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با بی اعتامدی موجود میان دو طرف 

گفتگوهای صلح افغانستان
راه به جایی منی برد

عــنوان های مـهم

چرایی عدم پی گیری حادثه های تروریستی
تغییر حکومت ها و ساختارهای سیاسی در 42سال اخیر و 

محول شدن اداره از یک سیستم و گروه به گروه دیگر جلو 
تحقیق های سیستامتیک و تخصصی را گرفته است

از چشم افتادن جایگاه »استاد دانشگاه«
بعضی از دانشگاه های خصوصی بیش  از آن که 

موسسه علمی باشند، بنگاه تجاری هستند
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عامه  وزارت صحت  رهربی  به چگونگی  موقت مرشوط  از حکومت  »حامیت   

است.« این موضوع را عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی گفته 

است. 

رابطۀ سیاسی عطامحمد نور با رییس جمهور غنی پس از برکناری وزیر صحت تیره 

شد و آقای نور در واکنش به این امر گفت: اگر حکومت کنونی در مورد وزیر صحت 

عامه تجدید نظر نکند، او از طرح حکومت موقت حامیت می کند.

عطامحمد نور در انتخابات ریاست جمهوری 98 از رییس جمهور غنی حامیت کرد 

و با تشکیل کابینه حکومت، وزارت صحت عامه سهم عطامحمد نور شد. با آن که 

وزیر صحت عامه به تازگی از مجلس منایندگان رای اعتامد گرفته بود، اما به  دلیل 

آلوده  بودن نزدیکان وزیر به فساد مالی، وزیر صحت از سوی رییس جمهوری برکنار 

شد. 

پیش از عطامحمدنور، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و از مخالفان 

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

افغانسـتان کشوری سـت کـه سال هاسـت در آتـش   

جنـگ می سـوزد و مـا هیـچ عرصه یـی را پیـدا منی توانیم 

کـه به نحـوی از جنگ، آسـیب پذیر نشـده باشـد. فقر هم 

جنگ هـای  اثـر  از  کـه  چالش هایی سـت  عمـدهٔ   از 

پی درپـی، اکرثیـت خانواده هـا را بـا مشـقت مواجه کرده 

است.

زمسـتان های سـخت و طاقت فرسـای افغانسـتان کـه هر 

لحظـه زندگـی آن هـا را تهدیـد بـه مـرگ می کنـد، بـرای 

ایـن خانواده هـا درد بزرگیسـت. 

و  بی برنامگـی  وجـود  بـا 

سیمون دوبوار؛
زنی که در خفا به اگزیستانسیالیزم 

معنا بخشید
مصاحبه کیت کرت پاتریک فیلسوف امریکایی 

با پیرت گیزن در شش سپتمرب ۲۰۱۹ 

در ۲۰۲۰ بیش از ۸۶۵ هزار مهاجر 

از ایران و پاکستان برگشته اند

مترکز وزارت معادن
بر جذب رسمایه گذاری های 

داخلی و خارجی

رشایط جدید پرتگال
برای صدور ویزای طالیی

توقف غنی سازی اورانیوم ایران 
مرشوط به رفع تحریم ها

افق های ناروشن صلح
گروه طالبان در تصمیم گیری خود اختیار و صالحیت ندارد

ایستگاه مهربانی؛ گرمای محبت در رسمای سخت زمستان
مهربانی اهمیت دادن به دیگران است

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

»راه اصلی قانون اساسی است«
»طرح حکومت موقت طرح تاریک است. این که طالبان و حکومت فعلی چه می گویند معلوم نیست. در کل یک راه اصلی، 

قانون اساسی است و راه دیگر انتخابات، هرکس  که برنده  شد، جنگ باید ختم شود.«
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شمیم فروتن



هیات  سخنگوی  نادری،  نادر  مدنیت:  راه   
مذاکره کنندۀ دولت گفته که نشست مقدماتی دور 

دوم مذاکرات صلح میان هردو هیات برگزار شده 

است.

نشستی  هیات  دو  هر  که  گفت  نادری  آقای 

داشته و در این نشست فیصله شد که تیم های 

تعیین شده هر دو طرف برای بحث در مورد آجندا 

امروز شنبه )۲۰جدی( کار را آغاز کنند.

از سویی هم، محمد نعیم، سخنگوی دفرت سیاسی 

طالبان در قطر نیز با نرش یک توییت مشابه گفته 

است که تیم های تعیین  شده جهت بحث در مورد 

آجندای مذاکرات، امروز کار را آغاز خواهند کرد.

همچنین رییس جمهور غنی که در یک نشست 

در ننگرهار صحبت می کرد، گفت که حکومت به 

صلح متعهد است و هیچ کسی مانع صلح باعزت 

شده منی تواند. معیار برای صلح این است که 

زعامت برخاسته از ارادۀ ملت می باشد و اگر گروه 

طالبان خود را افغان می دانند باید آتش بس کنند.

برابر  را در  ننگرهار  رییس جمهوری مبارزۀ مردم 

داعش و سایر گروه های تروریستی بی نظیر خواند 

و تاکید داشت که این مسوولیت ماست، مردم را 

به ثبات برسانیم و طالبان باید افغانستان امروز را 

درک کنند.

نخست  معاون  صالح،  امرالله  حال  همین  در 

ریاست جمهوری افزود که مسوول طوالنی شدن 

پروسۀ صلح نه حکومت، بل طالبان است، چون 

گروۀ طالبان با واقعیت های کنونی این کشور کنار 

منی آید و آن را منی پذیرد.

می خواهد  حکومت  این بار  که  کرد  ترصیح  وی 

مذاکرات صلح بر اساس رشیعت و سنت به پیش 

برود، اما گروه طالبان توافقنامۀ دوحه با امریکا را 

الگوی مذاکرات قرار داده و به این معنا است که 

موضوع اساسی بر رس قدرت است نه دین.

همچنین حبیبه رسابی، عضو هیات مذاکره کنندۀ 

با  توام  مذاکرات  دوم  دور  که  افزوده  دولت 

»نگرانی ها و امیدها« است. در دور دوم مذاکرات 

بحث ها »سخت و نفس گیر« خواهد بود.

امور  راه مدنیت: محمدحنیف امتر، وزیر 

وزیر  با  تیلفونی  صحبت  در  کشور  خارجۀ 

خارجۀ ناروی با ابراز نگرانی از افزایش ترورهای 

عمدی  دادن  قرار  هدف  گفت  هدفمند 

فعاالن  و  رسانه ها  کارمندان  روزنامه نگاران، 

جامعۀ مدنی از سوی طالبان “خشم، ناامیدی 

و اضطراب” را در میان مردم افزایش داد.

آقای امتر می گوید که با توجه به از رسگیری 

اینکه  از  اطمینان  صلح،  مذاکرات  دوم  دور 

روند صلح در مسیر درست و نتیجه یی که مورد 

تأیید مردم افغانستان و حامیت از آن باشد، 

رضوری است.

وی به این باور است که صلح پایدار تنها با یک 

افغانستان دموکراتیک تامین می شود.

وزیر خارجۀ کشور تاکید داشت که با توجه به 

رشایط فوق، کابل می خواهد نه تنها با طالبان 

رشکای  حامیت  دنبال  به  بلکه  کند،  کار 

را  طالبان  تا  است  بین املللی  و  منطقه یی 

ترغیب کند به تعهدات خود در طول روند صلح 

احرتام بگذارند.

که  کرد  امیدواری  ابراز  همچنان  امتر  آقای 

کابل و ناروی بتوانند فضای سیاسی خود را در 

حامیت از اهداف مشرتک و منافع خود شکل 

دهند. او خواستار همکاری مستمر این کشور 

امنیت  بیشرت شورای  در مورد جلب حامیت 

سازمان ملل از روند صلح افغانستان شد.

همچنین در این صحبت تیلفونی دو طرف در 

مورد آخرین تحوالت روند صلح افغانستان و از 

بین  مذاکرات  گفتگوهای  دوم  دور  رسگیری 

دولت و طالبان در دوحه گفتگو کردند.

از سویی هم، اینه ماری اریکسن رسیده، وزیر 

خارجۀ ناروی از حامیت کشورش در مورد روند 

مذاکرات صلح اطمینان داده و گفت که اسلو 

با کابل و واشینگنت همکاری خواهد کرد تا 

گفتگوهای صلح افغانستان به موفقیت برسد.

کشورش  که  کرد  خاطرنشان  رسیده  خانم 

همکاری  توافق نامۀ  متدید  منتظر  مشتاقانه 

اسرتاتژیک )SPA( خود با افغانستان است که 

گروه ویژه یی در آن کار می کردند.

مهاجرت  بین املللی  مدنیت: سازمان  راه   

سال  سال  در  که  کرد  )IOM(اعالم 

۲۰۲۰میالدی بیش از ۸۶۵ هزار مهاجر افغان 

از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند.

که  است  گفته  گزارشی  نرش  با  سازمان  این 

در  اسناد  بدون  افغان  مهاجران  بیشرتین 

برگشته اند.  کشور  به  ایران  از  ۲۰۲۰میالدی 

مهاجران  برگشت  رقم  بزرگرتین  این  از  پیش 

افغان از ایران در سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود که 

در آن سال بیش از ۸۰۵ هزار نفر به افغانستان 

برگشته بودند.

طبق گزارش های سازمان بین املللی مهاجرت، 

دعوت کنندگان به دلیل محدودیت های وضع  

شدۀ ناشی از موج دوم ویروس کرونا در ایران، 

رقم برگشت کنندگان مهاجران را کاهش داده 

است.

این گزارش با اشاره وضعیت فعلی افغانستان 

سال  در  که  می شود  پیش بینی  که  افزوده 

فاقد  مهاجر  ۶۵۴هزار  حدود  ۲۰۲۱میالدی 

که  گشت  بازخواهند  ایران  از  قانونی  اسناد 

دعوت کنندگان نیاز به کمک های برش خواهند 

مهاجران  وضعیت  به  رسیدگی  برای  داشت. 

روان  سال  در  کشور،  به  ایران  از  بازگشته 

نیاز  هزینه  دالر  میلیون   ۳۰ حدود  میالدی 

خواهد شد.

بر اساس معلومات سازمان مهاجرت، در سال 

۷۰۰تن  و  شش هزار  از  بیش  ۲۰۲۰میالدی 

به دلیل نداشنت اسناد قانونی از پاکستان به 

افغانستان برگشته اند.

در گزارش این سازمان آمده است که هر سال 

با رسدشدن هوا جریان برگشت مهاجران افغان 

بدون سند از پاکستان کاهش می یابد.

عالوه بر اروپا، هم اکنون بیش از پنج میلیون 

کشورهای  در  افغانستان  مهاجران  از  تن 

زندگی  ایران  و  پاکستان  مانند  همسایه 

می کنند. مهاجرت افغان ها به خارج از کشور 

عدم  و همچنین  ناامنی  باوری ها،  نا  دلیل  به 

اشتغال و بی یکاری و ده ها موارد دیگر صورت 

می گیرد.

چخانسوری،  هارون  محمد  مدنیت:  راه   

وزیر معاون و پرتولیم کشور می گوید که مترکز 

این وزارت روی تسهیل جذب رسمایه گذاری های 

صنایع  سکتور  بخش  در  خارجی  و  داخلی 

استخراجی کشور است.

و  تجارت  اتاق  مسووالن  با  چخانسوری  آقای 

موجود  فرصت  های  مورد  در  اندونیزیا،  صنایع 

رسمایه گذاری در سکتور صنایع استخراجی از 

طریق ویدیو کنفرانس صحبت می کرد، با اشاره 

پایدار  پالیسی  و  حقوقی  چارچوب  ایجاد  به 

که  گفت  رسمایه گذاری  برای  اعتامد  قابل  و 

مترکز ما روی تسهیل جذب رسمایه گذاری های 

داخلی و خارجی در سکتور صنایع استخراجی 

کشور است.

وی ضمن اشاره به روابط نیک میان دو کشور 

و  تجارت  اتاق  عالقمندی  از  امتنان  ابراز  و 

صنایع اندونیزیا در سکتور صنایع استخراجی 

افغانستان، درمورد فرصت های موجود در این 

سکتور معلومات ارایه کرد.

روی  جانب  دو  هر  نشست  این  در  همچنین 

کشور  دو  روابط  بهبود  و  رسمایه گذاری  نقش 

صحبت کردند.

در  پرتولیم،  و  معاون  وزارت  معلومات  طبق 

پایان این نشست تصمیم گرفته شد تا تیم های 

در  و  گردد  ایجاد  طرف  دو  سوی  از  تخنیکی 

مورد مسایل تخنیکی پروژه های معادن و نفت و 

گاز گفتگو کنند.

در این دیدار فیض الله ذکی، سفیر افغانستان 

در جاکارتا، داکرت عارف رحامن، سفیر اندونیزیا 

در کابل و فخری طیب، رییس اتاق تجارت و 

صنایع اندونیزیا نیز حضور داشتند.

در  چخانسوری  آقای  که  حالی ست  در  این 

حدود  در  که  بود  گفت  )۱۳قوس(  تاریخ 

غیرقانونی  گونۀ  به  کشور  معادن  ۲۳ساحه 

استخراج می شود.

به سه دسته  را  معادن  غیرقانونی  استخراج  او 

تقسیم کرده بود که شامل، »اول؛ مردمی که از 

این مردمی  و  تغذیه می کنند  استخراج معدن 

هستند که فقیر هستند، دوم؛ زورمندان هستند 

که در برخی مناطق به معدن چشم دوخته و 

بدون اجازه و بدون مالیات استخراج می کنند، 

که  هستند  افغانستان  مردم  دشمنان  سوم؛ 

تروریزم را تقویت می کنند، می شوند.«

رسوی  در  شده،  نرش  گزارش های  اساس  بر 

به  پیوند  و پرتولیم کشور در  که وزارت معادن 

نهادهای  برخی  همکاری  با  کشور  جیولوجی 

خارجی انجام داده، در کشور بیش از یک هزار 

و ۴۰۰معدن کشف شده و ارزش مجموعی آن 

سه تریلیون دالر تخمین شده است.

تا  که  بود  کرده  ادعا  رییس جمهوری  سیاسی 

»دولت  افغانستان شاهد  مردم  آینده،  چهارماه 

اسالمی افغانستان« خواهند بود.

با رشوع دور دوم مذاکرات دوحه، بحث حکومت 

گزارش هایی  گرفت.  باال  افغانستان  در  موقت 

ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زملی  که  دارد  وجود 

امریکا برای صلح افغانستان نیز با پیام حکومت 

موقت به کابل آمده است. خلیل زاد با آن که با 

شامری از رهربان سیاسی در کابل دیدار کرده، 

اما رییس جمهور غنی حارض به مالقات با وی 

نشده است.

هم زمان با بگومگوها در خصوص حکومت موقت، 

را مردود دانست و  امر  این  رییس جمهور غنی 

ارادۀ  به اساس  تا  تاکید کرد که وظیفه اوست 

مردم، دولت را به شکل قانونی به جانشین اش 

حکومت  و  بسپارد 

قابل  هم  موقت 

پذیرش نیست. 

که  غنی  آقای 

پنج شنبه  روز 

به  )18جدی( 

در  ننگرهار  والیت 

افغانستان  رشق 

در  بود،  کرده  سفر 

خطاب  سخنانی 

طالبان  گروه  به 

گروه  »این  گفت: 

باید درک کنند که 

امروز،  افغانستان 

90میالدی  دهۀ 

نیست و این کشور 

بیش تر از آب و هوا، به صلح نیاز دارد.«

وجود  با  امروز  افغانستان  سال،  نزده  از  پس 

چالش های وافر، در حوزۀ امنیت، تعلیم و تربیه، 

 ... و  صحی  خدمات  عرضه  عالی،  تحصیالت 

عین  در  دارد.  مالحظه یی  قابل  پیرشفت های 

است  اساسیی  قانون  دارای  ما  کشور  حال، 

که نسبت به قوانین کشورهای منطقه جامع و 

فراگیر به حساب می آید. 

دست آوردها  بزرگ ترین  از  یکی  بیان،  آزادی 

محسوب می شود که تعداد زیادی از کشورهای 

منطقه و همسایه های ما از داشنت آن محروم اند. 

بنابراین به گفتۀ کارشناسان امور مترکز به ایجاد 

با  را  دست آوردها  این  متامی  موقت،  حکومت 

فروپاشی روبه رو می سازد.

افغانستان در طول جنگ چهل سالۀ خود، دو 

بار حکومت موقت را تجربه کرد: در سال1992، 

گروه های مجاهدین حکومت داکرت نجیب الله 

که  قدرتی   خالی  از  رهایی  برای  و  رسنگون  را 

را  موقت  حکومت  تشکیل  بود،  آمده  به میان 

پیشنهاد و عملی منودند. در آن زمان ظرفیت 

در  و  نداشت  وجود  کشور  ادارۀ  برای  الزم 

کوتاه ترین زمان منجر به بروز جنگ داخلی میان 

گروه های سیاسی شد.

رژیم  سقوط  از  پس  موقت  حکومت  دومین   

نشست  توافق  با  و  آمد  به وجود  طالبان  گروه 

بن، ادارۀ موقت با حامیت جامعۀ جهانی شکل 

گرفت. با این ادارۀ موقت، ساختار نظام سیاسی 

فعلی چیده شد و در طول دو دهه ستون نظام 

سیاسی و دولت داری پایه ریزی شد. 

در این رابطه، شامری از قانون گذاران معتقدند 

که در موجودیت قانون اساسی، طرح حکومت 

موقت منتفی است. 

مجلس  عضو  حنفی،  نذیراحمد  قاضی 

منایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت: با تصویب 

پایان  به  موقت  اساسی، فصل حکومت  قانون 

رسید و طبق این قانون چندین دور انتخابات 

ریاست جمهوری و پارملانی برگزار شده است. 

این عضو مجلس منایندگان افزود: تغییر قانون 

اساسی نیاز به برگزاری لویه جرگه دارد و نصاب 

لویه جرگه تکمیل نیست و به این لحاظ کسی 

منی تواند به سوی حکومت موقت برود.

حنفی، حکومت تلفیقی را بدیل حکومت موقت 

می داند. به این معنی، بخشی از وزارت خانه ها 

با چه شیوه یی به طالبان داده شود و در عین 

برگزار  مجدد  ریاست جمهوری  انتخابات  حال، 

به  و  شود که چه کسی رییس جمهور می شود 

این طریق می توان به جنگ کنونی خامته داد. 

است.  تاریک  طرحی  موقت  حکومت  »طرح 

این که طالبان و حکومت فعلی چه می گویند، 

قانون  اصلی،  راه  یک  کل  در  نیست.  معلوم 

اساسی است و راه دیگر انتخابات، هرکس  که 

برنده  شد، جنگ باید ختم شود.« 

این عضو مجلس منایندگان همچنان در مورد 

چگونگی اجامع سیاسی داخلی می گوید که این 

اجامع تا حدودی وجود دارد و با رییس جمهوری 

متعهد  حکومت داری  چگونگی  خصوص  در 

هستند، اما وی )غنی( در کارهای روزمرۀ خود با 

شیوۀ استبدادی پیش می رود و به همین خاطر 

بسیاری ها  است  ممکن 

رییس جمهوری  علیه 

اعرتاض کنند. 

وردک؛  نعیم  هرچند 

گروه  هیات  سخنگوی 

کرد  اعالم  هم  طالبان 

که بحث حکومت موقت 

هیچ مطرح نشده است، 

ماهیت  به  توجه  با  اما 

دور دوم مذاکرات، توافق 

با  طالبان  گروه  و  دولت 

خواهد  ممکن  راهی  چه 

بود؟ 

جامعه  فعاالن  باور  به 

آن که  از  پیش  مدنی، 

مورد  موقت  حکومت 

بحث قرار گیرد، باید در نخست مشخص شود 

که آیا دو طرف مذاکره کننده، اراده و تفاهمی 

برای تامین صلح دارند یا خیر.

عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی 

)مجام( می گوید: در جنگ جاری، روزانه ده ها 

انسان این رسزمین جان می دهند. باید روشن 

اراده یی برای قطع این خون ریزی در  شود که 

کشور وجود دارد یا نه.

تن دادن  از همه چیز،  مهم تر  رفیعی،  گفتۀ  به    

دوطرف به »آتش بس« است تا روند کشتار که از 

 نظر رشعی، اخالقی و انسانی و از هیچ مجرایی 

مرشوعیت ندارد، قطع شود. تا زمانی  که تفاهم 

اساسی روی قطع کشتار صورت نگیرد رسیدن 

به صلح دشوار خواهد بود.

نخستین برنامۀ مرکز مطالعات پنجشیر زیر   

منظر  از  طالبان  گروه  مرشوعیت  »بررسی  نام 

احکام دینی، قوانین ملی و قواعد بین املللی« 

با حضور و سخرنانی استاد عزیز احمد حنیف، 

و  حیات  شاکر  استاد  و  شهیرپور  آرش  استاد 

مسووالن  دانشگاه،  استادان  از  جمعی 

اداره های دولتی والیت پنجشیر و دانشجویان 

برگزار گردید.

سخرنانان در این برنامه بر بررسی مرشوعیت 

و  ملی  قوانین  دینی،  منظر  از  طالبان  گروه 

بین املللی پرداختند.

حنیف،  احمد  عزیز  استاد  نخست  در 

دانشگاه  استاد  و  اسالمی  علوم  پژوهش گر 

گروه های  شکل گیری  چگونگی  بر  اشاره  با 

اسالم  سیاسی  نظام  اوایل  از  که  مختلفی 

امارت خواهی  ایدیالوژی  بودند،  آمده  به جود 

دانسته  خیال  و  خواب  یک  را  طالبان  گروه 

گفت: نظام و عملکرد طالبان در تاریخ و منابع 

اسالمی جایگاه ندارد. 

در  گروه،  این  رفتار  افزود:  هم چنان  وی 

و  بوده  دینی  اخالقیات  و  آموزه ها  با  مخالفت 

برخوردشان را رفتاری تُندروانه و افراط گرایانه 

قلمداد کرد.

آرش  استاد  برنامه،  ادامه  در 

دانشکده  استاد  شهیرپور، 

و علوم سیاسی دانشگاه  حقوق 

البیرونی با پرداخنت به چگونگی 

نظر  از  طالبان  گروه  عمل کرد 

قوانین ملی، عمل کرد این گروه 

در  نافذ  قوانین  همه  مخالف  را 

ادعای  به ویژه  دانسته،  کشور 

اجزای  معتقدند  که  را  طالبان 

اجراییه  »مقننه،  سه گانه  قوۀ 

قول  به  یا  و  حاکم  مسوولیت  تنها  قضاییه«  و 

خودشان »امیر« می باشد، را مردود شمرد.

حقوق  دانشکده  رییس  حیات،  شاکر  استاد 

از  نیز  خورشید  دانشگاه  سیاسی  علوم  و 

گروه  او مرشوعیت  بود.  برنامه  این  سخرنانان 

مورد  بین املللی  قواعد  منظر  از  را  طالبان 

بررسی قرار داد. 

گروه  تروریستی بودن  بر  تاکید  با  آقای حیات 

که  افزود  بین امللل  جامعه  نظر  از  طالبان 

به  رسیدن  برای  را  زمینه  می خواهند  طالبان 

و  خشونت  راه  از  دلخواه شان  نظام  و  قدرت 

ایجاد وحشت در میان مردم که به هیچ معیار 

بین امللل هم خوانی  و حتا مصلحتی  حقوقی 

ندارد، ایجاد کنند.

گروه  این  وی  همچنان  بحث  این  ادامۀ  در 

گروه  که  افزود  و  دانسته  مزدور  گروه  یک  را 

که  مختلفی  کشورهای  منافع  به  طالبان 

می کنند،  نفع برداری  افغانستان  طریق  از 

پشتیبانی می شوند.

مولوی  توسط  دعاییه  یی  با  برنامه  این 

فضل جالل »عاصم« و عرصانۀ مفصل به پایان 

رسید.
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»راه اصلی قانون اساسی است«
»طرح حکومت موقت طرح تاریک است. این که طالبان و حکومت فعلی چه می گویند معلوم نیست. در کل 

یک راه اصلی، قانون اساسی است و راه دیگر انتخابات، هرکس  که برنده  شد، جنگ باید ختم شود.«

بررسی مرشوعیت گروه طالبان در پنجشیر

دور دوم مذاکرات صلح 
امروز برگزار می شود

وزیر خارجه از افزایش 
»خشم، ناامیدی و اضطراب« 

در پی ترورها می گوید

در ۲۰۲۰ بیش از ۸۶۵هزار 
مهاجر از ایران و پاکستان 

برگشته اند

مترکز وزارت معادن بر 
جذب رسمایه گذاری های 

داخلی و خارجی

فردین فرهمند/ پنجشیر

هند ریاست کمیتۀ تحریم های طالبان را به عهده می گیرد
تی اس تیرومورتی، مناینده هند در سازمان ملل گفت: از این کشور خواسته   

شده تا ریاست سه نهاد فرعی مهم شورای امنیت از جمله کمیته تحریم طالبان یا 
کمیته تحریم های۱۹۸۸، کمیته مبارزه با تروریزم و کمیته تحریم لیبیا را به عهده 
داشته باشد. این اقدام پس از پیوسنت هند به شورای امنیت به عنوان عضو غیر 

دایمی برای سال های ۲۰۲۱-۲۲ صورت گرفت.

شمسیه به ترکیه رفت
شمسیه علی زاده، اول منرۀ عمومی کانکور از سوی   

کشور ترکیه در یکی از دانشگاه های معترب استانبول در 
رشته طب، زمینه تحصیل برایش فراهم شد و روز 

جمعه رهسپار ترکیه شد.



چرایی عدم پی گیری حادثه های تروریستی
تغییر حکومت ها و ساختارهای سیاسی در 42سال اخیر و محول شدن اداره از یک سیستم

و گروه به گروه دیگر جلو تحقیق های سیستامتیک و تخصصی را گرفته است
حامد علمی

پرونده های  چرا  که  می شود  پرسیده  روزها  این  در   

حادثه ها و ترورهای اشخاص مهم و رسشناس در کشور ما 

پی گیری منی شود و عامالن آنها محاکمه منی گردند؟  گره 

این  به  پاسخ  برای  کرد؟  باید  چه  و  کجاست  در  کار 

پرسش ها نخست مقدمۀ کوتاه داشته و بعد عوامل دخیل 

در این نابسامانی را برمی شامریم.

 نخستین مساله یی که در این نوع پرسش ها باید به آن 

پرداخته شود؛ مقطع تاریخی این ترورهاست. باید مقطع 

یا بعد زمانی این حادثه ها را دقیق ساخت و سنجید که 

آغاز این بررسی از کدام دور یا زمان باید باشد؟

 اگر به 42سال اخیر یعنی بعد از کودتای ثور۱۳۵۷، نظر 

بدون  نوع کشتارهای  این  آغاز  و  انداخته شود  کوتاهی 

ردیابی، پرسش و تحقیق را از کشته شدن رییس جمهور 

محمدداوود و هفده تن از اعضای خانواده اش در فردای 

هفت  از  که  می شود  دیده  گیریم؛  مدنظر  ثور،  کودتای 

محمدداوود،  چون  آنها  پنج تن  اسبق،  رییس جمهور 

و  نجیب الله  داکرت  امین،  حفیظ الله  تره کی،   نورمحمد 

پروفیرس برهان الدین ربانی عامدانه از بین رفته اند.

به همین ترتیب، قهرمان ملی، احمدشاه مسعود و ده ها 

نخست وزیر، معاون رییس جمهور،  رهرب سیاسی، پیشوای 

و  سیاسی  نامور  اشخاص  ارشد،  وزیر،  فرمانده  دینی، 

اجتامعی، اصحاب رسانه و جامعه مدنی قربانی این ترورها 

گردیده اند که روی عوامل و افراد ذی دخل در قضیه به طور 

غیر جانب دارانه و مسلکی تحقیقات انجام نشده است.

ارادۀ  چون  مفرداتی  روی  می توان  کوتاه  گفتار  این  با 

سیاسی، تغییر حکومت ها، نبود ظرفیت، نداشنت وسایل 

بودجه  کمبود  امروزی،  تکنالوژی  و  پیرشفته  امکانات  و 

کافی، شکل گیری حوادث پی هم و روزمره، پیچیده بودن 

حوادث، ریشه عوامل در مناطق ناامن و خارج از کشور، 

برخورد غیرمسووالنۀ بازماندگان، باورهای دینی و مذهبی، 

سنت ها و فرهنگ عام و مسایل خورد و ریز دیگر مترکز 

منود.

برای  سیاسی  ارادۀ  عدم  از  می توان  تحلیل  اولین  در 

که  طوری  برد،  نام  قتل ها  و  ترورها  چنین  پی گیری 

گوناگون  ملحوظات  بنابر  دست اندرکاران  و  زمام داران 

و متفاوت، خواستار پی گیری چنین حادثه ها نبوده و از 

طرفی هم مشغولیت ها و مرصوفیت های کاری و حادثه ها، 

به زعم خودشان مهم تر به وقوع پیوسته، حادثه به فراموشی 

افراد  یا  و  حکومت ها  اینکه  وحشت آور  و  شده  سپرده 

بلندپایه دولت ها در چنین قتل ها سهیم می باشند.

در کنار این مرصوفیت ها، تغییر حکومت ها و ساختارهای 

از  اداره  محول شدن  و  اخیر  42سال  در  سیاسی 

تحقیق های  جلو  دیگر  گروه  به  گروه  و  سیستم  یک 

بازماندگان  است.  گرفته  را  تخصصی  و  سیستامتیک 

برکنار  کار  از  دیگر  بعد  یکی  و قضایی  نهادهای عدلی 

که  می شوند  سپرده  فراموشی  باد  به  پرونده ها  و  شده 

به طورمثال می توان از پی گیری دوسیه های کشته شدن 

محمدداوود  چون  پیشین  رییس جمهور   چهار  حداقل 

خان، نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین و داکرت نجیب الله 

نام برد که با کشته شدن آن ها نظام تغییر کرد و عامالن یا 

دستوردهندگان خود به مقام های ارشد دولتی رسیده اند.

عامل دیگر را می توان در عدم موجودیت ظرفیت کامل 

و  قتل ها  تحقیق  برشمرد.  تحقیق  رشته  متخصصان  و 

حادثه ها به یک فن و علم جدید فوق العاده مغلق تبدیل 

شده و دانشمندان برای دریافت رد پای چنین پرونده ها به 

اشخاص مجرب و دانش آموخته نیاز دارند. 

امروز در دنیا هزاران نفر در بخش های مختلف جرم شناسی 

وسعت،  طبیعت،  آن،  در  که  اجتامعی  علوم  از  )شاخۀ 

علت و کنرتول رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای 

کنرتول کننده و سازمان های اصالح کننده مورد بحث قرار 

می گیرند( طب عدلی و انواع مختلف علوم کالبدشناسی و 

منونه های نسلی مرصوف تحصیل اند که در کشور ما شاید 

هیچ کس، متخصص و کارآموخته چنین رشته هایی نباشد 

یا هم اگر تحصیل یافته یی در این رشته ها داشته باشیم، 

اقتصادی  و  امور سیاسی  در  انگشت شامرند. شاید هم 

مرصوف باشند.

قوانین ما دارای نواقص فراوان است و برخی از این قوانین 

دست و پای نهادهای عدلی و قضایی را بسته، طوری که 

دست اندرکاران ما منی توانند موانع قانونی را به آسانی 

دور بزنند. این حقیقت را باید پذیرفت که قوانین نافذه 

کشور ما به ندرت امروزی و عرصی می باشند و مقامات 

ما در راه عرصی سازی نهادهای ذیربط به کندی عمل 

می منایند.

برای کشف یک حقیقت جنایی و جرمی، داشنت وسایل و 

امکانات تخنیکی بسیار رضوری است. در دنیای امروزی 

ما همه امور کمپیوتری گردیده و وسایل پیرشفته و امروزی 

در عرصه های مختلف در خدمت برش قرار دارد که این 

برای  از طرف دیگر  و  از یک طرف گران بهاست  وسایل 

به کارگیری آن، اشخاص ماهر و متخصص نیاز دارد که ما 

متاسفانه به فقدان وسایل و کارمندان آن مواجه هستیم. ما 

آزمایشگاه های پیش رفته که بتواند معاینات دقیق علمی را 

انجام دهد در اکرث رشته ها به خصوص جرم شناسی نداریم 

و یا اگر داریم اشخاص فوق العاده مسلکی که بتوانند از 

آن ها استفاده موثر منایند، در کشور نیستند.

طوری که ذکر گردید وسایل و امکانات کافی در دسرتس 

نیست که تهیه این وسایل و پی گیری تحقیقات مستلزم 

بودجه وافر می باشد، اما ما متاسفانه نه وسایل در اختیار 

داریم و نه بودجه صدهامیلیون دالری، تا برای اثبات و 

ردیابی هر جرم و جنایت پیشه، آن را آزادانه مرصف کنیم. 

به خصوص که متخصصان این رشته ها، حقوق فوق العاده 

بلند را تقاضا می منایند و مارکیت در سطح جهان برای 

استخدام چنین اشخاص در رقابت تنگ و پربهایی تبدیل 

مستلزم  بررسی ها  این  از  زیادی  عده  طرفی  از  و  شده 

سفرهای والیتی و خارج از کشور می باشند.

شکل گیری حوادث پی هم به خصوص در این اواخر سبب 

گردیده تا کار تحقیقات یک پرونده هنوز آغاز نشده که 

حادثه دیگری رخ می دهد و شخص دیگری قربانی این 

ترورها می شود. این ترورهای پی هم از یک طرف ماهیت 

حادثه ها را در اذهان عامه به یک روند عادی روزمره تقلیل 

داده و از طرفی هم نهادهای مربوط را رسگیج و راه گم 

منوده است.

ناگفته مناند که برخی از این قتل ها به صورت بسیار دقیق 

و مسلکی طرح ریزی و انجام می شود، طوری که نشانی 

از عامل یا مرتکبان آن باقی منی ماند و تروریست ها در 

این اواخر از تکنالوژی بسیار مدرن در چنین حاالت کار 

می گیرند و چون به مارکیت های جهانی دسرتسی بهرت 

خریداری  آسانی  به  را  مدرن  تکنالوژی  دارند،  آزادتر  و 

ارگان های  که  حالی  در  می گیرند.  بهره  آن  از  و  منوده 

کشفی و استخباراتی حکومت با محدودیت های مالی و 

اداری منی توانند در ارسع وقت رد پای آن ها را بیابند و آن 

تکنالوژی و ظرفیت را به دست آورند و یا در رقابت استفاده 

از وسایل بر آن ها سبقت جویند.

از  زیادی  شامر  هستیم  شاهد  اواخر  این  در  طوری که 

از نفوذ حکومت  قتل ها ریشه در مناطق ناامن و خارج 

و کشور دارند. اگر حادثه یی تحت تعقیب و تحقیق قرار 

می گیرد، دیده می شود که عامالن آن قبل از بازداشت 

به مناطقی فرار منوده اند که از تسلط دولت بیرون بوده. 

بدتر اینکه ریشه بعضی طرح ها و عامالن آن در خارج از 

کشور است و برای ردیابی یا تحقیق، نه کدام قرارداد و 

موافقت نامه همکاری بین کشور ما و دیگر کشورها وجود 

به هیچ  دیده می شود.  زمینه  این  در  تعهدی  نه  و  دارد 

صورت تحقیقات حوادثی که در ساحات تحت کنرتول 

مخالفان حکومت طرح ریزی می شوند، امکان پذیر نیست. 

مثال بسیار برجسته آن قضیه ترور پروفیرس برهان الدین 

ربانی و قهرمان ملی احمدشاه مسعود می باشد.

قربانیان  بازماندگان  غیرمسووالنه  برخورد  دیگر  مساله 

است. زمانی که حادثه رخ می دهد بستگان خانوادگی و 

دوستان مقتول با احساسات برخورد منوده از همکاری با 

نهادهای عدلی و قضایی خودداری می کنند و یا سهوا و 

عمدا شواهد و آثار جرم را نابود می سازند که در این زمینه 

رییس  کرزی؛  احمدولی  کشته شدن  حادثۀ  از  می توان 

شورای والیتی والیت قندهار نام برد؛ طوری که به مجرد 

به  و دوستانش  وابستگان  از  نفر  ده ها  باخنت وی  جان 

محل حادثه شتافته، متام آثار و شواهد جرمی را لگدمال 

منوده و کار تحقیق هیات بررسی کننده را با مشکل جدی 

مواجه ساختند.

و  مبارکه  آیات  به  نظر  و  مسلامن اند  افغانستان  مردم 

باورهای دینی، کسی که در راه خدا، وطن، خدمت به مردم 

و تهیه نفقه خانواده کشته می شود به درجه رفیع شهادت 

نایل می شود و این بزرگ ترین نعمت برای شخصی است 

که خداوند متعال نصیب وی می سازد. بنابراین زمانی که 

شخصی به قتل رسید، خانواده و دوستان وی جان باخنت 

و  بررسی کنندگان  با  همکاری  از  پنداشته  سعادت  را 

یا دستگیری عامالن آن خودداری می کنند و به صرب و 

بردباری و عفو و بخشش متوسل شده، هیچ نوع دلگرمی 

برای تعقیب عدلی و قضایی قضیه ندارند. یا به عبارت 

دیگر منی خواهند به زعم خود، ارزش »شهادت« عزیز از 

دست رفته شان خراب شود.

در کنار مسایلی که گفته شد، موانع فرهنگی و اجتامعی 

نیز سد راه تحقیقات جنایی است. کمرت خانواده و بازماندۀ 

یک قربانی حارض می شود تا جسد مقتول کالبدشگافی 

گردد، به خصوص اگر مقتول یک خانم باشد. از طرفی هم 

در بسا از قضایا، بستگان خانوادگی در دسیسه رشیک 

می باشند که به هیچ صورت عنعنات مردم اجازه بررسی 

از اعضای خانواده به ویژه بانوان را منی دهد و همچنان 

مردم سعی می کنند تا در ارسع وقت میت را به گورستان 

خانوادگی انتقال داده، دفن کنند. بنابران بخشی از این 

ناراض  ادامه تحقیقات  از  ورثه  و  مانده  نامتام  بررسی ها 

شده و به پرونده نقطه پایان می گذارند.

در  که  اداری  فساد  از  نباید  مسایل  همه  کنار  در 

دستگاه های امنیتی و قضایی ما موجود است چشم پوشی 

کرد. تروریست ها با رسمایۀ هنگفت حارضند تا در بدل 

به  راه  در  را  پول  مقداری  می دهند  انجام  که  عملی 

بیراهه کشانیدن قضیه و به اصطالح گم کردن رس کالوه 

بیشرت  مرصف  با  اینکه  بدتر  برسانند.  مرصف  به  نیز 

پول، پای بی گناهی را به میان کشانیده نه تنها پرونده 

روانه  را  دیگرشان  مخالف  بل  می کشانند؛  بیراهه  به  را 

زندان می سازند. طوری که شنیده می شود ده ها نفر در 

منوده  سپری  را  سال ها  کابل  حکومت های  زندان های 

در حالی که مقرص اصلی و قاتل آزادانه به کسب وکار و 

زندگی اش مشغول می باشد.

