مکتب رفت، 

اما وقتی که در شهر پیشاور مهاجر بود مکتب را 

متام کرد. در کابل حقوق و علوم سیاسی خواند 

لیسانس  گواهینامه   ۲۰۱۳میالدی  سال  در  و 

گرفت.

در  روزنامه نگار  به حیث  یک دهه  به  نزدیک 

کابل،  هفته نامه   جمله  از  مختلف  رسانه های 

رادیو اروپای آزاد و رادیو بی بی سی کار کرد. در 

سال ۲۰۱۵میالدی راهی کانادا شد و به ادامه  

تحصیل پرداخت، از دانشگاه یارک شهر تورنتو 

توسعه   مطالعات  رشته   در  لیسانس  گواهینامه  

بین املللی گرفت و در حال حارض، دانشجوی 

مقطع ماسرتی در رشته  علوم سیاسی است.

به  خصوصی  به طور  ابراهیمی  فریدون  سید   

ادبیات پرداخته است. نگاه و پنجره و ماه؛ و در 

شعری  مجموعه های  زمان  بی خاصیت  خط 

ابراهیمی است که پیش از این منترش شده اند.

غزل ها،  ۱۱۰صفحه  در  دلتنگ  موسیچه های 

در  را  ابراهیمی  نیامیی  شعرهای  و  رباعیات 

خود گنجانیده است. تاریخ پایین شعرهای این  

مجموعه نشان می دهد که ابراهیمی رسوده های 

دلتنگ  موسیچه های  در  را  پشینش  سال های 

در  که  را  مجموعه  این  ابراهیمی  است.  گزیده 

پیشکش  مادرش  به  شده،  منترش  ۵۰۰شامره 

کرده است.

فریدون  سید  از  رسوده یی  با  را  شناسه  این 

ابراهیمی به پایان می رسانم:

به  وقت کوچ

ترتیب کن قطیفه  رفنت به  وقت کوچ 

و چند شاخه از گل سوسن به وقت کوچ 

با چادری بپیچ رس و صورتت، ترا

باید که کس نبیند با من به وقت کوچ 

اینجا که هیچ نیست سزاوار اعتامد

همسایه های ما شده دشمن به وقت کوچ

ضبط نوار کن گپ هایی که گفته ام

تصنیف کن به گریه و شیون به وقت کوچ 

بگذر ز قهر و آشتی و حرف های ناق

و از فکرهای پوچ و سرتون به وقت کوچ 

خیلی ستم کشیده ام از دست روزگار

دیگر منانده حوصله در من به وقت کوچ 

در هر نفس گرفته ز من امتحان سخت

من می روم، خوشم به همین ظن به وقت کوچ

هارون مجیدی



زندان پل چرخی، یک محبس کانکریتی در رشق 

این گزارش در  با گنجایش ۶۰۰۰زندانی است.  کابل 

مصاحبه با یک زندانی سعی دارد، ببیند که در این 

محبس عظیم چه می گذرد؟

آصف مرد  میان سالی است که ۱۵سال را 

در زندان پل چرخی سپری کرده، او دربارۀ 

مواجه  آن  با  زندانیان  که  آسیب هایی 

هستند، می گوید: 

اولین  بی سوادی،  و  سامل  اخالق  »نبود 

ضعفی ست که در نخستین مرحله  ورود 

به زندان خودمنایی می کند، این مشکل 

جمع  در  که  زندانیان  درمیان  نه تنها 

زندان بانان نیز دیده می شود.« 

زندان بانی که خود بی سواد، بدآموز و فاسد 

باشد، چگونه می تواند زندانی را رهنامیی 

پیدا  را  زندان بانی  کمرت  شام  کند؟ 

باشد؛  و حرفوی  موقر  آگاه،  که  می کنید 

زیرا اکرثا معتاد، رشوه خور و مفسدند. 

را  فساد  زمینۀ  خراباتی  و  کاکه  به نام  زندان بانان  اگر 

فراهم نسازد، هیچ زندانی منی تواند که گلیم اعتیاد و 

قامر را پهن کند.

 نبود نظافت نیز از چالش های عمدۀ  زندان است که در 

این زمینه مسوولیت زندانیان و محافظان مساوی ست. 

نه  و  می دهند  نشان  پاکی  به  رغبتی  زندانیان  نه 

محافظان و ماموران زندان عالقمندی یا وظیفه شناسی 

در جهت پاکی زندان دارند.

بر  زندانیان  تصنیف  بدون  و  بی لزوم  جابه جایی های 

طرز  اجتامعی،  خاستگاه  فهم،  شخصیت،  مبنای 

اندیشه و حزب سیاسی از مشکالت دیگر این زندان 

است.

نگهداری جرنال در کنار طالب، اوباش در کنار مولوی، 

و  زورگویان  کنار  در  اطفال  معلم،  پهلوی  در  معتاد 

بدماشان همه و همه اسباب بداخالقی جنگ و تباهی 

را فراهم ساخته است.

در زندان فرصت کتاب خواندن، خرب شنیدن، خوابیدن، 

ورزش کردن، فکر کردن و کار های مثبت اصال وجود 

ندارد.

کردن  زندانی  راستای  در  دلیلی  هر  به  بسیار  رغبت 

مردم، تکثیر زندانیان و تورم نفوس در هجوم امراض، 

بی رسنوشت و بی رسپرست ساخنت خانواده ها، خلق 

خشونت، عقده، بی کاری و دربدری از آفات شکننده  

این زندان است.

آصف می گوید: »در جهان دیگر جریمه، بدیل حبس، 

در  دارد  وجود  حبس  خریداری  و  تعزیری  حبس های 

حدی که مجرم جزای خود را می بیند، اما خود از عاطل 

و باطل بودن و خانواده اش از بی رسپرستی، فقر و انواع 

مشکل نجات می یابد؛ اما در این زندان اکرث زندانیان 

به شکل مرموزی زندانی شده اند که دوسیه و بررسی 

جرم  آن ها کامال به فراموشی سپرده شده است.«

آصف آسیب  دیگر در زندان را توزیع مواد مخدر می داند 

و می گوید: پیش از انتشار ویروس کرونا گفته می شد 

که این کار پایوازها و خانواده های زندانیان است، اما با 

فراگیری کرونا و تعطیل پایوازی کامال رصاحت یافت 

که تکثیر مواد مخدر، کار ماموران نظامی زندان است.

او می گوید: »در فاصلۀ قطع پایوازی از بس که مواد 

مخدر عرضه شد، بهای آن به حداقل یعنی به نصف 

قیمت رسیده بود.«

قضای  و  عدل  در  انصاف  بودن  نامريی  همچنان 

افغانستان نیز درد بزرگ زندانیان را تشکیل می دهد.

»اگر دولت می خواهد بداند که واقعیت چیست؟ باید 

به بلندمنزل ها، رسمایه های بانکی، امکانات تجارتی 

داخلی و خارجی مسو والن عدلی و قضایی توجه کند 

و دارایی های آن ها را بامعاش  خود بررسی کند. اگر آن 

همه رسمایه، زاده ارتشا و فساد است، دولت باید بپذیرد 

که بخش عظیمی از زندانیان بی گناه اند.«

اخذ پول به بهانه های گوناگون از زندانیان، رواج قامر 

اتاق های  در  خردسال  بچه های  جابه جایی  و  لواط  و 

غذای  نبود  و  مزمن  فقر  پایوازی،  تعطیل  و  اوباشان 

از  نیز  بدماشی  و  اوباشی  خشونت،  رواج  مناسب، 

مشکالت عمده ، زندان را تشکیل می دهد.

آصف می گوید: مرصفی که در زندان های افغانستان 

می شود حداقل به اندازه  هزینه  سه والیت است.

درست است که داشنت حاکمیت، بدون زندان ممکن 

نیست؛ اما زندان برای جنایت کاران کالن، خطاکاران 

متکرر، جاسوسان، قاتالن حرفوی، خاینان ملی، دزدان  

و معتادان است؛ نه برای هرکسی که یک اشتباه ساده 

و  قدرمتندان  جرم سازی  و  تهمت  مورد  یا  می کند 

دشمنان شخصی قرار می گیرد.

منوده،  سپری  زندان  در  را  سال  چندین  که  آصف 

استدالل می کند که وقتی برای معاون قاتل، پنجاه 

این  جرایم  سایر  برای  چرا  می آید،  تخفیف  درصد 

تخفیف دیده منی شود؟

این  که  می کنند  فکر  زندانیان  اکرث  می گوید:  او 

فرمان ها منحرص به افراد و گروها بوده و انطباق عام 

نداشته و همه شمول و مردمی نیست که این اسباب 

تاثر آن ها را ایجاد کرده، مثال: آزاد ساخنت جنایت کاران 

بزرگ با حکم حبس های بلند و نگهداری مجرم های 

کوچک با حبس های پایین، حالت روحی زندانیان را 

برهم زده و کمرت کسی به عدالت نظام باور دارد. 

»ما زندانیان قبال  فکر می کردیم که فساد 

اما  است،  حاکم  قضا  و  درسارنوالی  تنها 

هم  دولتی  فرمان های  که  دیدیم  وقتی 

شخصی  عقده های  و  سو استفاده  زمینۀ  

از  کتله هایی  به  شده  ناامید  کامال  شده، 

التهاب و ناهنجاری مبدل شدیم.

او درباره  زورگویی می گوید: »تداخل بی لزوم 

در کار ارگان های کشفی و امنیتی و تنفیذ 

قانون، ریشه در غرض و مرض و فساد دارد.«

و  امنیتی  نهادهای  که  شده  دیده  بسیار 

نظامی در موارد خاص به  جای نیروی تنفیذ 

نهادها  این  ماموران  قانون عمل می کند، 

مخاصامن  و  انتحاری  افراد  اینکه  به  جای 

منافع ملی را پیگیری و دفع منایند، اکرثا 

به  بهانه های گوناگون در محیط های مدنی به  دنبال 

زورگویی و خودمنایی بوده، سبب سواستفاده از قدرت 

می شوند.

