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بازار بزرگ چین
آینده پرچون فروشان جهان در دست چین

چین هامن جایی است که آینده تجارت الکرتونیک در آن رقم می خورد.

عــنوان های مـهم

زنان در صدر اهداف ترور
کمیسیون حقوق برش هشدار می دهد که در صورت عدم 
تامین امنیت کارمندان زنان دولتی، آن ها مجبور به ترک 

وظایف شان خواهند شد و این اثر بد نه تنها به حکومت و 
دولت خواهد داشت، بل مجموع ساختارهای ملی را متاثر 

خواهد کرد.

آگاهی؛ نیازمندی روز مردم
فهم تالش ها و کارهای تحقیقات 

بین املللی تاریخ افغانستان
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راس ویلسـون، کاردار سـفارت امریـکا در کابـل تـرور دو   

قاضـی زن در شـهر کابـل را محکـوم کـرده و در توییتـی این 

رویـداد را به گروه طالبان نسـبت داده اسـت. آقای ویلسـون 

و  ایـن موضـوع شـد  بـه  ضمـن خواسـتار رسـید گی رسیـع 

گفـت: »طالبـان بایـد بداننـد چنیـن اعاملـی کـه ایـن گـروه 

مسـوول آن اسـت، جهـان را خشـم گین می کنـد و اگـر قـرار 

اسـت کـه صلح در این کشـور تامیـن گردد، این اعـامل باید 

متوقف شود.«

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

RAH-E-MADANYAT DAILY

بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

همیشه به عنوان یک زن، زنانی را ستایش کرده ام 

از  پر  و  پرماجرا  خاک  این  در  افغانستان،  در  که 

و  فراوان  جفاهای  تحمل  مقابل  در  محدودیت ، 

رسکوب های بی شامر ایستاده اند و همچون نهالی که 

از دل سنگ می روید رس بلند کرده و تسلیم سختی ها 

و نامالیمت های زندگی نگردیده اند. 

شب گذشته هامن طور که فیسبوک را چک می کردم، 

متوجه پستی از خانم جوانی شدم که از سختی های 

که  این  از  بود  معرتض  می گفت،  سخن  زندگی اش 

چگونه از کودکی توسط پدرش تحقیر...

لقمه حالل و حرام
از نگاه موالنا

الزم  رییس جمهورغنی:  تسهیالت 

انتخابات  برگزاری چهار  برای 
فراهم خواهد شد

دالر ۲۸میلیون  لیالم 
در د افغانستان بانک

انتشار گازهای  تاریخی  کاهش 
گلخانه یی جهان در سال 2020

نخستین انتخابات رسارسی
در فلسطین پس از ۱۵ سال برگزار 

می شود

مظلوم منایی
برچسبی که مردان با آن، زنان معرتض و رنج کشیده را به سکوت وادار می کنند.

ترورهای هدفمند؛ ابزار امتیازگیری
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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ارگ ریاست جمهوری:

حمله بر زنان مخالف روحیۀ صلح است



غنـی،  محمـدارشف  مدنیـت:  راه   

بـا  دیـدار  در  کشـور  رییس جمهـوری 

مسـتقل  کمیسـیون  کمیشـران  اعضـای 

اصـل  بـه  حکومـت  کـه  گفـت  انتخابـات 

را  تسـهیالت  و  اسـت  متعهـد  انتخابـات 

شـورای های  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 

ولسـوالی ها،  شـورای های  والیتـی، 

انتخابـات  و  بـزرگ  شـهرهای  شـهرداری 

پارملانی غزنی فراهم خواهد کرد.

یک شـنبه  روز  ریاسـت جمهوری  ارگ 

گفتـه  خربنامه یـی  نـر  بـا  )۲۸جـدی( 

برنامه هـای  و  طرح هـا  رییس جمهـور  کـه 

اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را 

دربـاره برگـزاری چهـار انتخابـات شـنیده 

اسـت.

آقـای غنـی تاکید داشـت که بـرای تعقیب 

کمیسـیون  برنامه هـای  و  طرح هـا  عملـی 

ادارات  و  وزارت هـا  بـا  انتخابـات  مسـتقل 

مربـوط، جلسـات نوبتـی و دوام دار برگـزار 

می کنـد.

زمینـه  خربنامـه ،  ایـن  معلومـات  طبـق 

براسـاس  طرح هـا  ایـن  عملی سـازی 

تقسـیم اوقات واضح، تعقیب خواهد شـد.

کـه  کـرد  عـالوه  ریاسـت جمهوری  ارگ 

انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  اعضـای 

نیـز در ایـن نشسـت، بـرای برگـزاری چهار 

کرده انـد. آماد گـی  اعـالم  انتخابـات 

غزنـی تنهـا والیتی سـت که دو سـال قبل، 

نشـده  برگـزار  آن  در  پارملانـی  انتخابـات 

سـال۹۷،  پارملانـی  انتخابـات  در  بـود، 

انتخاباتـی  حـوزه   یـک  والیـت  هـر  بـرای 

تعیین شـده بـود، اما کمیسـیون انتخابات 

غزنـی  والیـت  بـرای  را  حوزه بنـدی  طـرح 

طـرح  آن  بـا  شـامری  بـود.  کـرده  مطـرح 

مخالفـت و مانـع تطبیق طرح پیشـنهادی 

شـدند. انتخابـات  کمیسـیون 

باعـث  پارملانـی  انتخابـات  جنجال هـای 

دور هفدهـم مجلـس  انتخابـات  کـه  شـد 

برگـزار  غزنـی  والیـت  در  مناینـدگان 

انتخابـات  شـانزدهم  دور  در  نگـردد. 

مجلـس مناینـدگان از والیـت غزنـی تنهـا 

مناینـدگان یـک قـوم برنده شـدند و در آن 

زمـان حامـد کـرزی، رییس جمهـور وقـت 

دسـتور تشـکیل هیاتـی را داد تـا پـس از 

انجـام تحقیقـات الزم، در مـورد مروعیت 

و شـفافیت انتخابـات غزنـی اعـالم موضـع 

کنـد. اما بعد از بررسـی ها کـدام تغییراتی 

نیامـد. آرا و مناینـدگان غزنـی  در 

همچنین انتخابات شـهرداری ها و شـورای 

پیش بینـی  قانـون  در  کـه  ولسـوالی ها 

شـده، تا هنوز از سـوی حکومت  در جریان 

دو دهـه گذشـته برگـزار نشـده اسـت.

کمیسـیون  رییـس  نورسـتانی،  علـم  حـوا 

مسـتقل انتخابـات کشـور در )۲۹قـوس( 

کـه  بـود  گفـت  خـربی  نشسـت  یـک  در 

پیشـنهاد  حکومـت  بـه  کمیسـیون  ایـن 

کـرده تـا انتخابـات پارملانـی والیـت غزنی 

و شـورا های والیتـی در مـاه میـزان سـال 

گـردد. برگـزار  ۱۴۰۰خورشـیدی 

راه مدنیـت: میرجـان راسـخ، مسـوول   

وزارت  پولیـو  مـرض  محـو  آگاهی دهـی 

کارزار  کـه  کـرد  اعـالم  عامـه  صحـت 

رسارسی واکسـین پولیـو یـا بیـامری فلـج 

اطفال در کشـور روز یک شنبه )۲۸جدی( 

آغاز شد.

راه  روزنامـه  بـا  صحبـت  در  راسـخ  آقـای 

ایـن  در  اسـت  قـرار  کـه  گفـت  مدنیـت 

۹٫۹میلیـون  حـدود  روزه  پنـج  کمپایـن 

کـودک زیـر پنج سـال در کشـور واکسـین 

کننـد. دریافـت  پولیـو 

وی می افزایـد کـه ایـن کمپایـن از سـوی 

کـودکان  صنـدوق  و  عامـه  صحـت  وزارت 

سـازمان ملـل متحـد )یونسـف( راه اندازی 

شـده اسـت.

او ابـراز نگرانـی گفـت کـه ممکـن حـدود 

۳٫۳میلیـون کـودک بـه دلیـل ممنوعیـت 

کمپایـن خانـه بـه خانـه در مناطـق خاص 

کشـور از گرفـن واکسـین محـروم شـوند. 

وی تاکیـد کـرد کـه اگر روند عـدم دریافت 

و  ناامـن  مناطـق  در  پولیـو  واکسـین 

مخصوصا جنوب کشـور ادامـه پیدا، باعث 

افزایـش مبتالیـان خواهـد شـد.

بعضـی  در  طالبـان  گـروه  وی،  گفتـۀ  بـه 

مناطـق تحـت کنرتول شـان مانـع تطبیـق 

می شـوند،  خانه به خانـه  واکسـین  رونـد 

گـروه  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیح اللـه  امـا 

بـه رسـانه ها  ایـن موضـوع  بـا رد  طالبـان 

گفتـه کـه آن هـا در قندهـار، ارزگان، زابـل 

و هلمنـد تنهـا در مسـجدها و خانه هـای 

را  پولیـو  واکسـین  تطبیـق  اجـازه  ملکـی 

می دهنـد.

چنـدی پیـش وزارت صحـت عامـه اعـالم 

کـرده بـود کـه گـروه تخنیکـی ایـن وزارت 

روی یـک برنامـه کار می کند کـه در نتیجه 

آن سـه میلیون کودک بازمانده از واکسـین 

کننـد.  دریافـت  واکسـین  دوبـاره  پولیـو، 

مسـووالن وزارت صحـت عامه پیـش از این 

گفتـه بـود که مـوارد مثبـت پولیو در سـال 

یافتـه  افزایـش  ۵۰درصـد  ۲۰۲۰حـدود 

است.

در  عامـه  صحـت  وزارت  معلومـات  طبـق 

۵۶واقعـه  حداقـل  ۲۰۲۰میـالدی  سـال 

مثبـت پولیـو یـا فلـج کـودکان ثبـت شـد. 

ایـن آمـار پـس از سـال ۲۰۰۱ میـالدی، 

نشـان  را  مبتالیـان  میـزان  باالتریـن 

می دهـد. کودکانـی کـه بـه ایـن بیـامری 

مبتـال شـده اند، از سـه مـاه تـا سـه سـال 

دارنـد. همچنیـن در سـال ۲۰۱۹،  عمـر 

ثبـت  کشـور  در  پولیـو  مثبـت  ۲۹واقعـه 

تنهـا  پاکسـتان  و  افغانسـتان  بـود.  شـده 

کشـورهای هسـتند کـه هنوز بیـامری فلج 

کـودکان در آن به صـورت کامـل ریشـه کن 

اسـت. نشـده 

در  ریاست جمهوری  ارگ  مدنیت:  راه   

واکنش به قتل دو قاضی زن توسط افراد مسلح 

کودک،  زن،  بر  حمله  که  کرد  اعالم  ناشناس 

عامل، متنفذ و هر افغان دیگر، حمله بر عزت و 

عظمت افغانستان است.

ارگ روز یک شنبه )۲۸جدی( با نر خربنامه یی 

محکوم  ضمن  غنی  رییس جمهور  که  افزوده 

که  گفت  تروریستی،  رویداد  این  منودن 

حمله تروریستی از سوی گروه طالبان و سایر 

گروه های تروریستی بر مردم بی دفاع و خشونت 

در برابر آنان، مخالف ارشادات اسالمی و روحیۀ 

صلح بوده و در تضاد با اجامع ملت افغانستان 

می باشد.

در ادامه این خربنامه  آمده که دولت یک بار دیگر 

با تاکید و تکرار بر طالبان صدا می زند که زور، 

ترور، وحشت و جنایت راه حل مشکل نیست. 

ارگ خطاب به گروه طالبان گفته که با پذیرفن 

آتش بس دایمی اراده راستین و عملی خود را در 

رابطه به صلح نشان دهید.

ارگان های  به  غنی،  رییس جمهور  همچنین 

مربوطه به خاطر تعقیب و مجازات عامالن این 

رویداد هدایت جدی داد.

خاص  فرستاده  کوبیان،  رونالد  هم،  سویی  از 

اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در پیوند به قتل 

دو قاضی زن در صفحۀ توییرتش نوشته است 

که ترورهای سازمان یافته، روند واقعی مذاکرات 

صلح و صداقِت پی گیری یک توافق سیاسی را 

با شک جدی روبه رو می کند.

همچنین، راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا 

را  کابل  شهر  در  زن  قاضی  دو  ترور  کابل  در 

محکوم کرده و در توییتی این رویداد را به گروه 

طالبان نسبت داده است. آقای ویلسون ضمن 

خواستار رسید گی رسیع به این موضوع شد و 

اعاملی که  بدانند چنین  باید  »طالبان  گفت: 

این گروه مسوول آن است، جهان را خشم گین 

می کند و اگر قرار است که صلح در این کشور 

تامین گردد، این اعامل باید متوقف شود.«

بریتانیا  سفیر  بلیک،  الیسون  حال،  عین  در 

زن  قاضی  دو  کشن  به  اشاره  با  کابل  در 

هدفمند  حمالت  ما   « نوشت:  توییرتش  در 

و  می کنیم  محکوم  را  زنان  و  غیرنظامیان  بر 

این  مسووالن  مورد  در  فوری  تحقیق  خواستار 

رویداد هستم.«

ناشناس  مسلح  افراد  تیراندازی  نتیجۀ  در 

از  فتح الله  قلعۀ  دهم  رسک  در  روزگذشته 

مربوطات ناحیۀ دهم شهر کابل، دو قاضی زن 

جان باخته اند و دو نفر دیگر زخمی شده است.

با رشوع گفتگوهای صلح، ترورهای هدفمند و 

خشونت در کشور افزایش یافته و این موضوع 

باعث نگرانی مردم شده است.

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور شورای   

امنیت ملی کشور در سفرش به والیت هلمند 

با فرماندهان قول اردوی ۲۰۵اتل و ۲۱۵میوند 

نطفه  در  را  دشمن  که  گفت  و  منوده  دیدار 

خنثی کنیم.

یک  در  )28جدی(  یک شنبه  روز  محب  آقای 

والیت  به  دولتی  بلندپایه  هیات  یک  راس 

هلمند سفر کرد و در دیدار با مسووالن امنیتی 

تاکید کرد که جنگ را با تاکتیک های مختلف 

که سازگاری با جغرافیا، وقت، رشایط و حالت 

داشته باشد، رهربی کنید.

وی در این سفر یک نشست امنیتی با والیان 

دایکندی،  هلمند،  ارزگان،  زابل،  قندهار، 

رییسان  و  پولیس  فرماندهان  نیمروز، 

قول  فرماندهان  همچنان  و  فوق  والیت های 

اردوی ۲۰۵اتل و ۲۱۵میوند برگزار کرد.

در  که  کرد  عالوه  ملی  امنیت  شورای  دفرت 

هلمند  امنیتی  عمومی  وضعیت  نشست  این 

روی  و  ارزیابی  مورد  زون جنوب غرب کشور  و 

مشکالت امنیتی بحث و مشورت صورت گرفته 

است.

از سویی هم، مشاور شورای امنیتی ملی روز 

و  بلخ  والیت  به  سفرش  در  )27جدی(  شنبه 

در دیدار با رسبازان قول اردوی ۲۰۹ شاهین 

برابر  امنیتی در  گفته بود که مبارزه نیروهای 

آن ها  زیرا  است،  برحق  افغانستان  دشمنان 

مبارزه  مردم  مال  و  جان  حفظ  آزادی،  برای 

می کنند.

طالبان  جنگ  که  کرد  تاکید  محب  آقای 

اسالم  جهان  علامی  توسط  نظام،  برابر  در 

نامروع و حرام خوانده شده است.

 « امنیتی کشور گفت:  نیروهای  به  او خطاب 

رشادت و قهرمانی های شام برای حفظ نظام، 

تک  و  بوده  قدر  قابل  مردم  و  ارضی  متامیت 

تک از افغان ها بر شامها می بالند.«

آقای محب پیش از این برای بررسی وضعیت 

امنیتی والیات شامل به بلخ رفته بود و با والیان 

بلخ، جوزجان، فاریاب و همچنان فرماندهان 

و  بحث  امنیتی  وضعیت  مورد  در  شامل  زون 

و  امنیتی  نیروهای  تعبیه  و  تقویت  هدف  به 

دفاعی کشور هدایت های الزم را داده است.

دوم  دور  قبل  روز  ده  حدود  حال،  این  با 

مذاکرات صلح بین هیات دولت و گروه طالبان 

در دوحه، پایتخت قطر آغاز شده است.

راه مدنیت: جمشید رسولی، سخنگوی لوی   

غالم  محمد  که  کرد  اعالم  کشور  سارنوالی 

مالخیل، رییس منابع بری وزارت مالیه به اتهام 

شده  بازداشت  ریاست جمهوری،  حکم  از  مترد 

است.