بنابران همه این عوامل دست به دست هم داده تعقیب و 

بررسی ده ها قضیه قتل و پی گیری از حوادث ناگوار را در 

کشور به تاق نسیان سپرده است. 

قهرمانی دانشگاه هرات در جام فوتسال میالد نبی 
آمریت ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات روز جمعه اعالم کرد که این پوهنتون   

توانسته مقام قهرمانی جام فوتسال میالد نبی)ص( را از آن خود کند.

این مسابقات بین کارمندان اداره های دولتی والیت هرات به حامیت از پروسۀ صلح و از 

جانب ادارۀ تربیت بدنی و ورزش، راه اندازی و برگزار گردیده بود.

افغانستان و چهار کشور دیگر خواهان پاسخ گویی ایران
در اولین سالگرد سقوط هواپیامی اوکراینی در ایران، افغانستان و چهار کشور دیگر از   

دولت ایران خواهان ارایۀ گزارش کامل و همه جانبه پیرامون این »فاجعه« شده اند.

وزارت خارجه افغانستان جمعه، ۱۹جدی اعالمیه پنج کشور عضو گروه بین املللی هامهنگی 

و پاسخ دهی به قربانیان پرواز PS۷۵۲ از جمله افغانستان را منترش کرده است.

ســرمقاله

دور دوم گفتگوهای صلح آغاز شده است. هیات دولت بر بنیاد توییت صدیق   

صدیقی در دور دوم مذاکرات، مشورت های اقشار مختلف جامعه را با خود دارند و 

اولویت این هیات قطع خشونت، آتش بس فوری و رسیدن به صلح جامع و پایدار 

است. 

در دور نخست گفتگوهای صلح نیز هیات دولت، قطع خشونت و آتش بس فوری 

را اولویت کاری خود تعریف کرده بود، اما از آنجا که اولویت هیات گروه طالبان 

چانه زنی بیشرت و گرفنت امتیازهای بلندپروازانه بود، متاسفانه دوطرف موفق به 

آتش بس نشدند.

به گفتۀ منابع دولتی، طالبان شدت جنگ را مطابق توان خود در بخش های 

مختلف کشور افزایش داده، حمالت هدفمند را بر اهداف نرم در شهرهای عمده 

کشور شدت بخشیده و پس از آنکه از میدان های رودرروی جنگ ناامید شده اند، 

مترکز جدی بر انفجارهای شهری عمدتا بر غیر نظامیان را گسرتش داده اند.

ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می خواند، یک کلیپ ویدیویی 

را منترش کرد که نشان می دهد آنان هنوز باور به آتش بس و رسیدن به صلح 

ندارند. در این ویدیو علیه حمالت هوایی طیاره های بدون رسنشین امریکایی در 

والیت لوگر انتقاد شده و با زبان جنگ جویانه به صورت تلویحی بیان می شود که 

جهاد طالبان رصف برای خروج نیروهای خارجی نه؛ بل بعد از آن نیز ادامه خواهد 

داشت.

در ویدیو به رصاحت بیان می شود که جهاد این گروه تا زمانی ادامه دارد  که روی 

زمین فساد باقی باشد. چیزی که در واقع خالف توافق امریکا و طالبان است. 

در توافقی که زملی خلیل زاد با هیات سیاسی گروه طالبان در قطر کرد، طالبان 

نه تنها خود علیه اهداف امریکایی و منافع ایاالت متحده امریکا دست به کار 

نخواهند شد که روابط خود با سایر گروه های تروریستی؛ از جمله القاعده را نیز 

قطع می کنند.

حال این سوال ها مطرح می شود که آیا دولت افغانستان با طالبان به یک آتش بس 

و صلح نسبی خواهند رسید؟ اگر چنین چیزی قابل تصور باشد چه زمانی را در 

بر خواهد گرفت؟ در مرحله سوم می توان امیدوار بود که بسرت یک صلح جامع 

فراهم خواهد شد؟ به باور نگارنده، پاسخ این سوال  ها دست کم برای دو سه سال 

آینده منفی است. 

در مورد نیت دولت افغانستان برای رسیدن به صلح جای شکی باقی نیست. برای 

همین آتش بس  فوری در اولویت کاری هیات دولت افغانستان قرار دارد، اما در 

طرف دیگر به خاطر اینکه هیات سیاسی طالبان در هر دور که به دوحه می رود، 

با آجندای از پیش تعریف شده منی رود؛ بل در مشورت مستقیم و روزمره با رهربی 

این گروه در پاکستان، در گفتگوهای صلح صحبت می کند.

با این حساب به این زودی به صلح نخواهیم رسید. به قول یکی از بزرگان، صلح 

در افغانستان در کوتاه مدت زمانی متصور است که پاکستان از هزینه های جنگ 

در افغانستان خسته شود و به این باور برسد که افغانستان باثبات بیش از دیگران 

به نفع پاکستان است. 

پروژه های تاپی، توتاپ، تاپ و کاسایک هزار نشان می دهد که رشد اقتصادی 

پاکستان و کل جنوب آسیا تا چه اندازه به افغانستان عاری از جنگ و خشونت 

وابسته است. هرگاه پاکستان به این درک برسد و منفعت صلح را بر منفعت 

تعریف کردۀ جنگی خود در افغانستان بیشرت بداند، ما به صلح نزدیک می شویم.

اینکه گفته اند هیچ گروه شورشی بدون حامیت خارجی توان ادامه اقدام های 

نظامی در برابر حتا یک دولت ضعیف را ندارد، حرف دقیق است. طالبان اگر 

حامیت خارجی نداشت نه در آغاز تشکیل می شد و نه بعد از آن در 19سال 

را  افغانستان  دولت  و  بین املللی  ایتالف  برابر  در  جنگ  ادامۀ  توان  گذشته 

منی داشت.

ما زمانی به صلح می رسیم که پاکستان از متویل هزینه های جنگ افغانستان 

دست بردارد. در کنار این باید در سطح منطقه این توافق ایجاد شود که افغانستان 

عاری از جنگ، نه تنها کمک شایانی به رشد و توسعه کل منطقه می کند بل بر 

اقتصاد متام آسیا اثر مثبت دارد. 

در جنگ افغانستان کشورهای زیادی دست دارند، اما محور جنگ در اختیار 

پاکستان است. هرگاه پاکستان از این جنگ دست بکشد، دیگران روی کردشان 

را تغییر خواهند داد، چون فعال هزینه اصلی اقتصادی، حیثیتی و سیاسی جنگ 

در افغانستان را نیز پاکستان به دوش می کشد.

راه دوم رسیدن به صلح که آسان ولی به این زودی ها متصور نیست؛ این است که 

حکومت با طرح اجندای کالن متام طرف های موثر سیاسی و اجتامعی کشور را 

یک سویه ساخته، همه را در جهت کمک به دولت و تضعیف گروه های تروریستی 

بسیج مناید. 

اینکه امروزه مردم از نظام حامیت می کند و با طالبان هیچ دادوستدی ندارند و از 

دولت در برابر طالبان حامیت می کنند، امری روشن است. خیزش های مردمی 

علیه طالبان منونۀ بارز این حامیت است، اما طرف های سیاسی و اجتامعی در 

برخی موارد مالحظاتی دارند که سطح همکاری با رهربی نظام را گاهی کاهش 

می دهد.

حرف اصلی در این است که رهربی نظام باید طوری برنامه ریزی و پالن گذاری 

کند که در دو جبهه علیه گروه طالبان مبارزه با قوت متام ادامه یابد. جنگ در 

میدان سخت یعنی میدان های نظامی که بدون تردید با قدرت متام جریان دارد و 

امید می رود این وضعیت ادامه یابد، اما جنگ در میدان نرم یعنی میدان سیاست 

داخلی و اجتامعی نیز باید طوری توسط مشاوران رهربی تدوین شود که کمرتین 

اصطکاک داخلی برای نظام در برابر طالبان وجود نداشته باشد و همه طرف های 

سیاسی متام توان خود را معطوف به مبارزه با طالبان منایند.

بحث حکومت موقت از این نوع اصطکاک هاست. وقتی رهربی نظام، تعریف 

مشخص از دوست و دشمن و به خاطر نابودی طالبان برنامۀ جامع داشته باشد و 

همه تالش ها را در یک جهت قرار دهد؛ شکی وجود ندارد که همه با متام توان در 

برابر طالبان خواهند ایستاد و هیچ کسی از داعیه هایی چون اداره موقت یا عبوری 

حتا حامیت تکتیکی و شعاری نیز نخواهد کرد.

غیر از این دو حالت و با توجه به عدم متایل ایاالت متحده امریکا در برخورد جدی 

با گروه طالبان، صلح در هاله یی از ابهام است و افق روشنی ندارد. اینکه دولت 

دروازه صلح را باز گذاشته و میز صلح را فعال کرده، قابل قدر است و باید روزی به 

صلح برسیم، ولی آنچه از گروه طالبان دیده می شود، این است که این گروه در 

تصمیم گیری خود اختیار و صالحیت ندارد و به این سبب، امیدی به آمدن صلح 

به این زودی ها نیست.

افق های ناروشن صلح
گروه طالبان در تصمیم گیری خود اختیار و صالحیت ندارد
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ما آزمایشگاه های   
پیش رفته که بتواند 

معاینات دقیق علمی را 
انجام دهد در اکرث 
رشته ها به خصوص 

جرم شناسی نداریم و یا 
اگر داریم اشخاص 

فوق العاده مسلکی که 
بتوانند از آن ها استفاده 
موثر منایند، در کشور 

نیستند.



سیمون دوبووار، موزیم ناخواسته ژان پل سارتر؟ کیت کرک   

پاتریک می گوید: مطمینا این طور نیست.

شاگردی که بردهوار، ناخواسته در موزیم ژان پل سارتر گرفتار 

کیت  امریکایی  فیلسوف  نیست.  طور  این  مطمینا  بود؟  آمده 

ارایه تصویری  با  را می گوید. کیت می خواهد  این  کرکپاتریک 

دوبووار  آن چه  کند.  اصالح  را  دوبووار  زندگی نامه  او،  از  جدید 

در مورد اخالق می نویسد برای هر کسی پُر معنی )با اهمیت( 

است.

آن چه دوبووار در مورد اخالق می نویسد برای همه اهمیت دارد. 

نیویورکر درباره سیمون دوبووار نوشت: »زیباترین و یا به عبارتی 

که  زنی  دیده اید.  حال  به  تا  که  اگزیستانسیالیستی  بهرتین 

همچون مردان می اندیشد.«

بالفاصله پس از جنگ )جهانی دوم(، غیر متعارف زنی همچون 

سیمون دوبووار، یک نواندیش تجددگرای جهانی که در کنار 

ژان پل سارتر به مانند ستارها درخشید. محبوبیت او در امتداد 

این سال ها افزایشی چشم گیر داشته است.

کیت  امریکایی  فیلسوف  او،  شهرت  از  سال ها  گذشت  با 

کرکپاتریک زندگی نامه جدیدی از دوبووار تحت عنوان؛ دوبووار 

به عنوان  تدریج  به  دوبووار  است.  نوشته  را  زندگی  یک  شدن 

ضمیمه سارتر دیده می شد. از نظر جنسی: روابط آزاد و مشهور 

پیامن  به عنوان  فزایندهای  به طور  آن ها 

اجازه  سارتر  به  که  می شد  دیده  شیطان 

در  کند،  اغوا  را  جوان  زن  رسی  یک  می داد 

مانده  عقب  ناامیدی  از  دوبووار  که  حالی 

تایمزخیلی  ادبی  بخش  سال۲۰۰۱  در  بود. 

محرتمانه نوشت: دوبووار: برده جنسی سارتر؟ 

و از نظر فلسفی: او را شاگرد، موزیم، مقلد و 

نوتردامدوم سارتر نامیده بودند.

لوموند  سال۱۹۸۶،  در  او  مرگ  به هنگام   

نوشت:  زننده یی  بسیار  داورمندانه  به طور 

اما  کرد،  محبوب  را  سارتر  ایده های  »دوبووار 

خود چیز تازه یی به همراه نداشت.«

)Becoming Beauvoir( کتاب دوبووار شدن 

سیمون  از  است  مجددی  )برآورد(  ارزیابی 

یک  رسی  تاکنون،  او  مرگ  زمان  از  دوبووار. 

که  می منایانند  ما  به  را  این  جدید  منابع 

بازی گوش  سارتر  قربانی  یک  )دوبووار(  او 

پر  روابط  با  جنسی  فعال  زن  یک  اما  نبوده، 

شور فراوان با تعدادی زنان جوان، با 

بُست،  لوک  ژان  به نام  روزنامه نگاری 

امریکایی  نویسنده یی  آلگرن  نلسون 

سازنده  فلم بردار،  النزمان«  »کلود  و 

»شعاع«. 

دوبووار  کرکپاتریک  گفته  طبق 

فیلسوف مهمی بود. او اخالق خاص 

از  پس  اگزیستانسیالیزم  به  را  خود 

جنگ داد و »جنس دوم« را نوشت، 

دوبووار  فمینیستی«  »مقدس  کتاب 

هنوز با آن ربط دارد و شناخته شده 

است، اما شام هنوز هم اگر در مورد 

سارتر  به  همواره  بنویسید،  دوبووار 

رویدادی  هر  بطن  در  می رسید. 

به پیامن  برمی گردد  این زوج  درباره 

معروفی که آن ها در اکتوبر ۱۹۲۹ بر 

دراز چوکی جلوی لوور با هم بستند.

برای  که  بودند  باور  این  بر  آن ها   

رها،  و  آزاد  باز،  اندیشه یی  داشنت 

تک همرسی جایگاهی در آن ندارد. 

بود،  فیلسوف  یک  نهایت  در  سارتر 

کسی منکر آن نیست. او )دوبووار( آن 

را این گونه رشح می دهد: »ما داری 

یک عشق اساسی هستیم، اما رابطه 

خوبی  ایده  هم  مرشوط  عاشقانه 

داده  قول  آن ها  گونه  بدین  است.« 

بودند که همه چیز را در مورد رشط 

خودشان )غیر رضوری یا تصادفی(، 

بیان کنند.

به ویژه در سال های شصت و هفتاد 

میالدی گفنت در مورد محتوای همچین پیامنی به غایت برای 

تخیل جذاب بود: برخی افراد به دلیل این ایده که شام می توانید 

آزادی و نوعی وفاداری را هم به آن اضافه کنید، آن را جذاب 

یافتند. کیت کرکپاتریک در دفرت خود در کالج کینگ در مرکز 

لندن می گوید؛ دیگران، به ویژه زنان، سیمون دوبووار را منونه یی 

از زن می دانستند که می تواند زندگی رضایت بخش روشن فکرانه 

را در پیش بگیرد. من هم به این موضوع اعرتاضی ندارم. من 

آن  بود. منتها ماهیت  او  برای  بزرگی  معتقدم که سارتر عشق 

عشق غالبا به اشتباه درک می شود.

جنسی  »رابطه  نوشت:  آلگرن  نلسون  خود  عاشق  به  دوبووار 

خیلی زود از بین رفت. سارتر مردی خون گرم و رسزنده است، 

اما در رختخواب نه.«

بلی، سارتر از نظر عاطفی شکست خورد. وقتی مادرش در حال 

مرگ بود، دوبووار قبل از دیدن سارتر آرام بخش خورد، زیرا او 

ناسامل  رابطه  بر  گواهی  این  شود.  احساساتی  منی خواست 

است.

خود  آزادی  نقض  را  احساسات  »سارتر  اید:  نوشته   شام 

می دانست، اما علی رغم هر نکته یی دوبووار می گفت؛ او )سارتر( 

دوست غیر قابل مقایسه ذهن من بود.« سارتر و دوبووار مداوما 

کارهای  آن ها  بیان قطاع  مکاملات  این  در  بودند.  مکامله  در 

از  و  به چالش می کشیدند  را  یکدیگر  را می خواندند،  یکدیگر 

یکدیگر انتقاد می کردند. بسیاری از فیلسوفان تنها می توانند 

چنین  خود  زندگی  متام  در  تا  بپرورانند،  رس  در  را  آن  رویای 

منتقدی داشته باشند.

تصویر عاشقانه سارتر و دوبووار در اصل توسط خود دوبووار در 

خاطراتش نگاشته شد. او مساله )امور( خود را پنهان داشت و 

بر میزان عالقه خود با سارتر افزود. چرا او این 

کار را کرد؟

و  عاشقان  از  محافظت  برای  حدودی  تا 

معشوقه هایش. در دهه پنجاه او منی توانست 

متایالت خود را آشکار کند. این امر بی گانگی 

و دوری خوانندگان را در پی داشت. دوبووار 

منی کرد  درک  را  عادی  زنان  اینکه  به دلیل 

مقرص بود. 

بود،  نوشته  النزمن  و  بُست  مورد  در  او  اگر 

به سارتر کم رنگ تر می شد.  داستان مربوط 

به هر حال او اعرتاف می کند که همه چیز را 

با یک جمله بسیار زیبا منی نویسد: اگر حرفی 

برای گفنت داشته باشید، می توانید همه چیز 

را بگویید.

زندگی نامه  و  دوبووار  به  سارتر  نامه های 

نویسنده امریکایی »دیردر بیر« از سال۱۹۹۰ 

آن چه  از  آن ها  داستان  که  می داد  نشان 

بسیاری از خوانندگان تصور می کردند کم تر 

به طور  )سیستامتیک(  سارتر  می رسد  به نظر  است.  عاشقانه 

منظم دوبووار را گمراه کرده است.

نیویورکر از قول کرکپاتریک اظهار داشت؛ با این حال تصویری 

بر  مبتنی  می شود،  ارایه  قربانی  یک  به عنوان  دوبووار  از  که 

را ترجیح  تعصبی است که همه زنان یک رابطه تک همرسی 

می دهند. اگرچه ماجرای او عمدتا ماجرای عاشقانه بود، اما در 

هر صفحه یی که او نوشت، روشن می شود که اگر می توانست 

سارتر را برای خودش داشته باشد از همه چیز دست می کشید، 

اما دوبووار در دفرت خاطرات دانشجویی خود نوشت که هدف 

و منظور وی برای ازدواج مدنی نبوده است. هنگامی که او در 

با  آن  از  با سارتر منعقد کرد، قبل  را  سال ۱۹۲۹ پیامن خود 

سارتر  داشت.  دوست داشتنی  رابطه یی  مایو  رِنه  به نام  مردی 

دوست اندیشه و مایو عاشق او بود.

در  و  برآمد  بُست  ژاک-لورن  اغوای  پی  در  او  دهه۱۹۳۰  در   

آن  کرد.  برقرار  عاطفی  رابطه  آلگرن  نلسون  با  دهه۱۹۵۰ 

بعد  آلگرن  به  او  نامه های  اما  بود،  شده  شناخته  کامال  ماجرا 

بُست.  به  او  نامه های  مثل  منترش شد، درست  از سال۱۹۹۰ 

از آن چه که  او نشان می دهد که سارتر  حساسیت به سخنان 

اغلب تصور می شد کم تر در زندگی او نقش اساسی داشت.

زوج  یک  سارتر  پل  ژان  و  دوبووار  سیمون  سال۱۹۴۵  از  پس 

برق  و  زرق  فرانسوی  فلسفه  به  آن ها  شدند.  فکری  قدرمتند 

ایفا  بزرگ  نقشی  آن  جهانی شدن  در  و  بخشیدند  بین املللی 

کردند. بخشی از آن ها به این دلیل که نه تنها رساله های مفصل، 

بل رمان ها و منایشنامه هایی نیز نوشتند. پیام اگزیستانسیالیزم 

کامال متناسب با جهان پس از جنگ بود که در آن اخالق سنتی 

جهان  به  آزادانه  »انسان  نوشت:  سارتر  بود.  گشته  بی اعتبار 

پرتاب می شود. او محکوم است که زندگی خویش را از طریق 

انتخاب ها و اعامل خود شکل دهد، بدون آن که پشت ُدگمه یی 

مذهبی یا سیاسی پنهان شود.« افراد معدودی کار اصلی او را 

با نام هستی و نبودن می خوانند، اما پیام آزادی این اثر به خوبی 

درک شد. به این ترتیب اگزیستانسیالیزم نه تنها در منطقه سن 

و  گشاده رویی  به صورت  جهان  رسارس  در  بل  پرو،  ژرمن-دس 

موسیقی جاز باب شد.

