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راه مدنیـت: اتحادیـۀ اروپـا و منایندگی هـای سیاسـی امریـکا، کانـادا، 

زیرسـاخت های  تخریـب  و  آدم ربایـی  تـرور،  ادامـۀ    اسـرالیا و… همزمـان 

حیاتـی افغانسـتان را کـه آسـیب آن به طـور مسـتقیم بـه مـردم می رسـد را 

محکوم کردند. ...

عــنوان های مـهم

هیات اتحادیۀ اروپا:
عامالن خشونت ها شناسایی و باید محاکمه شوند

هیات مذاکره کنندۀ دولت: 
طالبان در پشت میز مذاکره طرحی ندارند
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راه مدنیـت: از آغـاز گفتگوهـای دوجانبـه میان ایـاالت متحدۀ امریـکا و طالبان 

از سـال ۲۰۱۸، همـواره گامنه هایـی در مـورد ایجـاد دولت موقت از سـوی نخبگان 

سیاسـی، محافـل پایتخت و روزنامه ها مطرح شـده اسـت. چه بسـا که گـامن ایجاد 

دولت موقت، انتخابات پیشـین را تحت الشـعاع قرار داده بود و برخی کاندیداتوران 

در کمپاین های خود در مورد دولت موقت سخن می زدند. 

البته تا کنون گزینۀ دولت موقت به گونۀ مستقیم از سوی طالبان مطرح نشده است. 

همین طور اعضای هیات مذاکره کنندۀ دولت نیز در صحبت های رسمی خود در 

مورد مرحلۀ اول مذاکرات میان افغانی تاکید کرده اند که گزینۀ دولت موقت نه در 

مرحلۀ اول مطرح شده و نه هم در اجندای طرفین وجود دارد، اما در این اواخر 

انتشار پیام صوتِی منسوب به دکتور امین احمدی، ...

مسکن یا فضاهای مسکونی، 

ساخت وساز خانه یا ساختامن ها به 

منظور پناه دادن است. مسکن امن 

و مقرون به رصفه، یک رضورت 

اساسی برای هر خانواده است. 

بدون یک مکان مناسب برای 

زندگی، خانواده ها منی توانند مولد 

جامعه باشند یا بسر رشد شکل 

منی گیرد.  ...

مک مستر  دانشگاه  در  عصب پژوه  دانشمند  یک 
افراد  و  قدرتمند  )افراد  گروه  دو  داد. سِر  انجام  آزمایشی 
نه چندان قدرتمند( را زیر دستگاه تحریک مغناطیسی مغز 
قرار داد. او دریافت قدرت در افرادی که احساس قدرت 
مختل  را  بازتاب  به نام  خاصی  عصبی  فرآیند  می کنند 
می کند. چیزی که مبنای درک دیگران است و این باعث 
از نگاه دیگران  می شود که قدرتمندان در دیدِن مسایل 

ناتوان می شوند.

چرا قدرتمندان
استقبال وزارت خارجه از اعالمیۀ احمقمیشوند؟!

مشرتک منایندگی های سیاسی 
مقیم در کابل

خواست های زنان:
 آتش بس، حفظ قانون اساسی و 
دست آوردهای دو دهۀ گذشته

تظاهرات هزاران لهستانی

 علیه قانون ممنوعیت سقط جنین

بریتانیا برای موترهای برقی 

میدان هوایی می سازد

چالشمسکندرقشرکمدرآمد

خطای استراتیژیک دولت ترمپ
ژیوپولیتیک افغانستان؛ عامل تداوم حضور 

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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دولت موقت، گزینۀ خطرناک و مبهم
موافقان مطلق دولت موقت، غالبا از جناح های اپوزیسیون و منسوب به طالبان هستند، در این میان اسم حامد کرزی، رییس جمهور 

پیشین افغانستان نیز به میان است. دکتور صدر از یکی از مصاحبه کنندگان خود که از نزدیکان حامد کرزی است نقل قول می کند که 
حامد کرزی، از دولت موقت ایتالفی  یی که خودش در آن نقش داشته باشد، حمایت می کند.

اشنت مسکن حق هر فرد است، اما مساله اساسی، ساخت مسکن سامل و مناسب با بافت 
بومی هر شهر استهر دو پیش زمینه در مورد طالبان صدق منی کند. 

راه مدنیـت: هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت می گوید که گـروه طالبان در 

میـز مذاکـرات، از موضـوع حکومت موقت یاد نکرده و اگـر در بیرون از 

مذاکـرات مطـرح کرده انـد، جنبـۀ تبلیغاتـی دارد. اگـر این گـروه حرف 

...



از  کشور  خارجۀ  امور  وزارت  مدنیت:  راه 

اروپا،   اتحادیۀ  هیات  مشرک  اعالمیۀ 

و  افغانستان  در  ناتو  غیرنظامی  منایندگی 

اسرالیا،  کشورهای  سیاسی  منایندگی های 

کانادا، چک، دمنارک، فنلند، فرانسه، آملان، 

و  بریتانیا  سویدن،  اسپانیا،  هالند،  ایتالیا، 

خشونت ها،  فوری  ختم  به هدف  امریکا 

قتل های هدفمند و برقراری آتش بس فراگیر، 

استقبال کرد.

نرش  با  )۱۲دلو(  یک شنبه  روز  وزارت  این 

تامین  برای  دولت  که  گفته  خربنامه یی 

صلح  برقراری  و  خشونت ها  قطع  آتش بس، 

اقدامات  متامی  و  دارد  اساسی  تعهد  پایدار 

انجام داده  را  به این هدف  الزم برای رسیدن 

است.

در ادامه خربنامه، وزارت امور خارجه کشور از 

کمک ها و همکاری های کشورهای حامی روند 

صلح و دولت افغانستان قدردانی کرده است.

غیرنظامی  منایندگی  اروپا،   اتحادیۀ  هیات 

سیاسی  منایندگی های  و  افغانستان  در  ناتو 

دمنارک،  چک،  کانادا،  اسرالیا،  کشورهای 

فنلند، فرانسه، آملان، ایتالیا، هالند، اسپانیا، 

اعالمیۀ  یک  در  امریکا  و  بریتانیا  سویدن، 

مشرک ادامۀ حمالت هدفمند، آدم ربایی ها و 

محکوم  را  افغانستان  در  زیرساخت ها  تخریب 

کرده اند.

در این اعالمیه آمده که مسوولیت اکرثیت این 

خشونت ها را که در آن اعضای جامعه مدنی، 

منایندگی های  و  طبی  رسانه یی،  قضایی، 

غیرنظامی دولت هدف قرار می گیرد، به عهدۀ 

گروه طالبان است.

این  که  گفته اند  کشورها  و  سازمان ها  این 

حمالت طالبان به ایجاد محیط ناامن در کشور 

گروه های  که  می شود  سبب  و  می کند  کمک 

تروریستی و جنایت کار بتوانند به شکل آزادانه 

فعالیت کنند.

همچنین در ادامه این اعالمیه آمده که انتظار 

می رود گروه طالبان با پایان دادن به خشونت، 

صلح  به  تعهد  و  زیرساخت ها  تخریب  توقف 

پایدار حامیت خود را از مردم افغانستان نشان 

دهند. 

***
دیدار ظریف با مال برادر

دفر  سخنگوی  وردک،  نعیم  مدنیت:  راه 

سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که هیات این 

معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  رهربی  به  گروه 

سیاسی طالبان با جواد ظریف؛ وزیر امور خارجۀ 

این کشور در تهران دیدار کرده است.

آقای وردک روز یک شنبه )۱۲دلو( در توییرش 

این دیدار که در فضایی خوب برگزار  نوشته در 

و  بحث  مورد  کشور  دو  به  مربوط  مسایل  شده، 

در  بیشر  جزییات  او  است.  گرفته  قرار  بررسی 

مورد این دیدار ارایه نکرد.

به  نزدیک  که  تسنیم  خربگزاری  هم  سویی  از 

سپاه پاسداران ایران است، گزارش داده که وزیر 

امور خارجه این کشور با اشاره به قانون اساسی 

و نظام افغانستان گفته: »»ما منی توانیم رشایط 

برای  را  این رشایط  و  بگیریم  نظر  در  در خال  را 

آینده مشارکتی می شود در  به حکومت  رسیدن 

نظر گرفت.«

این دیدار گفته  نوشته  که ظریف در  این رسانه  

 است: »ما از یک دولت فراگیر اسالمی با حضور 

حامیت  طرف ها  و  مذاهب  قومیت ها ،  همه 

می کنیم.«

آقای ظریف در این دیدار خطاب به هیات گروه 

طالبان گفته که مردم افغانستان از شام هستند 

و نباید در عملیات ها هدف قرار گیرند.

که  می  شود  مطرح  حالی  در  صحبت ها  این 

طالبان هم خواستار تغییر نظام کنونی و برپایی 

با  که  خواسته یی  هستند،  »اسالمی«  نظام  یک 

شده  رو به رو  کشور  در  گسرده  یی  مخالفت های 

است.

گذشته  هفته  چهارشنبه  طالبان  سیاسی  هیات 

دیگر  هیات  بود. همچنان یک  تهران شده  وارد 

نیز به رهربی مال عباس استانکزی به مسکو سفر 

کرده است.

رسپرسـت  صافـی،  حسـینه  مدنیـت:  راه 

مذاکـرات  بـه  اشـاره  بـا  زنـان  امـور  وزارت 

می گویـد کـه بـه هـدف نشـان دادن نقـش و 

جایـگاه زنـان در روند جاری صلح، ایـن وزارت 

و  نظریـات  برنامـه،  یـک  راه انـدازی  بـا 

در  زن  سـه هزار  از  بیشـر  دیدگاه هـای 

و  منـود  جمـع آوری  را  کشـور  ۳۴والیـت 

خواسـت های عمـدۀ زنـان، شـامل آتش بـس 

فـوری، حفظ قانون اساسـی، نظام جمهوریت 

و دست آوردهای دو دهه زنان می باشند.

در  )۱۲دلـو(  یک شـنبه  روز  صافـی  خانـم 

برنامـه حسـاب دهی دولـت بـه ملـت گفت که 

ایـن وزارت یافته هـای ایـن تحقیق را بـا وزارت 

امـور صلـح و هیـات مذاکره کنندۀ دولـت ارایه 

کـرده تـا در جریـان مذاکـرات صلـح بـه ایـن 

خواسـت ها توجـه صـورت گیـرد.

او همچنـان افـزود کـه انسـجام زنـان جهـت 

از حفـظ  دفـاع  در  کـردن صدای شـان  بلنـد 

بـا حضـور سـه هزار زن در  نظـام جمهوریـت 

مرکـز و بیشـر از دوهـزار و۸۰۰ زن در والیـات 

کشـور تحـت عنـوان کمپایـن ملـی )صـدای 

نظـام جمهـوری  از  دفـاع  بـرای  افغـان  زنـان 

اسـالمی افغانسـتان( بـا صـدور قطع نامه یـی، 

یکـی دیگـر از دسـت های وزارت امـور زنان در 

بـود. سـال۱۳۹۹ 

رسپرسـت وزارت امـور زنان عـالوه که برای این 

وزارت  در سـال مالـی ۱۳۹۹خورشـیدی مبلغ 

۲۴۷میلیـون و 700 و ۵۹هـزار و ۴۱۶افغانی 

بودجـه عـادی و مبلـغ ۵۸میلیـون و 500 و 

انکشـافی  بودجـه  ۱۷۳افغانـی  و  ۴۹هـزار 

اختصـاص داده بود کـه از این میان ۹۱درصد 

بودجـه عـادی و ۸۳درصـد بودجه اختصاصی  

وزارت امـور زنـان بـه مرصف رسـیده اسـت.

طبـق معلومـات وزارت امـور زنـان، در بخـش 

قضایـا حـدود سـه هزار و ۸۰۰ قضیه خشـونت  

علیـه زنـان در سـال مالـی ۱۳۹۹ در مرکـز و 

از طریـق  گردیـد، ۳۱۵قضیـه  ثبـت  والیـات 

مدافـع  وکالی  و  تلیفونـی  متاس هـای 

حـاد  ۱۲۷قضیـۀ  مجمـوع  از  و  پی گیـری 

خشـونت، ۸۷متهـم آن بازداشـت و بـه پنجـه 

قانـون سـپرده شـده اسـت.

در  کـه  کـرد  تاکیـد  ادامـه  در  صافـی  خانـم 

سـال۱۳۹۹، برای ۳۱هزار و ۱۹۴مرد و زن به 

طـور مسـتقیم در ۱۷۹ولسـوالی و ۷۹ناحیـه، 

پیرامـون موضوعات قانون منع خشـونت  علیه 

زنـان و اطفال، قانون عروسـی ها، از بین بردن 

عنعنـات ناپسـند، قانون منـع آزار و اذیت زنان 

و اطفـال، جایـگاه زن در قوانیـن، تقویـت و 

مشـارکت زنـان در پروسـه سیاسـی، حـق مهر 

منـزل،  از  فـرار  سـن،  زیـر  ازدواج  میـراث،  و 

حق تعلیـم، ارضار مـواد مخدر، خشـونت های 

آگاهـی صـورت  روانـی  و صحـت  خانوادگـی 

گرفت.

خانـم صافـی، راه اندازی سـه تحقیق پیرامون 

تطبیـق  و  خشـونت  عوامـل  زنـان،  وضعیـت 

قانـون منـع آزار و اذیـت زنـان و ایجـاد مراکـز 

اجتامعـی و اقتصـادی در ۲۴والیـت کشـور  را 

از دیگـر دسـت آوردهای وزارت امـور زنـان در 

سـال ۱۳۹۹عنـوان کـرد.

زنـان  حقـوق  تامیـن  و  اقتصـادی  رشـد 

رسارس  در  زنـان  مالکیـت  حـق  به خصـوص 

کشـور، تامیـن عدالـت، حقـوق بـرش، حقـوق 

تسـهیل  زنـان،  اجتامعـی، سیاسـی  مدنـی، 

نقـش موثـر زنـان در حکومـت داری محلـی و 

زنـان  به نیازمنـدی  رسـید گی  پیرامـون  ملـی 

در همـه پروسـه های انکشـافی ملـی و محلـی 

به اسـاس چارچـوب دوم صلـح ملـی، امنیـت 

وزارت  تالش هـای  از  افغانسـتان  انکشـاف  و 

امـور زنـان، جهت بهبـود زند گی زنان در سـال 

اسـت. ۱۳۹۹بـوده 
واکسین کرونا دریافت کنند.

راه مدنیت: اتحادیۀ اروپا و منایندگی های 

همزمان  و…  اسرالیا  کانادا،  امریکا،  سیاسی 

ادامۀ   ترور، آدم ربایی و تخریب زیرساخت های 

به طور  آن  آسیب  که  را  افغانستان  حیاتی 

مستقیم به مردم می رسد را محکوم کردند.

روز  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  مناینده 

گفت  اعالمیه  یی  نرش  با  )۱۲دلو(  یک شنبه 

منایندگی های  و  اروپا  اتحادیه  هیات  که 

کانادا،  اسرالیا،  کشورهای  دیپلوماتیک 

فرانسه،  فنلند،  دمنارک،  چک،  جمهوری 

آملان، ایتالیا، منایندۀ ارشد غیر نظامی ناتو در 

افغانستان، کشورهای هالند، اسپانیا، سویدن، 

ترور،  ادامۀ  امریکا،  متحده  ایاالت  بریتانیا، 

که  حیاتی  زیرساخت های  تخریب  و  آدم ربایی 

افغانستان  مردم  به  مستقیم  به طور  آن  آسیب 

می رسد را محکوم می کنند.

خشونت ها  این  آمده:  اعالمیه  این  ادامۀ  در 

جامعه مدنی، قضایی، رسانه یی، مذهبی، طبی 

و منایندگان غیر نظامی دولتی را که برای یک 

مورد  رضوری اند،  مرفه  و  صلح آمیز  افغانستان 

هدف قرار می دهند.

منایندۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان در ادامه 

اکرثیت  مسوولیت  طالبان  که  کرده  ترصیح 

چنین خشونت های هدف مند را بر عهده دارند 

و حمالت آن ها نهادهای دولتی را تضعیف و به 

ایجاد محیط ناامنی کمک می کند که در آن، 

می توانند  جنایت کار  و  تروریستی  گروه های 

آزادانه فعالیت کنند.