مدنیت  راه  روزنامه  با  صحبت  در  رسولی  آقای 

گفت که لوی سارنوالی در یک اقدام مشرتک 

همراه با فرماندهی پولیس والیت کابل، رییس 

منابع بری وزارت مالیه را به اتهام مترد از حکم 

صالحیت  از  سوءاستفاده  و  ریاست جمهوری 

وظیفه یی بازداشت کرده است.

او تاکید داشت که مبارزه با فساد و تطبیق قانون 

کشور  سارنوالی  لوی  اولویت های  از  اساسی 

می باشد و هرکسی مرتکب فساد و قانون شکنی 

اقدام خواهد.  به صورت جدی  اداره  این  شود، 

سارنوالی  لوی  که  کرد  ترصیح  وی  همچنان 

تحمل هیچ نوع فساد را ندارد.

این در حالی ست که پیش از این، یک نامه از 

طرف اداره امور ریاست جمهوری نر شده و در 

آن آمده بود که ۵۹کارمند وزارت مالیه به شمول 

وظایف شان  از  وزارت  این  بری  منابع  رییس 

مالخیل  آقای  اما  بودند،  شده   منفک  و  برکنار 

بدون درنظرداشت این نامه به وظیفه  اش به عنوان 

رییس منابع بری وزارت مالیه ادامه داد.

سخنگوی لوی سارنوالی، ادامه کار رییس منابع 

بری وزارت مالیه را خالف قانون عنوان کرد و 

گفت که دوسیه  وی تحت بررسی قرار دارد.

وزارت  برکناری ۵۹کارمند  دالیل  نامه،  این  در 

شده  گفته  آن ها  رقابتی  غیر  استخدام  مالیه، 

در  مالیه  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی  اما  بود، 

امور  اداره  عمومی  ریاست  عنوانی  نامه  یک 

قانون  بربنیاد  که  بود  گفته  ریاست جمهوری 

کارمندان  استخدام  ملکی،  خدمات  کارکنان 

بست های اول و دوم براساس پیشنهاد وزارت و 

منظوری رییس جمهور صورت می گیرد.

آقای ارغندیوال در این نامه اظهار داشته بود که 

استخدام کارمندان بست های سوم الی هشتم 

نیز از صالحیت های شخص وزیر می باشد.

راه مدنیت: د افغانستان بانک اعالم کرد که این بانک مبلغ   

دوشنبه  روز  داوطلبی  طی  را  امریکایی  دالر  ۲۸میلیون 

)۲۹جدی( به صورت لیالم به فروش می رساند.

با نر اعالمیه یی گفته  بانک مرکزی روز یک شنبه )۲۸جدی( 

که این بانک از رصافان و بانک های واجد رشایط می خواهد که 

در این داوطلبی اشرتاک کنند.

همچنین در این اعالمیه آمده که برندگان لیالم مکلفیت دارند تا 

حساب های شان را الی ختم یوم )T( تصفیه منایند.

مبلغ  اکنون  تا  بانک، رصافانی که  افغانستان  د  معلومات  طبق 

لیالم های  در  اشرتاک  جهت  تضمین  افغانی  پنج صدهزار 

پول  از داوطلبی  روز قبل  اسعار تحویل داده اد، می توانند یک 

تضمین شان  را تحویل و در لیالم های بعدی اشرتاک کنند.

اسعار  لیالم  داوطلبی های  در  که  شده  تاکید  اعالمیه  این  در 

پول قیمت  لیالم  برندگان  نبوده،  تسویه قسمی معامالت مجاز 

ذمت شان  را در یک مرتبه به طور نقد و یا حواله در مدت زمان 

معین تحویل بانک می منایند.

لیالم ارز یکی از سیاست های بانک مرکزی برای تثبیت قیمت 

و ارزش پول افغانی در برابر دیگر ارزهای خارجی به ویژه دالر 

ارزش  کنرتول  قسمت  در  بانک  دافغانستان  تا حال  اما  است، 

برای  گفته اند  بارها  نیز  کارشناسان  و  بوده  ناکام  افغانی  پول 

ثبات ارزش افغانی، باید سیاست های کارا و عملی روی دست 

گرفته شود.
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ارگ ریاست جمهوری: حمله بر زنان مخالف روحیۀ صلح است

محب: دشمن را در نطفه خنثی کنیم

لوی سارنوالی: تحمل فساد را نداریم

لیالم ۲۸ میلیون دالر در د افغانستان بانک

رییس جمهورغنی: 

تسهیالت الزم برای 
انتخابات  چهار  برگزاری 

فراهم خواهد شد

رشوع کمپاین رسارسی 
واکسین پولیو 

آقای راسخ در صحبت با روزنامه راه 
مدنیت گفت که قرار است در این 
کمپاین پنج روزه حدود ۹٫۹میلیون 

کودک زیر پنج سال در کشور 
واکسین پولیو دریافت کنند

وزارت دفاع: کاهش نیروهای امریکایی روی اوضاع امنیتی اثر منفی ندارد
روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته که کاهش رسبازان امریکایی در افغانستان، روی اوضاع امنیتی کشور اثر منفی نخواهد داشت. به گفتۀ وی،   

نیروهای امنیتی کشور توان رویارویی مستقالنه با گروه های تروریستی را دارند. آقای احمدزی تاکید داشت: »نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور نزدیک به 
100درصد، به گونۀ مستقل در برابر تروریزم در کشور مبارزه می کنند و از توانایی های الزم در بخش عملیات های زمینی و هوایی برخوردار هستند.« همچنین 

رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی کشور نیز بیان داشت: »کاهش نیروهای امریکایی روی جنگ تاثیر منفی ندارد.«
وزارت دفاع امریکا روزجمعه )26جدی( اعالم کرد که نیروهای این کشور در افغانستان به دوهزار و 500تن کاهش یافته است.



زنان در صدر اهداف ترور
کمیسیون حقوق برش هشدار می دهد که در صورت عدم تامین امنیت کارمندان زنان دولتی، آن ها مجبور به ترک وظایف شان

خواهند شد و این اثر بد نه تنها به حکومت و دولت خواهد داشت، بل مجموع ساختارهای ملی را متاثر خواهد کرد.

در یک هفته گذشته، دو رویداد تروریستی در   

پایتخت و والیت بلخ اتفاق افتاد که به نظر می رسد 

از ساختارهای ملی و دولتی  با هدف حذف زنان 

صورت گرفته باشد. این رویدادها در ادامه سلسله 

سوءقصد  مورد  را  زنانی  اخیر،  هدف مند  ترورهای 

قرار می دهد که شامل تشکیالت دولتی هستند.

دیروز یک شنبه )28جدی( گروهی از افراد مسلح 

در ناحیه دهم شهر کابل بر زنانی تیراندازی کردند 

بودند.  اسرته محکمه  کارمندان  که 

در این رویداد دو قاضی زن همراه با 

یک خانم که گفته می شود کارمند 

وزارت معارف بوده، جان باختند. 

یک  درست  رویداد،  این  از  پیش 

موتر  بر  مسلح  افراد  پیش،  هفته 

قول  به  مربوط  زن  نظامیان  حامل 

اردوی 209 شاهین در والیت بلخ 

نظامی  دو  نتیجه  در  و  تیراندازی 

نظامی دیگر  و سه  باخته  زن جان 

قربانی  کسانی  که  شدند.  زخمی 

و  »بریدمل«  شدند  رویداد  این 

»رسباز« بودند.

ترور کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در کشور 

لوی  اخیر  اطالعات  طبق  و  نیست  بی سابقه 

سارنوالی از سال 1385 بدین سو، نزدیک به 140 

قاضی در رویدادهای تروریستی و یا هم ترورهای 

هدف مند جان باخته اند و یازده نفر آن ها فقط در 

سال جاری خورشیدی ترور شده اند.

با شکست رژیم طالبان و همین طور با شکل گیری 

در  زنان  حضور  افغانستان،  در  دموکراتیک  نظام 

جانی  جنگ،  دهه  سه  از  پس  دولتی  تشکیالت 

دوباره گرفت و حضور زنان در میان کارکنان دولتی 

به منادی از آزادی در افغانستان مبدل شد که گویا 

رهربان ساخن نظم پس از جنگ، زنان هستند.

این  متام  اما  صلح  گفتگوهای  رشوع  با  هم زمان 

دموکراتیک  آزاد  نظام  یک  شکل گیری  به  امیدها 

هیچ  هرچند  است.  شده  روبه رو  نابودی  خطر  با 

عهده  به  را  هدف مند  ترورهای  مسوولیت  گروهی 

نگرفته و خیلی واضح نیست که دقیقا کدام گروه با 

چه انگیزه یی پشت این ترورها هستند، اما حکومت 

همواره اعالم کرده که عامل این ترورها گروه طالبان 

هستند و در کنار این اتهام می کوشد که از گسست 

کند؛  جلوگیری  ملی  مهم  ادارات  در  زنان  حضور 

به همین خاطر به جنگ علیه عامالن ترورها رفته 

است.

اما آن چه مورد انتقاد و سوال برانگیز بوده، این است 

زودهنگام  نتیجه  ترور  علیه  مبارزه  راهکارهای  که 

این  زنجیره  شکست  به  قادر  هم  دولت  و  نداشته 

تدابیر  موجودیت  در  حتی  و  است  نشده  ترورها 

امنیتی طی یک الی دو ماه اخیر، شامر زیادی از 

فعاالن حقوق زن، خربنگار و جامعه مدنی در کابل 

و والیات قربانی این ترورها شدند.

از  جلوگیری  در  امنیتی  نهادهای  موفقیت  عدم 

به وجهۀ دولت  میان مردم آسیب  ترورها، هم  این 

گـزارشگرسید مهدی حسینی
را در سطوح کالن ملی  زنان  و هم حضور  می زند 

خود،  نفس  در  مساله  این  که  می برد  حاشیه  به 

جامعه  نزد  را  افغانستان  حکومت داری  مروعیت 

جهانی آسیب می زند. همچنین استمرار این ترورها 

منجر به واکنش هایی در شبکه های اجتامعی شده 

است.

در  زن  حقوق  فعاالن  از  یکی  سعادت،  صالحه 

صفحه  در  کابل  در  زن  قاضیان  ترور  به  واکنش 

توییرتش نگاشته که مردان تفنگ دار در رسک سوم 

تایمنی دو قاضی زن را کشتند 

و خودشان هم طبق معمول به 

کردند.  فرار  ساحه  از  راحتی 

توییت  در  همچنان  صالحه 

انتقاد کرده که مسووالن  خود 

بی رشمی  کامل  با  امنیتی 

بر  هنوز  پاسخ گویی  به جای 

کرسی های قدرت ملیده، خون 

متسخر  به  را  بیچاره  و  مردم 

می گیرند.

از  دیگر  یکی  ثاقب  حمیرا 

فعاالن حقوق زن، ابراز نگرانی 

می کند که وضعیت کشور در رشایط وحشتناکی 

هیچ گونه  یک سو  از  رشایطی که  دارد،  قرار 

هنوز  دیگر،  سوی  از  و  ندارد  وجود  پاسخ گویی 

زنجیرۀ ترورهای هدف مند مشخص نشده که منشا 

آن از کجا آب می خورد.

مردم  که  می دهد  نشان  وضعیت  این  او،  بیان  به 

هفتاد  دهه  به  کشور  این  زنان  ویژه  به  افغانستان 

به  حکومت  پی گیری  »عدم  گشت.  برخواهند 

خاطر حفظ جان شهروندان مخصوصا زنانی  که در 

سیاست ها و جنگ ها دخیل نیستند، نگرانی بسیار 

جدی را دامن زده است.«

او معتقد است که زنان افغان در 

نزده سال گذشته تا حدودی به 

که  توانستند  نیز  و  رسیدند  مثر 

جای خود را در جامعه مشخص 

باشند  تصمیم گیرنده  حداقل  و 

اما روند ترورهای هدف علیه زنان 

رضبه مهلکی بر پیکر زنان دولتی 

می زند؛ زیرا این گروه ها به دنبال 

حذف  حتا  و  زنان  محدودسازی 

برصی آن ها از جامعه هستند.

حکومت  از  هرچند  ثاقب  حمیرا 

را  امنیتی  تدابیر  که  می خواهد 

به  غیرنظامیان  از  حفاظت  برای 

ویژه زنان این کشور بیشرت سازند، 

به  رسیدگی  روند  به  نسبت  اما  

نهادهای  سوی  از  پرونده ها  این 

امنیتی بی اعتامد است.

وقتی جهت  که  بیان می کند  او 

رسیدگی آنی به این پرونده ها نزد پولیس مراجعه 

صورت  زنان  جان  از  حفاظتی  تنها  نه  می شود، 

منی گیرد، بل به صورت غیر مستقیم ناتوانی شان 

را نشان می دهند و به همین خاطر است که شامر 

زیادی از زنان مجبور به ترک کشورشان می شوند.

بر  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 

بارها با تاکید این مساله را مطرح کرده که ترورهای 

عدول  تنها  نه  دولتی  ملکی  افراد  علیه  هدف مند 

است،  بین املللی  بردوستانه  حقوق   قوانین  از 

بل نشانه گرفن ظرفیت های اساسی اجتامع این 

کشور است.

راه  روزنامه  به  کمیسیون  این  معاون  نظری،  نعیم 

مدنیت می گوید که هدف گرفن کارمندان دولتی 

زن، در واقع نشانه گرفن ظرفیت هایی است که به 

کمیسیون  و  می باشند  مطرح  ملی  رسمایه  عنوان 

و  بری  حقوق  دید  از  را  روی کردها  گونه  این 

مردود  و  منوده  محکوم  بین املللی  بردوستانه 

می داند.

بر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نظری،  گفتۀ  به 

متامی تلفات افراد ملکی را دقیقا مورد پی گرد قرار 

را  و مردان  زنان، کودکان  تلفات  تعداد  و  می دهد 

کدام  این که  حال،  عین  در  و  می سازد  مشخص 

تاکتیک ها سبب قربانی و کدام گروه ها به عنوان 

عامالن اصلی مطرح هستند که این موضوعات را با 

استفاده از اطالعات جمع آوری و درج سیستم 

می کند و نتیجه آن را طی یک گزارش بیرون 

می دهد.

ختم  در  که  می کند  بیان  همچنان  نظری 

و  واضح  توصیه های  متعدد،  گزارش های 

عنوانی  گزارش  محتوای  مبنای  بر  روشن 

ساختارهای مختلف حکومت صورت گرفته که 

کدام موضوعات در آجندای کاری دولت قرار 

گیرد تا به جلوگیری از تلفات افراد ملکی ممد 

واقع شود. »مجموع توصیه ها در ختم گزارش 

عنوان ساختارهای مختلف مطرح می شود. در 

صورت ادامه خالف ورزی در ادامه تخطی های 

کالنی که در زمینه حقوق بردوستانه صورت 

می گیرد، گروه ها می تواند پاسخ گو باشد. 

نهاد،  یک  عنوان  به  بر  حقوق  کمیسیون 

پی گیر این گونه قضا بوده و همواره اعالم کرده 

مجموع  در  بین املللی  جرایم  جنگی،  جنایت  که 

مشمول  موضوعات  این ها  بریت،  علیه  جنایت 

قابل  دنیا  از  نقطه  هر  در  و  نیست  مکان  و  زمان 

جنایت ها  گونه  این  صورتی که  در  است،  پی گرد 

بین املللی  ساختارهای  طبعا  شود،  تکرار  بارها 

مورد  و  شناسایی  گروه ها،  و  افراد  که  دارد  وجود 

رسیدگی قرار بگیرند.«

در  زنان  حضور  برای  زمینه  نظری،  نعیم  باور  به 

اجتامع در سطح کالن ملی خیلی محدود است، 

زنانی هستند که مشتاقانه وارد کارزارها می شوند 

و می خواهند که نقشی در بهبود 

ساختارها  و  اجتامعات  وضعیت 

مورد  وقتی  زنان  اما  کنند،  ایفا 

در  طبعا  می گیرند،  قرار  هدف 

آن ها  برای حقوق بری  مجموع 

اثر منفی دارد.

به گفتۀ معاون کمیسیون مستقل 

این  در  کمیسیون  بر،  حقوق 

از  است،  نگران  شدیدا  رابطه 

حکومتی  و  دولتی  ساختارهای 

ویژه  شکل  به  که  می خواهد 

از  تعدادی  برای  امنیتی  تدابیر 

خانم هایی که در ساختارهای مهم 

ملی نقش کلیدی و اساسی ایفا 

می کند، باید اتخاذ شود. 

او هشدار می دهد که در صورت 

کارمندان  امنیت  تامین  عدم 

زنان دولتی، آن ها مجبور به ترک 

وظایف شان خواهند شد و این نه 

تنها اثر بد بر حکومت و دولت خواهد داشت، بل 

مجموع ساختارهای ملی را به نحوی متاثر خواهد 

کرد.