یک  به عنوان  اشتباه  به  دوبووار  می گوید: سیمون  کرکپاتریک 

که  است  این  واقعیت  اما  می شد،  دیده  سارتر  برده  شاگرد 

اوهمیشه از سارتر انتقاد کرد؛ زیرا فکر می کرد اگزیستانسیالزم او 

می تواند به هیچ انگاری )نیهیلیزم( منجر شود. دوبووار می گفت: 

»اگر ما آزاد هستیم چرا باید دیگران را در نظر بگیریم؟ به گفته 

کرکپاتریک دوبووار به اگزیستانسیالیزم اخالق خاص خودش را 

داد. آزادی ما فقط در صورتی امکان پذیر خواهد بود که آزادی 

دیگران را نیز در نظر بگیریم.« اگزیستانسیالیزم دوبووار چیزی 

بیش از فلسفه انتزاعی و بل نگرشی به زندگی بود.

 دوبووار در سال۱۹۴۹ با کتاب خود با عنوان »جنس دوم« با 

دنیا منی آید، دیگری زن  به  »یکی زن  این جمله مشهور شد: 

باعث  جمله  این  می شود.«  ساخته 

شده  بسیاری  تفاهم های  سوی 

است. بسیاری از مردم بر این باورند 

ایده زیست شناسی زنانه  که دوبووار 

را کامال رد کرده است. درست است 

زنانه  که»ذات«  می نویسد  او  که 

درباره  همچنین  او  اما  ندارد،  وجود 

صحبت  ارگانیک  بیالوژیک های 

می کند.

بارداری،  مانند:  مواردی  درباره  او   

آن چه  مادری می نویسد.  و  قاعدگی 

با  زنان  که  است  این  می خواهد  او 

تطابق  به جای  خود  آزادی  شناخنت 

مردان  به ویژه  دیگران،  آن چه  با 

می خواهند، خود شوند.

 آیا جنس دوم هنوز پر معنی است؟

من فکر می کنم هنوز پُر معنی است. 

با  زنان  از  بسیاری  می گوید  دوبووار 

این عقیده که بزرگ ترین موفقیت در 

زندگی نوعی عشق خاص به مردان 

و کودکان پرورش می یابند. بسیاری 

بزرگ  اسطوره  آن  با  هنوز  زنان  از 

می شوند.

 آیا این هنوز صحیح است؟ در این جا، 

را  دخرتان  من  کینگ،  کالج  در 

بیش تر از دانشجویان پرس می بینم. 

اما  نیست،  صحیح  جهانی  نظر  از 

مطمینا در مورد برخی خانم ها صدق 

می کند. دوبووار همچنین می نویسد 

شده  تقسیم  سوژه های  به  زنان  که 

تبدیل می شوند. آن ها عالوه بر ماجرای عشق، خواه برای یک 

رشیک زندگی یا فرزندان، به احتامل پیروی از ماجراهای خود 

در زندگی تقسیم می شوند.

در کتاب »جنس دوم« می نویسد که عشق باید متقابل باشد و 

این برنامه یی است که باید هر روز روی آن کار کرد. بدین معنی 

است که شام باید انتخاب های زندگی را تکرار کنید.

کتاب نامه
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جنس دوم
مادر فمنیزم کیست؟

سیمون دو بووُآر با نام اصلی (سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دو بووار) فیلسوف، نویسنده، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی بود که در ۹جنوری ۱۹۰۸ در پاریس در یک 

خانوادٔه بورژوای کاتولیک به دنیا آمد. وی پس از گذراندن امتحانات دورٔه لیسانس ریاضیات و فلسفه، به تحصیل ریاضیات، زبان و ادبیات در مؤسسٔه سنت مارین و پس از آن فلسفه در 

دانشگاه سوربن پرداخت. با وجود آن که زنان در آن دوره کم تر به تدریس فلسفه می پرداختند، او تصمیم گرفت مدرس فلسفه شود.

بووار به عنوان مادر فمینیزم بعد از سال ۱۹۶۸ شناخته می شود. معروف ترین اثر وی جنس دوم نام دارد. )سال۱۹۴۹(

این کتاب چند سال پس از چاپ فرانسه، به انگلیسی ترجمه و در امریکا منترش شد و به عنوان مانیفست فمینیزم شناخته شد.
سیمون دوبوار نویسنده کتاب مشهور   

با  سال۱۹۴۹  در  که  است  دوم«  »جنس 

که  کتابی  شد.  پا  به  غوغایی  انتشارش 

کلیسای کاتولیک آن را ممنوع کرد، اما در 

میان زنان، خوانندگان بسیاری یافت. 

را  فروش  ریکارد  به رسعت  کتاب  این 

شکست و تنها در دو هفته، ۲۰هزار نسخه 

از آن به فروش رفت. امروز هم این کتاب به 

بیش از ۴۰زبان ترجمه شده است.

کتاب جنس دوم در دو جلد نوشته شده 

است.

جلد اول از در سه قسمت اصلی رسنوشت،  

تاریخ و اسطوره نوشته شده است.

اصلی  قسمت  چهار  به  نیز  دوم  جلد 

شکل گیری، موقعیت، توجیه ها و به سوی 

رهایی تقسیم شده است.

در این کتاب دیدگاه دوبووار در پرداخت 

به چیستی زن و مرد بسیار جالب و تفکر 

برانگیز است. جزییاتی که دوبووار به آنها 

برای  خصوصا  دقیق اند؛  بسیار  پرداخته 

 ۶۹ حدود  کتاب  اینکه  با  زن.  خواننده 

سال پیش نوشته شده اما هنوز در پاره یی 

از موقعیت ها برای خواننده امروزی رشایط 

مانند  بردارد.  در  را  یکسان  احساساتی  و 

»تناقضی که هنوز هم ادامه می یابد آشکار 

کامل ترین وجه جزو  به  که  زنی  می شود: 

کمرتین  که  است  زنی  می شود،  اجتامع 

امتیازها را دارد« یا »هربار که زن به مثابه 

می شود  گفته  می کند  رفتار  برشی  فرد 

و  اصلی ترین  یا  می کند«  تقلید  نر  از  که 

مورد  در  که  کتاب  این  بحث  عمده ترین 

یکسان نبودن آموزش – آزادی – اختیارات 

و امکانات برای جنس زن از ابتدای تاریخ 

باعث  مساله  این  است  معتقد  او  است. 

عقب ماندن چندین ساله زن از مرد شده 

وجود  با  هم  هنوز  که  ناعدالتی  و  است 

بهرت شدن رشایط برای زنان ادامه دارد و 

توقع نابه جای مردان: اکنون که به آزادی 

بیشرتی رسیدید پس زودتر خودی نشان 

بدهید و ثابت کنید که جنس ضعیف تری 

این چندهزار  نیستید! یعنی جربان متام 

سال تنها در چند سال.

می زند  تاریخ  به  که  نقیبی  در  دوبووار 

به  پا  زن  که  زمانی  حتی  که  دارد  تاکید 

از دام  و نگهداری  پای مرد در کشاورزی 

کارهای  متام  آن  بر  عالوه  و  می کرد  کار 

مربوط به فرزندان و خانه به عهده او بود 

زحمت  و  بیشرت  نقش  داشنت  با  هم  باز 

و  نداشت  باالتری  جایگاه  هرگز  مضاعف 

مورد  زن  الهه های  که  زمانی  در  حتی  یا 

پرستش و ارج و قرب بودند باز هم جایگاه 

زن هامن بود.

 دوبووار در این کتابش نشان می دهد که 

زن  کردن  محدود  و  رسکوب ها  این  متام 

در طول تاریخ چطور منجر به تغییر نقش 

درونی  شخصیت  بدتر  آن  از  و  اجتامعی 

زنان شده است. 

در  زن  صورت  به  منی شوند؛  زاده  »زن ها 

 – آرزوها  و  عالیق  مسیر  حتی  می آیند.« 

یک  با  را  زندگی  از  بردن  بهره   – تجارب 

داده  تغییر  زنان  متام  در  تکاملی  روند 

نسبت  دنیا  از  زن  گیری  »غنیمت  است. 

به  مرد  از  بیش  زن  است،  کمرت  مرد  به 

خدمت نوع گرفته شده است.« از این رو 

است:  دردناک  زنان  برای  کتاب  خواندن 

آگاهی همیشه برابر با رنج بردن است اما 

و تالش  باز شدن چشم  برای  راه  بهرتین 

برای تغییر است.

منبع: کافه بوک

سیمون دوبوار؛ زنی که در خفا به اگزیستانسیالیزم معنا بخشید
مصاحبه کیت کرت پاتریک فیلسوف امریکایی با پیرت گیزن در شش سپتمرب ۲۰۱۹ 

دوبووار در   
سال۱۹۴۹ با کتاب 

خود با عنوان »جنس 
دوم« با این جمله 

مشهور شد: »یکی زن 
به دنیا منی آید، 

دیگری زن ساخته 
می شود.« این جمله 

باعث سوی تفاهم های 
بسیاری شده است. 

بسیاری از مردم بر این 
باورند که دوبووار ایده 
زیست شناسی زنانه را 
کامال رد کرده است. 



سال های  در  تاسف بار  و  خاص  اتفاقات  از  یکی 

اخیر جامعه ما بی معنی شدن جایگاهی به نام »استاد 

متام  در  دانشگاه  استادی  بست  است.  دانشگاه« 

کشورهای جهان به افرادی تعلق می گیرد که از لحاظ 

مدرک تحصیلی، کتب و مقاله های چاپ شده و تسلط 

از  بزرگی  بخش  زبان زد  تخصصی  رشته  روی  علمی 

دانشگاهیان هستند.

جایگاه  اتفاقات  برخی  به علت  اخیر  سال های  در 

به گونه یی  کرده،  پیدا  افت  بسیار  دانشگاهی  استاد 

افراد  برخی  شغل  شنیدن  از  موارد  بسیاری  در  که 

به عنوان استاد دانشگاه دچار شوک می شویم و مدام 

در ذهن خود با این سوال که فردی با چنین سطح 

دنیا چه چیزی  از  بودن  پرت  و  پایین  آگاهی  و  علم 

دارد؟  نگون بخت  دانشجویان  به  کردن  ارایه  برای 

مواجه می شویم.

عوامل  دانشگاه  استاد  جایگاه  شدن  بی ارزش  در   

مختلفی نقش دارند که می توان مهم ترین آن ها را این 

گونه برشمرد.

بانک  به  دانشگاه  و  دانش  و  علم  تقلیل 

اقتصادی و وسیله درآمدزایی دولت ها

دانشگاه های خصوصی نیز بیش تر از آن که موسسه 

علمی و آموزشی باشند، بنگاهی تجاری و اقتصادی 

به شامر می روند. این دانشگاه ها نه با هدف علم آموزی 

بل برای کسب سود و نفع اقتصادی بیش تر است و 

بدیهی است که با چنین نگاهی نه اساتید با سطح 

علمی باال )به خاطر هزینه بر بودن( بل افراد بی تجربه 

که به صورت روزمزد و حق التدریس حارض به همکاری 

هستند و یا با مسوولین دانشگاه قوم و خویشی دارند 

تدریس  را  مضامینی  اکرثا  که  می شوند  استخدام 

باعث  و  نیست  آن ها  تخصصی   رشته  که  می  کنند 

بی اعتبار شدن بیش تر بست استاد دانشگاهی و نهاد 

دانشگاه می شوند.

گزینش های غیر علمی اساتید

اساس  بر  نه  اساتید  دانشگاه ها  از  بسیاری  در 

وابسته  رصف  به  بل  علمی  شایستگی  و  صالحیت 

بودن به فالن جریان سیاسی یا فالن نهاد حکومتی 

و  می شوند  استخدام  کشوری  مسوول  مقام  فالن  و 

به  را  اوقات درسی دانشجویان  ساعت دانشگاهی و 

خود  بی معنی  و  بیهوده  وراجی های  برای  محفلی 

تبدیل می کنند. 

بحران بی کاری

بسیاری  عده  است  شده  باعث  که  عواملی  از  یکی 

جایگاه  و  مقام  به  خود  رشته  در  تا  کنند  تالش 

استاد دانشگاهی برسند نبود شغل مربوط به رشته 

تحصیلی شان است.

جامعه  در  علوم  برخی  بودن  بی ارزش  به واسطه 

پول ساالر ما، بسیاری از رشته ها هیچ ارزش و ارجی 

تنها  به  رشته  آن  فارغ التحصیل  دانشجوی  و  ندارند 

شغل مرتبط با رشته خود که می تواند امیدوار باشد، 

شغل استاد دانشگاهی است و به همین دلیل متام 

ارشد  اخذ مدرک  با  تا  به کار می گیرد  را  تالش خود 

و دکرتا خود را به این جایگاه برساند. جایگاهی که 

هدف از رسیدن به آن رصفا پیدا کردن شغل و کسب 

درآمد است.

عدم حامیت دانشگاه ها از نخبگان جوان

صالح دید  به  نظر  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های 

خود دست به انتصاب استاد می زنند و اگر شخصی 

تدریس  درخواست  خود  تخصص  و  مهارت  به  نظر 

هر  منی تواند  هرگز  ندارد  قوی  پشتوانه  چون  بدهد 

چقدر هم که توامنند و شایسته باشد، استخدام شود. 

این درد بسیار بزرگی برای قرش جوان جامعه است 

را  و تخصص خود  علم  اندوخنت سال ها  از  که پس 

از جایگاهی که متعلق به اوست دور و محروم ببیند. 

 این عوامل و عواملی از این قبیل باعث شده استاد 

دانشگاه بودن در جامعه امروز به جایگاهی بی معنی 

و بی هویت بدل شود که اگر به هر کدام از این عوامل 

رسیدگی نگردد هامنند انباری از باروت عمل خواهد 

منود و روزی پایگاه علم ورزی مان که هامن دانشگاه 

است، منفجر و از درون نابود خواهد کرد. 

قسمت دوم: رویه دولت ها در سطح بین املللی

این مساله  به  اشاره  کارشناسان سازمان ملل ضمن 

که همه گیری جهانی با این مقیاس و هزینه انسانی، 

منسجم،  پاسخی  به  نیاز  مشخص،  پایان  بدون 

اصولی و شجاعانه دارد خواستار این هستند که برای 

رسیدگی به مریضی همه گیر و پیامدهای آن و تحقق 

و  همکاری  طریق  از  کشورها  برش،  حقوق  جهانی 

کمک بین املللی، در کنار تالش جداگانه و ملی خود، 

به صورت مشرتک و جهانی هم اقدام کنند.

در منت بیانیه، عنوان شده است که برای کاهش و 

از  مهار شیوع همه گیری در سطح جهان و حامیت 

بین املللی، رضوری  و  ملی  مالی  و  اقتصادی  بهبود 

است کاالهای تشخیص و درمان کووید-19 از جمله 

هر نوع واکسین بالقوه، برای همگان، قابل استفاده، 

در دسرتس و مقرون به رصفه باشد.

عضو  کشورهای  از  جهانی  صحت  سازمان  مدیرکل 

واکسین  به  جهانی  دسرتسی  »برنامه  به  تا  خواست 

کووید-19؛  COVAX« بپیوندند که مکانیزمی با هدف 

تضمین دسرتسی عادالنه برای همه کشورها، ثرومتند 

اگر دولت ها  ایمن سازی موثرتر است.  برای  یا فقیر، 

در سطح جهان، هامهنگ نشوند، خطر زیادی وجود 

دارد که رقابت های جهانی، قیمت محصوالت  درمانی 

و واکسین بالقوه را افزایش دهد که چنین مساله یی 

در نهایت، همه کشورها را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد. این امر به ویژه برای کشورهای 

مختلف در حال توسعه که اکنون با بدهی 

و بحران های مالی زیادی روبه رو هستند، 

اثرات مخربی خواهد داشت.

باعث  نباید  معنوی  مالکیت  حقوق 

برای  تعهدات شان  از  دولت ها  که  شود 

محافظت و تحقق حق صحت و سالمت، 

برابر  در  درمان  و  ایمن سازی  شامل  که 

مریضی ها برای همه و بدون تبعیض است، 

چشم پوشی کنند. 

که   است  رویکردی  چنین  اساس  بر 

به  جنوبی  افریقای  و  هند  دادخواست 

تاریخ 2 اکتوبر 2020، مبنی بر چشم پوشی از برخی 

مفاد توافق نامه TRIPS برای پیشگیری، مهار و درمان 

کووید-19، به WTO مورد استقبال قرار گرفته است. 

به  موثر  »پاسخ  که  می کنند  استدالل  کشور  دو  هر 

مریضی همه گیر کووید-19، نیاز به دسرتسی رسیع 

کیت های  جمله  از  ارزان قیمت  طبی  محصوالت  به 

تشخیصی، ماسک های طبی، سایر تجهیزات محافظ 

شخصی و ونتیالتورها و همچنین واکسین ها و دواها 

برای پیشگیری و درمان بیامران وخیم دارد. 

کشورهای  بین  بین املللی  مساعدت  و  همکاری 

این که  از  اطمینان  برای  توسعه  حال  در  و  پیرشفته 

کلیه فناوری های مربوط به سالمت، داده های شامل 

و  واکسین ها  مورد  در  فنی  دانش  و  معنوی  مالکیت 

به عنوان  گسرتده یی  به طور  کووید-19،  درمان های 

گذاشته  اشرتاک  به  جهانی  عمومی  کاالی  یک 

سالمت  این،  بر  عالوه  است.  مهم  بسیار  می شود، 

و  جهانی  اقداماتی  که  می کند  حکم  اقتصادی 

هامهنگ صورت گیرد که سبب گردد همه کشورها 

و قیمت مقرون به رصفه یی  با هزینه  به واکسین ها، 

دسرتسی داشته باشند. با آنکه به نظر می رسد برخی 

کشورها باید عالوه بر هزینه های ملی خود، برای این 

دسرتسی جهانی هزینه کنند، اما این مبالغ،  بسیار 

کمرت از هزینه یی است که این مریضی و عدم پایان 

همه گیری آن، بر اقتصاد جهانی و ملی آنان تحمیل 

می کند. 

در راستای کمک به کشورهای فقیر یا در حال توسعه، 

وام،  و  مالی  کمک  دالر  12میلیارد  جهانی  بانک 

واکسین،  توزیع  و  خرید  هزینه های  تامین  به منظور 

گرفته   نظر  در  کووید-19  درمانهای  و  آزمایشات 

است. در صورتی که چنین بسته مالی باید به جای 

به  که  سود  بر  مبتنی  بازار  مدل  یک  به  دستیابی 

موجب آن، کشورهای در حال توسعه با کمک وام های 

خود، قیمت های باالیی را برای واکسین ها پرداخت 

هامهنگ  رویکرد  به  دستیابی  جهت  در  می کنند، 

جهانی برای مبارزه با این مریضی استفاده شود.

با بحران کرونا  کشورهای در حال توسعه، در حالی 

درگیر شدند  که از قبل هم سطح باالی بدهی داشتند. 

بازپرداخت این  از پس  این کشورها وقتی می توانند 

بدهی ها بربیایند که فضای اقتصادی جهانی مطلوب 

باشد، اما در رشایط حال حارض، اقتصاد جهانی در 

رکود عمیقی به رس می برد و با خطر کاهش بیش تر هم  

روبه رو است. در نتیجه، با پیش فرض های قانونی و 

خصوصی بیش تر در آینده نزدیک، ترس از یک بحران 

بدهی گسرتده در جهان وجود دارد.