افغانستان  دولت  از  »ما  می افزاید:  وی 

می خواهیم که فعاالنه تر و شفاف تر پیرامون این 

حمالت تحقیق کند، تا اطمینان حاصل شود 

افرادی که چنین خشونت ها را علیه مردم انجام 

کشانده  محاکمه  به  و  شناسایی  می دهند، 

شوند.«

تاکید  اعالمیه  این  از  از سویی هم در بخشی 

شده که جامعه بین املللی رسمایه های هنگفتی 

منابع  غذایی،  مصونیت  انرژی،  زمینه  در  را 

مردم  سود  به  جاده یی  زیرساخت های  و  آب 

افغانستان رسمایه گذاری کرده است. ما تخریب 

مداوم زیرساخت های حیاتی، از جمله تخریب 

شبکه های  پایه های  ساخنت  منفجر  جاده ها، 

تلیفونی و پایه های برق توسط طالبان را محکوم 

می کنیم.

هدفی  هیچ  اقدامات  این  اعالمیه،  اساس  بر 

ندارد  افغانستان  مردم  به  آسیب رساندن  جز 

که عمدتا به دلیل ادامۀ چندین دهه جنگ از 

عدم مصونیت غذایی و چالش های اقتصادی و 

عدم انکشاف قابل توجه رنج می برند و با شیوع 

کویید۱۹ در حال گسرش است.

در این اعالمیه به طالبان تاکید شده باید این 

را درک کنند که اقدامات خشونت بار و ویران گر 

قرار  اگر  و  می  سازد  خشم گین  را  جهان  آن ها 

باید  یابد،  استقرار  افغانسان  در  صلح  است 

خشونت ها متوقف شود.

که  هستیم  کسانی  کنار  در  »ما  افزوده:  وی 

از طریق  به جنگ  بخشیدن  به خامته  متعهد 

این  متضمن  که  فراگیرند  سیاسی  توافق  یک 

و  متعهد  مقتدر،  کشور  یک  به عنوان  کشور 

دموکراتیک، در فضایی صلح آمیز داخلی ونیز  با 

همسایگانش باشد و از حقوق برش، انکشاف و 

دست آوردهای اقتصادی طی ۱۹سال گذشته 

حفاظت کنند.

خود  عزم  در  »ما  شده:  تاکید  اعالمیه  این  در 

برای کمک به افغانستان در راستای دست یابی 

به صلح، عدالت و انکشاف ثابت قدم هستیم. 

به  دادن  پایان  با  طالبان  که  داریم  انتظار  ما 

خشونت، توقف زیرساخت های حیاتی و تعهد 

به صلح پایدار به نفع همه افغان ها حامیت خود 

را از مردم افغانستان نشان دهند.«

راه مدنیـت: هیـات مذاکره کنندۀ دولت 

میـز  در  طالبـان  گـروه  کـه  می گویـد 

مذاکـرات، از موضـوع حکومـت موقـت یـاد 

نکـرده و اگـر در بیـرون از مذاکـرات مطـرح 

ایـن  اگـر  تبلیغاتـی دارد.  کرده انـد، جنبـۀ 

میـز  در  بایـد  دارد  طرحـی  و  حـرف  گـروه 

مذاکره رشیک سازند.

هیـات  عضـو  یـک  طالـب،  رسـول 

یک شـنبه  روز  دولـت  مذاکره کننـدۀ 

در  آنالیـن  خـربی  نشسـت  در  )۱۲دلـو( 

واکنـش بـه گفته هـای عبـاس اسـتانکزی، 

قطـر  در  طالبـان  مذاکـرۀ  هیـات  معـاون 

گفـت کـه در رشایـط فعلی، بحـث حکومت 

ایـن  بـرای  مبنـا  و  نیسـت  مطـرح  موقـت 

هیـات، اظهـارات رسـمی اعضـای طالبـان 

می باشـد. مذاکـره  میـز  در 

طالبـان  »اگـر  کـرد:  تاکیـد  طالـب  آقـای 

حرفـی دارنـد، باید در میـز مذاکره به صورت 

رسـمی مطـرح کند. آقای سـتانکزی در میز 

مذاکـره غیـر حـارض اسـت، امـا در مسـکو 

بیشـر  کـه  می کنـد  مطـرح  را  ادعاهایـی 

بـرای انحـراف افـکار عامـه اسـت.«

را  موقـت  ادارۀ  بحـث  کـه  می گویـد  وی 

هنـوز هـم هیچ کشـوری نیز به گونۀ رسـمی 

نکرده انـد. مطـرح 

دولـت  مذاکره کننـدۀ  هیـات  عضـو  ایـن 

بـه  اکنـون  تـا  مذاکـرات  رونـد  کـه  افـزود 

بن بسـت نرسـیده، امـا دچـار رکـود و وقفـه 

اسـتند. طالبـان  آن  دلیـل  کـه  شـده 

وی عـالوه کـرد کـه فرصـت پیش آمـده برای 

حـل مشـکل و تامیـن صلـح نبایـد از بیـن 

برود.

هیـات  معـاون  حالی سـت  در  ایـن 

مذاکره کننـدٔه طالبـان سـه روز قبل در یک 

کـه  بـود  گفتـه  در مسـکو  نشسـت خـربی 

محمـدارشف غنـی، رییس جمهوری کشـور 

می باشـد. صلـح  برابـر  در  مانـع«  »یگانـه 

غنـی  اگـر ارشف  کـه  بـود  کـرده  عـالوه  او 

از جنـگ دسـت بـردارد و اسـتعفا کنـد، مـا 

کنیـم. آتش بـس  هسـتیم  حـارض 

بـا  اسـتانکزی  عبـاس  گفته هـای  ایـن 

گردیـد.  مواجـه  تنـدی  واکنش هـای 

رییس جمهـور غنی در یک نشسـت مجازی 

»اسـپن«  امنیتـی  مجمـع  سـوی  از  کـه 

برگـزار شـده بـود بـا اشـاره بـه پیامد هـای 

جنگ هـای داخلـی دهه هفتاد خورشـیدی 

در  موقـت  حکومت هـای  طـرح  کـه  گفـت 

افغانسـتان نـاکام بـوده و ایـن حکومت هـا 

خون ریـزی  و  داخلـی  جنـگ  بـه  منجـر 

شـده اند.

همچنیـن حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت 

ملـی کشـور گفته بـود که تشـکیل حکومت 

دایمـی  فرصـت دادن  معنـای  بـه  موقـت 

بـرای مداخلـه  خارجـی  در کشـور اسـت و 

دیگـر اجـازه داده نخواهد شـد کـه آجندای 

خارجـی  در افغانسـتان اجرایـی شـود.

عضـو  زرمتـی،  رشیفـه  هـم،  سـویی  از 

دیگـر هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت در ایـن 

اظهـارات  نشسـت خـربی عـالوه کـرد کـه 

کشـورها  دیگـر  تریبـون  از  طالبـان  افـراد 

و  نـدارد  هیـات  ایـن  بـرای  اهمیتـی  هیـچ 

رییس جمهـوری بـر اسـاس آرای مـردم بـه 

یافتـه  دسـت  جمهـوری  ریاسـت  کرسـی 

اسـت.
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رییس جمهور غنی در وزارت امور داخله: فعالیت های مسلکی قطعات خاص در منطقه بدیل ندارد
  در بخش جلوگیری از جرایم جنایی کارهایی صورت گرفته، اما کافی نیست و باید این بخش بیشرت تقویت گردد. تنفیذ قانون مکلفیت و اولویت پولیس ملی است و در 
عین زمان تطبیق قرارهای څارنوالی در اولویت ها قرار گیرد و با این نهاد از نزدیک و به گونۀ هامهنگ کار شود. تحرک و فعالیت های مسلکی قطعات خاص در منطقه بدیل 

ندارد. در زمینۀ آموزش های مسلکی پولیس، توجه بیشرت صورت گیرد و باید متام رضوریات روزانۀ پولیس در والیات و ولسوالی ها فراهم گردد.



خطای استراتیژیک دولت ترمپ

ژیوپولیتیکافغانستان؛عاملتداومحضور
او گفته اند که  به  بایدن  بی. بی. سی می گوید: »مشاوران جو 

توافق حکومت ترمپ با گروه طالبان بسیار ناقص و خطرناک است 

فرو  داخلی  وحشت ناک  جنگ  یک  در  می تواند  را  افغانستان  و 

بربد. خروج امریکا در ماه می مطابق این توافق، افغانستان را به 

میدان نفوذ و دخالت ایران و روسیه تبدیل می کند.«

برای  افغانستان که در دورۀ جنگ رسد اهمیت ژیواسراتیژیکی 

غرب در راستای تهدیدهای اتحاد جامهیر شوروی یافته بود در 

از دست  را  خود  جیواسراتیژیک  اهمیت  از جنگ  پس  مقطعی 

در  مهمی  سهم  11سپتمرب2001  از  پس  تحول های  اما  داد. 

بازخیزی نقش مهم و حیاتی ژیواسراتیژیک افغانستان در سطح 

جهانی داشت.

 این اهمیت در مسیر تحول های سیاسی در نظام بین امللل در 

در سطح هژمونیک  آینده حفظ خواهد شد، چه  طی چند دهۀ 

سیستم های  سطح  در  چه  و  امریکا  متحده  ایاالت  جهانی 

منطقه یی ورای حضور هژمون جهانی؛ زیرا موقعیت اسراتیژیک 

افغانستان در کانون چند سیستم منطقه یی مانند شبه قارۀ هند، 

همچنان  چین  و  فارس  خلیج  بزرگ،  خاورمیانه  مرکزی،  آسیای 

پابرجا خواهد بود.

ژیوپولیتیکی  اهمیت  همچنین  و  بایدن  مشاوران  گفتۀ  اگر 

که  شد  خواهیم  متوجه  بگذاریم،  یکدیگر  کنار  در  را  افغانستان 

در رویکرد کالن سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا، حضور در 

افغانستان جزو موارد رضوری برای بقای هژمونی امریکا در عرصۀ 

بین املللی است. 

یک  وجود  به  نیاز  امریکا  متحده  ایاالت  حضور  دیگر  سوی  از 

در  امریکا  ابتدای حضور  از  که  دارد  دموکراتیک  و  کارآمد  دولت 

همین  در  دموکراتیک  ساختارهای  از  و  تاکید  آن  بر  افغانستان 

راستا حامیت شده است.

در  دموکراتیک  ساختار  یک  ایجاد  و  دولت سازی  رضورت 

گوناگونی  جهت های  از  امریکا،  متحده  ایاالت  برای  افغانستان 

قابل بحث است و اندیشمندان معروفی همچون فوکویاما بر آن 

تاکید کرده اند که ما باید قدرت ایاالت متحده را با تالش جدی تر 

امکان  دولت سازی،  بدون  مناییم.  تقویت  دولت سازی  زمینۀ  در 

قاعده مند  نهادهای  گسرش  همچنین  و  دموکراسی  توسعۀ 

سیاسی وجود نخواهد داشت.

بایدن هامن سخنان جوزف  نظر می رسد گفته های مشاوران  به 

کشور  این  دولت مردان  به  که  است  امریکایی  اندیشمند  نای؛ 

تا دولت بوش  بود که ماجرای 11سپتمرب سبب شد  تذکر داده 

اسراتیژی تازه یی تدارک ببیند. 

نیروهای  جانب  از  امریکا  که  کرد  اعالم  نیز  ارتباط  همین  در 

ندارد، بل  قرار  تهدید  و بحری در معرض  نظامی متعارف زمینی 

از جانب افراد متعصب مورد تهدید است که توانایی دست یابی به 

تکنالوجی جدید را نیز دارا هستند.

با  رقابت  به جای  بزرگ  کشورهای  امروزه  که  بود  معتقد  وی   

یکدیگر، امریکا را به لحاظ مواجهه با تهدیدهای تروریستی اش، 

و  ناامنی  مقابل  در  که همگی  می بینند  مشارکت  یک جبهه  در 

آشوب قرار دارند.

به  خود  القاعده،  به ویژه  آن  متحد  رادیکال  گروهای  و  طالبان 

و  شده اند  بدل  امریکا  متحده  ایاالت  برای  امنیتی  تهدیدهای 

به  بنا  امریکا،  و  طالبان  میان  صلح  توافق نامۀ  امضای  به رغم 

گزارش نهادهای امریکایی، طالبان روابط خود را با القاعده قطع 

این  منافع  امریکا،  علیه  جنگ  اعالم  ضمن  القاعده  نکرده اند. 

تروریستی  نقاط جهان هدف حمله های  از  بسیاری  در  را  کشور 

قرار داده است. 

بنابراین اعتامد به گروه طالبان و دادن امتیازهای بسیار، خطای 

اسراتیژیک دولت ترمپ بود، سیاستی که به جای ختم جنگ و 

خشونت در افغانستان، طالبان را در اعامل خشونت بسیار ترغیب 

منود. 

دولت بایدن با ارشاف بر توافق ها میان گروه طالبان و دولت امریکا 

کوتاه مدت  در  بل  بلندمدت؛  در  نه  که  گردید  خطا  این  متوجه 

منافع امریکا را در منطقه با خطر جدی مواجه خواهد کرد. 

ایجاد ارتباط علنی و روشن گروه طالبان با کشورهای رقیب ایاالت 

از تبعات تصمیم دولت ترمپ در کوتاه مدت  متحده امریکا یکی 

تلقی می شود. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیز اشتباه 

بسیار بزرگ در محاسبات دولت ترمپ بود که مشاوران بایدن این 

نکته را به خوبی درک کرده اند که خروج نیروهای این کشور فضا 

را برای رقبای این کشور در منطقه باز خواهد کرد. 

بر اساس همین ملحوظ آن ها خروج را مساوی با رشوع یک جنگ 

داخلی و باز شدن فضا برای رقبای امریکا می دانند.

امریکا،  اسراتیژیک  متحد  به عنوان  ما  دولت  کنونی  فضای  در 

برای  را  زمینه  بتواند  تا  کند  استفاده  خود  ظرفیت  متام  از  باید 

امریکا  به خصوص  بین املللی  جامعه  بیشر  همکاری های  جذب 

در راستای دولت سازی و تحکیم بیشر اصول دموکراسی به کار 

گیرد، از ارزش های دو دهۀ اخیر پاسداری کند و از جانب قوت با 

گروه طالبان برای برقراری صلح پایدار سخن گوید.

دولتموقت،گزینۀخطرناکومبهم
دولت موقت نیاز به یک سلسله پیش زمینه ها دارد که این پیش زمینه ها در رشایط فعلی وجود ندارند. به عنوان مثال دولت 

موقت ایتالفی، هامن گونه که کارشناسان می گویند، نیاز به دو پیش زمینه دارد: گراف پایین خشونت ها و ایدیالوژی زده نبودن 
جنگ جویان. در حالی که هر دو پیش زمینه در مورد طالبان صدق منی کند. 

 راه مدنیت: از آغاز گفتگوهای دوجانبه میان ایاالت 

همواره   ،۲۰۱۸ سال  از  طالبان  و  امریکا  متحدۀ 

گامنه هایی در مورد ایجاد دولت موقت از سوی نخبگان 

سیاسی، محافل پایتخت و روزنامه ها مطرح شده است. 

چه بسا که گامن ایجاد دولت موقت، انتخابات پیشین را 

در  کاندیداتوران  برخی  و  بود  داده  قرار  تحت الشعاع 

کمپاین های خود در مورد دولت موقت سخن می زدند. 

البته تا کنون گزینۀ دولت موقت به گونۀ مستقیم از سوی 

هیات  اعضای  همین طور  است.  نشده  مطرح  طالبان 

مذاکره کنندۀ دولت نیز در صحبت های رسمی خود در 

مورد مرحلۀ اول مذاکرات میان افغانی تاکید کرده اند که 

گزینۀ دولت موقت نه در مرحلۀ اول مطرح شده و نه هم 

در اجندای طرفین وجود دارد، اما در این اواخر انتشار 

پیام صوتِی منسوب به دکتور امین احمدی، از اعضای 

هیات مذاکره  کنندۀ دولت و گفته های دکتور احمدی در 

مورد دولت موقت، دوباره باعث شده که بحث در مورد 

به محور بحث در  این گزینه،  و کارآمدی  دولت موقت 

محافل سیاسی کابل تبدیل شود. 

