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ایاالت متحده به برگزاری اجالس 
دموکراسی در داخل کشور نیاز دارد

دستور کار سیاست خارجی بایدن وابسته به تجدید نظرها
در سیاست داخلی است

عــنوان های مـهم

حکومت موقت؛ عقب گرد باطل
به شمول طالبان، کسانی که در دهل حکومت موقت 

می کوبند، در آن حکومت چه دیده اند که در نظام 
جمهوریت دیده منی توانند؟

 نقش و اهميت خانواده
در كاهش جرایم
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چندین سال است که کابل در فصل زمستان در تاریکی فرو می رود. علت   

و  ندارد  را  نیاز  انرژی برق مورد  تولید  افغانستان خود ظرفیت  اول آن است که 

طبیعی  رویدادهای  یاهم  و  وارداتی  برق  پایه های  تخریب  به دلیل  این که  دیگر 

برق  مختلف،  عناوین  تحت  واردکننده  کشورهای  این که  یا  و  می شود  قطع 

خریداری شده را قطع می کنند.

بر اساس گفته های وحیدالله توحیدی؛ سخنگوی برشنا، افغانستان از کشورهای 

هزینه  و  می کند  خریداری  برق  ایران  و  ترکمنستان  اوزبیکستان،  تاجکستان، 

خریداری به 220 الی 280میلیون دالر در سال می رسد. در حال حارض، منبع 

این کشور 450میگاوات برق  از  و  اوزبیکستان است  وارداتی کشور  برق  اصلی 

این  نیازمندی های خودش،  به دلیل  تاشکنت  اما  نیاز خریداری می شود؛  مورد 

که  این کشور سبب شده  از  وارداتی  برق  کاهش  است.  داده  کاهش  را  مقدار 

پایتخت به شمول هفت والیت دیگر در تاریکی به رس بربند.

با این حال در پنج سال گذشته، تامین برق مورد نیاز مردم از اولویت های اساسی 

حکومت بود و رییس جمهور غنی درست در هفدهم حوت سال1397 وعده داده 

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه
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یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

هیچ کـس  باشـند،  گنـاه کار  همـه  کـه  زمانـی   

گنـاه کار نیسـت. گنـاه، بـر خـاف مسـوولیت، همواره 

متایزبخش اسـت؛ گناه، امری عمیقاً شـخصی اسـت. 

گنـاه معطـوف به عمل اسـت و نه نیّت هـا و قابلیت ها. 

مـا  کـه  گفـت  می تـوان  اسـتعاری  معنایـی  در  تنهـا 

یـا  خـود  هموطنـان  یـا  پـدران  بـه خطاهـای  نسـبت 

برشیـت و بـه طـور خاصـه، نسـبت بـه اعاملـی کـه 

انجـام نداده ایـم، هـر چنـد، بنا بر سـیر وقایـع، مجبور 

باشیم بهای آن را بپردازیم،...

انسان مردد
یادداشتی بر کتاب »روان درمانی 

اگزیستانسیال« از اروین یالوم

کاهش هزینه محافظت از
رهربان سیاسی از ۴ میلیارد

به ۱٫۲میلیارد افغانی

بیش از 50میلیون افغانی برای 
برنامه های انکشافی زراعتی نیمروز 

به مرصف رسیده است

سازمان عفو بین امللل:
علی خامنه یی با جان میلیون ها

نفر بازی می کند

تاکید آملان به اتحاد اروپا و امریکا 
برای طرح مارشال دموکراسی

گناهکاری فردی_ مسوولیت جمعی
براساس نوشته های هانا آرنت 

ادارۀ منتخب؛ تنها راه حل
مرشوعیت هر حکومت باید از خواست مردم نشأت بگیرد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

نارسایی  در تامین برق:

مسوولیت گریزی رشکت برشنا
عدم رقابتی شدن تامین برق، بی توجهی به ظرفیت های داخلی برای تولید، نبود شفافیت در خرید و فروش

و عدم استندردسازی میرتها مسایلی اند که رشکت برشنا را در تامین برق بی کفایت نشان می دهد
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کشور  عامه  صحت  وزارت  مدنیت:  راه   

نخستین  آینده،  ماه  شش  تا  که  کرد  اعام 

مالی  حامیت  به  کرونا  واکسین  محموله 

کشور  وارد  آسیایی  بانک  و  جهانی  بانک 

می شود.

با نرش  این وزارت روز یک شنبه )۲۱جدی( 

معین  نورمل،  بشیر  که  گفته  خربنامه یی 

معین  مجروح،  وحید  و  پالیسی  و  پان 

عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در 

واکسین  تطبیق  و  تهیه  چگونگی  نشستی 

کرونا را با حضور منایند گان ادارات مسوول 

مورد بحث قرار داد.

این  در  خربنامه،  این  معلومات  طبق 

بر  کرونا  واکسین  تطبیق  روی  نشست، 

معروض  در  افراد  اولویت بندی  اساس 

سیستم  طریق  از  واکسین  نگهداری  خطر، 

برای  تیم  هزار  یک  استخدام  رسد،  زنجیر 

تطبیق این واکسین، آموزش واکسیناتوران، 

از مصاب شدن کارمندان صحی  جلوگیری 

و  بحث  واکسین  برنامه  درست  مدیریت  و 

تبادل نظر صورت گرفت.

ضمن  مجروح،  وحید  که  گفته  وزارت  این 

بررسی برنامه تهیه و تطبیق واکسین کرونا، 

راستای  در  تا  هدایت  مسوول  ادارات  به 

معیارها،  نظرداشت  با  واکسین  این  تطبیق 

تاش  بیشرت  مشخص  میکانیزم  یک  طی 

منایند.

هم چنان در ادامه این نشست، پان جدید 

GAVI و HSS4 و کارکردها و دست آوردهای 

ارایه  مخترص  گونه  به  پروژه  دو  این  فعلی 

گردید.

دو  تا  که  بود  گفته  وزارت  این  این  از  قبل 

سال آینده ۴۰ درصد مردم، واکسین کرونا 

دریافت خواهند کرد.

داروسازی  رشکت  موفقیت  دنبال  به 

کرونا،  واکسین  تولید  در  فایزر  امریکایی 

این واکسین،  از  استفاده  با  چندین رشکت 

عمومی  صورت  به  را  واکسیناسیون  روند 

از  تا هنوز نشانه یی جدی  آغاز کرده است. 

عدم ایمنی واکسین فایزر بایونتک مشاهده 

نشده است.

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه 

 G42رییس جمهوری کشور با مسووالن رشکت

تقویت  بر  و  دیدار  عربی،  متحدۀ  امارات 

حکومت داری الکرتونیک تاکید کرد.

که  کرد  اعام  ریاست جمهوری  ارگ 

تقویت  بر  دیدار  این  در  غنی  رییس جمهور 

حکومت داری الکرتونیک تاکید کرده و گفت: 

اسرتاتیژی  روی  که  است  این  ما  »دیدگاه 

دیجیتال سازی در مطابقت با نیازمندی های 

قرن ۲۱ کار کنیم.«

بر  رییس جمهوری  ارگ،  گفته های  طبق 

استفاده از سیستم دیجتیالی در سکتورهای 

اقتصادی، تعلیمی و صحت و سایر بخش ها 

تا  باید تاش شود  افزوده که  و  تاکید منوده 

از پیرشفت های تکنالوژی عرص حارض، عقب 

منانیم.

وی همچنان ترصیح کرد که حکومت به یک 

نقشۀ راه نیاز دارد تا بتواند در چهار سال آینده 

دولت سازی،  سیستم ها،  دیجیتال سازی  با 

مارکیت سازی و اعامر صلح را رسعت ببخشیم.

همچنین ارگ عاوه کرد که در این دیدار در 

برای  راهکارها  و  پالیسی ها  تقویت  خصوص 

زیربناهای  ارزیابی  حکومت،  دیجیتال سازی 

دیجیتالی و تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 

و بسرت سازی به خاطر عملی کردن این روند، 

بحث و تبادل نظر صورت گرفته.

این در حالی ست که خدمات امنیتی، مدیریت 

و  سیستم سازی  زمینی،  خدمات  عملیاتی، 

کابل،  بین املللی  میدان  هوایی  تکنالوژی 

هرات، بلخ و قندهار به رشکت G42 امارات 

متحده عربی واگذار شده بود.

سخنگوی  اندر،  رحمت الله  مدنیت:  راه   

شکایت  به  واکنش  کشور  ملی  امنیت  شورای 

برخی از شخصیت های سیاسی در اعرتاض به 

کاهش تعداد محافظانشان، اعام کرد که هزینه 

محافظت از رهربان سیاسی، ساالنه حدود چهار 

میلیارد افغانی می شد، اما با اجرای اصاحات به 

۱٫۲ میلیارد افغانی کاهش یافته است.

که  افزوده  تصویری  ییام  یک  در  اندر  آقای 

محافظ  اگر  و  است  تامین  آنها  فزیکی  امنیت 

بیشرت می خواهند، می توانند با هزینه شخصی 

داخله  وزارت  عامه  محافظت  ملی  تصدی  از 

استخدام کنند.

سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که در شامر 

محافظان رهربان سیاسی تغییراتی نیامده است.

 ۱۲۵ خلیلی  محمدکریم  اندر،  آقای  گفتۀ  به 

محافظ، محمد محقق ۱۵۰ محافظ و مارشال 

عبدالرشید دوستم ۱۸۰ محافظ دارد.

قانونی،  محمدیونس  که  حالی ست  در  این 

مارشال عبدالرشید دوستم، احمدضیا مسعود، 

ذبیح الله  گیانی،  سیدحامد  محقق،  محمد 

محمدکریم  و  ربانی  صاح الدین  مجددی، 

خلیلی در فیصله نامه یی که منترش کردند، آمده 

در صورتی که آنان مورد حمله قرار گیرند، رهربی 

دولت مسوول است و باید پاسخ گو باشد.

این چهره های مطرح سیاسی گفتند که ریاست 

محافظت و امنیت رجال برجسته به آنان اطاع 

داده که محافظان شان را کاهش می دهد.

در پایان این نامه از رهربی دولت خواسته شده 

امنیت  پروتکل  و  محافظان  تشکیل  که  است 

معاونان پیشین ریاست جمهوری را به هدف رفع 

تهدیدات امنیتی مانند گذشته حفظ کند.

و  نام های گلبدین حکمتیار  نامه،  این  پای  در 

عبدرب رسول سیاف نیز دیده می شود، اما آن ها 

امضا نکرده اند.

امور  آمر  اولیا زاده،  ذبیح الله  مدنیت:  راه   

زراعتی والیت نیمروز می گوید که طی سال جاری 

افغانی  و 550  و 742  ریاست 50میلیون  این 

بودجه داشته که متام این بودجه، برای پیش برد 

فعالیت  و برنامه های انکشافی به مرصف رسانیده 

است.

آقای اولیازاده گفته که این بودجه در بخش های 

افزایش ارزش نبات طبی هنگ، توزیع تخم های 

اصاح شده، ساخت مزرعه های منایشی گندم و 

زعفران، احداث باغ های پسته و خرما، جلوگیری 

مالداری،  وضعیت  بهبود  و  حیوانی  امراض  از 

ایجاد سبزخانه ها، برگزاری برنامه های آموزشی و 

تاسیس انجمن های زراعتی و مالداری به مرصف 

رسیده است.

به گفتۀ این مقام دولتی والیت نیمروز، با استفاده 

از این بودجه، در سال مالی ۱۳۹۹، 20کشمش 

و  مرکز  در  پیاز  ذخیره گاه   ۱۵ و  عرصی  خانه 

ولسوالی های چهاربرجک، چخانسور و خاش رود 

با هزینه مجموعی مبلغ ۱۴میلیون و ۹۵ هزار و 

۸۶۰ افغانی از طریق برنامه مدیریت محصوالت 

ساخته  دهقانان  سهم  درصد  ده  با  زراعتی 

شده اند.

احیای  و  میوه  باغ  ایجاد ۳۰هکتار  که  او گفت 

مجدد ۵۰ هکتار باغ قدیم با هزینه یک میلیون و 

۷۴۰ هزار و ۹۶۰ افغانی از برنامه های دیگر این 

اداره می باشد.

همچنین  وی از ساخت ۲۵ سبزخانه سبزیجات 

مرغ های  توزیع  زراعت پیشه،  خانم های  برای 

فامیل  یک هزار  برای  قطعه  یی   ۳۰ تخم گذار 

بی بضاعت در قالب فارم های کوچک مرغ داری 

با هزینه ۲۹ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ افغانی 

پنج   برای کشت در  زیره  و  نبات هنگ  توزیع  و 

هزینه  با  پسته  جدید  باغ های  احداث  هکتار، 

۴۴هزار و ۶۴۰ افغانی نیز یاد کرد.

آقای اولیازاده هم چنان می گوید که این ریاست 

به هدف ترویج و افزایش کشت زعفران، ۵۰ مزرعۀ 

منایشی زعفران را ساخته است.

از والیات حاصل خیز کشور  والیت نیمروز یکی 

و  میوه  انواع  والیت  این  در  که  به شامر می رود 

سبزیجات کشت و حاصل می دهد.

یک  به  دوسال  مدت  در  والیات  متام  که  بود 

شبکه ملی برق وصل می شوند و نیز طی چهار 

صادرکننده  کشور  به  افغانستان  آینده،  سال 

برق مبدل خواهد شد.

عدمپرداختبهموقع 

انرژی به  انجنیر حبیب مایار، کارشناس امور 

حال  در  این که  می گوید:  مدنیت  راه  روزنامه 

حارض برق کابل و والیات دیگر قطع شده، به 

احتامل زیاد، تضاد پالیسی دولت اوزبیکستان 

خود  منافع  به خاطر  که  است  افغانستان  با 

برق را کاهش داده باشد و یا هم شاید دولت 

نتوانسته که پول برق خریداری شده را به موقع 

پرداخت مناید.

عمومی  روحیه  کارشناس،  این  گفتۀ  به 

به  وارداتی  کشورهای  با  برق  قراردادهای 

می شود،  متدید  سال  هر  که  است  گونه یی 

تقاضای  و  منی ماند  ثابت  قیمت ها  یعنی 

کشورها ساالنه متفاوت است. همچنین عدم 

تلفیق تقاضا، عرضه و قیمت، پرداخت پول به 

مسایل  رسانجام  و  افغانستان  طرف  از  موقع 

تدارکاتی آن باعث شده که برق های وارداتی 

همه ساله با مشکل روبرو شود.

منافعمافیایتیلوگاز 

تغییر  همه ساله  قراردادها  روحیه  این که 

کشور  هر  و  است  طبیعی  امر  یک  می کند، 

منفعت می خواهد، اما در این جا رصف منفعت 

نیز  و گاز  تیل  کشورها مطرح نیست، مافیای 

اشخاص،  منافع  است.  مشکل  بخش  یک 

همه   و...  سیاه  بازار  منافع  تصدی ها،  منافع 

داشته  24ساعته  برق  همه  اگر  دارند.  نقش 

که  باشند، کسی جرناتور خریداری منی کند 

تیل مرصف  کند و تقاضای تیل باال رود. 

حبیب مایار تاکید می کند کسانی که دولت را 

فند و پول دادند، تطبیق پالیسی خودشان را 

به خاطر  وقتی  جهانی  بانک  مثا:  خواستند؛ 

یا  باغ دره  برق  بند  و  رسوبی  برق  بند  اعامر 

پول  دریاهاست،  روی  دیگری که  بندهای 

تخنیکی  دستگاه های  که  داشت  تاکید  داد، 

می کند،  تعیین  خودش  که  کشورهایی  از  آن 

خریداری شود.

تاریکیدرموجودیتکمکهایجهانی

کارشناسان امور انرژی بر این باورند که جامعۀ 

سادگی  به  یک سو  از  را  خود  پول  جهانی 

ندادند و از سوی دیگر، رهربان پیشین کشور 

هم با جرأت تصمیم نگرفتند. متام پولی که در 

دونر  پالیسی  مطابق  شد،  رسازیر  افغانستان 

اگر  امریکا  دولت.  پالیسی  نه  گردید،  مرصف 

از این  پول داد، آن را دو تقسیم منود: کمی 

پول را در اختیار دولت قرار داد و بقیه اش را 

از طریق کمپنی های خود مرصف کرد و تامین 

انرژی برق نیز در محور کمک ها قرار نگرفت.

به گفتۀ مایار، تکنالوژی سولر یک پدیدۀ جدید 

است که طی چند سال اخیر انکشاف کرد و 

می بایست خود را با این پدیده عیار می کردیم، 

چون تکنالوژی با انکشاف ارزان می شود و ما 

باید مطابق استندردهای تعیین شده استفاده 

تکنالوژی های  متاسفانه  اما  می کردیم، 

غیراستندرد وارد کشور می گردد. 

به این معنا، دولت تکنالوژی را معیاری نکرد و 

در این راستا اداره یی به نام »نورم و استندرد« 

و  بسازد  کافی  معیارهای  نتوانست  که  است 

نیاز بود که این اداره معیارهایی را در خدمت 

قرار  می کند،  وارد  تکنالوژی  که  کسانی 

می داد. افغانستان به استندردهایی تکیه کرد 

که جهانی گفته می شود، اما کارا نیست. 

اشاره  با  همچنان  انرژی  امور  کارشناس  این 

به تطبیق قراردادها افزود که موضوع تطبیق 

عملی  تکنالوژی   ساخنت  معیاری  و  قرارداد 

نشد. در عین حال، ظرفیت اعامر یک بند برق 

این ظرفیت وجود داشته  اگر  و  نداریم  را هم 

باشد باز هم تکنالوژی آن وجود ندارد. بندهای 

برقی که وجود دارد به خاطر به روز کردن آن با 

اما  قرارداد بسته شد،  پاکستان و هند  ایران، 

کار  افغانستان  در  نتوانستند  آن ها  انجنیران 

کنند. یازده انجنیر این کشورها در والیت کرن 

امکان سنجی  مطالعات  هم  یا  و  شدند  کشته 

آن به شکل درست انجام نشد. اکرث مطالعات 

غیردقیق صورت گرفته که تازگی ندارد. دولت 

به  پایین  هزینه  با  را  امکان سنجی  مطالعات 

کمپنی ها داد و امکان سنجی های انجام شده 

و  نشد  عملی  می شد،  تطبیق  که  زمانی   تا 

به همین خاطر میلیون ها دالر به هدر رفت.

برقوارداتی 

می گویند:  انرژی  امور  کارشناسان 

که  بود  طوری  افغانستان  دولت  پالیسی 

جمله  از  شود،  ساخته  برق رسانی  تاسیسات 

لین دوانی های زیادی صورت گرفته، ولی برق 

وجود ندارد. بسیاری از مناطق لین و پایه های 

برق دارند، اما از خود برق خربی نیست. این 

ظرفیت  موجودیت،  میان  هامهنگی  عدم  به 

برق  و رسانجام عمل شبکه رسانی  برق  انرژی 

برمی گردد.

