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عــنوان های مـهم

ارگ به حکمتیار: 
مردم اجازه نمی دهند کسی بازور حکومت کند

کتابنامه
زبانوشخصیتپردازیدررمان»پایانروز«

2

8

2
3

8

2 4

43

 اینجا همه چیز به مساوات تقسیم شده است. 

هر  اجتامعی.  فاصله های  حتا  و  چوکی ها  میزها، 

انتخاب  خود  رفتارهای  و  اعامل  با  می تواند  کس 

کند روی کدام چوکی این اتاق بنشیند. اتاقی که 

به این سمت میعادگاه خامته رنج ها و  از دو سال 

ناآبادانی های مردم این کشور بوده است.

قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  ابتداییـۀ  محکمـه  اینجـا   

جمهـوری  دولـت  اداری  فسـاد  سـنگین  جرایـم 

اسـامی افغانسـتان می باشـد و امـروز قـرار اسـت 

بـرگ تازه یـی از روزگار معـارص کشـور در آن نوشـته 

شـود...

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

ولسمرش غني: موږ به تلپاتې 
سولې ته رسېږو

جنجالدرپاکستانبررس

نظارتبرمدارسمذهبی

استعفایسخنگویمطبوعاتیکاخ

سفیدپسازتهدیدیکژورنالیست

پاکستان د غالم خان بندر له الرې مرکزي 
اسیا رسه سوداګري پیل کړه

حاشیه های مبارزه با یک جرثومۀ شوم
گذرڅارنواالنازهفتخوانفساد

خروج شوروی و حکایت رقابت عموزادگان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

7

محمد هاتف،  روزنامه نگار و تحلیلگر امور تروریزم بر این باور است که اردوی ملی پس از سال۲۰۱۴ مسوولیت بیش از 
90درصد عملیات های نظامی را به عهده دارد. ارتش افغانستان توانسته  میدان های جنگی را که ناتو از پیروزی در آنها ناکام 
بود، فتح کند. به همین جهت باید گفت با خروج نیروهای نظامی تغییر چندانی در میدان جنگ منی آید، اما آنچه مهم 

است، مصارف این ارتش است. 

سخنان  به  واکنش  در  ریاست جمهوری  سخنگوی  مینه پال،  دواخان   

گلب الدین حکمتیار، رهرب حزب اسامی گفت که مردم با توجه به تجربیات 

تلخ گذشته، افزون بر حامیت از نظام فعلی به کسی اجازه منی دهند...

بسـیاری از پاسـخ دهندگان در این خصوص از پیامدهای 

منفـی عـدم مدیریت زباله بـا تاکید متام سـخن گفته اند. 

از جملـه اینکـه زباله، حـاوی مواد خطرناک اسـت که اگر 

مدیریت نشـود، امراض مختلف...

بیست وششم دلو و داستان تکرار تاریخ



غني  ارشف  محمد  ولسمرش  افغان 

افغانستان کې د پخواين شوروي اتحاد د 

مناسبت  په  کلیزې  ماتې ۳۲  د  پوځ  رسه 

ته رسېږو،  به سولې  »موږ  ویيل،  وینا کې 

افغان  هر  د  ته چې  تلپاتې سولې  داسې 

عزت پکې خوندي وي.«

کې  پیغام  وېډیويي  یوه  په  غني  ښاغيل 

د  افغانستان  د  ورځ  همدې  »پر  ویيل، 

نتیجه  په  جهاد  برحقه  د  ملت  مسلامن 

پوځ  او قدرمتن  لوی  ټولو  تر  کې د وخت 

وروستی رستېری د حیرتان له الرې زموږ 

پاکې خاورې خارج شو  له  د ګران هېواد 

او په دې رسه د نړۍ یو ابر قدرت زموږ په 

خاوره کې خپل شکست ومانه.«

ښاغلی غني وايي، له افغانستانه د پخواين 

د  رسه  وتلو  له  پوځ  رسه  د  اتحاد  شوروي 

افغانستان نهه کلن اشغال پای ته ورسېد.

پر  وايي،  غني  ارشف  محمد  ولسمرش 

افغانستان د پخواين شوروي اتحاد یرغل 

اسامي  د  ملتونو،  ملګرو  ټولنې،  نړیوالې 

هېوادونو د همکارۍ کنفرانس او د ټولې 

او دا  له خوا اشغال وبلل شو  ازادې نړۍ 

حضور یې وغانده.

دی وايي، »دا چې له افغانستانه د پخواين 

شوروي اتحاد د ځواکونو وتل مسئوالنه نه 

وو او د هېواد د راتلونکې لپاره هېڅ تدبیر 

پام کې نه و نیول شوی، افغانستان یوې 

څو اړخیزې کورنۍ جګړې ته ورټېل وهل 

شو او په پایله کې یې د افغانستان امنیتي 

زېربناوې  او  بنسټونه  ميل  ځواکونه، 

ویجاړې وشې.«

ښاغلی غني وايي، اوس هم د افغانستان 

رسېدو  د  ته  سولې  او  ختمېدو  جګړې  د 

لپاره فرصت پیدا شوی دی.

په کابل کې ځینو پخوانیو جهادي مرشانو 

ورځې  د  وتلو  د  شوروي  پخواين  د  هم 

ملانغونډې لرلې.

حکمتیار  ګلبدین  مرش  اسامي  حزب  د 

دې غونډې ته وویل، د افغان سولې او له 

وتلو رسه  له  بهرنیو ځواکونو  د  افغانستانه 

باید هېڅوک مخالفت ونه ښيي.

ولسمرش  له  امریکا  د  حکمتیار  ښاغيل 

افغانستانه  له  چې  وغوښتل  بایډن  جو 

عميل  پان  وتلو  د  ځواکونو  امریکايي  د 

کړي.

ده،  نه  الره  حل  د  جګړه  وویل،  نوموړي 

لنډمهايل حکومت  پر  یې  ټینګار  ډېر  خو 

جوړېدو ورټول وو.

هغه دا ادعا هم وکړه، چې اوس افغانستان 

هغو  او  راځي  کانټیرنونه  وسلو ډک  له  ته 

کسانو ته ورکول کېږي چې له طلبانو رسه 

د جګړې او دښمنۍ مخینه لري.

حکمتیار وویل، که زموږ غوښتنې ونه منل 

لوی  به  موږ  شوه،  نه  عميل  هوکړه  يش، 

الریونونه پیل کړو.

بل خوا، د جمعیت اسامي ګوند هم جا 

غونډه جوړه کړې وه. یونس قانوين غونډې 

فرصت  ارزښتناک  سولې  د  وویل،  ته 

راغلی.

شوروي  پخواين  د  طالبانو  والو  وسله 

پوځیانو د وتلو د ورځې په مناسبت ویيل، 

برید کړی،  یرغلګر  افغانستان چې هر  پر 

او  شوي  راپورته  وړاندې  پر  یې  افغانان 

هغوی ته یې ماتې ورکړې ده.

ویناپاڼه  شوې  خپره  ادرسه  له  طالبانو  د 

د  یرغلګرو  شوروي  »د  شوي،  ویل  کې 

خروج ۳۲ مه کلیزه په داسې حال کې را 

رسېږي چې د افغانستان د اوسني اشغال 

خروج  د  اشغالګرو  د  او  رسېدو  ته  پای  د 

موضوع یو ځل بیا د رسنیو او عامه بحثونه 

د رس ټکی دی.«

اونۍ د  راتلونکې  افغان طالبانو  پرون هم 

ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې 

افغانستان  ټلوالې غږ کړی و چې  پر دې 

نه  دوام  ته  اشغال  او  جګړې  دې  کې 

نه  او  هېوادونو  د دې  نه  دا  ورکوي،  ځکه 

یې هم د ولسونو په ګټه دي. »بی بی سی«

پاکستان د افغانستان په سویل ختیځ 

خوست والیت کې د غام خان بندر له الرې 

ترانزیټي  لومړۍ  توکو  سوداګریزو  خپلو  د 

ټولګه )محموله( مرکزي اسیا ته روانه کړې 

ده.

پاکستان  او  افغانستان  د  بندر  خان  غام 

ترمنځ تر تورخم او سپین بولدک وروسته د 

سوداګرۍ او تګ راتګ دریمه سرته او مهمه 

الر ده.

د يب يب يس په وینا، دغه بندر د تورخم پرتله 

کراچۍ ته نږدې پورت دی. دا الر د تېر کال 

جون کې پرانیستل شوې وه خو د کورونا 

وېروس د خپرېدو له کبله تر اوسه له فعالیت 

پاتې وه.

مته ده چې دا الر به د ختیزې او مرکزي 

اسیا ترمنځ د سوداګریزۍ او راکړې ورکړې 

په وده کې د پام وړ مرسته وکړي. دغه الر 

ښه  اړخه  له  ترانزیټ  د  هم  ته  افغانستان 

عواید راوړی يش.

ځانګړي  پاکستان  د  لپاره  افغانستان 

استازي محمد صادق ویيل غام خان بندر 

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ 

تر ټولو لنډه الر ده.