رویکرد رصفا ملی گرایانه برای تامین  واکسین و عدم 

و  پاندمی  وضعیت  بین املللی،  ومساعدت  همکاری 

کشورهای  کرد.  خواهد  بدتر  را  جهان  در  اقتصادی 

کم درآمد و متوسط مجبورند منابع بیش تری را برای 

به دست آوردن محصوالت مختلف درمانی اختصاص 

این  و  می گردد  بیش تر  بدهی  به  منجر  که  دهند، 

مساله، قدرت مالی و اجرایی کشورها را برای 

اقدامات و سیاست ها در زمینه نیازهای حاد 

اجتامعی  امنیت  و  غذا  سالمت،  زمینه  در 

کاهش خواهد داد. 

باال بودن قیمت واکسین یا عرضه انحصاری، 

با  همچنین کمبود کاالهای رضوری طبی، 

تنگنای اعتباری و بدتر شدن موقعیت های 

واکسین   تهیه  می شود  باعث  مالی 

در  کشورهای  برای  محافظتی  وتجهیزات 

حال توسعه، دشوارتر شود و همچنان باعث 

تحمیل اسرتس اضافی و کار بیش تر بر روی 

سیستم های مراقبت های صحی این کشورها 

خواهد شد.
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ایستگاه مهربانی؛ گرمای محبت 
در رسمای سخت زمستان

مهربانی اهمیت دادن به دیگران است

از چشم افتادن جایگاه »استاد دانشگاه«
بعضی از دانشگاه های خصوصی بیش  از آن که موسسه علمی باشند، بنگاه تجاری هستند

بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد
در زمینه دسرتسی به واکسین

هـم  را  مهربانـی  و  انسـان های برشدوسـت  مـا  دولت مـردان،  بی توجهـی 

می شناسـیم کـه بـا راه انـدازی کارهـای خیرخواهانـه بـه ایـن خانواده هـا 

می کننـد. هدیـه  مهربانـی 

انجنیـر ذبیح اللـه سـادات کـه بـا جمعـی از جوانـان خیرخـواه و دلسـوز 

بـرای مسـاعدت خانواده هـای فقیـر اولین بـار کمپاینـی را بـا نـام ایسـتگاه 

ایـن  بودنـد در  راه انـدازی کـرده  فیسـبوک  تبلیغـات  از طریـق  مهربانـی 

ارتبـاط می گویـد: مـا کـه بـه کمک جوانـان خیرخـواه و مددرسـان فعالیت 

خـود را در سـال۲۰۱۸میالدی آغـاز کـرده بودیـم، توانسـتیم مهربانی این 

ایسـتگاه را در سـطح کابـل و  چندیـن والیـت دیگـر گسـرتش بدهیـم.

ایـن جریانـی کـه هیچ وابسـتگی به حزب، سـازمان وگروپ های سیاسـی و 

قومـی نـدارد، فقط یک حرکت انسان دوسـتانه   اسـت.

ایـن کمپایـن بـا برافراشـنت چرتهـای متعـدد در نقـاط کلیدی شـهر کابل 

از خانواده هـای فقیـر را  البسـٔه زمسـتانی، تعـداد زیـادی  بـا جمـع آوری 

می کنـد. مسـاعدت 

ذبیـح اللـه سـادات دربارٔه تشـکیالت درونی ایسـتگاه مهربانـی می گو یند: 

ایـن کمپایـن از ده هـا انسـان  متعهـد و کارفهـم شـکل گرفتـه و بخشـی از 

فعالیـت  مهـم ایـن جریـان را بانـوان انجـام می دهند.

سـاختار درونی این ایسـتگاه از کمیته مالی، کمیته رسوی و لوجسـتیک، 

کمیته فرهنگی و کمیته انسـجام امور تشـکیل شـده اسـت.

آقـای سـادات می گویـد: مـا بـرای هـر کمیته  یک مسـوول تعییـن کرده ایم 

کـه کمیتـۀ مالـی ما پـس از امتام پروسـۀ خریـد و توزیع مـواد الزمه مکلف 

اسـت تـا به صورت شـفاف حسـاب دهی مناید. 

فعالیت ایسـتگاه مهربانی که در برگیرندۀ توزیع لباس های گرم زمسـتانی 

بـرای فقـرا، کمپایـن اهـدای خـون بـرای نیازمندان خـون، کمپایـن  امداد 

بـرای بیـامران بی بضاعـت، توزیع مـواد خوراکـه از قبیل آرد، برنـج و روغن 

بـرای خانواده هـای نیازمنـد اسـت، در حقیقـت می خواهنـد کـه فرهنـگ 

مهربان بـودن و مهربان مانـدن را ترویـج بسـازند.

منظور اساسـی و نهایی  ایسـتگاه 

مهربانی برعـالؤه ترویج مهربانی، 

واقعـی  نیازمنـدان  تشـخیص 

ا سـت، ایـن کمپایـن همیشـه در 

قـرش  فقیرتریـن  تـا  اسـت  تـالش 

و  داده  قـرار  هـدف  را  اجتـامع 

تسـهیل کنندۀ  یـک  به عنـوان 

نیازمندی هـای  تثبیـت،  پروسـۀ 

بـه  و  کـرده  شناسـایی  را  آن هـا 

بشـتابد.  آن هـا  همـکاری 

کـه  مهربانـی  ایسـتگاه  فعـاالن 

را  آوار گـی  و  فقـر  دارنـد،  تعهـد 

غم آلـود  خـاک  ایـن  سـیامی  از 

آخریـن  تـا  کننـد،  پاک سـازی 

تالش هـای  و  مبـارزه  بـه  نفـس 

خـود  مـداوم  و  خسـتگی ناپذیر 

داد. خواهنـد  ادامـه 

نیک بیـن،  احمدضیـا  پوهانـد 

جامعه شناسـی  و  فلسـفه  اسـتاد 

ارتبـاط  در  کابـل  دانشـگاه 

می گویـد:  كمک کـردن،  بـه 

کمک کـردن یـک امـر اخالقـی و 

اسـت،  اجتامعـی  زندگـی  الزمـٔه 

بـرای این کـه تضمیـن کنیـم کـه در هـر رشایـط نسـبت بـه همنوعـان خود 

بی تفـاوت نیسـتیم، کمک کـردن را وظیفـۀ وجدانـی خود دانسـته و قبل از 

کمک کـردن مشـخص کنیـم کـه ایـن کار از نظـر اخالقـی چقـدر می تواند 

باشـد. مفیـد 

اگـر کمک کـردن مـا بـدون چشم داشـتی بـه کسـی کـه نیازمنـد باشـد، 

صـورت بگیـرد، یـک امـر خیلـی پسـندیده و مفیـد خواهـد بـود.

کمپایـن ایسـتگاه مهربانـی کـه بـه خودکفایـی خانواده هـای نیازمنـد نیـز 

توجـه دارنـد، می خواهـد کـه در آینـدٔه نزدیـک زمینـۀ کار را بـرای زنـان و 

فراهـم  مختلـف  عرصه هـای  در  دارنـد  را  کارکـردن  توانایـی  کـه  مـردان 

بسـازند.

و  مسـاعدت  می گوینـد:  پروسـه  ایـن  رونـد  بـه  ارتبـاط  در  جوانـان  ایـن 

رونـد  ایـن  تزلـزل  هیـچ  بـا  و  بـوده  همه شـمول  و  دوام دار  مهربانـی  مـا 

کـرد. نخواهـد  توقـف  کمک دهـی 

مبـارزٔه  بـا  انسـان ها  انسـانی،  ارزش  نظـر  از  نیک بیـن می گویـد:  اسـتاد 

از  بـا مسـاعدت اش  کـه  ایـن کمپایـن  و  تکامـل می یابنـد  رنج های شـان 

تشـویق بدبختـی و تنبلـی جلوگیـری می کنـد و بـرای کسـانی کـه توانایی 

کار را دارنـد، زمینـه کار را فراهـم می سـازند، یکـی از نیکوتریـن پروسـٔه 

انسـانی بـوده و عمیقـا قابـل تقدیـر و تشـویق اسـت.

مهربانـی اهمیـت دادن بـه دیگـران اسـت، روش کـه زندگی کردن را آسـان 

می دهـد.  شـکل  انسـان ها  جسـم  و   روح  در  را  مثبـت  نگـرش  و  منـوده 

ایـن  در  اگـر  می شـود،  دیگـران  بـا  بهـرت  رابطـٔه  ایجـاد  سـبب  مهربانـی 

پروسـه های برشدوسـتانه بـه اندازه یـی کـه می توانیـم سـهم بگیریـم، ایـن 

بـود. خواهـد  حیات بخـش  مهربانی هـا 

الهه موسوی
جامعه شناس

اولین مانیفست فمنیزم | مانیفست۳۴۳
مانیفست۳۴۳ بیانیه یی بود که در سال۱۹۷۱میالدی ۳۴۳زن فرانسوی امضا کردند و به انجام سقط جنین در زندگی خویش اقرار کردند و در نتیجه، خود را در معرض خطر پی گرد قضایی قرار دادند. منت این مانیفست   

توسط سیمون دو بووار نوشته شده بود و زنان رسشناسی نیز آن را امضا کرده بودند. بیانیه در نرشیه فرانسوی نوول ابرسواتور در تاریخ ۵اپریل۱۹۷۱ منترش شد. منت بیانیه سیمون دو بووار این  طور آغاز می شد: »یک 

میلیون زن هر ساله در فرانسه سقط جنین انجام می دهند. محکوم به نهان کاری، خود را در رشایط خطرناک قرار می دهند، در حالی که این عمل تحت نظارت داکرت یکی از ساده ترین عمل ها است. این زنان در حجاب 

سکوت فرو می روند. من اعالم می کنم یکی از آن ها هستم. من سقط جنین انجام داده ام. ما هامن  طور که خواستار دسرتسی آزاد به کنرتول موالید هستیم، خواستار آزادی سقط جنین هستیم.«

ادامه از صفحه اول

دانشگاه های خصوصی و   
دولتی نظر به صالح دید خود 

دست به انتصاب استاد 
می زنند و اگر شخصی نظر به 

مهارت و تخصص خود 
درخواست تدریس بدهد 

چون پشتوانه قوی ندارد هرگز 
منی تواند هر چقدر هم که 

توامنند و شایسته باشد، 
استخدام شود. 

فعالیت ایستگاه   
مهربانی که در برگیرندۀ 

توزیع لباس های گرم 
زمستانی برای فقرا، 

کمپاین اهدای خون 
برای نیازمندان خون، 

کمپاین  امداد برای 
بیامران بی بضاعت، 

توزیع مواد خوراکه از 
قبیل آرد، برنج و روغن 

برای خانواده های 
نیازمند است، در 

حقیقت می خواهند که 
فرهنگ مهربان بودن و 
مهربان ماندن را ترویج 

بسازند.

ترجمه و تخلیص: زهرا یزدان شناس
کارشناس ارشد حقوق برش



اپل در سال۲۰۲۰ عملکرد فوق العاده یی داشت که این موفقیت علی رغم چالش های   

مختلف مانند درگیری حقوقی با Epic Games     به دست آمده است، اما اپل در سال۲۰۲۱ 

در کنار ارایه  محصوالت جذاب، باید دست به انجام برخی تغییرات هم بزند. در ادامه به 

۵کاری می پردازیم که امیدواریم اپل در سال۲۰۲۱ آن ها را انجام دهد. باید خاطرنشان کنیم 

در این فهرست فقط موارد واقع گرایانه را مطرح می کنیم و به همین خاطر به کارهایی مانند 

عرضه  مک بوک های مجهز به منایشگر ملسی، ارایه  آیفون تاشو و دیگر موارد این  چنینی 

اشاره یی نخواهیم کرد.

۱. تغییر طراحی آیفون اپل2021

مدل آیفون۱۲ از نظر طراحی تفاوت چشم گیری با آیفون X عرضه شده در سال۲۰۱۷ ندارند. 

به همین خاطر اگر فقط به منایشگر نگاه کنید، به سختی می توانید این آیفون ها را از یکدیگر 

تشخیص دهید. این در حالی است که موبایل های اندرویدی مرتبا با طراحی های جدیدی 

راهی بازار می شوند. 

در جریان بحران کرونا، سیستم فیس 

آی دی مشکالت زیادی را برای کاربران 

پدید آورده و اگر این موبایل ها از یک 

حسگر اثر انگشت هم بهره می بردند، 

کردن  آنالک  برای  کاربران  مشکالت 

آیفون ها برطرف می شد. اگرچه لزومی 

ویژگی های  متام  از  بهره گیری  به 

اما  ندارد،  وجود  جدید  زرق وبرق  پر 

این  که  دارد  وجود  مشخصه هایی هم 

رشکت نباید نادیده بگیرد. باید ببینیم باالخره اپل در سال۲۰۲۱ چنین کارهایی را برای 

آیفون انجام می دهد یا نه.

۲. باز کردن درهای اپل واچ اپل2021

بدون اغراق باید بگوییم که نسل ششم 

اپل  واچ بهرتین ساعت هوشمند۲۰۲۰ 

از  استفاده  بدون  حال  این  با  است. 

حد  تا  اپل واچ  از  بهره گیری  آیفون، 

زیادی غیرممکن است. به عنوان مثال 

اگر این ساعت هوشمند را تازه خریده 

باشید، تا زمانی که به یک آیفون وصل 

نشود منی توانید از امکانات مختلف آن 

بهره بربید.

و دیگر  تندرستی  پایداری  به  مربوط  به متام عملکردهای  این، حفظ دسرتسی  بر  عالوه 

ویژگی های مهم آن مستلزم این است که به صورت دوره یی آن را با یک آیفون وصل کنید. به 

زبان ساده، اپل واچ فقط مناسب کاربران آیفون است.

اپل در سال۲۰۲۱ باید درهای این محصول را کمی باز کند تا کاربران موبایل ها و تبلت های 

اندرویدی و حتی کمپیوترهای ویندوزی هم بتوانند از متام امکانات آن بهره مند شوند. 

۳. دانگل اپل تی وی

پلس  تی وی  رسویس  معرفی  با  اپل 

اسرتیمینگ  رسویس های  نربد  وارد 

کامل  در  ولی  شد،   streaming((

برای  رشکت  این  محصول  تعجب، 

اسرتیم کردن انواع محتوا حاال بیش از 

سه سال سن دارد. شایعات مختلف از 

اپل  باکس  معرفی نسل جدید ستاپ 

می دهند  خرب  سال۲۰۲۱  در  تی وی 

که ظاهرا از پردازنده  رسیع تر، ریموت 

بسیار  احتامال  ولی در عین حال،  بهره می برد،  این  چنینی  موارد  و دیگر  کنرتول جدید 

گران قیمت خواهد بود.

در حال حارض مدل۴K اپل تی وی با حداقل قیمت ۱۶۹دالر در بازار وجود دارد و نسل بعدی 

آن احتامال با قیمتی در همین حدود یا حتی گران تر عرضه خواهد شد، اما اپل برای رقابت 

با رقبای مهمی مانند روکو، آمازون و گوگل باید محصول بسیار مقرون  به  رصفه تری را عرضه 

کند. برای این کار، معرفی دانگل اپل تی وی منطقی ترین تصمیم محسوب می شود. اگر اپل 

بتواند این محصول را با قیمت حدود ۵۰دالر عرضه کند، می تواند آمار مشرتکین رسویس 

تی وی پلس را هم افزایش دهد.

وجود نسل جدید آیفون SE و قیمت مناسب آیفون۱۲ نشان می دهد که اپل با قیمت گذاری 

رقابتی مشکلی ندارد. باید ببینیم آیا در سال۲۰۲۱ دانگل اپل تی وی راهی بازار می شود یا 

نه.

۴. بازنگری قوانین اپ استور

اپل در سال۲۰۲۰ وارد یک نربد حقوقی گسرتده با رشکت Epic Games شد که سازنده  

بازی های مشهوری مانند Fortnite است. مهم ترین موضوع این نربد حقوقی به بحث کارمزد 

دریافتی اپل برای پرداخت های درون برنامه یی برمی گردد. رصف  نظر از این که از چه طرفی 

حامیت می کنید، این نربد اپل و Epic Games بار دیگر قدیمی بودن قوانین اپ استور را 

نشان می دهد.

این موضوع برای بازی های مبتنی بر 

می کند.  صدق  بیش تر  ابری  فضای 

رسویس های  میالدی  گذشته   سال 

گوگل استیدیا، اکس باکس گیم پس 

و انویدیا GeForce Now راه را برای 

اما  کردند،  هموار  بازی ها  اسرتیم 

هیچ  یک از آن ها به صورت رسمی در 

آیفون ها و آی پدها حضور ندارند.

استور  اپ  که  می دانیم  به خوبی 

محسوب  اپل  دارایی های  از  بخشی 

می شود و می تواند مطابق میل خود با آن رفتار کند. با این حال، امتناع از تغییر به معنای فرا 

رسیدن زمان ناقوس مرگ در دنیای فناوری است و این اساسا کاری است که اپل دارد انجام 

می دهد. البته اپل اعالم کرد: »کمیشن دریافتی از بخش زیادی از توسعه دهندگان کوچک 

نصف می شود، ولی چنین اقدامی بیش تر برای ترمیم وجهه  این رشکت در نگاه عموم کاربران 

و توسعه دهندگان خرد صورت گرفته، اما مشکل اصلی همچنان پابرجا است.«

 

وزنیاک، همکار و رشیک جابز اولین کمپیوتر با 
تایپ رایرت را طراحی کرد و ساخت. تایپ رایرت شبیه به 
کیبوردهای امروزی بود که می توانست به صفحه های 
تلویزیون متصل شود. پس از مدتی این کمپیوتر اولیه 
 Apple I .تغییر پیدا کرد  Apple I ساخت اپل به نسل
را می توان منونه اولیه متام کمپیوترهایی دانست که 

امروزه در همه جا دیده می شوند. 
باید  کمپیوتر  کرد:  بیان  که  بود  اولین مخرتعی  وز، 
و  باشد  باید کیبورد داشته  باشد،  رایرت داشته  تایپ 
خروجی آن به تلویزیون متصل شود. با این حال قیمت 
نهایی کمپیوتر بسیار باالتر از توان خریداران می شد و 

به همین دلیل ایده وز بسط پیدا نکرد. 
وز نیز پس از مدتی از باشگاه کناره گرفت و به سمت 
را  موسیقی  در  راک  سبک  و  شد  کشیده  موسیقی 
بنیان گذاشت، اما جابز می دانست که ایده وز بسیار 
مبتکرانه و رسشار از نبوغ است تا جایی که میکروباس 
خود را برای کمک مالی به پروژه وز فروخت. وزنیاک نیز 
ماشین حساب HP خود را که کمی گران تر از ماشین 
که  فروخت. متام رسمایه یی  بود،  امروز  حساب های 
این دو نفر به اضافه رونالد وین از فروش آن چه داشتند 
به دست آورند، رسمایه اولیه کمپیوتر اپلی شد که در اول 

اپریل 1976 معرفی شد. 
وزنیاک هر یک از کمپیوترهای طراحی شده خود را با 
دستانش می ساخت و آن ها را دقیقا به قیمت قطعاتی 
او در هر  استفاده می کرد، می فروخت.  آن ها  که در 
یک از کمپیوترهای نسل اول اپل، 50قطعه استفاده 
می کرد و آن ها را با قیمت متام شده قطعات به فروش 
می رساند، اما جابز در اندیشه یی بزرگ بود و رویایی 

بزرگ تر را در رس می پروراند.
هر  تا  داد  ترتیب  معامله یی  بایت  فروشگاه  با  جابز 
50قطعه به کار رفته در کمیپوتر نسل اول اپل را یکجا 
برای او فراهم کنند. قیمت قطعات روی هم 500دالر 
می شد و قیمت فروش کمپیوتر را 666.6دالر تعیین 
کرد. وزنیاک از خرید قطعات به قیمت ارزان تر از قبل 
شاد بود، اما از فلسفه انتخاب قیمت فروش کمپیوترها 
خرب نداشت. درواقع پشت همین هوشمندی استیو، 

افسانه یی بزرگ برای اپل نهفته بود.
استیو جابز کمپیوترهای کارکرده را جمع آوری می کرد 
و زمانی که فروشگاه بایت قطعات الزم را تهیه منی کرد، 
جابز از قطعات بانک کمپیوترهای کارکرده برای ساخت 
کمپیوتر جدید استفاده می کرد. در واقع دو استیو خطر 
بسیار بزرگی را پذیرفته بودند و رونالد وین را نیز در این 
خطر رشیک کرده بودند و شاید یکی از عمده ترین 

دالیل فروش سهم رونالد هم همین قضیه بود. 
جابز با جمع کردن دوستان، آشنایان و فامیل خود 
پشت میز آشپزخانه اش و در اختیار قرار دادن قطعات 
اپل،  اول  برای لحیم کاری و ساخت کمپیوتر نسل 
از تست  و پس  آورد  فراهم    Apple I برای را  بازاری 
منتقل  بایت  فروشگاه  به  را  آن ها  کمپیوتر،  کردن 
می کرد تا به فروش برسد.  زمانی که استیو کمپیوترهای 
که  )کسی  ترل  و  می برد  فروشگاه  به  را  ساخته شده 
را  اپل  برای کمپیوترهای  آن ها  از مشرتیان سفارش 
می گرفت( جعبه حامل کمپیوتر را باز می کرد از چیزی 

که می دید شگفت زده می شد.
میشل موریتز در کتاب »بازگشت به امپراطوری کوچک« 
گفته است:  قبل از آن که برد ساخته شده توسط جابز 
و وز بتواند کاری انجام دهد، باید به یک کیبورد و یک 
تلوزیون متصل می شد. در واقع حتی صاحب فروشگاه 
کند  تست  می خرد  که  را  بردهایی  نیز منی توانست 
درون  چیز  همه  می کرد.  تهیه  ترانسفارمر  دو  باید  و 
برد نهفته بود و در واقع این برد بدون هیچ پوششی 
به فروش رسانده می شد. جابز و وز در مدت زمان اپریل 
1976 تا سپتمرب 1977 حدود  200دستگاه از این 
بردها را به فروش رساندند. کمبود قطعاتی که برای 
ساخت اپل نسل اول به کار می رفت، باعث شده بود که 
جابز و وز تبدیل به جمع کنندگان قطعات اپل شوند. از 
طرفی بلک بری توانست متامی قطعات استفاده شده 
در Apple I را یکجا فراهم کند و کمپیوترهایی با قیمت 

متام شده 199دالر را به بازار عرضه کند. 