آصف درباره  کسانی که ناحق زندانی شده ، می گوید: 

»شامری از زندانیان قربانی جرم سازی اند.«

در متام دنیا جرم سازان جزای بزرگ می بینند؛ چون 

در  را  بی گناهان  که  نابخشودنیست  آن ها  جنایت 

می دهند،  قرار  کاذب  قضاوت  و  ناقص  عدالت  آتش 

یک بخشی بی عدالتی قضات ما اگر ناشی از تحکم 

و فساد و زورگویی، قوم گرایی و نفس  آلوده آن ها باشد، 

جرم سازی،  در  ریشه  بی عدالتی ها  این  دیگر  بخش 

عدم تکمیل اسناد، ترصف و تقلب در اسناد از سوی 

تکمیل  مسوولیت  قضا،  از  قبل  که  دارد  نهادهایی 

دوسیه ها را به دوش داشته اند.

با  طالب  زندانیان  رهایی  مشکالت،  سایر  کنار  در 

دولت،  زندانی  نظامیان  رهایی  آوازۀ  و  بلند  جرم های 

در میان سایر زندانیان و به خصوص کارمندان ملکی 

دولت، سبب نگرانی بسیاری از زندانیان شده و اکرث 

محبوسان کامال ناامید در زندان به رس می برند و به این 

باور رسیده اند که تا مرتکب جرم های بزرگ نباشی، از 

این زندان آزاد منی شوی.

زندان ها در متام جهان جای آگاهی، تادیب، تهذیب و 

نهادینه ساخنت اخالق و هنجار جامعه است. محلی 

که انسان فرصت می یابد متکین کند تا خود را با قرار 

دادن در برابر آیینه وجدان بهرت بشناسد تا با برگشت 

از زندان به عنوان شهروندی که تجربه و آزمون سختی 

جامعه یی  برای  حتی  زمینه هایی  در  کرده  سپری  را 

ما  کشور  در  اما  باشد؛  مربی  پرورده  ناقص  را  او  که 

منی تواند  زندانی  که  دارد  فراوان  کاستی های  زندان، 

بایسته ها و شایسته های الزم را موفقانه  به         دست بیاورد 

از این جاست که زندانیان ما دارای حال و آینده  بسیار 

اسفناک اند.

شامری از اعضای نهادهای اجتامعی در والیت کابل، با   

ابراز نگرانی از گفتگوهای جاری صلح در کشور می گویند که 

اگر طالبان واقعاً ارادۀ پایان جنگ و پیوسنت به صف مردم را 

دارند باید هرچه زودتر آتش بس اعالم کنند.

ده ها تن از چهره های فعال اجتامعی و مدنی روز پنجشنبه، 

11جدی در برنامه یی که از سوی نهاد »کاروان تغییر« در کابل 

برگزار شده بود، همچنان از حکومت خواستند تا در ترکیب 

هیات گفتگو کنندۀ صلح تغییر بیاورد.

ترورهای  که  گفتند  همچنان  حکومت،  از  انتقاد  با  آنان 

هدفمنِد چهره های اجتامعی، مردم را نگران ساخته است، 

زیرا هیچ طرفی مسوولیت آن را منی پذیرد. 

ضیاالحق دولت زی، رییس و بنیادگذار نهاد اجتامعی »کاروان 

تغییر« در این نشست گفت که وجود جنگ و گفتگوهای 

اراده  عدم  نشان دهندۀ  کشور،  در  همزمان  صورت  به  صلح 

برای پایان جنگ در کشور است.

کنندۀ صلح  گفتگو  ترکیب هیات  که  افزود  دولت زی  آقای 

نیز نامتجانس است و بسیاری از چهره ها در این ترکیب، به 

صورت سلیقه یی و سیاسی برگزیده شده اند و اصول گفتگو 

و دیپلامسی را هم منی دانند.

ترورهای  منی دانند  افغانستان  مردم  این که  به  اشاره  با  او 

هدف مند و سازمان یافته را چه کسی سازمان دهی می کند، 

این  به مردم در  تا  اضافه کرد که مسوولیت حکومت است 

زمینه پاسخ بدهد.

و  بین املللی  نهادهای  از  همچنان  دولت زی  ضیاالحق 

که  داشت  بیان  و  کرد  انتقاد  افغانستان  حامی  کشورهای 

این نهادها و کشورها باوجود داشنت پیامن های امنیتی با 

را  این کشور  تروریسم حکومت  با  اما در جنگ  افغانستان، 

چندان همکاری منی کند.

درج قومیت تُرک تباران در شناس نامه های دیجیتالی، یکی 

از آجنداهای این مجلس بود و آقای دولت زی نیز از حکومت 

درج  را  کشور  ترک تباران  قومیت  فرمانی،  طی  تا  خواست 

تذکره های دیجیتالی کنند.

در سوی دیگر، نورضیا یوسف زی چرخی، معاون نهاد »زون 

امنیت،  برای  را  خود  صدای  بارها  که  گفت  جنوب رشق« 

برابری، عدالت و توسعۀ متوازن در کشور بلند کرده اند، اما به 

این صداها وقعی گذاشته نشد.

افغانستان  مردم  برای  صلح  صدای  که  افزود  چرخی  بانو 

خوشایند است، اما کلید صلح نزد کسانی است که منفعت 

او در حالی که  خود را در ادامۀ جنگ در کشور می بینند. 

از فرد و گروه مشخصی نام نربد، اما گفت که »قاچاق بران، 

مافیا«  و  چپاول گران 

بیرون  و  درون  در 

جنگ  در  حکومت 

کشور دخیل اند و از آن 

منفعت می برند.

اضافه  یوسف زی  بانو 

کرد که همین چهره ها سدی در برابر پایان جنگ و تأمین 

از  شود،  تأمین  صلح  وقتی  او،  باور  به  کشورند.  در  صلح 

و  بازپرس  همۀشان  جنایت  و  جرم  و  بادآورده  پول های 

بازخواست خواهد شد.

از  بسیاری  که  داشت  اظهار  سخناش  از  بخشی  در  او 

در  صلح  مذاکره کنندۀ  هیات  ترکیب  در  موجود  چهره های 

خارج زندگی کرده و از درد و رنج مردم آگاه نیستند. به گفتۀ 

او، در افغانستان قحط الرجال نیست و حکومت می تواند در 

ترکیب هیات مذاکره کننده تجدید نظر کند.

تذکره های  در  ترک تباران  قومیت  درج  و  متوازن  توسعۀ 

دیجیتالی، یکی از خواست های دیگر بانو چرخی از حکومت 

است که در این نشست روی آن انگشت گذاشت.

حق  حزب  رییس  سمکنی،  معین  داکرت  بااین،  همزمان 

اشتباهات  صلح،  گفتگوهای  در  که  می گوید  عدالت  و 

به  سمکنی  آقای  شود.  تکرار  نباید  گذشته  حکومت های 

حکومت پیشنهات کرد تا کمیسیون را متشکل از نخبگان 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دینی کشور تشکیل دهد تا 

این کمیسیون به عنوان عقبۀ اسرتاتژیک، به هیات مذاکره 

کنندۀ صلح مشورت بدهد.

رسارسی  شورای  رییس  خنجانی،  عظیم  حال،  عین  در 

ترک تباران افغانستان در این نشست در پیوند به درج قومیت 

ترک تباران در شناس نامه های دیجیتالی صحبت کرد و اظهار 

داشت که قانون اساسی، قوم آن ها را به رسمیت شناخته و 

باید در تذکره های الکرتونیکی نام قوم شان ذکر شود.

آقای خنجانی اضافه کرد که حدود 4 تا 6 میلیون تُرک تبار 

قانونی  حق  این  از  اما  دارند،  زیست  کشور  والیت   ٢3 در 

دلیل  به  ترک تباران  او،  گفتۀ  به  محروم اند.  رشعی شان  و 

این  از  دیجیتالی،  تذکره های  در  قومیت شان  درج  عدم 

شناسنامه ها نگرفته و در ادارات دولتی دچار مشکل اند.

رییس شورای رسارسی ترک تباران خطاب به حکومت گفت 

که یکی از اصول جمهوریت، پذیرش تکرث قومی و هویتی 

سنگ  منی گذارید،  احرتام  ما  قومیت  به  شام  »اگر  و  است 

جمهوریت را نیز به سینۀتان نزنید.«

کمیسیون  عمومی  رییس  رحیمی،  ابراهیم  هم،  سویی  از 

از  یکی  صلح  که  داشت  بیان  مدنی  نهادهای  انسجام 

آن  در  که  صلحی  اما  است،  افغانستان  مردم  آرزوهای 

ارزش ها و آرمان های آنان قربانی نشود. آقای ابراهیمی افزود 

مردم  برای  قبول  قابل  نتیجۀ  دوحه  صلحِ  گفتگوهای  که 

افغانستان نداشت.

افغانستان  مردم  خیر  واقعاً  اگر  طالبان  که  داشت  بیان  او 

آتش بس  به  تن  دولت،  با  مذاکره  حین  باید  می خواهند  را 

به  و  برگزار  اعتامد  قابل  در فضای  گفتگوها  این  تا  بدهند 

نتیجۀ مطلوب برسد. به باور آقای رحیمی، عدم هامهنگی 

نهادها،  این  در  گزینش های سلیقه یی  و  امنیتی  نهادهای 

علت اصلی بی نتیجه ماندن پرونده های ترورهای هدفمند 

و ادامۀ آن است.
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منره دموکراسی کشورها در سال2020 
کم تر از 6درصد کشورهای جهان از یک حکومت دموکراتیک 

کامل برخوردارند

دموکراسی یک هنجار جهانی است. گرچه 4٨درصد مردم جهان به نوعی 

تحت یکی از انواع دموکراسی ها، زندگی می کنند، اما کم تر از 6درصد آن ها از 

یک حکومت دموکراتیک کامل برخوردارند. یک سوم جمعیت جهان نیز در 

سایه حکومت های اقتدارگرا به رس می برند.