حبیب مایار که سال های زیادی را در وزارت 

انرژی و آب کار کرده، تاکید می کند: »دولت 

افغانستان  دولت  به  سال هاست  ترکمنستان 

می گوید که برق اضافی داریم و بیایید وصل 

کنید. این برق در ابتدا قرار بود که از طریق 

پروژۀ »تاپی« وصل شود اما این پروژه چه شد؟ 

تاحال  که  می شد  رشوع  وقت  باید  پروژه  این 

گیگاوات  چهارهزار  ترکمنستان  است.  نشده 

آیا  اما  بدهد،  افغانستان  به  می تواند  را  برق 

توان جذب آن وجود دارد؟ اگر متام افغانستان 

کامل برق داده شود باز هم اضافی می کند و 

اضافی برق ترکمنستان قرار بود که از طریق 

تا  ولی  شود  فروخته  پاکستان  به  تاپی  پروژه 

حاال از این مساله خربی نیست.

افزود که ترکمنستان  این معلومات  ارایه  با  او 

متامی دستگاه های تولیدی برق را احیا کرده 

تا برای افغانستان تولید کند، ولی افغانستان 

از دریافت آن عاجز است. برق ترکمنستان تا 

والیت هرات رسیده، اما هامن جا متوقف شده. 

ترکمنستان بارها از دولت افغانستان خواسته 

ولی  بربید،  بلند  را  برق  لین های  ظرفیت  که 

شبکه  موجودیت  عدم  دلیل  به  ظرفیت  این 

درست برق بلند برده نشده است. 

بیان  تاجکستان  برق  تولید  مورد  در  مایار 

شش  کشور  این  آبی  توربین های  که  می کند 

منی توانند  و  ندارند  آب  سال  طول  در  ماه 

وارد  برق  افغانستان  به  زمستان  در  ساالنه 

کنند. کابل رصف به اوزبیکستان متکی است.

افغانستان  دولت های  برق  رشکت های 

آماده  را  قرارداد  مذاکره  با  اوزبیکستان  و 

می کنند. یکی از رشایط قرارداد این است که 

برق  گاهی  این که  شود.  داده  به موقع  پولش 

پول  که  است  این  دلیلش  منی رسد  به موقع 

آن ها به موقع داده منی شود و این بزرگ ترین 

چالش است.

در  برق  بیش ترین  که  کرد  ترصیح  وی 

می شود.  تولید  سابق  شوروی  زرادخانه های 

آن  علیه  برق سیستم هایی  که  از جرناتورهای  

مطابق  البته  می کنیم،  استفاده  شد  جهاد 

را  آن  پول  این جاست که دولت  آن ها.  رشایط 

چهار  از  قرارداد  به  نظر  برق  منی تواند.  داده 

دالر خریداری می شود.  تا هشت سند  سنت 

تضاد  و  برخوردها  نیست،  تعرفه ها یک نواخت 

به ویژه  و  افغانستان  که  شده  باعث  کشورها 

کابل بی برق مباند. 

ظرفیتهایتولیدی 

برق  تولیدی  ظرفیت های  به  همچنان  مایار 

بزرگ  ظرفیت های  که  کرد  اشاره  افغانستان 

تولید برق را دارد. ظرفیت آبی، هایدروتخنیکی 

و....  انرژی  بادی،  سولری،  ظرفیت های  یا 

شود،  مدیریت  به درستی  ظرفیت ها  این  اگر 

می توان در همین شهر کابل چندین میگاوات 

برق تولید کرد. 

است  این  دارد،  وجود  فعا  »محاسباتی  که 

آفتابی،  انرژی  ظرفیت  220گیگاوات  که 

67گیگاوات ظرفیت بادی، البته اگر توربین ها 

نصب شود، انرژی برق تولید می شود. 25هزار 

دارد  وجود  هایدروتخنیکی  ظرفیت  میگاوات 

تولید  این ظرفیت رصف 660میگاوات  از  که 

داخلی داریم که شامل هایدرو، دیزل و انواع 

ظرفیت های  این  می شود.  دیگر  انرژی های 

تولیدی در کشور است، ولی می ماند کابل.«

»در کابل بر اساس آمارهای جدید شش میلیون 

اگر  شش میلیون  این  و  می کند  زندگی  نفر 

کنیم،  محاسبه  را  انرژی  آن ها  یک  هر  برای 

صنعتی؛  نه  دارد،  رضورت  برق  600میگاوات 

بل برای بخش های رهایشی و تجارتی. از این 

چون  می شود،  قراردادهایی که  ساالنه  جمله 

میگاوات  منابع داخلی کفایت منی کند، صد 

از بند نغلو، 66میگاوات از بند ماهی پر )این بر 

اساس فصلی است( 105میگاوات از دستگاه 

حرارتی تره خیل، 22میگاوات از رسوبی. این 

هیچ صورت  به  که  است  کابل  از  بخش هایی 

کفایت منی کند.«

یکهتازیرشکتبرشنا 

مطابق قانون تنظیم خدمات برق، باید چندین 

رشکت برق ایجاد می شد، ولی این کار صورت 

نگرفت. حاال یگانه رشکت دولتی برشناست که 

یکه تازی می کند که اگر ضعیف است یا قوی، 

در  بود که  نیاز  کنند.  را تحمل  آن  باید  مردم 

کنار رشکت برشنا، رشکت های دیگری در زمینه 

تولید، توزیع، عرضه و تقاضا و برای جمع آوری 

پول یا تنظیم عایدات به گونۀ جداگانه ایجاد 

می شد. به طور منونه، در ترکیه ده رشکت برق 

برنامه ریزی می کند که تقاضا  است و هرسال 

چقدر زیاد شده تا شبکه های برق متدید شود، 

اما در افغانستان فقط یک رشکت وجود دارد.

می گوید  مورد  این  در  مایار  حبیب  انجنیر 

یکه تازی و انحصار برق از سوی رشکت برشنا 

خاف قانون است، اما وقتی  رقیبی برای این 

رشکت وجود نداشته باشد، هر کاری می کند. 

»اگر ضعیف و یا قوی باشد، کسی چیزی کرده 

می بود،  مشابه  رشکت های  اگر  منی تواند. 

به صورت  برق  خدمات،  تنظیم  اداره  تحت 

کشور  هر  در  نشد،  که  می شد  احیا  مستقل 

اما در  اداره مستقل خدمات برق وجود دارد، 

افغانستان نیست.«

مایار خاطرنشان ساخت که حاال رشکت برشنا 

و کسی هم اصاح کرده  یکه تاز میدان است 

 34 34والیت،  در  حال  عین  در  منی تواند. 

که  فهمیده منی شود  و  دارد  وجود  برق  تعرفه 

ایجاد  تصمیم  کدام  اساس  بر  تعرفه ها  این 

شده و چه کسانی چنین تصمیمی گرفته اند. 

در حقیقت تعرفه برق را ادارۀ ملی خدمات برق 

کشور  در  اداره یی  چنین  که  می کند  تنظیم 

و  است  خیالی  باشد  هم  اگر  و  ندارد  وجود 

دولت هم توجه ندارد.

مگس هم که پر بزند، میرت می چرخد

بلند  مردم  شکایت  زمستان،  فصل  هر  در 

اما رشکت برشنا  ندارد،  می رود که برق وجود 

هنگفتی  پول های  مردم  از  رشایط  هر  تحت 

انرژی  امور  کارشناس  می کند.  دریافت 

می گوید که این موضوع کاما موضوع داخلی 

را  آن  هزینۀ  که  می داند  و  برشناست  رشکت 

جامعه پرداخت می کند. 

در  دقیق  سیستم  اگر  مایار:  حبیب  گفته  به 

خـــبـرهـای داخــلـی

گـزارش2خـــبـرهـای داخــلـی madanyatdai سال دهم   شامره 679       دوشـنبه  22 جدی  1399 ly.com

نارسایی  در تامین برق:
مسوولیت گریزی رشکت برشنا

عدم رقابتی شدن تامین برق، بی توجهی به ظرفیت های داخلی برای تولید، نبود شفافیت در خرید و فروش
و عدم استندردسازی میرتها مسایلی اند که رشکت برشنا را در تامین برق بی کفایت نشان می دهد

طی شش ماه آینده 
واکسین  محمولۀ  نخستین 

کرونا وارد کشور می شود

تاکید رییس جمهوری 
بر تقویت حکومت داری 

الکرتونیک

کاهش هزینه محافظت از 
رهربان سیاسی از ۴ میلیارد 

به ۱٫۲میلیارد افغانی

بیش از 50میلیون افغانی 
برای برنامه های انکشافی 
زراعتی نیمروز به مرصف 

رسیده است

گـزارشگرسید مهدی حسینی

جان باخنت شش نفر در یک حادثۀ ترافیکی در هرات
ابراهیم محمدی، مسوول هرات آمبوالنس گفته که در پی وقوع رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه هرات-اسالم قلعه شش نفر جان باخته اند.  

آقای محمدی گفت که این رویداد ترافیکی حوالی ساعت ۱:۴۵ دقیقه بعد از ظهر دیروز یک شنبه )21جدی(، در پی برخورد یک موتر تیزرفتار با یک موتر تیلر رخ داده 

است. او عالوه کرد که اجساد جان باختگان به شفخانه مرکزی مرکزی هرات منتقل شده اند.

شاهراه هرات – اسالم قلعه؛ از شاهراه  های پر رفت وآمد و همچنان پرخطر برای مسافران است. در این شاهراه بارها حوادث ترافیکی مرگ بار اتفاق افتاده است.
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حکومت موقت؛ عقب گرد باطل
به شمول طالبان، کسانی که در دهل حکومت موقت می کوبند، در آن حکومت چه دیده اند که در نظام جمهوریت دیده منی توانند؟

امید کریمی

در روزهـای اخیـر حـرف و حدیـث حکومـت موقـت   

و  سیاسـی  رهـربان  از  و شـامری  اسـت  محافـل  نقـل 

رسـانه های خارجـی مـداوم از آن یاد می کننـد. هرچند 

چنـدان  موقـت  حکومـت  گزینـه  بـه  نسـبت  طالبـان 

بی میـل نیسـت؛ امـا خـاف موضـع قبلی شـان چیـزی 

در این مورد منی گویند. 

و  خـود  آینـده  نگـران  مـردم،  دیگـر  طـرف  در 

طرح هایی انـد کـه ایـن روزهـا در غیاب شـان در محافل 

داخلـی و خارجـی بـرای افغانسـتان ریختـه می شـوند.

سـخن رصیـح ایـن کـه داعیـه حکومـت موقت برگشـت 

بـه عقـب و حرکـت در یک دور باطل اسـت. افغانسـتان 

19سـال قبـل یـک دوره حکومت موقـت و دوره انتقالی 

را سـپری کـرده اسـت. تاکنـون چهار انتخابات ریاسـت 

دور  سـه  و  پارملانـی  انتخابـات  دور  سـه  جمهـوری، 

بـا  کشـور  34والیـت  در  والیتـی  شـوراهای  انتخابـات 

برگـزار  به خوبـی  داشـت،  وجـود  کـه  مشـکاتی  متـام 

است. شـده 

یـک  امـروز  افغانسـتان  سیاسـی،  لحـاظ  بـه 

کشـور دموکراتیـک اسـت کـه تفکیـک قـوا در 

آن لحـاظ می شـود و قانـون اساسـی به عنوان 

جمعـی  و  فـردی  رسنوشـت  بـر  ملـی  وثیقـه 

تـام دارد.  افغانسـتان حاکمیـت  مـردم 

مـا امروز حکومت مـرشوع و منتخب جمهوری 

اسـامی داریـم. چیـزی کـه آحـاد ملـت به آن 

خـود را سـهیم می دانـد و آن را ارادۀ فـردی و 

جمعـی خـود می پندارنـد. واقعیت نیـز همین 

انتخابات هـای گذشـته چـه  اسـت. در همـه 

ریاسـت جمهوری و چـه پارملانـی و شـوراهای 

و  سیاسـی  اراده  طبـق  مـردم  والیتـی، 

اجتامعی شـان مشـارکت ورزیـده و آرای خـود 

و جمعی شـان  فـردی  طبـق خواسـت های  را 

اسـتعامل کردنـد.

بـه لحـاظ اجتامعـی، زنـان امـروز افغانسـتان 

اجتامعـی،  سیاسـی،  مسـتقانه  حضـور 

از هـر  بیـش  و  اقتصـادی و حقوقـی دارنـد  فرهنگـی، 

زمـان دیگـر حضـور زنـان در ادارات دولتـی و خصوصی 

و در نهادهـای تعلیمـی و تحصیلـی پررنگ تـر اسـت.

و  قومـی  اقلیت هـای  متـام  حقـوق  امـروز  رشایـط  در 

فرهنگـی دسـت کم در قانـون اساسـی و قوانیـن نافـذه 

کشـور لحـاظ شـده و هیـچ گروهـی قومـی و مذهبـی 

خـود را بیـرون از دایـره دولـت منی بینـد.

بـه عبـارت کوتـاه افغانسـتان امـروز اصـا با افغانسـتان 

ویـران امـارت اسـامی، قابـل مقایسـه نیسـت. حتا اگر 

سـیامی فزیکـی کشـور را هـم در نظر نگیریـم به لحاظ 

محتـوا و معنـا نیـز افغانسـتان امـروز یک کشـور متکرث، 

چندصدایـی و دارای سـاختارهای قانونـی دموکراتیـک 

اسـت کـه بـا روزگار امارت اسـامی اش تفـاوت دارد.

بـا ایـن وصـف چـه دلیلـی وجـود دارد کـه همـه ایـن 

دسـت آوردهای معنـوی و فزیکـی را رهـا کـرده بـه عقب 

برگردیـم؟ 

حکومـت  دهـل  در  کـه  کسـانی  طالبـان،  شـمول  بـه 

موقـت می کوبنـد، در آن حکومـت چـه دیده انـد کـه در 

منی تواننـد؟ دیـده  جمهوریـت  نظـام 

پاسـخ واضـح و آشـکار اسـت. رهـربان سیاسـی بـه دو 

مشکات  این  می شد،  خوانده  به موقع  میرتها  و  می داشت  وجود  برشنا  رشکت 

وجود منی داشت. حاال به دلیل این مشکات هزینه برق از کته گوری تعیین شده 

باال می رود و مردم مکلف است که قیمت بلندی را پرداخت کنند. تغییر میرتها 

از سیستم انالوگ به سیستم دیجیتالی که جریان دارد، کیفیت این میرتها باید 

از طریق اداره استندرد تصدیق و تضمین شود، اما هیچ گاه دیده نشده که این 

میرتها ضامنت شده باشد. 

مایار اذعان می کند میرتهایی که فعا نصب شده غلط است؛ حتا وقتی »مگس« 

تکنالوژی  وقتی  برمی گردد،  تکنالوژی  به  هم  باز  این  می چرخد!  بزند،  پر  هم 

معیاری نباشد چنین مشکاتی خلق می شود. باید از اداره استندرد پرسیده شود 

که میرتها را چه زمانی تصدیق کرد و سند نشان دهد. هرکسی میرت را از مارکیت 

سیاه خریداری و رسانجام برشنا بر اساس محاسبات خود پول جمع آوری می کند. 

اگر میرتها معیاری باشد، حداقل همین تکنالوژی برای مردم آشکار می سازد که 

چقدر مرصف شده است. 

اما مسووالن ادارۀ نورم و استندرد می گویند: برای بررسی صحت و سقم میرتها 

یک سیستم و یاهم یک روند همکاری میان اداره نورم استندرد و رشکت برشنا 

عما وجود ندارد.  

غام رسور همگام، رییس تدوین استندردهای اداره نورم و استندرد به روزنامه راه 

مدنیت می گوید که چک و بررسی میرتها نه در قانون تذکر یافته و نه هم کدام 

طرزالعمل مشخص دارد. بدین  منظور، قرار بود که ادارۀ نورم و استندرد با رشکت 

برشنا تفاهم نامۀ امضا کند و اداره استندرد خدماتی را به مردم ارایه کند. به این 

خاطر است که این اداره خدمات البراتوار برق را دارد و می تواند تشخیص کند که 

اگر میرتها عیار نیست، باید آماده شود و بعد از آن مردم استفاده کند.

با رشکت  تفاهم نامه  این  از  بخش  میرتها، یک  و چک  بررسی  گفتۀ همگام،  به 

نورم و استندرد هم مکلفیت  ادارۀ  و  این تفاهم نامه امضا نشده  بود، ولی  برشنا 

می کند  چک  که  دارد  ساده  البراتوار  یک  خودش  برشنا  رشکت  ندارد.  قانونی 

کاپی  که  کرد  خاطرنشان  همچنان  او  می شود.  مربوط  خودش  به  منی کند  یا 

تفاهم نامه چندین بار میان دو اداره تبادله شد، ولی تاحال نهایی نشده است.

لین ها،  شامل  که  دارد  استندرد   180 حدود  برقی  وسایل  مورد  در  اداره  این 

مورد  در  استندردها  این  و  می شود  برق رسانی  دیگر  سیستم های  و  کیبل ها 

این ها  برای  گروپ،  »کیبل، سیستم،  می دهد.  پوشش  را  هفده ساحه  مختلفی 

استندردهای بین املللی اقتباس شده و به اختیار متام ادارات به خصوص رشکت 

حضور  هم  ما  کمیته های  در  رشکت  این  مناینده های  و  است  گرفته  قرار  برشنا 

دارند. بنابراین، به لحاظ استندرد چیزی کمبود نیست.«

رشکت  تولیدی  ظرفیت  که  می گویند  برشنا  رشکت  مسووالن  حال،  همین  در 

برشنا بیشرت از 480میگاوات نیست و رضورت مردم به انرژی برق در زمستان به 

750میگاوات می رسد و به همین خاطر است که در زمستان خای انرژی برق با 

پرچاوی جربان می شود.

که  می گوید  مدنیت  راه  روزنامه  به  رشکت  این  سخنگوی  توحیدی،  وحیدالله 

پرچاوی برق در سال جاری بیشرت شده و دلیل آن این است که حدود 85الی 

پیدا کرد،  توسعه  ترکمنستان  برق جدید  به خاطر وصل  120میگاوات شبکه ها 

زمین  استماک  و  تخنیکی  امنیتی،  مشکات  دلیل  به  پروژه  این  متاسفانه  اما 

وصل نشد.

به گفتۀ سخنگوی رشکت برشنا، مسوولیت این نهاد خرید، فروش و جمع آوری 

عواید برق است و نیز تولید از بندهای بزرگ مسوولیت آن است اما ساخت وساز 

بندهای بزرگ صاحیت و مسوولیت اداره تنظیم امور آب می باشد.