Apple II  
بودند  کرده  پیدا  دست  موفقیتی  به  وزنیاک  و  جابز 
که برای شان گوارا بود. این که توانسته بودند بردی را 
طراحی کنند که هر آن چه از یک کمپیوتر ساده انتظار 
داشتند برای آن ها انجام دهد، برای شان شیرین بود. 
به همین دلیل به فکر افتادند که با طراحی نسل دوم 
این کمپیوترها مسیر تازه یی را آغاز کنند. اپل نسل دوم 
در اپریل 1977 و در فستیوال کامبوج غرب و در رقابت 
با نام های بزرگی چون PET ظاهر شد. ماشینی که 

هامنند جد خود شگفت انگیز بود.
این کمپیوتر دارای گرافیک رنگی بود و دارای حافظه 
و  کردند  پیرشفت  بعدا  نوارها  این  بود.    )Tape(نوار
 64K اندازه  به  حافظه  شدند.  تبدیل  فالپی ها  به 
بایت ظرفیت داشت و امکان ارسال تصاویر با اندازه 
192*280 برای NTSC  را فراهم می آورد.  این اندازه 
از وضوح تصویر برای دوره یی که Apple II معرفی شد، 
شگفت انگیز بود. با این حال استفاده از این کمپیوتر 
برخی محدودیت ها داشت. برای مثال این کمپیوتر 
تنها توانایی منایش 6رنگ را داشت. منایش رنگ ها 
و 16تن  می گرفت  صورت  و 48ستون  در 40سطر 

مختلف از هر رنگ را تولید می کرد که اندازه یی معقول 
برای منایش رنگ در تصویر بود.Apple II  در  واقع یک 
نوآوری هیجان انگیز بود و والرت ایزاکسون که عکاس 
جابز بود، با ایجاد صنعت کمپیوترها شخصی)PC( از 

این ایده پشتیبانی کرد.

      Apple: Visicalc  اولین برنامه کمپیوتری روی  
دن برکلین دانشجوی دانشگاه هاروارد توانست برنامه یی 
را طراحی کند که با استفاده از آن می شد محاسباتی 
داد.  انجام  را  ریاضی  اعامل  برخی  و  قبیل جمع  از 
امروز می توان به راحتی محاسبات پیچیده یی را انجام 
داد، اما در دهه 1970میالدی متام محاسبات تنها بر 
روی یک صفحه انجام می شد. برکلین یک کمپیوتر 
Apple II را از انتشارات قرض گرفت و آخر هفته های 
خود را با رس و کله زدن با این کمپیوتر می گذراند. 
محدودیت های فناوری که در آن سال ها وجود داشت، 
باعث شد که اولین برنامه کاربردی برای کمپیوترهای 
اپل، با نام VisiCalc در سال1979 معرفی شد.  پس 
قدرت  از  بسیاری  تحلیل گران  برنامه،  این  معرفی  از 
و توان عالی آن در محاسبات، راحتی استفاده از آن 
و قیمت منصفانه این برنامه سخن گفتند. برکلین با 
 Apple معرفی برنامه حساب داری خود، توانسته بود
از معرفی  از قبل کند. برکلین پس  II را کاربردی تر 
نسخه اولیه برنامه VisiCalc روی اپل 2، سعی بر ایجاد 

پیرشفت در کد خود داشت.

موفقیت Apple II : گرافیک رنگارنگ  
اپل 2،  برای کار روی  نرم افزارهای رنگی  از  استفاده 
نیاز به سخت افزاری داشت که بتواند کیفیت نرم افزار 
 PC از  نسخه یی  در سال 1984  کند.  پشتیبانی  را 
به دلیل مهندسی های صورت گرفته  ارایه شد.   Mag
گرمای تولیدی از سوییچینگ پاور بسیار کم شد و 
پوشش  درون  برد  دادن  قرار  امکان  دلیل  به همین 
پالستیکی فراهم شد. این اولین باری بود که بردهای 
رسارس لحیم کاری شده که همه چیز را در برابر دیدگان 

مشرتیان قرار می داد، به گونه یی متفاوت ارایه شدند.
Apple II اولین کمپیوتری بود که از گرافیک رنگی 
بهره می برد و در آن از اسالت هایی استفاده شده بود 
که توسعه دهندگان بتوانند قطعاتی را به کمپیوتر اضافه 
کنند. متام 6میلیون رسی کمپیوترهای اپل 2، طی 
این روزهای   به فروش رفتند.  و  تولید شدند  16سال 

طالیی آغاز راهی بود که اپل در پیش رو گرفته بود.
Xerox  و موس تک دکمه یی

جابز با استفاده از طراحی Xerox Alto که به صورت 
گسرتده در Park استفاده شد، کمپیوتری را ارایه کرد 
که صفحه منایش افقی داشت و دارای واسط گرافیکی 
بود. این نوع طراحی بسیار برتر از طراحی های آن دوره 
بود. حدود 2000دستگاه Xerox ساخته شد، اما هیچ 
 Xerox کدام از آن ها به افراد عادی فروخته نشد. هر
به اندازه یک فریز جا اشغال می کرد و با این حال یک 
کمپیوتر شخصی بود. Xerox اولین کمپیوتری بود که 
با استفاده از مووس کنرتول می شد و کاربر می توانست 
با در دست گرفنت موس روی آبجکت هایی مشخص در 

صفحه منایش کلیک کند.

Lisa   و مکینتاش  
خیلی رسیع میان کارکنان اپل رقابتی ایجاد شد که در 
آن کارکنان به توسعه lisa و مکینتاش مشغول شدند.

Lisa  نام دخرت استیو جابز است و توسعه معامری 
یک پارچه سیستمی که مدنظر جابز بود تحت این نام 
آغاز شد. لیزا کمپیوتری بود که بسیار عالی طراحی 
به فروش  10000دالر  قیمت  حدود  در  و  بود  شده 

می رسید. 
Jeff Raskin مدیر پروژه مکینتاش بود و با همکاری 
تعدادی از تیم ها، سعی بر ارایه کمپیوتر اپلی داشت 
که واسط گرافیکی داشته باشد. واسط گرافیکی آن 
تا  بود که سه   Alto اپل موس روزهای کمپیوترهای 
دکمه داشت و حدود 300دالر قیمت آن بود؛ اما جابز 
به دنبال چیزی ارزان تر می گشت و حد قیمت را برای 
آن 15دالر قرار داده بود. نتیجه درخواست های جابز، 
موسی تک دکمه یی بود. این موس تنها کلیک راست 

داشت.
جابز از توانایی این موس خارق العاده شگفت زده شده 
بود و به همین دلیل به پروژه lisa بسیار عالقمند شد.  
به نام  فردی  اپل  عامل  مدیر  سال1982،  حدود  در 
و  لیزا کار می کرد  پروژه  بود که روی  میشل اسکات 
پروژه Lisa به رسانجام رسید. واسط  در سال1983 
گرافیکی لیزا خیلی بهرت از مکینتاش بود و به همین 

دلیل لیزا برنده این مسابقه شد.

ماجرای خروج استیو جابز از اپل  
استیو شناخته ترین چهره اپل بوده و هست. با این حال 
استیو تا به آن زمان هیچ گاه مدیر عاملی اپل را برعهده 

نگرفته بود. بسیاری از کسانی که در رشکت اپل کار 
می کردند جابز را بسیار کم تجربه تر از آن می دانستند 
که بتواند مسوولیت مدیریت رشکت را برعهده بگیرد. 
اسکات  اپل میشل  اولین مدیر عامل رشکت 
بود و پس از اسکات هم، مارک مارکوال مدیر 
عامل اپل شد.  زمانی که مارکوال تصمیم به 
فکر  به  رشکت  گرفت،  اپل  در  بازنشستگی 

انتخاب جایگزین برای او افتاد.
 تنها گرینه ممکن برای جایگزینی مارکوال، جان 
اسکولی بود. جان اسکولی کسی بود که در 
پپسی کار می کرد و استیو در مالقاتی که او را 
دید از وی سوال کرد: آیا دوست داری تا آخر 
عمر آب و شکر به مردم بفروشی یا دوست داری 
که با من بیایی و دنیا را تغییر دهیم؟ و به همین 

ترتیب بود که اسکولی به اپل معرفی شد.
پس از ورود اسکولی به اپل، اشتباهات استیو جابز به 
دقت بررسی می شد. این که لیزا قرار بود پروژه یی ارزان 
باشد و گران شد، یکی از ایرادها وارد به استیو جابز 
بود. در اصل قرار بود مکینتاش به قیمت 1000دالر 
به فروش برسد، اما موقعی که کمپیوترها طراحی شدند، 
قیمت متام شده حدود 1995دالر برآورد شد که چیزی 
دو برابر قیمت تخمین زده شده بود. از نظر اسکولی 
این قیمت کم بود و باید 500دالر دیگر هم به قیمت 
فروش مکینتاش اضافه می شد. استیو با این قیمت 
مخالف بود و به نظرش هامن 2000دالر برای قیمت 
کمپیوتر مناسب بود. این اولین باری بود که اسکولی و 
جابز در تقابل با هم قرار گرفتند و اسکولی پیروز این 
کارزار شد. در آخر مکینتاش ها با قیمت 2495دالر 
روانه بازار شدند. اسکولی 2سال بعد از ورودش به اپل، 
مسوولیت جابز در مدیریت تیم مکینتاش را از او سلب 

کرد.
بود.   Apple II کردن  احیا  باز  روی  اسکولی  نظر 
به نظر اسکولی استفاده از Apple II به دلیل این که 
نقطه  استفاده شود،  مردم  توسط عموم  می توانست 
نجات رشکت بود. در آخر اسکولی توانست حرف خود 
به همین دلیل استیو افرسده  و  بنشاند  به کرسی  را 
و رسخورده شد. با این حال هنوز زمان آن نشده بود 
که استیو بدون دردرس و جنجال رشکت را ترک کند. 
اسکولی قرار بود به مسافرت خارج از کشور برود و این 
زمان بهرتین فرصت برای استیو بود که کنرتول اوضاع 

را به دست بگیرد. 
استیو این موضوع را به هم تیمی های خود گفت و یکی 
از آن ها به نام جین لوییس موضوع را به اسکولی گفت و 
اسکولی سفر خود را کنسل کرد. روز بعد اسکولی همه 
را جمع کرد و از آن ها خواست یکی را از میان جابز و او 
انتخاب کنند. همه سکوت کردند و بار دیگر اسکولی 
گفت که تنها یکی از میان جابز و وی باید در رشکت 
مباند و دیگری باید رشکت را ترک کند. همه افرادی 
که در رشکت بودند رای به ماندن اسکولی و رفنت جابز 

دادند و این طور شد که جابز اپل را ترک کرد.
در زمستان 1989، فروش اپل به شدت کاهش پیدا 
کرد. اپل به شدت رو به افول می رفت و رقبای اپل یعنی 
IBM روز به روز پیرشفت می کردند. آینده برای اپل 
تاریک شده بود. این تنها مشکل اپل نبود. مایکروسافت 
از حدود سال1980 روی محاسبات اداری کار می کرد 
و در زمان افول اپل، از جایگاه خوبی  برخوردار بود. از 
طرفی مایکروسافت روی ویندوز3 کار می کرد که به نظر 

اگر ارایه می شد، کار اپل متام می شد!
و  ویندوز 1  اپل،  اوج  زمان  در  مایکروسافت  واقع  در 
ویندوز 2 را روانه بازار کرده بود، اما از آن جا که اپل آن 
روزها در رسخوش موفقیت بود، متوجه بازار ویندوزهای 
گرافیکی  واسط  ویندوز 3،  بود.  نشده  مایکروسافت 
بسیار خوبی داشت و از 256رنگ پشتیبانی می کرد. 
در همین زمان ها بود که زبان طراحی گرافیکی  توسعه 
پیدا کرده بود و Windows Explorer که دقیقا مشابه 
با mac Finfer بود، معرفی شد. در همین دوره بود که 
MS DOS هم معرفی شد و واسط کاربری را بیش از 
پیش به صورت گرافیکی ارایه می داد. تا قبل از این، 
گذراندن زمان طوالنی درمحیط ویندوزهای کمپیوتری 

تقریبا غیر ممکن می منود.

موبایل های اپل  
 Apple داستان موبایل های اپل از درخواست رشکت
Inc آغاز شد. جابز نیز فکر می کرد زمان آن شده است 
که با استفاده از دستگاهی جدید، گام های جدیدی را 
در استفاده از تکنالوژی برداشت. در این زمان، جابز و 

اپل کار روی iPod را آغاز کردند.  
اشرتاکی  به صورت  موتوروال  و  اپل   2005 سال  در 
موبایلی را طراحی کردند که POKR 1  نامیده می شد 
و از آیتیونز استفاده می کرد. این اولین گوشی تلفن 
همراهی بود که از آیتیونز استفاده می کرد. جابز از 
طراحی POKR1 راضی نبود و به نظرش اصال شبیه به 
محصوالت اپل نبود.  در واقع موتوروال جلوی طراحی 
تلیفون همراهی را که خواست اپل باشد، گرفته بود. 
 POKR1 در اواخر تاستان 2006، اپل از پشتیبانی
رس باز زد. در هامن سال اپل برنامه یی را در آیتیونز 
قرار داد که می توانست ویدیو و تصاویر را روی  تلیفون 
اولین  اپل  به منایش درآورد. در هامن سال،  همراه 

تلیوفن همراه خود با نام iPhone را معرفی کرد.
آیفون ها منترش  از  اولین مدل  در بهار سال 2007 
نام 2G iPhone را یدک  آیفون ها  از  این مدل  شد. 
می کشید. بعد از معرفی اولین آیفون، اپل هر سال 
مدلی جدید از آیفون ها را ارایه داد و هر سال نوآوری 
آیفون های خود به  از پیش روی  و خالقیت را بیش 

منایش گذاشت. 
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اولین کمپیوتر اپل چطور ساخته شد؟

 اپل چگونه اپل شد؟
همه چیز از مالقات استیو جابز و استیو وزنیاک رشوع شد. این دو »استیو« توانستند نام اپل را بلندآوازه کنند.  

بر اساس زندگی نامه استیو جابز، نام اپل توسط جابز و بر اساس خاطراتی که او از مزرعه سیب به خاطر داشت، مطرح شده بود. به نظر استیو جابز این نام الهام بخش ترین نامی بود که می شد 

برای رشکت انتخاب شود. نام اپل همچنین با حرف A آغاز می شود و چون A اولین حرف زبان انگلیسی است، آشناترین حرف برای هر گوشی است.

چند کاری که اپل در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

تهیه و گردآوری: نجمه رسا



دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا در پیام ویدیویی 

گفت: در روز 20جنوری دولت تازه رسکار خواهد آمد.

به گزارش بی بی سی فارسی، ترمپ در حالی پیام ویدیویی 

منترش می کند که درخواست ها برای استیضاح و برکناری 

او در کنگره این کشور باال گرفته است.

در این پیام ویدیویی، ترمپ افزود که او درحال حارض بر 

انتقال آرام، قانون مند و روان قدرت مترکز دارد.

در  کنگره  ساختامن  به  زننده«  »حمله  پیام  این  در  او 

مثل  هم  »من  گفت:  و  کرد  محکوم  را  چهارشنبه  روز 

هرج ومرج  و  بی قانونی  خشونت ها،  از  امریکایی ها  همه 

خشم گین هستم.«

ترمپ همچنان تاکید کرد که به رسعت گارد ملی را برای 

ایجاد امنیت و بیرون راندن مهاجامن مستقر کرده و نیز 

خاطرنشان ساخت که امریکا کشور نظم و قانون است و 

خواهد بود.

آقای ترمپ ترصیح منود، کسانی  که دست به خشونت 

زدند و قانون را شکستند، هزینه آن را خواهند داد.»ما تازه 

یک انتخابات فرشده را پشت رس گذاشتیم و احساسات، 

جریحه دار است، اما حاال باید بر اعصاب خود مسلط شویم 

و آرامش را برگردانیم و به کار مردم امریکا رسیدگی کنیم.«

رییس جمهور امریکا افزود: »مترکز من اکنون انتقال آرام، 

قانون مند و روان قدرت خواهد بود. اکنون وقت التیام و 

آشتی جویی است. ۲۰۲۰سالی پر از سختی برای مردم 

بود. یک همه گیری آزارنده، زندگی مردم را زیر و رو کرده، 

میلیون ها نفر را در خانه منزوی کرده، به اقتصاد ما رضبه 

زده و جان تعداد بی شامری را گرفته است.«

بیان  رصاحت  به  خود  سخنان  پایان  در  ترمپ  دونالد 

افتخار مهم زندگی  کرد:»خدمت به عنوان رییس جمهور 

من بوده. باید خطاب به همه هواداران خوبم بگویم که 

بدانید که سفر  اما می خواهم  می دانم مایوس هستید، 

فوق العاده ما تازه رشوع شده.«

رویدادهای چهارشنبه و فشار برای استیضاح

هواداران آقای ترمپ روز چهارشنبه )17 جدی( درست 

بعد از سخرنانی آتشین او در رد نتایج انتخابات به کنگره 

این کشور که سعی داشت نتایج کالج انتخاباتی را تایید 

کند، یورش بردند.