سایت www.visualcapitalist.com با استفاده از داده های اطالعات مجله 

اکونومیست به بررسی پیرشفت و پرسفت دموکراسی در جهان، طی دهه 

گذشته پرداخته است.

بر اساس پاسخ به شصت سوال در ارتباط با فرایندهای انتخاباتی هر کشور، 

سیاسی،  فرهنگ  و  دولت  عملکرد  سیاسی،  مشارکت  مدنی،  آزادی های 

منوداری تهیه و هر کشوری به صورت اتوماتیک، رتبه و جایگاه خود را در آن 

می یابد.

دموکراسی  می شوند:  تقسیم  به ۴دسته  جهانی  نظام های  اساس  این  بر 

کامل، دموکراسی شناور ) دموکراسی لغزنده یی که دایام در حال کاهش و 

افزایش باشد(، دموکراسی ترکیبی )تلفیقی از دموکراتیک بودن و اقتدارگرایی(  

و دولت های اقتدارگرا.

کم ترین منره در این معیارسنجی، صفر است که به متامیت خواه ترین دولت 

نصیب  که  ده  عدد  هم  منره  باالترین  و  می گیرد  تعلق  جهان  اقتدارگرای 

دموکراتیک ترین کشور می شود.

قرار  آن  انتهای  در  شاملی  کوریا  و  جدول  صدر  در  نروژ  اندکس ٢019،  در 

رنگ  با  اقتدارگرا  کشورهای  می دهد،  نشان  جدول  که  گونه  هامن  دارد. 

رسخ، رژیم های ترکیبی با رنگ زرد، دموکراسی های شناور با آبی کم رنگ و 

حکومت های دموکراتیک کامل با رنگ آبی پررنگ، مشخص شده اند.

رده بندی  در  آن  جایگاه  به  می توانید  کشور  هر  رنگ  مشاهده  با  این رو  از 

دموکراسی پی  بربید.

با توجه به اینکه این بررسی بین سال های ٢006 تا پایان ٢019 را در بر می گیرد، 

پشت رس هم آمدن ستون های رنگی از چپ به راست، بیانگر پیرشفت یا تنزل 

فرایند سیاسی هر کشور می باشد.

مثال: روسیه که در ابتدای سال٢006 یک دموکراسی شناور ضعیف بوده، با 

آغاز دهه ٢010 به دموکراسی ترکیبی تبدیل و در سال٢019 تن به قسمی 

خودکامگی می دهد که خود نشانه یی از تغییر در قانون اساسی روسیه و اقدام 

برای مادام العمر کردن ریاست پوتین است.

روند سیاسی امریکا به عنوان یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان هم 

جالب است. این کشور که یک دموکراسی کامل و پیرشفته بود از سال٢016، 

هم زمان با روی کار آمدن ترمپ به رده دموکراسی های شناور سقوط می کند.

در مقابل سقوط بوتفلیقه در سال گذشته در الجزایر باعث می شود که این 

کشور از دسته دولت های اقتدارگرا به دموکراسی های ترکیبی بپیوندد.

در خاورمیانه در حالی  که امارات متحده عربی پایین ترین منره دموکراسی 

را گرفته، ترکیه و لبنان  با دارا بودن دموکراسی های ترکیبی وضع بهرتی از 

بقیه دارند.

این میانگین و رنگ زرد بیانگر آن است که در جهان امروزه، اکرثیت کشورهای 

دارای نظام های سیاسی ترکیبی اند. رژیم هایی که  رویه های اقتدارگرایی و 

فرایندهای دموکراتیک ناقص را با هم تلفیق کرده اند.

افغانستان هامنند کشورهای ایران، عراق، یمن، بحرین، قطر و ویتنام جزو 

کشورهای اقتدارگرا دسته بندی شده است.  

در نهایت بررسی سیر دموکراسی در این مقطع زمانی حاکی از پرسفت است. 

معدل دموکراسی جهان که در سال٢006، 5٢/5درصد بود، با اندکی کاهش 

در سال٢019 به 44/5درصد رسیده است.

الهه موسوی
جامعه شناس

زندان پل چرخی؛ حبس با اعامل شاقه
نامريی بودن انصاف در عدل و قضای افغانستان درد بزرگ زندانیان است

اصالح  رسود ملی اسرتالیا به خاطر احرتام به بومیان این کشور
مقام های اسرتالیایی گفته اند که رسود ملی این کشور به خاطر احرتام به بومیان اسرتالیایی اصالح شده است.پ به گزارش یورونیوز، اسکات موریسون نخست وزیر اسرتالیایی گفته که تغییر در رسود ملی این کشور بازتاب دهنده تاریخ   
کشورش، فرهنگ ساکنان قدیمی و اولیه آن می باشد. در رسود ملی اسرتالیا، این کشور »نوپا و آزاد« خوانده شده بود. هواداران حقوق بومیان اسرتالیا با استناد به این که ساکنان اولیه این کشور دارای قدیمی ترین متدن بادوام جهان هستند، 

خواستار اصالح من رسود ملی شدند. اصالحات در رسود ملی اسرتالیا روز جمعه)12 جدی( به وجود آمد و عبارت »نوپا و آزاد هستیم« در رسود ملی این کشور به عبارت»متحد و آزاد هستیم« تغییر یافت. بومیان اسرتالیا حدود ۵۰ 
هزار سال پیش از ورود استعامرگران بریتانیایی در این جزیره ساکن شده بودند. اسرتالیا هر سال روز ۲۶ جنوری را که سال گرد ورود استعامرگران بریتانیایی به این کشور است، به عنوان روز ملی جشن می گیرد.  این در حالی است که 

گروهی از بومیان اسرتالیا از این روز به عنوان »روز اشغال« یاد می کنند. جنبش »جان سیاه پوستان ارزش دارد« در امریکا طی ماه های اخیر به جنبش هواداری از حقوق بومیان در اسرتالیا جان دوباره ای بخشید. رئیس دولت محلی ایالت 
»نیو ساوت ولز« گفته بود که رسود ملی اسرتالیا فرهنگ بومیان این کشور را نادیده گرفته است.

نهادهای اجتامعی:
مذاکرات صلح بدون آتش بس و ایجاد فضای اعتامد متقابل به نتیجه منی رسد

بهـــزاد

شمیم فروتن



یک استارتاپ فناوری نوعی زیر گیالس تولید کرده که قادر است در حین گرم کردن   

نوشیدنی موبایل های هوشمند را نیز چارچ کند.

این دستگاه که وای فی نام دارد هامنند یک زیر گیالس بوده و حتی قابلیت شستشو در 

ماشین ظرف شویی را نیز دارد. این زیر گیالس مجهز به کنرتول ایمنی بوده و هنگام خالی 

شدن گیالس به طور خودکار سیم پیچ گرمایشی را غیر فعال می کند. پایه ساخته شده برای 

این زیر گیالس ضدآب بوده و در صورت متاس با آب مشکلی ایجاد نخواهد شد. وای فی 

نقش چارچری بی سیم را نیز خواهد داشت. این گجت هنگام چارچ ۲۰ تا ۲۴وات بوده و 

رسعت آن برای چارچ موبایل  همراه نیز مناسب است.

رسویس کالد پرینت گوگل امروز
از دسرتس خارج می شود

.

را  پرینت  از دسرتس خارج شدن رسویس کالد  رسمی  اعالمیه  یک  گوگل طی   

به طور عموم اعالم کرده است. اولین اعالمیه بابت از دسرتس خارج شدن این رسویس 

در سال٢019 بوده است. تعداد کاربران این رسویس به حداقل رسیده و اکنون از 

نخواهد  کاربران  از  بسیاری  روی  خاصی  تاثیر  رسویس  این  شدن  خارج  دسرتس 

داشت.

در  پرینت  کالد  رسویس   

راه اندازی  سال٢010 

شد و از طریق آن کاربران 

OSمی توانستند  کروم 

کنند.  چاپ  را  خود  اسناد 

از    OSکروم زمان  آن   در 

چاپگر  محدودی  تعداد 

تنها  می کرد.  پشتیبانی 

به  اضافه شده  قابلیت 

در  پرینت  کالد  رسویس 

سال٢01٧ بوده که گزینه 

چاپ محلی به این رسویس اضافه شد. بدین وسیله کاربران می توانستند خود را به 

کلیه چاپگرهای موجود در شبکه متصل کرده و بدون نیاز به اتصال فضای ابری از این 

رسویس استفاده کنند.

ساخت ریز پردازنده  )microprocessor( با 
کارآمدی ۸۰برابر بهرت از منونه های کنونی

محققان جاپانی موفق شدند ریز پردازنده یی را طراحی کنند که عالوه بر کاهش   

مرصف انرژی قادر است بسیاری از مشکالت مربوط به ریزپردازنده های کنونی را حل 

کند.

تولیدشده  ریزپردازنده 

دانشگاه  محققان  توسط 

۸۰برابر  یوکوهاما  ملی 

به  نسبت  بیش تر  کارایی 

کنونی  ریزپردازنده های 

یک  کارآمدی  دارد. 

محاسبه  قدرت  ریزپردازنده 

قدرت  میزان  است.  آن 

مقدار  به  نیز  آن  محاسباتی 

بستگی  مرصف شده  انرژی 

افزایش  طرفی  از  دارد. 

اتصال و یا تقاضای انرژی یکی از مشکالت اساسی زیرساخت های رایانه یی محسوب 

به  نیاز  کافی  خنک سازی  برای  مدرن  داده  مراکز  از  برخی  که  به طوری  می شود. 

سکونت در مجاورت آب دارند.

زیرساخت ها  و  محاسباتی  پیرشفت های  در  محدودیت هایی  باعث  موضوع  همین 

تقاضای  کاهش  بر  عالوه  جاپانی  محققان  توسط  شده  تولید  ریزپردازنده  می شود. 