می تواند  موقت  دولت  آیا  که  است  این  اساسی  سوال 

گزینۀ مطلوب برای حل منازعه باشد؟ جدای از مسایل 

حقوقی و تضادهایی که دولت موقت با قانون اساسی 

و حق مردم در انتخاب حاکم دارد، آیا می تواند کارکرد 

مطلوبی در حل منازعه  و گذار به سمت صلح و ثبات در 

جامعه باشد؟ 

نظرات  از  استفاده  با  تا  شده  تالش  نوشته  این  در 

کارشناسان و خربگان مسایل سیاسی به کارآمدی و یا 

ناکارآمدی گزینۀ دولت موقت پرداخته شود.

موقت،  دولت  گزینۀ  کارشناسان،  نظرات  به  توجه  با 

جدای از مشکالت حقوقی و ناسازگاری  یی که با قانون 

اساسی و اصول دموکراسی دارد، از لحاظ کارکردی نیز 

محکوم به شکست است. مهم ترین دلیل بر ناکارآمدی 

دولت  برای  الزم  پیش زمینه های  فقدان  موقت،  دولت 

موقت است. 

دارد  پیش زمینه ها  یک سلسله  به  نیاز  موقت  دولت 

ندارند.  وجود  فعلی  رشایط  در  پیش زمینه ها  این  که 

که  هامن گونه  ایتالفی،  موقت  دولت  مثال  به عنوان 

کارشناسان می گویند، نیاز به دو پیش زمینه دارد: گراف 

ایدیالوژی زده نبودن جنگ جویان.  و  پایین خشونت ها 

در حالی که هر دو پیش زمینه در مورد طالبان صدق 

منی کند. 

این  مبهم بودن  موقت،  دولت  دیگر  مشکل  همین طور 

از دولت موقت چه می شود و  اینکه پس  گزینه است. 

مبهم  کامال  کرد،  سپری  را  گذار  این  می توان  چگونه 

است. به همین جهت گزینۀ دولت موقت، به گزینه  یی 

خطرناک بدل شده است و پیش از رسیدن به آتش بس 

و توافق صلح، این گزینه باعث فروپاشی دولت و از بین 

رفنت دستاوردهای سال های پسین خواهد شد.

دکتور عمر صدر که خود در زمینۀ الگوهای حل منازعۀ 

افغانستان پژوهش مفصلی در سال ۱۳۹۷، تحت نام 

»حل سیاسی منازعۀ افغانستان« انجام داده، در صحبت 

با روزنامه راه مدنیت بر این باور است که دولت موقت، 

در رشایط کنونی ناکارآمد است. 

برای  رشایط  که  وضعیتی  »در  می گوید:  صدر  دکتور 

دولت موقت آماده نباشد، اگر یک دولت موقت روی کار 

ویران کننده  بل  نخواهد کرد،  نه تنها که کمکی  بیاید، 

باعث  رشایطی،  چنین  در  موقت  دولت  بود.  خواهد 

و عمال دستاوردهای  فروپاشی ساختار دولت می شود 

افغانستان  تاریخی  تجربۀ  می کند.  نابود  را  نوزده ساله 

نیز نشان می دهد که حکومت موقت انقالبی، ایتالفی 

برحال حکومت،  اعضای  از  متشکل  موقت  و حکومت 

جواب گو نبوده است.«

دولت های  انواع  تقسیم بندی  به  اشاره  با  صدر  دکتور 

موقت  دولت  انقالبی،  موقت  دولت  جمله  از  موقت، 

برحال  اعضای  از  متشکل  موقت  دولت  ایتالفی، 

بین املللی،  نظر جامعۀ  موقت تحت  و دولت  حکومت 

چنین نتیجه گیری می کند که رشایط برای هیچ کدام از 

انواع دولت های موقت وجود ندارد و در چنین رشایطی، 

ایجاد دولت موقت نه تنها باعث حل منازعه منی شود، 

بل دولت را با فروپاشی مواجه می سازد.

مورد  در  که  مصاحبه هایی  به  صدر  دکتور  همین طور 

مختلف  جناح های  سیاسی  نخبگان  با  موقت  دولت 

انجام داده اشاره می کند، او دیدگاه نخبگان سیاسی 

تقسیم می کند؛  به سه دسته  را  موقت  مورد دولت  در 

دسته  یی که به صورت مطلق و بدون رشط موافق دولت 

مخالف  مطلق  صورت  به  که  دسته  یی  هستند،  موقت 

دولت موقت هستند و دسته  یی که به صورت مرشوط از 

دولت موقت دفاع می کنند.

جناح های  از  غالبا  موقت،  دولت  مطلق  موافقان 

این  در  هستند،  طالبان  به  منسوب  و  اپوزیسیون 

پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  اسم  میان 

افغانستان نیز به میان است. دکتور صدر از یکی 

حامد  نزدیکان  از  که  خود  مصاحبه کنندگان  از 

کرزی است نقل قول می کند که حامد کرزی، از 

دولت موقت ایتالفی  یی که خودش در آن نقش 

داشته باشد، حامیت می کند.

دکتور نصیراحمد اندیشه، سفیر کبیر و منایندۀ 

نیز  متحد  ملل  سازمان  در  افغانستان  دایمی 

موقت  دولت  موفقیت  مدنیت،  راه  با  گفتگو  در 

در حل منازعۀ افغانستان را بعید می داند.  وی 

می گوید که مطرح کردن بحث دولت موقت، یک 

دولت  در  وی،  تاکید  به  است.  خطرناک  گزینۀ 

موقت، متام چارچوب ها شکسته می شود و هیچ 

تضمینی وجود ندارد که پس از گذار، وضعیت به 

گونۀ مطلوبی رقم بخورد. 

گذار  برای  که  است  باور  این  بر  اندیشه  دکتور 

به صلح و ثبات، باید یک نظام و ساختار وجود 

داشته باشد و ساختار کنونی، می تواند به عنوان 

نظر  در  ثبات  و  صلح  به  گذار  برای  چارچوبی 

گرفته شود.

امور  آگاه  و  نویسنده، مرجم  فروغ،  تابش  آقای 

سیاسِی مقیم در نیویارک نیز بر این نظر است 

تصمیمی  کنونی،  رشایط  در  موقت  دولت  که 

عجوالنه و ناشیانه است. 

»گزینۀ  می گوید:  موقت  دولت  مورد  در  در  وی 

تشکیل اداره موقت پیش از توافق بر رس آتش بس 

راه  به یک نقشه  یافنت  و در صورت عدم دست 

اصل های  حفظ  متضمن  که  صلح  تامین  برای 

اساسی  قانون  در  شهروندی  حقوق  به  مرتبط 

افغانستان باشد، یک انتخاب عجوالنه و ناشیانه 

بر رس  باشیم که مذاکره  باید مطمین  ما  است. 

پیامد  نشود.  انارشی  ایجاد  سبب  نظام،  آیندۀ 

و  معادله  یک  رس  بر  تفاهم  مذاکرات  منطقی 

فورمول جدید توزیع قدرت در افغانستان است، 

اما منطقی نیست که شام معادله کنونی را در 

حالی برهم بزنید که هیچ گونه اجامعی بر رس 

چگونگی معادله و نظم سیاسی پس از مذاکرات 

وجود نداشته باشد.«

مورد  در  که  می کند  تاکید  فروغ  آقای  برعالوه 

دولت موقت، مسالۀ یک فرد نیست، بل مساله 

به  نباید  ما  است.  کنونی  و چارجوب  ساختارها 

خاطر رضایت گروه طالبان، متام ساختار کنونی 

و دستاوردهای افغانستان را نادیده بگیریم.

نتیجه گرفت که گزینۀ  بنابراین می توان چنین 

دولت موقت در رشایط کنونی، نه تنها که کمکی 

به حل منازعۀ افغانستان منی کند، بل این گزینۀ 

فروپاشی  باعث  ابهام«  »دارای  و  »خطرناک« 

ساختار دولت در افغانستان خواهد شد.

امرالله صالح: شامره متاس تروریستان در پاکستان درج اعرتافات آن ها می شود
امرالله صالح: از این پس شامرۀ متاس و آدرس رهنامی تروریستان در پاکستان نیز درج اعرتافات آن ها می شود، تا مردم و جهانیان بدانند که ادعای ما افسانه نیست.  
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موافقان مطلق دولت   
موقت، غالبا از جناح های 
اپوزیسیون و منسوب به 

طالبان هستند، در این 
میان اسم حامد کرزی، 

رییس جمهور پیشین 
افغانستان نیز به میان 

است. دکتور صدر از یکی 
از مصاحبه کنندگان خود 

که از نزدیکان حامد 
کرزی است نقل قول 

می کند که حامد کرزی، 
از دولت موقت ایتالفی  یی 

که خودش در آن نقش 
داشته باشد، حمایت 

می کند.

محمدهادی ابراهیمی   

رسمقاله



دانشگاه  در  عصب پژوه  دانشمند  یک 
مک مستر آزمایشی انجام داد. سِر دو گروه 
قدرتمند(  نه چندان  افراد  و  قدرتمند  )افراد 
مغز  مغناطیسی  تحریک  دستگاه  زیر  را 
که  افرادی  در  قدرت  دریافت  او  داد.  قرار 
عصبی  فرآیند  می کنند  قدرت  احساس 
می کند.  مختل  را  بازتاب  به نام  خاصی 
و  است  دیگران  درک  مبنای  که  چیزی 
این باعث می شود که قدرتمندان در دیدِن 

مسایل از نگاه دیگران ناتوان می شوند.

یکی از دانشمندان این مساله را »پرادوکس 
یک  به خاطر  ما  کرده:  نام گذاری  قدرت« 
می شویم،  قدرتمند  توانمندی ها،  سری 
بخشی  می شویم  قدرتمند  که  زمانی  اما 
از دست می دهیم.  را  توانایی هایی خود  از 
تا به حال فکر می کردیم که قدرت فساد 

نشان  دانشمندان  یافته های  اما  می آورد، 
می دهد که قدرت، حماقت نیز می آورد.

روان شناسی  استاد  که  دیگری  پژوهشگر 
سال ها  از  پس  است،  براکلی  دانشگاه 
رسیده  نتیجه  این  به  آزمایشگاهی  تالش 
آزمایش شوندگان قدرتمند )احساس  است: 
که  می کنند  عمل  چنان  می کنند(  قدرت 

گویی ضربۀ مغزی خورده اند!
از  سال۲۰۰۶،  در  مطالعه  یک  در 
را  حرف  تا  شد  خواسته  شرکت کنندگان 

که  کنند  رسم  طوری  خود  پیشانی  روی 
دیگران آن را ببینند، کاری که مستلزم آن 
ببینید.  مشاهده گر  دیدگاه  از  را  خود  است 
احساس  قدرتمند  را  خود  که  آن هایی 
می کردند، ۳برابر بیشتر احتمال داشت که 
حرف را برای خودشان درست رسم کنند و 

برای دیگران وارونه.
داده  نشان  دیگر  متعدد  آزمایش های 
احساس  تشخیص  در  قدرتمند  افراد  که 
اینکه  انسان ها در یک عکس، یا دریافتن 
تفسیر  را  اظهارنظر  یک  چگونه  همکاران 
افراد  دارند.  کرد، عملکرد ضعیفی  خواهند 
دیگران«  تجربۀ  شبیه سازی  »از  قدرتمند 
چیزی  به  نهایت  در  و  می شوند  ناتوان 
منجر می شود که »کمبود فهم دیگران و 
همدلی«  نامیده می شود. )منبع: فصل نامه 

ترجمان(
تجویز راهبردی

که  نیست  معنا  بدان  قدرت 
معلم  باشیم.  وکیل  و  وزیر  ما 
قدرت  صاحب  هم  مکتب 
نیز صاحب  مادر  یا  پدر  است. 
ملی بس  راننده  است.  قدرت 
است.  قدرت  صاحب  هم 
بچه  هست.  جا  همه  قدرت 
را  امشب  رستوران  که  ای 
صاحب  هم  کند  می  تعیین 
قدرت است. قدرتمندی ناشی 
بل  نیست؛  مرتبه  یا  مقام  از 
که  است  ذهنی  تجربه  یک 
حتی می تواند ناشی از نشستن 
پشت اشترینگ یک موتر باشد 
دهد.(  می  قدرت  احساس  شما  به  )کامال 
بنابراین ما همه در معرض حماقت و فساد 
ناشی از قدرت هستیم. سه تجویز زیر قابل 

پیشنهاد است:
بازگشت ذهنی به گذشتۀ معمولی 

احساس  که  بیاورید  به خاطر  را  زمانی  اگر 

با  می تواند  مغزتان  نمی کردید،  قدرتمندی 
واقعیت ارتباط برقرار کند. پس هرازگاهی 
زمان  آن  در  که  کنید  مرور  را  خاطراتی 

قدرتمند نبودید.

در انتخاب اطرافیان دقت کنید 
بر اساس متون مذهبی اگر قدرتمند هستید 
باید کسانی را برای همراهی خود انتخاب 
را  زبان  صریح ترین  و  تندترین  که  کنید 
نکته کوچک  همین  دارند.  شما  به  نسبت 
قدرتمندتر،  شما  هرچه  راه گشاست.  بسیار 
و  شجاع تر  و  مستقل تر  اطرافیان  نیازمند 

منتقدتر .... 
گاهی جای تان را با زیردستان تبدیل کنید 
بسپارید.  دیگری  فرد  به  را  رانندگی  مثال 
تفویض  دیگر  افراد  به  را  تصمیم گیری 
وقتی  که  می فهمید  تازه  موقع  آن  کنید. 
قدرت  اعمال  مالحظه  بدون  دیگران 
می کنند چه حالی به انسان دست می دهد.

الزم نیست فرعون باشیم
الزم نیست فرعون باشیم تا احمق شویم، 
حماقت  نیز  قدرت  از  چشم بسته  پیروی 
بسازد.  برده  نمی تواند  فرعون  می آفریند. 
می سازند.  فرعون  که  هستند  برده ها  این 
را مهار کنیم  داریم قدرت  ما وظیفه  همه 
چه خود صاحب آن باشیم چه در معرض 

آن.
قدرت  نیازمند  پیشرفت  برای  ما  جامعۀ 

قاعده مندست 
در درون همۀ ما یک قدرتمند احمق وجود 
دارد؛ ما باید کنترولش کنیم. توسعه از من 

و خانه من آغاز می شود.

»برادران  رمان  در  داستایفسکی 
»زنی  میان  گفتگویی  کارامازوف« 
تصویر  به  زوسیما  پدر  با  دولتمند« 
می کشد. زنی که دچار تردید است 
ایمانی  طالب  اطیمنان.  پی جوی  و 
گرم است و از تردیدها به جان آمده 

است:
»بگذار بگویم آنچه زمان بس درازی 
بر  می کشم!  رنج  بوده!  رنجم  مایه 
رنج  می کشم!...  رنج  ببخش!  من 
می کشم.... از بی ایمانی... اگر تا آخر 
زمان  و  کنم  زندگی  ایمان  با  عمر 
به  جز،  چیزی  می رسد،  که  مردن 
که  »گزنه هایی  نویسنده یی،  قول 
بر گورم می رویند« در میانه نباشد، 
است! چطور  زجر آور  وقت چه؟  آن 
بگیرم؟...  بازپس  را  ایمانم  می توانم 
پیش  را  دلم  دریچه   آمده ام  حاال 
تو باز کنم و سوالم را از تو بپرسم. 
برود،  در  دستم  از  فرصت  این  اگر 
هیچ کس نمی تواند جوابم را بدهد. 
چگونه  کنم؟  ثابت  را  آن  چگونه 
خودم را مجاب سازم؟ آه که چقدر 
برم  و  دور  به  و  می ایستم  بدبختم. 
نگاه می کنم و می بینم کسی دیگر 
کسی  دیگر  حاال  نمی دهد؛  اهمیت 
در آن باره سرش را به درد نمی آورد، 
و من تنها کسی هستم که تحملش 

را ندارم. مرگبار است. مرگبار.
به  اما  است.  مرگبار  بی تردید،   -
اثبات نمی آید، هر چند می توانی به 

آن اعتقاد پیدا کنی.
- چطور؟

تا  بکوش  فعال.  عشق  تجربۀ  با   -
همسایه ات را فعاالنه و خستگی ناپذیر 
دوست بداری. به همان اندازه که در 
خدا  حقیقت  از  بروی،  پیش  عشق 

می شوی.  مطمئن تر  روحت  بقای  و 
کمال  به  همسایه ات،  عشق  در  اگر 
وقت  آن  شوی،  نایل  خودفراموشی 
و  می آوری  ایمان  تردید  بی هیچ 
نمی شود.  وارد  جانت  در  تردید 
شده.  ثابت  تجربه  به 
است.«)برادران  متیّقن 
اول،  جلد  کارامازوف، 
حسینی،  صالح  ترجمه 

ص۸۴-۸۵، نشر ناهید(
برای  زوسیما  پدر  راهکار 
ایمان،  بازپس گیری 
غلتیدن در محبت است. 
و  نمی کند  دلیل  ارایۀ 
دست  برهان  اقامۀ  به 
پدر  باور  به  نمی یازد. 
محبت  خداوند  زوسیما، 
بازیابی  برای  و  است 
تشبه  نیازمند  ایمان 

جستن به خداوندیم:
»ای محبوبان،

یکدگر را دوست بداریم،
خدا  از  محبت  که  چرا 

است
و هر آن کس که دوست می دارد
زادۀ خداست و خدا را می شناسد.