پس از قطع برق اوزبیکستان، گفته می شد که دولت افغانستان و یا هم رشکت 

که  می گوید  رشکت  این  سخنگوی  اما  است،  نکرده  پرداخت  را  آن  پول  برشنا 

پول برق دولت اوزبیکستان داده شده است. از اداره برشنا تقاضا کردیم اسناد 

پرداخت پول برق اوزبیکستان را با روزنامه رشیک بسازند، اما جواب مثبتی در 

این مورد وجود نداشت.

می کننـد.  حامیـت  موقـت  حکومـت  شـعار  از  دلیـل 

دسـته اول رهـربان سیاسـی اند کـه از شـعار حکومـت 

موقـت حامیـت می کننـد؛ ولـی بـه حکومت موقـت باور 

ندارنـد و می داننـد کـه رفـنت بـه سـوی حکومـت موقت 

عقب گـرد و تقـرب بـه سـوی تباهـی مجـدد اسـت.

را  موقـت  حکومـت  رهـربان،  ایـن   

اهـرم فشـار بـرای باج های سیاسـی  

در  آن  گرفـنت  در  کـه  می داننـد 

هفت سـال گذشـته از رییس جمهور 

فکـر  اکنـون  و  بـوده  نـاکام  غنـی 

اسـت.  رسـیده  آن  وقـت  می کننـد 

ایـن دسـته فرصت شناسـان ماهرند 

و می داننـد در چـه زمانی باج گیری 

19سـال  در  اینکـه  کـام  کننـد، 

را  سیاسـی  رشیـف  عمـر  گذشـته 

چنیـن بـه رس کرده انـد. بـرای ایـن 

دسـته منافـع فـردی و تجارت هـای 

سیاسـی را که در 19سـال گذشـته 

سـامان داده و از آن سـود رسشـار 

به دسـت آورده انـد مهمـرت از منافـع 

ملـی و حتـا حیـات ملـی اسـت.

دنبالـه رو  کـه  دیگـر  دسـته  یی 

از  برخـی  دیکته شـده  شـعارهای 

رسـانه های  و  خارجـی  حلقـات 

شـبیه  می کننـد  فکـر  خارجی انـد، 

 1380 سـال های  در  کـرزی  آقـای  موقـت  حکومـت 

حاتم بخشـی های  اسـاس  بـر  1381خورشـیدی،  و 

و  قـدرت  در  خـوب  سـهمی  می تواننـد  خارجی هـا 

سیاسـت به دسـت بیاورنـد و بـر زرهـای مـرشوع و غیـر 

بیفزاینـد.  خـود  مـرشوع 

طوری که یادآوری شـد برای بخشـی از بزرگان سیاسـی 

مـا متـام دار و نـدار مملکـت مسـاوی اسـت بـه جیـب 

خودشـان. اگـر جیب هـای حرضات چاق بـود همه چیز 

خـوب اسـت و اگـر چنیـن نبـود همـه چیـز برای شـان 

اسـت. برعکس 

سـوی  بـه  معـربی  را  موقـت  حکومـت  طالبـان  امـا 

افق هـای نامعلـوم امـارت نـگاه می کنـد. گـروه طالبـان 

بـه ایـن نکتـه خـوب واقـف اسـت کـه امـارت طالبانـی 

بـرای جهـان قابـل قبـول  نـه  بـرای مـردم و  نـه  دیگـر 

اسـت. از ایـن رو ایـن گـروه خـواب مسـتقیم امـارت را 

دیگـر دیـده منی توانند. تنهـا راهی را که برای رسـیدن 

بـه امـارت بـا دیکتـه پاکسـتان تشـخیص داده، رفنت به 

سـوی حکومـت موقـت اسـت.

واقـع  در  موقـت  حکومـت  چـون 

دسـتاوردهای  همـه  باطل کننـدۀ 

اسـت.  افغانسـتان  مـردم  19سـاله 

بـر فـرض محـال، در چنیـن حالتـی 

آغـاز کـرد.  نـو  از  بایـد  را  همـه چیـز 

یعنـی حکومـت موقـت معنایـش این 

اسـت کـه قانون اساسـی افغانسـتان 

کتـامن گـردد، تفکیـک قـوا از میـان 

نخواهـد  انتخابـات  از  خـربی  بـرود، 

رسنوشـت  از  مـردم  دسـت  بـود، 

شـد،  خواهـد  کوتـاه  سیاسی شـان 

زنـان از حقوق شـان محـروم خواهنـد 

شـد و در یـک کام کوتـاه، بسـرتی 

مناسـبی بـرای امـارت اسـامی نـوع 

آمـد. خواهـد  فراهـم  پاکسـتانی 

در  چنانکـه  افغانسـتان  مـردم  امـا 

را  اسـامی  امـارت  گذشـته 

آن  علیـه  و  شـمردند  مـردود 

ایسـتادند،  دم  آخریـن  تـا 

اسـامی  امـارت  نیـز  امـروز 

و  شـأن  خـاف  را  طالبانـی 

ملـی خـود  و  تاریخـی  هویـت 

محـال  فـرض  بـر  می داننـد. 

پیـش  طـوری  رشایـط  اگـر 

آیـد کـه اسـرتاتیژی پاکسـتان 

قـدم تطبیـق گـردد،  بـه  قـدم 

بـه  هرگـز  افغانسـتان  مـردم 

احیـای چنیـن رژیمـی اجـازه 

دسـت کم  و  داد  نخواهنـد 

پیـش  از  دیگـری  کاری  اگـر 

بـرده نتواننـد، قطعـا دسـت به 

اسـلحه خواهنـد بـرد و جنـگ 

دوبـاره  متام عیـار  داخلـی 

شـعله ور خواهد شـد. آنـگاه تر 

و خشـک همـه باهـم خواهنـد 

. سـوخت

***

مخالفت طالبان با چندهمرسی
هبت الله آخوندزاده، رهرب گروۀ طالبان، چندهمرسی در میان مسووالن طالبان را منع کرده  است. بر اساس سندی اختصاصی که در اختیار ایندیپندنت قرار گرفته است، وی از طالبان خواسته است که از گرفنت همرس دوم، سوم یا چهارم   

خودداری کنند. در این سند که تحت عنوان »هدایات« به زبان پشتو منترش شده است، آمده  است:   »هرچند ازدواج دوم، سوم و چهارم در رشیعت مباح و جایز است، در اکرث مناطق کشور به هزینه زیاد نیاز دارد. ازدواج های دوم،  سوم و چهارم 
امری  است که از رس عرشت صورت می گیرد و غیررضوری است. رشایط زندگی مسووالن طالبان ایجاب منی کند که تعدد زوجات انجام دهند.« رهرب گروه طالبان در ادامه این دستور خود توضیح داده است: »از این جهت، به دلیل ازدواج 

متعدد، بر امانت داری، اعتامد و شهرت نیک شان تاثیر منفی دارد.« وی همچنان گفته است که با ازدواج متعدد، »موضع خدمت گذاری و فعالیت های جهادی شان«  تا حد زیادی مترضر می شود.
رهرب گروه طالبان به جنگجویانش هشدار داده  است که از تهمت و بدنامی خود را دور نگه دارند و رضوری است که هر شخص در هر بُعد زندگی خود، با شفافیت کامل زندگی کند.

سـرمقاله

افغانسـتان کشـوری اسـت کـه در طـول دوران مختلـف تاریخ خود   

بـا  کـه  حکومت هایـی  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  حکومت هـا  انـواع 

را  خـود  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  کـدام  هـر  متفـاوت  ایدیالوژی هـای 

و  بین املللـی  بـه رشایـط  توجـه  بـا  کـه  نظامـی  تنهـا  امـا  داشـته اند، 

دولـت  گرفتـه،  شـکل  افغانسـتان  مـردم  همـه  پذیـرش  براسـاس 

دموکراتیک فعلی است. 

موفقیت هـای  توانسـت  رژیـم طالبـان  فروپاشـی  از  پـس  کـه  نظامـی 

بسـیاری را در زمینـه تحکیـم ارزش هـای دموکراسـی بـه دسـت آورد. 

بـرای اولیـن بـار ارزش هایـی ماننـد انتخابـات، آزادی بیـان، تحـزب و 

... در سـایه همیـن نظـام در افغانسـتان پـا بـه عرصـه سیاسـت کشـور 

گذاشـت. 

امـروز کـه حـدود دو دهـه از ایـن تجربـه می گـذرد نظـام دموکراتیـک 

در افغانسـتان بـا سـپری کـردن تجربه هـای بسـیاری توانسـته اسـت 

به دسـت  شـک  بـدون  و  باشـد  داشـته  ماحظـه  قابـل  دسـتاوردهای 

آوردن ایـن دسـتاوردها بـدون رصف هزینه هـای بسـیار توسـط مـردم 

امکان پذیـر نبـوده اسـت. اگـر دقیـق بنگریـم متوجـه خواهیـم شـد در 

فضـای حکومـت دموکراتیـک اسـت کـه بحـث گفتگوهـای صلـح بـه 

میـان آمـده و جـدی شـده اسـت. 

به رغـم انعطـاف دولـت و مـردم افغانسـتان در برقـراری صلـح و پذیـرش 

بسـیاری از پیـش نیازهـای آن، امـا طـرف طالبـان بـا هـامن دیـدگاه 

جزم گرایانـه خـود بـر رس گفته هـای قبلـی خویـش کـه بـه دور از منطق 

اسـت پافشـاری می کننـد. 

در  کشـور  رییس جمهـور  غنـی؛  محمـدارشف  خصـوص  همیـن  در 

مصاحبـه بـا شـبکه سـی.ان.ان هشـدار داده بود کـه اگر گـروه طالبان 

تـاش کنـد »از ایـن راه سـلطه اش را بر کشـور تحمیل کنـد، نتایج این 

رونـد منفـی خواهـد بـود.« او در ادامـه تاکیـد کـرده بـود کـه قـدرت را 

فقـط بـه یـک اداره منتخـب دیگـر تحویـل خواهـد داد.

ایـن سـخنان نشـان از آن دارد کـه به رغـم انعطـاف دولـت جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان امـا طـرف طالبـان بـه هیـچ عنـوان از مواضع خود 

کوتـاه نیامده اسـت. 

دولـت نیـز بـا تاکیـد بـر حفـظ ارزش هـای دو دهـۀ اخیـر بـر آن تاکیـد 

اسـت  دموکراتیـک  نظـام  یـک  پسـاطالبان  سیاسـی  نظـام  کـه  دارد 

کـه برآمـده از اراده و خواسـت مـردم در طـی پروسـه انتخابـات بـوده 

اسـت. مرشوعیـت ایـن نظـام از آرایـی اسـت کـه از درون صندوق هـای 

رای خـارج شـده اسـت. ایـن مسـاله نکتـۀ بسـیاری مهمـی اسـت؛ زیرا 

بـه هیـچ عنـوان منی تـوان امیـدوار بـه آن بـود کـه نظام هایـی کـه در 

گذشـته در افغانسـتان تجربـه شـده  و دوران سـیاه را بـر مـردم تحمیـل 

کرده انـد دوبـاره بر رس کار آینـد. مرشوعیت هر حکومت در افغانسـتان 

از خواسـت مـردم باید نشـات بگیرد. سـخنان رییس جمهـوری نیز ناظر 

بـر همیـن نکتـه اسـت، یعنـی مرشوعیـت نظـام سیاسـی بایـد از مـردم 

گرفتـه شـود نـه از طریـق زور و خشـونت.

و نظـام  از حکومـت  قرائـت مشـخصی  از سـوی دیگـر طالبـان هیـچ 

حکومـت  دوران  در  چـه  طالبـان  دیگـر  عبـارت  بـه  ندارنـد.  سیاسـی 

خویـش و چـه در دروان کنونـی در خصـوص حکومـت و نظام سیاسـی 

هیـچ طـرح و برنامـه مشـخصی ندارنـد. آنـان بیـش از آنکه به ایـن نکته 

توجـه کننـد بـه تخریـب فکـر می کننـد. طالبـان هیـچ برنامه مشـخص 

در حوزه هـای مختلـف اجتامعـی نـدارد؛ حوزه هایـی ماننـد سیاسـت، 

اقتصـاد، فرهنـگ، زنـان و .... 

بنابرایـن تنهـا سـاختاری کـه می تواند نظم سیاسـی را در کشـور ادامه 

دهـد نظـام دموکراتیـک اسـت. طالبـان نیـز بایـد ایـن نکتـه را بپذیرند 

کـه ایجـاد نظـم سیاسـی کار بسـیار سـاده نیسـت و اداره یـی می توانـد 

چنیـن نظمـی را به وجود آورد کـه مقبولیت و مرشوعیت مردمی داشـته 

و دارای طـرح مشـخص حکومت داری باشـد.

ادارۀ منتخب؛ تنها راه حل
مرشوعیت هر حکومت باید از

خواست مردم نشأت بگیرد
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رهربان، حکومت موقت   
را اهرم فشار برای باج های 

سیاسی  می دانند که در 
گرفنت آن در هفت سال 
گذشته از رییس جمهور 
غنی ناکام بوده و اکنون 

فکر می کنند وقت آن 
رسیده است.

دسته  یی دیگر که   
دنباله رو شعارهای 

دیکته شده برخی از 
حلقات خارجی و 

رسانه های خارجی اند، فکر 
می کنند شبیه حکومت 

موقت آقای کرزی در 
سال های 1380 و 

1381خورشیدی، بر 
اساس حاتم بخشی های 

خارجی ها می توانند سهمی 
خوب در قدرت و سیاست 

به دست بیاورند و بر 
زرهای مرشوع و غیر 

مرشوع خود بیفزایند. 

نارسایی  در تامین برق:

مسوولیت گریزی رشکت برشنا
ادامه از صفحه 2  



این کتاب به چهار دلواپسی غایی می پردازد : مرگ، آزادی،   
تنهایی و پوچی. 

است.  غایی  دلواپسی  درک ترین  قابل  و  ترین  واضح  مرگ 
اکنون وجود داریم، ولی روزی می رسد که دیگر نیستیم. مرگ 
خواهد آمد و گریزی از آن نیست. حقیقت هولناکی است و 
ما با وحشت مرگ به آن پاسخ می دهیم. اصلی ترین تعارض 
اجتناب ناپذیری  از  آگاۀ  میان  که  است  تنشی  اگزیستانسیال 

مرگ و آرزوی ادامۀ زندگی وجود دارد. 
دیگر تعارض اگزیستانسیال تنشی است میان آگاۀ از تنهایی 

برقراری  برای  آرزویامن  و  مطلق 
و  شدن  محافظت  ارتباط، 

بخشی از یک کل بودن. 
سومین تعارض، ترس از به آزادی 
پذیری  مسوولیت  و  رسیدن 
است. در این وضعیت، فرد باید 
به طور کامل مسوول  بپذیرد که 
–دنیا،  مؤلف  عبارتی  به  –یا 
الگوی زندگی، انتخابها و اعامل 

خویش است. 
چهارمین دلواپسی غایی، پوچی 
به طوریکه  و بی معنایی است، 
گفته می شود، اگر هدفی مقدر 
وجود  شده  تعیین  پیش  از  و 
باید  ما  از  یک  هر  پس  ندارد، 
زندگی  در  را  خویش  معنای 

بسازیم. 
هر انسانی در مقطعی از زندگی 

اگزیستانسیال  غایی  دلواپسی های  با  و  می رود  فرو  فکر  به 
رسوکار پیدا می کند. اگر انسان بتواند مقاومت جانانه یی در 
برابر این دلواپسی ها داشته باشد به نتیجۀ مطلوب می رسد ولی 

اگر مقاومت پایین باشد، بیامری پدیدار می شود. 
این سخن هاروی را که می گوید : » اگر راۀ به بهرتین باشد، 
هامنا موشکافی بدترین است « باید مورد توجه قرار داد. به 
با  بتوانی  باید  باشد  اگر می خواۀ حالت خوب  که  این معنی 
اضطراب های ناشی از این دغدغه های اگزیستانسیال مقابله 
کنی و راه درست را بیابی. چون اضطراب سوخت الزم برای 

ناهنجاری روانی را فراهم می کند.
دلواپسی نخست : مرگ

مرگ یکی از حقایق زندگی است. مرگ و زندگی از لحاظ روان 
مرگ همزمان  و  زندگی  یعنی  آمیخته اند.  یکدیگر  با  شناختی 
وجود دارند. مرگ مدام زیر پوستۀ زندگی در جنبش است و بر 

تجربه و رفتار آدمی تأثیر فراوان دارد. 
در  نابودی  و  شدن  محو  از  ما  زندگی،  حقایق  آشکارترین  در 
هراسیم و به رغم رویارویی با نابودی و ترس، باید زندگی کنیم. 
این ناپایداری زندگی به شور و شوق ما برای زیسنت می افزاید. 
وقتی مرگ وجود دارد، حضور زندگی ارزشش بیشرت می شود. 
وقتی  رمان  قهرمانان  از  یکی  یر  پی  رمان »جنگ وصلح«،  در 
را  او  تجربه  این  تأخیر می افتد،  به  اعدامش  لحظه،  آخرین  در 
پی می گیرد.  را  و هدفمندی  پرشور  زندگی  و  دگرگون می کند 
او می تواند با متام وجود با دیگران ارتباط برقرار کند، مشتاقانه 
از طبیعت پیرامونش آگاه شود و وظیفه یی در زندگی بیابد که 

برایش معنا دارد و خود را وقف آن سازد. 
دلواپسی دوم: ترس از آزادی و مسوولیت پذیری

انسان از آزادی مطلق و مسوولیت پذیری، ترس دارد و گریزان 
است. او یا در آرزوی سلطه پذیری و اطاعت است یا مشتاق 

قدرت. 
خویش  انتخاب  مطابق  آزادیم  ما  اگزیستانسیال،  تفکر  ازنظر 
عمل کنیم و سارتر می گوید: »من در برابر آنچه می کنم و آنچه 
انتخاب می کنم که نادیده بگیرم، مسوومل. « پس اوتالش دارد 
به انسآن ها کمک کند تا خود را آزاد حس کنند ومسوولیت 

اعامل و انتخابهای خود را بپذیرند. 
و  راهنامیی  دیگران  از  هم  چقدر  »هر   : می گوید  تفکر  این 
بر  زندگیم  شیوۀ  مسوولیت  نهایت  در  باشم،  گرفته  حامیت 

عهدۀ خودم است.«
است منی خواهد  اگزیستانسیال  ترس  دچار  که  انسانی  ولی 
تأکید کرده  بارها  بپذیرد.اریک فروم  را  آزادی ومسوولیت   این 

است :
با  »انسآن ها همیشه منشی دورسگرا نسبت به آزادی دارند. 
اینکه به پیکاری بی امان برای رسیدن به آزادی دست می زنند، 
نظامی  به  و  نظر کنند  از آن رصف  منتظر فرصتی هستند که 
استبدادی تن در دهند تا از باری که آزادی و تصمیم بر دوششان 