از  یکی  ندارد.  نیز  را  کنونی  ریزپردازنده های  به  مربوط  مشکالت  از  بسیاری  انرژی 

طبق  که  است  آن  پیرامونی  رشایط  ساخته شده  پردازنده  ریز  به  مربوط  مشکالت 

اظهار نظر محققان در آینده قابل حل خواهد بود. بهینه سازی ریزپردازنده با کمک 

کوانتوم-شار- نیز  آن  فرآیند  شد.  انجام  دیجیتل  الکرتونیکی  سازه های  و  ابررساناها 

پارامرتون آدیاباتیک  AQFP نام دارد.

در حالت کلی ابررساناها برای استفاده در سازه های الکرتونیکی به خنک کننده های 

زیادی نیاز دارند. به همین دلیل مناسب استفاده در ریزپردازنده های کارآمد نیستند. 

با این حال تیم جاپانی ابررسانا ابداعی خود را در ریزپردازنده مورد استفاده قرار دادند 

که با توجه به فرایند            AQFP بازهم میزان مرصف انرژی آن ۸۰برابر کمرت از 

ریزپردازنده های حال حارض است.

هر روز آدم های بیش تری به غذا های گیاهی رو   

می آورند و یک دلیلش آن است که گفته می شود این 

غذا ها سامل تر از بقیه غذا ها هستند، اما آیا اثبات 

شده که این غذا ها واقعا برای شام بهرت هستند؟ 

بر  اخیر  ورلد، طی یک دهه  از بی بی سی  نقل  به 

یا  کرده  کم  را  لبنیات  و  که گوشت  افرادی  تعداد 

این غذا ها را به طور کلی از رژیم غذایی شان حذف 

برای  رایج  انگیزه  یک  است.  شده  افزوده  کرده اند 

پرهیز از پنیر و استیک و وِگان شدن )به معنی حذف 

کامل گوشت و لبنیات از رژیم غذایی( فوایدی است 

که برای این نوع رژیم غذایی برشمرده شده است.

 این تصور وجود دارد که رژیم غذایی گیاه خواری 

در مقایسه با رژیم های همه چیز خواری، فیرب بسیار 

باال و کلسرتول، پروتین و کلسیم و منک کمرتی 

دارد، اما همچنان نسبت به حذف کامل گوشت، 

ماهی، تخم مرغ و لبنیات از رژیم غذایی نگرانی ها و 

سوتفاهم هایی وجود دارد.

رژیم  آیا  که  است  آن  رایج  نگرانی های  از  یکی 

غذایی گیاه خواری می تواند به اندازه کافی ویتامین 

ب۱۲مورد نیاز بدن را تامین کند؟ ویتامین ب۱۲ 

از آسیب عصبی پیشگیری می کند، اما در میوه و 

سبزیجات وجود ندارد. توصیه شده که بزرگساالن 

هر روز ۱.۵ مایکروگرام ویتامین ب۱۲ مرصف کنند.

جنت کِید، از گروه متخصصان اپیدمیولوژی تغذیه یی 

در مکتب تغذیه و علوم غذایی انگلستان، می گوید: 

»کمبود ویتامین ب۱۲ می تواند عالیم عصبی مانند 

ویتامین ب۱۲  اگر کمبود  و  کند  ایجاد  بی حسی 

طوالنی شود این وضعیت برگشت ناپذیر می شود.«

۴۸۰۰۰نفر  مشارکت  با  که  اخیری  تحقیق  در 

بزرگ سال باالی ۱۸سال انجام شد سالمت افرادی 

و  ماهی  که  کسانی  می کنند،  مرصف  گوشت  که 

لبنیات می خورند، اما از گوشت رسخ  پرهیز می کنند 

هم  با  وگان ها  شامل  گیاه خواران  طور  همین  و 

مقایسه شد.

محققان دریافتند که در گیاه خواران شامل وگان ها، 

احتامل مریضی های قلبی شامل سکته قلبی بسیار 

پایین و خطر سکته مغزی بسیار باال بود که احتامال 

به کمبود ویتامین ب۱۲ در این افراد مربوط می شد. 

گوشت  که  هر ۱۰۰۰نفری  در  دریافتند  محققان 

قلبی  مریضی  ۱۰مورد  بودند  نکرده  مرصف  رسخ 

کم تر و ۳مورد سکته مغزی بیش تر گزارش شده بود.

از  تغذیه یی  اپیدمیولوژی  متخصص  تانگ،  تامی 

دانشگاه آکسفورد، می گوید: باال رفنت خطر سکته 

مغزی خونریزی دهنده ممکن است دالیل مختلفی 

داشته باشد. کلسرتول پایین در مقابل مریضی قلبی 

و سکته مغزی ایستمیک از فرد محافظت می کند، اما 

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سطوح پایین 

کلسرتول )که مرتبط با رژیم های گیاه خواری و وگان 

است( ممکن است یکی از دالیل سکته های مغزی 

خونریزی دهنده باشد.

او می گوید: »گیاه خواران و وگان ها همچنین کمبود 

ویتامین ب۱۲ دارند که خطر سکته مغزی را افزایش 

می دهد.«

پایداری  ارشد  کارشناس  اسپرینگمن،  مارکو 

دانشگاه  در  عمومی  سالمت  و  محیط زیستی 

آکسفورد، می گوید: »اما مخمر یا غذا های غنی شده 

ویتامین  »ناچیزی«  مقدار  گیاهی  شیر های  مانند 

ب۱۲ دارند. او توصیه می کند در کشور هایی که 

غذا ها غنی سازی منی شوند افراد، مکمل های 

ویتامین ب۱۲ را مرصف می کنند.« 

کِید به وگان ها توصیه می کند که حتام 

مکمل ب۱۲ مرصف کنند و مطمین 

نوزادانی  و  کودکان  که  شوند 

گیاهی  غذایی  رژیم  از  که 

قدر  به  می کنند  استفاده 

کافی ویتامین ب۱۲ مرصف 

می کنند.

غذایی  مکمل   

گیاه خواران

رایج  نگرانی های  از  یکی 

هوس  با  افراد  که  دیگری 

باید  وگان  به  شدن  تبدیل 

این است  توجه کنند  آن  به 

گیاه خواری  رژیم  آیا  که 

بدن  برای  کافی  پروتین 

تولید می کند یا نه. اسپرینگمن می گوید با اینکه در 

میوه ها و سبزیجات پروتین به قدر کافی وجود ندارد، 

اما نگران کننده نیست.

او می گوید: »ما هرگز مشاهده نکرده ایم که کمبود 

پروتین مشکلی برای افراد ایجاد کرده باشد، فقط 

در افرادی این مشکل ایجاد شده که به قدر کافی 

کالری ) )calorieدریافت نکرده اند. پروتین همه چیز 

است.«

در واقع شیر سویا هامن قدر پروتین تولید می کند 

دارند  گیاه خواری  رژیم  که  کسانی  و  گاو  که شیر 

می توانند از شیرسویا استفاده کنند. 

اسپرینگمن می گوید: وگان ها تا زمانی که میوه و 

سبزیجات رنگی مرصف می کنند خیلی کم احتامل 

دارد که دچار کمبود آهن شوند. او می گوید: »بدن 

با گذر زمان خودش را با میزان آهنی که در رژیم 

اگر  و  می دهد  تطبیق  می شود  یافت  غذایی مان 

بدن  باشید  آهن داشته  شام در غذای تان کمبود 

هامن میزان آهن را به شکلی بهینه )گزیده( مرصف 

می کند.«

اسپرینگمن اضافه می کند: یک رژیم متعادل گیاهی 

سامل ترین رژیم غذایی ممکن است. »ما دریافته ایم 

که رژیم گیاه خواری در شکل وگان می تواند از انواع 

دیگر گیاه خواری مانند خوردن 

سبزیجات و ماهی یا آن شکلی 

محصوالت  که  گیاه خواری  از 

لبنی گیاهی مرصف می شود، 

رژیم  در  زیرا  باشد؛  سامل تر 

فقط گیاهی یا هامن وگان فرد 

میوه، سبزیجات و حبوبات زیاد 

برای  همه  که  می کند  مرصف 

سالمتی مفیدند و می توانند هر 

چیز دیگری که بدن به آن نیاز 

دارد را جربان کنند.«

بهرتین رژیم گیاه خواران  

تنوع  نگران  که  کسانی  برای 

کم رژیم غذایی وگان هستند، 

در  مطالعه یی  که  گفت  باید 

سال۲۰۱۸ نشان داد که تنوع غذایی، آن را سامل تر 

منی کند. در حقیقت، محققان دریافتند کسانی که 

رژیم غذایی متنوع تر دارند بیش تر احتامل دارد که 

غذا های فراوری شده و نوشیدنی های شکری مرصف 

کنند.

در تحقیقی که اخیرا انجام شده است، محققان اثر 

مرصف زیاد گیاهان و نه لزوما رژیم غذایی وگان را بر 

سالمت افراد بررسی کردند. محققان از شاخص هایی 

استفاده کردند که افراد را بر اساس مقدار مرصف 

غذا های گیاهی و حیوانی رتبه بندی می کرد. در این 

تحقیق حتی افرادی که گیاه خواری بخش بزرگی از 

رژیم روزانه شان را تشکیل می داد، قدری لبنیات، 

ماهی و گوشت رسخ مرصف می کردند.

مشخص شد افرادی که در رژیم غذایی شان بیش تر 

گیاه خواری و کمرت گوشت خواری داشتند، از سالمت 

کنرتول  از  بعد  بودند.  برخوردار  بهرتی  عمومی 

رفتار های  و  نژاد  جنسیت،  سن،  مانند  مقادیری 

صحی مانند مرصف سیگرت، الکول و ورزش کردن، 

مشخص شد افرادی که بیش تر از غذا های گیاهی 

استفاده کرده بودند خطر ابتال به مریضی های قلبی 

و عروقی را تا ۳۲ درصد کاهش داده بودند.