آن کس که دوست نمی دارد، خدای 
را نشناخته است،

چرا که خدا محبت است...
اگر یکدگر را دوست بداریم،

خدا در ما می ماند
و محبت او در ما کمال می یابد.«

)رساله اول یوحّنا، ۴: ۷ تا ۸؛ ۱۲(
فعال  »عشِق  می گوید  زوسیما  پدر 
و خستگی ناپذیر« می تواند فرد را از 
مطمئن  روح  بقای  و  خدا  حقیقت 
یادآور  داستایفسکی  سخن  سازد. 
موالنا  است.  عارفان  مهم  بینش 
به  راه یابی  برای  برای  می گفت  نیز 
معرفت حقیقی باید خود را در آنچه 
از  باید  ببازیم.  دریابیم  می خواهیم 
خواهان  که  شویم  چیزی  جنس 
باید  او،  دانستن  برای  آنیم.  درک 
او شویم. جان کالم این است که از 
نظر موالنا دانستن از مسیر »شدن« 

امکان پذیر است:
کشف این نز عقِل کار افزا شود

بندگی کن تا تو را پیدا شود
)دفترسوم، ۲۵۲۸(

جان شو و از راه جان، جان را شناس
یار بینش شو، نه فرزند قیاس

)دفتر سوم، ۳۱۹۴(
پس قیامت شو، قیامت را ببین

دیدِن هر چیز را شرط است این
تا نگردی او، ندانی اش تمام
خواه آن انوار باشد یا ظالم
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تازه های نشر
»دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی دری« عنوان کتابیست که به کوشش عبدالباقی قادری، یکنت از فرهنگیان پر تالش کشور تهیه و تدوین گردیده و به تیراژ یک هزار نسخه از سوی انتشارات کابلستان، 
چاپ و آمادۀ توزیع شد. این کتاب در  7بخش و 464صفحه؛ مشتمل است بر تاریخچه و جایگاه زبان و ادبیات فارسی دری در منطقه و جهان. مباحثی ارزنده در رشتۀ زبان شناسی؛ دستور زبان، رصف 
و نحو، امأل و انشا، اصول و انواع نگارش، اصول و روش های تدریس و آموزش زبان وادبیات، فنون ادبی، صنایع لفظی و معنوی )بدیع و بیان(، انواع نظم و نرث زبان و ادبیات فارسی دری، مکتب های 

ادبی، رشح حال علأم، ادبا و شعرای برجستۀ ادوار مختلف و آثار شان و یک منبع و مآخذ خوبی در بخش آموزش زبان و ادبیات فارسی دری به شامر می رود.

بازیابی   ایمان    به کمک »داستایفسکی«

چرا قدرتمندان احمق می شوند؟!

صدیق قطبی

مجتبی لشکر بلوکی

کتابنامه
قیامقهرمانها

بیــگ« نوشــته مهــدی هــزاره در  رمــان »نجــف 
 ÖZDEMIR  OFSET A انتشــارات  ترکیــه توســط 

اســت. رســیده  نشــر  بــه   MATBAACILIK
ــش  ــی کتاب ــرای معرف ــان ب ــدای رم ــنده در ابت نویس
ــن نوشــته خالصــه  ــه ای یادداشــت کوتاهــی نوشــته ک

می باشــد. آن 
ــخ  ــود تاری ــا وج ــان ب ــوام جه ــل و اق ــیاری از مل بســ

ــادی  ــردم ع ــف، از م ضعی
ــی و  ــی غن ــه فرهنگ ــاختند ک ــی ســ ــود قهرمانان خ
نامــی بــزرگ را در عرصــه جهانــی برایشــان بــه ارمغــان 
آورده اســــت. یکــــی از همیــن قهرمانــان، نجــف بیگ 
ــای  ــود فض ــا وج ــه ب ــت ک ــیرو( اســ ــیران )شــ شــ
ــه پاخواســت و در راســتای  ــان خــود، ب ــان آور زم خفق

ــرد.  ــام ک ــم قی ــا ظال ــه ب مقابل
قیــام نجــف بیــگ از »ســنگ مــوم« آغــاز شــد و 

اشــغالگران  پیشــروی  از  توانســت 
ــرف  ــه تص ــه بهان ــت ب ــای وق ــد. خان ه ــری کن جلوگی
ــد. اشــــغالی  ــع و چــراگاه، اشــــغال را آغــاز کردن مرت
ــه قتــل، غــارت و تجــاوز ختــم شــــد.  کــه در انتهــا ب
طــی ۱۸ســال قیــام نجــف بیــگ، حتــی یــک جریــب 
از زمین هــای ارزگان پــس از اشــــغال از دســت مــردم 
خــارج نشــد. قیامــی کــه مردمــی بــودن، شــعار آن بــود 

ــدرت، راز دوامــش. ــان ق و عــدم تعــرض در زم
ــداری اش، کســی  ــال پای ــه در طــی ۱۸س ــی ک حکومت

ــی از  ــخ و ناعدالت ــره تل خاط
آن نشــنید. ایــن قیــام اگرچــه بــه قیمــت جــان 
عده یــی کثیــر تمــام شــد، امــا ارثیه یــی ارزشــــمند از 
ــه جــای گذاشــت. ایــن ارثیــه، بیــداری مــردم  خــود ب
بــود تــا در راســــتای حفــظ ســرزمین خــود بکوشــند. 
ــم در  ــری ه ــای دیگ ــأ جنبش ه ــداری، منش ــن بی ای

ســرزمین هزاره جــات بــود. 
در واقع می توان گفت که: 

ــاع از  ــم، دف ــه ظل ــی علی ــر قیام های ــگ آغازگ نجــف بی
ــی  ــا نسل کش ــورد ب ــق و برخ ح

اســت. جای تأســــف و شــــرم اســــت که این قهرمان 
بــا ایــن افتخــارات، حتــی قبــر مشــخصی هم نــدارد. 

از نوکرای جورباجور نجف 
از تفنگ های بغل پور نجف...

عقل گردی، عقل را دانی کمال
عشق گردی، عشق را دانی ُذبال

)دفترششم، ۷۸۵-۷۸۳(
ایمان عطّیه یی است که  تلّقی  این   گویا در 
تنها به کسانی موهبت می شود که از اشتیاق 
آن سرشارند. چنان که در گیتا )بهگود گیتا( 

آمده است:
 »به آنان که مدام با منند و از سر مهر مرا 

می پرستنند.
مرا  بدان  که  دهم  بینش  از  مایه  آن  من 

دریابند.
و از روی لطف محض در دلشان مأوا سازم

و تاریکی جهل از جانشان براندازم
و چراغ دانش در دلشان برافروزم.«

)گیتا، ترجمه محمد علی موحد، ص۱۴۴(
االهیدان  و  پاسکال،  فیلسوف  بلز  گفتۀ  به 

فرانسوی:
»حاصل آنکه در آنجا که از امور انسانی سخن 
به میان می آوریم گفته اند که الزم است که 
آنها را بشناسیم تا بتوانیم دوستشان بداریم، 
و این ضرب المثل شده است؛ اما قّدیسان، بر 
می گویند،  سخن  الهی  امور  از  چون  عکس، 
میگویند که باید آنها را دوست داشته بداریم تا 
بتوانیم بشناسیمشان و فقط از رهگذر محبت 
این  از  اینان  به ساحت حقیقت راه مییابیم؛ 
گفته یکی از سودمندترین دستورالعمل های 
دین  تنوع  از:  نقل  برساخته اند.«)به  را  خود 
مصطفی  ترجمه  تیلور،  چارلز  ما،  روزگار  در 

ملکیان، نشرشور(
اسپانیایی  نامدار  فیلسوف  اونامونو،  د  میگل 

هم نظر با این تلّقی است.



ساخت وساز  مسکونی،  فضاهای  یا  مسکن 

خانه یا ساختامن ها به منظور پناه دادن است. 

رضورت  یک  رصفه،  به  مقرون  و  امن  مسکن 

یک  بدون  است.  خانواده  هر  برای  اساسی 

خانواده ها  زندگی،  برای  مناسب  مکان 

رشد  بسر  یا  باشند  جامعه  مولد  منی توانند 

شکل منی گیرد. 

مکانی  پناهگاه،  یا  خانه  یک  از  ذهنی  تصویر 

امن است که حریم خصوصی را فراهم می کند. 

الزامات زندگی  از  یا رسپناه یکی  تهیه مسکن 

است. مسکن یکی از نیازهای اولیه است. نیاز 

انسان  زندگی  با  مستقیام  مسکن  به  انسان 

نیاز  با  متناسب  مسکن  داشنت  است.  مرتبط 

مسکن  ساخت  اما  است،  فرد  هر  حق  انسان، 

سامل و مناسب با بافت بومی هر شهری مساله 

اساسی کشور است و شیوه های ساخت، توزیع 

و  فقیرنشین  محله های  ویژه  به  موارد  سایر  و 

نیاز  این  به  دسرسی  از  را  آسیب پذیر  قرش 

برای  آن  تهیه  و  اولیه محروم می سازد. مسکن 

جدی  بسیار  مساله  یک  شهر  یک  شهروندان 

محسوب می شود. ساختامن هایی که به عنوان 

مسکن ساخته می شوند باید اطمینان از ایمنی 

و امنیت را فراهم سازند. 

به هر حال شهرها مکان هایی هستند که مردم 

امکانات  دلیل  به  باشند.  آنجا  در  می خواهند 

بیشری که نسبت به روستاها دارند و به دلیل 

افغانستان.  در  به ویژه  شهرها  در  بیشر  ثروت 

مسکن  مساله  با  افغانستان  شهرهای  امروزه 

شهرها  در  مسکونی  واحدهای  هستند،  مواجه 

پایین  و هامهنگی، در سطح  نظم  بدون  اکرثا 

دسرسی های  و  کم  بسیار  امنیت  خدمات، 

دارند.  قرار  اساسی،  خدمات  به  اندک  بسیار 

مردم  شهرنشینی  گرایش  گزارشات،  اساس  بر 

و  جهانی  مناطق  با  مقایسه  در  افغانستان 

مردم  اکرث  است.  کمر  همسایه  کشورهای 

بخش  منبع،   ( دارند.  روستایی  زندگی  افغان 

اقتصادی و اجتامعی ملل متحد، سال 2014(

ناخواه جمعیت شهری در شهرها رو  اما خواه ، 

پی  در  و  شهرنشینی  پدیده  است.  افزایش  به 

شهرها  در  اجتناب ناپذیر  و  رسیع  تغییرات  آن 

متام  برای  سامل  مسکن  ساخت وساز  روند  و 

اجتامعی  عدالت  رعایت  با  جامعه،  اقشار 

می تواند بسیاری از مسایل را حل کند. همواره 

عرضه مسکن در پی تقاضای شهروندان شکل 

می گیرد، با این وجود باعث ایجاد فرصت هایی 

وابسته  مسایل  جمله  از  می شود.  شهرها  در 

افزایش  منظم شهرها،  رشد  از:  اعم  به مسکن 

تاثیرات  اشتغال،  اقتصادی،  ی  چرخه  گردش 

موضوعات  این  از  می توان  محیطی.  مثبت 

به عنوان محرک های توسعه شهری نام برد.

از جمله مسایلی که باعث افزایش شهرنشینی 

و در پی آن تهیه رسپناه مناسب برای خانوارها 

شده، محرومیت اجتامعی در جوامع روستایی 

رفع  رفاه،  آوردن  به دست  برای  مردم  می باشد. 

مناسب  شهری  خدمات  از  استفاده  و  نیازها 

شدن  بدتر  به عالوه  می آورند.  پناه  شهرها  به 

فرصت  یک  برای  امیدواری  و  امنیتی  وضعیت 

شغلی در شهرها، اکرثیت مردم را وادار می کند 

که برای ادامه زندگی شهر را انتخاب کنند. 

افزایش رسیع شهرنشینی  باعث  این مشکالت 

اکرثیت  این  برای  ادامه  در  که  چالش هایی  و 

به وجود خواهد آمد از جمله مسکن نامناسب 

خانه هایی  مجبورند  افراد  این  شد.  خواهد 

رسمایه گذاری  اساس  بر  شهرها  حاشیه  در 

مهاجرت های  این  نتیجه  بسازند،  اندک شان 

بدون  ناکارآمد،  رسپناه های  ایجاد  اقتصادی، 

نظم و پالن گذاری می شود. محالت فقیرنشین 

و  می سازد  جدا  شهر  دیگر  محالت  از  را 

در  را  زندگی  از  زیادی  سال های  شهروندان 

خدمات نامناسب شهری سپری می کنند. 

مدیریت  و  دولت  به  متاما  چالش ها  این 

با  می توانند  نیز  مردم  نیست.  مربوط  شهری 

رسمایه گذاری های  و  اقتصادی  راه کارهای 

خصوصی، فرصت های شغلی را به منظور حفظ 

محیط های طبیعی روستاها، افزایش خدمات و 

ایجاد دسرسی های مناسب و با کیفیت را در 

روستاها ایجاد کنند، اما مساله تامین امنیت و 

باید  از طریق دولت  و روستا  ایمنی در شهرها 

انجام شود. 

مساله اساسی امروز افغانستان ایجاد امنیت و 

صلح پایدار است. متام مسایل شهری از جمله 

ایجاد مسکن های سامل و کارآمد در پی ایجاد 

امنیت کارساز خواهد بود. مقوله مسکن ارتباط 

عوامل  از  یکی  و  دارد  اقتصاد  با  تنگاتنگی 

محرکه اقتصادی محسوب می شود. 

طریق  از  اقتصادی  فعالیت های  اکرث 

به  اما  می شود  انجام  خصوصی  رسمایه گذاران 

ناامنی  محیطی،  و  ساختاری  مشکالت  دلیل 

اعتامد  قابل پیش بینی سیاسی،  و فضای غیر 

تضعیف  روستاها  در  به ویژه  را  رسمایه گذاران 

شهرها  در  می دهند  ترجیح  اکرثا  که  می کند 

رسمایه گذاری کنند. 

در پی آن اختالف طبقاتی ایجاد می شود، اما 

در  چه  مردم  برای  اصولی  و  مناسب  اسکان 

عهده  بر  رشد،  حال  در  شهرهای  و  روستاها 

دولت و شاروالی ها می باشد. دولت باید تامین 

تضمین  کشور  مردم  برای  را  رسپناه  و  امنیت 

جامعه  اولیه  نیاز  یک  سویی  از  مسکن  کند. 

بود.  بی تفاوت  آن  به  نسبت  منی توان  و  است 

و  اقتصاد  با  آن  ارتباط  به دلیل  دیگر  سوی  از 

یا  دولت  منی توان  اقتصادی  چرخه  محرک 

جامعه را در نظر نگرفت.