هغه پر خپل ټویرت لیکيل: »مبارک: مرکزي 

اسیا ته لومړنۍ ترانزیټي محموله تېره ورځ 

له غام خان بندر تېره شوه. دا د پاکستان 

تر هغې  او  ترمنځ  افغانستان  او  د سواحلو 

ورهاخوا )مرکزي اسیا ته( تر ټولو لنډه الر 

ده.«

محمد صادق زیاته کړې چې دغه الر به د 

خوست او شاميل وزیرستان خلکو ته چې 

دغه بندر ته نږدې پراته دي، د کار موندلو 

کې هم مرسته وکړي.

د پاکستان حکومت تېر کال ژمنه کړې وه، 

او  تورخم  د  به  ترڅنګ  خان  غام  د  چې 

سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د 

بار موټرونو لپاره ۲۴ساعته پرانیستې وي.

د پاکستان کورنیو چارو وزارت او بیا په یوه 

بندرونه  واړه  درې  دغه  ویيل  کې  اعامیه 

کوویډ۱۹  د  او  پروسیجرونو  معیاري  به 

او  سوداګریزو  په  پام  په  ته  پروتوکولونو 

ترانزیټي توکو د بار موټرونو د تګ راتګ پر 

مخ پرانیستې وي او په ورځنۍ کچه له دغو 

موټرونو د شمیر  د  لپاره  اوښتلو  د  بندرونو 

محدودیت نه لګول کېږي.

سخنگوی  مینه پال،  دواخان  مدنیت:  راه 

سخنان  به  واکنش  در  ریاست جمهوری 

گلب الدین حکمتیار، رهرب حزب اسامی گفت 

که مردم با توجه به تجربیات تلخ گذشته، افزون 

اجازه  کسی  به  فعلی  نظام  از  حامیت  بر 

وارد  و  زور، حکومت کرده  با  که  منی دهند 

ارگ شود.

در  )۲۶دلو(  یک شنبه  روز  مینه پال  آقای 

صفحۀ توییرتش نوشت که غیر از نیروهای 

گروه  و  شخص  هیچ  امنیتی،  و  دفاعی 

دیگری حق استفاده از زور را ندارد.

او با اشاره به گفته های رهرب حزب اسامی 

زندانیان  حکومت  اگر  این که   بر  منبی 

بزرگی  گردهامیی  نکند،  آزاد  را  حزب  این 

ارشف غنی  حکومت  به پایان  و  راه اندازی 

نوشته  توییرتش  در صفحۀ  منجر می شود، 

که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حافظ 

جمهوریت می باشند.

ارادۀ  اساس  بر  کنونی  »نظام  کرد:  تاکید  وی 

ملت به میان آمده  و دارای مرشوعیت ملی و 

بین املللی می باشد. نظام فعلی به گونۀ کامل 

از مردم حامیت می کنند.«

روزگذشته  حکمتیار  گلب الدین  حال،  این  با 

در مراسمی به مناسبت سی و دومین سال روز 

گفت  افغانستان  از  شوروی  نیروهای  خروج 

در  اسامی  زندانی حزب  از ۳۰هزار  بیش  که 

زندان های دولت به رس می برند و ۱۰۰تن دیگر 

نیز پس از امضای توافق نامه میان این حزب و 

آزادی  از عدم  بازداشت شده اند. وی  حکومت 

انتقاد منوده و تاکید کرد:  زندانیان این حزب 

حامیت  که  شام  بشنوید،  باز  گوش های  »با 

در  است،  ساخته  مغرورتان  خارجی  نیروهای 

در  پرشکوهی  تظاهرات  شاهد  نزدیک،  آیندۀ 

جاده های کابل که به ارگ برسد خواهید بود.«

اظهارات  آخرین  از  که  می گوید  او  همچنین 

ایاالت متحدۀ  بایدن، رییس جمهور جدید  جو 

برداشت  چنین  افغانستان  مورد  در  امریکا 

توافق نامۀ  از  می خواهد  امریکا  که  می شود 

دوحه عقب نشینی کند.

که  کرد  عاوه  همچنان  حکمتیار  آقای 

هیچ  دوحه  توافق نانۀ  از  امریکا  عقب نشینی 

توجیه عقانی، منطقی و اخاقی ندارد.

دوحه،  توافق نامۀ  وی،  اظهارات  براساس 

بل  نه،  طالبان  با  شخص  یک  توافق نامۀ 

گروه  این  با  امریکا  دولت  و  نظام  توافق نامۀ 

است و نباید اختافات حزبی و شخصی جو 

پیشین  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  با  بایدن 

این  از  سفید  قرص  که  شود  باعث  امریکا، 

توافق نامه عقب نشینی کند.

گلب الدین حکمتیار این اظهارات را درحالی 

مطرح می کند که دولت امریکا اعام کرده که 

توافق نامۀ دوحه را بازنگری می کند. دولت جو 

بایدن گفته که می خواهد ببیند که آیا طالبان 

به تعهداتش در قبال قطع ارتباط با گروه های 

و  افغانستان  در  خشونت  کاهش  تروریستی، 

مذاکرات معنی دار با دولت افغانستان و دیگر 

طرف های دخیل پایبند بوده یا خیر.

دوم  معـاون  دانـش،  رسور  مدنیـت:  راه 

دومیـن  و  مناسـبت سـی  بـه  ریاسـت جمهوری 

از  سـابق  شـوروی  نیروهـای  خـروج  سـالروز 

کـه  کـرد  اذعـان  بایـد  کـه  گفـت  افغانسـتان 

نتوانسـتند  از شکسـت شـوروی  افغان هـا پـس 

دولـت ملی قابـل قبول برای همه مردم تشـکیل 

دهند.

نـرش  بـا  )۲۶دلـو(  یک شـنبه  روز  دانـش  آقـای 

از  شـوروی  خـروج  بـا  کـه  گفـت  اعامیه یـی 

مداخـات  کـه  بـود  ایـن  بـر  تصـور  افغانسـتان 

خارجـی متـام شـده و جنگ هـا خامتـه خواهـد 

هـم  و  گوناگـون  مداخـات  هـم  ولـی  یافـت. 

جنگ هـای داخلـی ویران گـر در رسارس کشـور 

یافـت. ادامـه 

مداخـات  نتیجـۀ  را  کشـور  فعلـی  بحـران  وی 

خارجـی در آن زمـان عنـوان منـوده و تاکیـد کرد 

کـه متاسـفانه ایـن مداخـات تـا کنـون و حتـی 

شـدیدتر از گذشـته وجـود دارد.

معـاون دوم ریاسـت جمهوری می گویـد کـه در 

طـی دو دهـۀ گذشـته برعـاوه تحمیـل جنـگ و 

خشـونت بر مردم افغانسـتان و مقاومـت در برابر 

گشـته ایم  نایـل  مهمـی  دسـت آوردهای  بـه  آن 

سیاسـی  نظـام  مـدرن،  اساسـی  قانـون  کـه 

دموکراتیـک، آزادی هـای مدنـی، آزادی بیـان و 

حضـور زنان در صحنه های سیاسـی و اجتامعی 

ایـن دست آوردهاسـت. از  بخشـی 

آقـای دانـش در ادامـه تاکید کـرد: »ما امـروز در 

مرحله یـی قـرار داریـم کـه مذاکـرات صلـح در 

قطـر آغاز شـد و بـا فـراز و فرودهایی همـراه بود. 

بدون شـک مـردم و دولت بر رس دسـت آوردهای 

مهـم دو دهـۀ گذشـته، قانـون اساسـی، نظـام 

سیاسـی و رونـد دموکراتیکـی کـه شـکل گرفتـه 

دفـاع خواهنـد  هـا  آن  از  و  ایسـتاده اند  اسـت، 

کرد.«

نیازهـای  آرامـش  و  صلـح  کـه  افـزود  وی  امـا 

اولیـه اسـت و ایـن روایـت کـه صلـح و آرامـش با 

منـدرج  ارزش هـای  و  گذشـته  دسـت آوردهای 

در قانـون اساسـی کشـور در تضـاد قـرار دارد، از 

اسـاس باطـل اسـت.

گفتنـی اسـت کـه ۲۶دلـو سـالروز خـروج ارتش 

شـوروی سـابق و پیروزی جهاد مردم افغانسـتان 

اسـت. سی و دو سـال پیش ارتش شوروی سابق 

پـس از یـک دهـه تحمیـل جنـگ متـام عیـار بر 

مـردم افغانسـتان و شـهید کردن نزدیـک بـه یک 

میلیون هـا  بی خامنان سـاخنت  و  نفـر  میلیـون 

انسـان، در نهایـت شکسـت خـود را قبـول کرد و 

از افغانسـتان خارج شـد.

راه مدنیـت: کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش کشـور، یک بـار 

دیگـر از هیـات  مذاکره کننـدۀ دولت و گروه طالبان خواسـته اسـت 

کـه بـه میـز مذاکـره حـارض شـده و گفتگوهـا را هرچـه زودتـر آغـاز 

کنند.