عمومی  صحی  مکتب  استادیار  ربهولدز،  کیسی 

بلومربگ وابسته به دانشگاه جان هاپکینز می گوید: 

»ما ارتباطی قوی بین التزام داشنت به یک الگوی 

ما  پیدا کردیم.«  کلینیکی مهم  و خطرات  رژیمی 

بیش تری  سبزیجات  و  میوه  که  افرادی  دریافتیم 

مرصف می کنند، هامن افرادی هستند که معموال 

ماهی  و  لبنیات  فراوری شده،  گوشت  گوشت، 

کم تری مرصف می کنند، اما این پژوهش لزوما تأیید 

منی کند که نوع خاصی از رژیم گیاهی یا رصفا وگان 

بودن که در آن فرد فقط میوه و سبزیجات مرصف 

می کند از انواع دیگر رژیم ها که فرد از محصوالت 

حیوانی هم استفاده می کند، سامل تر است.

صحی  فواید  که  دارم  باور  »من  می گوید:  کیسی 

ناشی از رژیم گیاهی درواقع ناشی از تلفیق چند 

بیش تر  سبزیجات  و  میوه  خوردن  است:  عامل 

چربی های  شامل  که  کم تر  حیوانی  غذا های  و 

غذا های  در  اغلب  که  ]چربی هایی  اشباع شده 

شیرین، شور و مزه دار یافت می شود و مرصف زیاد 

آن باعث باالرفنت کلسرتول می شود[ نیز می شود.«

محققان دیگر می گویند پیوند برقرار کردن بین رژیم 

گمراه کننده  می تواند  بیش تر  سالمتی  و  وگان ها 

باشد، چون وگان ها عادت های سامل دیگری دارند 

که ممکن است بر سالمتی 

باشد.  گذاشته  اثر  آن ها 

فایدون مگ کاس، دانش یار 

گروه  در  کپنهاگ  دانشگاه 

می گوید:  تغذیه  و  ورزش 

کم تر  معموال  »وگان ها 

سیگرت می کشند و بیش تر 

پرهیز  و  می کنند  ورزش 

بیش تر  آن ها  در  الکول  از 

است.« 

فایدون می گوید این عوامل 

که مربوط به سبک زندگی 

خطر  می توانند  هستند 

را  مرگ  و  قلبی  مریضی 

درعوض  و  دهند  کاهش 

باعث شوند که ما فکر کنیم رژیم وگان ها به تنهایی 

عامل سالمتی بیش تر آن هاست. فایدون می گوید 

طریق  از  وگان ها  رژیم  درباره  داده ها  بیش تر 

مشاهده گردآوری شده پس هنوز عدم قطعیت هایی 

درباره رژیم وگان، به خصوص درباره آثار بلندمدت 

آن، وجود دارد.

فایدون می گوید: برای مشاهده اثر تغییرات رژیمی 

بر سالمتی محقق باید سال ها افراد را دنبال کند و 

نتایج رژیم غذایی را بر سالمتی آن ها مشاهده کند 

و حداقل یک سال مطالعه مداخله یی داشته باشد.

غذای گیاه خواری   

اولین مداور، نویسنده کتاب مروری بر آزمایش های 

کنرتول شده نگاهی به فواید متابولیکی رژیم های 

گیاهی، می گوید برای فهم اثر رژیم های گیاهی بر 

سالمتی باید حداقل دوسال مطالعات کنرتول شده 

انجام داد.

درحالی که کمبود شواهد کافی برای اثبات بهرت 

بودن رژیم وگان ها وجود دارد، کید می گوید رژیم 

اما  می کند،  بهرت  را  افراد  عمومی  سالمت  وگان 

ممکن است به دلیل کمبود کلسیم و ویتامین ب۱۲ 

احتامل شکسنت استخوان ها افزایش پیدا کند.

پایین تر  وگان ها  در  بی ام ای  یا  بدنی  )انبوه(  توده 

و  بهرت  آن ها  در  کلسرتول  سطح  یعنی  که  است 

فشار خون در آن ها پایین تر است؛ همه این عوامل 

خطر  فکتور های مریضی قلبی هستند. رژیم وگان 

مانند سایر رژیم های غذایی است و می تواند  نیز 

خود  خوراک  در  را  چیز هایی  چه  اینکه  به  بسته 

می گنجانید برای شام خوب یا بد باشد.

 فایدون می گوید: »در مقایسه با رژیم غذایی 

رژیم  است،  گوشت  حاوی  که  ناساملی 

اما  است،  سامل تر  و  بهرت  قطعا  گیاهی 

مشاهدات نشان می دهد که یک رژیم 

متعادل  همه چیز خواری  غذایی 

مانند: رژیم غذایی مدیرتانه یی 

میوه ها،  از  انواعی  حاوی  که 

سبزیجات، حبوبات و گوشت 

اندازه  به  حداقل  است،  کم 

رژیم وگان ها سامل است.«

تحقیقات  همچنان  اما 

تا  است  الزم  بیش تری 

قاطعیت  با  دانشمندان 

گیاه خواری  رژیم  که  بگویند 

گرفنت  نظر  در  با  به خصوص 

اثرات بلندمدت سامل تر از هر 

رژیم غذایی دیگری است. با این حال، کارشناسان 

شامل  گیاهی  رژیم  بهرتین  که  می کنند  توصیه 

مقادیر زیادی میوه و سبزیجات و مکمل های ب۱۲ 

و به حداقل رساندن مرصف خوراکی هایی است که 

فاقد ارزش غذایی هستند.

***
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درباره رژیم گیاه خواری چه می دانیم؟
یکی از نگرانی های رایج آن است که آیا رژیم غذایی گیاه خواری می تواند به اندازه کافی ویتامین ب۱۲مورد نیاز بدن را تامین کند

 گیاه خواری مطلق یعنی چه؟
گیاه خواری یا سبزی خواری به معنای پرهیز از خوردن گوشت جانوران است. بعضی پا را فراتر نهاده و این رژیم را شامل پرهیز از غذاهایی مانند شیر، فراورده لبنی، تخم مرغ و عسل که خاستگاه جانوری دارند   

نیز می دانند.  چندین نوع برنامه غذایی برای گیاه خواری وجود دارد که بسته به نوع آن، جهت گیری گیاه خواران در برابر حیوانات دامی و فراورده های دامی متفاوت است. عده یی از گیاه خواران در کنار نخوردن یا 
کمرت خوردن فرآورده های جانوری با آزار و کشتار آن ها نیز مخالفند.

برخی از گیاه خواران از پوشیدن لباس هایی از جنس چرم، ابریشم و خز که از کشن جانوران به دست آمده نیز پرهیز می کنند. در وگانیسم )Veganism( که گاهی »گیاه خواری مطلق« هم نامیده می شود از همه 
فراورده های جانوری، چه از کشن جانوران به دست آمده باشند و چه با بهره گیری از آن ها )مانند لبنیات، تخم مرغ، عسل و…( پرهیز می شود.

زیر گیالسی که می تواند موبایل همراه
را نیز چارچ کند

این تصور وجود دارد که   
رژیم غذایی گیاه خواری در 

مقایسه با رژیم های 
همه چیز خواری، فیرب بسیار 

باال و کلسرتول، پروتین و 
کلسیم و منک کمرتی 

دارد، اما همچنان نسبت به 
حذف کامل گوشت، ماهی، 
تخم مرغ و لبنیات از رژیم 

غذایی نگرانی ها و 
سوتفاهم هایی وجود دارد.



دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، از هوداران   

خود خواست که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

به برگزاری تجمع بزرگی در واشنگنت تجمع کنند.

روز  شامگاه  ترامپ  العربیه،  خربی  شبکه  گزارش  به 

را  خود  هواداران  توییتی،  در  جدی(   1٢( جمعه 

نتایج  علیه  واشنگنت  در  بزرگی  تجمع  برگزاری  به 

انتخابات این کشور دعوت کرد.

او در توییتی نوشته است:»تجمع اعرتاض آمیز بزرگی 

ششم  روز  صبح   11:00 ساعت  راس  واشنگنت  در 

جنوری برگزار خواهد شد.«

خـود  توییـت  در  همچنـان  امریـکا  رییس جمهـوری 

ایـن گونـه نوشـته:» رسقـت آرا را متوقـف کنیـد.« ایـن 

عبارتـی اسـت کـه طـرف داران او در اعرتاض بـه نتایج 

از آن اسـتفاده می کننـد. انتخابـات 

نشسـت  بـا  تظاهـرات هم زمـان  ایـن  کـه  اسـت  قـرار 

بایـدن  جـو  پیـروزی  تصویـب  بـرای  امریـکا  کنگـره 

جنـاح  از  منتخـب  رییس جمهـوری 

شـود. برگـزار  دموکـرات، 

انتخابـات  نتایـج  دربـاره  همـواره  ترمـپ 

امریـکا  ریاسـت جمهوری   ٢0٢0 3نومـرب 

کـه بـه پیـروزی جـو بایـدن نامـزد دموکرات 

می کنـد. تردیـد  ابـراز  انجامیـد، 

در ایـن انتخابـات جو بایدن با کسـب 306 

رای الکـرتال کالـج پیـروز شـد در حالی که 

را  کالـج  الکـرتال  ٢3٢رای  تنهـا  ترامـپ 

آورد. به دسـت 

گفتـه می شـود کـه جـو بایـدن در بیسـتم جنـوری ماه 

رییس جمهـوری  چهل وششـمین  عنـوان  بـه  جـاری 

منتخـب امریـکا بـه کارش آغـاز خواهـد کـرد.

صادرکننده  کشورهای  سازمان  اعضای   

برای  جاری  هفته  دوشنبه  روز  )اوپک(  نفت 

آینده  ماه  تولید  سطح  درباره  تصمیم گیری 

میالدی تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش رادیو فردا، 13عضو سازمان اوپک 

و  سازمان  این  هم پیامن  عضو  شش  کنار  در 

در راس آن ها روسیه تصمیم گرفته بودند که 

تولید روزانه خود را از جنوری سال ٢0٢1 به 

میزان 500هزار بشکه نفت افزایش دهند.