مناطق،  و  شهرها  مهاجرت پذیری  و  مسکن 

توازن  تقاضا، عدم  و  زمین، عرضه  تامین  نحوه 

اقشار،  درآمد  میزان  با  مسکونی  واحدهای 

شهری  زمین های  مسکن.  ساخت  الگوهای 

در  زمین  دارد.  مسکن  در  را  نقش  اصلی ترین 

می شود.  فراهم  ساخت  امکان  باشد،  اختیار 

هستند  شهری  فقر  دچار  مردم  از  بسیاری 

ساخت  به  قادر  کم درآمد  خانواده های  و 

با  محلی  باید  قرش  این  برای  نیستند.  مسکن 

برنامه ریزی و زیرساخت های مقاوم ساخته شده 

افراد  این  که  چرا  گیرد.  قرار  آنها  اختیار  در  و 

توان ساخت، ساختامن های با کیفیت را ندارند 

بدون  نشینی های  حاشیه  از  می شود  باعث  و 

برنامه ریزی جلوگیری شود. 

ادامه دارد...

مراقبت،  حامیت،  وی  از  فعال  مشارکت 

پشتیبانی و رهنامیی منوده و با پر کردن خالء و 

کمبود های عاطفی، روحی، روانی و اقتصادی 

بنابراین  می کنند.  ایفا  را  خود  اساسی  نقش 

راستای  در  مرحله  این  در  مردم  مشارکت 

و  بسیار  مجرمین  بازپروری  و  تربیت  اصالح، 

حایز اهمیت است.

اقتصاد
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تجارت ترجیحی منطقه آسیا و اقیانوسیه

اکونومیست منبع: 

ایجـاد  در  عمده یـی  سـهم  اقیانوسـیه  و  آسـیا  منطقـه 

دارد.  جهـان  سـطح  در  ترجیحـی  تجـارت  موافقت  نامه هـای 

بیـش از نیمـی از موافقت نامه هـای تجـاری موجـود در سـطح 

جهـان حداقـل شـامل یک کشـور آسـیایی یا اقیانوسـیه اسـت. 

بـا ایـن وجـود، در سـال ۲۰۲۰، اکرث کشـورهای منطقه آسـیا و 

انجـام  و  امضـا  در  خـود  فعالیت هـای  رسعـت  از  اقیانوسـیه 

مذاکـرات موافقت نامه هـای تجـارت ترجیحـی، چـه در داخل و 

کوییـد19  همه گیـری  دلیـل  بـه  منطقـه،  از  خـارج  در  چـه 

کاسته اند.

منطقـه  در  موافقت نامه هـای جدیـد کمـری  اینکـه  علی رغـم 

گرفتـه،  قـرار  مذاکـره  مـورد  و  شـده  امضـا  اقیانوسـیه  و  آسـیا 

وسـعت بسـیاری از قراردادهای جدید در حال گسـرش اسـت 

تـری شـامل تسـهیل رسمایه گـذاری، حقـوق  متنـوع  مـوارد  و 

مالکیـت معنـوی، اسـتنداردهای کار و محیـط زیسـت و رقابـت 

را نیـز در بـر می گیـرد.

تجـارت  موافقت نامه هـای  فعلـی  وضعیـت  بـه  نگاهـی  بـا 

ترجیحـی بـا حداقـل یـک طـرف از منطقـه آسـیا و اقیانوسـیه، 

امضـا  ۱۹قـرارداد  اجراسـت،  حـال  در  تجـاری  ۱۸۴موافقـت 

شـده و در انتظـار تصویـب اسـت و ۹۵مـورد نیـز هنـوز در حال 

 .)۲۰۲۰ دسـمرب  )از  هسـتند  مذاکـره 

از دسـمرب ۲۰۲۰، انگلسـتان موافقت نامه هایـی را امضـا کـرده 

کـه عنـارص قراردادهـای ثالـث اتحادیـه اروپـا بـا اقتصادهـای 

منتخـب آسـیا و اقیانوسـیه، از جملـه کشـورهای اقیانـوس آرام 

)فیجـی و پاپـوآ گینـه نو(، گرجسـتان، جاپان، جمهـوری کوریا، 

انگلسـتان  دولـت  می دهـد.  گسـرش  را  ویتنـام  و  سـنگاپور 

موافقت نامـه  تحقـق  مـورد  در  مذاکـره  حـال  در  همچنیـن 

تجـارت ترجیحـی اتحادیـه اروپـا بـا ترکیـه و مذاکـره در مـورد 

موافقت نامه هـای جدیـد بـا اسـرالیا و نیوزیلنـد بـوده و قبـال 

موافقت نامه هـای شـناخت متقابـل )MRA( را نیـز امضـا کرده 

. است

گنجانـدن  بـه  فزاینده یـی  طـور  بـه  تجـاری  مذاکره کننـدگان 

تجـارت  موافقت نامه هـای  در  دیجیتـل  تجـارت  مبـادالت 

از ۱۷قـرارداد تجـاری  مـورد  آورده انـد: هشـت  ترجیحـی روی 

خـاص  مقـررات  شـامل   ،۲۰۲۰ تـا   ۲۰۱۹ طـی  شـده  امضـا 

الکرونیکـی بـوده اسـت. عالوه بر ایـن، اقتصادهـای منطقه به 

ویـژه سـنگاپور، موافقت نامـه تجـارت دیجیتـل DTA3( را امضا 

کرده انـد.

اغلـب موافقت نامه هـای تجـارت ترجیحـی امضـا شـده توسـط 

ایـن  در  هسـتند.  دوطرفـه  اقیانوسـیه  و  آسـیا  اقتصادهـای 

راسـتا، قراردادهـای تجـارت ترجیحـی دوطرفـه ۷۸درصـد کل 

تشـکیل  را  اقیانوسـیه  و  آسـیا  ترجیحـی  تجـارت  قراردادهـای 

می دهنـد، ایـن در حالی اسـت کـه قراردادهای سـه طرفه تنها 

۹درصـد قراردادهای تجـارت ترجیحی در حال اجرا را تشـکیل 

می دهنـد.

و  آسـیا  در  گوناگـون  منطقـه  زیـر   ۵ بـا  ادغـام  گذشـته،  در 

اقیانوسـیه، عامـل کلیـدی قراردادهـای تجـارت ترجیحـی بود. 

از دهـه ۱۹۷۰ اىل اوایـل دهـه ۲۰۰۰، اکـرث موافقت نامه هـای 

ترجیحـی بیـن اقتصادهایـی امضـا شـده کـه در درون منطقـه 

قـرار داشـتند. 

اعضـای  بیـن  ترجیحـی  تجـارت  قراردادهـای  دوره،  آن  طـی 

شـد.  تشـکیل  فرامنطقه یـی  دولتـی  بیـن  سـازمان های 

موافقت نامـه گـروه همکاری هـای اقتصـادی جامـع منطقه یـی 

)RCEP( کـه در ۱۵نومـرب ۲۰۲۰ امضـا شـده، نقطـه عطـف 

مهمـی در راسـتای ادغـام تجـارت در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه 

حـدود  قـرارداد  ایـن  هنـد،  مشـارکت  بـدون  حتـی  اسـت. 

۳۰درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی جهـان، جمعیـت جهـان و 

تجـارت جهانـی را شـامل مـی شـود.

»آسـه  ترجیحـی  تجـارت  قراردادهـای  پوشـش  قـرارداد  ایـن 

آن + ۱« را بـه روزرسـانی مـی کنـد و فصل هایـی کـه فراتـر از 

موضوعـات تجارت سـنتی اسـت، مانند فصـول اختصاص داده 

بنگاه هـای  یـا  رسمایه گـذاری  الکرونیکـی،  تجـارت  بـه  شـده 

کوچـک و متوسـط را شـامل می شـود. 

بـا این وجـود، مهم ترین ویژگـی گروه همکاری هـای اقتصادی 

همـکاری  بـه  اعتـامد  افزایـش  از  )جـدا  منطقه یـی  جامـع 

مجموعـه  یـک  بـه  مبـدا  متعـدد  قوانیـن  تبدیـل  منطقه یـی 

قوانیـن ساده سـازی شـده و واحـد اسـت کـه بـه طـور بالقـوه 

می توانـد منجـر بـه اسـتفاده باالتر از ایـن معامله، بـه ویژه برای 

زنجیره هـای جهانـی شـود.  و  متوسـط  و  کوچـک  بنگاه هـای 

پدیده شهرنشینی و   
در پی آن تغییرات 

رسیع و اجتناب ناپذیر 
در شهرها و روند 

ساخت وساز مسکن 
سامل برای متام اقشار 

جامعه، با رعایت 
عدالت اجتامعی 

می تواند بسیاری از 
مسایل را حل کند.

  مردم نیز می توانند 
با راه کارهای اقتصادی 

و رسمایه گذاری های 
خصوصی، فرصت های 

شغلی را به منظور حفظ 
محیط های طبیعی 
روستاها، افزایش 
خدمات و ایجاد 

دسرتسی های مناسب 
و با کیفیت را در 

روستاها ایجاد کنند، 
اما مساله تامین امنیت 

و ایمنی در شهرها و 
روستا از طریق دولت 

هشدار درباره احیای گروه تروریستی داعش
 شیخ خالد، مال رییس جماعت علمای اهل سنت عراق: کسانی که در رسانه ها برای گروه داعش تبلیغ می کنند و چهره خوبی از آن 
جلوه می دهند و برای آن به اصطالح بازاریابی می کنند تا جایگزین نظام کنونی شود، این افراد شریک در قتل انسان های بی گناه هستند 
و باعث بازگشت خشونت برای ملتی می شوند که خون زیادی داده  و با انواع و اشکال مختلف تروریزم روبرو شده است. برخورد با 

این گروه از افراد، سیلی محکمی است که به داعش زده می شود و  شرایط را برای آن سخت می کند.

چالشمسکندرقشرکمدرآمد

سارا احمدی؛ کارشناس شهرسازی 

اشنت مسکن حق هر فرد است، اما مساله اساسی، ساخت مسکن سامل و مناسب با بافت بومی هر شهر استهر دو پیش زمینه در 
مورد طالبان صدق منی کند. 



ناسـا قصـد دارد اولیـن هتـل فضایی مـداری خـود را با قابلیـت جاذبه 

مصنوعـی در مـداری نزدیـک به زمین راه اندازی کند. سـاخت این هتل با 

کمـک یکـی از رشکت هـای زیرمجموعه ناسـا و با هدف ارسـال مهامنان و 

پیاده روی های فضایی انجام می گیرد. 

رشکـت اوربیتـال اسـمبلی که از پیشکسـوتان ناسـا تشـکیل شـده، قصد 

دارد یـک ساخت وسـاز فضایـی را با هدف اکتشـافی انسـانی در فضا آغاز 

کنـد. ایـن رشکـت با توجـه به رویداد موسـوم بـه مجمع اول، سـاخت یک 

هتـل فضایـی قابـل سـکونت را آغـاز کرده اسـت. قرار اسـت ایـن هتل در 

مـداری نزدیـک به زمین سـاخته شـود و چرخش آن به حدی رسیع باشـد 

کـه افـراد حـارض در آن حضـور یک جاذبـه مصنوعی را احسـاس کنند.

ناسـا بـا اعـالم ایـن پـروژه بـرای سـاخت اولیـن ایسـتگاه فضایی بـا جاذبه 

بـرای  تـالش  مصنوعـی 

رسمایه گـذاران  جـذب 

را آغـاز کـرده. قـرار اسـت 

این هتل با سـازه مشـابه 

فـون بـراون در ایسـتگاه 

شـود.  سـاخته  فضایـی 

معمـوال  سـازه  ایـن  در 

بـه  فضایـی  زیسـتگاه 

شـکل چـرخ سـاخته می شـود تـا قابلیـت چرخش بـا رسعـت زاویه زیـاد را 

داشـته باشـد. این چرخش یک جاذبه مصنوعی را برای رسنشـینان ایجاد 

خواهـد کـرد. رشکت اوربیتال اسـمبلی اعالم کرده این سـازه احتامال یک 

جاذبـه مصنوعـی در سـطح جاذبـه مـاه را ایجـاد می کنـد. مدیرعامل این 

رشکـت نیـز توضیـح داد: اگرچـه ایـن رشکـت فعالیت هایـی را بـا اهـداف 

علمـی، نظامـی و اسـراتیژیک انجـام خواهـد داد، امـا هـدف اصلـی آن 

سـاخت و سـاز فنـاوری و زیسـتگاه های طوالنـی مـدت انسـان بـا اهداف 

تجـاری در فضـا خواهـد.

***

ربات هایی که درخت می کارند
محققان دانشـگاه تارتو اسـتونی، نوعی ربات دوست دار محیط زیست 

را توسـعه دادنـد کـه می توانـد بـدون وقفـه و بـه طـور روزانه درخـت کاری 

کند.

دانشـگاه تارتـو اسـتونی بـا همـکاری یـک رشکـت فنـاوری بـه نـام میلـرم 

رباتیـک دو مـدل ربـات خـودران توسـعه دادنـد کـه می تواننـد به طـور 

همزمـان عملیـات کاشـت درختـان را انجـام دهنـد. یکـی از ایـن ربات ها 

انجـام  را  کاشـت  کار  دیگـری  و  کـرده  پاک سـازی  را  نظـر  مـورد  محـل 

می دهـد. ایـن دو ربـات خودران قادر هسـتند روزانـه هزاران درخـت را در 

یـک منطقـه بزرگ بکارند. هر دو ربات کاشـت و متیزکننده بـه اندازه یک 

خـودروی کوچـک هسـتند و 

قادرنـد به طـور همزمـان و با 

همکاری یکدیگـر کار کنند.

 رشکـت میلـرم در مـورد ایـن 

درون  می گویـد:  ربات هـا 

۳۸۰جوانـه  کاشـت  ربـات 

بـذر یا نهـال قـرار می گیرد و 

تنظیـامت آنها نیـز با منطقه 

و آب و هـوای معتـدل طراحـی شـده و امـکان اسـتفاده آن در زمین هـای 

سـفت و خشـک وجـود ندارد، امـا ربات پاک سـازی کننده طـوری طراحی 

شـده کـه می توانـد در زمین هـای ناهموار نیـز کار کند. در ایـن ربات یک 

ابـزار به شـکل ناخن و چندین حسـگر وجود دارد کـه می تواند تنها با یک 

واحـد قـدرت و حداکرث فشـار ۲۵۰بـار کار کند. رسعت کاشـت جوانه نیز 

در ربـات Planter یـک هکتار در هر ۵ الی ۶سـاعت می باشـد. در این دو 

روبـات از سیسـتم لیـدار و مبتنـی بـر سیسـتم های موقعیت یـاب جهانی 

اسـتفاده شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب ایـن دو روبـات می توانند بـه صورت 

خـودران حرکـت کنند.

***

استفاده از الماس در ساخت نسل جدید 
سلول های آفتابی

محققـان در تـالش بـرای سـاخت نسـل جدیـد سـولرهای آفتابـی و 

اسـتفاده از پروسـکایت به عنوان ماده کریسـتالی، با مشـکالت متعددی 

روبـرو بودنـد. پروسـکایت ماده یی 

با ساختار کریسـتالی است که در 

سـولرهای  در  اسـتفاده  صـورت 

آفتابـی می تواند تغییرات شـگرفی 

را در آنها ایجاد کند.

 محققـان بـرای توسـعه سـولرهای 

آفتابی سـاخته شـده از پروسکایت 

و  املـاس  سـلول های  رساغ  بـه 

آنهـا  دمـای  افزایـش  همچنیـن 

در  پروسـکایت  وجـود  رفتنـد. 

سـولرهای آفتابـی ، عملکـرد آنهـا را بهبـود می دهـد، امـا اسـتفاده از آن با 

مشـکالت بسـیاری همـراه خواهـد بـود. بـه عنـوان مثال ایـن مـاده دارای 

۴سـاختار امتـی بـوده کـه ۳سـاختار آن بـه حالـت ناپایـدار بـوده و بـه 

حالـت چهـارم در می آیـد. اکنـون دانشـمندان بـرای حـل ایـن مشـکل از 

کردنـد. اسـتفاده  املـاس  سـلول های 

دانشـگاه  از  دانشـمندانی  کمـک  بـا  اسـلک  شـتاب دهنده  پژوهشـگاه 

اسـتنفورد از سـلول های املـاس فـرشده در ایـن ترکیـب اسـتفاده کـرده 

و دمـای آن را تـا ۴۵۰درجـه سلسـیوس افزایـش دادنـد. بدیـن ترتیـب 

مشـاهده شـد کـه سـاختار امتـی پروسـکایت تغییـر کـرده و توانسـته یک 

سـاختار ثابـت پیـدا کنـد. 

دانـش و تکـنالوژی
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ساخت یک هتل فضایی با جاذبه مصنوعی 
در مدار نزدیک زمین!  