خلیل زاد و جرنال میلر با طالبان در قطر دیدار کرد
محمد نعیم ، سخنگوی دفرت سیاسی گروه طالبان در قطر در توییرتش نوشته است که شام روز شبنه جلسه سه جانبه بین مال برادر آخوند ، معاون سیايس و رییس دفرت سیاسی گروه طالبان، عبدالحکیم حقانی، رییس   

تیم مذاکرات طالبان و هیات همراه شان با زملی خلیل زاد ، مناینده خاص ایاالت متحده  برای صلح افغانستان،جرنال میلر،  و معاون نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و هیات 

همراه شان برگزار شد. او گفت که در این نشست در مورد اهمیت و اجرای توافق نامه صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سخنگوی دفرت سیاسی گروه طالبان در قطر عالوه کرد که در این نشست متام جانت ها تاکید 

کردند که مسایل باید از طریق گفتگو حل شود و همه جوانب باید مسوولیت های خویش را  انجام دهند.

سـرمقاله

فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیـس کابـل می گویـد کـه   
روز )یکشـنبه ۲۸ جدی( حوالی سـاعت هشـت و نیم صبح  ، 
در ناحیـه دهم شـهر در منطقـه رسک دهم تایمنی، دو قاضی 
زن توسـط افـراد ناشـناس کشـته و یـک نفـر دیگـر مجـروح 

شده است.
ایـن خـر کوتـاه امـا بسـیار تکان دهنـده بـود. در چنـد هفته 
هـای  رسـانه  اول  تیـرت  اخبـار  جـزو  خرهـا  اینگونـه  اخیـر 

اسـت.  بین املللـی شـده  و  داخلـی 
براسـاس گـزارش بـی بـی سـی از سـال ۱۳۸۵ بـه ایـن سـو 
۱۳۶دادسـتان در »روی دادهـای تروریسـتی و جنایـی« در 
کشـور کشـته شـده اند کـه از این میـان ۱۱نفر آن هـا تنها در 

جریـان سـال جـاری تـرور شـده اند. 
حوادثـی از ایـن دسـت نشـان می دهـد کـه ناامنـی مسـاله یی 
حـاد در جامعـه اسـت، امـا نکته یـی کـه حایـز اهمیت اسـت 
افزایـش تـرور مامـوران دولتـی، خرنـگاران و فعالیـن مدنـی 
گـروه  و  دولـت  میـان  مذاکـرات صلـح  کـه  زمانی سـت  در 

طالبـان در دوحـه در حـال پی گیـری اسـت.
طالبـان بـه عنـوان گروهـی کـه بـا اسـتفاده از ابـزار خشـونت 
همـواره سـعی کـرده دولـت را تحـت فشـار قـرار دهـد، در 
ایـن گونـه حـوادث بـه عنـوان مسـوول درجـه اول شـناخته 
می شـود؛ امـا مسـاله آنجاسـت کـه ایـن ترورها به چـه هدفی 
صـورت می گیـرد؟ آیـا ایـن حـوادث بـا مذاکـرات صلـح در 

ارتبـاط اسـت؟ 
اگـر نگاهـی به پی آمدهـای این گونه حوادث داشـته باشـیم 
نشـانه  هدفمنـد  ترورهـای  ایـن  کـه  شـد  خواهیـم  متوجـه 
گرفـن اقتـدار دولـت اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه افـرادی 
کـه پشـت ایـن گونـه ترورهـا هسـتند وجهـۀ دولـت را هدف 
قـرار داده و می خواهنـد اعتبـار دولـت را زیـر سـوال برنـد؛ 
هدفـی کـه طالبـان به دنبال آن اسـت تا از طریـق آن جایگاه 

مردمـی دولـت را تحـت شـعاع قـرار دهـد. 
از سـوی دیگـر اینگونـه ترورهـا با هـدف امتیازگیـری بر رس 

میـز مذاکـره توسـط طالبان نیـز تلقـی می گردد.
دولـت در میـز مذاکـره بارها از مواضع خـود با رصاحت دفاع 
کـرده و ایـن مواضـع را شـامل دسـت آوردهای دو دهـه اخیر 
و نظـام مردم سـاالر می دانـد. مسـاله یی کـه طـرف طالبـان بـا 
آن مخالفـت ورزیـده و دیـدگاه خـود را در خصـوص نظـام 
سیاسـی مطـرح کـرده اسـت. چیزی کـه مرهن اسـت اینکه 
طالبـان منی خواهـد از مواضـع خـود عقب نشـینی کنـد و بـا 
افزایـش ناامنی هـا می خواهـد تـا طـرف دولت را مجبور سـازد 

کـه بـا رشایط طالبـان موافقـت کند.
تـرور دو قاضـی زن، نشـان از آن دارد کـه طالبـان بـا حقـوق 
زن هیـچ میانه یـی نـدارد، هـدف قـرار دادن آن هـا در واقـع 
ایـن پیـام را نیـز مخابـره می کند کـه امارات طالبانـی با نقش 
پررنـگ زنـان در جامعـه بـه خصـوص در قوه قضاییه سـخت 

مخالف اسـت. 
بیـن رفـن همیـن  از  نگـران  از آن،  بـا آگاهـی  نیـز  دولـت 
دسـت آوردهای نظـام جمهوریـت اسـت و در مقابـل طالبـان 
ایسـتاده اسـت. مـردم نیـز دوران تاریـک حکومـت طالبـان 
را بـه یـاد دارنـد و نیـک می داننـد کـه طالبـان حضـور زنـان 
در جامعـه و ایفـای نقـش مختلـف در سـاختار حکومـت را 

منی پذیرنـد. 
باالخـره می تـوان گفت اینگونـه ترورها عـدم صداقت طالبان 
را نشـان می دهـد زیـرا کـه اگـر واقعـا آن هـا بـه صلـح بـاور 
دارنـد بایـد در گام اول خشـونت را کاهـش داده و آتش بـس 
رستـارسی اعـالم کننـد. موردی کـه دولت بارها بـر رس آن پا 

فشـاری کرده اسـت. 

ترورهای هدفمند؛
ابزار امتیازگیری
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حمیرا ثاقب هرچند   
از حکومت می خواهد 

که تدابیر امنیتی را برای 
حفاظت از غیرنظامیان 
به ویژه زنان این کشور 

بیشرت سازند، اما  نسبت 
به روند رسیدگی به این 

پرونده ها از سوی 
نهادهای امنیتی 
بی اعتامد است.

نعیم نظری، معاون   
این کمیسیون به 

روزنامه راه مدنیت 
می گوید که هدف 

گرفن کارمندان دولتی 
زن، در واقع نشانه 

گرفن ظرفیت هایی 
است که به عنوان 

رسمایه ملی مطرح 
می باشند و کمیسیون 

این گونه روی کردها را 
از دید حقوق برشی و 

برشدوستانه بین املللی 
محکوم منوده و مردود 

می داند.



و  اطالعات  وزارت  با  همکاری  ))انسان((  موسسه   
در  4-9جنوری2021  تاریخ  از  ملی  موزیم  و  فرهنگ 
ارتباط با تحقیقات بین املللی تاریخ افغانستان با نام هفته 
تاریخ برای فهم و آگاهی از تاریخ افغانستان، وبیناری را 

برگزار کرد که در این رشایط اهمیت فراوان دارد.
پراهمیت  کارهای  و  تالش ها  از  بخشی  وبینار  این 
پوهنتون ها و موسسات تحقیقاتی بین املللی را در موضوع 
و  خود  شناخت  برای  افغان ها  خودآگاهی  یعنی  مهم 
تثبیت موقعیت شان از طریق آگاهی تاریخی به گفتامن 
آورد که رضورت فهم آن برای افغان ها مخصوصا جامعه 

اکادمیک، تحقیقاتی و رسانه های افغانستان مهم است.
افغانستان شناسی  از تحوالتی که در زمینۀ  به درکی  باید 
صورت گرفته، رسید و مبنای فهم جدید، بازبینی و نقد در 

مراکز آموزشی و پژوهشی و رسانه یی قرار گیرد.
به طور مثال باید گفت که موسسات تحقیقاتی و آموزشی 
با نهادهای علمی  ملی از جمله پوهنتون تعلیم و تربیت 

بین املللی از آغاز ارتقای آن به پوهنتون، درجریان این دو دهه، 
کشور،  فرهنگ  و  تاریخ  موضوعات  در  مشخص  مقاطعی  در 

همکاری های دوجانبه داشته است.
در دوره یی که من در پوهنتون تعلیم و تربیه تدریس می کردم و 
عهده دار چند نرشیه در این پوهنتون از جمله مجله انوشه، نرشیه 
روشان و نرشیه بزرگ ساالن و برگزاری گردهامیی ها در اکادمی 
علوم و سایر نهادها از جمله نهادهای فرهنگی بین املللی و داخل 
پوهنتون تعلیم و تربیت بودم، متوجه شدم که به گرایش های جدید 
تحقیقات علمی درزمینه آموزش فرهنگ و تاریخ با شیوه های نو 

عالقه مندی وجود دارد. 
تاریخ زنان و مخصوصا تاریخ ادبیات زنان، یکی از موضوعاتی 
به همین سان  امروز بدان عالقه مند است.  تاریخ نگاری  است که 
اکادمیک ،  تحقیقات  و  هرنها  سایر  و  نقاشی  تیاتر،  سینام،  هرن 

محور تفکرات فرهنگی در این پوهنتون بوده است.
باارزش ترین دست آوردهای  از  به یکی  این اواخر، پرداخنت  در 
یعنی آثار روایتی »نجیب الله توروایانا« که توسط  تاریخ  انجمن 
این جانب  در چوکات منت شناسی با شیوه های مدرن به شناخت 
آمده و قسمت هایی از آن در روزنامه وزین راه مدنیت منترش شده 

است. 
یکی از منونه های عالقه مندی جامعه اکادمیک در زمینه فرهنگ 
بین املللی  تحقیقات  جریان   با  که  است  این  نو،  تاریخ گرایی  و 

تاریخ و فرهنگ هم سویی دارد.
بخش  سه  به  در  آفرینش گری  نظر  از  نو  تاریخ نویسی  اصول 
و  تاریخی  روایات  تاریخی،  موضوعات  می شود.  تقسیم  عمده 

درس های تاریخ مبتنی بر واقعیات مهم تاریخی.
یا مشخص شدن  تاریخی  به موضوعات  اول مرتبط است  بخش 
دیدگاه های تاریخی با )1( موضوعات روابط بین امللل افغانستان 
و  نظام، دین، اخالق  و  فرهنگ، سیاست  در چهارچوب متدن، 
ادب و علم و مخصوصا جنگ و صلح در مناسبات بین امللل و 
)2( موضوعات کار و هم گرایی و پیرشفت حیات اجتامعی برای 

زندگی عادالنه و شاد برای مردم در مناسبات ملی.
بخش دوم با انتخاب روی دادهای هر موضوع و پرداخنت آن با 
شیوه های تاریخ گرایی نو که با روایت شناسی تحقق می یابد.این 
حیات  با  را  تاریخی  روایات  که  است  ادبی  کار  یک  بیشرت  امر 
موضوعات  با  تاریخی  روایت شناسی  می دهد.  پیوند  امروزی 
تاریخی و انتخاب موضوعات تاریخی با اهمیت هر موضوع که 

درحیات کنونی جامعه مهم است، ارتباط دارد.
شود،  مطرح  جدید  تاریخ گرایی  ارزش های  با  وقتی  تاریخ 

تاریخ گرایی پویا را در جامعه پویا معرفی می کند.
بخش سوم مربوط به درسی از تاریخ است. بدین معنی که تاریخ 
قبل از هر چیز، برای استواری دادن به ملت و ایجاد تفاهم با جامعه 
پیوند  افتخارات ملی  به  با اصل مهم ملت سازی یعنی  بین امللل، 

دارد .
و  نو  شیوه  به  تاریخ گرایی  در  به گونه یی  روایات  و  موضوعات 
پیش روانه مطرح می گردد که رسافرازی ملت را بدون درنظرداشت 
تعصبات و تبعیضات نژادی و قومی و محیطی، زبانی و مذهبی و 
طبقاتی با پذیرش اصل )انسان بودن( و غلبه بر جربهای اجتامعی 

و تاریخی با گرایش به اصل آزادی انسان ممکن می گرداند.
تاریخ  دوره های  بررسی  می توان  باال،  اصول  درنظرداشت  با 

افغانستان را بر همین پایه استوار کرد.
اول: دوره ماقبل اسالم،

دوم: دوره اسالمی 
سوم: دوره معارص.

این دوره شامل دوره نخست یا آغاز تاریخ افغانستان قدیم است 
که بیشرت مربوط به مطالعات فرهنگی می شود و آثار فرهنگی آن 
از نظر انسان شناسی اهمیت دارد. زبان براهوی از این دوره تاکنون 

به جا مانده است.
دوره متدن ویدی: این دوره از نظر آثار کتبی فراوانی که دارد، 
می تواند مدنیت، سیستم ها، ایدیولوژی ها، فرهنگ منظم ) دین، 
علم، هرن، اخالق، تکنالوژی، معامری، زراعت، صنعت و فرهنگ 
عامه یا افسانه ها و اساطیر را در یک مقطع زمانی طوالنی معرفی 

را  قدیم  افغانستان  علمی  متدن  و  کند 
نشان دهد.افغانستان قدیم در این متدن 
پیوندهای  دارای  هند،  نیم قارۀ  متدن  با 
نتیجه  بودایی  دین  است.  و جریان  مبنا 
درسزمین  )هندو(  ویدایی  دین  رشد 
تاریخی  مقطع  یک  در  که  است  هند 
و  شد  پذیرفته  نیز  قدیم  افغانستان  در 

گسرتش یافت.
دوره اوستایی: این دوره نیز از نظر اسناد 
اوستایی،  متدن  دوره  است.  مهم  کتبی 
بر  عالوه  است.  ویدایی  متدن  ادامه 
کتب اوستایی، آثار دوره اسالمی نیز از 

این عهد سخن می گوید.
دوم: دوره اسالمی

عهد  در  قدیم  افغانستان  تاریخ  دوره 
متدن،  تاریخ  پرعظمت ترین  اسالمی، 
زندگی  و  اجتامع  سیاست،  فرهنگ، 
مدنی است که در عهد عباسیان توسط طاهریان بنا گذاشته شد و 
با صفاریان و سامانیان ادامه یافت و غزنویان ) و جانشینان غزنویان 
نقطه  مهم  به  را  یعنی غوریان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان(، آن 
تاریخ آسیا و جهان تبدیل کرد. در عهد یورش های مغول )چنگیز 
و تبار او، تیمور و بابر( یک دوره هرج ومرج سیاسی و مدنی و 
دینی رخ داد.  افغانستان قدیم به زودی توانست دوباره روی پای 
خود بایستد و متدن شکوهمند تیموریان را احیا کند که به معنای 
احیای دوباره فرهنگ و متدن عرص غزنوی است. تیموریان پس 
با  می کنند.  سقوط  شیبانیان،  و  بابریان  صفویان،  میان  تبانی  از 

سقوط تیموریان، افغانستان قدیم به پایان می رسد .
سوم: دوره معارص

تاریخ افغانستان معارص را می توان به سه دوره تقسیم کرد.
الف. پایه گذاری افغانستان معارص،

ب. افغانستان مدرن 
ج. افغانستان امروزی

الف. پایه گذاری افغانستان معارص: جنبش عظیم روشانیان برای 
آزادی و احیای رنسانس رشق در افغانستان آغاز می شود که ادامه 

آن هوتکیان، سدوزاییان و محمدزاییان است.
مهم ترین  افغانستان،  به  انگلیس ها  یورش  مدرن:  افغانستان  ب. 

حادثه افغانستان مدرن است.
در  را  جهانی  متدن  پایه های  غرب،  متدن  با  مدرن  افغانستان 
بخش های مختلف جامعه به وجود می آورد که یکی از مهم ترین 
نهادهای  استقالل،  از  بعد  است.  استقالل کشور  آن،  ارزش های 
شکل  غرب  متدن  روش های  با  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی، 

می گیر و زمینه خالقیت فرهنگی میرس می شود.
ج. افغانستان امروزی: افغانستان امروزی دو روی روشن دارد.

روی امروزین آن در جنگ آزادی خواهی 
روی افغانستان امروزی در جهان مدرن و پسامدرن.

با یورش اتحاد شوروی بر کشور، بحران هایی دامنگیر افغانستان 
می شود که تاکنون ادامه دارد.