ایـن کمیسـیون روز یک شـنبه )۲۶دلـو( در توییـرتش نوشـته کـه 

کمیسـیون حقـوق برش بـا بازنـرش نامۀ خود بـه روسـای هیات های 

مذاکره کننـدۀ دو طـرف، خواسـتار بازگشـت آن هـا بـه میـز مذاکـر 

شـده اسـت و برای کاسـنت از هزینه های ناموجه انسـانی، مادی و 

معنـوی جنـگ، همچنـان بـر لزوم برقـراری فـوری آتش بـس و ختم 

جنـگ تاکیـد می کند.

ایـن کمیسـیون بـا نـرش نامـه از هیـات مذاکره کننـدۀ دو و طالبـان 

خواسـته بـود کـه خشـونت ها را کاهـش داده و هرچـه زودتـر روی 

برقـراری آتش بـس توافـق کننـد.

در مـنت نامـه آمـده کـه ادامـه خشـونت ها بـا گذشـت هـر روز از 

غیرنظامیـان قربانـی می گیـرد و تـداوم این وضعیت امیـد آنان را به 

صلـح کاهـش خواهـد داد.

بـر کاهـش خشـونت ها  کمیسـیون حقوق بـرش کشـور در حالـی 

و آغـاز فـوری گفتگوهـای صلـح در قطـر تاکیـد کـرده کـه در حـال 

حـارض، جنـگ میان نیروهای امنیتـی و گروه طالبان دسـت کم در 

۲۰والیـت جریـان دارد و همچنـان از مدتـی بـه این سـو مذاکـرات 

میـان هیـات گـروه طالبـان و دولـت در قطـر متوقـف شـده اسـت.

در ایـن مـدت، اعضـای مذاکره کننـدۀ گـروه طالبـان سـفرهایی را 

اعضـای  همچنیـن  داشـته اند.  ترکمنسـتان  و  روسـیه  ایـران،  بـه 

هیـات گفتگوکننـدۀ دولـت می گوینـد کـه از چندی به ایـن طرف، 

نشسـت  برگـزاری  بـه  طالبـان حـارض 

رسـمی نشـده اند و بـه همیـن دلیـل، 

گتفگوهـای صلـح با وقفه مواجه شـده 

عالـی  شـورای  حـال،  ایـن  بـا  اسـت. 

مصالحـۀ ملـی بـا نـرش خربنامه یـی بـه 

مناسـبت ۲۶دلو سـالروز خروج قشون 

برقـراری  افغانسـتان،  از  شـوری  رسخ 

صلـح در کشـور را یـک اولویـت جـدی 

دانسته و خواهان ختم جنگ ۴۰ساله 

خربنامـه  ایـن  درادامـه  اسـت.  شـده 

آمـده کـه »امیدواریـم کـه تاش هـای 

جـاری در راسـتای تامیـن صلـح زمینه 

را بـرای پایـان جنـگ ۴۰سـاله و قطـع 

خشـونت ها فراهـم سـازد تـا ملـت مـا 

بـه آرامـش و توسـعه دسـت یابـد. ما از 

هـر اقـدام عملـی بـرای تحقـق صلـح 

اسـتقبال می مناییـم و صلـح را از هـر اولویتـی رضورتـر می دانیم.« 

همچنیـن رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت جمهوری نیز، به تازگی 

گفتـه کـه حارضنشـدن طالبـان پـای میـز مذاکـره، بـه نحـوی روند 

صلـح را بـه بن بسـت کشـانیده اسـت.
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مردم اجازه نمی دهند کسی بازور حکومت کند

دانش: 
پس از شکست شوروی نتوانستیم دولت ملی تشکیل دهیم

تاکید کمیسیون حقوق  بشر بر آغاز مذاکرات صلح

پاکستان د غالم خان بندر له الرې 
مرکزي اسیا رسه سوداګري پیل کړه

نعمت الله الکوزی، مسوول بخش نظارت شورای انسجام خودروهای باربری: »تانکر حامل گاز که از ایران عازم افغانستان بود، نشتی داشته است.«  
به گفته او راننده وقتی وارد خاک افغانستان شده از مردم و مقام های افغان درخواست کمک کرده بود که تانکرش نشتی دارد، ولی کسی به کمک او نرفته و انفجار رخ داده 
است. پس از حدود ۲۷ساعت از آغاز آتش سوزی مقام های محلی هرات می گویند این آتش سوزی به صورت صد درصد مهار نشده ولی از شدت آتش کاسته شده است.

وزارت مالیه گفته میزان دقیق خسارت به جا مانده از این رویداد مشخص نیست ولی هیاتی از مقام والیت هرات، رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه و مسوولین سایر 
ادارات ذیربط برای سنجش میزان خسارات و چگونگی وقوع حادثه توظیف شده و در محل حضور دارند.



بیست وششم دلو و داستان تکرار تاریخ

تاریـخ  در  مهمـی  روز  سـال۱۳۶۷،  دلـو  بیست وششـم 

افغانسـتان اسـت. نه تنهـا در تاریـخ افغانسـتان کـه روز مهمـی 

بـرای جهـان بـود. روزی که ثابت سـاخت ارتش رسخ شـوروی، 

هـامن ارتشـی کـه شکسـت ناپذیر انگاشـته می شـد، در باتاق 

جنگـی افغانسـتان آنقـدر گیر ماند تا اینکه شکسـت خودش را 

پذیرفت و متعهد به خروج از افغانستان شد. 

در بیست وششـم دلـو، آخریـن تانـک شـوروی از مـرز حیرتـان 

بـه حضـور ده سـاله اش در  افغانسـتان خـارج شـد و شـوروی 

افغانسـتان پایـان داد، حضـوری کـه همـراه بود با کشته شـدن 

از  بیـش  زخمی شـدن  و  افغانسـتان  شـهروند  یک میلیـون 

سـه میلیون تـن. همین طـور آواره شـدن پنـج میلیون افغـان نیز 
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 شـوروی برای حمله به افغانسـتان و حضور صدهزار نفری اش، 

اهـداف مختلفـی را در نظـر گرفته بود، از دسرتسـی به آب های 

در  حاکـم  دولـت  از  حامیـت  تـا  گرفتـه  هنـد  اقیانـوس  گـرم 

افغانسـتان. همین طـور بنابر برخـی گزارش ها، شـوروی نگران 

نزدیکـی حفیظ اللـه امیـن، رهـرب حزب خلـق به امریـکا نیز بود 

و بـرای از بیـن بـردن این نگرانی، اقدام به تجاوز به افغانسـتان 

کـرد و در سـاعات اولیـۀ تـرصف کابـل، حفیظ الله امین توسـط 

نیروهای ویژۀ شـوروی کشـته شـد. همین  گونه شـوروی نگران 

آن بـود کـه انقابـی چونـان انقـاب ایـران، در افغانسـتان بـه 

وقـوع بپیونـدد و بـرای جلوگیـری از این انقاب، به افغانسـتان 

حملـه کرد.

اهداف دیگری هم برای تجاوز شـوروی از سـوی کارشناسـان و 

آگاهـان تاریـخ بیان شـده، اما شـوروی به اهداف خود نرسـید. 

شـوروی در منجاب جنگ افغانسـتان باقی ماند. 

از سـویی نیروهـای مجاهدیـن کـه بنابـر گزارش هـای متعدد از 

سـوی امریکا، عربسـتان، پاکسـتان، ایـران و برخی کشـورهای 

اسـامی حامیت می شـدند، توانسـتند جنگ در افغانسـتان را 

بـرای شـوروی تبدیـل بـه جنگـی فرسایشـی کننـد. جنگی که 

نتیجه  یـی جـز خسته شـدن دو طرف نداشـت. باالخره شـوروی 

از پانزدهـم می سـال۱۹۸۹، خروج نیروهـای خود را رشوع کرد 

تـا اینکـه در پانزدهـم فـربوری۱۹۸۹، آخرین رسباز شـوروی از 

افغانسـتان خارج شد.

پـس از خـروج نظامی نیروهای شـوروی، حامیت مالی از دولت 

داکـرت نجیـب ادامـه یافـت. دولـت داکـرت نجیب اللـه توانسـت 

توسـط حامیت هـای مالـی شـوروی، بـرای سه سـال روی کار 

مباند. حتی ارتش افغانسـتان و ملیشـه هایی که توسـط داکرت 

میدان هـای  در  توانسـتند  بودنـد،  شـده  تنظیـم  نجیب اللـه 

جنـگ علیـه مجاهدیـن بـه موفقیت هایی نیز دسـت یابنـد، اما 

باالخـره، پـس از قطـع کمک های مالی شـوروی، دولـت داکرت 

نجیب اللـه سـقوط کـرد و کابـل بـه دسـت مجاهدیـن افتاد. 

از سـاعات اولیـۀ ورود مجاهدیـن به کابل، جنـگ بر رس ترصف 

قـدرت در میـان تنظیم هـای مجاهدیـن شـکل گرفـت، جنگی 

کـه بـرای مـدت چهـار سـال ادامـه داشـت و کابـل را بـه یـک 

ویرانـه کامـل تبدیـل کرد. 