نهاده، بکاهند.«
دلواپسی سوم : تنهایی

وضعیت  مالل،  نوع  هر  مانند  اگزیستانسیال،  تنهایی  تجربۀ 
ذهنی بسیار ناخوشایندی پدید می آورد و به مدت طوالنی برای 

فرد قابل تحمل نیست. )ص 564 (
بعضی از تنهایی، مورد عشق نبودن، و دوست داشتنی نبودن، 
شکایت می کنند. ولی کار مفید همیشه باید در جهت مخالف 
واقع، عشق  در  ورزیدن.  در عشق  آن ها  ناتوانی  انجام شود، 

بالغانه دوست داشنت است، نه دوست داشته شدن.
برقراری رابطه و متعهد شدن به دیگران، همواره انسان را غنی 
تر می کند نه فقیرتر. ارتباط برقرار کردن با دیگران مهمرتین منبع 

در دسرتس ما برای کاسنت از وحشت تنهایی است. کسانی 
که قادر به رویارویی با تنهایی خویش و اکتشاف در آنند، یاد 
ولی  کنند،  برقرار  ارتباط  دیگران  با  بالغانه  با عشقی  می گیرند 
فقط آن ها که از هم اکنون قادر به برقراری رابطه با دیگرانند و 
به اندکی رشد بالغانه دست یافته اند، می توانند تنهایی را تاب 

آورند.
دلواپسی چهارم : پوچی

دکرت یالوم می گوید : »نزدیک به یک سوم بیامران من از هیچ 
روان نژندی که از لحاظ بالینی قابل وصف باشد، در رنج نیستند، 

بل از بی معنایی و بی هدفی زندگیشان در رنجند. « )ص580(
یونگ معتقد بود: » پوچی، زندگی را از رسشاری و آکندگی باز 

می دارد و در نتیجه معادل بیامری است.«
او معتقد بود : »فقدان معنا در زندگی نقش رسنوشت سازی 
در علت شناسی روان نژندی دارد. روان نژندی را باید در نهایت 
نیافته  در  را  معنای خویش  که  دانست  انسانی  روح  یک  رنج 

است. ) ص 581(
نژندی  »روان  فرانکل،  دیدگاه  از 
یا  معنایی  بی  بحران  معادل  اگزیستانسیال 

پوچی است.«
سالواتوره مادی در رسالۀ تحسین برانگیزش 
 «: می گوید  معنا  جستجوی  دربارۀ 
»ناخوشی اگزیستانسیال » در ناکامی همه 
جانبه در جستجو برای معنای زندگی ریشه 

دارد.« )ص582(
از این نظر، آدمی نیازمند معناست. گویی 
آرمان  یا  ارزش  هدف،  معنا،  بدون  زندگی 
موجب رنج بسیار است و در نوع شدیدش 
به تصمیم پایان دادن به زندگی می انجامد. 

) ص 583(
دنیا   «: می گوید  اگزیستانسیال  موقعیت 
هست،  آنچه  هر  یعنی  است  تصادفی 
یعنی  باشد،  دیگری  طور  می توانست 
و  خود  دنیای  که  هستند  انسآن ها  خود 
یعنی  می سازند،  آن  در  را  موقعیت شان 

برخوردار  نقشه یی عظیم  از  نیست، جهان  کار  در  »معنایی« 
نیست، هیچ خط مشی یی جز آنچه فرد خود می آفریند، وجود 

ندارد.« )ص 584 (
ولی این برداشت اگزیستانسیال صحیح نیست چون :

یا  هدف  دارای  را  زندگی  معناست،  حس  واجد  که  »کسی 
کارکردی می بیند که باید به آن دست یافت، هدف یا اهدافی 

برتر که فرد مدنظر خویش قرار می دهد. « ) ص 585 (
یونگ گفته است : » معنا بسیاری چیزها –وشاید همه چیز-را 

قابل تحمل می کند. «. ) ص ص596 (
به  خدمت  کردن،  بدل  زیسنت  برای  بهرتی  جای  به  را  دنیا 

دیگران، رشکت در کارهای خیر ) واالترین فضیلت ( همۀ این 
انسآن ها  از  بسیاری  زندگی  به  و  و درستند  فعالیت ها خوب 

معنا می بخشند. « ) ص 596 (
ویل دورانت می گوید :

بپردازید. معنای  به آن  با جان و دل  و  بپیوندید  به یک کل   «
زندگی در فرصتی ست که در اختیار ما قرار می دهد تا چیزی 
تأثیر  یا بر چیزی عظیم تر از خود  عظیم تر از خود خلق کنیم 
گروۀ  می تواند هر  بل  نیست  خانواده  لزوماً  چیز  این  گذاریم. 
باشد به رشط اینکه همۀ اصالت نهفتۀ فرد را بیدار کند و آرمانی 

به او ببخشد که با مرگش فرو نریزد و از هم نپاشد.«

» این چیز برای آنکه به زندگی معنا بخشد، باید فرد را از خود 
بیرون بکشد و فراتر برد و او را به بخشی از نظامی عظیم تر مبدل 

کند.« )صص 600-599 (
هامن طور که اکرث ما قبول داریم، خدمت به دیگران و فداکاری 

برای یک آرمان، احساس معنا پدید می آورد. )ص 600 (
مادی معتقد است : »هیچ انگاری چنان رایج است که حتی 
جامۀ  اغلب  واقع،  در  منی شود،  نگاه  آن  به  مشکل  به عنوان 
مبدل رویکردی بسیار روشنفکرانه و فرهیخته را برتن می کند.« 

)ص 622 (
بررسی  را  همبستگی ها  که  پژوهشی  مطالعات  همۀ  اما، 
و  زندگی  معنای  کاهش  که  می دهند  نشان  فقط  می کنند، 

ناهنجاری های روانی با هم همراۀ دارند.« )ص 634 (
معنای  کاهش  که  است  شده  نتیجه گیری  پژوهش  یک  در 
زندگی، یک کارکرد –یعنی یک عالمت – ناهنجاری است. 

)ص 634 (
وجود معنای مثبت در زندگی، با عضویت در گروه ها، فداکاری 
برای یک آرمان و تعیین اهداف روشن 

در زندگی مرتبط است. )ص 634(
نیازمند  ماسخت  که  است  روشن 
آشفته.  بسیار  فقدانش  در  و  معناییم 

)ص637 (
فرانکل موضع سارتر را که می گوید یکی 
از مسوولیت های آزاد بودن این است 
زیر  را  بیافریند،  باید خود معنا  که فرد 
سئوال برد و تأکید کرد که »معنا را باید 
یافت نه آنکه آن را آفرید. « )ص 638 (

عضوی از یک گروه بزرگ بودن، خود 
از  کردن،  آرمانی  یا  جنبش  وقف  را 
است.  تنهایی  انکار  مؤثر  شیوه های 

)ص 642(
خود  از  معنایی  پی  در  بیشرت  چه  هر 
از  بیشرتی  شادی  باشیم،  برگذرنده 

پی مان خواهد آمد. )ص 650 (
احساس پرمعنایی کردن محصول تعهد 

است. )ص 663 (
تعهد پاسخ درمانی پوچی است، رصف نظر از آنکه منشاء آن 

پوچی چه باشد. )ص 663 (
به  دست  و  گالویز  مستقیامً  باید  تنهایی  و  آزادی  مرگ،  با 
گریبان شد؛ ولی وقتی نوبت به پوچی می رسد، درمانگر باید به 
بیامرانش کمک کند از پرسش فاصله بگیرند، به جای غوطه وری 
در معضل پوچی راه حل تعهد را برگزینند. )صص 664 -665(

کتاب روان درمانی اگزیستانسیال کتابی است پر از بار معنایی 
ت  معضال  و  مشکالت  از  رهایی  برای  انسآن ها  به  کمک  و 
اگزیستانسیال. خواندن آن را به متام دوستان پیشنهاد می کنم.

طــنـز
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افغانستان 
»ابر ستاره« شد

فیسبوک دکمه الیک را از صفحات عمومی
حذف کرد

فیسبوک در طراحی صفحات جدید بیش از آنکه به الیک شدن پست ها   

اهمیت بدهد، روی تعداد فالورها مترکز می کند و با همین استدالل دکمه 

الیک از صفحات عمومی مورد استفاده هرنمندان،برندها و اشخاص مشهور 

حذف شده است.

کتاب ها برای باور کردن نوشته نشده اند،   
بل نوشته شده اند 

تا در معرض پرسش گری قرار گیرند

امربتو اکو
فیلسوف، متخصص  قرون وسطی، منتقد ادبی

و رمان نویس بزرگ ایتالیایی

دقیق یادم هسـت همین چند سـال   
پیـش بـود کـه مادرکالنـم گفـت: »اگـر 
می خـواۀ جایـی را آبـاد کنـی، بایـد مکان 
مبـدل  ویرانـه  بـه  و  تخریـب  را  دیگـر 

بسازی.«
گفتـم: چگونـه؟ حادثـه تاریخـی یازدهم 
و  زد  مثـال  را  امریـکا  در  سـپتمرب 
گفـت: از آن زمـان بـه بعـد امریـکا بـه 
مـا  مخروبه یـی مبـدل گشـت و کشـور 

شـد. ابرسـتاره  و  آبـاد 
گفتـم: مـادرکالن چگونه ممکن اسـت؟ 
مـن که نشـانی از آبـادی و عمـران را در 

ایـن شـهر منی بینم.
چروک هـای  و  چیـن  پرسـش،  ایـن  بـا 
پبشـانی اش چنـد برابـر گشـت و گفـت: 
مـا افغآن هـا خـورده منکریـم. مثـال زد:

دیوارهایی ما قد کشید.
چندین بار به فساد برنده شدیم.

به مواد مخدر مرد میدان گشتیم.
جوانـان مـا بیـکار، بـزرگان ما بـی روزگار 

شدند.
رس خط خربهای جهان شدیم.

متـام  مادرکالنـم  تـازه  و  تـر  مثال هـای 
نشـده بـود، کـه بـرق رفـت. مادرکالنـم 
گفـت: این رفنت بـرق، از آن تهدیدهایی 
در  عقـل  جـو  یـك  اگـر  مـا  كـه  اسـت 
كله مـان باشـد می توانیـم آن را تبدیـل 
فرصت هـای  از  و  كنیـم  فرصـت  بـه 
کنیـم.  درسـت  اسـتفادۀ  پیش آمـده 
مـورد  در  مـادر کالن؟  گفتـم؟ چگونـه 
فوایـد قطـع بـرق چیزهای زیـادی گفت 

کـه یکـی آن ایـن بـود:
میثـاق  شـش ونیم  جلسـه  در  گفـت: 
امنیتـی فیصلـه ایـن شـد کـه کابـل بـا 
در  امنیتـی مجهـز می شـود،  کمره هـای 
چنیـن رشایطـی کمره هـای نصیب شـده 
به دنبـال دزدان ماهـر می برآیـد و مـا بـا 
فکـر آرام در اخـراع یک ریـکارد جدید 

بـه کار می شـویم. دسـت 

چنـد دقیقه نگذشـته بـود، که پـای برق 
از  برشـنا  سـخنگوی  رسـید.  به خانـه 
یکـی از شـبکه های تلویزیونـی همزمـان 
منایـان  کلـه اش  و  رس  بـرق  حضـور  بـا 
گشـت و گفـت: »اوزبیکسـتان دیگر به 
منابـع مالـی و انـرژی خـود ننـازد؛ چـون 
حـاال قـادر شـدیم کـه بـرق تولیـد  کنیم 
و دیگـر نیـاز منی بینیـم کـه درون خانـه 
شیشـته باشـیم و سـیویچ گـروپ مـا در 

خانـۀ همسـایه باشـد.«
 صحبت هایـش متام نشـده بـود، که باز 
بـرق رفـت؛ مـن و مادرکالنـم بـا اظهـار 
سـخنگوی  صحبت هـای  خوشـحالی 
می کردیـم  تفسـیر  و  تحلیـل  را  برشـنا 
کـه دوبـاره بـرق آمـد. ایـن بـار یـورش 
امریـکا  کنگـره  بـه  ترمـپ  هـواداران 
خانـۀ  در  شـاخ داران  کـه  دیدیـم  را 
دموکراسـی امریکا وارد شـده و به تقلب 

می فرسـتادند!  مـرگ  شـعار  کاران 
بـه  ترمـپ  توییت هـای  هـم  بعـد 
تلیفـون ام آمد کـه می گفت: افغانسـتان 
یـک کشـور ابـر سـتاره در سـطح جهـان 

بـه چنـد دلیـل. اسـت  شـده 
یـک: انتخاباتـش شـفاف تر از انتخابات 

امریـکا بود.
دو: خـودش بـرق نـدارد امـا تصمیـم به 

صـادرات بـرق گرفته.
تلیفونـم  بـه سـه کـه رسـیدم   .. سـه:. 
چـارج خـالص کـرد و خامـوش شـد و 

تاریکـی. و  مانـدم  مـن 

نجیب آرمان

حبیب شاهرخی

کتاب نامه |  انسان مردد

یادداشتی بر کتاب »روان درمانی اگزیستانسیال« از اروین یالوم

هر انسانی در مقطعی   
از زندگی به فکر فرو 

می رود و با دلواپسی های 
غایی اگزیستانسیال 

رسوکار پیدا می کند. اگر 
انسان بتواند مقاومت 
جانانه یی در برابر این 

دلواپسی ها داشته باشد 
به نتیجۀ مطلوب می رسد 

ولی اگر مقاومت پایین 
باشد، بیامری پدیدار 

می شود. 

»انسآن ها همیشه   
منشی دورسگرا نسبت به 
آزادی دارند. با اینکه به 

پیکاری بی امان برای 
رسیدن به آزادی دست 

می زنند، منتظر فرصتی 
هستند که از آن رصف 

نظر کنند و به نظامی 
استبدادی تن در دهند تا 

از باری که آزادی و 
تصمیم بر دوششان نهاده، 

بکاهند.«



از آن جا که جرم یک پدیده اجتامعی است، نحوه 

اجتامعی،  نهاد  کوچک ترین  فعالیت  و  عمل کرد 

ساخنت  متجانس  در  را  مهم  نقشی  خانواده،  یعنی 

بازی  اجتامع  در  افراد  فعالیت های  و  حرکات 

می مناید.

خانواده به عنوان سلول تشکیل دهندۀ پیکره  اجتامع 

نقش اساسی در سامت جامعه و پیش گیری از انواع 

انحرافات و جرایم دارد. 

است.  سامل  جامعه  یک  اساس گذار  سامل،  خانواده 

یک  موجودیت  صورت  در  که  می توانیم  گفته  پس 

خانواده سامل، می توان جامعه یی سامل را ساخت.

نتايج  و  انسان كاری است دشوار و وقت گري  تربيت 

آن نيز دير آشكار مـي شـود. بودن آدمي به چگونگي 

بد«  و  »خوب  اگر  دارد.  بستگي  وی  تربيت  نحوه  و 

برای  مناسب  رشايطي  ماك 

به  انسان  آيد  فراهم  تربيت 

و  مي كند  سري  يب نهايت  سمت 

اگر در اين امر غفلت شود، چه 

بسا كه آدمي از حد پست تـرين 

رود  فروتر  نیز  زمین  موجـودات 

برای  بسرت  مهم ترین  خانواده  و 

رشایط  و  است  فرزندان  تربیت 

فراهم  فرزندان  تربیت  برای  را 

می سازد.  

حیات خانواده در گرو احساس 

میان  پیوند  و  وابستگی  تعلق ، 

و  اولین  است.  آن  اعضای 

تامین  خانواده  نقش  مهم ترین 

اعضای  میان  در  محبت  ارزش 

از  ارزش  این  خود و پس اشاعه 

در  ژرف  دوستی های  و  محبت آمیز  روابط  ایجاد  راه 

میان افراد جامعه است. 

آنچه که مسلم است خانواده نقش بسیار مهمی در 

شکل گیری شخصیت، منش و رفتار کودک و نوجوان 

دارد، چرا که محیط خانواده محیطی است که فرد در 

آن چشم به دنیا گشوده و رشد خود را آغاز می کند ، 

در سنین اولیه زندگی با اینکه کودک هنوز قادر به 

انجام بسیاری از کارها نیست، لکن حرکات اطرافیان 

خود را تقلید کرده و رفتار و کردار اعضای خانواده در 

ضمیر او حک و شخصیت او پی ریزی می شود. 

متام  در  کودک  که  شده  آشکار  تجربه  به  امروز 

مراقبت  و  توجه  نیازمند  نه تنها  بلوغ  و  رشد  مراحل 

کامل جسامنی است بل در توانایی های احساسی، 

به راهنامیی و هدایت  نیاز مربمی  ادراکی و ذهنی 

اینکه  با درنظرداشت  با محبت دارد.  آگاهانه همراه 

گرفته  شکل  خانواده  محیط  در  فرد  یک  شخصیت 

خانواده می تواند نقش موثری در پیش گیری از وقوع 

جرایم ایفا مناید. 

اهمیتخانواده

1. خانواده ييك از عوامل موثر و اسايس در رفتار فرد 

است. كودك از بـدو تولـد خصوصيايت را از والدين 

را فراهم  به ارث میبرد که زمينه های رشدش  خود 

تنها جنبـه هـای  كودكان،  در  والدين  نفوذ  می کند. 

به  كودك  آشنايي  در  بل  نـدارد،  وراثتـي  و  ارثـي 

و  خانواده  وی،  فرهنگ پذيری  و  اجتامعي  زندگي 

والدين نقـش موثری را برعهده دارند.

که  اجتامع  در  افراد  اساسی  فکتورهای  از  یکی   .2

می باشد،  نیز  جامعه  در  آن ها  نقش  تعین کننده 

بار  اولین  برای  که  محیط  تنها  و  است  شخصیت 

شخصیت فرد در شکل می گیرد؛ خانواده است.

نیز  ما  کشور  اساسی  قانون  در  خانواده  برای   .3

جایگاه خاص در نظر گرفته شده است. چنانچه در 

ماده سی و چهارم قانون اساسی کشور ما از خانواده 

شده  برده  نام  جامعه  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به 

است.

4. از دیدگاۀ روان شناسان و جامعه شناسان یکی از 

نهادهای که در متجانس کردن رفتار افراد در جامعه 

نقش  نشان دهنده  این  و  است  خانواده  دارد  نفش 

برجسته خانواده در اجتامع است.