***

 

به  انرتنتی  جستجوهای  در  هم  شام  روزها  این  شاید 
عبارت ارز دیجیتلی رسخورده باشید و در مورد آن کنجکاو 

هم شده باشید.  
شناخته  مردم  جانب  از  چندان  کویین  بیت  و  دیجیتلی  ارز 
نوظهور  ارز  این  به  اعتامدی  چندان  کسی  و  نیست  شده 
اعالم کرده  پیش  افغانستان دو سال  مرکزی  بانک  اما  ندارد 
افغانستان  بازار  را وارد  ارز دیجیتلی  تا  دارد  نظر  بود که در 
کرده و از این طریق جذب رسمایه گذاری کند و در همین 
راستا در هامن وقت رییس بانک مرکزی در نشست هیات 
در  پول  املللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک  گروه  مدیره 
واشنگنت از به کار گیری ارز دیجیتلی توسط بانک مرکزی 
کشور برای جذب رسمایه گذاری ها در افغانستان خرب داده 

بود.
وی به آسیا تایمز گفته بود که در نظر دارد از طریق فروش 
اوراق قرضه با ارز دیجیتلی 5.8 میلیارد دالر در زمینه انرژی، 

معادن و کشاورزی جذب کند.
ارز  از  اما صحبتی  این صحبتها  از  با گذشت دوسال  اکنون 
در  چند  هر  منی رسد.  گوش  به  دولتی  اقتصاد  در  دیجیتلی 
قبیل رصافی  از  عنوان هایی  انرتنتی می توان  یک جستجوی 

وضعیت  آخرین  یا  افغانستان  در  دیجیتل  ارزهای  آنالین 
قانون گذاری ارزهای دیجیتل در افغانستان را مشاهده کرد 
اما معموال با ورود به این سایتها میبینیم که از حرف تا عمل 

وارد  واقعی چندان  به صورت  ارزها  و  است  بسیاری  فاصله 
عرصه مالی نشده اند.

حتی در سایتی  این پیام به چشم می خورد:
بیانیه ی رسمی ای در  دولت و بانک مرکزی افغانستان هنوز 
نداده  ارائه  آنها  قانون گذاری  و  دیجیتل  ارزهای  خصوص 

است.
همه اینها در رشایطی است که دنیای پول و اقتصاد هرروز 

بیش از روز پیش با این پدیده اقتصادی روبروست و حتی 
از  قسمتی  در  کویین  بیت  مزارع  ایجاد  خرب  پیش  چندی 
ایران و قطع برق بخاطر همین مساله باعث اعرتاض گسرتده 
نشان  این  و  بود  شده  اجتامعی  های  شبکه  در  ایران  مردم 

دهنده اهمیت روزافزون مساله ارزهای دیجیتل است. 
برای منونه ارز دیجیتل بیت کوین پس از سپری کردن فراز 
و فرودهایی در قیمت در آغاز سال جدید میالدی به ارزش 
۳۴هزار و ۷۵۵ دالری رسید. این ارز دیجیتل پرطرفدار پس 
پنجمین  تا  بازدهی ساالنه ۳۰۰درصدی در سال گذشته،  از 
افزایش  ۷درصد  از  بیش  مجموعا  نیز  جنوری  ماه  از  روز 

قیمت داشته است. 
ارز  رسمایه گذاران  پیش روی  که  سوالی  مهم ترین  اما 
است.  بلندمدت  در  بیت کوین  قیمت  دارد  قرار  دیجیتلی 
تصمیم گیری های  بعضی  سبب  بیت کوین  قیمت  رفنت  بلند 
قیمتی  پیش بینی  برخی  که  به طوری  شده؛  رویاپردازانه 

۳۰۰هزار دالری در پایان سال میالدی دارند. 
از  هم  تحلیلگران  برخی  که  بدانیم  هم  را  این  نیست  بد  اما 
احتامل وجود حباب در این بازار خرب داده  و درباره خرید 

این ارزها هشدار داده اند. 
قیمت  معتقدند  جی پی مورگان  امریکایی  بانک  تحلیلگران 

این ارز در بلندمدت حدود ۱۴۶هزار دالر است. 
به هر ترتیب، ارز دیجیتل تصویری از دنیای آینده و اقتصاد 
هم  ما  باید  بد،  یا  خوب  و  است  دیجیتل  دنیای  بر  مبتنی 

سهمی در این بازار رو به گسرتش داشته باشیم.

کـتاب نـامه
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لقمه حالل و حرام
از نگاه موالنا

عالیم فقر آهن چیست؟
رنگ  پریدگی پوست، لب  ها و ناخن ها   

رسگیجه، رسدرد احساس خستگی یا ضعف    

عدم  رضبان رسیع قلب   تنگی نفس    

ریزش مو مترکز، خواب آلودگی و بی  حوصلگی  

کمبود ویتامین D بسیار شایع است. اکرث افراد از آن اطالعی ندارند. دلیل این امر این   
است که عالیم اغلب خفیف و غیراختصاصی است، یعنی تشخیص اینکه ناشی از کمبود 

ویتامین D است یا چیز دیگر، دشوار است.
این 6 عالمت را در نظر داشته باشید: زودبه زود مریض می شوید. اغلب خسته اید. دردهای 

استخوانی و عضالنی دارید. خلق  افرسده  دارید. زخم تان دیر خوب می شود. ریزش مو 
دارید. بهرت است با دکرتتان مشورت کنید. خوشبختانه ، کمبود ویتامین D به  سادگی 

برطرف می شود. غذاهای رسشار از ویتامین دی عبارتند از ماهی  های چرب و لبنیات غنی  
شده با ویتامین D. همچنین می  توانید انواع مکمل  های ویتامین D مرصف کنید.

  موالنا در مورد لقمه حالل و حرام نظریه 
جالبی دارد. او معتقد است آنچه ما می خوریم 
در روحیات ما تاثیر دارد، این که روزی ما و 
با این که »حال ما« چگونه  لقمه ما چه باشد، 

باشد، بی ارتباط نیست.

اما لقمه تنها آن  باید حالل باشد،  لقمه انسان 
می بلعیم،  دهان  راه  از  که  نیست  خوراکی 
تغذیه  را  ما  و جان  لقمه هایی هست که ذهن 

می کند.
برای  ما روزانه رس دسرتخوان های گوناگونی   
جسم و روحامن روزی برمی داریم، مهم است 
جامنان  و  جسم  به  که  روزی یی  بدانیم  که 

می رسانیم، حالل است یا حرام؟
یا  حالل  سنجش  برای  عیار  یک  موالنا   

حرام بودن روزی به ما می دهد:
احساس  دملان  در   مستمر  به طور  ما  اگر 
اگرچه  جایی،  داریم،  تاریکی  و  گرفتگی 

بی خرب هم سفره شیطان شده ییم:
تا تو تاریک و ملول و تیره یی
دان که با دیو لعین همشیره یی

باشد  غذای جسم  لقمه حالل، چه  نشانه  اما   
که  است  آن  ما،  جان  و  روح  خوراک  چه  و 
امید و  نتیجه اش گرمی و روشنایی و کامل و 

عشق و محبت نسبت به مردم است.
لقمه یی کان نور افزود و کامل
آن بود آورده از کسب حالل

علم و حکمت زاید از لقمه حالل
عشق و رقت آید از لقمه حالل

در مقابل، اگر در دل ما حسد و نفرت و خشم 
را  باید ریشه  بزند،  معنویات موج  از  و غفلت 
حرامی  لقمه  جایی،  یک  کنیم،  پیدا  لقمه  در 
خورده ایم یا روزی ناپاکی به روح و جان خود 

داده ایم:
چون ز لقمه تو حسد بینی و دام

جهل و غفلت زاید، آن را دان حرام
آنچه  می نوشیم،  آنچه  می خوریم،  ما  آنچه 
می دهیم،  گوش  که  موسیقی یی  می خوانیم، 
برنامه یی که متاشا می کنیم و ... ، همه برای ما » 
لقمه« هستند، لقمه هایی که فکر ما و نوع نگاه 

ما به هستی و نوع رفتار ما را شکل می دهند:
لقمه، تخم است و برش، اندیشه ها

لقمه، بحر و گوهرش اندیشه ها
 حالل ترین قوتی که به ما می رسد، آن است 
که نتیجه اش عشق به انسان ها و هستی و میل 
خدمت به خلق و البته میل پرکشیدن به سوی 

جهان معناست:
زاید از لقمه حالل اندر دهان

میل خدمت، عزم رفنت سوی آن

گل احمد یام

حسین علیزاده

آگاهی؛ نیازمندی روز مردم
فهم تالش ها و کارهای تحقیقات بین املللی تاریخ افغانستان

ارز دیجیتل؛ آری یا خیر؟
فرح آرین



همیشـه به عنـوان یـک زن، زنانـی را سـتایش 

کـرده ام کـه در افغانسـتان، در ایـن خـاک پرماجرا 

و پـر از محدودیـت ، در مقابـل تحمـل جفاهـای 

و  ایسـتاده اند  بی شـامر  رسکوب هـای  و  فـراوان 

می رویـد رس  از دل سـنگ  کـه  نهالـی  همچـون 

بلنـد کـرده و تسـلیم سـختی ها و نامالیمت هـای 

زندگی نگردیده اند. 

شـب گذشـته هامن طـور کـه فیسـبوک را چـک 

می کـردم، متوجـه پسـتی از خانـم جوانـی شـدم 

کـه از سـختی های زندگـی اش سـخن می گفـت، 

معـرتض بـود از ایـن که چگونـه از کودکی توسـط 

در  شـوهرش  و  شـده  توهیـن  و  تحقیـر  پـدرش 

جوانـی او را بـا فرزندان کوچکش رهـا کرده بود؛ و 

افتخار می کرد به اینکه توانسـته اسـت مشـکالت 

بزرگـی را کـه پیـش رویـش بـوده دانه به دانـه حـل 

مناید. 

خـود  پـای  رس  تنهایـی  بـه  کاری اش  زمینـه  در 

ایسـتاده بـود و بیزنـس کوچکـی بـرای خـود جور 

کـرده بـود تـا از راه حالل کودکانـش را بزرگ کند، 

کارش روز بـه روز بهـرت شـده تـا آنجـا کـه توانسـته 

بـود، بـرای خـودش و بچه هایـش خانه یـی بخـرد. 

قـدرت  و  افتخـار  از  آمیختـه  سـخنانش  متـام 

جملـه  از  بگویـم،  می  توانـم  جـرات  بـه  و  بـود 

محـدود ویدیوهایـی بـود کـه می توانسـت انـرژی 

افغانسـتان  زنـاِن  بـرای  انگیـزه ای وصف ناپذیـر  و 

دهـد. 

رساغ کامنت هـا کـه رفتـم، بسـیاری از زنـان از او 

بـه خاطـر به اشرتاک گذاشـن تجربـه زیسـته اش 

قدردانـی منـوده بودنـد امـا در ایـن بیـن، متوجـه 

کامنت هایـی از مـردان زیـادی گردیـدم کـه حـرف 

بـه کامشـان تلـخ  حقیقـت 

دفـاع  در  و  بـود  نشسـته 

و  زن  آن  زندگـی   مـردان  از 

آنـان  از  کـه  آسـیب هایی 

دیـده بود، خـودش را مقرص 

می دیدنـد.  گناهـکار  و 

کامـالً  حرف هـای  حتـی 

انگیزشـی  و  خودمانـی 

بی ربـط  مسـایل  بـه  را  وی 

سیاسـی ربـط داده بودنـد و 

او را محکـوم بـه دروغ گویی، 

و  مظلوم منایـی  خـودرسی، 

بودنـد.  کـرده   ...

چـرا  کـردم  فکـر  خـود  بـا 

از  بعـد  مـردم،  هنـوز  بایـد 

و  فرهنگ سـازی  این همـه 

همه جانبـه  تـالش  سـال ها 

در راسـتای حقـوق و حفـظ 

کرامت انسـانی زنان در افغانسـتان کـه میلیاردها 

بودجـه رصفـش شـد، بیاینـد و راجع به یـک زن و 

یـک مـادر چنین اظهار نظـر کنند؟ چـرا این همه 

این همـه  چـرا  بدگویـی؟  این  همـه  چـرا  نقـد؟ 

دشـنام؟

امـا ایـن بـار اولـی نیسـت که بـا یـک زن معرتض 

چنیـن رفتـار می شـود! زنـان همیشـه شـاهد این 

و  رفتـار  بـر  مـردان،  هجوم هـای  و  سـلطه  گری 

حتـی سـخنان خـود و هم جنسـان خـود بوده اند.

چنین مردانی، همیشـه بـرای دادن محبت، توجه 

و تاییـد بـه زنـان از آن هـا بـاج گرفته انـد. زنـی که 

همیشـه از خـود گذشـته باشـد، باوجـود چندیـن 

مقابـل  در  مبانـد،  زیبـا  و  خوش انـدام  فرزنـد 

و  درد  و  کـرده  رازداری  خشـونت ها  و  بی وفایـی 

رنـج خـود را پنهـان کرده باشـد، از دیـد جامعه  یی 

فالکـت زده، زن خـوب، نجیـب و کامـل اسـت!!

بـَدرَد،  خشـونت ها  از  را  پـرده  همین کـه  امـا 

بـا  بخواهـد  و  بشـکند  را  مرگبـارش  سـکوت 

صحبـت از ایسـتادگی هایش، انگیـزه زنـان دیگـر 

شـود، تـا بتواننـد از خـود فـرد بهـرت و قوی تـری 

بسـازند، بسـیار رسیـع هـامن دسـت های مردانـه 

و سـلطه گر بـه سـمتش دراز می شـوند تـا دوبـاره 

برایـش ثابـت کننـد هیـچ چیـزی عـوض نشـده و 

بودیـم... کـه در گذشـته  مـا هامنـی هسـتیم 

شـاهد  اجتامعـی  شـبکه های  در  همیشـه 

افـراد  از  زیـادی  تعـداد  کـه  بوده ایـم  آن 

صفحـات  در  مـردان،  به خصـوص  جامعـه 

معـرتض  زنـان  بـه  زیـادی  برچسـب های  خـود 

متعصب تریـن  از  کـه  دیده ایـم  و  چسـبانده اند 

افـراد جامعـه گرفتـه تـا روشـنفکراِن مدعـی، انِگ 

»مظلوم منایـی« و »دروغ گویـی«  بـر چنیـن زنانـی 

اسـتدالل های  بـا  تـا  کرده انـد  تـالش  و  زده انـد 

و  فریب دهنـده  افـرادی  را  آن هـا  خـود،  نچسـب 

دهنـد.  جلـوه  نادرسـت 

مظلوم منایـی  برچسـب 

ضعیـف  زنـان  بـرای  اغلـب 

زنانـی  می گـردد.  افـاده 

آن  جـز  خصیصه یـی  کـه 

ندارنـد تـا کسـب معروفیت 

زنـی  بـرای  امـا  مناینـد، 

بـا  را  تحصیالتـش  کـه 

پایـان رسـانده،  بـه  زحمـت 

کارفرمـا،  معلـم،  اسـتاد، 

مرتجـم،  نویسـنده ، 

هرمنـد و در کل شـخصی 

ایـن  باشـد،  خودسـاخته 

او  بـر  کاربـردی  برچسـب 

زنانـی  چنیـن  زیـرا  نـدارد. 

متـام  در  اوصـاف،  ایـن  بـا 

جوامـع بـدون این کـه نیـاز 

داشـته  حاشیه سـازی  بـه 

کـه  زنانـی  می گردنـد.  محسـوب  قـوی  باشـند، 

این کـه  دلیـل  بـه  موفقیت های شـان،  بـر  عـالوه 

در  و  دارنـد  را  سکوت شـان  شکسـن  شـهامت 

دیگـران  چـه  می کننـد،  اعـرتاض  ظلـم  مقابـل 

هسـتند. قوی تـر  نپذیرنـد  چـه  و  بپذیرنـد 

در  زن  هـزاران  او  ماننـد  مـا  بـود،  نوشـته  مـردی 

افغانسـتان داریـم امـا کـدام از ایـن هـزاران زن از 

خـود ویدیو می سـازد؟ )گویا سـکوت 

دلیـل  را  اعرتاضشـان  عـدم  و  آنهـا 

منطقی بر درسـتی ظلم و خشـونت 

می دانسـت!!!(

بایـد گفت متاسـفانه همـه زنان این 

شـهامت را ندارند! 

امـروز در افغانسـتان، زنـان بسـیار زیـادی به دلیل 

و  حقـوق  از  سیاسـی،  و  فرهنگـی  تغییـرات 

امتیـازات خـود در جامعـه آگاهـی یافته انـد، امـا 

هنـوز تعـداد کمـی پیـدا می شـوند کـه در برابـر 

خشـونت ها، نسـبت بـه ترس های شـان بی اعتنـا 

چرخـه  برهم زننـده  جسارت شـان  بـا  و  باشـند 

گردنـد. سـلطه گری ها 

از  تـرس  بـدون  کـه  می شـوند  پیـدا  کمـی  زنـان 

آبـرو، تـرس از سـنت ها و تـرس از برچسـب ها در 

خودخواهی هـای  و  نادرسـت  تلقینـات  مقابـل 

مردانـه، شـهامت بـه خـرج دهنـد و روبـروی متـام 

مردم ایسـتاده و سکوت شـان را بشـکنند و سـخن 

بگوینـد.

مبانـد زنانـی کـه هنـوز در جامعـه تنهـا بـه مردان 

ارجحیـت می دهنـد و آنـان را در اعـامل خشـونت 

و زورگویـی بـر خـود و هم جنسـان خـود مسـتحق 

را  زنانـی  چنیـن  آشـکار  مثـال  کـه  می داننـد 

می تـوان هـر روز در جامعـه دیـد.