بـا  جهـادی  احـزاب  داخلـی  جنـگ  سـال های  طـول  در 

و  منطقه  یـی  لسـانی،  قومـی،  حزبـی،  تقسـیم بندی های 

پرداختنـد.  یکدیگـر  بـا  مـداوم  جنـگ  بـه  مذهبـی 

افغانسـتان در طـول ایـن سـال ها فاقـد حاکمیت مرکـزی قوی 

بـود و در هـر منطقه ، تنظیمی قدرت را در تسـلط خود داشـت. 

چه بسـا که گاه چند کوچه از قسـمتی از شـهر در کنرتول یک 

تنظیـم بـود و چنـد جادۀ باالتـر، در کنـرتول گروه دیگـر. کابل 

جریـان  کابـل  در  آنچـه  بـود.  روزانـه  راکت پرانی هـای  شـاهد 

داشـت، قتـل و تجـاوز و زورگیـری و غـارت بـود. مـردم کابل در 

روزهـای جنـگ داخلـی صحنه هایـی را شـاهد بودند، کـه آنان 

را دوبـاره آزمنـد هـامن دولت کمونیسـتی کرد.

حـاال کـه مسـالۀ خـروج نیروهـای امریکایـی مطـرح می شـود، 

دوبـاره هـراس از بازگشـت بـه گذشـته، در اذهـان شـهروندان 

کـه  شـهروندانی  گرفتـه؛  جـای  افغانسـتان  جنـگ  از  خسـته 

می ترسـند بـا خـروج نیروهـای امریکایـی، دوبـاره بـه گذشـتۀ 

تاریک بازگردند.  سـوال اساسـی این اسـت که آیـا تاریخ تکرار 

خواهـد شـد و افغانسـتان بـه دهـۀ نود بـاز می گردد؟ آیـا دولت 

غنـی احمـدزی، بسـان دولـت نجیب اللـه احمـدزی، وضعیتی 

یک سـان را تجربه خواهد کرد؟ در این مورد میان کارشناسـان 

و آگاهـان امـور سیاسـی، می توان به سـه دیدگاه دسـت یافت.

بـا خـروج نیروهـای امریکایـی، وضعیـت بدتـر از دهـۀ نـود 

خواهد شـد

 برخـی از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه بـا خـروج نیروهـای 

امریکایـی از افغانسـتان، ایـن کشـور دوبـاره دچـار جنگ هـای 

داخلـی خواهـد شـد؛ جنگ هایـی کـه به مراتـب از جنگ هـای 

دهـۀ نـود خونین تـر و خامنان سـوزتر خواهـد بـود. 

گذشـته،  بیست سـال  طـول  در  کارشناسـان  ایـن  بـاور  بـه 

فکتورهـای زیـادی در ایجـاد نابسـامانی در افغانسـتان دخیـل 

شـده اند کـه می تواننـد وضعیت را بـه گونۀ بدتری از سـال های 

دهـۀ نـود تبدیـل کننـد. وجود گـروه فاطمیـون که بنابـر برخی 

آمارهـا تـا پانزده هـزار نفـر از آنـان در افغانسـتان حضـور دارنـد، 

می تواننـد بـر پیچیدگـی معادلـه بیفزاینـد.

برعـاوه، طالبـان در این سـال ها توانسـته اند بر نیـروی نظامی 

خـود بیفزاینـد، ارتبـاط مـداوم طالبان بـا گروه های تروریسـتی 

مختلـف، باعـث شـده تـا نیـروی طالبـان به مراتـب بیشـرت از 

نیـروی آنـان در سـال های۱۹۹۴ باشـد.

محمدنعیـم غیـور، آگاه امـور سیاسـی و نظامـی و مدیـر اسـبق 

اسـتخبارات در زون غـرب، بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر امریـکا 

در وضعیـت کنونـی از افغانسـتان خـارج شـود، کشـور شـاهد 

تجربه  یـی تلخ تـر از دهـۀ نـود خواهـد بـود. 

آقـای غیـور تاکیـد می کنـد کـه شـعلۀ جنـگ داخلـی بعـدی، 

برخـاف جنـگ داخلـی دهـۀ نـود که محـدود بـه کابل بـود، به 

متـام نقـاط کشـور و بـه خانـه خانـۀ شـهروندان دامنـه خواهـد 
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آقـای غیـور معتقـد اسـت که خـروج نیروهـای امریکایـی، باعث 

و  همسـایه  کشـورهای  بـرای  میـدان  دوبـاره  تـا  می شـود  آن 

دخالـت قدرت هـای منطقه  یـی در کشـور مـا شـدت بگیـرد. 

وی می گویـد: »ایـن قانـون تاریخ اسـت کـه هرگاه قـدرت بزرگ 

پنهـان می شـود، قدرت هـای کوچک خود را آشـکار می سـازند. 

هامن طـور کـه در دهـۀ نـود وقتـی شـوروی و امریـکا میـدان 

افغانسـتان را فرامـوش کردنـد، قدرت هـای کوچـک منطقه  یـی 

اقـدام بـه دخالـت کردند.«

محمدعلی رسـولی، استاد دانشگاه و پژوهشـگر در حوزۀ روابط 

بین امللـل معتقد اسـت که با خـروج نیروهای نظامـی امریکا از 

افغانسـتان، نه تنها این کشـور، که منطقه دچـار بحران خواهد 

شد. 

وی بـا اشـاره بـه خاصیـت توالـی جغرافیایـی بحران هـا، بـر این 

بـاور اسـت کـه بحران هـا، نـه در یـک زمـان محـدود می ماننـد 

زمـان  از  برهه  یـی  اگـر کشـوری در  بـل  یـک مـکان؛  نـه در  و 

دچـار بحـران شـود، ایـن بحـران هامن طـور کـه بـه نسـل های 

آینـده انتقـال پیـدا می کنـد، بـه 

همسـایه  و  مجـاور  کشـورهای 

رو  ایـن  از  می کنـد.  تـّری  نیـز 

خـروج  از  پـس  افغانسـتان  اگـر 

گـرداب  بـه  امریکایـی  نیروهـای 

جنـگ و نابسـامانی بـرود، نه تنها 

این کشـور، بل منطقـه و جهان را 

درگیـر خواهـد کـرد و چه بسـا که 

افغانسـتان دوبـاره پایـگاه تروریزم 

شـده و ما شـاهد یازدهم سپتامرب 

دیگـری باشـیم.

باشـد،  مسـووالنه  خـروج  اگـر 

مواجـه  چندانـی  مشـکل  بـا 

شـد نخواهیـم 

امـا برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که اگـر خـروج نیروهای 

نظامـی امریکایـی به گونۀ مسـووالنه و تدریجی باشـد، مشـکل 

چندانـی بـه وجـود منی آید. 

بـه بـاور ایـن کارشناسـان، امریـکا باید خـروج نیروهـای نظامی 

خـود را بـا تعهـدات طالبـان و رونـد صلـح در افغانسـتان گـره 

بزنـد و بـه هـامن میـزان کـه رونـد صلـح پیش بـرود، امریـکا نیز 

نیروهـای خـود را خـارج کنـد. 

ایـن کارشناسـان تاکیـد می کننـد اشـتباه شـوروی آن بـود کـه 

بـدون بـه نتیجـه رسـیدن طـرح مصالحـۀ ملـی و یـا طرح هـای 

مشـابه آن، از افغانسـتان خارج شـد و به تعهد پاکسـتان مبنی 

بـر عـدم حامیـت از مجاهدین اعتامد کرد؛ تعهـدی که در طول 

یک سـال، نزدیک به سـیصد گـزارش در مورد نقض آن از سـوی 

پاکسـتان بـه سـازمان ملل متحد رسـید.

دکتور داوود عرفان، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر علوم سیاسی 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه بایـد میـان خـروج مسـووالنه و خـروج 

غیرمسـووالنه تفکیـک کـرد. اگـر خـروج غیرمسـووالنه باشـد 

و امریـکا بـدون توجـه بـه رونـد صلـح و تعهـدات طالبـان، از 

افغانسـتان خـارج شـود و حامیت خـود را قطع کند، چه بسـا 

کـه ایـن کشـور دوباره بـه پایـگاه تروریـزم بین املللـی تبدیل 

شـود، امـا اگـر ایـن خـروج مسـووالنه باشـد، چندان آسـیبی 

انتقـال  مسـووالنۀ  رونـد  کـه  هامن طـور  داشـت.  نخواهـد 

مسـوولیت های نظامـی در سـال۲۰۱۴، تغییـر چندانـی در 

وضعیـت افغانسـتان نیـاورد.

جدیـد  دولـت  کارآمـدن  روی  بـه  توجـه  بـا  عرفـان  داوود 

امریـکا، ابـراز امیـدواری می کنـد کـه ایـن دولت، بـا توجه به 

سیاسـت های کلی  یـی کـه در مـورد نقـش امریـکا در جهـان 

دارد، خـروج نیروهـای نظامـی را بـه گونـۀ مسـووالنه پیـش 

بربد. 