این جلسه که در سیزدهم جدی ماه گذشته 

کشورهای  سازمان  اعضای  بود،  شده  برگزار 

صادرکننده نفت توافق کردند که در آغاز هر 

نفت  تولید  پیرامون سطح  برای تصمیم گیری  ماه 

در ماه آینده، گردهم آیند.

»اوپک  را  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 

پالس« نیز یاد می کنند.

اخیر سازمان  روز دوشنبه هامنند جلسات  جلسه 

اوپک به دلیل همه گیری کرونا از طریق کنفرانس 

ویدیویی برگزار می شود.

قیمت  کرنا،  ویروس  همه گیری  دنبال  به 

نفت از ابتدای سال ٢0٢0 به شدت کاهش 

روزانه  تولید  اوپک  سازمان  اعضای  و  یافت 

حدود  جوالی  تا  می  ماه های  فاصله  در  را 

10میلیون بشکه کاهش داد و از ماه جوالی 

محدوده  در  را  نفت  تولید  کاهش  تاکنون 

هشت میلیون بشکه حفظ کرده است.

ابتدای سال  از  این مجموعه  تولید  بود  قرار 

در  و  یابد  افزایش  بشکه  میلیون  دو  جاری 

کشورهای  و  اوپک  نفت  تولید  کاهش  کل، 

شش  سطح  در  روسیه  رهربی  به  هم پیامن 

میلیون بشکه ثابت مباند، اما در اجالس ماه 

جدی این مجموعه تصمیم گرفته شد که به جای 

تولید خود  به  بشکه  نیم میلیون  بشکه،  دومیلیون 

اضافه کنند.

تولد  که  است  جاپانی  زن  تاناکا  کین   

خود  دل خواه  نوشابۀ  با  را  خود  11٨سالگی 

جشن  کشور  این  ساملندان  خانۀ  در  کوکاکوال 

گرفت.

به گزارش اسپوتنیک فارسی، کین تاناکا در خانۀ 

دلیل  به  و  می کند  زندگی  کشور  این  ساملندان 

شیوع ویروس کرونا منی تواند با اقوام خود دیدار 

داشته باشد.

خانۀ  کارمندان  11٨سالگی،  تجلیل  هم زمان 

ساملندان تولد او را تربیک گفتند.

در 19سپتمرب سال ٢0٢0، کین تاناکا مسن ترین 

رکورد  این،  از  پیش  تاریخ شد.  در  جاپان  ساکن 

اپریل ٢01٨ در سن 11٧سالگی و ٢60روزگی طول عمر جاپان متعلق به نبی تاجیام بود که در 

درگذشته بود.

پیرزن  این  نواسه  60ساله  تاناکا  ایجی  گفته  به 

این  تاناکا  برد.  لذت می  زندگی  از  و  است  سامل 

از  که  کوکاکوال  بطری  یک  با  را  جدید  رکورد 

جشن  می باشد،  عالقه اش  مورد  نوشیدنی های 

گرفت.

با  که  متولد شد  در ٢جنوری 1903  تاناکا  کین 

شواهد متعدد تأیید می شود. 

رکورد جهانی طول عمر متعلق به خانم فرانسوی 

ژان کاملنت است که در اگوست 199٧ در سن 

1٢٢سالگی درگذشته بود، اما محققان سن وی 

را زیر سوال می برند.

***

وزارت انرژی روسیه اعالم کرده که میزان تولید   

برای  میالدی   ٢0٢0 سال  در  کشور  این  نفت 

اولین بار پس از سال ٢00٨میالدی کاهش یافته 

است.

نواک  الکساندر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

معاون نخست وزیر روسیه افزود که کشورش حامی 

از  دیگر  بشکه  500هزار  تولید  تدریجی  افزایش 

ماه فربوری است.

توافق  با  روسیه،  انرژی  وزارت  آمارهای  براساس 

و  تولید  کاهش  برای  نفتی  بزرگ  تولیدکنندگان 

به دلیل  این کاال در جهان  تقاضای  آمدن  پایین 

میالدی  گذشته  سال  در  مسکو  کرونا،  شیوع 

کم ترین میزان تولید نفت را داشت.

در سال ۲۰۲۰ سطح تولید نفت روسیه به حدود 

سال  یک  رسید؛  روز  در  بشکه  میلیون   ٢٧.10

پیش از آن در سال ۲۰۱۹ تولید نفت این کشور 

٢5.11میلیون بشکه در روز بود.

البته با اتفاقات بازار نفت و کاهش 

سطح تقاضای جهانی این کاهش 

قابل انتظار بود.

اپریل سال گذشته، روسیه  ماه  از 

همراه با سایر تولیدکنندگان بزرگ 

نفتی مشهور به اوپک پالس به طور 

داوطلبانه بیش از ۲میلیون بشکه 

در روز از تولید نفت خود کاست؛ 

هدف از این اقدام تثبیت قیمت ها 

عنوان  نفت  بی مشرتی  بازار  در 

شد.

بر اساس توافق اخیر اوپک پالس، از ابتدای سال 

تولید  بر  بشکه  هزار   ۵۰۰ روزانه  میالدی  جاری 

تولید  روسیه  می رود  انتظار  است؛  شده  افزوده 

امسال ۱۲۵هزار بشکه در روز  ابتدای  از  را  خود 

افزایش دهد.

برای اولین بار کنگره امریکا وتوی ترمپ را نقض کرد
کنگره امریکا برای نخستین بار از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده رسیده، وتوی او درباره الیحه بودجه را بی اثر کرد. میچ   
مک کانل رهر جمهوری خواه سنا پیش از آغاز بحث در صحن سنا گفت او عزمش را برای تصویب این بودجه جزم کرده است.»مترکز سنا بر تکمیل قانون 
دفاعی ساالنه،  برای حامیت از مردان و زنان شجاعی است که داوطلبانه لباس خدمت به تن کرده اند. ما ۵۹سال است که این قانون را به پی درپی تصویب 

کرده ایم. امسال هم پیش از آن که روز یک شنبه )14 جدی( کار کنگره به پایان برسد، شصتمین قانون دفاعی را هم به هر نحوی تصویب خواهیم کرد.«
مصوبه های کنگره برای تبدیل شدن به قانون به امضای رییس جمهوری نیاز دارند. قانون گذاران می توانند در صورت رای مثبت دو سوم مجلس 

منایندگان و سنا، وتوی رییس جمهوری امریکا را نقض و بی اثر کنند.
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اعدام سه زندانی سنی مذهب
در ایران

معبد هندوها از بودجٔه حکومت 
خیرب پختونخوا بازسازی می شود 

حکـم اعـدام سـه زندانـی اهـل سـنت کـه بـه اتهـام عضویـت در گـروه   

سـلفی حـزب الفرقـان و عضویـت در جبهـه همبسـتگی ملـی اهـل سـنت 

ایران به اعدام محکوم شده بود، اجرا گردید.

فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

اعـدام  حکـم  اجـرای 

راسـت باال،  آن ها)حمیـد 

و  جهانـی  سـعادت  کبیـر 

بـه  آرایـش(  محمدعلـی 

و  بـوده  ناگهانـی  صـورت 

مالقـات  از  آن هـا  خانـواده 

شـده اند. محـروم  آخـری 

ایـن  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 

سـه زندانـی صبـح روز پنج شـنبه )11جـدی( در زنـدان وکیل آبـاد مشـهد 

شـده اند. اعـدام 

ایـن سـه نفـر سـال۹۴ توسـط وزارت اطالعات ایران بازداشـت و سـال ۹۸ 

حکـم اعـدام آن هـا صـادر شـد،  ولـی خرب صـدور احـکام آن ها در ماه اسـد 

سـال جـاری و پـس از تاییـد احکام اعدام در محکمه این کشـور رسـانه یی 

. شد

در ایـن پرونـده، پنـج متهـم دیگـر بـه نام هـای فرهـاد شـاکری، عیسـی 

عیدمحمـدی، تاج محمـد ُخرمالـی، حکیـم عظیـم گرگیـج و عبدالرحمـن 

گرگیـج نیـز با اتهامات مشـابه بـه اعدام محکوم شـده اند ولی از رسنوشـت 

نهایـی پرونـده آن هـا گزارشـی منتـرش نشـده اسـت.

گـروه حـزب  الفرقـان در حـد فاصـل سـال های۷۱ تـا ۹۳ در والیت هـای 

سیسـتان، بلوچسـتان و خراسـان جنوبی فعالیت داشـت و حکومت ایران 

ایـن گـروه را »تروریسـتی« می دانـد.

بـر اسـاس گزارش هـای منتـرشه، گروه همبسـتگی ملـی اهل سـنت ایران 

نیـز در حـد فاصـل سـال های ۷۱ تـا ۷۶ فعالیت داشـته اسـت.

شـبکه جهانـی کلمـه کـه گزارش هـای مربـوط بـه اهـل سـنت را پوشـش 

می دهـد، نوشـته اسـت افـرادی کـه بـا اتهـام عضویـت در ایـن گـروه بـه 

زنـدان و اعـدام محکـوم شـده اند، در آن دوران تنهـا بیـن ۱۰ تـا ۱۲سـال 

داشـته اند. سـن 

خربگـزاری هرانـا به نقل از یک منبع مطلع نوشـته اسـت کـه این زندانیان 

در طـول دوران بازداشـت شـکنجه شـده اند و مامـوران وزارت اطالعـات 

»اقـدام بـه رضب و شـتم آنـان بـا شـوکر، پاشـیدن اسـپری فلفـل بـر روی 

اندام هـای جنسـی و تهدیـد بـه بازداشـت و تجـاوز بـه خانواده  شـان کـرده 

بودند«.

در مـاه اسـد سـال جاری کـه خـرب صـدور حکـم اعـدام ۹ شـهروند اهـل 

سـنت صـادر شـد،  دولـت امریـکا حکومـت ایـران را بـه »سـوء رفتار شـدید 

قضایـی« متهـم کـرد و خواسـتار لغـو چنیـن احکامـی شـد.