دونالد ترمپ از هفته ها پیش، ششم جنوری را روز تسویه 

حساب معرفی کرده بود.

او از طرفدارانش خواسته بود که در این روز به واشنگنت 

و  نومرب  ماه  انتخابات  نتیجه  نپذیرفنت  برای  و  بروند 

باقی ماندن قدرت در دست خودش به اعضای کنگره و 

معاونش، مایک پنس، فشار بیاورند.

ترمپ از تجمع کنندگانی  که با اشاره خودش شعارهای 

کاخ  از  که  خواست  می دادند،  رس  شوید«  دزدی  »مانع 

سفید تا ساختامن کنگره راه پیامیی کنند.»ما هرگز دست 

پذیرفت.  نخواهیم  را  شکست  هرگز  داشت.  برنخواهیم 

تحمل  دیگر  است.  رسیده  پایان  به  ما  کشور  تحمل 

نخواهیم کرد.«

با یورش جمعیت خشم گین به کنگره، روند تایید نتایج 

انتخابات معلق شد. با این حال، بعد از پاک سازی کنگره 

منایندگان  مجلس  و  سنا  مشرتک  جلسه  مهاجامن،  از 

ساعات  در  و  گرفت  رس  از  را  خود  کار  چهارشنبه  عرص 

نخست صبح پنج شنبه پیروزی جو بایدن در انتخابات را 

تایید کرد.

در پی این حوادث، نانسی پلوسی و چاک شومر، رهربان 

دموکرات ها در کنگره، ماندن آقای ترمپ در کاخ سفید را 

خطرناک دانسته و خواستار برکناری او با استناد به متمم 

۲۵قانون اساسی آن کشور شده اند.

خانم پلوسی و آقای شومر تهدید کرده اند که اگر معاون 

۲۵قانون  متمم  به  استناد  با  کابینه  و  رییس جمهوری 

از  نکنند، کنگره  اقدام  ترمپ  برای خلع دونالد  اساسی 

قدرت خود برای استیضاح او استفاده خواهد کرد.

تایید شده است که در جریان هرج و مرج روز چهارشنبه بر 

کنگره امریکا، چهار نفر جان باخته اند.

در  دیه گو که سال ها  اهل سن  بابیت، ۳۵ساله،  اشلی 

نیروی هوایی اردوی این کشور خدمت کرده بود، زنی بود 

که در اثر تیراندازی یک مامور پولیس در کنگره زخمی شد 

و مرگ او بعدا در شفاخانه تایید شد.

جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا، حوادث روز 

از  یکی  را  کنگره  ساختامن  به  ورود  و  ششم جنوری 

»تاریک ترین« روزهای تاریخ ایاالت متحده خواند و این 

رویداد را حملۀ متام عیار علیه مردم ساالری توصیف کرد.

 18( پنج شنبه  روز  بایدن  اینرتنشنال،  ایران  گزارش  به 

جدی( در مراسم معرفی اعضای تیم وزارت عدلیه در دولت 

آینده، با اشاره به درگیری های روز چهارشنبه در ساختامن 

کنگره گفت: »به نظر من دیروز یکی از تاریک ترین روزهای 

تاریخ ملت ما بود. یک حمله بی سابقه علیه مردم ساالری 

ما و به معنای واقعی کلمه علیه سنگر آزادی ما در پایتخت 

امریکا صورت گرفت.«

او بیان کرد: »آن چه را که دیروز شاهدش بودیم نه ابراز 

نارضایتی بود، نه بی نظمی و نه تظاهرات، بل هرج ومرج 

را  آن ها  مبادا  نبودند.  تظاهرات کننده  آن ها  بود. 

تظاهرات کننده بخوانید. آن ها یک جمع اوباش، برانداز و 

تروریست داخلی بودند، به همین سادگی.«

منود:  ترصیح  همچنان  امریکا  منتخب  رییس جمهور 

اخیر  چهارسال  در  بود.  پیش بینی  قابل  روزها  »این 

که   را  آن چه  هر  وضوح  به  که  داشتیم  رییس جمهوری 

دموکراسی، قانون اساسی و حاکمیت قانون برای ما انجام 

داده، تحقیر کرده است. او از روز اول حملۀ متام عیار را 

علیه نهادهای دموکراتیک ما به راه انداخت.«

جو بایدن خاطرنشان ساخت که دونالد ترمپ تالش منود 

با استفاده از یک گروه اوباش صدای حدود ۱۹۰میلیون 

خطر  به   با  کرونا  همه گیری  زمان  در  که  را  امریکایی 

انداخنت جان خود رای داده بودند، خاموش کند.

این  در  ناآرامی ها  با  پولیس  برخورد  نحوه  از  انتقاد  با  او 

کشور گفت: »اگر دیروز به جای »اوباش غارت گری« که به 

ساختامن کنگره حمله کردند، حامیان زندگی سیاهان 

مهم است، تظاهرات می کردند، پولیس با آن ها برخورد 

بسیار متفاوتی داشت.«

در همین حال، نانسی پلوسی، رییس  مجلس منایندگان 

امریکا، نیز روز پنج شنبه )18 جدی( در یک کنفرانس 

مطبوعاتی از استیون ساند، رییس پولیس کنگره، خواسته 

به درگیری های صورت گرفته در ساختامن  با توجه  که 

کنگره، از سمت خود استعفا دهد و او به زودی از سمت 

خود کناره گیری خواهد کرد.

توصیف  کشور«  برای  »خطری  را  ترمپ  دونالد  پلوسی، 

کرد و ۱۳روز باقی مانده از ریاست جمهوری او را »منایش 

ترسناک برای امریکا« خواند.

او با اشاره به این که مراسم آغاز به کار دولت آینده رویدادی 

است که از نظر امنیت ملی بسیار پر اهمیت است و به 

باید  »ما  گفت:  دارد،  نیاز  باالیی  بسیار  امنیتی  سطوح 

رهربشان  و  افراد  این  زیرا  باشیم؛  مراقب  خیلی  خیلی 

دونالد ترمپ برای امنیت مردم، مردم ساالری ما و انتقال 

مساملت آمیز قدرت هیچ اهمیتی قایل نیستند.«

از  حامیت  اعالم  با  امریکا  منایندگان  مجلس  رییس 

تقاضاها برای برکناری ترمپ افزود: »در صورتی  که مایک 

پنس و اکرثیت اعضای کابینه برای برکناری فوری ترمپ 

توافق نکنند، به صورت جداگانه طرح استیضاح ترمپ را 

پی گیری خواهد کرد.«

مقام های پرتگالی تصمیم گرفته اند تا برنامه اقامت از 

طریق رسمایه گذاری موسوم به »ویزای طالیی« را تنها به 

رسمایه گذاری در مناطق کم جمعیت این کشور، محدود 

کند.

به گزارش یورونیوز، این تصمیم در جلسه هیات وزیران 

گرفته شد و دولت این کشور می خواهد بدین وسیله در 

درجه اول به بازسازی شهرها، میراث های فرهنگی و نیز 

افزایش جلب توریست به مناطق کم ترشناخته شدۀ آن 

کمک و دوم با مشکل عمدۀ بیکاری در این مناطق مبارزه 

کرده و اشتغال زایی کند.

براین اساس، پس از این رسمایه گذارانی  که می خواهند 

از اقامت پرتگال و آزادی جابه جایی در بقیه کشورهای 

اتحادیه اروپا بهره مند شوند، دیگر منی توانند در شهرهای 

بزرگ این کشور چون لیسبون و یا پورتو رسمایه گذاری 

کنند.

دریافت  برای  نوع رسمایه گذاری  در حال حارض هشت 

آن ها  از  یکی  دارد.  وجود  پرتگال  طالیی  ویزای 

کشاورزی  بخش  در  یورویی  ۵۰۰هزار  رسمایه گذاری 

ارگانیک، گردش گری سبز،  انرژی های تجدیدپذیر و سایر 

پروژه های  محیط زیست است.

برنامه  در  جدید  تغییرات  که  دارد  انتظار  پرتگال  دولت 

ویزای طالیی سبب جذب بیش تر رسمایه گذاران خارجی 

در این زمینه شود.

با این همه، برخی از کارشناسان اقتصادی این تصمیم را 

»اشتباه وحشتناک« می خوانند.

رسخوردگی  باعث  دولت  رویه  تغییر  آن ها  به گفتۀ 

بحران  و  کرونا  ویروس  شیوع  اوج  در  رسمایه گذاری 

اقتصادی در این کشور می شود که قابل درک نیست.

از  بیش  میالدی،  گذشته  سال  جنوری  ماه  در  تنها 

۵۶میلیون یورو از طرح اعطای ویزای طالیی درآمد نصیب 

دولت پرتگال شده است که البته این مبلغ در مقایسه 

با ۴۲درصد کاهش روبه رو بوده  با جنوری سال۲۰۱۹، 

است.

طریق  از  گذشته  سال های  در  ملیت هایی  که 

رسمایه گذاری تابعیت پرتگال را کسب کرده اند، به ترتیب 

ارساییل  ۲۲۹۲۸نفر،  برازیل  می باشند:  رشح  این  به 

۱۸۴۳۳نفر، اوکراین، گینه بیسائو و ترکیه در مکان های 

بعدی قرار دارند.

قربس، مالت و پرتگال اعضای اتحادیه اروپا که همچنان 

مدت ها  می کنند،  برای شهروندان صادر  ویزای طالیی 

است از سوی دیگر اعضای این اتحادیه، تحت فشارهستند 

تا این پروژه را متوقف کنند.

گزارش های متعددی مبنی بر این که پروژه ویزای طالیی 

»دروازه های اروپا را برای پول شویی مجرمان و گروه های 

تبه کار« باز می کند، هم از سوی کمیسیون اروپا و هم از 

سوی بسیاری از رسانه های مستقل اروپایی، منترش شده 

است.

چین: سفر مناینده امریکا در سازمان ملل به تایوان، بازی با آتش است
ژانگ جون، مناینده دایمی چین در سازمان ملل متحد، می گوید که سفر مناینده امریکا در سازمان ملل  به تایوان بازی با آتش خواهد   
بود. او گفت: »به امریکا یادآوری می کنیم هرکس که با آتش بازی کند، خودش را می سوزاند. امریکا با این اقدام اشتباه، بهای سنگینی خواهد 

پرداخت.«
به گفتۀ دولت تایوان و نیز منایندگی ایاالت متحده در سازمان ملل، کلی کرافت سفیر امریکا در این سازمان، هفته آینده برای دیدار با رهربان 

ارشد به تایوان سفر خواهد کرد.
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توقف غنی سازی اورانیوم ایران 
مرشوط به رفع تحریم ها

امارات متحده عربی: اختالفات با قطر 
به گذشته مربوط می شود

به تازگی، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، اعالم کرد: 

تهران در صورتی غنی سازی اورانیوم را متوقف می کند که تحریم ها علیه این 

کشور رفع شود.

خربی  شبکه  گزارش  به 

العربیه، معاون سیاسی وزارت 

 19( جمعه  روز  ایران  خارجه 

صورت  در  گفت:  جدی( 

بردن  منفعت  و  تحریم ها  رفع 

ایران  هسته یی،  توافق  از 

خود  هسته یی  تعهدات  به 

غنی سازی  و  بازمی گردد 

20درصد می تواند به رسعت و به راحتی معکوس شود.

رفع  از  کردن  حاصل  اطمینان  برای  را  لحظه یی  این که  بیان  با  عراقچی، 

دوباره تحریم ها از دست نخواهد داد، افزود: »ما از بازگشت امریکا استقبال 

می کنیم.«

این  اما  دارد،  توافق هسته یی وجود  به  امریکا  بازگشت  »احتامل  او گفت: 

برای  اما  می کند،  استقبال  آن ها  بازگشت  از  ایران  آن هاست،  با  تصمیم 

بازگشت شان التامس نخواهد کرد. ایران منتظر می ماند تا ببیند دولت بایدن 

چه گونه می خواهد به توافق و تعهداتش بازگردد.«

بر اساس برجام، تهران پذیرفته که بسیاری از فعالیت های هسته یی اش را 

متوقف کند و اورانیوم را در سطحی که قابل بهره برداری برای تولید سالح 

هسته یی نباشد، غنی سازی کند.

در مقابل، کشورهای عضو این توافق پذیرفتند که تحریم های سازمان ملل و 

هسته یی علیه ایران را لغو کنند. ولی ایاالت  متحده که از امضاکنندگان اولیه 

این توافق بود، در دولت دونالد ترمپ از برجام خارج شد و تحریم های شدیدی 

علیه ایران وضع کرد.

تهران یک سال بعد، در واکنش به اقدام امریکا، به صورت تدریجی از تعهدات 

خود در برجام عدول کرد و مجلس شورای اسالمی ایران با تصویب طرح »اقدام 

راهربدی برای لغو تحریم ها« راه را برای فشار بیش تر بر غرب و کاهش تعهدات 

باقی مانده باز کرد. بر اساس این طرح، دولت ایران موظف به ذخیره کردن 

ساالنه 120کیلوگرم اورانیوم با غنای 20درصدی است.

با خروج امریکا از برجام، سه کشور اروپایی فرانسه، آملان و بریتانیا همراه با 

روسیه و چین اعالم کردند که به برجام وفادار خواهند ماند، مادامی  که ایران 

به تعهداتش عمل کند.

انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، می گوید: 

اختالفات کشورهای خلیج پایان یافته است و این اختالفات با قطر مربوط 

به گذشته می شود.

خربی  شبکه  گزارش  به 

روز  قرقاش  العربیه، 

در  )18جدی(  پنج شنبه 

یک کنفرانس مطبوعاتی 

خرسندیم  »بسیار  گفت: 

بحران  این  توانستیم  که 

بگذاریم.  رس  پشت  را 

داریم  نظر  آینده  به  ما 

عربی  متحده  امارات  و 

توافقات  اجرای  جهت 

نشست»العال« کامال جدی است.«

)پادشاهی  کشور  چهار  میان  اعتامدسازی  دنبال  به  که  کرد  تاکید  وی 

که  داد  ادامه  قرقاش  هستیم.  قطر  با  مرص(  و  بحرین  امارات،  سعودی، 

تا  بود  روابط خواهد  از  نوینی  و چشم انداز  دنبال فصل جدید  به  امارات 

شاهد بحران ها و اختالفات کوچک و بزرگ در آینده نباشند.

قرقاش با اشاره به این که اختالفات اخیر یک بحران عمیق در روابط میان 

کشورهای خلیج بود، اظهار داشت که تصمیم به همکاری و وحدت میان 

کشورهای شورای همکاری، تصمیمی درست و به جا بوده  است.

روز  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  رهربان  نشست  چهل ویکمین 

سه شنبه پیش بر همکاری و همبستگی کشورهای عضو در برابر تهدیدات 

و مداخالت تأکید کرده بود.

بیانیه پایانی نشست الُعال بر پایان یافنت اختالفات گذشته با هدف مقابله 

با چالش هایی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کنند، تاکیدکرده و از 

کشورهای عضو خواسته در امور داخلی یک دیگر دخالت نکنند.

هامهنگی  به  را  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  همچنان  بیانیه  این 

مواضع سیاسی و همکاری در مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله مبارزه با 

گروه های تروریستی تشویق می کند.

از سوی هم، دیگر شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه پادشاهی عربی 

سعودی که با دبیرکل شورای همکاری خلیج در یک کنفرانس مطبوعاتی 

رشکت کرده، بود ابراز داشت:»پیام نشست اخیر به جهان این بود که به رغم 

اختالفات میان اعضای یک خانواده، با تدبیر می توان بر آن اختالفات غلبه 

کرد و امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورد.«
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مسی یا رونالدو، چه کسی پول بیشرتی در این فصل کسب کرده است؟
بحث درآمد یکی از موضوعات مهم برای بازیکنان فوتبال بوده و رسانه ها برخی اوقات آن را به سوژه های خربی شان تبدیل می کند.  

نام لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در جهان فوتبال همواره در صدر فهرست های مختلف دیده می شود و برای درآمد هم همین گونه است. مسی با 

درآمد 130 میلیون یورو در این فصل پردرآمد ترین بازیکن حال حارض جهان است. البته مسی بازیکنی است که بیشرتین دست مزد را هم از باشگاهش 

از میان سایر بازیکنان می گیرد. پس از او کریستیانو رونالدو قرار دارد که درآمدی معادل با 118 میلیون یورو داشته است که رقم قابل توجهی است. 

پس از این دو که همواره صدرنشین لست های مختلف هستند، نیامر قرار دارد که درآمدی معادل 95میلیون یورو داشته است. رده های چهارم و پنجم 

هم به ترتیب متعلق به گرت بیل و گریزمان هستند. امباپه با 26 میلیون و 700 هزار یورو درآمد در جایگاه دهم این لست قرار دارد.

گفتگوهای صلح طالبان و افغانستان که از 5جنوری 2021 در    
پایتخت قطر؛ دوحه از رس گرفته شد، با بی اعتامدی دو طرف نسبت به 

یکدیگر روبه روست. 

در دسامرب، مال برادر، رییس سیاسی طالبان در دوحه، در راس هیاتی 

با  را  پاکستان سفر کرد. میرزا گفت که وی جلساتی  به  سه نفره رسام 

نخست وزیر عمران خان و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه برگزار 

کرده که در آن اسرتاتژیی برای هدایت گفتگوها به نفع طالبان و در نهایت 

پاکستان طراحی شده بود.

طبق گفته وی، هر دو هیات طالبان و پاکستان توافق کردند که مذاکرات را 

تا ماه می 2021، زمان خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه 

دهند.

احمدضیا رساج، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، در 6جنوری هنگام 

سخرنانی در پارملان افغانستان گفت: »طالبان متایلی به صلح ندارند. 

آن ها از تاكتیك هایی استفاده می كنند كه هدفش طوالنی كردن مذاكرات 

صلح تا زمان خروج نیروهای امریكایی از كشور است.«

به عالوه، امرالله صالح، معاون اول رییس جمهور افغانستان، در یک نشست 

عمومی خرب داد که طالبان از دیدگاه مذهبی منی توانند خشونت خود را 

مرشوع جلوه دهند. 

»خوب، این خشونت ها جان کالم مذاکرات صلح دوحه را نشان می دهد. در 

حالی که طالبان ارصار دارند قانون رشیعت در افغانستان اجرا شود، دولت 

منتخب دموکراتیک ارشف غنی قاطعانه بر این باور است که تنها از طریق 

انتخابات دموکراتیک درباره آینده افغانستان تصمیم گرفته شود. از این رو، 

به زعم من مذاکرات به بن بست می رسد.«

افغانستان در شش دهه  امور داخلی  به دخالت در  را  پاکستان  میرزا، 

گذشته متهم کرد. تشکیالت پاکستان نسبت به افغانستان کینه یی دارند 

که به سال1949 برمی گردد؛ زمانی که این کشور با عضویت پاکستان در 

سازمان ملل مخالفت کرد. 

این فعال سیاسی اظهار داشت: این کینه را پرویز مرشف؛ رییس جمهور 

پیشین پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح کرد که هنوز هم در 

برخی رسانه های اجتامعی دست به دست می شود. 

عالوه بر این، پاکستان همیشه به روابط هند و افغانستان غبطه خورده و با 

افغانستان به عنوان همسایه  یی مهم برای دست یابی به عمق اسرتاتژیک 

خود در برابر هند رفتار کرده است. 

میرزا افزود، متایل به توانایی کنرتول کرسی قدرت در کابل همیشه محور 

سیاست خارجی آسیای جنوبی در پاکستان، رسزمین مجاهدین اسالمی 

رسکش بوده است.