خـروج  بـا  منی خواهـد  بایـدن  عرفـان،  دکتـور  بـاور  بـه 

غیرمسـووالنه از افغانسـتان، بـه پرسـتیژ ایـن کشـور آسـیب 

بزنـد. بـه همیـن جهت به احتـامل زیاد رییس جمهـور جدید 

امریـکا، رونـد خـروج را بـه گونه یـی، غیـر از روش ترمپ پیش 

خواهـد بـرد.

خروج نظامی مهم نیسـت، حامیت اقتصادی و سیاسـی 

مهم است

برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه آنچـه اهمیـت دارد، 

افغانسـتان  از دولـت  ادامـۀ حامیـت اقتصـادی و سیاسـی 

اسـت نـه خـروج نظامـی. بـه بـاور ایـن کارشناسـان، بـا مرور 

تاریـخ می تـوان بـه ایـن نکتـه دسـت یافت کـه دولـت داکرت 

نجیـب نیـز پـس از خـروج نیروهـای نظامـی شـوروی، دچـار 

نجیـب  داکـرت  دولـت  کـه  چه بسـا  نشـد.  چندانـی  آسـیب 

توانسـت پـس از خـروج نیروهـای شـوروی رضبـان سـنگینی 

بـر مجاهدیـن وارد کنـد، امـا ایـن دولـت زمانـی سـقوط کرد 

کـه حامیت هـای مالـی و سیاسـی شـوروی قطـع شـد. قطع 

هزینه هـای  پرداخـت  از  نجیـب  ناتوانـی  و  مالـی  حامیـت 

اردو، باعـث سـقوط او و رفـنت افغانسـتان بـه سـمت گـردآب 

جنگ هـای داخلـی شـد.

محمـد هاتـف،  روزنامه نـگار و تحلیلگـر امـور تروریـزم بـر این 

بـاور اسـت کـه اردوی ملـی پـس از سـال۲۰۱۴ مسـوولیت 

بیـش از 90درصـد عملیات هـای نظامـی را به عهـده دارد. 

ارتـش افغانسـتان توانسـته  میدان هـای جنگـی را کـه ناتو از 

پیـروزی در آنهـا نـاکام بـود، فتـح کنـد. به همین جهـت باید 

گفـت بـا خـروج نیروهـای نظامـی تغییـر چندانـی در میدان 

جنـگ منی آیـد، امـا آنچـه مهـم اسـت، مصـارف ایـن ارتـش 

است. 

آقـای هاتـف اشـاره می کنـد کـه بودجـۀ نظامـی افغانسـتان 

در سـال ۲۰۰۸، نزدیـک بـه ۷/۲میلیـارد دالر در سـال بوده 

اسـت. حـاال بـا توجـه بـه انتقـال مسـوولیت ها و همین طـور 

افزایـش تعـداد اردو و پولیـس، ایـن مبلغ به پنج میلیـارد دالر 

در سـال نزدیـک شـده اسـت، مبلغی کـه دولـت به تنهایی از 

عهـدۀ آن بـر منی آیـد. به همین جهت الزم اسـت تـا امریکا و 

کشـورهای ناتو، بـه حامیت مالی خـود از دولت و همین طور 

حامیـت سیاسی شـان ادامـه دهند. 

در صـورت قطـع حامیت هـای مالـی، می تـوان بـه صـورت 

مقابـل  در  و  نشـده  متویـل  ملـی  اردوی  کـه  گفـت  یقیـن 

شورشـیان، متحمل شکسـت خواهد شـد. چه بسا که تجربۀ 

تلـخ دهـۀ نـود دوبـاره تکـرار شـود.

صالح: نبود زیربنای معیاری در بنادر یک معضل است
اسم  به  خارجی  رشکت  یک  با  را  بنادر  دیزاین  و  طرح  رییس جمهوری  دلیل  همین  روی  است.  معضل  یک  کشور  بنادر  متام  در  معیاری  زیربنای  نبود  که  گفت  ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امرالله   
ساساکی قرارداد منوده  است. او در ادامه گفته که قصد دارد با این قرارداد، گمرکات و بنادر کشور را معیاری دیزاین مناید. وی افزوده، با آن که حجم تجارت کشور و با همسایه ها بلند رفته است، اما تاسیسات ما 
از زمان انزوای کشور است که به هیچ صورت پاسخگوی نیازمندی های امروز نیست. این در حالی ست که در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسالم قلعه هرات، بیش از 500تیلر گاز و تیل حریق گردیده اند. میزان 

این خسارات بیش از 50میلیون دالر امریکایی برآورد شده است. 

یادداشت روز

ــال  ــو س ــوروی در 26دل ــر ش ــاد جماهی ــک اتح ــن تان  آخری
از  پرمصــرف،  ده ســال حضــور  بــه  نزدیــک  از  بعــد   ،۱۳۵۸

افغانستان خارج شد. 
ــد  ــل ش ــت و تبدی ــره گش ــه زودی تی ــفید، ب ــن روز س ــا ای ام
ــه  ــل را ب ــه کاب ــی ک ــی؛ جنگ های ــای داخل ــاز جنگ ه ــه آغ ب
و  از مجاهدیــن  را چنــان  تبدیــل کــرد و مــردم  ویرانه  یــی 
حکومــت  قبضه گرفتــن  بــه  بــرای  داخلی شــان  جنگ هــای 
ــت کمونیســتی  ــان حکوم ــد هم ــه آزمن ــرد ک اســامی دل زده ک

ــدند.  ش
پایــان داســتان اتحــاد جماهیــر شــوروی و آغــاز روزهــای جنــگ 
داخلــی، درس هــای زیــادی بــرای مــا دارد. نه تنهــا بــرای مــا کــه 
درس هــای زیــادی بــرای جهــان دارد، امــا یکــی از زوایایــی کــه 
می تــوان بــه آن پرداخــت، ایــن اســت کــه خــروج اتحــاد جماهیــر 
شــوروی، میــدان را بــرای راســتی آزمایی یــک نظریــه بــاز کــرد، 
ــی و آن  ــل بی ثبات ــورد تحلی ــانه در م ــۀ جامعه شناس ــک نظری ی

هــم نظریــۀ »رقابــت عمــوزادگان.«
ــی  ــات مختلف ــا نظری ــور م ــی در کش ــل بی ثبات ــورد عوام در م
ارایــه شــده اســت. اینکــه چــرا تاریــخ مــا همــواره شــاهد 
ــرای بســیاری  ــوده، باعــث ایجــاد پرســش ب ــی سیاســی ب بی ثبات

از نظریه پــردازان و تحلیلگــران شــده اســت. 
ــاه  ــت احمدش ــه دس ــال۱۷۴۳ ب ــت در س ــیس دول ــدو تاس از ب
ابدالــی، دولتــی کــه بعدهــا نــام افغانســتان بــه خــود گرفــت، تــا 
ــواره  ــت اســت، هم ــان و جمهوری ــزاع طالب ــدان ن ــه می ــون ک کن

ــت. ــوده اس ــی ب ــی سیاس ــاهد بی ثبات ش
ــی سیاســی  ــخ معاصــر، بی ثبات ــه در تاری ــی ک ــن زمان طوالنی تری
رخ نــداده، حکومــت مصاحبــان اســت. ســوال اساســی ایــن اســت 
کــه چــه ویژگی هــا باعــث شــده کــه مــردم افغانســتان همــواره 
شــاهد بی ثباتــی سیاســی باشــند؟ عامــل بیرونــی یــا شــاید هــم 

ــی؟ ــناختی داخل ــای جامعه ش ویژگی ه
پرواضــح اســت کــه نمی تــوان بــه ایــن ســوال بــه گونــۀ 
تک عاملــی پاســخ داد. هــر آن کــس کــه بــا علــوم اجتماعــی ســر 
ــای  ــه پدیده ه ــد ک ــی درک می کن ــه خوب ــد ب ــته باش و کار داش
ــک  ــد باعــث ی ــی چن ــل عوامل ــی نیســتند؛ ب اجتماعــی، تک عامل
ــزان  ــن می ــه گاه تعیی ــی ک ــوند؛ عوامل ــی می ش ــدۀ اجتماع پدی

تاثیرگذاری شــان، ســخت تر از شــناخت عوامــل اســت.
ــی در  ــای اجتماع ــل پدیده ه ــیر تحلی ــد در مس ــه نبای ــه ک البت
ــه  ــرد ک ــان ک ــد گم ــاد و نبای ــه افت ــای توطی ــاب تیوری ه منج
تمــام مشــکات مــا از بیگانــگان و طرح هــای دشــمنان خارجــی 
باعــث  رویکــردی  اســت. چنیــن  نامهربــان  و همســایه های 
دورشــدن از واقعیــت شــده و باعــث می شــود بــدون درک 
درســت مشــکل، دچــار تقلیل گرایــی شــویم و همچنــان در 

ــم. ــکل بمانی مش
ــه همیــن جهــت الزم اســت برعــاوۀ تبییــن عوامــل خارجــی  ب
ــل  ــه عوام ــد( ب ــز بوده ان ــذار نی ــا تاثیرگ ــه مطمین ــی )ک بی ثبات
ــم و واکاوی  ــز بپردازی ــده نی ــن پدی ــناختی ای ــی و جامعه ش داخل
ــه  ــده ک ــث آن ش ــناختی  باع ــل جامعه ش ــه عام ــه چ ــم ک کنی
بی ثباتــی، چونــان یــک طاعــون مــردم افغانســتان را مبتــا کنــد.