محیط  در  عاطفی  روابط  و  محبت  و  مهر  نقش 

خانواده:

مهر و محبت در محیط خانواده و ارزش قایل شدن 

گروه  با  را  آنان  ارتباط  فرزندان  شخصیت  برای 

آنان  هم ساالن مجرم را محدود می کند و از گرایش 

کمبود  فرزند  که  چرا  می کاهد،  مجرمانه  رفتار  به 

شخصیتی نخواهد داشت و گرفتار گرداب آسیب های 

با غفلت کانون  اجتامعی نخواهد شد. والدینی که 

خانواده خود را به رسدی و خموشی می کشانند باید 

محیط های  و  اشخاص  با  خود  فرزند  متاس  منتظر 

آلوده باشند. 

رابطه  این  در  دوگرف  نام  به  جرم شناسان  از  یکی 

می نویسد : اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل 

کند و روابط بین والدین و فرزندان طبیعی بود، در 

محیط خانواده جو دوستی و محبت حاکم باشد و در 

تامین شود  فرزند  طبیعی  نیازهای  اگر متام  نهایت 

طفل به راحتی اجتامعی شده و همچنین در روابط 

خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل 

خواهد داشت. 

پایبندیاعضایخانوادهبهمسایلرشعی

گناه خود جرمی است که در دادگاه وجدان محکوم 

جرم  ارتکاب  رسچشمه  گناه  ولیکن  است  مذموم  و 

بر  را در  قانون  به  پایبندی  به دین،  پایبندی  است. 

اصول  بایستی  جرم  ارتکاب  از  جلوگیری  برای  دارد 

دینی  فرهنگ  فکری  اصول  منود.  رعایت  را  دینی 

ضامن سامت روح و روان است و بسرتساز جامعه یی 

ادب  آن  در  که  است  متعالی  و  مستقل  مرتقی، 

رعایت  متام  و  تام  طور  به  افراد  اعتبار  و  احرتام  و 

می شود.

دوریوالدینازاختالفومشاجره

و  جنگ  باعث  خانواده  اعضای  هم فکری  عدم 

حضور  در  آنان  صحبت های  و  زن وشوهر  درگیری 

که  می گردد  باعث  مساله  این  و  می شود  فرزندان 

زندگی  رفنت  بین  از  برای  نگرانی  همواره  فرزندان 

والدین خود باشند. همیشه نگران و پریشان باشند 

از  محرومیت  اثر  در  والدین،  جدایی  صورت  در  و 

اطفال دچار کمبود محبت  مادر خود  یا  پدر  دیدار 

مذکور،  روانی  ناراحتی های  عکس العمل  می شوند. 

اوامر  از  پرخاش گری، مترد  به صورت عصیان،  بعداً 

پدر و مادر و باالخره منجر به ارتکاب جرایم مختلف 

می شود. 

گاهی دخرتان دست  ازهم پاشیدن خانواده،  اثر  در 

به فرار از منزل و مکتب زده و پرسان محیط بیرون 

از خانه را به محیط متشنج خانواده ترجیح می دهند 

جرایم  ارتکاب  به  باندها  در  عضویت  قبول  با  یا 

مختلف کشانده می شوند. ازهم گسیختگی خانواده 

فرد  که  چرا  و  دارد  مجرمانه  رفتار  در  مهمی  نقش 

الگوهای مناسب راهنامیان خود را از دست می دهد 

و بسرت مناسبی در جهت بروز اعامل مجرمانه پیش 

تنش ،  از  باید  خانواده  در  پس  می بیند،  خود  روی 

کشمکش  و طاق جلوگیری به عمل آید تا به رشد و 

سامت روان بچه ها آسیب کمرتی وارد شود و از این 

طریق از وقوع جرایم پیشگیری شود. 

اجتنابازتنبیهبدنیوخشونت

معموالً خانواده ها برای تربیت فرزندان از تنبیه بدنی 

استفاده می کنند، اما این روش نه تنها فایده یی ندارد 

بل نوعی تعارض دایمی بین فرزندان و پدر و مادر به 

وجود می آورد.

تربیت  محیط هایی  در  اغلب  آزاردهنده  مردان   

شده اند که خشونت در آن ها رفتاری متداول و عادی 

بوده و شاهد بدرفتاری با مادر و دخرتان خانواده از 

قربانی  یا خود  بوده اند  تر  بزرگ  برادر  یا  پدر  طریق 

خشونت ها بوده اند. 

مشاهده رفتار خشن در محیط خانواده، و تجربه مورد 

مردانی  چنین  تا  می شود  موجب  گرفنت،  قرار  آزار 

فرصت های مناسب برای پرخاشگری را هامنندسازی 

بنابراین  شوند؛  خشونت آمیز  رفتار  مرتکب  و  کرده 

و  رشد  در  نه تنها  والدین  از  فرزندان  الگوپذیری 

مؤثر  نیز  آن ها  آینده  رفتار  در  بل  کودکان،  پرورش 

خواهد بود. تنبیه بدنی کودک به دلیل اشتباهاتی 

همین  که  چرا  است؛  نادرستی  کار  داده  انجام  که 

احساس  نوع  یک  فرد  در  که  می شود  باعث  مسأله 

انتقام جویی به وجود بیاید که بعدها این انتقام جویی 

را نسبت به خانواده و یا اجتامع ابراز دارد. شاید برای 

شکست خانواده و ابراز نفرت و انزجار از والدین به 

جرم روی آورد و با این عمل بخواهد از آن ها انتقام 

جای  به  والدین  پس  بگیرد. 

اصولی  روش های  از  بدنی  تنبیه 

و  منوده  استفاده  کودک  تربیت 

و  رشد  جهت  را  خود  تاش  همه 

در  که  دهند چرا  انجام  او  تعالی 

سازگاری کودک در خارج از خانه 

و محیط اجتامعی نقش اساسی 

دارند.

پیشنهادات

در  که  فوق  موارد  درنظردشت  با 

گردید،  ذکر  خانواده  به  رابطه 

سامل  خانواده  که  گفت  می توان 

سامل  جامعه  یک  اساس گذار 

ابتدا  فرد  شخصیت  زیرا  است، 

که  اجتامع  کوچک ترین  در 

در سایر  بعدآ  و  است شکل می گیرد  هامنا خانواده 

محیط های اجتامعی به مرور زمان تکمیل می گردد.

در صورتی که فرد در خانواده به کمبود محبت، کم 

مواجه  نامناسب  رفتار  و  خشونت  والدین،  توجهی 

گردد، از لحاظ روانی باالی آن تاثیر منفی منوده و 

این فرد می تواند هم حیات خود و حیات سایر افراد 

که در اجتامع زندگی می منایند به خطر مواجه سازد.

امروزه جرایم در متام جهان به عنوان یک تهدید بزرگ 

کاهش  برای  می توانند  خانواده ها  و  است  موجود 

جرایم در جامعه نقش مهم و اساسی را بازی منایند، 

اگر فرآیند جامعه پذیری و کنرتول اجتامعی درنهاد 

می توان  شود،  اجرا  سامل  و  مناسب  به طور  خانواده 

انتظار داشت فرزندانی که درچنین خانواده یی رشد 

زیرا  باشند،  قانون گرا  شهروندانی  آینده  در  یابند، 

خانواده در ایجاد باورهای هنجاری بسیار موثر است 

اجتامعی  آسیب های  و  جرایم  توسعه  از  می تواند  و 

جلوگیری کند. 

هم  هنوز  انکشاف  به  رو  کشورهای  در  متاسفانه 

خانواده ها در سطح بسیار ابتدایی زندگی می کنند 

و از نقش عمده خود در قسمت تربیه فرزندان آگاۀ 

و معلومات الزم را ندارند بنآ موارد ذیل را می توان به 

عنوان پیشنهادات مقاله فوق تحریر منود:

قسمت  در  خانواده ها  آگاهی  سطح  بلندبردن   -1

تربیه فرزندان و جلوگیری از خشونت و تنبیه بدنی 

فرزندان توسط والدین.

برای  خشونت  از  عاری  و  سامل  محیط  ایجاد   -2

فرزندان و جلوگیری از بگومگوهای فامیلی در مقابل 

آن ها.

متفاوت،  زمآن های  در  فرزندان  دوام دار  کنرتول   -3

خصوصآ در محیط های بیرونی.

صحبت های  به  دقیق  دادن  گوش  و  شنیدن   -4

فرزندان و خواست های آن ها.

و  والدین  بین  صمیمی  و  دوستانه  روابط  ایجاد   -5

فرزندان، با ایجاد این روابط می توانیم از بسیار موارد 

که فرزندان حارض به بیان و رشیک ساخنت آن همراه 

ما نیستند باخرب شوییم.

6- ایجاد محیط مساوی و بدون فرق بین فرزندان.

و  مدت  کوتاه  آموزشی  دوره های  برگزاری   -7

و  والدین  مکلفیت های  به  رابطه  در  طویل املدت 

چگونگی نحوه برخورد آن ها با فرزندان، زیرا در اکرث 

روش های  هامن  با  والدین  هنوزهم  ما  کشور  نقاط 

این  که  می منایند  رفتار  خویش  فرزندان  با  سنتی 

رفتارهای نامناسب باعث ایجاد ناراحتی در فرزندان 

جامعه  و  خود  برای  افراد  چنین  و  گردیده  آن ها 

مشکل ساز می گردد.
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گناهکاری فردی_ مسوولیت جمعی
براساس نوشته های هانا آرنت  نقش و اهميت خانواده در كاهش جرایم

در آملـاِن دوران پـس از جنـگ، دربارۀ آنچه رژیم هیتلـر بر یهودیان 

همـه  »مـا  فریـاد  آمـد:  به وجـود  مشـابهی  مشـکات  بـود،  داشـته  روا 

نظـر  بـه  وسوسـه انگیز  و  ارجمنـد  بسـیار  ابتـدا  در  کـه  گناهکاریـم« 

می رسـید، در عمـل رصفـاً کسـانی را کـه واقعـاً گناهـکار بودنـد تـا حد 

زیادی تربئه کرد. 

باشـند،  گنـاه کار  همـه  کـه  زمانـی 

گنـاه،  نیسـت.  گنـاه کار  هیچ کـس 

همـواره  مسـوولیت،  خـاف  بـر 

امـری  گنـاه،  اسـت؛  متایزبخـش 

گنـاه  اسـت.  شـخصی  عمیقـاً 

نـه  و  اسـت  عمـل  بـه  معطـوف 

در  تنهـا  قابلیت هـا.  و  نیّت هـا 

گفـت  می تـوان  اسـتعاری  معنایـی 

کـه مـا نسـبت بـه خطاهـای پـدران 

یـا هموطنـان خـود یـا برشیـت و به 

اعاملـی  بـه  نسـبت  طـور خاصـه، 

چنـد،  هـر  نداده ایـم،  انجـام  کـه 

بنـا بـر سـیر وقایـع، مجبـور باشـیم 

احسـاس  بپردازیـم،  را  آن  بهـای 

احسـاس  چـون  و  می کنیـم  گنـاه 

گاهـی  آ  و  وجـدان،  عـذاب  گنـاه، 

از خطـاکاری در قضـاوت اخاقـی 

و حقوقـی سـهم به سـزایی دارنـد، عاقانه تـر اسـت کـه از بیـان چنیـن 

اسـتعاره هایی خـودداری کنیـم، ]زیـرا[ برداشـت تحت اللفظـی از ایـن 

اسـتعاره ها تنهـا به ابـراز احساسـات مبالغه آمیز و سـاختگی  می انجامد 

می دهـد. قـرار  تحت الشـعاع  را  واقعـی  مسـایل  همـۀ  کـه 

 از نظـر مـن، مسـوولیت جمعـی در قبـال اجتـامع همـواره سیاسـی 

اسـت، خـواه در شـکل قدیمی تـر خـود کـه کل جامعـه مسـوولیت هـر 

آنچـه را کـه یکـی از اعضایـش انجـام داده، بـر عهـده می گیـرد، خـواه 

جامعه یـی کـه در برابـر آنچـه بـه نـام او انجـام شـده، مسـوول به شـامر 

مـی رود. 

البتـه ایـن نـوع دوم بـرای مـا مهم تـر اسـت زیـرا، چـه خـوب چـه بـد، 

فقـط محـدود بـه حکومت های مبتنی بـر منایندگی نیسـت بل در همۀ 

جوامـع سیاسـی کاربـرد دارد. هـر حکومتـی خـود را در برابـر اعـامل 

پیشـین  حکومـت  سـوءرفتارهای  و 

مسـوول می دانـد و هـر ملتـی خـود 

را مسـوول اعـامل و سـوءرفتار های 

امـر  ایـن  می شـامرد.  گذشـتگان 

حکومت هـای  مـورد  در  حتـی 

اسـت  ممکـن  کـه  هـم،  انقابـی 

حکومت هـای  معاهـدات  بـار  زیـر 

پیشـین نروند، صادق اسـت. زمانی 

حکومـت  بناپـارت  ناپلئـون  کـه 

فرانسـه را در دسـت گرفـت، گفـت: 

مسـوولیت هـر آنچه را که فرانسـه از 

زمـان شـارملانی تـا دوران حکومـت 

داده،  انجـام  روبسـپیر  وحشـِت 

عبـارت  بـه  می گیـرم؛  عهـده  بـر 

دیگـر، چـون عضـوی از ایـن ملـت 

و مناینـدۀ ایـن اجتامع سیاسـی ام، 

متـام اینهـا بـه نـام مـن انجام شـده 

اسـت. بـه ایـن معنا، مـا همـواره در برابرگناهـان پدران خود مسـوولیم، 

هـامن طـور کـه از مثـرۀ شایسـتگی های آن هـا نیـز بهره مند می شـویم؛ 

امـا سـوءرفتار آن هـا مـا را، بـه صـورت اخاقـی یـا حقوقـی، گناهـکار 

منی کنـد و اعـامل آن هـا را نیـز منی توانیـم بـه شایسـتگی های خـود 

دهیـم. نسـبت 

الهه موسوی
جامعه شناس

پس اندازهای کرونایی!
  تحقیق جالبی پیرامون کرونا انجام شده و می گوید اگر یک دوا )یا واکسین( بتواند حتی نیم 

روز از دوره  رسایت کرونا را کم کند چه اتفاقی می افتد: دوره  رسایت قطعی کرونا در حالت 
معمول 9.5 روز است. اگر نیم روز از آن کم شود 1.7میلیون نفر کمر کرونا می گیرند و 

209میلیارد دالر کمر هزینه می شود. اگر 2.5 روز از دوره رسایت کم شود 7.4میلیون نفر کرونا 
منی گیرند و 293میلیارد دالر ذخیره می شود.

سنسورهای زنده در صنعت
  دسته یی جدید از سنسورها در صنعت استفاده می شود که از موجودات 

زنده استفاده می کنند. به طور مثال  برای کنرل کیفیت آب شهری در ورشوی 

لهستان از صدف استفاده می شود. صدف ها وقتی دهانشان را باز می کنند که 

کیفیت آب مناسب باشد. آالرم سیستم با بسته شدن صدف فعال می شود !

پوهیالی محمدامیر اطلس

مسوولیت جمعی   
در قبال اجتامع همواره 
سیاسی است، خواه در 

شکل قدیمی تر خود 
که کل جامعه 

مسوولیت هر آنچه را 
که یکی از اعضایش 
انجام داده، بر عهده 

می گیرد، خواه 
جامعه یی که در برابر 

آنچه به نام او انجام 
شده، مسوول به شامر 

می رود. 

زمانی که همه   
گناه کار باشند، 

هیچ کس گناه کار 
نیست. گناه، بر 

خالف مسوولیت، 
همواره متایزبخش 

است؛ گناه، امری 
عمیقاً شخصی است. 
گناه معطوف به عمل 

است و نه نّیت ها و 
قابلیت ها. 



به تازگـی لسـت ۱۰موبایـل قدرمتنـد و برتـر اندرویدی بنچـامرک آنتوتو 
منتـرش شـده کـه انتهـای بـازه آن ماه جنوری سـال۲۰۱۸ اسـت. این لسـت 
بـر اسـاس متـام مدل هایی اسـت که بیش تریـن امتیاز را در ایـن بنچامرک 
کسـب کردنـد. این لسـت را بایـد جدیدترین آمـار موبایل هـای اندرویدی 
پـس از به روزرسـانی نرم افـزار بنچـامرک آنتوتـو به نسـخه ۷.۰.۱ دانسـت. 
ایـن لسـت مختـص موبایل هـای اندرویـدی بـوده و نامـی از آی فون هـای 

اپل در آن نخواهید یافت.

یـا  )و   ۸۴۵ اسـنپدراگون  تراشـه  بـه  مجهـز  پرچـم داران  آن کـه  از  قبـل 
اگزینـوس ۹۸۱۰ کـه قدرتـی بیش از پرچـم دار کوالکام دارد( مانند گلکسـی 
معرفـی شـوند، آی فون هـای  ایسـوس ذن فـون۵  یـا  و   XZ۲ اکسـپریا  ،S۹
اپـل A۱۱ توانسـته بودنـد صـدر جـدول بنچـامرک  بـا تراشـه  سـال۲۰۱۷ 
آنتوتـو را بـه تـرف خـود درآورنـد، امـا اکنـون رقبـای اندرویـدی با تراشـه 
جدیدشـان بـه صـدر جـدول رسـیده اند )بـه دلیـل محدودیـت بـازه زمانـی 

تعییـن شـده در ایـن لسـت حضـور ندارنـد.(
برتریـن موبایـل اندرویـدی حـال حـارض بـا امتیـاز۲۱۴۵۸۰ اسـامرت فونی 
نیسـت جـز هـواوی میـت ۱۰پـرو؛ دیوایسـی کـه بـا بهره منـدی از تراشـه 
کایرین۹۷۰مجهـز بـه هـوش مصنوعـی، هم قـدرت و هم کارایـی را به کاربر 
هدیـه می کنـد. جایـگاه دوم نیز نصیـب محصولی دیگر از هـواوی و همین 

رسی بـا نـام هـواوی میت۱۰ شـده اسـت!
ایـن گجـت توانسـته بـا هـامن پردازنده و کسـب امتیـاز۲۱۲۸۴۱ پشـت رس 
بـرادر مدرن تـرش قـرار گیـرد. در کـامل تعجـب مکان سـوم نیـز متعلق به 
اسـامرت فونی از هواوی یعنی آنر V۱۰ بوده که آن هم از تراشـه کایرین۹۷۰ 
بهره منـد اسـت. ایـن گجـت نیـز توانسـته امتیـاز بسـیار عالـی۲۱۲۵۵۷ را 
به دسـت آورد. هـواوی بـا شـاهکارهای سـال۲۰۱۷ خود صدر جـدول آنتوتو 
را قبضـه کـرده اسـت، امـا این پایـان کار نبـوده و محصولی دیگـر از رشکتی 
چینـی با نـام وان پلس۵ توانسـته با تراشـه اسـنپدراگون۸۳۵ امتیاز۲۱۱۲۹۲ 

را کسـب کنـد تـا جایـگاه چهارمـی را از آن خود کند.
 پشـت رس ایـن موبایـل بـرادر هم نام و جوان تـرش یعنی وان پلـس ۵T قرار 
دارد کـه بـه امتیـاز۲۱۰۱۳۴ نایـل شـده اسـت. تـا ایـن  جـای کار ۵ موبایـل 

برتـر اندرویـدی را چینی هـا بـه تصاحـب خـود درآوردند.
به نـام  دیگـری  چینایـی  موبایـل  کـه  می شـویم  متوجـه  لسـت  ادامـه  بـا 
زد تـی ای نوبیـا Z۱۷S کـه آن هـم از تراشـه اسـنپدراگون۸۳۵ بهـره می بـرد، 
توانسـته بـا کسـب امتیـاز۲۰۸۹۲۲ رتبـه ششـم را از آن خـود کنـد. پـس از 
آن موبایـل پرچـم دار شـیایومی Mi ۶ جایـگاه هفتـم را از آن خـود کـرده 
اسـت. ایـن دیوایـس با تراشـه اسـنپدراگون۸۳۵ توانسـته به طـور میانگین 

آورد. به دسـت  را  امتیـاز۲۰۶۵۷۱ 
 رده هشـتم نیـز نصیـب محصـول دیگـری از همین کمپنی یعنی شـیایومی 

Mi Mix ۲ شـده کـه توانسـته منره قابـل قبول۲۰۵۲۰۶ را کسـب کند.
باالخـره اثـری از کهکشـانی های سمسـونگ در ایـن لسـت رویـت شـده و 
گلکسـی نـوت۸ را می بینیـم کـه جایـگاه نهمـی را به خـود اختصـاص داده 

است.
گلکسـی S۸ پلـس نیـز رتبـه دهـم را به دسـت آورده تـا سمسـونگ حداقـل 
دومناینـده در انتهـای ایـن لسـت داشـته باشـد. نکتـه جالـب ایـن لسـت 
عـدم حضـور حتـی یـک اسـامرت فون از ال جـی، سـونی و یا اچ تی سـی بوده 
اسـت! انتظار داریم پرچم داران   جدیدی که در منایشـگاه MWC معرفی 
شـدند بـا ورود رسـمی خـود بـه بنچـامرک آنتوتـو، لسـت مـاه فـربوری را 

دگرگـون کـرده و تغییراتـی اساسـی در ایـن جـدول ببینیـم. 