ژاک الکان معتقـد بـود » ناخودآگاه بیرون اسـت« 

نـه پنهـان، در اعامقـی مرمـوز و فهم ناپذیـر. طبق 

ایـن گـزاره الکانـی بـرای پی بـردن بـه عقده هـای 

تربیتـی  نادرسـت  باورهـای  و  انحرافـات  درونـی، 

و یـا میـزان تسـاهل و رواداری و پذیـرش دیگـری 

نیـازی  انباشـته در جامعـه،  نفـرت  و  کینـه  یـا  و 

پنهـان  دریچه هـای  کاویـدن  و  روانـکاوی  بـه 

نگاهـی  بـا  می تـوان  بـل  نیسـت،  افـراد  ذهنـی 

بـه کنش هـای اجتامعـی و خصوصـی مـردم بـه 

بسـیاری از زوایـای پنهـان شـخصیتی آن هـا پـی 

بـرد. بـه عنـوان مثـال پسـت هایی کـه علیـه زنان 

معـرتض، توسـط مـردم ) چـه مـرد و چـه زن( در 

می شـود،  ثبـت  اجتامعـی  مختلـف  صفحـات 

دریچه هـای بـاز و آشـکاری بـه سـوی ناخـودآگاه 

کـه منی تـوان  اسـت  از جامعـه  بخشـی  جمعـی 

گرفـت. نادیـده اش  و  گذشـت  آن  از  به راحتـی 

زن سـتیزی و ارجعیت بخشـیدن بـه مـردان چنـان 

در رگ  و ریشـه فرهنـگ مـا جـا بـاز کـرده کـه ) بر 

طبق گـزاره الکان، چون در ضمیـر ناخودآگاه مان 

اسـت ( دیگـر هـر چقـدر بخواهیـم آن را نادیـده 

هـم مدعـی  هـر چقـدر  کنیـم،  انـکار  و  بگیریـم 

روشـنفکری باشـیم، بـه شـکلی دیگـر و از راهـی 

دیگـر خـود را بـه مـا نشـان خواهـد داد و فریـاد 

می زنـد تـا بفهمیـم کـه در مـا هـم ریشـه دوانـده 

و گاهـی کنرتولـش از دسـتامن خـارج می گـردد .

درنگ
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سال2021
»سال جهانی پایان  بخشیدن

به کار کودکان«

مظلوم منایی
برچسبی که مردان با آن، زنان معرتض و رنج کشیده را به سکوت وادار می کنند.

»سال  به عنوان  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  طرف  از  سال2021 

بین املللی حذف کار کودکان« اعالم شده است و از سازمان بین املللی کار 

نیز دعوت شده تا در اجرای این امر پیش گام باشد.

سازمان بین املللی کار )ILO( در طول صدسال سابقه خود برای لغو کار 

کودکان، تالش های بسیاری کرده و یکی از اولین کنوانسیون هایی که 

مورد تصویب این سازمان قرار گرفت مربوط به حداقل رساندن سن در 

صنعت )مربوط به سال1919( است.

مجمع عمومی مجدداً به تعهد کشورهای 

عضو در زمینه تالش برای دست یابی به 

توسعه پایدار به صورت متعادل و یک پارچه 

دست آوردهای  به  عینیت  بخشیدن  و 

و  مفاد  همچنین  هزاره،  توسعه  اهداف 

اهداف کنوانسیون هایی که به طور ویژه به 

حقوق کودکان می پردازد، تاکید می کند.

تعهدات  یادآوری  ضمن  مجمع،  این 

کشورهای عضو برای اتخاذ اقدامات رسیع 

و مؤثر برای ریشه کن  کردن کار اجباری، 

قاچاق  و  مدرن  برده داری  به  دادن  پایان 

اشکال  بدترین  بردن  بین   از  و  انسان 

کار کودکان، ازجمله جذب و استفاده از 

را  سال  این  نام  رسباز،  به عنوان  کودکان 

»سال حذف کار کودکان« گذاشته است. 

این قطع نامه به دنبال افزایش آگاهی کشورهای عضو و سایر ذی نفعان و 

اقدامات رسیع در راستای از بین  بردن کار کودکان در رسارس جهان است.

کار کودکان در دهه گذشته 38درصد کاهش یافته است؛ اما هنوز هم 

کارهایی  آن ها  از  نیمی  حدود  هستند،  آن  درگیر  کودک  152میلیون 

را انجام می دهند که سالمتی، ایمنی یا رشد اخالقی آن ها را به خطر 

می اندازد. هدف از اعالم این سال به عنوان »سال جهانی پایان  بخشیدن 

به کار کودکان«، این امید است که با اقدامات قانونی و عملی متمرکز و 

مشارکت همه کشورها برای از بین  بردن کار کودکان برای همیشه، فرایند 

حذف کار کودکان، از تعهد به سمت عمل، تغییر مسیر یابد.

فقر از دالیل اصلی درگیری کودکان با کار مرض است. اغلب، کودکانی 

مجبور به کار هستند که خانواده یا رسپرستان آن ها، از کار مناسب و 

درآمد معقولی برخوردار نیستند. در بعضی موارد هم کار کودکان، ریشه 

در آداب ورسوم دارد. سنت هایی که عقیده دارند کودکان باید مسیر کاری 

والدین خود را دنبال کنند و کسب وکار خود را از سنین پایین یاد بگیرند. 

این شیوه آموزش کسب وکار ممکن است باعث سوق کودکان به کارهایی 

شود که مناسب سن و رشایط آن ها نیست.

برای  و مسوولیت های کوچک،  کارها  از طریق سپردن  آموزش کودکان 

اعتامدبه نفس و پذیرش نقش در زندگی، راه مناسبی است و هر نوع کار 

در دسته بندی کار کودک قرار منی گیرد. کار مرض برای کودکان از نظر 

سازمان ملل که خواستار پایان  بخشیدن به آن است، شامل کارهایی است 

که مطابق با کرامت انسانی کودک نباشد و زمان گذران مطلوب و مناسب 

آموزش کافی و کشف و شکوفایی  مانع  او می گیرد،  از  را  دوره کودکی 

شناخته  خطرناک  کارهایی  می شود.  کودک  توانایی های  و  استعداد 

می شوند که ساعات کاری آن، طوالنی بوده و برای جسم و جان کودک 

مرض باشند. این قبیل کارها افزون بر آسیب جسمی؛ آسیب های روحی، 

اخالقی و اجتامعی برای کودک به دنبال خواهند داشت.

پاندمی کرونا و بحرانی که در دنیا ایجاد کرد افزون بر سالمتی، مسایل 

اقتصادی را هم به شدت تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از کسب وکارها از رونق 

افتادند یا به طور کامل تعطیل شدند. هامنند اغلب بحران های اقتصادی، 

فقیرترین اقشار، معموالً بدترین تأثیر را از این تغییرات می پذیرند و در 

خانواده های فقیر، کودکان اغلب اولین کسانی هستند که از بحران ها 

دچار رنج می شوند. امکان آموزش از آن ها سلب شده و مجبور به همراهی 

از کرونا می تواند  ناشی  برای کسب درآمد می شوند. بحران  با خانواده 

رشایط کار کودکان را حتی از قبل هم بدتر و وخیم تر کند.

تنها با نام گذاری سال پیش رو به عنوان »سال حذف و پایان بخشیدن به 

کار کودکان«، این مهم، محقق نخواهد شد. عزم جدی کشورها، جوامع 

مدنی، سازمان های بین املللی و بسیاری دیگر از اعضای تاثیرگذار جامعه 

بین املللی و ملی نیاز است تا بتوان به افق های تحقق این هدف امیدوار 

بود. آگاهی رسانی، یکی از اولین ارکان انجام تغییرات اساسی در جامعه 

است. شناسایی مصادیق کار کودک و راه حل های اجرایی و مؤثر برای 

رفع آن، باعث می شود تا مسوولیت حفاظت از کودکان در مقابل کارهای 

مرض، از دل اندیشه ها و باورهای مردم و مسوولین جامعه، جوانه بزند و در 

آینده یی نزدیک شاهد حذف واقعی این پدیده شوم از جوامع باشیم.

الهه موسوی
جامعه شناس

امید دوباره به درمان بیامران قطع نخاعی و فلج 
قطع نخاع در واقع به علت آسیب رشته های عصبی به نام آکسون است که اطالعات را از مغز به عضالت و پوست منتقل   

می کنند. این رشته ها در حالت معمولی قابل بازسازی نیستند. 
 محققان با ایجاد پروتین هایی که در حالت عادی در طبیعت وجود ندارد و تزریق آن به موش، توانستند بعد از دو هفته موش فلج را 

درمان کنند. البته سوال های مهمی هنوز پاسخ داده نشده؛ مثال عوارض این روش چیست و چقدر زمان الزم است که درمان کامل 
شود ولی این خرب یکی از شگفت آورترین موفقیت های علمی دنیا حساب می شود.

کارشناس ارشد حقوق برشزهرا یزدان شناس

سال2021 از   
طرف مجمع 

عمومی سازمان 
ملل به عنوان »سال 

بین املللی حذف 
کار کودکان« 

اعالم شده است و 
از سازمان 

بین املللی کار نیز 
دعوت شده تا در 

اجرای این امر 
پیش گام باشد.

زنان کمی پیدا   
می شوند که بدون 

ترس از آبرو، ترس از 
سنت ها و ترس از 

برچسب ها در مقابل 
تلقینات نادرست و 

خودخواهی های مردانه، 
شهامت به خرج دهند 

و روبروی متام مردم 
ایستاده و سکوت شان 

را بشکنند و سخن 
بگویند.

زن ستیزی و   
ارجعیت بخشیدن به مردان 

چنان در رگ  و ریشه فرهنگ ما 
جا باز کرده که ) بر طبق گزاره 

الکان، چون در ضمیر 
ناخودآگاه مان است ( دیگر هر 

چقدر بخواهیم آن را نادیده 
بگیریم و انکار کنیم، هر چقدر 

هم مدعی روشنفکری باشیم، به 
شکلی دیگر و از راهی دیگر 

خود را به ما نشان خواهد داد و 
فریاد می زند تا بفهمیم که در ما 

هم ریشه دوانده و گاهی 
کنرتولش از دستامن خارج 

می گردد .



نوعـی  محققـان 

چسـب جراحـی قابـل 

تجزیـه سـاخته اند کـه 

به عنـوان  می توانـد 

داروهـای  جایگزیـن 

از  پـس  آرام بخـش 

مـورد  جراحـی  عمـل 

استفاده قرار بگیرد.

پژوهشـگران دانشـگاه 

آمریـکا چسـب جراحـی قابـل تجزیـه ابـداع کرده انـد کـه می توانـد 

دردهـای پـس از عمـل جراحـی را کاهـش دهـد. این چسـب پس از 

اسـتفاده و طـی چنـد روز به طـور خـودکار تجزیـه می شـود.

چسـب جراحـی موردنظـر از جنـس پلیمـر بـوده و در آن دارو به طـور 

کنرتل شـده منتـر می شـود. ایـن دارو قـرار اسـت آنزیـم مربـوط به 

بروز درد را متوقف کند. متیو بکر، پژوهشـگر ارشـد در مورد سـاخت 

و مـواد موجـود در ایـن چسـب می گویـد: در ابتـدا هـدف ایـن پروژه 

سـاخت الیه هـای ضدمیکروبـی بـوده کـه پـس از آن تـالش کردیـم 

نیـز اسـتفاده کنیـم. بدیـن  از داروهـای بی هوش کننـده  تـا در آن 

ترتیـب دیگـر نیـاز بـه داروهـای آرام بخـش نخواهـد بـود. همچنیـن 

ایـن پژوهـش بـا هدف عدم اسـتفاده از مـواد نیز انجام گرفته اسـت.

پیـش از ایـن متامـی پلیمرهـای استفاده شـده در علـم پزشـکی پس 

از اسـتفاده متـورم شـده و مـواد داخـل آن بـه بیـرون می ریـزد؛ امـا 

پلیمـر استفاده شـده در این چسـب بـه آرامی تجزیـه و دوز آرام بخش 

به طـور کنرتل شـده خـارج می شـود.

 ۴ جراحـی  عمـل  از  پـس  بتوانـد  تسـت  ایـن  اگـر  می گویـد:  بکـر 

تـا ۵روز دوام داشـته باشـد و درد را کنـرتل کنـد، دیگـر نیـازی بـه 

داروهـای کنرتل کننـده درد نخواهـد بـود و عـوارض جانبـی و حتـی 

خطـر اعتیـاد آن نیـز از بیـن مـی رود. ایـن پژوهشـگران در تحقیقات 

خـود متوجـه شـدند مـواد موجـود در ایـن پلیمـر هنـگام اسـتفاده بر 

روی موش هـا تنهـا در بافت هـای نزدیـک بـه چسـب باقـی می ماند و 

در پالسـامی در حـال گـردش منتـر منی شـود.

برخی بازی های۲۰۲۱ در انحصار کنسول های 
ایکس باکس خواهد بود

بازی های  از  فهرستی  پیش  مایکروسافت ساعاتی  بزرگ  رشکت 

انحصاری کنسول های ایکس باکس وان، ایکس باکس رسی ایکس 

اس در سال۲۰۲۱میالدی را منتر کرد که براساس آن، بازیکنان 

مختلف  ویدیویی  ۲۹اثر  حدود  در  چیزی  میزبان  پیش  رو  سال  در 

خواهند بود.

با آغاز سال نو میالدی، هر دو رشکت مایکروسافت و سونی خود را 

برای از رسگیری رقابت ها بر رس پیروزی در نسل نهم آماده می کنند 

و به نظر می رسد برخالف سال گذشته میالدی که عناوین چندان 

نشد، سال  بازار  روانه  کنسول های جدید  عرضه   با  هم زمان  بزرگی 

کاربران  برای  هم  و  ایکس باکس  کاربران  برای  را  شلوغی  نسبتاً 

به تازگی  ردموندی ها  میان،  این  در  داریم.  پیش  در  پلی استیشن 

لیستی از اسامی بازی های انحصاری خود در سال جاری به اشرتاک 

گذاشتند که در مجموع شامل ۲۹عنوان ویدیویی متنوع می شود.

بدون هیچ شک و تردیدی، بزرگ ترین و موردانتظارترین بازی حارض 

ابتدا  در  بزرگ  عنوان  این  است.  اینفینیت  هیلو  لیست،  این  در 

بود؛  شده  برنامه ریزی  میالدی  گذشته  سال  اواخر  در  عرضه  برای 

اما زمانی که استودیوی343 اینداسرتیز )Industries 343( اولین 

گیم پلی بازی را به منایش گذاشت، با واکنش های منفی بسیاری از 

هواداران روبرو شد. به دنبال این اتفاق، عرضه  بازی به سال۲۰۲۱ 

میالدی موکول شد و در این میان، فرایند ساخت آن نیز با مشکالت 

و دردرسهای زیادی از جمله جدایی کارگردان از تیم سازنده همراه 

با این حال، مایکروسافت قول داده که Halo Infinite را در  شد. 

هم  و  وان  ایکس باکس  هشتم  نسل  کنسول  برای  هم  جاری  سال 

برای ایکس باکس رسی ایکس اس و کمپیوتر شخصی عرضه  کند؛ 

مشخص  سازندگان  سوی  از  بازی  دقیق  انتشار  تاریخ  هنوز  البته 

خصوص  این  در  زیادی  ابهامات  و  گامنه زنی ها  همچنان  و  نشده 

وجود دارد.

از دیگر عناوین بزرگی که در لیست زیر به چشم می خورد، می توان 

به بازی ترسناک The Medium اشاره کرد. مدیوم در واقع یک اثر 

ترسناک روان شناختی نسل نهمی است که در حال حارض آخرین 

 Bloober( بلوبر تیم مراحل ساخت و توسعه  خود را در استودیوی 

با  )مصادف  جاری  سال  دلو  نهم  تاریخ  در  و  می کند  طی   )Team

۲۸ جنوری سال۲۰۲۱ میالدی( به صورت انحصاری برای کنسول 

پلتفرم کمپیوتر شخصی  ایکس اس و همچنین  ایکس باکس رسی 

آثار  جالب ترین  از  یکی  را  عنوان  این  بتوان  شاید  می شود.  منتر 

دو  در  همزمان  به طور  بازی  حوادث  زیرا  دانست؛  ترسناک  سبک 

و  دارد  جریان  مردگان  و  زندگان   )Dual Reality( موازی  جهان 

این دو  در حال تعامل میان  بازی )ماریان( دایامً  شخصیت اصلی 

جهان خواهد بود.