ــی  ــی - اجتماع ــوع فرهنگ ــول تن ــی را معم ــن بی ثبات ــی ای برخ
ــی  ــد بی ثبات ــاش کرده ان ــم ت ــی ه ــته اند. برخ ــا دانس ــۀ م جامع
را بــا ویژگی هــای جغرافیایــی کشــور گــره بزننــد و نشــان دهنــد 
ــاده ،  ــق دورافت ــور مناط ــتانی و صعب العب ــت کوهس ــه خاصی ک
باعــث شــده حاکمــان نتواننــد مــردم آن را تحــت انقیــاد بیاورنــد. 
و  بین المللــی  رقابت هــای  معلــول  را  بی ثباتــی  هــم  برخــی 

دانســته اند. منطقه  یــی 
هــر کــدام از تبیین هــای ارایه شــده، دارای نقــاط قــوت و ضعفــی 
ــی را تبییــن کننــد  اســت و می تواننــد بخشــی از عوامــل بی ثبات
ــد، امــا مشــکل را به صــورت  ــگاه دارن و بخشــی دیگــر را مبهــم ن
ــم  ــر ه ــورهای دیگ ــیاری از کش ــد، بس ــح نمی ده ــل توضی کام
همیــن شــرایط را دارنــد، امــا بــا سرنوشــت مــا مبتــا نیســتند. 

ــری  ــگاه جالب ت برخــی انسان شناســان و دانشــمندان سیاســی، ن
بــه بحــران بی ثباتــی در افغانســتان دارنــد و ایــن بی ثباتــی 
ــتجو  ــاری جس ــازمان های تب ــی س ــط قبیله  ی ــی را در رواب سیاس

می کننــد. 
بــه بــاور ایــن نظریه پــردازان، آنچــه مشکل ســاز می شــود، 
ــت  ــت. خاصی ــور اس ــن کش ــل در ای ــی قبای ــت درون گرای خاصی
درون گرایــی بــه ایــن معناســت کــه هــر قبیلــه، همــواره خــودش 
ــدود  ــار مح ــل و تب ــه، ای ــوم، قبیل ــگ ق ــای تن را در محدوده ه
کــرده و بــا مرزکشــی های محــدود هویتــی کــه همــواره تنگ تــر 
می شــوند، خــودش را در ســتیزش بــا قبیلــۀ دیگــر معرفــی 

می کنــد. 
خاصیــت درون گرایــی در ایــن شــعار خــودش را نشــان می دهــد؛ 
مــن علیــِه بــرادرم، مــن و بــرادرم علیــِه عمــوزادگان، مــن و بــرادر 
و عمــوزادگان علیــِه تمــام دنیــا. در چنیــن روابــط و جوامعــی کــه 
ــا و  ــر کاریزم ــه رهب ــی ک ــا زمان ــد، ت ــا باش ــعار حکم فرم ــن ش ای
دشــمن خارجــی وجــود داشــته باشــد، قبایــل در کنــار همدیگــر 
هســتند، امــا همیــن کــه رهبــر کاریزمــا از قــوت خــود بیفتــد و 
یــا اینکــه خطــر دشــمن خارجــی رفــع گــردد، دوبــاره قبایــل بــا 
همدیگــر درگیــر شــده و بــا تقســیم صعــودی خــود بــه هویت های 
خردتــر و تنگ تــر، حلقــۀ خــودی را تنــگ می کننــد و بــر حلقــۀ 
ــت در  ــن جه ــه همی ــد. ب ــود می افزاین ــگان خ ــمنان و بیگان دش

چنیــن جوامعــی، ســتیزش بیشــتر از ســازش حکم فرماســت.
تومــاس بارفیلــد، افغانستان شــناس امریکایــی در کتــاب »تاریــخ 
فرهنگــی سیاســی افغانســتان« کــه یکــی از معتبرتریــن و 
ــتان  ــخ افغانس ــه تاری ــناختی ب ــگاه جامعه ش ــع در ن ــن مناب بهتری
اســت، به خوبــی بــه تبییــن ایــن مدعــا پرداختــه و قبایــل افغــان 

ــن شــعار دانســته اســت.  را مصــداق ای
ــل  ــی و تســاوی طلب قبای ــت درون گرای ــد، خاصی ــاور بارفیل ــه ب ب
ــی،  ــمن خارج ــن دش ــا رفت ــه ب ــود ک ــث آن می ش ــان، باع افغ

ــد. ــر برون ــا یکدیگ ــدان ســتیزه ب ــه می ــاره ب دوب
ــا  ــت تنظیم ه ــاهد رقاب ــتان ش ــوروی، افغانس ــروج ش ــس از خ پ
ــر  ــار همدیگ ــل از شکســت آن، کن ــا قب ــه ت ــود ک ــی ب و گروه های
بــه جنــگ بــا دشــمن خارجــی پرداختــه بودنــد و اینــک دشــمن 
ــد. همــان تنظیم هایــی کــه در طــول  جــان همدیگــر شــده بودن
جنــگ علیــه شــوروی بــرای همدیگــر کمک هــای لوجســتیکی و 
ــر  ــل یک دیگ ــاال مقاب ــد، ح ــی می کردن ــی مال ــتخباراتی و حت اس

ایســتاده بودنــد.
ــی  ــای داخل ــه شــوروی و جنگ ه ــگ علی ــۀ ســال های جن مطالع
ــه چــه میــزان  ــی نشــان می دهــد کــه دشــمن خارجــی ب به خوب
عامــل همبســتگی و اتحــاد شــده بــود و از ســویی از بیــن رفتــن 
ــی  ــگ داخل ــمت جن ــه س ــور را ب ــه کش ــمنی، چگون ــن دش چنی

بــرد.

خروج شوروی و حکایت
رقابت عموزادگان
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محمدهادی ابراهیمی

کارشناسان تاکید می کنند اشتباه شوروی آن بود که بدون به نتیجه رسیدن طرح مصالحۀ ملی و یا طرح های مشابه آن، از 
افغانستان خارج شد و به تعهد پاکستان مبنی بر عدم حمایت از مجاهدین اعتماد کرد؛ تعهدی که در طول یک سال، نزدیک به 

سیصد گزارش در مورد نقض آن از سوی پاکستان به سازمان ملل متحد رسید.
دکتور کریمی



»هامنجـــا ایســـتاد شـــد و یـک بوجـــی در دســـتش دیـد. بوجـی نو بـــود و هنوز 
ازش هیـچ کار گرفتـه نشـــده بـود. فکـر کـرد، بـرود یـک کهنـه اش را بگیـرد. بـاز آغا 
صاحـب اگـر بفهمـــد، چـــه روز را خواهـد انداخـت. بـی آن هـم از دســـتش روز 
نـــدارم... منی فهمـم از همـو پیالۀ شـیر یک قورت خـورد یا نی؟ بـروم ازش یک خرب 
بگیـرم و بـا خـود گفـت، تـو بان اول یـک بوجـی کهنه پیـدا کنم. دوبـاره پایـش را در 
چقـوری بـرَ تـه زینۀ زیرخانه ماند و ســـرش را پایین خـــم کرد تا به چـــوکات دروازۀ 
زیرزمیـن نخـورد و اول ســـرش را وارد زیرخانـه کـرد و بعـد تنش را به داخل کشـید و 
در آخـر پـای چپـش را. چشـم هایش را تنگ تـر کـرد و ایـن بـار زودتر چشـــم هایش 
بـه تاریکـی زیرخانـه خـــوی گرفتنـد و بـــه یـاد آورد کـــه پیش تر ســـاکت بـــرق را 
هامن طـور روشـــن مانـده بـوده اســـت. دســـت برد و ســـاکت را پـس پاییـن زد تـا 

این بـار هـــم در وقـت برآمـدن از یـادش نـرود.« )پایـان روز، صـص ۷۵ – ۷۶( 
محمدحسـین  نوشـتۀ  روز«  »پایـان  رمـان  از  یازدهـــم  فصـــل  از  بریـــده های  ایـن 
محمــدی اســت. این همــه جزییــات از چگونگــی عمــل و رفتار یک شــخصیت 
و  بیایـد  نظـر  بـه  پیرنگ محـور، کمـی خسـته کننده  داسـتان  یـک  اسـت در  ممکـن 
تـا  بزنـــد  را ورق  را مجبـور کنـد کـه گاهـی کتـاب  این چنینـی  مخاطـب جزییاتـی 
زودتـر ببینـد کـه باالخره چـه اتفاقی قرار اســـت بیفتد، امـا »پایان روز« یک داســـتان 