این که »قله اورست بلند ترین قله جهان است« را 

همه می دانیم اما آیا همه چیز درباره این قله به همین 

یک جمله ختم می شود؟ ما چند نکته جالب دربارۀ 

هنوز  شاید  که  می کنیم  بازگو  برایتان  را  اورست 

ندانید.

عنکبوتهایهیاملیایی

 عنکبوتی با نام »اوفریس اومنیسوپرستس«، معروف 

به عنکبوت پرشی هیاملیا، که در گوشه سنگ ها 

از  و بین صخره های اورست زندگی می کند، یکی 

معدود مخلوقاتی است که در این حد از ارتفاعات 

زندگی می کند.این عنکبوت قادر به خوردن همه 

حرشاتی که قادر به پرواز در آن مناطق اند، است. 

کوهنوردان اوفریس را در ارتفاع ۶۷۰۰ مرتی اورست 

پیدا کرده اند و به همین دلیل می توان گفت که غیر 

از چند مورد ویژه از پرندگان، اوفریس تنها موجود 

زنده یی است که در این ارتفاع از سطح زمین زندگی 

می کند. البته در سال ۱۹۲۴، یک گروه کوهنوردی 

بریتانیایی نوعی ملخ در اورست کشف کردند که در 

حال حارض منونه آن در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا 

نگهداری می شود.

۲۱بارفتحاورست

اپا رشپا، کوهنورد نپالی، تاکنون ۲۱بار بام جهان را 

فتح کرده است. وی اولین بار در ماه می ۱۹۹۰ پس 

از سه صعود ناموفق برای اولین بار قله اورست را فتح 

کرد.

رشپا که برای کشف رازهای پنهان اورست، پس از 

اولین صعود، هرسال صعود را تکرار کرده و تا سال 

با  رسانده،  ۲۱بار  به  را  خود  صعود  تعداد   ۲۰۱۱

مشاهده وضعیت قله و تغییر آن طی این سال ها، به 

شدت از عواقب گرم شدن زمین ابراز نگرانی کرده 

است. او آب شدن برف های روی قله را باعث سخت تر 

شدن صعود دانسته و اظهار می کند که با همین آب 

شدن ها، محل زندگی افراد ساکن در دامنه قله، که 

خود نیز جزو آن ها است، غرق در سیاب خواهد شد. 

۴ صعود آخر اپا رشپا همراه با تعدادی آزمایش بر روی 

قله اورست بود.

قدمت۴۵۰میلیونساله

اگرچه رشته کوه هیاملیا ۶۰میلیون سال پیش شکل 

گرفته است، اما تاریخ آن قدمتی بیش از این دارد. 

سنگ آهک،  که  زمانی  و  قبل  سال  ۴۵۰میلیون 

قسمتی از الیه های رسوبی بوده است، اورست در زیر 

آب قرار داشته است. به مرور زمان، سنگ ها به هم 

نزدیک شده و رشدی معادل سالیانه ۱۱سانتیمرت 

را تجربه می کنند. امروز، شام می توانید فسیل هایی 

مربوط به موجودات دریایی را در قله اورست پیدا 

کنید. در سال ۱۹۲۴، نوئل اودل با کشف نخستین 

فسیل های موجودات دریایی در اورست، این مساله 

را کشف کرد. اولین منونه سنگ های بام دنیا را نیز 

برای اولین بار یک گروه سوییسی در سال ۱۹۵۶ با 

خود به همراه آوردند.

ارتفاعاورستچندمرتاست؟

 ارتفاع دقیق قله اورست چند مرت است؟ این بستگی 

می کنید.  زندگی  کشوری  چه  در  شام  که  دارد 

چین ارتفاع اورست را ۸۸۴۴ مرت عنوان می کند، 

درحالی که نپال مدعی است که ارتفاع اورست 

۸۸۴۸ مرت است. دلیل ارتفاع کمرت در منابع 

چین این است که معیار آن ها برای ارتفاع قله، 

تنها سنگ بوده و مقدار یخ روی قله را جزو 

این حال  با  محاسبه منی کنند.  ارتفاع 

مجامع بین املللی، برف روی قله را نیز 

جزو ارتفاع آن محاسبه می کنند. 

در سال ۲۰۱۰ نیز، چین و نپال 

به این توافق رسیدند که ارتفاع 

اورست را هامن ۸۸۴۸ مرت در 

نظر بگیرند.

ناماورستچیست؟

 مرتفع ترین قله دنیا در دنیا اورست 

خوانده می شود، اما تبتی ها به این قله 

معنی  به  نام  این  می گویند.  »قوموالنگام« 

»زندگی الهه مادر« می باشد. اما اورست فقط این 

دو نام را ندارد. به طور مثال، در نپال »ساگارماتا« به 

معنی »پیشانی آسامن« نام دارد که این نام پارک 

اما  شده.  واقع  آن  در  اورست  که  است  نپال  ملی 

»اورست« نام خود را از اولین کاشف خود که مردی 

بریتانیایی به نام »جرج اورست« بود گرفته است.

هزینۀصعودبهاورست

 صعود به اورست چیزی حدود چندهزار دالر هزینه 

فتح  قصد  که  کسانی  تعداد  به  روز  هر  اما  دارد، 

سال ۲۰۱۲،  در  می شود.  افزوده  دارند  را  اورست 

رالف دایموویتس، کوهنورد آملانی، عکسی را منترش 

کرد که در آن صف افراد درحال صعود به اورست 

آن  رالف  این صف دراز که  البته  را نشان می داد. 

را به تصویر کشیده بود، به دلیل اوضاع نامساعد 

جوی از فتح قله بازماند. ۱۹ می ۲۰۱۲ روزی بود 

که افراد صعودکننده به قله باید در صفی ۲ساعته 

به انتظار می نشستند. در این روز بیش از ۲۳۴نفر 

خواهان صعود به قله بودند. البته ناگفته مناند که 

از این افراد صعودکننده، ۴نفر به دلیل عدم احتیاط 

در گذرگاه های صعب العبور، جان خود را از دست 

دادند.

دراورستهمنظافترارعایتکنید

که  دیده اید  اورست  از  فراوانی  عکس های  حتامً 

زیبایی و شکوه آن را از زوایای مختلف به منایش 

گذاشته اند، اما روی دیگر این زیبایی و شکوه جایی 

است که کوهنوردان زباله های خود را در کوه رها 

کرده اند. بر اساس یک آمار تقریبی، حدود ۵۰ تن 

زباله رها شده در اورست وجود دارد که هر روز و با 

صعودهای جدید بر حجم آن افزوده می شود.

کپسول های  از  عظیمی  حجم  اورست  دامنه  در 

که  دارد  وجود  کوهنوردی  تجهیزات  و  اکسیژن 

صعودکنندگان آن ها را در کوه رها کرده اند. از سوی 

دیگر، اورست مملو از جنازه صعودکنندگان ناکام 

مناطق،  آن  بودن  صعب العبور  دلیل  به  که  است 

امکان انتقال این اجساد وجود ندارد. حتی در میان 

این اجساد، جنازه افرادی که به عنوان راهنامی گروه 

بوده اند نیز مشاهده می شود.

البته از سال 

۲۰۱۴دولت نپال قوانینی درباره صعود به اورست 

هنگام  صعودکننده،  افراد  آن  طی  که  کرده  وضع 

بازگشت باید حداقل ۸کیلوگرام زباله را با خود به 

پایین قله بیاورند.

اورستهنوزرشدمیکند

 ممکن است اندازه گیری صورت گرفته توسط نپال 

و چین معیار درستی برای ارتفاع اورست نباشد. در 

به طور  اورست  که  دریافتند  محققان  سال ۱۹۹۴ 

متوسط سالیانه ۴میلیمرت رشد می کند. هامنطور 

حرکت  درحال  همچنان  زمین  صفحه های  که 

هستند، اورست نیز به رشد خود ادامه می دهد. در 

سال ۱۹۹۹ محققان آمریکایی تجهیزاتی را بر روی 

اورست نصب کردند که امکان مشاهده این تغییرات 

تحقیقات خود  در حال گسرتش  آن ها  می داد.  را 

هستند تا ثابت کنند که ارتفاع قله اورست درحال 

حارض ۸۸۵۰مرت است.

اورستبلندترینقلهدنیانیست

هاوایی،  غیرفعال  آتشفشان  قله  کیا«  »مائونا   

۴۲۰۵مرت از سطح دریا ارتفاع دارد. اما باید بدانید 

که ۶۰۰۰مرت از این کوه در زیر آب قرار دارد. اگر 

معیار اندازه گیری را کف اقیانوس قراردهیم، ارتفاع 

حدود  که  بود  خواهد  حدود ۱۰۲۰۳مرت  قله  این 

۱۷۰۰مرت از اورست بلندتر است.

کره  نقطه  بلندترین  اورست،  که  بدانید  نیست  بد 

زمین هم نیست. آتشفشان خاموش »چیمبورازو« در 

اکوادور ۶۲۶۷ مرت از سطح دریا ارتفاع دارد، اما این 

معیار ربطی به بلندترین نقطه جهان ندارد. کره زمین 

در برخی از مناطق خود دارای پوسته ضخیم تری 

است و به همین دلیل اکوادور نسبت به نپال، فاصله 

بیشرتی با مرکز زمین دارد. اگر از این نقطه نظر به 

مرتفع ترین نقطه زمین نگاه کنیم، اورست بلندترین 

نقطه زمین نخواهد بود.

بیش از 80درصد مساحت افغانستان را رشته 

کوه های »هندوکش«، »کوه بابا«، »سیاه کوه«، »سفید 

کوه« و برخی کوه های دیگر شکل داده است.

بیشرت کوه های افغانستان، در مرکز، رشق و شامل 

رشقی این کشور واقع شدند که اکرث این مناطق در 

زمستآن ها هوای رسدی دارند و بارندگی بیشرت به 

شکل برف است.

و صعب العبور هندوکش که  رشته کوه های عظیم 

تا شبه قاره هند امتداد یافته و همچنین رشته کوه 

»هیاملیا« در گوشه رشقی افغانستان که به کوه های 

کوه های  رشته  و  می پیوندند  هندوکش  و  »پامیر« 

کاما  رسزمینی  را  افغانستان  هندوکش،  جانبی 

کوهستانی کردند.

»اکوتوریسم  کتاب،  در  عظیمی«  عظیم  »محمد 

اصل  یک  مطابق  که:  است  آورده  افغانستان«  در 

و  چین  یا  بلندی  و  پستی  اندازه  هر  بوم شناسی 

شکستگی منطقه ای بیشرت باشد، »تنوع زیستی« 

یعنی گوناگونی جانوران و گیاهان آن منطقه بیشرت 

خواهد بود و به همین علت است که گونه های بسیار 

متنوع جانوری و گیاۀ را در کوه ها و صخره ها مشاهده 

می کنیم.

برخی از گونه های گیاۀ در سمت سایه گیر صخره ها 

و برخی در سمت آفتاب گیر رشد می کنند، پاره ای 

رویش  قابلیت  رسدتر  و  بلندتر  ارتفاعات  در  دیگر 

دارند.

طبق نوشته عظیمی، در افغانستان هرچه از رشق 

به سمت غرب برویم از ارتفاع کوه ها کاسته شده و 

کوه های مرتفع به تدریج جای خود را به دره های 

عمیق، فات های خالی از درخت و دشت های باد 

رفته و سوزان می دهند اما در مرکز کشور تا چشم کار 

می کند کوه است و کوه، و دره های عمیق و ژرف که 

روزهایی شفاف و شب هایی به شدت رسد را دارند.

مناطق  برخی  در  رسزمین  این  گذرگاه های  حتی 

دریا  سطح  از  مرت  از 2000  بیش  ارتفاعی  دارای 

عنوان  به  جهان  در  هندوکش  قله های  است. 

»قله های بلند با رضیب سختی باال در آسیا« شناخته 

می شوند.

افغانستان  جاذبه های  دیگر  از  یخچالی  کوه های 

شامل  در  کوه ها  این  اکرث  که  می شود،  محسوب 

رشقی افغانستان قرار دارند. خط برف در این نقاط از 

ارتفاع 5000 مرت نیز عبور می کند.

در  »واخان«  جنوبی  مرز  در  یخچال  سلسله  یک 

امتداد سلسله کوه هایی که رود »پنج« را از سمت 

جنوب احاطه کردند تا ارتفاع 6000 مرت قرار گرفتند 

و یک یخچال بزرگ نیز باالی سلسله کوه واخان قرار 

دارد.

در قسمت غربی هندوکش به خصوص در کوه های 

به  مربوط  فرورفتگی  زیادی  تعداد  آن،  شاملی 

دریاچه های یخچالی مشاهده می شود.

که  است  این  در  افغانستان  یخچال های  اهمیت 

بسیاری از رودخانه های شامل رشقی این کشور را 

تغذیه می کنند.

بلندترینقلٔهکوهدرافغانستان
در  کوه  قلٔه  بلندترین  نَوشاخ،  قلٔه  یا  نُه شاخ  قلٔه 

رشته کوِه  مستقل  بلند  قلٔه  دومین  و  افغانستان 

هندوکش می باشد که ۷٬۴۹۲ مرت باالتر از سطح آب 

دریا واقع شده است. کوه نو شاخ در پارک ملی واخان 

در ولسوالی واخان قرار دارد. دامنٔه شاملی و غربی 

آن در خاک افغانستان و دامنٔه جنوبی و رشقی آن در 

خاک پاکستان واقع شده است.

صعودها

در  جاپانی  کوه نوردی  گروه  یک  بار  نخستین 

سال۱۹۶۰ به این قله صعود کرد. توشیاکی ساکای 

و گورو ایواتسوبو از این گروه به قله رسیدند. نخستین 

سال  در  علی(نیز  )گرگ  و  دریا(  )ملنگ  افغآن ها 

هم  افغان  زن  اولین  رسیدند.  قله  این  به   ۲۰۰۹

حنیفه یوسفی بود که در ۲۴ سالگی پس از پس از 

۲۱روز کوه نوردی، موفق به فتح قله نوشاخ شد.
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چند نکته درباره قله اورست 

کوه نوردی در افغانستان

آن ماجراجو، آن مرد َخِیر و آن کوهنورد افسانه یی کی بود؟
11 جنوری، دوازدهمین سال روز درگذشت رس ادموند هیالری، اولین فاتح قله اورست است. رِس ادموند هیالری، کوهنورد اهل زالندنو، اولین کسی بود که در 29 می 1953 همراه با تنزینگ نورگی، راهنامی   

نپالی، به قله 8850 مری اورست صعود کرد. او از آن زمان به بعد زندگی اش را وقف کمک به راهنامهای )رشپا( ناحیه کومبوی نپال کرد. وی در سال 2003 شهروند افتخاری نپال شد.

نخست وزیر وقت زالندنو در هنگام درگذشت هیالری در مورد او گفته بود: »این ماجراجو، این مرد َخِیر و این کوهنورد افسانه یی معروف ترین زالندنویی است که تاکنون زیسته است.«

رِس ادموند در 19جنوری 1919 در اوکلند به دنیا آمد و در جریان جنگ جهانی دوم خلبان نیروی هوایی بود. در دهه 1980 او سفیر زالندنو در هند بود.

معرفی ۱۰موبایل قدرمتند
تهیه و گردآوری: هـام عـمرو برتر اندرویدی دنیا



یک طیاره مسافری با 62 رسنشین لحظاتی پس از 

پرواز از میدان هوایی جاکارتا در اندونیزیا به دریا سقوط 

کرد.

مقام های  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

رشکت  به  هواپیامی  این  که  گفته اند  اندونیزیایی 

بوده  بوئینگ- 737  نوع  از  هواپیامیی»رسیویجایاایر« 

که مقصد پرواز آن والیت کالیامنتان غرب اندونیزیا بوده 

است.

وبسایت Flightradar 24.com می گوید این هواپیام 

در کم تر از یک دقیقه سه کیلومرت از ارتفاع، خود را از 

دست داد. شاهدان عینی گفته اند که دست کم صدای 

یک انفجار را شنیده اند.

یک ماهی گیر به بی بی سی افزوده، شاهد آن بوده که 

هواپیام در آب فرو رفته و در آن جا منفجر شده است.

نیز گفته که مختصات مکان  اندونزی  نیروی دریایی 

هواپیام را دارد و تیم های جستجوی دریایی به آن محل 

اعزام شده اند.

شامری از ساکنان جزیرۀ النکانگ در نزدیکی محلی که 

این هواپیام ناپدید شده، گفته اند اشیایی را پیدا کرده اند 

که تصور می شود متعلق به هواپیام باشد.