زمیــن  بــه  کــه  آســمانی  بیشــتر ســنگ های 
ــه  ــد ک ــری بوده ان ــنگ های بزرگت ــند شهاب س می رس
شکســته یــا منفجــر شــده اند. برخــی ســنگ های 
ــتارگان  ــی از س ــن تکه های ــه زمی ــیده ب ــمانی رس آس
دنبالــه دار، برخــی دیگــر از ســیارک ها و برخــی حتــی از 
از  برخــی  می آینــد.  دیگــر  ســیارات  و  مــاه 
ــه  ــی ک ــد در حال ــنگی دارن ــس س ــنگ ها جن شهاب س
ــز  ــی نی ــد و گروه ــزی دارن ــس فل ــر جن ــی دیگ برخ

ترکیبی از سنگ و فلز هستند.
وقتــی شهاب ســنگ ها بــا ســرعت زیــاد وارد جــو 
ــوند  ــخ می ش ــد مری ــری مانن ــیاره دیگ ــا س ــن ی زمی
کــه  می گوینــد  شــهاب  آن هــا  بــه  می ســوزند  و 
ــی  ــم. حت ــز می گویی ــه دار نی ــتاره دنبال ــا را س ــا آن ه م
ــوس  ــد از ون ــنگ  ها می توانن ــات شهاب س ــی اوق گاه
ــان اســت  ــن زم ــه نظــر برســند در ای ــز روشــن تر ب نی
ــن  ــم. تخمی ــین می نامی ــای آتش ــا را گلوله ه ــه آن ه ک
دانشــمندان ایــن اســت کــه هــر روز حــدود 48٫5 تــن 
روی  بــر  شهاب ســنگ  مــاده  کیلوگــرم(   44,۰۰۰(

زمیــن می بــارد.

چرا شهاب سنگ ها مهم هستند
می افتنــد  زمیــن  بــه  کــه  شهاب ســنگ هایی 
ــا  ــه میلیارده ــتند ک ــی هس ــواد گوناگون نشــان دهنده م
ــا مطالعــه  ــد. ب ســال پیــش ســیارات را تشــکیل داده ان
ــه و  ــرایط اولی ــورد ش ــم در م ــنگ ها می توانی شهاب س
فرایندهــای تاریــخ منظومــه شمســی اطالعــات کســب 

ــم. کنی
ــاختارهای  ــب س ــن و ترکی ــامل س ــات ش ــن اطالع ای
مختلــف ســیاره یی، دمــای بــه دســت آمــده در ســطح 
و فضــای داخلــی ســیارک ها و میــزان تنــش مــواد در 

اثــر انفجــار بــزرگ، در گذشــته اســت.

دسته بندی شهاب سنگ ها: سنگ های آسمانی
اســت شــبیه ســنگ های  شهاب ســنگ ها ممکــن 
ــی  ــر بیرون ــه ظاه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــند ب ــن باش زمی
آن هــا معمــوال ســوخته اســت و بــراق بــه نظــر 
می رســد. پوســته همجوشــی ســنگ های آســمانی 
ــنگ در  ــی شهاب س ــطح خارج ــدن س ــگام ذوب ش هن

عبــور از جــو تشــکیل می شــود.

ســه نــوع عمــده شهاب ســنگ وجــود دارد: 
ســنگی  شهاب ســنگ  آهنــی،  شهاب ســنگ 
و شهاب ســنگ مخلوطــی از آهــن و ســنگ. 
ســقوط  شهاب ســنگ های  اکثــر  اگرچــه 
ــا  ــد، ام ــنگی دارن ــس س ــن جن ــرده روی زمی ک
مدت هــا  کــه  شهاب ســنگ هایی  بیشــتر 
بعــد از رســیدن بــه زمیــن کشــف شــده اند؛ 
ــمانی از  ــنگ های آس ــد. س ــی دارن ــس آهن جن
ــه  ــبت ب ــتند و نس ــنگین تر هس ــن س ــس آه جن
ــد  ســنگ های آســمانی کــه جنــس ســنگی دارن

آســان تر قابــل تشــخیص هســتند.

چگونــه بدانیــم کــه شهاب ســنگ ها از کجــا 
آمده انــد؟

بیشــتر شهاب ســنگ های یافــت شــده در زمیــن 
کــه اینــک ســنگ های آســمانی شــده اند از 

گرچــه  می شــوند،  ناشــی  خردشــده  ســیارک های 
ــز  ــاه نی ــا م ــخ ی برخــی از آن هــا ممکــن اســت از مری
ــا  باشــند. از نظــر نظــری تکه هــای کوچــک عطــارد ی
ــه زمیــن برســند، امــا تاکنــون  زهــره نیــز می تواننــد ب

ــده اند. ــایی نش ــی شناس ــور قطع ــه ط ــک ب ــچ ی هی
منشــاء  می تواننــد  روش  چندیــن  بــا  دانشــمندان 
بــا  می تواننــد  آنهــا  دریابنــد.  را  شهاب ســنگ ها 
ســقوط  از  تصویربــرداری  یافته هــای  از  اســتفاده 
ــیر  ــرح مس ــدار و ط ــبه م ــرای محاس ــنگ ب شهاب س
ــد ســیارکی کــه شهاب ســنگ از آن جــدا شــده  کمربن
اســت اســتفاده کننــد. همچنیــن می تواننــد بــا بررســی 
طبقــات  بــا  را  آن هــا  شهاب ســنگ ها  ترکیبــات 
ــا را  ــن آن ه ــرده و س ــه ک ــیارک ها مقایس ــف س مختل
ــه  ــنی ک ــترین س ــون بیش ــا کن ــه ت ــد ک ــن بزنن تخمی
از شهاب ســنگ ها یافــت شــده اســت 4٫۶ میلیــارد 

ــت. ــال اس س

بارش شهابی
هــر  در  شــهاب  چندیــن  معمــواًل  شــب  هــر  در 
ســاعت دیــده می شــود. هنگامــی کــه در آســمان 
باشــد  داشــته  وجــود  زیــادی  شهاب ســنگ های 
ــی  ــت. برخ ــداد اس ــال رخ ــهابی در ح ــارش ش ــک ب ی
ــی  ــا در فواصــل زمان ــای شــهابی ســاالنه ی از بارش ه

ــرد و  ــای گ ــار بقای ــن از کن ــور زمی ــگام عب ــن هن معی
ــا در  ــه دار )ی ــک دنبال ــط ی ــده توس ــی مان ــار باق غب

می دهــد. رخ  ســیارک(  مــواردی 
بارش هــای شــهابی معمــواًل بــه نــام ســتاره یــا 
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــه جای ــک ب ــی نزدی ــورت فلک ص
ــود،  ــروع می ش ــه ش ــی ک ــن از آنجای ــد همچنی می رس

می شــوند. نام گــذاری 
ــارش شــهابی  ــارش شــهابی دوره یــی ب مشــهورترین ب
»برساوشــی« )Perseids( اســت کــه هــر ســاله حدودا 
ــنگ  ــر شهاب س ــد. ه ــود می رس ــه اوج خ ــت ب 1۲اگس
 Swift-Tuttle یــک قطعــه کوچــک از دنبالــه دار
اســت کــه هــر 1۳5ســال زمینــی یــک چرخــش کامــل 

ــد. ــام می ده ــید انج ــراف خورش اط
ــوان  ــهابی می ت ــه ش ــل توج ــای قاب ــر بارش ه از دیگ
 Tempel-Tuttle ــه دار ــه دنبال ــه ب ــا ک ــه لئونیده ب
مرتبــط اســت اشــاره کــرد. اکثــر دنباله دار هــا بقایایــی 
بیــن یــک دانــه شــن و یــک نخود ســبز دارنــد و قبــل 

ــوزند. ــو می س ــن در ج ــه زمی ــیدن ب از رس
گاهــی اوقــات گــرد و غبــار حاصــل از شــهاب ها 
ــاد  ــاع زی ــد در ارتف ــه می توانن ــی ک ــط طیاره های توس
ــگاه های  ــده و در آزمایش ــع آوری ش ــد جم ــرواز کنن پ

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــا م ناس

فلز
مقداری  کم  دست  آسمانی  سنگ های  بیشتر 
نیکل(.  و  آهن  از  آلیاژی  واقع  )در  دارند  آهن  فلز 
آن ها  در سطوح شکستهٔ  را  فلز  می توان درخشش 
دید. سنگ های آسمانی به طور کلی همواره مقداری 
آن ها در سه گروه  فلز  مقدار  به  بسته  و  دارند  فلز 

دسته بندی می شوند:
فلز  از  ۹۸درصد  که  فلزی،  آسمانی  سنگ های 
ساخته شده اند. سنگ های آسمانی فلز– سنگ، که 

و ۵۰درصد  فلز  دارای ۵۰درصد 
سنگ هستند.

که  سنگی،  آسمانی  سنگ های 
کوچکی  فلزی  رگه های  دارای 

هستند.

چگالی
آسمانی،  سنگ های  از  بسیاری 
فلزی،  شهاب سنگ های  ویژه  به 
از  چگال تر  و  سنگین تر  بسیار 
سنگ های زمینی هستند. چگالی 
بر  گرام   ۸ حدود  در  آهن  فلز 
سانتی متر مکعب است، چنان که 
دارای  آسمانی  بیشتر سنگ های 
بر  گرام   ۳٫۳ از  باالتر  چگالی 
تنها  هستند.  مکعب  سانتی متر 

به  البّته  زمینی،  سنگ های  از  کمی  شمار  چگالی 
جز سنگ های معدن فلزی، باالتر از این است، که 
سنگ  )مانند  آهن  اکسید  نوعی  به طور  هم  آن ها 

آهن مقناطیسی یا هماتیت( هستند.

ویژگی مقناطیسی
بیشتر سنگ های آسکیر دارای مقداری آلیاژ آهن- 
نیکل هستند و به آسانی یک آهنربا را به سوی خود 
آهن ربا  یک  با  آسانی  به  می توانید  شما  می کشند. 
بی گمان  آهنربا  یک  کنید.  آزمایش  را  ویژگی  این 
به سنگ های آسمانی خواهد چسبید به شرط آن 
از  برخی  باشند.  فلز  مقداری  دارای  کم  دست  که 
تنها دارای  شهاب سنگ ها مانند گونهٔ سنگی آن ها 
مقدار کمی فلز هستند با این وجود یک آهن ربای 

اما  به سوی خود می کشند،  را  ریسمان  با  آویخته 
استثنائاتی نیز در این میان به چشم می خورند به 
از شهاب سنگ های پیدا شده  عنوان مثال تعدادی 
از نوع لونار )ماه( یا حتی شهاب سنگ های مریخی 
آهن ربا  برابر  در  مقناطیسی  عکس العمل  هیچ 

بسیار  شهاب سنگ ها  نوع  این  البته  که  نداشتند 
کمیاب و نادر هستند .

توده پیروکسن )نوعی کانی که در زمین بیشتر به 
صورت آذرین تشکیل می شود( در شهاب سنگ ها

بیشتر سنگ های آسمانی معمولی که به زمین برخورد 
آنان شهاب سنگ های  دارند.  نام  کندریت  می کنند 
»سنگی« هستند و گلوله )کندرول(هایی کوچک و 
سنگی را که »توده های پیروکسن« نامیده می شوند 
در  گلوله ها  این  قطر  برمی گیرند.  در 

حدود ۱میلی متر است.

پوستهٔ گداخته
هنگامی که یک سنگ آسمانی از جو 
زمین می گذرد یک الیهٔ بسیار نازک بر 
روی سطح بیرونی آن گداخته )ذوب( 
»پوستهٔ  نازک  الیهٔ  این  می شود. 
اغلب  آن  می شود.  نامیده  گداخته« 
سیاه و همانند پوستهٔ تخم مرغ است. 
به  می تواند  گداخته همچنین  پوستهٔ 
رنگ خرمایی روی سنگ های آسمانی 
در  باید  را  آن  بنماید؛ که چرایی  رخ 
وضعّیت آب و هوایی پس از فروافتادن 

آن ها یافت.

۶. ریگماگلیپت ها
گهگاه هنگامی که یک سنگ آسمانی از جو زمین 
خود  سطح  در  را  ریگماگلیپت ها  فرم  می گذرد 
شما  شست  انگشت  اثر  مانند  به  این ها  می گیرد. 

روی خمیر بازی هستند.

معلومات m سال دهم   شامره 693          دوشـنبه  13 دلو  1399 a d a n y a t d a i l y. c o m

شهاب سنگ ها از کجا می آیند؟

شش ویژگی شهاب سنگ ها

شهاب سنگ 
Meteoroids هـامن چیـزی هسـتند کـه مـا سـگ فضایی یا شهاب سـنگ می نامیـم و انـدازه آن ها از دانه هـای گرد و غبار تا سـیارک های 
کوچـک اسـت. هنگامـی کـه سـنگ های فضایـی با رسعت زیـاد وارد جـو زمین )یا سـیاره دیگری ماننـد مریخ( می شـوند، گلوله های آتشـین یا 

شهاب نامیده می شوند.
هنگامی که یک شهاب سنگ بتواند از جو زمین عبور کرده و به زمین برخورد کند به آن »سنگ آسامنی« می گویند.

گردآوردنده: نجمه رسا



شـهر  در  کـه  دارد  تصمیـم  بریتانیـا  دولـت   

نخسـتین  هوایـی،  تکسـی های  بـرای  کوونـری 

میدان هوایی را اعامر کند.

اربـن  نوپـای  رشکـت  امریـکا،  صـدای  گـزارش  بـه 

ایرپـورت Urban-Air Port (( مسـتقر در بریتانیـا در 

مشـارکت بـا رشکـت بزرگ موترسـازی هانـدی تالش 

دارد زیربناهـای الزم را بـرای موترهـای پروازکننـده 

کـه بـرای حمل ونقل مسـافرین و کاالها طرح شـده، 

کند. تاسـیس 

ریکـی سـندو، بنیانگـذار و رییـس اجرایـی رشکـت 

اربـن ایـر- پـورت بـه خربگـزاری رویـرز گفـت: »بـا 

حامیـت دولـت بریتانیـا و حامیـت رشکـت هالنـدی، 

مـا اولیـن میـدان هوایـی کامـالً عملیاتـی جهـان را 

سـاخت.« خواهیـم 

آقـای سـندو گفـت در حالـی کـه پیرشفـت در زمینـه 

توسـعه موترهـای پروازکننـده صورت گرفته، سـاخت 

میـدان هوایـی بـرای این وسـایط بخشـی از کارهای 

انجـام نیافتـه ایـن برنامـه بود.

بربنیـاد گزارش هـا، کار ایـن میـدان هوایـی تـا مـاه 

نومـرب سـال جـاری میالدی بـه پایان خواهد رسـید و 

بازدیدکننـدگان شـهر کوونری موترهـای پروازکننده 

متاشـا  نشسـت  و  پـرواز  حـال  در  را  راننـده  بـدون 

. کنند

ایـن موترهـا برقـی بـوده، نشسـت و برخاسـت آن هـا 

عمـودی خواهـد بـود و بـه خـط رنـوی نیـاز نخواهند 

داشـت. سـاخت ایـن میـدان هوایـی شـامل برنامـه 

دولتـی بـا هـدف توسـعه وسـایل نقلیـه هوایـی برقی 

بـوده و بـرای سـاخت تاسیسـات موقتـی ایـن میدان 

هوایـی کـه قـرار اسـت در مرکـز شـهر اعـامر شـود 

۱.۲میلیـون پونـد معـادل ۱.۶۵میلیـون دالـر هزینه 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

از چهـار روز بدین سـو، هـزاران نفـر از معرضـان 

لهسـتانی علیـه قانـون ممنوعیـت سـقط جنیـن در 

چندین شهر این کشور دست به تظاهرات زدند.