پیرنگ محـور نیســـت و قـرار نیســـت کـه اتفاقـات زیـادی در داسـتان رخ دهـد. 
کار نویسـنده در ایـن داسـتان، روایـتِ  یـک خانـــوادۀ عـــادی، یـــک روز تقریبـــا 
عـادی اســـت. تنهـا چیـزی کـــه آن را کمـی غیـر عـادی کـرده حضـــور پـدر بیـامر 
خانـواده اســـت کـه رسنوشـــتش با هـامن توضیحـات اولیه تقریبا مشـخص می شـود 
و ایـن چیزی نیســـت که ما داســـتان را بـه خاطر رسدرآوردن از آن ادامـه بدهیم. کار 
داسـتان کار روی شـــخصیت ها اسـت. دو شـخصیت اصلی و چند شـخصیت فرعی، 
ما را یـــک روز به دنبال خود می کشـــانند و زندگـــی روزمـــرۀ خود را با ما شــریک 
می سـازند. نویسـنده در این سفر یک روزه اطالعـــات الزم را در جاهایی که رخ داده 
اسـت بـه مـــا ارایـه می دهـد. این هـر چگونگی ارایـۀ اطالعات اســـت کـه در چنین 
داســـتانی می توانـد مخاطـب را تـا بـه آخـر بـا ایـن شـــخصیت ها همـراه نـگاه دارد. 
ایـن کشـش بـه نظـر من تـا حـد بســـیار زیـادی بـه قـوت زبـان و شـــخصیت پردازی 
در ایـن رمـان مربـوط می شـــود. از آنجـا کـه ایـن دو عنـر بـــه گونه یی با هـم بافت 
خورده انـد و بـرای پرداخـن بـه هـر کـدام بایـد بـه دیگـری هـم اشـــاره کـــرد، عنوان 
جدایـی بـه زبـان و شـخصیت منی دهم وبرداشـت خـودم را نسـبت به ایـن دو عنر، 
در یـک عنـوان ارایـه می دهـم. مطالعـات در مـورد ســـیر داستان نویسـی نشـان داده 
اسـت کـه زبان داستان نویســـی در چنـد دورۀ مختلف از ابتدا تا کنـون دچار تغییراتی 

شـده است. 
داستان نویسـی جدیـد بیشـــر بـه زبانـی ســـاده، روان و پویـا اعتقـاد دارد. زبانـی کـه 
متناسـب بـا شـخصیت های داسـتان دچـار تحـول می شـــود و از طریـق آن می تـوان 
موقعیـت و خصوصیـت شـخصیت های مختلـف را درک کـرد. زبـان در رمـان »پایـان 
روز« بســـیار ســاده و بی تکلف اســـت. زبانــی که نقش مهمی در شخصیت پردازی 
داسـتان هـم بـر عهـده دارد و بـه خوبـی از عهـدۀ آن بـر آمده اسـت. گویـــش اصلی 
بـــرای روایـــت داســـتان و همچنیـن گفتگـوی شـــخصیت ها، گویش دری اسـت و 
بـه نـدرت در بعضـــی جاهـا بـا توجـه بـه موقعیـت و شـــخصیت مـورد نظـر، گویش 
فارســـی ایرانـــی، یا فارســـی ایرانی یی که توسـط مهاجرین افغانی صحبت می شود، 
بـه کار رفتـه اســـت. ایـن گویش غالـب و تغییرات بســـیار کم آن در طول داســـتان، 
بـه خوبـی خواننـده را در فضای مورد نظر نویسـنده نگاه می دارد. نویسـنده داسـتانش 
را بـا دو  شـخصیت اصلـی یعنـی »بوبـو« و »ایـا« » پیـش می بـرد. ایـن دو شـــخصیت، 
بیشـــر درون گـرا و بـه نوعـی تنهـا هسـتند و ایـــن لهجـه کـه لهجـۀ اصلـی و طبیعـی 
آنهاســـت، مـا را بیشـــر بـا آنهـا نگـه مـــی دارد و عدم تغییـــر و یـا تغییر بســـیار کم 
آن، مـا را فقـط تـا حـدی که الزم اسـت با دنیـای بیرون آنها آشـــنا می سـازد و تفاوت 

موقعیت هـا را نشـان می دهـد.  »ایـا« کـه لهجـه اش در گفتگوهـای بسـیار می دهـد. 
مثـال کوتـاه با صاحب کار یا افراد رهگذر و ســـرباز ایرانی تغییر می کنـــد و بخشـــی 
از اطالعـات الزم مربـــوط بـه محیـط زندگـی و کارش را ارایه می دهـد. بوبو که یکی 
از دو شـــخصیت اصلی و مادر مســـن خانواده اســـت. بیشر روز را تنها اســـت و به 
امـور خانـه رسـیدگی می کنـد. نویسـنده با حوصلـه و دقت متـام بوبو را در متـام امور 

تعقیـب می کنـد و بـا ریزبینـی خاصی متـام حرکاتش را ترشیـح می کند. 
روبـه رو شـدن بـا ایـن جزییـات در داســـتان، از دو جهـــت بـرای من مهـــم و جالب 
بـود: نخسـت بـه ایـن دلیل کـه نویســـنده با بیـان ایـن جزییات، مخاطـب را بـا بوبو به 
عنـوان یـک زن روسـتایی آشـنا می کنـد و بـه خواننـده اطالعاتـی شـامل غذا پخـن، 
تشـناب رفن، مریض داری کردن، رســـیدگی به امـــور حیوانات و باقـی امور می دهد. 
بـرای کسـی کـه در آن منطقـه زندگـی نکـرده یـــا از آن دوره اطالعاتـی نـدارد، هیـچ 
کـدام از بخش هـای روایـت بـا ایـن نـوع شـخصیت پردازی، عجیـب و غیرممکـن بـه 
نظـر منی رسـد. دیگـــر اینکـه این اطالعـات و این نـــوع پرداخـت، ما را بـا جزییاتی 
آشـــنا می کنـد کـه در ایـن دورۀ پررسعـت و شـــتاب، کمتـــر بـه آنهـــا و چگونگـی 

انجام شـــان فکـر می کنیـم. 
مـا غـذا می پزیـم امـا هـدف اصلـی خـوردن اسـت، و متـام لحظاتـی را کـه بـرای تهیۀ 
غـذا رصف شـده اسـت بـا رسعـت متـام رد می کنیـم تا بـه آن هـدف نهایی برسـیم، و 

چـــه لحظاتـی را کـــه در ایـن حـذف کردن هـا از دســـت منی دهیم. 
ایـن جزییـات بـا آن کنـدی و وسواسـی کـه بوبـو دارد، مـــا را با وقتی کـه رصف تک 
تـک امـور می شـــود )و ایـن وقـت هـامن زندگـی اسـت( روبـه رو می کنـد. هامن کـه 
بخـش مهـم اش در ایـن زندگـی پراســـرس و ســـریع گـم شـده اسـت و باعـث بروز 
اسـت.  شـده  غیـره  و  اجتامعـی  شـخصیتی،  مشـکالت  و  کمبودی هـا  از  بسـیاری 
رفتـــار، حـــرکات و گفتگوهـــای بوبــو که بیشــر تک گویی هایـــی بــا خــودش و 
حیوانـــات و کمـــی هـم گفتگـو با دیگـران اسـت، بخش های مهمی از شـخصیت او 

را بـه تدریـج رو می کنـد. ایـن رو کـردن اطالعـات بـه صـورت غیر مسـتقیم داسـتان را 
لذت بخش تـر می کنـد و اطالعـات را واقعی تـر نشـــان می دهـد. 

راوی هامن طـور کـه در هـامن بریـــدۀ انتخابـی ابتـدای ایـن نوشـــته می بینیـم، نیازی 
نـــدارد بوبـو را بـا توصیفات خودش بـرای ما تشـــریح کند. کنجکاو بـودن بوبو، میل 
بـــه طعنـه و کنایه گویـی، ویژگـی تســـلیم به رسنوشـت و رشایـط، ســـازگاری، میزان 
سـواد، اعتقادات مذهبی و توجهش به بیـــرون و درون خانه را، از همیـــن رفتارهـــا، 
تک گویی هـــا و گفتگوهـای کوتـاه می فهمیـم. مثـال در صحبـت بـا زن همســـایه او 

»کـرزی« را »کلـزی« خطـاب می کنـد و حتی بعد از درســـت گفن زن همســـایه، باز 
هـم آن را بـه صـورت غلـط تکـرار می کند. 