رشکت هواپیامیی داخلی رسیویجایا ایر بیان کرده که 

باره است. گفته  این  در حال جمع آوری اطاعات در 

شده که این هواپیام آخرین بار در ساعت 2:40 دقیقه 

به وقت محلی اندونیزیا متاس داشته است.

این هواپیام،  از سقوط  در همین حال، یک روز پس 

نیروی دریایی اندونزیا محل سقوط آن را شنسایی کرده 

است. مقام های اندونزیایی می گویند که محل سقوط 

فاصله  به  روز شنبه  که  بوئینگ ۷۳۷  هواپیامی  یک 

کوتاهی بعد از پرواز از میدان بین املللی جاکارتا در دریا 

سقوط کرد، را یافته اند.

هواپیام در یک پرواز داخلی به والیت کالیامنتان غربی 

در بورنئو می رفت که قرار بود ۹۰ دقیقه به طول انجامد 

و با این حال حدود چهار دقیقه بعد از پرواز دچار سانحه 

شد.

و غواصان  اعزام شده اند  به محل  از ده کشتی  بیش 

نیروی دریایی مشغول جستجو هستند. محققان درحال 

تحلیل اقامی هستند که تصور می شود قطعات هواپیام 

باشد.

جستجو  سازمان  رسپرست  پوروهیتو  باگوس  مارشال 

سقوط،  از  پیش  هواپیام  که  گفته  اندونیزیا  نجات  و 

وضعیت اضطراری اعام نکرده بود.

به گفته مقام های اندونزیا، هواپیامیی که شنبه دچار 

آن  ساخت  تاریخ  از  ۲۶سال  حدود  شده  سانحه 

می گذشت.

این پرواز که ۱۲ خدمه داشت، 62 مسافر را حمل می 

کرد که هفت نفر آن ها کودک و سه نفر نوزاد بودند. 

متامی رسنشینان شهروندان اندونزیا بودند.

طیاره  یک   ،2018 سال  اکترب  در  نیز  این  از  پیش 

بوئینگ 737 مکس در ۲۰ کیلومرتی شامل جاکاراتا 

سقوط کرده بود.

وزارت خارجه امریکا می گوید که تهدید ایران مبنی 

بر اخراج بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی»فراتر 

از نقض برجام« است.

امریکا  خارجه  وزارت  اینرتنشنال،  ایران   گزارش  به 

آژانس  اخراج  برای  ایران  تهدید  بیانیه یی  صدور  با 

بین املللی انرژی امتی را فراتر از نقض برجام دانسته 

و تاکید ورزید که تهران طبق توافق نامه»ان پی تی« که 

به بازرسان اجازه دسرتسی می دهد، نقض این تعهدات 

فراتر از برجام خواهد بود.

این بیانیه با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسامی 

برای اخراج بازرسان آژانس بین املللی انرژی امتی در 

صورت رفع نشدن تحریم ها، افزوده که بار دیگر رژیم 

ایران از برنامه هسته یی خود برای باج گیری از جامعه 

جهانی و تهدید امنیت منطقه استفاده کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه امریکا آمده است:»نه تنها ایاالت 

متحده، بل همه کشورها پیروی ایران از تعهداتش را 

باال  را  ایران  موقعیت  هسته یی  بازی  می دانند.  مهم 

منی برد، بل به انزوا و فشار بیشرت منجر خواهد شد.«

غنی سازی  افزایش  به  اشاره  با  امریکا  خارجه  وزارت 

حامی  بزرگ ترین  که  کرد  اضافه  ایران  در  اورانیوم 

در  اورانیوم  غنی سازی  اجازه  نباید  جهان  در  تروریزم 

هیچ سطحی را داشته باشد.

از  ایاالت متحده  این که  بیان  با  امریکا  وزارت خارجه 

انرژی  بین املللی  آژانس  مستقل  و  حرفه یی  نظارت 

امتی بر برنامه هسته یی ایران پشتیبانی می كند،  تاکید 

ورزید که اخراج بازرسان بین املللی باید با محکومیت 

جهانی مواجه شود.

وزارت  سخنگوی  اورتگاس  مورگان  دیگر،  سوی  از 

خارجه امریکا، در توییتی نوشته است: »امروز ایران بار 

دیگر تهدید کرد که بازرسان هسته یی را اخراج خواهد 

کرد. این رفتار، پادمان آژانس بین املللی انرژی امتی 

را نقض می کند و الزم است که از طرف جامعه جهانی 

محکوم گردد.

روز شنبه )20 جدی( احمد امیرآبادی فراهانی، عضو 

لغو  صورت  در  که  کرد  تاکید  مجلس،  رییسه  هیات 

بازرسان  آینده،  تا سوم ماه  امریکا  نشدن تحریم های 

آژانس بین املللی انرژی امتی از ایران اخراج خواهند 

شد.

امیرآبادی فراهانی گفت که دولت مکلف است قانون 

مصوب مجلس را اجرا کند و در صورت برداشته نشدن 

تحریم ها حتام اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف 

خواهد شد.

ماه  که ۱۲  اسامی  شورای  مجلس  مصوبه  براساس 

جدی برای اجرا اباغ شده است، در صورت لغو نشدن 

اجرای  است  موظف  دولت  ماه  دو  مدت  تا  تحریم ها 

داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

سـاختامن  بـر  خشـونت بار  رویدادهـای  از  پـس 

کنگـره امریـکا، وزارت خارجـه آملـان از اتحادیـه اروپا 

و امریکا خواسـت که برای»طرح مارشال دموکراسی« 

متحد شوند.

وزیرخارجـه  مـاس  هایکـو  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

آملـان روز شـنبه )20جـدی( بـه دنبـال رویدادهـای 

کنگـره  سـاختامن  در  گذشـته  هفتـه  خشـونت بار 

امریـکا، خواسـتار اتحـاد میـان امریـکا و اروپـا بـرای 

اجـرای طرحـی شـد کـه وی آن را طرح مارشـال برای 

کـرد. عنـوان  دموکراسـی 

وزیـر خارجـه آملـان بـا اشـاره بـه رویدادهـای هفتـه 

گذشـته در کنگـره امریـکا که به مـرگ ۴ معرتض و ۱ 

پولیـس انجامیـد، بـه خربگـزاری DPA آملـان گفت: 

»مـا نبایـد بـه دشـمنان لیـربال دموکراسـی مجـال و 

فضـا بدهیـم. ایـن نه تنهـا در ایـاالت متحـده کـه در 

آملـان و اروپـا نیـز صـدق می کنـد.«

وی افـزود: »مـا آمـاده همـکاری بـا امریـکا در زمینـه 

طـرح مشـرتک مارشـال بـرای دموکراسـی هسـتیم.«

آقـای مـاس بـه جزییـات ایـن طـرح اشـاره نکـرد امـا 

بـا ایـن حـال گفـت از اظهـارات رییس جمهـور تـازۀ 

 منتخـب امریـکا جـو بایدن بـرای ایجاد »شـبکه یی از 

کشـورهای دموکراتیـک« اسـتقبال می کنـد.

وزیر خارجه آملان با اشـاره به این که فرانسـه و آملان 

در سـال ۲۰۱۹ »اتحـاد بـرای چندجانبه گرایـی« را با 

بیـش از ۲۰کشـور ایجـاد کـرده، گفـت: »اعتقـاد بـه 

یکپارچگـی، بـه دموکراسـی بـه عنـوان انسـانی ترین 

تنهـا  عقـل  و  علـم  قـدرت  بـه  و  حکومـت،  شـکل 

در  شـود.  محافظـت  مشـرتک  اتحـاد  بـا  می  توانـد 

ایـن راه هیـچ رشکای بهـرت، نزدیک تـر و طبیعی تـری 

نسـبت بـه امریـکا و اروپـا در قـرن ۲۱ وجـود نـدارد.«

طرح مارشـال نام یک کارزار سیاسـت خارجی ایاالت 

متحـده برای بازسـازی کشـورهای اروپـای غربی پس 

از جنـگ جهانـی دوم اسـت. امریـکا در ایـن طـرح 

۱۸دموکراسـی  بـه  دالـر  ۱۲میلیـارد  اختصـاص  بـا 

جنـگ زده اروپـای غربـی کمـک کـرد تا اقتصـاد خود 

را پـس از جنـگ بازسـازی کننـد و در عیـن حـال، 

سـدی در برابـر نفـوذ و گسـرتش کمونیسـم بسـازند.

 آملـان غربـی از جملـه کشـورهایی بود که بیشـرتین 

نفـع را از ایـن طـرح کسـب کرد.

پارملان لیبی: از ترکیه دستور منی گیریم
به دنبال نرش گزارش ها مبنی بر این که پارملان لیبی فرستاده یی را به ترکیه اعزام کرده، رییس پارملان این کشور، اعزام این فرستاده را به انقره رد کرد.  

عقیله صالح رییس مجلس لیبی در مصاحبۀ با العربیه تاکید منود که پارملان این کشور از کسی دستور منی گیرد.»ما از ترکیه یا دیگر کشورها تکدی 
نکرده و دستور منی گیریم.«

او با تأکید براین که از برقراری ارتباط با کشورهای فعال در حل بحران لیبی دریغ نخواهد کرد، افزود: بدون این که به حاکمیت و ثبات لیبی ما لطمه وارد 
شود، متاس خود با ترکیه را از طریق اعزام فرستاده ویژه کامالً نفی می کند.
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سقوط یک هواپیامی مسافری در اندونیزیا با بیش از 60 مسافر

اخراج بازرسان آژانس بین  املللی انرژی امتی از سوی ایران
فراتر از نقض برجام است

تاکید آملان به اتحاد اروپا و امریکا برای طرح مارشال دموکراسی
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سازمان عفو بین امللل:
علی خامنه یی با جان میلیون ها

نفر بازی می کند

عراق از تحریم رهرب بسیج مردمی
توسط امریکا غافل گیر شد

علی  فرمان  از  پس 

ایران  رهرب  خامنه یی، 

ممنوعیت  بر  مبنی 

خرید واکسن امریکایی 

سازمان  بریتانیایی،  و 

عفو بین امللل نسبت به 

واکنش  اظهارات  این 

نشان داد.

به گزارش شبکه خربی 

العربیه، سازمان عفو بین امللل با نرش اعامیه یی در صفحه توییرت خود اعام 

کرد:»مصونیت در برابر ویروس کووید19 و دسرتسی به واکسن حق طبیعی هر 

انسانی است و فرمان علی خامنه یی مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن ساخت 

بریتانیا و امریکا، بازی با جان میلیون ها ایرانی و رشم آور است.«

این سازمان افزوده است:»هر انسانی حق دارد از اقدامات محافظتی در مقابل 

آن ها  بودن  موثر  و  بودن  امن  واکسن هایی که  و  شود  بهره مند  کرونا  ویروس 

اثبات شده نقش کلیدی در تحقق این امر دارد. هیچ کس نباید بر اساس هویت، 

محل سکونت یا سطح درآمد از دسرتسی به مراقبت های صحی ازجمله واکسن 

محروم شود.«

در همین حال، مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت های سامت سازمان 

صحی جهانی هم در واکنش به ممنوع شدن واردات واکسن های کرونای امریکا 

و بریتانیا به دستور رهرب ایران گفته است: »این سازمان بارها تاکید کرده که 

کرونا را سیاسی نکنید و حاال هم می گویم لطفا ماجرای واکسن را سیاسی 

نکنید.«

رشکت های داروسازی امریکا و بریتانیا، از تولیدکنندگان سه واکسنی هستند 

که پیش از دیگران مجوز سازمان صحی جهانی را دریافت کرده اند و استفاده از 

آن ها در بسیاری از کشورها آغازشده است.

واکسن کرونای بیون تک- فایزر محصول مشرتک دو رشکت آملانی و امریکایی 

نخستین واکسنی است که مجوز گرفته و تاکنون میلیون ها نفر در کشورهای 

مختلف دوز اول آن را دریافت کرده اند.

پیش ازاین، مسووالن ارشد ایران که به دلیل تعلل در تاش برای خرید واکسن 

با اعرتاض شدید افکار عمومی و شهروندان روبرو بودند، مدعی شدند که برای 

صحی  سازمان  سازوکار  طریق  از  واکسن  دوز  و 800هزار  خرید 16میلیون 

جهانی برای توزیع عادالنه واکسن کرونا قرار داد کرده اند.

پس از سخنان علی خامنه یی سخنگوی جمعیت هال احمر ایران اعام کرد که 

150هزار دوز واکسن اهدایی رشکت فایزر از سوی خیرین ایرانی، منتفی است.

وزارت خارجه عراق اعام کرد که تحریم رهرب سازمان بسیج مردمی)حشد 

الشعبی( توسط ایاالت متحده امریکا غیرمرتقبه و غافل گیر کننده بود.

به گزارش شبکه خربی العربیه، وزارت خارجه عراق روزشنبه )20 جدی( با صدور 

اعامیه یی عنوان کرد که این تصتیم امریکا یک امر غیرمرتقبه و پذیرفتنی نیست.

وزارت خارجه عراق همچنان تاکید کرد که متام مصوبات صادرشده توسط وزارت 

و جدید  کنونی  دولت  با  دقیق  گونۀ  به  را  عراقی  افراد  علیه  امریکا  خزانه داری 

واشنگنت پی گیری کرده و برای رفع عواقب آن تاش خواهد کرد.

)19جدی(  جمعه  روز  شامگاه  متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت  همه،  این  با 

تحریم هایی را علیه الفیاض اعامل کرد که در ارتباط با نقض حقوق برش و تسهیل 

حمات تروریستی است. 

این وزارت در اعامیه یی افزوده که رهرب بسیج مردمی عراق، بخشی از یک هسته 

بحران متشکل از رهربان شبه نظامیان حشد الشعبی است که در اواخر سال 2019 

برای رسکوب اعرتاضات در کشور با حامیت سپاه پاسداران ایران، تشکیل شد.

خزانه داری امریکا همچنان جناح های حشد الشعبی طرفدار ایران را به ادامه موج 

ترور علیه فعاالنی متهم کرد که خواستار انتخابات آزاد و عادالنه، احرتام به حقوق 

برش، دولت پاک و به دور از فساد هستند.

کشتار  در  رشکت  به  را  الفیاض  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 

تظاهرکنندگان متهم کرده و گفت: »فالح الفیاض و سایر تندروها و سیاست مداران 

متحد با تهران، کشتار معرتضان مساملت جوی عراقی را هدایت کرده و بر آن 

نظارت می کردند و لشکرکشی خشونت باری را علیه دموکراسی عراق و جامعه مدنی 

آغاز کردند.«

این در حالی است که الفیاض روز جمعه نیز به نوبه خود، خواستار خروج نیروهای 

امریکایی شد و او در سخنانی گفت: »خروج آن ها از عراق، این کشور را از حقیقت 

استقال از کنرتل اشغال گران برخوردار می سازد.«
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دومین رشوع فوق العاده مسی پس از پنج سال
لیونل مسی سال 2021 را با درخشش و بهرین رشوع ممکن آغاز کرده است. او در سه بازی سال جدید میالدی برای بارسلونا چهار گل به مثر   

رسانده و از زمان حضور در تیم اصلی بارسا این دومین رشوع عالی او به حساب می آید. وی در دیدار مقابل گرانادا دو گل زد تا 2021 را به دومین رشوع 

عالی گلزنی اش تبدیل کند. البته او سال 2016 را با زدن 5 گل تا قبل از 10 جنوری آغاز کرده و این دومین رشوع خوب او به شامر می آید

مسی در نخستین بازی سال مقابل هوئسکا و در جدال با بیلبائو در هر بازی یک گل زد و با دبل دیشبش برابر گرانادا تعداد گل های خود در فاصله 

10 روز نخست سال به عدد چهار رساند. لیونل مسی با دو گلی به گرانادا زد، همچنین تعدادی گل هایش در این فصل اللیگا را به عدد 11 رساند و در 

جدول گلزنان قرار گرفت.

نویسنده: دنیس کاین/ آسو/ عرفان ثابتی  

حدود ساعت 3صبح یکی از نخستین روزهای بهار   

از  ِجنوِوزۀ 28ساله مثل همیشه  سال 1964، کیتی 

خانه  به  سیتی  نیویارک  در  کارش  محل  می خانۀ 

از پارک موتر در تاریکی به طرف خانه  برگشت. پس 

رفت، اما ناگهان مهاجمی به او حمله کرد، از صحنه 

گریخت و پس از مدتی برگشت و دوباره به او تعرض 

کرد. جنووزه چند بار فریاد کشید و کمک طلبید. بعضی 

از همسایه ها بعدها گفتند که صدایش را شنیدند، اما 

هیچ یک به یاری او نشتافتند. رسانجام، مهاجم جنووزه 

را به حال خود رها کرد و او جان باخت.

روزنامۀ »نیویارک تایمز« ابتدا با این قتل مثل هر قتل 

قربانیان  دیگر  از  یکی  جنووزه  کرد:  برخورد  دیگری 

حمات وحشیانه در خیابان های نیویارک بود، اما دو 

هفتۀ بعد، گزارش این قتل در صفحۀ اول این روزنامه 

جدیدی  خیره کنندۀ  کشف  هیچ  پای  شد.  منترش 

در میان نبود، اما این بار چارچوب خرب فرق داشت: 

بود  آمده  دل شان  چطور  بودند؟  کجا  همسایه ها 

بی رحامنه فریادهای قربانی  یی که خواهان کمک بود 

نادیده بگیرند؟ در نتیجه آنچه ظاهرا چیزی جز یک قتل 

فجیع دیگر نبود به پروندۀ قتلی جنجالی تبدیل شد. نام 

جنووزه بر رِس زبان ها افتاد و به پرونده  یی مناقشه انگیز 

خورد.  گره  آن ها  هم دستانۀ  سکوت  و  ناظران  دربارۀ 

ساکنان موبرِی، یک مجتمع مسکونی در ناحیۀ کوئینز 

در آن سوی رسک محل وقوع قتل، در وضعیت ناگواری 

قرار گرفتند؛ زیرا مجبور بودند که در برابر انتقادهای 

بین املللی از خود دفاع کنند. آن ها تاکید می کردند 

که ساعت سه صبح بوده و خواب بوده اند. افزون بر این 

می گفتند که پنجره ها را محکم بسته بودند تا از گزند 

ادعا کردند که  آن ها  از  بعضی  امان مبانند.  در  رسما 

حتی اگر به پولیس زنگ می زدند، پولیس واکنش نشان 

منی داد و آن را رصف یک قتل خیابانِی دیگر می شمرد.

اکنون مجرم شمردن ناظِر جرم ریشه گرفته و پا دوانده 

و  فعاالن  از  فزاینده  یی  شامر  زمان،  مرور  به  است. 