دانـش و تکـنالوژی
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ابداع نوعی چسب جراحی تجزیه پذیر
برای جایگزینی با داروهای آرام بخش

فرزنـد  پانزدهمیـن  و  پـر  دهمیـن  بنجامیـن 

آقای فرانکلین، تولیدکننده صابون و شـمع اسـت و 

در بوسـتون زاده شـد. وی از آغاز کودکی با اشتیاق 

و عالقـه بـه مطالعـه کتاب  هـای علمـی، مذهبـی و 

ادبیـات پرداخـت و گنجینه  یـی از دانش و معلومات 

کسب کرد.

بـرادر  چاپ  خانـه  در  مدتـی  فرانکلیـن  بنجامیـن 

کارآمـوزی  بـه  فرانکلیـن،  جیمـز  خـود،  ناتنـی 

پرداخـت و بـرای اولیـن بـار در سـال ۱۷۲۲ بـا نـام 

مسـتعار در روزنامه بـرادرش چهـارده مقاله طنزآمیز 

و کوتـاه منتـر کـرد.

مقالـه  به خاطـر  سـال  هـامن  در  روزنامـه  آن 

توقیـف  رسـاند  چـاپ  بـه  کـه  جنجال  برانگیـزی 

بـه یـک مـاه زنـدان  بـود  و جیمـز کـه رسدبیـر آن 

محکـوم شـد. از آن پـس بنجامین مدیریـت روزنامه 

بـه نـر آن همـت گامشـت.  و  به عهـده گرفـت  را 

بنجامیـن فرانکلیـن در فیالدلفیـا بـه صنعـت چـاپ 

منتـر  را  بی  شـامری  کتاب  هـای  و  آورد  روی 

سـاخت.

زمینـه  در  بنجامیـن  خسـتگی  ناپذیر  فعالیت  هـای 

نـارش صاحب  نامـی  به عنـوان  را  چـاپ کتـاب، وی 

زندگـی  دوران  در  فرانکلیـن  رسـاند.  اشـتهار  بـه 

و  عمومـی  خدمـات  و  اجتامعـی  فعالیت  هـای  بـه 

امدادرسـانی همـت گامشـت و بـه عضویـت در این 

موسسـات پذیرفتـه شـد.

خدمـات  بـه  را  خـود  توجـه  فرانکلیـن  بنجامیـن 

رسک هـا،  نظافـت  ماننـد  عمومـی  رفـاه  و  شـهری 

روشـنایی شـهر، نظام تشـکیالتی مدارس، تاسیس 

اولیـن  و  شـفاخانه  غیرانتفاعـی،  آتش  نشـانی 

بـود،  بی  همتـا  دنیـا  در  کـه  عاریتـی  کتاب  خانـه 

بـه  سـال۱۷۳۱  در  فرانکلیـن  داشـت.  معطـوف 

عضویـت در لـژ فراماسـونری پذیرفتـه شـد و یـک  

سـال بعـد به مقـام دوم  ناظـر بـزرگ منصـوب شـد.

موسسـه  سـال۱۷۴۸  در  فرانکلیـن  بنجامیـن 

انتشـاراتی خـود را تـرک کـرد و در سـال۱۷۵۰ بـه 

آثـار  شـد.  برگزیـده  پنسـیلوانیا  پارملـان  عضویـت 

منتـر شـده فرانکلیـن در این دوران تأثیر بسـزایی 

در تشـکیالت آموزشی پنسـیلوانیا داشت 

چنـد  »پیشـنهادی  کتـاب  انتشـار  بـا  و 

جوانـان  پـرورش  و  آمـوزش  بـاب  در 

آکادمـی  احـداث  در  پنسـیلوانیا«، 

فیالدلفیـا کـه بعدهـا به نام دانشـگاه 

مفیـد  شـد،  خوانـده  پنسـیلوانیا 

افتـاد.

اخرتاعات بنجامین فرانکلین

بنجامیـن  پیشـنهادی  برنامـه 

فرانکلین علوم قدیمی و مسـلط 

دانـش  و  محـدود  را  دوران  آن 

جدیـد را شـامل زبان انگلیسـی، 

خارجـی،  زنـده  زبان  هـای 

ریاضیـات و علوم طبیعـی جایگزین 

در  فرانکلیـن  بنجامیـن  کـرد. 

بـه  تـا۱۷۶۴  سـال های۱۷۵۱ 

پسـت  وزارت  معاونـت  تنـاوب 

دسـتگاه  سـال۱۷۵۲  در  وی  داشـت.  به عهـده  را 

کـرد. اخـرتاع  را  برق گیـر 

سـال  پانـزده   مجمـوع  در  فرانکلیـن  بنجامیـن 

به عنـوان مناینده پنسـیلوانیا، جورجیا، نیوجرسـی، 

و ماساچوسـت در انگلسـتان اقامـت گزیـد. وی در 

یکـی از سـفرهای خـود از انگلیـس بـه آمریـکا در 

توقـف کوتاهـی که نصیبش شـد، »انجمن فلسـفی 

آمریکا« را تأسـیس کرد. او در سـال۱۷۷۵ انگلیس 

را به مقصـد امریـکا تـرک گفـت و در هـامن سـال 

بـه عضویـت کنگـره امریـکا درآمـد و پـس از مدتـی 

بـه کمیتـه تنظیـم »بیانیه اسـتقالل ایـاالت متحده 

آمریـکا« دعـوت شـد.

و  او  آزادی خواهانـه  و  درخشـان  افـکار  خاطـر  بـه 

همچنیـن در پیونـد بـا اخـرتاع برق گیـر، دربـاره او 

گفته  انـد: چنیـن 

»او بـرق را از پهنـه آسـامن و شمشـیر را از دسـت 

برگرفـت.« سـتمکاران 

بنجامیـن فرانکلیـن بـه اتفـاق ۵۴نفـر از مقامـات 

اسـتقالل  بیانیـه  دیگـر،  ایالـت  سـیزده  برجسـته 

را در ۴جنـوری ۱۷۷۶میـالدی امضـا کـرد و یـک  

سـال بعـد از طـرف کنگـره به عنوان مناینده سـیزده 

ایـاالت مسـتقل امریـکا بـه فرانسـه رفـت و در آنجـا 

یافـت. اشـتهار  بـزرگ  به عنـوان سیاسـتمداری 

لـژ  عضویـت  بـه  پاریـس  در  فرانکلیـن  بنجامیـن 

فراماسـونری فرانسـه درآمـد و ولـرت نیـز از او پیـروی 

کـرد. فرانکلیـن از سـال ۱۷۷۹ تـا ۱۷۸۲ بـه مقـام 

ریاسـت آن لـژ برگزیـده شـد.

کتاب بنجامین فرانکلین     

بـه  زندگـی  دوران  متـام  در  فرانکلیـن  بنجامیـن 

انتشـار رسـاالت، مقاالت و پند و انـدرز در هر زمینه 

در  کـه  او  زندگی  نامـه  پرداخـت.  مقوله  یـی  هـر  و 

سـال۱۷۷۱ آغـاز کرده بـود، همچنان نامتـام ماند. 

او بـا بیشـرت بـزرگان عهـد خویـش مکاتبه داشـت و 

نامه  هـای بی  شـامری از وی به یـادگار مانـده اسـت.

پایان زندگی بنجامین فرانکلین 

امریـکا  بـه  سـال۱۷۸۶  در  فرانکلیـن  بنجامیـن 

بازگشـت و به عنـوان ریاسـت عالـی اجرایی شـورای 

دبیـرکل  به مقـام  سـال۱۷۸۷  در  و  پنسـیلوانیا 

جامعـه ضد برده  داری برگزیده شـد. او در ۱۷آوریل 

۱۷۹۰میـالدی در سـن هشـتاد و چهار سـالگی در 

درگذشـت. پنسـیلوانیا 

این روزها زیاد در مورد بیت کوین گفته و نوشته 

نسبت  بیت کوین  به  زیادی  اصطالحات  و  می شود 

داده و تبعات فراوانی از آن شمرده می شود. در اینجا 

برای آشنایی در مورد نحوه استخراج، پیش زمینه ها، 

در  به کاررفته  واصطالحات  عملکرد  و  کار  دستور 

بیت کوین، توضیحاتی داده می شود که برای درک 

واقعیت بیت کوین حایز اهمیت است. نکته مهم این 

است که، این بیت کوین نیست که بد یا خوب است، 

و  عمومی  منابع  از  استفاده  و  استخراج  نحوه  بل 

ملی ست که برای عده  یا گروهی خاص بهره برداری 

می شود.

بیت کوین چیست؟

کلامت  با  بازی  نفر،  چند  که  تصورکنید 

خوراکی  مقداری  مثال  و  می دهند  انجام 

یا میوه در وسط،  به عنوان جایزه قرار داده 

باشند.

یک نفر حرفی می گوید و بقیه باید با آن 

حرف یک نام را حدس بزنند. 

هر کسی زودتر، نام درست را حدس بزند، 

به  امتیازی  پاداش  به عنوان  و  است  برنده 

بعد یک حرف  نفر  بعد  تعلق می گیرد.  او 

جدید می گوید و دوباره این روند ادامه پیدا 

می کند.

فرض کنید این بازی آن قدر ادامه پیدا کند تا مثال 

جمع امتیازات به ۱۰۰برسد. در اینجا یکی ممکن 

۱۰امتیاز  یا  ۵۰امتیاز  دیگر  یکی  ۳۰امتیاز،  است 

به دست  که  امتیازی  براساس  فرد  هر  باشد.  گرفته 

می آورد، می تواند از این خوراکی ها استفاده کند و 

یا حتی امتیاز خود را به دیگران که امتیاز ندارند یا 

امتیاز کمرتی دارند بفروشد تا آن ها نیز بتوانند از آن 

خوراکی ها استفاده کنند.

در این حالت این امتیاز ارزش پیدا می کند و قابل 

تبادل است. بیت کوین نیز به نوعی به همین صورت 

است یعنی بیت کوین صاحب و مالک خاصی ندارد 

و همه افراد در کل جهان می توانند در این مسابقه 

رشکت کنند. 

در بیت کوین یک فرمول ریاضی به صورت معادل داده 

می شود. همه افراد عضو باید آن عدد را حدس بزنند، 

کسی که زودتر عدد را حدس بزند امتیاز می گیرد. 

بعد یک معادله دیگر داده می شود و این عمل آن قدر 

ادامه پیدا می کند تا به ۲۱میلیون واحد برسد. 

این واحدهای کسب شده قابل خرید و فروش است. 

238٫059دالر  بیت کوین  هر  حارض  حال  در  مثال 

ارزش دارد.

در بیت کوین هر ۱۰دقیقه یک معادله داده می شود 

و بقیه باید در ظرف این ده دقیقه جواب درست را 

که  می شود  طراحی  به نحوی  )معادله  بزنند  حدس 

در مدت ده دقیقه پاسخ آن حدس زده شود نه کمرت، 

نه بیشرت( و اولین کسی که درست حدس بزند آن 

امتیاز را کسب می کند. این روند تا رسیدن به حد 

۲۱میلیون واحد به همین روال ادامه می یابد .

به افرادی که در استخراج بیت کوین رشکت می کنند، 

مایر می گویند. هر مایر از یک وسیله یا کمپیوتر 

نود«   « که  می کند  استفاده  نظارت  و  اتصال  برای 

نامیده می شود. بعضی از نودها رشایطی ویژه دارند 

که به آن ها »نود ماینینگ« می گویند.

 این نودها مجموع امتیازات گرفته شده را جمع آوری 

و در یک بسته قرار می دهند که » باک« نام دارد. این 

باک ها مانند زنجیر، به هم پیوسته هستند.

بیت کوین چه ربطی به برق دارد؟

چون رقابت بر رس کسب امتیاز زیاد است و هرکسی 

زود تر عدد را حدس بزند، امتیاز را می گیرد، بنابراین 

نیاز به یک دستگاه پردازنده قوی برای گرفن امتیاز 

پردازش  رو هر سیستمی که رسعت  این  از  هست. 

بیشرتی  امتیاز  باشد،  داشته  بیشرتی 

معمولی  های   cpuکه به نحوی  می گیرد. 

جوابگوی آن نیست. از این رو به پردازش گر 

بسیار قدرمتند نیاز است. پردازشگر قوی، 

گرم  آنقدر  و  دارد  الزم  زیادی  بسیار  برق 

برای  بزرگی  فن های  به  نیاز  که  می شود 

تولید  رسوصدا  آنقدر  و  دارند  خنک کردن 

می کنند که در بیرون از مناطق مسکونی 

قرار داده می شوند. این سیستم های قوی 

ای سیک )ASIC( نام دارند. 

پنج نکته مهم در خصوص بیت کوین

۱-  در حال حارض کمپیوترهای معمولی 

جواب گوی استخراج بیت کوین نیست.

اینرتنت  از  باید  بیت کوین  استخراج  برای    -۲

خانگی)ADSL(  استفاده کرد.

۳-  حتی یک لحظه نباید اینرتنت و برق قطع شود.

۴-  برای استخراج بیت کوین نیاز به برق قوی و برق 

خیلی زیادی است.

۵-  برای حفظ ارزش بیت کوین، هر ۴سال یک بار 

واحد کسب شده بیت کوین نصف می شود. بنابراین 

هامن  به  و  می شود  سخت تر  امتیازگیری  فیصدی 

نسبت ارزش بیت کوین باالتر می رود. که به این عمل 

»هاوینگ« می گویند. این عمل در ثور امسال اتفاق 

افتاد و همین مساله باعث باالرفن قیمت آن شد.
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بنجامین فرانکلین کیست؟

بیت کویین؛ پول دنیای آینده

روز جهانی کودکان مخرتع
روز هفدهم جنوری به مناسبت تولد بنجامین فرانکلین، روز اخرتاعات کودک نام گرفته است. فرانکلین ۱۲ساله بود که 

پدال های دستی یی را اخرتاع کرد که رسعت او را در شنا باال می برد؛ اخرتاعی که امروزه به شکل باله های غواصی به کار 

می رود.بنجامین فرانکلین، نویسنده و نارش، سیاست  مدار، طبیعی دان و مخرتع آمریکایی در تاریخ ۱۷جنوری ۱۷۰۶میالدی 

در بوستون چشم به جهان گشود. او یکی از بنیانگذاران ایاالت متحده امریکا و مخرتع برق  گیر و عینک  دوکانونی بود.



در  امریکا  منتخب  رییس جمهوری  بایدن،  جو 

از  سفر  ممنوعیت  خود،  ریاست جمهوری  روز  اولین 

کشورهای عمدتا مسلامن را لغو می کند.

که  دارد  قصد  بایدن  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

ده ها فرمان اجرایی را در اولین روز آمدن به کاخ سفید 

امضا کند که یکی از آن ها لغو فوری ممنوعیت سفر 

از کشورهای غیراسالمی است که آقای ترمپ دستور 

داده بود.

ساعات  در  اجرایی  فرمان های  این  که  است  قرار  او 

هفته  روز چهارشنبه  در  تحلیف  مراسم  از  اولیه پس 

جاری اعالم کند. برداشن موانع سفر شهروندان از 

کشورهای عمدتا مسلامن نشین و بازگشت به پیامن 

اقلیمی پاریس دو مورد از این دستورها عنوان شده 

است.

در  ماسک  داشن  که  می خواهد  همچنان  بایدن 

متام ساختامن های دولتی امریکا را برای جلوگیری 

از گسرتش ویروس کرونا اجباری کند و این دستورها 

نیازی به تصویب کنگره ندارد، اما دادن حق شهروندی 

به میلیون ها مهاجر بدون مدرک و طرح حامیتی کرونا 

باید در کنگره تصویب شود.

در دولت دونالد ترمپ، مجلس منایندگان امریکا به 

ریاست نانسی پلوسی، رییس دموکرات این مجلس، 

سعی کرد فرمان آقای ترمپ برای ممنوعیت سفر از 

کشورهای عمدتا مسلامن را لغو کند اما سنا مصوبه 

مجلس منایندگان را تایید نکرد.

روزهای  اولین  در   ۲۰۱۷ جنوری  در  ترمپ  دولت 

برای  ویزا  صدور  که  داد  دستور  جمهوری  ریاست 

شهروندان شش کشور اسالمی: ایران، لیبی، سوریه، 

دستوری که  شود.  متوقف  سودان،  و  سومالی  یمن، 

باعث شد صدها مسافر این کشورها در راه امریکا یا 

حتا در میدان های هوایی این کشور بازگردانده شوند.

آقای ترمپ بعدا نام سودان را از این فهرست حذف، 

کوریای شاملی و چاد را به آن اضافه کرد. نام سودان 

دوباره به طور محدودتر سه سال بعد اضافه شد.

رئیس جمهور امریکا گفته بود: تا زمانی که دولت های 

کمبودهای  رضایت بخشی  به طور  کشورها  این 

شناسایی شده را برطرف کنند، این محدودیت ها به 

قوت خود باقی می ماند.

جمله  از  ترمپ  آقای  سفر  منع  فرمان  مخالفان 

اقدامی  و  تبعیض  برای  تالشی  را  آن  دموکرات ها 

غیرقانونی می دانند و آقای بایدن هم وعده داده بود 

که بالفاصله این فرمان را لغو می کند.