در  گذشـته،  روز  چهـار  طـی  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

ورشـو  شـهر  در  نفـر  صدهـا  تجمعـات  از  یکـی 

پایتخـت لهسـتان گردهـم آمدنـد و بـا شـعارهایی 

اختیـاری  جنیـن  سـقط  برابـری،  آزادی،  چـون 

رسداده و ممنوعیـت سـقط جنیـن، تبعیـض علیه 

بـه قانـون ممنوعیـت سـقط جنیـن  قـرش فقیـر، 

کردنـد. اعـراض 

اجرایـی  به دنبـال  لهسـتان  در  اخیـر  اعراضـات 

شـدن حکـم محکمـه قانـون اساسـی ایـن کشـور 

مبنـی بـر خامتـه سـقط جنیـن قانونـی در کشـور 

چهارشـنبه  روز  ایـن،  از  پیـش  می شـود.  انجـام 

روزنامـه  در  درج  بـا  حکـم  ایـن  گذشـته  هفتـه 

اجرایـی شـد. لهسـتان  رسـمی 

مطابـق قانـون جدیـد، سـقط جنیـن بـه جـز در 

مـوارد خطـر مـرگ بـرای مـادر، تجـاوز و زنـای بـا 

محـارم ممنـوع اسـت و داکرانـی  کـه از ایـن قانـون 

رسپیچـی کننـد، بـه زنـدان خواهنـد افتـاد.

در همیـن حـال، مناینـدگان حـزب حاکـم »قانـون 

و عدالـت« از سـال گذشـته کارزاری را بـرای کنـار 

گذاشـنت ایـن قانـون آغـاز کردنـد و رسانجـام موفـق 

شـدند آن را بـه وسـیله قضاتی که اغلب توسـط خود 

همیـن حـزب انتخـاب شـده  بودنـد، فسـخ کننـد.

ایـن ممنوعیت هـای تـازه، به ویـژه دربـاره جنین های  

معلـول، اعراض هـای گسـرده یی را در ایـن کشـور 

در پـی داشـته اسـت. معرضـان بـه تصمیـم اسـره 

محکمـه لهسـتان بـر این باور هسـتند کـه ممنوعیت 

سـقط جنیـن بـه جـز در مـوارد خطـر جانـی بـرای 

بـا محـارم  ارتبـاط جنسـی  و  مـادر، تجـاوز جنسـی 

جـان زنـان را بـه خطر مـی انـدازد، زیرا آن هـا مجبور 

می شـوند تـا به طـور غیرقانونـی سـقط جنیـن انجـام 

دهند.

می زننـد  تخمیـن  زنـان  حقـوق  مدافـع  گروه هـای 

بـرای  تـا ۱۲۰هـزار زن لهسـتانی  سـاالنه بیـن ۸۰ 

سـقط جنیـن اقـدام بـه خـروج از کشـور می کننـد.

قانون مصوب قبلی لهسـتان در سـال ۱۹۹۳ سـقط 

جنیـن را در موارد معلولیت شـدید 

جنیـن مجـاز می شـمرد. عاملی که 

۹۸درصـد سـقط های انجام شـده، 

سـقط  هزارمـورد  حـدود  معـادل 

شـامل  را  کشـور  ایـن  در  جنیـن 

می شـد.

کاتولیک تریـن  از  یکـی  لهسـتان 

ایـن  بـا  اسـت،  اروپـا  کشـورهای 

حال پیـش از این اعراض عمومی 

نسـبت بـه قانـون قبلـی مشـاهده 

طـی  نظرسـنجی ها  منی شـد. 

سـال های گذشـته نشـان مـی داد 

کـه اکرثیـت مـردم ایـن کشـور بـا 

محدودیـت  کـه  قوانینـی  وضـع 

را در زمینـه سـقط جنیـن بیشـر می کنـد، مخالـف 

و  لهسـتان  کلیسـای  کـه  می شـود  گفتـه  هسـتند. 

بـه تصویـب  ایـن کشـور حـزب حاکـم را  روحانیـون 

جنیـن  سـقط  در خصـوص  قوانیـن سـخت گیرانه تر 

کرده انـد. ترغیـب 

 یـک منبع بـه خربگـزاری رویرز گفته کـه دونالد 

به طـور  امریـکا  پیشـین  رییس جمهـوری  ترمـپ، 

پرونـده  از وکالی  تـن  دو  بـا  بـه همـکاری  ناگهانـی 

استیضاح خود مقاطعه کرده است.

محکمـه  کـه  اسـت  قـرار  فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

سـنای  مجلـس  در  آینـده  هفتـه  ترمـپ  اسـتیضاح 

شـود. برگـزار  امریـکا 

ایـن منبـع افـزوده که بـوچ بـوورز و دبورا باربـری، دو 

وکیـل از کارولینـای جنوبـی، دیگـر در تیـم وکالی 

اسـتیضاح ترمـپ حضـور نخواهنـد داشـت.

همـکاری  پایـان  بـه  تصمیـم  گـزارش،  ایـن  طبـق 

دونالـد ترمـپ و وکالی اسـتیضاح، براسـاس توافـق 

اسـت. گرفتـه  صـورت  طـرف  دو  مشـرک 

از سـویی هم، شـبکه خربی سـی ان ان می گوید که 

دونالـد ترمـپ از نحـوه فعالیـت وکالی خـود رضایـت 

نداشـته اسـت. بر اسـاس ایـن گـزارش، دونالد ترمپ 

انتظـار داشـت کـه وکالی او در رسـانه های خـربی 

باشـند. مناینـدگان مجلـس  داشـته  بیشـر  حضـور 

مناینـدگان آمریکا روز دوشـنبه هفته گذشـته مصوبه 

دومیـن اسـتیضاح دونالـد ترمـپ را رسـام بـه سـنای 

آمریـکا تحویـل دادند.

و  دموکـرات  رهـربان  توافـق  طبـق 

جمهوری خـواه در مجلـس سـنا کـه 

محکمـه اسـتیضاح دونالـد ترمپ روز 

برگـزار خواهـد شـد. ۸فـربوری 

جدیـد  وکالی  کـه  شـود  مـی  گفتـه 

روز  دو  یـا  یـک  طـی  ترمـپ  دونالـد 

شـد. خواهنـد  معرفـی  آینـده 

جمهوری خواهـان  از  شـامری 

قانونـی  لحـاظ  بـه  کـه  معتقدنـد 

دوره  رییس جمهـوری  کـه  منی تـوان 

پایـان رسـیده اسـت، را مـورد  بـه  او 

داد. قـرار  اسـتیضاح 

      حاکم دبی: امارات به متخصصان و رسمایه گذاران تابعیت می دهد

  دولت امارات متحده عربی به تازگی اعالم کرده که به رسمایه گذاران و متخصصان از جمله دانشمندان، داکرتان و خانواده های آن ها 
تابعیت می دهد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رییس دولت امارات متحده عربی و حاکم دبی در توییتی نوشته است:»شورای 
وزیران، محکمه های محلی و شوراهای اجرایی دولت امارات متحده عربی وضعیت افرادی  که واجد رشایط دریافت تابعیت این کشور هستند، 
را تحت معیارهای مشخصی تعیین و به آن ها تابعیت خواهد داد.« شیخ محمد افزود: »این قانون به گیرندگان گذرنامه و تابعیت امارات 
اجازه می دهد تابعیت قبلی خود را نیز حفظ کنند.« گفتنی ست، برخی تحلیلگران اقتصادی می گویند که امارات متحده عربی با برداشنت چنین 
گام هایی تالش می کند که از طریق جلب متخصصان و رسمایه گذاران به روند توسعه و پیرشفت خود در رشایط سخت کرونایی ادامه دهد.
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در آستانه تظاهرات مخالفان دولت 
روسیه؛ قیود امنیتی در مسکو وضع شد

در آسـتانه تظاهـرات گسـترده در روسـیه، مقام های مسـکو بـرای مقابله با 
تظاهـرات حامیـان آلکسـی ناوالنی، ایسـتگاه های مترو در مسـکو را مسـدود و 

رفت وآمد در شهر را زیر نظر گرفته اند.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، هفتـه گذشـته صدهـا هـزار نفـر در سراسـر 
روسـیه در اعتـراض بـه بازداشـت آقـای ناوالنـی از رهبـران مخالفـان و منتقد 
والدیمیـر پوتیـن تظاهـرات کردنـد و دیـروز یک شـنبه )1۲دلـو( تجمعاتی هم 

در بخش هایـی از ایـن کشـور انجـام شـد.
دولـت روسـیه تدابیـر امنیتـی در مسـکو را پیـش از تظاهـرات حامیان آلکسـی 
ناوالنـی گرفتنـد، بسـیاری از رسـتورانت ها، دکان هـا و ایسـتگاه های متـرو در 
مرکـز مسـکو بسـته شـده، رفت وآمـد در ایـن منطقـه هم ممنوع شـده اسـت.
در جریـان تظاهـرات گذشـته بیـش از 4۰۰هـزار معترض بازداشـت شـدند و تا 
دو روز گذشـته هـم روند بازداشـتی ها بـرای جلوگیری از شـکل گیری تظاهرات 

روز گذشـته ادامه داشـته است.
بـا وجـود این کـه دما هوا در مسـکو منفـی 5۲درجه سلسـیوس اسـت اما هفته 

گذشـته با وجـود سـرما معترضان به سـرک های مسـکو آمدند.
بسـیاری از فعـاالن نزدیـک بـه آقـای ناوالنی بازداشـت شـده اند و بعضی دیگر 
هـم از جملـه بـرادرش و ماریـا آلیوخینا فعال شناخته شـده در بازداشـت خانگی 

. هستند
آقـای ناوالنـی کـه با سـم اعصاب مسـموم شـده و در آلمان تحت درمـان بود، 

هفتم جدی ماه گذشـته هنگام بازگشـت به روسـیه، بازداشـت شـد.
اتهـام آقـای ناوالنـی این اسـت کـه در زمـان تعلیـق حکمی که محکمـه برای 
او بـه اتهـام فسـاد صـادر کـرده، بـه طـور مرتـب موقعیـت خـود را بـه پولیس 

گـزارش نداده اسـت.
در  مقام هـا  می گویـد  و  می دانـد  غیرقانونـی  را  بازداشـتش  ناوالنـی  آلکسـی 
جریـان بوده انـد کـه او بـه خاطر مسـمومیت با سـم اعصـاب نوویچـوک از ماه 

اکتوبـر سـال گذشـته میـالدی در آلمـان تحـت تـداوی بوده اسـت.
شبنه شـب)11 دلو( سـرگئی اسـمیرنوف، سـردبیر یکـی از وبسـایت های حقوق 
بشـری در روسـیه هم بازداشـت شـد. فیلمی از او نشـر شده که نشـان می دهد 
او هنـگام خـروج از خانـه بـرای پیاده روی با پسـرش توسـط پولیس بازداشـت 

می شـود. اتهـام او شـرکت در تظاهـرات هفته پیش اسـت. 
خبرگـزاری فرانسـه روز یک شـنبه گـزارش داد کـه هفـت ایسـتگاه در مرکـز 
شـهر مسـکو بسـته اسـت و ماموران مانـع رفت و آمـد رهگذران در مرکز شـهر 

می شـوند.
چرا این تظاهرات متفاوت است؟

تجمعـات ضـد دولتی هفته گذشـته در روسـیه، بزرگ ترین تظاهرات سـال های 
اخیـر بـود و افـزون بـر ابعـاد آن، نه تنهـا در مراکز کالن شـهرهای مسـکو بل 

سراسـر روسـیه شـاهد چنین تظاهراتی بود.
طبق محاسـبه بخش روسـی بی بی سـی در بیش از 1۲۰شـهر روسـیه مردم در 

این تجمعات شـرکت داشـتند.
ماهیـت و خصوصیـات ایـن تظاهـرات هـم مهم اسـت: محـور تظاهـرات یک 
هـدف کامـال شـناخته شـده اسـت- آلکسـی ناوالنـی- شـخصی که مسـتقیما 
والدیمیـر پوتیـن را بـه چالـش کشـیده و از این کـه او و متحـدان نزدیکش را 

بـه سوءاسـتفاده از قـدرت متهـم کنـد، بیـم ندارد.
در طـول چنـد سـال اخیـر او در سراسـر روسـیه شـبکه یی از طرفدارانـش بـه 
وجـود آورده کـه در انتخابـات محلـی شـرکت می کننـد، در باره مسـایل محلی 
کمپیـن کـرده و ترتیـب برگـزاری تظاهـرات را می دهنـد. این چیزی اسـت که 

سـبب شـده کرملیـن او را یـک تهدید ویـژه بداند.

اعتصابغذایییکروزهکشاورزانهندی

در سـال گرد درگذشـت مهاتمـا گاندی، شـمار زیـادی از کشـاورزان هندی 
در اعتـراض بـه سیاسـت های اصالحـی دولـت هنـد، بـرای یک روز دسـت به 

اعتصاب غذایی زدند.
بـه گـزارش یورونیـوز، هم زمـان بـا اعتصـاب غذایـی کشـاورزان، دولـت هنـد 

دسترسـی بـه شـبکه انترنـت را در چنـد منطقـۀ از دهلـی نـو مسـدود کـرد.
اعتصـاب غذایی یـک روزه کشـاورزان نوعی حرکت اعتراضی به سیاسـت های 
اصالحـی دولـت اسـت کـه در پـی یـک هفتـه درگیـری بـا مامـوران پولیـس 
و نیروهـای امنیتـی صـورت می گیـرد. رهبـران جنبـش اعتراضـی کشـاورزان 
سـال گرد  بـا  هم زمـان  معترض کـه  صدهـا  غذایـی  اعصـاب  کـه  گفته انـد 
درگذشـت مهاتمـا گانـدی رهبـر اسـتقالل هند صـورت گرفته، نشـان می دهد 

کـه ایـن جنبـش به دنبال خشـونت نیسـت.
تظاهرات اخیر در هند، هرازگاهی به خشـونت و درگیری کشـیده شـده اسـت؛ 
در جریـان درگیری هـای یـک هفتـه اخیر دسـت کم یـک معترض کشـاورزان 

هنـدی جان باختـه و صدها معتـرض دیگر زخمی شـدند.
معترضـان ماه هـا اسـت بـر ضـد قوانیـن اصالحـی در زمینه کشـاروزی دسـت 
بـه تظاهـرات می زننـد؛ آن هـا معتقدند که ایـن قوانین بیشـتر منافـع خریداران 
بـزرگ بخـش خصوصـی را در نظـر می گیـرد و به ضـرر تولیدکنندگان اسـت. 
اصالحاتی کـه مـاه سـپتمبر سـال گذشـته تصویـب شـد، تغییراتـی در قوانیـن 
مربـوط بـه فـروش، قیمت گـذاری و ذخیره سـازی محصوالت کشـاورزی ایجاد 
کـرد کـه برای کشـاورزان به مـدت دهه ها تضمیـن کننده فـروش محصوالت 

و محافظـت از بـازار آزاد بود.
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حاشیه های قرارداد 555میلیون یورویی »مسی«

ویکتور فونت، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا می گوید که مسی برای رسیدن بارسلونا به این جایگاه تالش زیادی کرده است. روزنامه ال موندو، چاپ   
مادرید از جزییات قرارداد آخر لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی با بارسلونا در سال 2017 افشاگری کرد. این نرشیه مادریدی خرب داد بارسلونا در طول 

چهارسال گذشته مبلغ نجومی 555میلیون یورو به ابر ستاره آرژانتینی پرداخت کرده است.
انتشار جزییات قرارداد لئو در رسانه های دنیا بازتاب زیادی داشت و این رقم در قراردادش باعث شده تا کاپیتان بارسلونا تحت فشار رسانه    یی قرار بگیرد.

در همین رابطه ویکتور فونت، نامزد ریاست باشگاه بارسلونا در توییرت خود به حامیت جانانه از کاپیتان آبی-اناری ها پرداخت و نوشت: »مسی مستحق 
دریافت آخرین یورو قراردادش از بارسلونا است. او بازیکنی است که رضر به این باشگاه نرسانده. بالعکس او بهرتین بازیکن تاریخ فوتبال است و 

می خواهیم برای همیشه با ما مباند.«

یـک روز از خـواب بیـدار می شـی کـه دلـت می خواهد 
مارکسیسـت باشـی. بـروت می گـذاری و کرتـی سـبز 
امریکایی می پوشـی. فـرداروز می بینی درویش مسـلکی 
هـم خـوب اسـت، اتفاقـاً بـروت مناسـب را هـم داری. 
عنبـر  و  مشـک  و  می پوشـی  بی یخـن  کالن  پیراهـن 
و  هیپی بـودن  بـه  نوبـت  بعـدش  می گیـری.  دسـتت 
پسـت مدرن بودن هـم می رسـد. آیا مـا با نـوِع جدیدی 
از »خودنمایـی« مواجهیـم؟ بـا فروشـگاه  هایی اخالقـی 
کـه نظـاِم اعتقـادی دل خواه مـان را از آنجـا می خریـم؟

بخش اول
چندیـن مـاه قبـل، بـه اکـران عمومـی مسـتند رالـف 
نیـدر به نـام »مـردی غیرمنطقـی« رفتـه بـودم. ایـن 
مسـتند تصویـری متعادل از شـهروندی بسـیار محترم 
اسـت. تنهـا مشـکل این بـود که مجبور شـدم مسـتند 
را در منهتـن تماشـا کنـم، امـا ماجـرای عجیبـی در 
اواخـر فلـم اتفـاق افتـاد: سـه ردیـف پشـت سـر مـن، 
پیرمـرد ریشـکی کـه روی چوکـی چرخ دارش نشسـته 
بـود، شـروع کرد به اسـتفراغ کـردن. این حالـت ظاهراً 

ناشـی از نوعـی تشـنج بود. 