اندیشمندان، بی درنگ از محکومیت ناظران جرم سخن 

گفته اند. 

اَبی هافمن، فعال اجتامعِی امریکایی می گفت: »شام 

می پرسید: »تکلیف ناظران بی گناه چیست؟« اما ما در 

بی گناه  ناظرید،  اگر  می بریم.  به رس  انقابی  زمانه  یی 

نیستید.« 

سخن گفنت از مسوولیت ناظران چنان رواج یافت که 

منتقدان را به مخالفت واداشت. 

و  وجدان  ناظران:  کتاب  نویسندۀ  بارنِت،  ویکتوریا 

همدستی در دوران هولوکاست )1999( پرسید: »در 

به  او  به عبارت دیگر،  نهفته است؟«  پِس سکوت چه 

طور ضمنی می گفت که سکوت ناظران معلول ترس یا 

حامیت از عامل جرم است. 

که  است  این  غالب  پیش فرِض  اکنون  این،  وجود  با 

ناظران جرم مسوولیت دارند. اکنون نوع دوستی حکم به 

مداخله می دهد تا مبادا دامن »آدم های رشیف« به گناه 

آلوده شود. اکنون این را به عنوان نوعی اصل موضوعه 

پذیرفته اند که ناظران باید مداخله کنند و چنین کاری 

منونۀ عالی رفتار مدنی است. 

در سال 1935 یواخیم پرینز، یکی از رهربان جامعۀ 

یهودیان آملان، یکی از نخستین نوشته ها در محکومیت 

از  پس  زمان،  آن  در  کرد.  منترش  را  خاموش  ناظران 

دوسال وقفه در یهودستیزِی دولتی، نژادپرستی دوباره 

رو به اوج بود. قوانین بدنام نورمربگ، که اندکی بعد در 

هامن سال وضع شد، آپارتاید ملی را به قانون تبدیل 

کرد. 

یهودیان، که اوضاع شان در دوران جنگ جهانی دوم 

بدتر شد، با شدتی یک سان به مهاجامن و متاشاچیان 

بی اعتنا اعرتاض می کردند. 

در سال 1963، مارتین لوتر کینگ جونیور گفت که 

»هرچند کمک کردن و تسلی دادن به یک یهودی در 

آملان هتلری »غیرقانونی« بود... اگر من در آن زمان در 

آملان می زیستم به برادران یهودی ام کمک می کردم و 

به آن ها تسلی می دادم.« 

سیاه پوستان  تندروی  نرشیۀ  »لیرِبِیرِت«،  زمان،  آن  در 

اغلب به پیامدهای انفعال در دوران هولوکاست اشاره 

می کرد تا سیاهان را به کنش و فعالیت برانگیزد.

منی کردند  تصور  اروپایی  یهودیان  تاریخی،  نظر  از 

که هرگاه همگی به خطر بیفتند، همسایگان شان از 

کمک به آن ها دریغ خواهند کرد. اشارۀ اوبرسکی به 

خیانت مهم است. نظام موجود برای یهودیان مطلوب 

بود. رهایِی قانونِی آن ها از گتوهای قرون وسطایی، از 

نویدبخش  نوزدهم،  قرن  اواخر  تا  قرن هجدهم  اواخر 

آنان  که  بود  یهودیان  رسمیت شناخنت شهروندِی  به 

را از محافظت های برابر تضمین شدۀ قانونی بهره مند 

می کرد. نامعقول نبود که یهودیان انتظار داشته باشند 

که قانون، اگر نه در برابر حکومت؛ بل در برابر دیگر 

آملانی ها، از آن ها محافظت کند. 

جز  گزینه  یی  سیاه پوست  امریکایی های  برعکس، 

برخی  نداشتند.  امریکایی  به دیگر سیاه پوستان  اتکا 

حتی به شکل متقاعدکننده  یی استدالل می کنند که 

چنین کاری عاقانه تر است؛ زیرا اتکا به کمک دیگران 

سیاه پوستان را در چنگ همسایگان دمدمیِ مزاج شان 

گرفتار می کرد، سیاستی که در نهایت به رضر یهودیان 

متام شد. 

از  یهودیان  که  گفت  می توان  گذشته  به  نگاهی  با 

سادگِی خود پشیامن شدند. یهودیان انتظار نداشتند 

که هم وطنان شان آن ها را تنها بگذارند، و همین امر به 

آن ها آسیب رساند. 

به نظر والدیمیر یانِکلِویچ، از بازماندگان هولوکاست، به 

حال خود رها شدن »یکی از هولناک ترین جنبه های 

عذاب آنان« بود.

 گفتامن مجرم شمردن ناظران در دهۀ1960 فراگیرتر 

می شد.  انتقاد  شدت  به  ناظران  بی اعتنایِی  از  شد. 

می کردند  ارایه  دالیلی  انفعال شان  برای  متاشاچیان 

را  دالیلی  چنین  قربانیان  اما  کنند،  تربیه  را  خود  تا 

منی پذیرفتند: به نظر آن ها ناظران صددرصد رشیک 

جرم بودند. 

کینگ در زندانی در بیرمنگام، چنین نوشت: »باید بر 

این نسل افسوس خورد، نه تنها به خاطر گفتار و کردار 

زشت آدم های بد؛ بل به خاطر سکوت هولناک آدم های 

خوب.« 

در دهۀ 1960، بازماندگان هولوکاست رشوع به انتشار 

روایت های خود برای مخاطبی کردند که عمدتا بی اعتنا 

بود: یانکلویچ در سال 1967، ویزنتال در سال 1969، 

و ژان اَِمری، یکی از فکورترین زندگی نامه نویسان، در 

سال 1966. بعدها امری با طنزی تلخ نوشت: »انتظار 

از  یکی  پنداشنت  قطعی  را  کمک  و  داشنت  کمک 

تجربه های بنیادین برش است....«

خود  تحقیق  در  امریکایی،  روزنامه نگار  مورس،  آرتور   

وقتی شش میلیون جان باختند: گاه شامِر بی اعتنایِی 

امریکایی بر رشیک جرم بودن ناظران صحه گذاشت: 

»باید بفهمیم که هولوکاست چطور در گذشته اتفاق 

افتاد؛ نه تنها با توجه به قاتان و مقتوالن؛ بل با توجه 

به ناظران.« در پرتو خاطرۀ هولوکاست، متاشاچیان به 

رشیک جرم تبدیل شدند؛ زیرا در انجام وظیفه به شکلی 

مهلک قصور کرده بودند.

مثال جنووزه حاکی از تأثیر خاطرۀ هولوکاست بر مجرم 

داستانی  به  قتل  این  تبدیل  است.  ناظران  شمردن 

دبیر  روزنتال،  ام  اِی  ایدۀ  بی اعتنا  دربارۀ متاشاچیان 

بخش اخبار کان شهر نیویارک در نیویارک تایمز بود. 

از متاشاچیان  انتقاد  به  نویسندگان مقاالت یک صدا 

پرداختند، دل مشغولی  یی که بیش از یک سال بر خوِد 

این قتل سایه انداخت. 

هامن طور که در کتاب ام روایت های موقت بازماندگان 

انهدام دوران نازی: دومین رهایی )2018( گفته ام، ما 

باید در تبیین انفعال متاشاچیان به نظرات قربانیان هم 

توجه کنیم. قربانیان توجه ما را به این واقعیت جلب 

می کنند که ناظران در اقدامی رسنوشت ساز آن ها را به 

حال خود رها کردند؛ اما عاوه بر این، از همسایگانی 

سخن می گویند که زمانی روی آن ها حساب کرده بودند 

و مهم اینکه، هنوز هم چشم به راه شان هستند. عجیب 

آنکه این عاقه در مورد خوِد ناظران هم صدق می کند. 

برای مثال، نامه هایی را در نظر بگیرید که ماه قبل پس 

از انتشار خرب درگذشت سوفیا فارار در نیویارک تایمز 

چاپ شد. 

صبح  آن  در  که  بود  کوئینز  ساکنان  از  یکی  فارار 

زودهنگام سال1964 صدای فریادهای جنووزه را شنید 

و به یارِی او شتافت. جیمز سولومون، کارگردان مستند 

گفت:  می پردازد،  واقعه  این  به  که   )2015( شاهد 

»اقدام حامسِی سوفیا فارار نشان می دهد که داستان 

بی اعتنایِی شهرنشینان پیچیده تر از آن است که بتوان 

روایت بیش از حد ساده شده  یی از آن ارایه کرد.«

در زمانه  یی که به راحتی از جامعۀ مدنی کناره می گیریم 

و به دژهای قبیله  یی خود پناه می بریم، به نظرم مجرم 

احساس  از  ناشی  متاشاچیان  بی درنِگ  شمردن 

به  دلهره آور  چه  اگر  شدید،  میلی  است؛  عمیق تری 

احتیاط  خاطر  به  اگر  که  میلی  نیازمندان،  به  کمک 

مبتنی بر پرهیز از خطر نبود، بر انفعال غلبه می کرد. 

از هرچه بگذریم، این میل »یکی از تجربه های بنیادین 

برش است.«

ناظر جرم، رشیک جرم است

 

باشد.  دیستوپی  ژانر  در  فلمی  از  صحنه  یی  دقیقا  گویی 

شورشیانی به تحریک رییس جمهور مغلوب امریکا،  درحالی که 

با  به اهتزاز درآورده بودند،  را  پرچم های کنفدراسیون و ترمپ 

ساختامن  وارد  کنگره  محافظ  نیروهای  سد  شکسنت  درهم 

شدند.

با  بود،  دشوار  امریکا  دموکراسی  قلب  در  صحنه ها  این  درک 

ترمپ  دونالد  ریاست جمهوری  ماهیت  به  توجه  با  وجود  این 

دوره  پایان  در  رویدادی  چنین  وی،  جمهوری خواه  فعاالن  و 

چهارساله ریاست جمهوری وی چندان هم دور از انتظار نبود. 

به جای  »امریکا  امیدوارانه  شعار  با  20جنوری  ظهر  بایدن  جو 

آغاز  را  خود  کار  جمهوری  ریاست  سمت  در  بازگشت«  خود 

خواهد کرد، اما رییس جمهور جدید با جهانی روبه روست که 

درباره صاحیت کشوری که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون 

خرقه رهربی جهان را بر تن داشته،  دچار شک و تردیدهایی 

جدی است.

 با وجود این که متحدان ایاالت متحده در 

انرتنشنالیست  یک  اینکه  از  آسیا  و  ناتو 

را  متحده  ایاالت  رهربی  دیگر  بار  متعهد 

خرسندی  احساس  می گیرد،   عهده  به 

می کنند، اغتشاشی که این هفته کپیتال 

هیل شاهد آن بود، بر نظراتی که قبا در 

رهربی  -اینکه  کردیم  بیان  صفحات  این 

برنامه  و  نیست  امریکایی  حق  جهانی 

بایدن برای میزبانی »اجاس جهانی برای 

ایجاد دموکراسی« بیشرت از اینکه منفعتی 

آن  مشکات  به  باشد  داشته  جهان  برای 

دامن می زند- صحه می گذارد. 

پس از 11سپتامرب، ایاالت متحده پیام های 

ناتو  و  کرد  دریافت  متحدان  از  حامیتی 

برای اولین بار از مقررات امنیت جمعی خود، ماده 5 استفاده 

کرد. در این هفته متحدان از شوک و وحشت حرف می زنند. 

از همه مهم تر، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آملان در توییتی 

نوشت: »دشمنان دموکراسی با دیدن این تصاویر باورنکردنی از 

#واشنگنت دی سی خوشحال خواهند شد.« در سال های اخیر 

هیچ کدام از دموکراسی های غربی چنین خشونت سیاسی  یی 

را تجربه نکرده  اند. 

روز چهارشنبه، بایدن اعام کرد »نجابت، احرتام، تحمل؛ این 

هامن چیزی ست که ماییم، هامن چیزی که همیشه بوده ایم.« 

این کشور مطمینا آرزوی این ارزش ها را داشته و به زودی بار 

باور  ارزش ها  این  به  که  داشت  خواهد  رییس جمهوری  دیگر 

محرتم  شایسته،  هم  همیشه  امریکایی ها  واقع  در  اما  دارد، 

مانند  کردند،  حمله  کنگره  به  که  کسانی  نبوده اند.  بردبار  و 

آن ها  نبودند.  خارجی  افراد   ،1814 سال  در  انگلیس  واقعا 

امریکایی بودند، که توسط یک رییس جمهور در رشف برکناری 

و اعضای کنگره پشتیبانی می شوند، حتی یکی از منایندگان 

با باالبردن مشت گره کرده اش،  به جمعیتی که درحال هجوم 

به محل کارش بودند،  ادای احرتام کرد. 

کنگره دوباره تشکیل جلسه داد و آرای انتخاباتی را تأیید منود، 

اما هامن طور که سناتور چاک شومر، دموکرات نیویارک گفت: 

»این یک لکه ننگی برای کشور ما خواهد بود و به راحتی پاک 

نخواهد شد.«

امریکا  در  اخیر  سال های  ننگ  لکه  تنها  این  واقع،  در   

کوکاکس  کان،  سابق  عضو  یک  روز،  هامن  در  نیست. 

این  داخلی  وزیر  رافنسپرگر  برد  درپی  را  جورجیا  ایالت 

مغرور«  »پرسان  ماه دسامرب،  اواسط  در  کرد.  رو  زیرو  ایالت،  

ویتمر  گرتچن  ربودن  نقشه  اف.بی.آی  رفتند.  واشنگنت  به 

فرماندار میشیگان را در ماه اکتوبر نقش برآب کرد.

با وجود مترکز کامل فکس نیوز، نظریه توطیۀ راست افراطی 

امریکایی )QAnon( و دیگران بر »طرف عرضه«، »طرف تقاضا« 

اهمیت بیشرتی دارد. هامن طور که روزنامه نگار چارلی وارزل 

به  دنبال  به  فعاالنه  امریکایی  »میلیون ها  می کند،  تأکید 

رادیکال  و  خشن  ایدیالوژی های  و  توطیه ها  کشیدن  محکمه 

هستند، تا جهانی را که به آن اعتامد ندارند، درک کنند.«

هشدار  نظامیان  شبه  و  سفیدپوست  ناسیونالیزم  محققان   

به  منحرص  خود  نوع  در  چهارشنبه  روز  حوادث  که  می دهند 

فرد نبوده  است. و هامن طور که سیوارد داربی، نویسنده کتابی 

می دهد،  هشدار  سفید،  ملی گرای  جنبش  در  زنان  مورد  در 

»شکست یک کودتا، به معنای شکست کودتای بعدی نیست.«

برقراری دموکراسی  برای  بین املللی  نباید اجاس  بایدن  تیم 

برگزار  داخلی  نشستی  باید  بل  کند،  برگزار 

به  را مجددا  کند که رهربی سیاسی کشور 

نهادهای سیستم و تاش ها در راستای غلبه 

بر بی عدالتی و نابرابری متعهد کند. 

بایپارتیزان  گروهی  می تواند  تاشی  چنین 

و  فرمانداران  کنگره،  رهربان  از  متشکل 

شهرداران را گرد هم آورد تا تعهد خود را برای 

از  کنند؛  اعام  امریکایی  دموکراسی  تجدید 

جمله اولویت های آن می توان به تدبیر برای 

اطمینان از اجرای قانون پیشربد حقوق رای 

پولیس،  پاسخ گویی  افزایش  لوییس،  جان 

با  مبارزه  و  مطبوعات  آزادی  از  محافظت 

اطاعات نادرست اشاره کرد. 

چنین اجاسی فقط یک رویداد در واشنگنت 

حل  برای  جانبه  چند  تاشی  بل  نیست، 

با  مطابق  که  است  مساله 

متحده، تاش  ایاالت  فدرالیزم 

عامان  توجه  جلب  برای 

جوامع  در  محلی،  و  ایالتی 

روستایی و همچنین شهرها و 

همچنین دخیل کردن جامعه 

مدنی است. 

دموکرات  اکرثیت  اگر  حتی 

مجلس  دو  هر  در  اکنون 

باشد،  داشته  حضور  کنگره 

بایدن  برنامه سیاست خارجی 

این  به  وی  دولت  توانایی  به 

متحدان  به  که  دارد  بستگی 

ثابت  دیگران  و  متحده  ایاالت 

می تواند  کافی  اندازه  به  کند 

قوی  انرتناسیونالیزم  یک  از 

جمهور  روسای  کند.  حامیت 

اوباما  باراک  و  کلینتون  بیل 

در  اول  سال  دو  اما  داشتند،  دموکراتیک  کنگره  یی  دو  هر 

سیاست های خارجی خود محدود بودند. مواردی مانند تغییر 

حامیت  به  مجبور  را  بایدن  پاندومی،  از  پیش گیری  و  اقلیم 

بتوانند  دموکرات ها  اگر  حتی  می کند.  مهم  ابتکاراتی  از 

در  مناینده  چهار   ( کنند  حفظ  را  خود  کم توان  اکرثیت های 

حساب  منی تواند  هم  نفر  یک  روی  سنا  مجلس  در  مجلس، 

کند(، این لشکرکشی هنوز هم ابزاری قدرمتند است که میچ 

از  به بهره برداری  اقلیت سنا، میلی شدیدی  مک کانل، رهرب 

آن دارد.

داخلی  مبانی  تقویت  برای  درخواست  زمان،  از  برهه  این  در 

دیگر  اما  برسد؛  نظر  به  ناخوشایند  شاید  خارجی  سیاست 

جای تردید نیست که تثبیت دموکراسی امریکایی در سطحی 

باید  کرده ،  وارد  آن  به  ترمپ  که  صدمه  یی  از  عمیق تر  حتی 

اساسی ترین دستور کار دولت جدید باشد.

پی نوشت: 

و  بروکینگ  موسسه  در  مهامن  ارشد  همکار  بوش  رابرت   •

استاد روابط بین امللل در دانشگاه امریکایی است.

برجسته  استادان  معدود  از  یکی  دبلیو.جنتلسون،  بروس   •

ویلیام پرستون در زمینه سیاست عمومی دانشگاه دوک و یکی 

دولت  در  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  سابق  مقامات  از 

اوباما و کلینتون است.

ایاالت متحده به برگزاری اجالس دموکراسی
در داخل کشور نیاز دارد

دستور کار سیاست خارجی بایدن وابسته به تجدید نظرها در سیاست داخلی است

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: فارین افرز

نویسندگان: جمیز گولدگریر
و بروس دبلیو. جنتلسون

ترجمه

رهربی جهانی حق   
امریکایی نیست و 
برنامه بایدن برای 
میزبانی »اجالس 

جهانی برای ایجاد 
دموکراسی« بیشرت از 

اینکه منفعتی برای 
جهان داشته باشد به 

مشکالت آن دامن 
می زند