چند شکایت شخصی از این فرمان در ایاالت متحده 

فرمان  نفع  به  نهایت  در  عالی  دیوان  شد.  مطرح 

آقای ترمپ رای داد اما محکمه های  دیگر بر اساس 

در  فرمان  این  برای  استثنائاتی  خانواده ها  شکایت 

شهروندان  از  شامری  آن  اساس  بر  که  گرفتند  نظر 

خانوادگی  پیوند  داشن  دلیل  به  مثال  این کشورها 

را  امریکا  روزه   ۹۰ ویزای  سال ها  این  در  توانستند 

دریافت کنند.

فرمان دیگر دونالد ترمپ که قرار است لغو شود، ترک 

پیامن اقلیمی پاریس است.

سال  چهار  که  را  توافقی  ترمپ  آقای   ۲۰۱۹ اکترب 

قبل از آن به امضای ۱۹۵ کشور رسیده بود، »فاجعه« 

نامید. او گفت این توافق که دولت باراک اوباما در 

پاریس امضا کرد به رقابت اقتصادی در امریکا آسیب 

می زند. اشاره آقای ترمپ به رشکت های بزرگ نفت، 

گاز و زغال سنگ بود.

دونالد ترمپ از ابتدای ریاست جمهوری منتقد پیامن 

گازهای  تولید  کاهش  به  کشورها  تعهد  و  پاریس 

گلخانه یی بود و ارصار داشت که امریکا هر چه زودتر 

از این توافق بین املللی کنار بکشد.

در  ملل متحد  سازمان  فرستاده  ویلیامز  استفانی 

از  برامده  مشورتی  کمیته  اعضای  که  کرد  اعالم  لیبی 

گفتگوی طرف های لیبی درباره سازوکار انتخاب مرجع 

اجرایی دولت جدید به توافق رسیدند.

به گزارش العربیه، فرستاده سازمان ملل متحد شامگاه 

به  که  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  )27جدی(  شنبه 

اعضای  روزه  سه  گفتگوهای  جلسات  پایان  مناسبت 

کمیته مشورتی لیبیایی ها در ژنو برگزار شده بود، گفت 

که این توافق می تواند زمینه سازوکار دست یابی 

حل  برای  سیاسی  روند  در  کلی  موفقیت  به 

بحران لیبی را فراهم کند.

کمیته  اعضای  توسط  افزود:»تصمیمی که  او 

که  بود  نتیجه یی  بهرتین  شده،  گرفته  مشورتی 

تاکنون در روند گفت وگوها به دست آمده است. 

که  است  لیبی  برای  حل  راه  یک  تصمیم  این 

و  سیاسی  مولفه های  همه  عادالنه  منایندگی 

اصل مشارکت همه گانی از مناطق مختلف این 

کشور را فراهم کرده است.«

به گفتۀ فرستاده سازمان ملل متحد، این کمیته 

مسایل مورد اهمیت مردم لیبی را در درجه اولویت کار 

خود قرار داده و سطح عمل کردش را به حجم رویداد و 

بحران لیبی ارتقاء داده است.

گفتگوی  مجمع  اعضای  توافق  که  کرد  تأکید  ویلیامز 

سیاسی بررس سازوکار انتخاب مرجع اجرایی، دوشنبه 

روشی  به  تلفنی  متاس   و  اینرتنت  طریق  از  آینده 

محرمانه به رأی گذاشته خواهد شد.

فرستاده سازمان ملل درباره آنچه »کارشکنی فاسدین« 

برای جلوگیری از توافق و اجامع نهایی توصیف کرد، به 

شدت هشدار داد.

او توضیح داد که در صورت رای گیری در مورد پیشنهاد 

سازوکاری برای انتخاب مقام های اجرایی، ما به مرحله 

اعالم نامزدها برای سمت های اجرایی خواهیم رسید.

اعضای کمیته مشورتی  كه از مجمع گفتگوی سیاسی 

طرف های لیبی به منظور حل اختالف ها میان مقامات 

روز چهارشنبه  است،  تشکیل شده  این کشور  اجرایی 

هفته گذشته اعالم کردند که جلسات مستقیمی را 

به مدت 3 روز در شهر ژنو سویس برگزار می کنند.

باره  در  مهمی  موضوعات  متوالی  جلسات  این 

در  لیبی  جدید  سیاسی  رهربان  انتخاب  مکانیزم 

طرف های  توافق  مورد  پیشرت  که  انتقالی  دوره 

سیاسی قرار نگرفته بود، را بررسی کرد و نتایج را 

به فرستاده سازمان ملل ارایه داد.

عنوان  به  را  جلسه  این  لیبی   سیاسی  گروه های 

آخرین فرصت برای نجات روند سیاسی مذاکرات 

و جلوگیری از ادامه جنگ و خون ریزی این کشور 

قلمداد کردند.

آژانـس بین املللـی انـرژی در گـزارش تـازۀ خـود 

جهـان  گلخانه یـی  گازهـای  تولیـد  کـه  می گویـد 

نزدیـک بـه هفت درصـد کاهـش یافته که یـک رکورد 

تاریخی در تولید این گازها است.

بـه گـزارش رادیو فردا، به دنبال شـیوع ویـروس کرونا 

بخش هـای  در  رفت وآمـد  محدودیت هـای  اعـامل  و 

بـزرگ جهـان، اسـتفاده از سـوخت فسـیلی کاهـش 

گلخانه یـی  گازهـای  انتشـار  و  داشـته  چشـم گیری 

هفـت  حـدود  سـوخت ها  ایـن  مـرصف  از  حاصـل 

درصـدی کاهـش را نسـبت بـه سـال 2019 نشـان 

می دهـد.

گازهـای گلخانه یـی مهم تریـن عامـل گرمایـش زمین 

گرفـن  شـدت  دربـاره  خطـر  زنگ هـای  کـه  اسـت 

بـه صـدا درآورده اسـت. را  فجایـع زیسـت محیطی 

میـزان کاهـش گازهـای گلخانه یـی جهـان در سـال 

گذشـته میـالدی ۵ برابر سـطح کاهش ایـن گازها در 

رکـود اقتصادی سـال ۲۰۰۹ اسـت.

اخیـرا  نیـز  نیچـر  علمـی  نریـه  حـال،  همیـن  در 

گـزارش داده کـه احتـامال تولیـد گازهـای گلخانه یـی 

در جهـان طـی سـال ۲۰۲۰ حـدود ۲.۳ میلیـارد تن 

نسـبت بـه سـال قبـل آن کاهـش داشـته اسـت.

گلخانه یـی  گازهـای  تولیـد  کاهـش  عمـده  علـت 

نصـف شـدن پروازهـا در جهـان، اکاهـش چشـم گیر 

کاهـش  شـخصی،  و  عمومـی  نقلیـه  وسـایل  تـردد 

۱۴درصـدی فـروش موتـر و مهم تـر از همـه کاهـش 

در  گلخانه یـی  گازهـای  انتشـار  تنـی  ۱.۴میلیـارد 

اسـت. برقـی  نیروگاه هـای 

بـا ایـن حال، در سـال جاری میالدی بـه خاطر تولید 

واکسـن کرونا و واکسیناسیون گسرتده در کشورهای 

صنعتـی، انتظار می رود مرصف سـوخت های فسـیلی 

دوبـاره افزایـش یابـد. بـه عبارتـی کاهـش چشـم گیر 

تولیـد گازهـای گلخانه یی مقطعـی خواهد بود.

لودریان: ایران درحال تقویت ظرفیت تسلیحات هسته یی است
ژان ایو لودریان وزیرخارجه فرانسه به تازگی افزوده که ایران در مسیر تقویت توان مندی ظرفیت سالح امتی خود است و رضوری است   
که واشنگنت-تهران به توافق هسته یی موسوم به برجام برگردند. وزیرخارجه فرانسه که شنبه )27 جدی( با نرشیه ژورنال دومانش صحبت 
می کرد، گفت: »دولت ترمپ سیاست آن چه که کارزار فشار حداکرثی خواند، در قبال ایران اتخاذ کرد. تنها نتیجه این راهربد، افزایش تهدید 
و خطر بود.« او واضح بیان کرد:»این می بایست متوقف شود، چرا که این را واضح می گویم که ایران در مسیر به کارگیری ظرفیت و 

توان مندی هسته یی قرار دارد.«

خـرهای منطـقه
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بایدن، ممنوعیت سفر از کشورهای غیرمسلامن به امریکا را لغو می کند

توافق لیبایی ها بر رس یک دولت جدید

کاهش تاریخی انتشار گازهای گلخانه یی جهان در سال 2020
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نخستین انتخابات رسارسی در فلسطین 
پس از ۱۵ سال برگزار می شود

منتقد رسسخت پوتین به مسکو 
برمی گردد

محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرده که 

برای نخستین بار پس از 15سال، انتخابات پارملانی و ریاست جمهوری در 

رسارس فلسطین برگزار می شود.

انتخابات  این  که  کرده  اعالم  عباس  محمود  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 

رسارسی در ماه های می و جوالی سال جاری میالدی برگزار خواهد شد.

به گفتۀ او، قرار است که مردم فلسطین پس از 15سال، رییس جدیدی را 

برای اداره دولت خودگردان خود انتخاب کنند.

بر اساس گزارش ها، مقام های تشکیالت خودگردان گفته اند که رای گیری 

نهاد مشورتی سازمان  که  فلسطین  ملی  اعضای مجلس  برای گزینش 

آزادبخش فلسطین محسوب می شود، نیز در تاریخ ۳۱اگست سال جاری 

صورت خواهد گرفت.

خربگزاری فرانسه به نقل از خربگزاری رسمی »وفا« می نویسد که محمود 

عباس روز جمعه با انتشار بیانیه یی فرمان برگزاری انتخابات رسارسی را 

صادر کرده است.   

طبق این گزارش ها، بیانیه محمود عباس پس از دیدار وی با حنا نصیر 

رییس کمیته مرکزی انتخابات در مقر ریاست تشکیالت خودگردان در رام 

الله، صادر شد. 

به گفتۀ منابع، محمود عباس کمیسیون انتخابات و دیگر ارگان های دولتی 

را به آغار یک کارزار انتخاباتی دموکراتیک در متام بخش های فلسطین، از 

جمله بیت املقدس دعوت کرد.

در همین حال، جنبش حامس ضمن استقبال از اقدام محمود عباس در 

تعیین تاریخ انتخابات اعالم کرد که »مردم فلسطین حق دارند رهربان و 

منایندگان خود را انتخاب کنند.«

این در حالی است که دولت های ارسائیل، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه 

اروپا جنبش حامس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.  

جنبش فتح و جنبش حامس در سپتامرب سال ۲۰۲۰ توافق کردند که 

انتخابات رسارسی فلسطین تا شش ماه بعد از آن تاریخ برگزار شود.  

آخرین انتخابات پارملانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و به پیروزی 

جنبش حامس انجامید. آخرین انتخابات ریاست جمهوری فلسطین نیز در 

سال ۲۰۰۵ برگزار و با پیروزی محمود عباس همراه گردید.

هنوز معلوم نیست که محمود عباس که ۸۵ سال دارد، در انتخابات سال 

جاری باز هم خود نامزد ریاست تشکیالت خودگردان فلسطین خواهد شد 

یا خیر.

پوتین  والدیمیر  مخالف  اصلی  چهره های  از  ناوالنی،  آلکسی 

با  مسمومیت  از  پس  اولین بار  برای  که  گفته  روسیه  رییس جمهوری 

سم»نوویچوک« به مسکو برمی گردد.

به گزارش بی بی سی فارسی، ناوالنی بعد از بهبود وضعیت صحی اش گفته 

که از طریق یک مامور اطالعاتی رسویس جاسوسی روسیه از جزییات 

حمله و چگونگی مسموم کردن آگاه شده است.

آلکسی ناوالنی ۴۴ساله که احتامل دارد بعد از ورود به مسکو بازداشت 

شود، از هوادارانش خواسته که در میدان هوایی به استقبال او بروند.

آقای ناوالنی اواسط تابستان سال گذشته در روسیه مسموم شد و مدتی در 

بخش مراقبت های ویژه در شفاخانه یی در آملان به حالت کام بود.

این منتقد رسسخت رییس جمهوری روسیه، آقای پوتین را متهم کرده که 

با پرونده سازی علیه او متام تالش خود را کرده تا مانع بازگشتش به روسیه 

شود.

آلکسی ناوالنی ماه اوت سال گذشته در پروازی داخلی در روسیه غش کرد 

و هواپیام به دلیل وخامت حال او مجبور به فرود اضطراری شد. او مدتی 

در بخش مراقبت های ویژه بیامرستانی در شهر اومسک بسرتی شد و بعد 

از آن برای درمان به آملان منتقل شد.

شواهد  سم شناسی  آزمایش های  که  کرد  اعالم  بعد  مدتی  آملان  دولت 

آشکاری از مسموم شدن آلکسی ناوالنی با عنرصی از گروه سم اعصاب 

نوویچوک را نشان می دهد.

آلکسی ناوالنی که نامش با افشاگری های مربوط به فساد مقام های روسیه 

مطرح شد، تا کنون چند بار به زندان افتاده است.

او می خواست که در سال ۲۰۱۸ در انتخابات ریاست جمهوری روسیه 

نامزد شود اما به دلیل محکومیت های قبلی از رشکت در انتخابات منع 

شد.

آقای ناوالنی رای گیری جنجالی برای اصالح قانون اساسی در روسیه را 

»کودتا« و »نقض قانون اساسی« خواند. این اصالحات به آقای پوتین اجازه 

می دهد که برای دو دوره دیگر در پست ریاست جمهوری باقی مباند.

دولت روسیه ادعاهای آقای ناوالنی از جمله این که والدیمیر پوتین شخصا 

دستور حمله به او را داده، رد کرده است. آقای ناوالنی در روسیه به ظن 

سوء استفاده از بودجه بنیادی که برای مقابله با فساد پایه گذاری کرده، با 

تحقیقات قضایی روبرو است.

مقام های روسیه همچنان گفته اند که او رشایط مربوط به حکم حبس 

تعلیقی خود را رعایت نکرده و در مهلت تعیین شده در ماه دسمرب خود را به 

ماموران معرفی نکرده است.
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رکورد منفی امباپه در امر گُلزنی برای نخستین بار
کلیان امباپه ستاره جوان پاریسن جرمن در چهار بازی آخر تیمش که به عنوان بازیکن فیکس به میدان رفته است، موفق به گُلزنی نشده   

است. پاریسن جرمن در هفته بیستم لیگ یک فرانسه، در ورزشگاه ریموند کوپا مهامن آنژه بود و در برابر این تیم با نتیجه 0-1 به پیروزی دست 

یافت. در شبی که خربی از درخشش امباپه و نیامر نبود، الیوین کورزاوا در دقیقه 70 برای پی اس جی گُلزنی کرد و تیمش را به صدر جدول 

لوشامپیونه رساند. در پایان این دیدار و پس از مدت ها، کلیان امباپه یک رکورد منفی را به نام خودش کرد تا نشان دهد که انتقادات از او به جا 

است زیرا این بازیکن از سطح اصلی خود بسیار فاصله دارد. این بازیکن در چهار بازی آخر پی اس جی که به عنوان بازیکن ثابت به میدان رفته 

است، گُلی را به مثر نرسانده است.

دونالد ترمپ روز چهارشنبه ۱۳جنوری   

در مجلس منایندگان امریکا، بعد از اینکه 

مایک پنس حارض به برکناری او از سمت 

خود با تکیه بر متمم ۲۵ قانون اساسی 

این کشور نشد، استیضاح شد. 

درنهایت قانون به عنوان یک تکیه گاه در 

تا  نداد  اجازه  امریکا  ناکامل  دموکراسی 

رییس جمهوری قانون شکن که در مقابل 

چالش  دموکراتیک  نورم های  و  نهادها 

ایجاد کرده بود، به کار خود ادامه دهد.

 Article of( استیضاح  مادۀ  یا  و  سند 

Impeachment( او برای ساعت ها بر روی 

میزی در ساختامن کنگره امریکا باز بود 

و بیش از دوصد خربنگار از رسارس دنیا 

منتظر امضای این سند توسط رییس مجلس منایندگان امریکا، نانسی پلوسی 

بودند. 

ترمپ دوست می داشت که همیشه وقتی مصوبه ها و یا فرمانی را امضا می کند، سند 

آن را با امضای خود به خربنگاران نشان دهد که این سنتی است و این بار پای سند 

استیضاح او امضای نانسی پلوسی، سخنگوی ۸۰ساله مقتدر مجلس امریکا و یک 

زن دموکرات به چشم می خورد.

استیضاح چهارشنبه در مجلس منایندگان با رای۲۳۲ به ۱۹۷ به تصویب رسید. 