وزیـر اطالعـات ایالـت خیـرب پختونخـوا پاکسـتان می گویـد کـه معبـد   

ویران شـدٔه هندوها که از سـوی گروهی از مسـلامنان ویران شـده بود، از 

بودجٔه حکومت ایالتی بازسازی خواهد شد.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، 

وزیـر  بنگـش  کامـران 

روز  ایالـت  ایـن  اطالعـات 

ویـران  جـدی(  جمعـه)1٢ 

را  هندوهـا  معبـد  کـردن 

بـه  و  خوانـده  تاسـف بار 

بازسـازی معبـد و یک منزل 

داد. دسـتور  آن  همجـوار 

او گفـت که کار بازسـازی با 

حامیـت جامعـه هندوهـا به 

زودی آغـاز می شـود و امنیـت ایـن سـاحه نیـز تامین خواهد شـد. 

حـدود ۱۵۰۰ نفـر بـه روز چهارشـنبه گذشـته در یکـی از قریه هـای ایالـت 

خیربپختونخـوا بـر یـک معبـد هنـدو یـورش بردنـد و آنـرا پـس از ویـران 

کـردن، آتـش زدنـد.

تبعیـض و خشـونت علیـه اقلیت های دینی در پاکسـتان به یک امر معمول 

مبـدل شـده اسـت؛ کشـوری کـه ۹۷ در صـد جمعیت آنـرا مسـلامنان و دو 

در صـد آنـرا هندو ها تشـکیل می دهند.

ایـن معبـد کـه در ۱۶۰ کیلومـرتی شـهر پشـاور موقعیـت دارد، در سـال 

۱۹۹۷ نیز در یک رویداد مشـابه ویران شـده و سـپس بازسـازی شـده بود.

عرفان اللـه خـان، قومانـدان  امنیـه  ایـن سـاحه گفته اسـت کـه در پیوند به 

حملـه بـر معبد، ۴۵ نفر بازداشـت شـده اسـت.

شـدگان،  بازداشـت  میـان  در  کـه  داد  اطالعـات  همچنـان  خـان  آقـای 

موالنـا رشیـف، یـک عـامل محلـی نیـز وجـود دارد؛ فـردی کـه بـه تحریـک 

اسـت. متهـم  حمله کننـدگان 

ایـاالت متحـده، سـال گذشـته پاکسـتان را بـه دلیـل نقـض آزادی ادیـان، 

شـامل فهرسـت کشـورهای قابـل نگرانـی سـاخت.
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نظر کدام خواننده برای نویسندۀ کتاب از همه مهم تر است؟
اغلب افراد تصور می کنند نویسندگان شاهکارهای ادبی شان را در پس خانه می نویسند و گوشه یی می نشینند تا کتاب شان چاپ   

شود، اما »شیال هتی« که منتقدان سخت گیر نیویارک تایمز او را از نویسندگان برتر قرن۲۱ می دانند، نظر دیگری دارد. او 

پیش نویس کتاب هایش را حداقل برای۴۰نفر از دوستان نزدیکش می فرستند و تا از نظر آن ها مطمین نشود کتاب را به انتشارات 

منی دهد. هتی می گوید نویسندگی فعالیتی فردی نیست، بل نتیجۀ تالش  و همکاری رفیق هاست، رفیق هایی که مثل نویسنده در 

کتاب سهم دارند و در ردیف خوانندگان عمومی قرار منی گیرند.

بسیاری از مردم از تنهابودن وحشت دارند. وقت گذراندن در تنهایی برای شان کار   

سختی است و برای دوری از تنهایی متهیدات خاصی می سنجند. با افرادی وقت شان را 

سپری می کنند که واقعا از بودن با آن ها لذت منی برند، به اجبار برای شکسنت سکوت 

صحبت می کنند و انعکاس گفته های شان به خودشان باز می گردد، فقط برای این که از 

تنهایی اجتناب کرده باشند. فراتر از امور روزمره، برخی از افراد حتی تصمیامت مهم زندگی 

مانند ازدواج یا  دارای طفل شدن را تنها بر اساس ترس از تنهایی می گیرند.

احساس خوشایند داشنت در تنهایی، مهارتی رضوری است کیفیت زندگی تان را افزایش 

می دهد؛ برای دست یابی به آن باید به خودتان گزینه های بیش تری برای گذران وقت داده 

و به زندگی  تان ادامه دهید. این مهارت، فراتر از ایجاد رسگرمی ها و پرداخنت به عالیق و 

کارهایی است که باید در تنهایی انجام دهید. ایجاد ظرفیت تنها ماندن به معنای ایجاد 

تحمل و صمیمیت بیش تر با خود و تجارب تان است، اما چه گونه به تنهایی و در خال به این 

مهارت دست یابیم؟ این ممکن نیست. 

روانکاو داکرت وینکات در مقاله »ظرفیت تنها ماندن«، تناقض تنهایی را رشح می دهد. 

به باور وی ظرفیت تنهابودن از تجربه تنهاماندن علی رغم حضور شخص دیگری )معموال 

مادر( به دست  می آید. ما باید حضور دیگری را احساس کنیم، کسی که آن سوتر است، با او 

احساس امنیت می کنیم و هیچ درخواستی از ما ندارد. 

دیگرانی باید باشند که ما را این گونه بخواهند تا بتوانیم احساسات مان را شکل دهیم. باید 

بدانیم که دیگری متوجه ماست و در عین حال از او جدا هستیم. این روند به ما اطمینان 

می دهد که می توانیم بدون حضور آن ها به موجودیت خود ادامه دهیم و وجود ما دارای معنا 

و ارزش است. با کمک این تجربه، ما حسی از خودشناسی و ایمنی را درونی می کنیم که 

سنگ بنای توانایی تحمل تنهاماندن را شکل می دهد.

تجربه داشنت کسی که بدون قید و رشط به خاطر شام آن سوتر حضور دارد، شام را بدون 

هیچ چشم داشت، نیاز یا خواسته می خواهد، بسیار مهم است. اگر در دوران ابتدایی زندگی 

چنین احساسی را تجربه کنید، در رسارس زندگی این حس را با خود همراه خواهید داشت. 

بدون داشنت تجربه کافی از تنهابودن در حضور دیگری، ممکن است تنهایی را به پوچی، 

ترس، آسیب پذیری و عدم شایستگی به کسب توجه و همراهی دیگران ربط دهیم. حتی 

اگر در سال های ابتدایی فرصت چنین تجربه یی را از دست داده باشید، باز هم می توانید 

از درمانگر، مربی یا معلم آن را دریافت کنید )هر کسی که مایل باشد بدون قید و رشط 

به خاطر شام، آن سوتر حضور داشته باشد( و در قلبش عمیقا به شام عالقه دارد. 

از این تجربه بکر تنهاماندن در حضور دیگری، می توانیم به نوعی از حالت های ذهنی برسیم 

که در هنگام تنهاماندن نیز آن تجربه را در ذهن ما تکرار می کند.

وقتی کودک بودم، در اتاق خوابم پوسرتی از پل مک کارتی داشتم. چشامنش همه جا 

مرا تعقیب می کرد و همین باعث می شد کم تر احساس تنهایی کنم. این تجربه مربوط به 

زمانی بود که منی توانستم کامال با والدینم ارتباط برقرار کنم و یافنت راهی برای سازگاری با 

همساالنم نیز دست نیافتنی و دردناک بود، اما من توجه مداوم پل را داشتم. 

او با چشامن قهوه یی و روح بزرگش به زیبایی به من خیره بود. من به حضورش باور نداشتم و 

گامن  این را هم نداشتم که پل دوست پرسمن است. من فقط به او نیاز داشتم تا مرا ببیند. 

تصور می کردم که او مرا درک می کند، راضی است که فقط آنجا باشد و مرا همراهی کند. 

حضورش به من آرامش می داد.

اکنون، مانند بسیاری از افرادی که ساعت ها در روز تنها کار می کنند، من عکس هایی 

از عزیزانم را روی میز کار خود دارم )آن ها با من همراهی می کنند( در حین انجام کار 

به من خیره می شوند، با مهربانی و بی  هیچ انتظاری. این فرآیند چه گونه عمل می کند؟ 

حضور خاموش عزیزان، احساس راحتی و ارتباط مداوم با آن ها را به ذهن القا می کند، 

بدون نیاز به دیدار یا مکامله واقعی برای جذب انرژی شان. این انرژی باید به سمت کاری 

که به تنهایی مرصوف آن هستیم، معطوف شود. این عکس ها که به من نگاه می کنند، مدام 

یادآور می شوند که کسانی به من اهمیت می دهند و عالقه  دارند. در نهایت، آن ها من را به 

یاد انسان بودنم می اندازند.

این حضور آرام شخص دیگر اشکال مختلفی دارد. به عنوان مثال، یک هرنمند ممکن است 

الهه  یی داشته باشد که هدف حضورش الهام بخشیدن برای خلق اثری بزرگ باشد. در 

تصورات هرنمند، الهه چیزی منی طلبد، بل رصفا در سکوت و با حوصله مندی هرنمند را 

حین خلق اثر همراهی می کند. در طول تاریخ، این الهه ها از هرنمندان و خالقیت های 

آن ها محافظت و مراقبت کرده اند. 

حضور آرام دیگری در بسیاری از سنت های معنوی نیز دیده می شود. این باور که خدا، 

آرامش بخش  حسی  افراد  به  هستند،  مراقب  شان  درگذشته  عزیزان  و  فرشتگان  ارواح، 

می دهد. وقتی تنها هستیم، اغلب به کسانی که دوست شان داریم فکر می کنیم و تصور 

می کنیم که آن ها با ما هستند. این تجربه یی است خصوصی که بسیاری هرگز درباره آن 

سخن منی گویند، اما به طرز شگفت آوری رایج است.

بنابراین با چنین تناقضی رس و کار داریم: ظرفیت تنهابودن یعنی دانسنت این مساله که 

شام هرگز واقعا نیستید.

درباره نویسنده:  تارا ول، دارای دوکرتای تخصصی، استاد گروه روانشناسی در کالج برنارد 

دانشگاه کلمبیا است.