یـک ثانیـه ترسـیدم که پیرمـرد دارد می میـرد، اما یک 
ثانیـه شـد، دو ثانیـه و بعـد سـه ثانیـه و رسـید بـه دو 
دقیقـه. هیچ کـس ازجملـه خـودم هیـچ کاری نکـرد. 
حداقـل صد نفـر در سـالون حضور داشـتند که همگی 
مشـغول تماشـای فلمـی غیرداسـتانی دربـارۀ فـردی 
آرمان گـرا و نوع دوسـت بودنـد؛ همه به مـدت دو دقیقه 
بـه صـدای پیرمـردی بیگانـه گـوش سـپرده بودند که 

دچـار تشـنج شـده بـود و اسـتفراغ می کرد.
سـرانجام کودکـی آسـیایی از صف هـای عقـب سـالون 
به سـمت پیرمرد دویـد، حالش پرسـید و او را با چوکی 
چـرخ دارش بـه البـی بـرد. ایـن کار باعـث شـد همـه 
احسـاس بهتـری داشـته باشـیم و بتوانیم بـه یادگیری 

دربـارۀ اهمیـت کنش گـرِی اجتماعـی ادامـه دهیـم.
تـا حـدی  فکـر می کنـم؛  اتفـاق خیلـی  ایـن  دربـارۀ 
به خاطـر اینکـه عـذاب وجـدان دارم، امـا دلیـل اصلـی 
این اسـت کـه آن ماجرا بسـیار متناقـض و درعین حال 

می رسـید.  نظـر  بـه  پیش بینی پذیـر 
دربـارۀ  فلمـی  تماشـای  حـال  در  فعاالنـه  همـه  مـا 
اخالقیـات بودیـم، امـا خودآگاهانـه هرگونـه انگیـزش 
اخالقـی را کـه هر فرد عـادی باید رعایت کنـد، نادیده 
گرفتیـم. چـرا سـالونی پـر از افـراد همفکِر )یـا حداقل 
عالقه منـد بـه( رالف نیـدر، بـه بیگانه یی که آشـکارا به 

کمـک نیـاز داشـت، هیـچ اعتنایـی نکرد؟ 
دو توضیـح احتمالـی بـرای ایـن اتفاق وجـود دارد: اول 
اینکـه امریکایی هـای مـدرن آدم هایـی هسـتند مثـِل 
ربـات و ذاتـاً تنبـل و آشـکارا ریاکارنـد )البتـه قبـول 
دارم کـه ایـن نظریـۀ جدیـدی نیسـت(؛ امـا احتمـال 
دومـی هـم وجـود دارد کـه چنـدان بدیهـی نیسـت: 
شـاید هیچ یـک از حضـار، ازجملـه خـودم، هیـچ رابطۀ 
معنـاداری میـان تجربۀ تماشـای »مـردی غیرمنطقی« 

نمی کـرد. زندگی کـردن حـس  تجربـۀ  و 
 بـه نظـر می رسـد که ایـن دو چیـز باید با هـم مرتبط 
باشـند و مطمیـن هسـتم کـه کارگردانـان فلـم هـم 
انتظـار داشـتند تـا رابطه  یـی میـان  از بیننـدگاِن آن 
در  ارزش هـا  بـه  پای بنـدی  و  نیـدر  اخالق مـدارِی 
زندگـی روزمـره برقـرار کننـد، امـا شـاید ایـن انتظـار، 
غیرواقع بینانـه اسـت. شـاید برقـراری چنیـن ارتباطـی 
اتفـاق  هرگـز  شـاید  درواقـع  بیفتـد.  اتفـاق  به نـدرت 
نیفتـد. این امـر، سـوالی بزرگ تر و انتزاعی تـر را مطرح 
می کنـد: آیـا سرگرم شـدن بـا صداقـت اخالقـی فردی 

دیگـر، بی اخالقـی اسـت؟

بخش دوم
چهارشـنبه،  روز  یـک  بعدازظهـر  گذشـته،  تابسـتان 
روی  برگشـت.  خانـه  بـه  همیشـه  از  زودتـر  نامـزدم 
موبل نشسـته بـودم، بـدون  پیراهن و ریش  نتراشـیده، 
گـوش  را  ِدد  گریتفـول  گـروه  بیوتـی«  »امریکـن 
می کـردم و یک قسـم خسـتۀ آفتاب گـردان دم  دسـتی 
هـم می خـوردم و کتابـی دربـارۀ سـازمان سـیا هـم 
دسـتم بـود. همان طور کـه انتظارش را داشـتم، نامزدم 

پرسـید: ایـن چـه سـر و وضعـی اسـت؟
پاسـخ دادم: »مـن از حـاال دیگـه هیپـی شـده ام. کار 
جدیـدم ایـن اسـت: از حـاال به بعـد، من هیپـی ام. و هر 

هیپی هاسـت.« مثـل  کاری می کنـم 
نیـت مـن )واقعـاً( همیـن بـود. دوازده مـاه پیـش، از 
خـواب بیـدار شـدم و بـی هیچ دلیلـی تصمیـم گرفتم 
هیپی شـوم. راسـتش را بخواهید، ایـن تغییری چندان 
اساسـی هـم نبـود، امـا نامـزد مـن اهـل شـمال غربی 
اقیانـوس آرام اسـت. در آنجـا، هیپی بـودن هنـوز هـم 

کاری مشـروع بـه شـمار مـی رود.
نمی شـه  باشـی.  این قسـمی  »نمی توانـی  گفـت: 
همین طـور بیـدار شـوی و بگویـی کـه مـن هیپـی ام.«

پاسـخ دادم: »بی خـودی برایـم شاخ وشـانه نکـش. تـو 
نمی خواهـی آزادِی آرام مـرا قبـول کنی. چـرا نمی روی 

تناقض اخالقیات
منازامروزصبح،هیپیشدهام

ترجمه

اگر باورهای اخالقی 
مردم برایتان حکم 

سرگرمی داشته باشد، 
آیا می شود گفت آدم 

برایـم شـمارۀ جدید مجلـۀ »رلیکـس« را بخری؟
او ادامـه داد: »ایـن مشـکل همیشـگِی تو هسـت. مدام از 
ایـن  قسـم کارهـا می کنـی. خیلـی توهین آمیـز اسـت که 
آرمان گرایـِی واقعـی آدم هـا را بـرداری و کلیشـه  یی ترین 
خصوصیاتـش را تقلیـد کنـی، فقـط به خاطـر اینکـه بهانۀ 
خوبـی بـرای تنبلی ات دسـت وپا کنـی که حتـی موهایت 

را هـم مثـل آدم کوتـاه نمی کنی.«
گفتـم: »قبـول نـدارم. مگر چـه عیبی دارد کـه فقط برای 
سـرگرمی، خـودم را هیپـی جـا بزنـم؟ اصـال نمی فهمـم 
چـرا بایـد همـۀ اعتقـاداِت خـاص هیپی هـا را هـم قبـول 

 . کنم
بـه نظـر مـن در ایـن برهـه از تاریخ، سـطح سـوِم وانموِد 
هیپی بـودن بایـد کامـاًل پذیرفتنـی و شـاید حتـی بهتـر 
باشـد. مـن ایـن حق را بـرای خـودم قایلم که اشـتیاقم را 
بـرای در پیش گرفتـِن یک قسـم هیپی گـرِی پسـت مدرن 
اعـالم کنـم. بعـد هم، مـن از این بحث ها خسـته شـده ام. 
چطـور اسـت یـک موتـر مفـت گیـر بیاریـم و سـری بـه 
پناهـگاه حیوانـات بزنیـم و بـه همـۀ پشـک ها ال.اس.دی 

بدهیم؟«

نامـزدم بـا حالـت انزجـار گفـت: »تـو مایـۀ شـرم تمـام 
هیپی هـا هسـتی.« هـر طور حسـاب کنیـم، ایـن حکمی 
سـنگین بـود. مثـل ایـن اسـت کـه به کسـی بگویـی که 
مایـۀ شـرم تمـام دفاع عقب هـای تیـم بوفالـو بیلـز اسـت.

بخش سوم
آیـا افـراد عادی هنوز هم به موسـیقی »ترنـت رزنر«عالقه 
دارنـد؟ نمی شـود گفـت. آخریـن آلبـوم گروه »نایـن اینچ 
نیلـز« به نـام »سـال صفـر«، در اولیـن هفتـۀ اکـران خود 
۱۸۷هـزار نسـخه فروخت، امـا رکورد فروش امـروزه دیگر 
گویـای هیچ چیـز نیسـت. البتـه کامـاًل اطـالع دارم کـه 
رزنـر همواره می تواند منتقداِن موسـیقی راک و ویراسـتاِر 
مجـالت را جـذب کنـد، کسـانی که همگـی او را یـا نابغه 
می داننـد یـا یک گـوت نمایش پیشـه و نامتعارف. سـخت 
می تـوان فهمیـد کـه چـه احساسـی بایـد در مـورد ایـن 

مرد داشـت. 
دو دسـتاورد بزرگ زندگـی او عبارت اند از: ۱( مجموعه  یی 
)و  صـدا  کـه  جـذاب  و  فوق العـاده  گوش اندازهـای  از 
احساسـی( به دسـت می دهند کـه از منطق فاصلۀ بسـیار 
از مضحک تریـن قطعه هـای غنایی  یـی  دارد؛ ۲( چنـدی 
کـه تاکنـون به دسـت آدم هـای بالغ نوشـته شـده اند، چه 
رسـد بـه آن هایـی کـه در جمـع بـه آواز درمی آینـد. بین 

سـال های ۱۹۹۸ تـا ۲۰۰۵، پی گیـر رزنـر نشـدم، چـون 
آثـارش شـبیه بـه آدمـی اسـکیزوفرنیایی شـده بـود که 
سـعی می کـرد تـوی یکـی از کنسـرت های پینک فلویـد، 
بـا جیغ هـای بنفـش، مـِخ یـک کنسـوِل اینتلی ویـژن را 

ند.  بز
خـدا  سـر  بـر  می شـود،  تمـام  رزنـر  ایده هـای  وقتـی 
فریـاد می کشـد، انـگار یکـی از بازیگـران »شـش فـوت 

زیـر زمیـن« اسـت، امـا چیـزی در ایـن اثـر جدیـِد ناین 
اینـچ نیلـز توجهـم را جلـب کـرد. بـرای همیـن مـن و 
۱۸۶هـزارو۹۹۹ نفـر دیگـر رفتیـم و ۱۷.۹۹ دالـر بابـت 

خریـد »سـال صفـر« پرداخـت کردیـم.
اثـر بسـیار خوبی اسـت. بهترین قسـمت های آن، شـبیه 

بـه پایـان »بـه موتر خـوش آمدی« هسـتند.
البتـه چیـزی کـه به طـور خـاص توجهـم را جلـب کـرد 
ایـن بـود کـه سـال صفـر را عمومـاً آلبومی »سیاسـی« از 
نایـن اینـچ نیلـز توصیـف می کردنـد، هرچنـد خـودم هم 
نمی دانـم کـه چـرا بینش هـای سیاسـی رزنـر بایـد برایم 

جذابیت داشـته باشـد.
باورهـای او همیشـه سرراسـت بـوده اسـت؛ باورهـای او 
هـم ماننـد دیگـر مفاهیـم غنایـی اش، سـطحی و جلـف 
و درعین حـال ژرف هسـتند. )او ظاهـراً جـورج بـوش را 
نسـخه  یی اورولـی از شـخصیت جـک نیکلسـن در فلـم 
)عمومـا  یادداشـت های  می دانـد.(  خـوب«  مـرد  »چنـد 
مثبـِت( بسـیاری دربـارۀ ایـن آلبـوم خوانده ام کـه همگِی 
آن هـا بـه برداشـت های ایدیالوژیـِک نهفتـه در پـِس ایـن 
تقریبـاً  را  آن  جزییـات  سـپس  و  می کننـد  اشـاره  اثـر 

قلـم می اندازنـد. از  کامـل  به طـور 
دارد  وجـود  شـدیدی  کنجـکاوی  ظاهـراً  به بیان دیگـر،   
دربـارۀ اینکـه شـاید ترنـت رزنـر هـم در مـورد دنیـا فکر 
و خیال هایـی داشـته باشـد، هرچنـد هیچ کـس اهمیتـی 
نمی دهـد کـه ایـن افـکار چیسـت اند. محتـوای اصـوِل او 
کامـال نامربـوط اسـت؛ چیزی کـه اهمیت دارد این اسـت 

کـه او کال اصولـی داشـته باشـد.
به نظـر مـن ایـن اسـت کـه خطرنـاک اسـت. خطرنـاک 
اسـت، چـون تبدیل کـردِن اخالقیـات دیگـران بـه لذت و 
تفریـح )صرف نظـر از چیسـتِی ایـن اخالقیات(، پتانسـیِل 
آن را بـه وجـود مـی آورد کـه اخالقیـات بـه کاال تبدیـل 
شـوند. البتـه ایـن ناراحتـم نمی کنـد. تنهـا مشـکل ایـن 
کـه  زندگی کـردن«  »تجربـۀ  بـا  »کاالهـا«  کـه  اسـت 

پیش تـر بـه آن اشـاره کـردم، هیـچ ارتباطـی ندارنـد. 
ایـن تغییـری اسـت کـه هرگونـه اندیشـه، بـاور و کنـش 
را بـه نوعـی سـرگرمِی بی حس کننـده تبدیـل می کنـد. 
بـه همیـن خاطر اسـت کـه شـادترین افـراِد دنیا کسـانی 
هسـتند کـه نمی تواننـد بفهمنـد چـرا هیچ چیز برایشـان 

نـدارد. اهمیتی  هیـچ 
آن  چـرا  کـه  می کنـد  تبییـن  ماجـرا  ایـن  همچنیـن 
دسـته از افـرادی کـه مسـتندهایی دربـارۀ رالـف نیـدر 
باشـند  افـرادی  اسـت همـان  ممکـن  تماشـا می کننـد، 
کـه بـه پیرمردهـای ولچرنشـینی کـه اسـتفراغ می کنند، 

ینـد. عتنا بی ا
منبـع: Esquire/ نویسـنده: *چاک کالسـترمن/ ترجمه: 

ترجمان
پی نوشت:

از جنبش هـای  یکـی  »هیپـی«  خرده فرهنـگ  *هیپـی: 
ایـاالت  بـود کـه در دهـۀ ۱۹۶۰ در  اجتماعـی جوانـان 
متحـده امریـکا آغـاز شـد و به نقـاط دیگر دنیا گسـترش 
یافـت. هیپـی ضـد فرهنـگ دهـۀ ۱۹۶۰ اسـت، در اصـل 
جنبـش جوانـی بـود که در اواسـط دهـۀ ۱۹۶۰ در ایاالت 
متحده آغاز شـد و به سـایر کشـورهای جهان رواج یافت. 

ویکی پدیـا.
*چاک کالسـترمن )Chuck Klosterman( نویسـنده 
و سـتون نویس اسـکوئر و مجلـۀ نیویـارک تایمز اسـت. از 
جملـه تألیفـات کالسـترمن می تـوان بـه کتـاب سـکس، 

مـواد مخـدر و ککـو پُفی اشـاره کرد.

تبدیل کردِن اخالقیات دیگران به لذت و تفریح، پتانسیِل آن را به وجود می آورد که اخالقیات به کاال تبدیل شوند