همه دموکرات ها در مجلس منایندگان امریکا همراه با ده جمهوری خواه به استیضاح 

ترمپ رای دادند و ۱۹۷مناینده جمهوری خواه مجلس حمله به کنگره را توسط 

حامیان ترمپ سخت محکوم کردند؛ اما استدالل می کردند که استیضاح او در حال 

حارض در این کشور ایجاد تفرقه بیشرتی خواهد کرد.

و سنا در  امریکا، مجددا مجلس  به کنگره  از حمله  بعد  روز چهارشنبه گذشته 

ساعت هشت شب به کار خود برگشته بود تا آرای الکرتال بایدن را تایید کنند. 

طرف  از  ۱۳۹رای  امریکا  مجلس  در 

جمهوری خواهان در مخالفت این تایید 

اعالم شده بود. در سنای امریکا، فقط 

شش سناتور جمهوری خواه حامی عدم 

تایید رای های الکرتال بایدن شدند.

در  ترمپ  حامیان  رای  بسیاری  برای 

آرای  تایید  عدم  برای  امریکا  مجلس 

حمله  از  بعد  خصوصا  بایدن،  الکرتال 

زیادی  به ساختامن کنگره، سوال های 

ایجاد کرده است. سند استیضاح ترمپ 

طغیان  و  شورش  اغتشاش،  به  را  او 

)Sedition( علیه قانون اساسی امریکا و 

مقابله با انتخابات آزاد و انتقال و گردش 

مساملت آمیز قدرت محکوم می کند.

در حال حارض اوضاع پایتخت امریکا سخت و امنیتی به نظر می رسد. در رشایط 

فعلی ۶۶۰۰رسباز از گارد ملی امریکا از ساختامن های دولتی، کنگره و محوطۀ 

کاخ سفید حفاظت می کنند. این تعداد در روز تحلیف رییس جمهوری بایدن به 

۱هزار نفر خواهد رسید. 

در گزارش های ویژه آمده بود که مایک پنس از ارتش و نیروهای نظامی این کشور 

خواسته که از ترمپ فرمانی را اجرا نکنند. تابه حال، تعداد زیادی در نیروی پولیس 

پایتخت استعفا داده اند و تعداد زیادتری مورد تحقیق و بازرسی قرار گرفته اند.

در امریکا، مجلس این کشور رییس جمهور را استیضاح می کند؛ اما سنای امریکا با 

پی گرد قانونی و ثبوت اتهام، میزان تنبیه را برای او مشخص می کند. دو فرضیه در 

حال حارض در صحنۀ سیاست امریکا مطرح شده است. اول: با نطق لیز چینی و 

حامیتی که میچ مک کانل، رییس جمهوری خواه سنا، از استیضاح ترمپ کرده و با 

فشاری که در حال حارض در جامعه سیاسی امریکا برای استیضاح او ایجاد شده، 

سنا دادگاهی برای ترمپ تدارک می بیند تا او را محکوم کند.

فرض دوم این است که سنای امریکا بعد از مراسم تحلیف جو بایدن دست به چنین 

کاری می زند. در هر دو صورت، این دادگاه در سنا می تواند ترمپ را مجرم بشناسد و 

بسیاری از امتیازهای یک رییس جمهور بازنشسته را برای او لغو و باطل کند.

ترمپ روزی در یک کشور دموکراتیک در یک انتخابات آزاد رییس جمهور شد. در 

طول چهار سال، آرام آرام به آرای اکرثیت مردم، نورم های قانونی و دموکراتیک پشت 

کرد. بخشی از مردم را در مقابل بخش دیگری در جامعه امریکا قرار داد تا حکومت 

کند. او بر بخشی در جامعه امریکا تکیه کرد که بیشرت با احساساتی دینی، نژادی، 

طبقاتی و... به صحنۀ سیاست آمده و شهروند مطلع نبوده و نشدند.

ترمپ خود را ماورای قانون و نورم های دمکراتیک می دانست و برای این بخش جامعه 

امریکا که حامی او بودند هم مهم نبود که او قانون شکنی کند و نورم های دمکراتیک 

را زیر پا گذارد. در نهایت تکرب، قدرت طلبی، نورم شکنی های قانونی، اقتدارگرایی و 

فسادی که پیرامون خود ایجاد کرده بود، به عمر سیاسی اش پایان داد.

همه اقتدارگرایان و خودکامگان تاریخ هم همین گونه بر بخشی از جامعه تکیه 

می کنند و مردم را تقسیم می کنند؛ اما در نهایت بخش دیگری در جامعه با تکیه 

بر ایامن به تغییر و بهروزی جامعه در مقابل آن ها قیام می کنند. هیچ خودکامه  یی 

در طول تاریخ بدون طرف دار نبوده است؛ اما رسانجام خودکامگی با سد اکرثیت 

در جامعه روبه رو می شود و همه چیز را از دست می دهد. ترمپ در این قامر قدرت 

همه چیز را باخت.

او در حالی قدرت را ترک می کند که رشمنده، شکسته، بی اعتبار و رسافکنده است. 

او بعد از خروج از کاخ  سفید، حتی امتیازهای یک شهروند عادی این کشور را هم 

نخواهد داشت.

آنچه در یک نظرسنجی در امریکا اکنون مشخص شده، این است که ۴۵درصد 

جمهوری خواهان حمله به ساختامن کنگره توسط حامیان ترمپ را عملی درست 

دانسته و ۴۳درصد آن را محکوم می کنند. این به معنای این است که حداقل حدود 

۴۰میلیون امریکایی، بایدن را رییس جمهور مروع امریکا منی دانند.

آنچه مشخص است این است که ترمپ به عنوان یک رهرب پوپولیست راست افراطی 

به صحنه سیاست این کشور رضبات بزرگی زده و همزمان حزب جمهوری خواه 

این کشور را نیز دچار فروپاشی کرده است. بسیاری فکر می کنند که بایدن غیر از 

مشکالت و چالش های امریکا در صحنه اقتصاد، بیامری کرونا و سیاست  خارجی، 

باید کوشش کند تا مردم این کشور را متحد کند.

آنچه اکنون مشخص است، این است که بعد از تصاحب دو کرسی برای سنا در 

ایالت جورجیا، دموکرات ها هم دولت و هم کنگره را کنرتول می کنند. با این قدرت، 

مسوولیت بزرگی بر شانه آن ها گذاشته شده تا مردم این کشور را مجددا بر رس 

اصولی متحد سازند.

در  ثرومتند  کشورهای  مردم  بیشرت  گذشته  ماه  ده  طی   

پاندومی  کرده اند.  رشکت  غرب  در  خرید«  »انقالب   بزرگ ترین 

منجر به افزایش خرید آنالین شده و رسعت انتقال از فروشگاه های 

فیزیکی را حدود نیم دهه تریع کرد. دودکش را فراموش کنید؛ 

صندوق پست  طریق  از  یا  سال2020  در  کریسمس  هدایای 

در  کارگران  می شدند.  داده  تسلیم  دروازه  دم  یا  می رسیدند 

تعدادی از رشکت ها، از جمله آمازون و و املارت، با تالشی فوق 

بری توانستند سفارشات آنالین را تسلیم دهند و رسمایه گذاران 

این رشکت   ها فوق العاده  سود کردند.

با این حال، این چین است، نه غرب که آینده تجارت الکرتونیک 

در آن رقم می خورد. بازار چین به مراتب بزرگ تر و خالقانه تر است. 

رشکت های فناوری تجارت الکرتونیک، رسانه های اجتامعی را با 

هم ادغام می کنند تا به یک مرکز خرید آنالین برای 850میلیون 

مرصف کننده دیجیتل تبدیل شوند. 

چین همچنین در مقررات پیش رو است، با خربی در 24دسمرب 

که معتمدین در حال تحقیق در مورد علی بابا بودند که توسط 

چند  تا  و  شد  تاسیس  چین  بزرگ  رسمایه داری  رشکت  مشهورترین  ما«،  »جک 

هفته پیش در فهرست باارزش ترین رشکت ها بود. 

از  پیروی  به دنبال  در جهان  به مرصف کنند گان  مربوط  است مشاغل  قرن  یک 

ترندهای جدید امریکا بوده اند، از بارکد قابل اسکن بر روی ساقج های »وریگلی« 

اکنون  سال 2010.  در  کارداشیان  مرصف  عادات  تعقیب  تا  گرفته  دهه1970  در 

آن ها باید به رشق نگاه کنند.

پیش روی چین در تجارت الکرتونیکی چندان هم تازه نیست. از نظر اندازه، بازار 

آن در سال2013 از امریکا پیشی گرفت - با کمبود فضای انبار در دنیای واقعی، 

مرصف کنندگان و پرچون فروشان به دنیای دیجیتل هجوم بردند. وقتی علی بابا 

در سال2014 وارد کار شد، بزرگ ترین ابتکار عملی بود که به جهان عرضه شد. 

ارزش دارد، بیش  این کشور 2میلیارد دالر  الکرتونیکی  بازار خرده فروشی  امروز 

از مجموع بازارهای امریکا و اروپا. اما فراتر از وسعت آن، چین از چندین روش 

اساسی متامیز نسبت به صنعت در غرب استفاده می کند.  

از  این صنعت رشوع خوبی داشته است. در چند سال گذشته رقبای جدیدی 

جمله »پیندودو« و »میتوان« با مدل های تجاری پرظرفیت به میدان آمده اند. یکی 

صنعت  رسمایه  بازار  از  علی بابا  سهم  که  است  این  شدید  رقابت  نشانه های  از 

همچنین  رقابت  است.  یافته  کاهش  به٪55  از٪81  چین  الکرتونیکی  تجارت 

انواع  بین  مرزهای  فناوری  رشکت های  سایر  و  الکرتونیکی  تجارت  شده  باعث 

مختلف خدمات را که هنوز در غرب رایج است، از بین بربند. یک اشاره و کلیک 

و کار متام است: سیستم عامل های خرید آنالین در چین اکنون پرداخت های 

فوری،  پیام رسانی  بازی،  اجتامعی،  شبکه های  گروهی،  معامالت  دیجیتل، 

فیلم های کوتاه و مشاهیر پخش زنده را با هم ترکیب می کنند.

سوال واضح و چندهزار میلیارد دالری این است که آیا مدل تجارت الکرتونیکی 

چینایی جهانی می شود؟ 

هنوز هم قصد  »دره سیلیکون«  متوالی، غول های  معمول دهه های  روال  طبق 

دارند چین را دست کم بگیرند. ارتباط مستقیمی بین صنایع تجارت الکرتونیکی 

امریکا و چین وجود دارد. رشکت های غربی مدت هاست که در کنج دنج و امن 

در  »آمازون«  پرداخت ،  بخش  در  »ویزا«  متخصصان  بنابراین  افتاده اند.  جا  خود 

الکرتونیکی، »فیس بوک« در رسانه های اجتامعی، »گوگل« در جستجو  تجارت 

و ... تخصص دارند. 

که  بوده  است  این  الکرتونیکی  تجارت  در  اطمینان  عدم  دلیل  اصلی ترین 

بسیاری از پرچون فروشان بزرگ سنتی از بین می روند - بیش از30 برابر آن چه 

در سال 2020 در آمریکا از بین رفت - و این که آیا ممکن است تعداد معدودی از 

خرده فروشی ها به روش و املارت و تارگت  این انتقال به دنیای آنالین را مدیریت 

کنند یا نه. 

با این وجود این که خرده فروشی الکرتونیکی غربی ایمن است و ظرفیت باالیی 

تبدیل  جهان  در  خرید  اصلی  شیوه  به  که  می رسد  نظر  به  بعید  اکنون  دارد، 

به  را  توجه  رویکرد چین  ثرومتند،  از کشورهای  در خارج  در حال حارض،  شود. 

در  پیرو  الکرتونیکی  تجارت  رشکت های  از  بسیاری  کرده  است.  جلب  خود 

لیرب(  مرکادو   ( التین  امریکای  و  )جیو(  هند  و سی(،  )گرب  آسیا  جنوب رشقی 

از  را  خدماتی  که  است  سوپراپلیکیشن«   « ارائه  در  چین  اسرتاتژی  تاثیر  تحت 

تحویل رشته  فرنگی گرفته تا خدمات مالی پوشش می دهند. رشکت های عظیم 

کاالهای مرصفی که در بازارهای غربی و چین قرار دارند نیز ممکن است ایده ها 

مانند  ملیتی  چند  رشکت های  کنند.  پیاده  را  چینایی  تجاری  تاکتیک های  و 

»یونیلور«، »ل.اریل« و »آدیداس« در آسیا درآمد بیشرتی نسبت به آمریکا دارند 

و روسای آن ها برای دیدن آخرین بازاریابی دیجیتال، مارک تجاری و تدارکات 

به آن جا مراجعه می کنند، نه به کالیفرنیا یا پاریس.

در حال حارض، ویژگی های بازار الکرتونیک چینایی در مناطق خرده فروشی در 

متنوع سازی  با  است.  پاندومی  نتیجه  در  آن  از  یافته که بخشی  راه  قلب غرب 

رشکت ها، انبارها در حال نابودی استند. فیسبوک اکنون در حال تبلیغ خدمات 

خرید در شبکه های اجتامعی خود و »تجارت اجتامعی« است، از جمله پخش 

مستقیم و استفاده از واتساپ برای پیام رسانی بین بازرگانان و خریداران. 

در دسمرب، و املارت میزبان اولین رویداد خرید زنده خود در تیک تاک، یک برنامه 

ویدیویی متعلق به چینایی ها بود که امیدوار است در آن سهام خریداری کند. 

تجارت  زمینه  در  بارگیری شده  برنامه  ششمین  گذشته  ماه  سه  در  فرانسه  در 

دارد  احتامل  بود.  مرتبط  دودو«  »پین  بنیان گذار  به  که  بود  »ُووا«   الکرتونیکی 

رسانجام تازه واردان در آمریکا پیرفت کنند. قیمت سهام »شاپیفای«، پلتفرمی 

برای رشکت های جدا شده از آمازون و رشکت های کوچک، به قدری افزایش یافته 

است که اکنون بیش از 140میلیارد دالر ارزش دارد.

این تغییر جهت به سمت صنعت جهانی به سبک چینایی نویدبخش خربهای 

خوبی برای مرصف کنندگان است. قیمت ها پایین تر خواهد آمد، زیرا چین شاهد 

رشد  نوآوری  و  انتخاب  احتامالً  بود.  خواهد  رقیب  رشکت های  شدید  تخفیف 

خواهد کرد. با این وجود، تجارت الکرتونیکی چین نقایصی دارد. 

در غرب وحشی، کاله برداری رواج بیشرتی دارد. و نگرانی هایی نیز درمورد ضد 

فقط  را  »ما«  آقای  رسکوب  که  شویم  وسوسه  شاید  دارد.  وجود  انحصاری شدن 

منایش قدرت وحشیانه حزب کمونیست بدانیم. ممکن است تا حدی این طور 

باشد، اما تنظیم کنندگان ضد انحصاری چین نیز مشتاق افزایش رقابت هستند. 

خدمات  از  مثال،  عنوان  به  است.  همکاری  قابلیت  اجرای  معنای  به  امر  این 

پرداخت در یک سیستم تجارت الکرتونیکی می توان به صورت یک پارچه از یک 

برنامه رقیب استفاده کرد. و این به معنای جلوگیری از مجازات رشکت های تجارت 

الکرتونیکی است که کاال را در بیش از یک مکان به صورت آنالین می فروشند. 

تاکنون اقدامات معتمدان آمریکایی و اروپایی در کنرتل فناوری بزرگ علی رغم 

بی تاثیر  سال2020  اواخر  در  قوانین  پیش نویس  و  قضایی  پرونده  زیادی  تعداد 

بوده  است. آن ها باید اقدامات چین را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند سمت و 

سوی صنعت را دریابند و نسبت به آن واکنش نشان دهند.

الگویی برای چگونگی طرز نگاه غرب به نوآوری های چین وجود دارد. از محصوالت 

الکرتونیکی گرفته تا صفحات خورشیدی، پیش از این پیرفت تولیدات چین 

نادیده گرفته می شد یا به دلیل کپی برداری رد می شد، سپس در رسارس جهان 

عادت مرصف کننده  و  سلیقه  این  اکنون  گرفت.  قرار  تحسین  مورد  و  یافت  راه 

چینایی است که جهانی می شود. متاشا کنید و یاد بگیرید.

بازار بزرگ چین
آینده پرچون فروشان جهان در دست چین

چین هامن جایی است که آینده تجارت الکرتونیک در آن رقم می خورد.

منبع: اکونومیستترجمه: رشیفه عرفانی

ترمپ همه چیز را باخت
او در حالی قدرت را ترک می کند که رشمنده، شکسته، بی اعتبار و رسافکنده است. او بعد از خروج از کاخ  سفید، 

حتی امتیازهای یک شهروند عادی این کشور را هم نخواهد داشت

استاد روابط خارجی و تجارت جهانی دانشگاه هریسرگمهدی نوربخش
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