راز حس رضایت از تنهایی
داکرت وینیکات به ما کمک می کند که ظرفیت 

تنهاماندن را درک کنیم بـه دیگـران ربطی نـدارد که ما چـه غذایی   

بـدش  پیتـزا  از  کسـی  اگـر  داریـم،  دوسـت 

از  می توانـد  نیسـت؛  مشـکلی  می آیـد، 

سـاندویچ خـودش لـذت بـربد و ما را بـا غذای 

ترتیـب،  به همیـن  بگـذارد.  تنهـا  دلخواه مـان 

جـزو  غذاهـا،  مثـل  هـم،  باورهای مـان  گویـا 

و  می شـوند  محسـوب  مـا  شـخصی  حریـم 

را  آن هـا  در  دخالـت  جـرات  نبایـد  دیگـران 

به خـود بدهنـد، امـا ایـن ایـده مخالـف بسـیار 

رسسختی دارد: سقراط.

و   ا

از  دارم  بـدن  در  جـان  »تـا  می گفـت: 

بدانیـد،  بایـد  آنچـه  بـه  شـام  آگاه سـاخنت 

دسـت منی کشـم.« پـس مثـل این کـه در برابر 

سـقراط هیـچ راه سـومی نیسـت: یا بایـد قانع 

شـوید. قانـع  یـا  کنیـد 

دل مـان  کـه  را  چیـزی  هـر  داریـم  حـق  آیـا 

کنیـم؟ بـاور  می خواهـد 

باورهـا چیزهایی خصوصی نیسـتند که انتظار 

داشـته باشـیم کسـی آن ها را زیر سوال نربد

اطفـال  صحـی  مرکـز  یـک  در  کنیـد  فـرض 

هسـتید. یـک روز پـدر و مـادری کودک  شـان 

می گوییـد  وقتـی  و  می آورنـد  شـام  پیـش  را 

شـام  بـه  رسـیده،  بچـه  واکسیناسـیون  زمـان 

مـا  بچـۀ  بـه  منی دهیـم  اجـازه  می گوینـد: 

واکسـین بزنیـد. دلیلش را می پرسـید و جواب 

می دهنـد: »مـا معتقدیـم واکسـین رضر دارد.« 

بـا تحکـم  را توضیـح می دهیـد، ولـی  مسـاله 

بیش تـری از شـام می خواهنـد کـه »بـه بـاور ما 

احـرتام بگـذار!« امـا آیـا می شـود بـه باورهایی 

کـه روی زندگـی دیگـران اثـر می گذارنـد فقط 

و فقـط احـرتام گذاشـت؟

هر چه را دوست داری باور کن!

اگـر کسـی بگوید سـیگرت بـرای سـالمتی تان 

مفیـد اسـت، حرفـش را بـاور می کنیـد؟ اگـر 

عجیب وغریـب  وعده هـای  انتخاباتـی  نامـزد 

چـه  را  بازرگانـی  تبلیغـات  بدهـد،  چـه؟ 

می گوییـد؟ بسـیاری از مـا ایـن چیزهـا را بـاور 

سـاده لوح  هـم  آن قـدر  واقـع  در  منی کنیـم. 

دروغیـن  بـاور  ایـن  همـه  پـس  امـا  نیسـتیم، 

می آیـد؟  کجـا  از  افـراد 

نیـک انفیلـد می گویـد: »آنچه باورهـای خطا را 

بـه مـا می قبوالنـد، نـه سـادگی و سـاده لوحی 

مـا، که دسـتگاه پیچیدۀ عالیـق و گرایش های 

اجتامعـی ماسـت. مـا عـادت داریـم چیزهایی 

و  هسـتند  نفع مـان   بـه  کـه  کنیـم  بـاور  را 

داریـم.« دوست شـان 

اگر اشتباه کرده باشیم چه؟

چاک کالسـرتمن، جسـتارنویس امریکایی، در 

کتـاب جدیـدش می گویـد بیش تـر چیزهایـی 

کـه بـاور داریـم، احتـامالً، نادرسـت هسـتند. 

البتـه ایـن طـرز فکـْر جدیـد نیسـت. به راحتی 

می تـوان تصـور کـرد کـه باورهـای مـا در نظـر 

آینـدگان احمقانـه باشـد؛ درسـت هامن طـور 

اینچنیـن  مـا  نظـر  در  گذشـته  باور هـای  کـه 

هسـتند. امـا او چاره یـی بـرای ایـن وضعیـت 

اندیشـیده اسـت. او معتقـد اسـت بایـد ایـامِن 

سـاده لوحانه بـه نسـخۀ فعلـِی حقیقـت را بـه 

ایـن  کـه  بپذیریـم  و  درآوریـم  تعلیـق  حالـت 

نسـخه از واقعیت ممکن اسـت اشـتباه باشـد.

چرا فکت ها نظر ما را عوض منی کنند؟

شـناختی  علـوم  محققـان  کـه  پژوهش هایـی 

محدودیت هـای  روزبـه روز  می دهنـد  انجـام 

می کنـد.  روشـن  مـا  بـرای  بیش تـر  را  عقـل 

افـکار مـا از انـواع و اقسـام پیش داوری هـا رنج 

می بـرد و شکسـت های مکرر مـا در آزمون های 

عقلـی گاهـی واقعـا ناامیدکننده می شـود، در 

عیـن حال اگـر ایـن پیش داوری ها واقعـا برای 

گونـۀ مـا فایـده داشـته باشـند چه؟ اگـر هدف 

عقـل نـه رصف تشـخیص صـدق از کـذب بـل 

اساسـا چیـزی دیگـر باشـد چه؟

من دانشمندم و به فکت ها باور ندارم

»اثبـات«  را  چیـز  هیـچ   دانشـمندان 

منی کننـد. آنچـه انجـام می دهنـد جمـع آوری 

پشـتیبان  گاهـی  کـه  اسـت  شـواهدی 

نیسـت.  گاه  و  اسـت  پیش گویی های شـان 

گاهـی می شـود کـه اعاملـی را بارهـا و بارهـا 

انجـام می دهنـد و هـر بار کـه نتیجۀ یکسـانی 

می گیرنـد، نتیجـه را فکـت می نامنـد، امـا مـا 

کـه  کنیـم  تاکیـد  مطلـب  ایـن  بـر  می توانیـم 

ترتیـب  کـه  علمی یـی  آزمـون  هـر  یافته هـای 

داده شـده اسـت، تقریبا باطل انـد؛ آن ها رصفا 

اندکـی درسـت تر از مطالعـات ماقبل شـان اند. 

بـه تاریـخ بنگریـد. کافـی اسـت کـه 

چرا مقابل دانش مقاومت می کنیم؟

سـیگرتی ها می داننـد سـیگرت کشـیدن مـر 

اسـت، امـا دسـت از عادت شـان برمنی دارنـد. 

هـامن  طـور کـه همـه می دانیـم مـرصف زیـاد 

قنـد چـه عوارضـی دارد، امـا عاشـق شـیرینی  

دایـرۀ چیزهـای غلطـی  بااین حـال،  هسـتیم. 

ایـن  بـه  منی کشـیم،  دسـت  آن هـا  از  کـه 

مسـایل محدود منی شـود، در واقـع، باورهایی 

مثـل نژادپرسـتی، واکسین هراسـی، یـا انـکار 

همیـن  از  معمـوال  هـم  اقلیمـی  تغییـرات 

سـازوکار پیـروی می کننـد. ذهـن مـا مسـتعد 

مقـاوت در برابـر دانش اسـت و رشایـط جامعۀ 

کـرده  همیشـه  از  آسـان تر  را  کار  ایـن  امـروز 

اسـت. فیلسـوفی سـوئدی در تـالش اسـت تـا 

راه  حلـی پیـدا کنـد.

معـامی سـاده یی که نشـان می دهد شـناخنت 

چیزها چقدر دشـوار اسـت

تعریـف  را  معرفـت  افالطـون  اینکـه  از  پـس 

کـرد، ایـن تعریـف نسـبتا ثابـت مانـد و تغییـر 

زیـادی نکـرد. درسـت هـم به نظـر می رسـید؛ 

بـرای معرفت داشـنت بـه چیـزی، اوال نبایـد در 

آن شـک کنیـد، ثانیـا آن معرفـت بایـد درسـت 

باشـد و ثالثـا بدانیـد چـرا آن معرفـت درسـت 

و  کـرد  ظهـور  گتیـه  یک بـاره  بـه   امـا  اسـت، 

همه چیـز را بـه هـم ریخـت. او پرسـید: »اگـر 

شـناخت مـا از رِس شـانس درسـت باشـد، آن 

وقـت چـه؟« پنجـاه سـال می گـذرد و متفکران 

گتیه انـد. مسـالۀ  درگیـر  همچنـان 

منبع: فرادید

آیا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟
باورها چیزهایی خصوصی نیستند که انتظار داشته باشیم کسی آن ها را زیر سوال نربد

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: سایکولوجی تودی/ داکرت تارا ول

افکار ما از انواع و   
اقسام پیش داوری ها رنج 

می برد و شکست های 
مکرر ما در آزمون های 

عقلی گاهی واقعا 
ناامیدکننده می شود، در 

عین حال اگر این 
پیش داوری ها واقعا برای 

گونۀ ما فایده داشته 
باشند چه؟ اگر هدف 

عقل نه رصف تشخیص 
صدق از کذب بل اساسا 

چیزی دیگر باشد چه؟

برای معرفت داشنت به   
چیزی، اوال نباید در آن 

شک کنید، ثانیا آن 
معرفت باید درست باشد 

و ثالثا بدانید چرا آن 
معرفت درست است، اما 

به  یک باره گتیه ظهور کرد 
و همه چیز را به هم 

ریخت. او پرسید: »اگر 
شناخت ما از رِس شانس 

درست باشد، آن وقت 
چه؟« پنجاه سال 

می گذرد و متفکران 
همچنان درگیر مسالۀ 

گتیه اند.