به گفته وی، هند در عوض، به افغانستان برای بازسازی آن یاری می رساند، 

باوجود اینکه افغانستان یک کشور عمدتا مسلامن است.

آغاز شود؛  پروژۀ توسعه  یی است که توسط هند  پاکستان مانع هرگونه 

به عنوان مثال، در اگست2019 پاکستان از اعطای مجوز به افغانستان 

برای حمل کاالهای هندی از طریق مرز واگاه خودداری کرد. 

تقریبا  جنگ زده  افغانستان  به  هند  صادرات  سقف  که  بود  سالی  این 

یک میلیارد دالر بود. صادرات هند بین سال های16-2015 تا 2019-20 

بیش از 89درصد رشد داشته است. وی افزود، امروز حجم صادرات هند 

نزدیک به دو میلیارد دالر است.

نخست وزیر هند، نارندرا مودی و رییس جمهور افغانستان، ارشف غنی، پس 

از امتناع پاکستان در سپتامرب2016 از اعطای مجوز به این کشور برای 

تجارت مستقیم با هند، تصمیم گرفتند با دور زدن پاکستان یک راهروی 

هوایی ایجاد کنند. هر دو کشور همچنین از بندر چابهار ایران برای تجارت 

استفاده می کنند.

هند در پروژه های جدی زیربنایی در افغانستان مشارکت داشته است. 

ساختامن کنونی پارملان در کابل که توسط هند با هزینه 90میلیون دالر 

ساخته شده، در تاریخ 26 اپریل2019 توسط رییسان دولت ها ی هند و 

افغانستان به طور مشرتک افتتاح شد. 

هند یک جاده 218کیلومرتی از دالرام به زرنج )در مرز افغانستان و ایران( 

احداث کرد که به افغانستان امکان ارتباط دوسویه با ایران می دهد.

در نوامرب سال2020 هند و افغانستان توافق نامه  یی برای ساخت سد 

از  نفر  دومیلیون  برای  را  آشامیدنی سامل  آب  که  کردند  امضا  شاه توت 

ساکنان شهر کابل تأمین می کند. در حال حارض بیش از 100پروژه به 

ارزش 80میلیون دالر وجود دارد که هند در آن سهیم است.

گزارش شده که تا سال2020 هند بیش از سه میلیارد دالر برای کمک به 

افغانستان در ایجاد ظرفیت و توانایی برشی افغان ها و همچنین مؤسسات 

آن هزینه کرده  است. 

وزیر امور خارجه هند هنگام سخرنانی در یک کنفرانس در جنیو گفت که 

هیچ بخشی از افغانستان وجود ندارد که از بیش از 400پروژه دولت هند 

بهره مند نشده باشد. این پروژه ها در 34والیت افغانستان به صورت پراکنده 

اجرا شده اند.

میرزا گفت: »پاکستان مشارکت تجاری روزافزون بین هند و افغانستان را به 

مثابه تهدابی برای همکاری سیاسی بین دو ملت می بیند. بنابراین به نفع 

دستگاه نظامی پاکستان است که تا جای ممکن بکوشد در روابط میان 

همسایۀ دیوار به دیوار و رقیب رسسخت اش کارشکنی کند. همین موارد 

مرا به این نتیجه می رساند که احتامل صلح در جنوب آسیا بسیار ناممکن 

به نظر می رسد، مگر اینکه تشکیالت نظامی پاکستان در منطقه درهم 

شکسته و از میان برداشته شود.«

میرزا توضیح داد، اگر هدف دولت افغانستان از برگزاری گفتگوهای صلح در 

دوحه با تروریست های جهانی، خرید وقت برای ارشف غنی جهت تقویت 

توانایی های امنیتی و نظامی کشور بود، این هدف هم با حمالت مداوم 

به نیروهای امنیتی و فعاالن دموکراسی خواه با شکست مواجه شده است.

در همین حال، روز چهارشنبه آقای غنی، رییس جمهور افغانستان هنگام 

سخرنانی در یک نشست عمومی در ننگرهار رشقی، هنگامی که گفت با 

چشم انداز دولت موقت موافق نیست، پیام واضح تری به پاکستان ارایه داد. 

با بی اعتامدی موجود میان دو طرف 

گفتگوهای صلح افغانستان
راه به جایی منی برد

  بخش نخست

به  ساخته  برایامن  کووید۱۹  که  را  دنیایی    

آن  توصیف  برای  و  می کنند  تشبیه  جنگ  دوران های 

استعاره های نظامی را به کار می برند: صحبت از »نربد« 

با ویروسی نامرئی است؛ می گویند کارکنان سالمت در 

را  بیامرستان ها  وضعیت  و  دارند  حضور  مقدم«  »خط 

روایت ها  این  شاید  می دانند.  جنگی«  منطقٔه  از  »بدتر 

برای  دارد.  هم  دیگری  روی  ماجرا  اما  باشند،  درست 

اکرث آدم ها این همه گیری با هیجان و مرگ خط مقدم 

خانه نشینی  زندگی  مالل  همراه  بلکه  نیست،  همراه 

کلی  بجنگد:  چیزی  با  نباید  کسی  آن  در  که  است 

که  بچه هایی  با  رسوکله زدن  اجباری،  بشوی وبساب 

که  بی هیاهویی  زندگِی  و  رفته،  رس  حوصله شان 

این  می توان  چگونه  نیست.  رسگرم کننده  به هیچ وجه 

وضع را تا پایان بحران تاب  آورد؟

در پایان سال۱۹۴۰، بریتانیا به تاریک ترین دوره خود 

طیاره های  بود.  سقوط  ابتدای  در  فرانسه  بود.  رسیده 

شهر  از  دود  می کردند.  حمله  لندن  به  شبانه  آملانی 

لندن بلند می شد و تهدید اشغال گری آملان همچنان 

نامعلوم بود. ۱۹دسمرب، ویرجینا 

که  می اندیشید  این  به  وولف 

جنگ چه طور زندگی اش را تغییر 

داده است. او در دفرت خاطراتش 

و  ناقص  نقطه گذاری  با  تند تند، 

»جالب  نوشت:  بی رسوته  کلامت 

امروز  می توانستم  اگر  می شد، 

-یعنی پنج شنبه- را بگذارم وسط 

طور  چه  دقیقا  جنگ  بگویم  و 

تغییرش داده است.«

هوس انگیز  کاری  خاطره نوشنت، 

وولف  سال۱۹۴۰،  تا  است. 

که  بود  مشهور  نویسنده یی 

و  دالووی  خانم  کتاب هایش، 

ادبیات  دریایی ،  فانوس  به سوی 

انگلیسی را دگرگون کرده بود. آن  

وقت وولف به جنگ چه گونه نگاه 

می کرد؟ چه حقایقی را برمال می کرد؟ در آن پنج شنبٔه 

خاص، جنگ چه معنایی برای وولف داشت؟

جواب این بود: خرید. برای وولف، معنای جنگ این بود 

که زندگی روزمره کمی دردرسساز می شود. وولف نوشت: 

منی توانم  که  است  کم  آن قدر  نباتی مان  روغن  »جیرٔه 

برای هیچ آرد شیربرنج ذخیره کنم. فروشگاه ها تا ظهر 

بیش تر  می شود.  خریده  همه چیز رسیع  پر منی شوند. 

اوقات، بعد از ظهر همه شان متام شده اند....«

ماجرا فقط خرید نبود. کل کارهای خانه حاال سخت تر 

کم  خدمت کارها  کار،  اوقات  یعنی  جنگ  بود.  شده 

عالوه  بر  وولف،  بنابراین  می کند.  تغییر  و  می شود 

شوهرش،  و  می کرد  هم  گَردگیری  باید  دیگر،  کارهای 

خربی  می دید  وولف  می داد.  انجام  را  نظافت  لیونارد، 

شده  کم  هم  غذای شان  تنوع  نیست؛  جدید  لباس  از 

است و دیگر چه؟ دیگر، چیز زیادی برای گفنت نبود. 

حاال دستش کمی می لرزید. حمالتی صورت می گرفت. 

جمع کردن پرده هایی که جلوی نور را کامل می گرفتند 

نیم ساعتی کار شاقه الزم داشت و به جز این ها؟ »به جز 

این ها، طبق معمول نفسی می آید و می رود.«

و  با حس وحال  منترش شود،  کووید۱۹  اگر رشح  حاِل 

ماجراهایی نوشته می شود که نظامی خواهد بود. این 

»تلفات« صحبت خواهند  و  افزایش اجساد  از  روایت ها 

از  تعدادی  مثل  درست  مورخان،  و  نویسندگان  کرد. 

استفاده  نظامی  استعاره های  از  جهان،  فعلی  رهربان 

با  »نربد«  بیامری،  با  »مبارزه«  از  صحبت  می کنند: 

ویروس نامرهی و حضور در »خط مقدم« است. داکرت ها 

می کنند.  توصیف  جنگی«  منطقٔه  از  »بدتر  را  وضعیت 

تکان  ایتالیا رس  در رسک های  تابوت ها  بدرقٔه  به  آن ها 

رسدخانه های  در  جسد  حمل  کیسه های  به  می دهند، 

)مثل  اسم هایی  با  شفاخانه هایی  ساخنت  و  موقت، 

در  عام  قتل  بحبوحٔه  در  مراقبت  یادآور  که  نایتینگل( 

میدان جنگ اند.

هم  غلط  اما  بود،  خواهند  درست  روایت ها  آن  مسلام 

خواهند بود. چون برای اکرث آدم ها، در بیش تر مکان ها، 

این همه گیری نه هیجان و مرگ خط مقدم، بل مالل 

و کسالت بارِی جبهٔه داخلی را منعکس می کند. این جا 

اما بی وقفه است و  محل دشواری های خانگِی کوچک 

مغازه ها  بازشدن  عجیب  با ساعت های  که  خریدی  نیز 

تخم مرغ  است:  شده  سخت تر  ناگهانی  کمبودهای  و 

آرد در دوران جنگ و حاال خمیرمایه نان و دستامل  و 

امروز،  مثل  جنگ،  حین  کووید[.  دوران  ]در  کاغذی 

برای خیلی ها وحشتناک ترین نربدها نه با دشمن، بل 

لباس های  بود:  زندگی  بی شامر  و  کوچک  وظایف  با 

کثیف، بشوی و بساب، و روح خود آدم که گهگاه نقش 

دشمنی طاقت فرسا را بازی می کند.

بیش تر  دوم  جهانی  جنگ  که  جایی  بریتانیا،  در 

داخلی۱  جبهٔه  ملی،  تاریخ  تا  است  ملی  رسگرمی 

از  سال  هفتادوپنج  آشناست.  ساده لوحانه یی  به  شکل 

زیر سایه اش هستیم.  هنوز  ما  و  پایان جنگ می گذرد 

ِدکور  به عنوان  را  شجاعانه اش  تبلیغاتی  پوسرتهای 

استفاده می کنیم و از گیالس هایی می نوشیم که به ما 

می گویند: »آرام باشید و ادامه دهید«. مهامنی های مان 

تزیین  جنگ  زمان  عجیب وغریب  پرچم های  با  را 

بلیتس« متوسل می شویم، شعار  به »روحیۀ  و  می کنیم 

تحمل  در  به طاقت مان  اشاره  برای  و خالصه یی  ساده 

با  زنان،  خیالی،  داخلی  جبهٔه  این  در  تاخت وتازها. 

کمرهای باریک، لباس پشمی پوشیده اند و لبخندهای 

شجاعانه یی به لب دارند. تاب می آوریم و دست به دست 

هم می دهیم. این تصویر رسخ گون به سیاست مان هم 

کشیده شده است. در بریتانیا، کارزار خروج از اتحادیٔه 

اروپا مانور ملِی نوستالژی بود: یک قسم منایش ناشیانه 

که  جانسونی  بوریس  حضور  با  تاریخ،  از  روستایی  و 

دور  البته  )که  بازی می کند  را  نقش چرچیل  جسورانه 

کمرهای شان فقط با هم یکی است( و اتحادیٔه اروپای 

»ستمگری« که جای اروپای اشغال شده به دست نازی ها 

را می گیرد: مدل ساده سازی شده و تقریبا بچه گانه یی از 

گذشته که در آن واضح بود چه کسی درست می گوید و 

چه کسی اشتباه می کند. پشت متام این ها، نسخه یی 

طالیی و آشفته از رسزمین »چای و کیکی« وجود داشت 

که مردم بر آن حاکم بودند.

بریتانیا در میدان دادن به مدل های رمانتیکش از دوران 

جهان  رستارس  در  سیاستمداران  نیست.  تنها  گذشته 

به  کرده اند،  سیاسی  ابزاری  را  نوستالژیک  ملی گرایی 

می خورند  قسم  و  می زنند  گریز  خیالی  شکوه  روزهای 

یا تقویت شان می کنند.  بازمی گردانند  را  این روزها  که 

روسیه مجسمه های استالین را دوباره برپا کرده است، 

ترک ها دست به دامان پیروزی های امپراطوری عثامنی 

می شوند و دونالد ترمپ قول داده است که »عظمت را 

به امریکا بازگرداند.«

زمان حال به شکل خسته کننده یی مبهم است و چنین 

تاریخچٔه وقیحانه یی به این زمانه اجازه می دهد تا شبیه 

به لحظه یی از گذشته دوباره رس بر آورد، لحظه یی که 

نرم شده  به دست سلطه یی همه جانبه  ثغورش  و  حدود 

این  که  است  آگاه مان کرده  اخیر  ماه  لذا، چند  است. 

نسخه از تاریخ به  کلی مزخرف است.

دلبستگی به خانه و زندگی، در دوران جنگ، محبوب 

و همین  طور سیاست مداران  و رمان نویسان  فلم سازان 

این نسخۀ  نادرستی  باید  قرنطینه  این،  با وجود  است. 

بی حوصله،  درحالی  که  کند.  تایید  را  راحت طلبانه 

می کشیم،  صف  غذا  برای  فاصله  دومرت  با  و  پرمشغله 

خالی  قفسه های  و  غذا  کمبود  که  ببینیم  می توانیم 

چندان محرش نیستند. عاصی شدن کودکان و توضیح 

تعداد  شنیدن  مطمینا  دارد.  هزینه یی  تیره وتار  دنیای 

دربارٔه  که  عظیمی  ابهام  یا  رادیو  در  روزانه  کشته های 

آیندٔه انسان ها داریم منی تواند هیچ امیدی به ما بدهد. 

می دانیم  که  دورانی  در  زندگی  این ها،  همۀ  رغم  به  

داشتیم.  را  آرزویش  که  نیست  هامنی  است  تاریخ ساز 

قدیمی،  رسباز  یک  از  رنگی شده  عکسی  دیدن  مثل 

قدرت مدرنیته )مدرن( کمک مان می کند.

حتی اگر واکسینی ساخته شود، محدودیِت ماندن در 

که  گرفته  ما  از  را  زیادی  چیزهای  حاال  همین  خانه، 

بیش تری  شفافیت  با  را  گذشته  تا  گشت  بازنخواهند 

به حال  تا  که  داخلی-  جبهٔه  ببینیم. 

سیاه وسفید  خوشایندی  به شکل 

خانه  در  ماندن  محدودیِت  با  بوده- 

شده  متام رنگی  وحشتناکی  به طرز 

که  می شویم  متوجه  ناگهان  است. 

نبوده.  دیگری  کشور  اصال  گذشته 

همین  بود،  اکنون  همین  گذشته 

این  گذشته  خوبِی  از  بود.  دیروز 

است که همیشه بسیار شفاف بوده: 

یک تعداد در آن زمان ادعا می کردند 

که جبهٔه داخلی بچه بازی است. دیانا 

نگاهی  ویراستار،  و  نویسنده  آتهیل، 

یاد  به  آنچه  و  کرد  جنگ  به  دوباره 

آورد نه شوخی و زندگیی خوش وخرم، 

و  بی لذت  خاکسرتی،  »فضایی  بل 

ناامیدی  به  »مرتب  که  بود  غم بار« 

می کشید و راهی جز تاب آوردن برای 

افراد منی گذاشت: هر یک از آن مصایب جزیی اساسی 

از زندگی بودند.«

جنگ در یاد بسیاری از آدم های روزگاری است که در 

آن، دست به دست یکدیگر می دادند. با این  حال، وقتی 

غالبا  می خوانید،  را  داخلی  روایت های جبهۀ  از  برخی 

چندپارگِی دردناکی را احساس می کنید که بی شباهت 

به اکنون نیست و این چندپارگی ها، به برکت چانس، 

روستا،  از  شهر  فقیر،  از  ثرومتند  شده اند:  این چنین 

جیره بندی  با  که  الغری  آدم های  از  چاق  کشاورزان 

غذا می خوردند، و البته هر کشور از کشور دیگر. دهٔه 

۱۹۴۰، در بریتانیا، بیگانه هراسِی کشنده یی در فضای 

احساسات ضدایتالیایی،  مبب باران شده وجود داشت. 

ضدآملانی، و ضدیهودی موج می زد. همه به پناهندگان 

»آدم های  می کردند:  نگاه  بدگامنی  با  بلجیکی 

هر  در  کره اند«.  کمبود  باعث وبانِی  که  ناخوشایندی 

صورت، اصال باشکوه نبود.

اگر روزگار حارض می تواند کمک مان کند تا گذشته را 

ببینیم، گذشته هم می تواند کمکی باشد تا زمان حال 

را دریابیم. روایت های جبهٔه داخلی اغلب با این حس 

همراه  اند که وقتی فرد درد بزرگ تِر دیگران را می بیند 

رنج خودش کوچک می شود. هم، آن موقع و هم حاال، 

آدم ها فکر می کردند که باید احساسات شان را رسکوب 

نوعی  روی  از  را  پنج شنبه  آن  حرف های  وولف  کنند. 

صداقت تجربی نوشت، اما حتی او هم تقریبا ادامه نداد 

و از باب عذرخواهی نوشت: »این ها بیش تر دردرسند تا 

سختی. ما که گرسنه و رسما زده منی شویم.«

آن زمان، مثل حاال، زنده ها پیش از گالیه در برابر مرگ، 

امتیازهای شان را بررسی می کنند. وقتی مردان داشتند 

در نورماندی کشته می شدند، این که دربارٔه دغدغۀ آرد و 

شیر بنویسی کامبیش در تضاد با احساس میهن پرستی 

رو  مرگ  با  سالمت  کارکنان  که  درحالی   امروز،  است. 

مراکز  فروشگاه ها،  در  کار  با  دیگران  و  شده اند  رو  در 

می اندازند،  به خطر  را  سالمت شان  مدارس  و  مراقبتی 

در  گیرافتادن  دربارٔه  که  می رسد  خودخواهانه  به نظر 

امنیت خانه های خودمان ناله کنیم. پس آدم ها چنین 

کاری نکردند. خودمان را سانسور می کنیم و رشمنده ایم 

با  کاغذی مان،  دستامل  کمبود  احساسات مان،  که 

عظمت لحظۀ اکنون تطبیق چندانی ندارد.

ادامه دارد...

گذشته، مهم تر است یا آینده؟
شباهت دورۀ کووید۱۹با دوران  جنگ

جنگ و کرونا؛ زندگی مان، خصوصا خانه نشینی مان را به شکل واحدی تغییر دادند
منبع: آژانس خربی جنوب آسیا )اِی.ان.آی(ترجمه: رشیفه عرفانی

هفتادوپنج سال از پایان   
جنگ می گذرد و ما هنوز 

زیر سایه اش هستیم. 
پوسرتهای تبلیغاتی 

شجاعانه اش را به عنوان 
ِدکور استفاده می کنیم و از 
گیالس هایی می نوشیم که 

به ما می گویند: »آرام 
باشید و ادامه دهید«. 