تکه هایـی ماننـد قلیان کشـیدن بوبـو و به یـاد آوردن رشوع قلیان کشـیدنش در جوانی، 
نگاه کـردن به پسـتان های خشـک زن همسـایه و اینکه چرا شـیر ندارد، پیـدا کردن گل 
خشـک در زیرزمیـن و اینکـه چـرا ایـن گل بایـد آنجـا باشـــد و ایـن که آیـا دخرش 
آن را آنجـا مانـده اســـت، رفت وآمـد مکـررش بـه برنـده و دید زدن کوچـه، ترشهایی 
کـه بـه دخـرش در مـورد پوشـــش می زنـد، وضوگرفـن و منـــازخواندنش، مـا را بـا 
شـخصیتی قابـل بـاور و در عین حـال منحربه فـرد روبـه رو می کنـد. منحربه فرد نه 
بـه ایـن معنـی کـه بوبـو شـخصیت خارق العاده یی ســـت؛ بـل بـه ایـــن معنی کـه بوبو 
فقـط بوبـو اسـت. زنـی اسـت بـا موقعیـت و شـخصیتی کـه بایـد در داسـتان می بـود و 
ایـن باعـث می شـود کـه مـا نصف کتـاب را دنبال بوبـو راه برویم، از ایـــن اتـاق به آن 
اتـاق، از برنـده بـه حویلـی، از حویلـی بـه طویلـه، از آنجا بـه تشـناب، از آنجا بـه اتاق 
آغـا صاحـب و...، برویـم و ببینیـم چـه می کنـد، چطـور فکـر می کنـد، پشـت انجـام 

کارهایـش چـه اندیشـه، حـس و پس زمینه یـی وجـود دارد. 
در بریده یـی کـه در اول ایـن نوشـــته آورده شـد، بوبـو را در بخشـی از کار روزانه اش 
تعقیـب می کنیـم. بـا او بـرای پیدا کـردن یـک بوجـی کهنـه بـه زیرزمیـن می رویـم، اما 
ایـن فقـط یافـن بوجـی نیســـت که نویســـنده مـا را بـرای آن، دنبـال بوبو بکشـــاند. 
مـا در همیـن بریـدۀ کوتـاه بـه بوبو بسـیار نزدیک تـــر می شـــویم. به وســـواس او در 
خاموش کـردن گـروپ و اینکـه بـار قبـــل فرامـوش کـرده اســـت، اما مهم اســـت که 
ایـن بـار از یـاد نـربد. بـه دلیـل او بـرای کهنه بـودن بوجـی، بـه حالـت تـرس و تســـلیم 
او بـه مردسـاالری حتـی در انتخـاب یـک بوجـی، بـه پرســـتاری اش از مـردی کـه در 
یـک جملـه پیـش، از او می ترسـد اما در عیـن حال این گونـه مراقبش اســـت، و اینکه 
چقـدر کار پشـــت رسهـم روی دسـت و ذهنـش مانـده اسـت کـه بایـد یکـی یکی به 

همـۀ آنهـا رسـیدگی کنـد، پـی می بریم. 
 شـخصیت دیگـر داسـتان »آیـا« یـا »یحیا«  اسـت. پرس جـوان خانـــواده کـه در ایران 
کارگر کارگاه کفش اســـت. نصف دیگر داســـتان را با یحیا روانیــم. از اتاق مجردی 
بـــه رسک، تاکســـی، نانوایـــی، بقالـــی، کارگاه، قطار، رستورانت و شـــاه عبدالعظیم 
همـراه می شـــویم. در ایـن مســـیر او را مناینده یی از نســـل کارگر مهاجـــر در ایران 

می یابیـــم، امـا نوع حـــرکات و رفتارش باعث می شـــود که »آیـــا« هـم مانند بوبو از 
خطـر تیپ شـــدن بگذرد و به شـخصیت تبدیل شـود. 

شـــخصیتی کـه اگـر چـه کارگـری مثـل هـــزاران کارگـر دیگـر کفاشـــی در ایـران 
»آیـا«  می ســـازد.  جـدا  کل  از  را  او  رفتـــاری اش،  ریـــز  جزییـــات  امـا  اســـت؛ 
شـــخصیتی درون گـرا اسـت. بیشـر منـزوی اسـت تا همـراه با گـروه. کم حرف اسـت 
و قانـع. اهـل خطر کـردن و تجربه کـردن نیسـت یـا رشایطـش ایـن اجـازه را بـه اونداده 
اسـت. )چنـان کـه خـودش هـم در جایـی بـه آن اشـــاره می کنـد. پرداخـت بـه ایـن 
شـخصیت بـه خوبـی صـورت گرفت اســـت تـا جایی که 
راوی نیـــازی نـدارد بگویـــد یحیـا چـه قیافـــه یی دارد و 
برخـوردش بـا دیگران و بـا محیط چگونه اسـت. از طریق 
دیگـــران،  و  صاحـب کار  بـا  کوتـاه  بسـیار  گفتگوهـای 
خواننـــده بـا شـــخصیت او آشـــنا می شـــود. کم حرفی، 
کم رویـــی، اعتـامد بـه نفـــس پاییـن، تا حـدی افرسدگی 
و ســـرخوردگی، چیزهایـی نیسـت کـه راوی از ابتـــدا یـا 
جای جـای کتـاب نیـازی به اشـــاره یا توضیحش داشـــته 
باشـــد؛ چراکـه خواننده بـا دنبال کردن یحیـا در یک روز، 
اطالعـات مهمـی در این بـاره به دسـت می آورد. مســـالۀ 
دیگـر در مـورد زبان این داسـتان، اسـتفاده روایت از زمان 
اســـت. داســـتان بـه صـورت مـــوازی با دو شـــخصیت 
پیـش مـی رود و یـک فصـل درمیـــان از »بوبـو» بـه »آیا« 
پــرش می زند. بخش های مربوط بـــه »بوبـو» همه با زمان 
گذشـته بیـان می شـوند، امـا زمـان روایـت در بخش هـای 
مربـوط بـه »آیـا« حال اسـت. این بـه نوعی رابطـۀ میان دو 
نسـل را مشـخص می کنـد. رابطـۀ میـان گذشـته و حـال، و 
البتـه غیـاب آینـدۀ کـه نـه بـرای بوبوبـه دلیـل سـنش قابل 

تصـور اسـت و نـه بـرای آیـا بـه دلیـل موقعیتش. 
ایـن نوع اسـتفاده از زمان در این داسـتان بـرای من جالب 
بـود و بـه گونـۀ اسـتعاری هـم بود. بوبو از نسـلی اسـت که 
در طـول سـالیان دراز جانـش را کنده اسـت. آیا از نسـلی 
اسـت کـه جـان می کنـد. بیـن ایـن دو نسـل اگرچـه فاصلۀ 
ایـن جان کندن هـا  از  تغییـر چندانـی  امـا  اسـت،  زیـادی 
تغییـرات  بـه هـامن  بوبـو  اگرچـه  اسـت.  نیامـده  حاصـل 
بسـیار جزیـی بعـد از طالبـان هم دل خـوش اسـت، اما این 
تغییـرات در برابـر جـان کنـدن کـه مـا همچنـان از بوبـو و 
آیـا می بینیـم، بسـیار ناچیـز اسـت. غیـاب فعل آینـده هم، 
هامنطـور کـه گفتـه شـد، غیـاب آینده یی اسـت کـه کمر 

کسـی امیدی بـه دیدنـش دارد. 
ایـــن دو، شـخصیت اصلی برای پیشـربد داسـتان هسـتند، 
امـا شـخصیت های فرعـی هم در داسـتان وجـود دارند که 
نویسـنده از آنهـا بـه خوبـی در جهـت پیش بـرد داسـتان و 
همچنیـن پـردازش شـخصیت های اصلی بهره برده اسـت. 
امـا نکته یـی کـه در پایـان ایـن نوشـته می خواهـم بـه آن 
اشـــاره کنـم مربوط اسـت به اسـتفادۀ بهر از یکـی از این 

شـخصیت های فرعـی یعنـی شـاجان، دخر خانـواده. 
شـاجان ســواد ابتدایـی را کـه در ایـران کسـب کـرده در قریـه معلـم شـــده اسـت. او 
رسکشـی ها و شـور و هیجـان جوانـی را دارد و این بخش از شـخصیتش بـا بحث هایی 
کـه بـا مـادر دارد و همچنیـن بخش هایـی از رفتارش کـه از طریـق تک گویی های بوبو 
بـا آن آشـنا می شـویم، خـوب درآمده اسـت. امـا به نظر من شـخصیت شـاجان، جای 
کار بیشـری داشـت. از آن جایـی کـه داسـتان بـا زبانـی کـه انتخـاب کـرده، رفتـارش 
بـا زمـان بـه نوعـی اسـتعاره یی اسـت از گذشـته و حـال افغانسـتان و انسـان افغانسـتانی 

امـروز، بهـر بـود کـه به شـاجان دیـد وسـیع تری در داسـتان داده می شـد.
اگرچـه ایـن شـخصیت شـاجان در داسـتان پذیرفتنـی اسـت و رفتـارش بـا سـن، سـواد 
و موقعیتـش تناسـب دارد، امـا بـه عنـوان مناینده یـی از جانـب دخـران و زنـان جـوان 
افغانسـتان، بهـر بـود در او بذرهـای اندیشـه یی، وسـیع تر کاشـته می شـد، حتـی اگر به 
صـورت خـام و ناکامـل. الزم نبـود شـــاجان یـک زن آرمان گـرای انقالبـی باشـد کـه 
حضـورش در داسـتان غیـر قابل باور شـود، اما می شـد به سـبب نقش معلمـی که به او 
داده شـده، چیزهایـی را بـه شـخصیت او اضافه کـرد و یا فکر کردن به بعضـی از چیزها 

مسـوولیت پذیری و تصـور بهـری از آزادی. 
مثـال، شـاجان به سـبب مریضی پـدر، خود را از دسـت تعصب هـای او آزاد می پندارد 
و ایـن آزادی را بـا انتخـاب نـوع پوشـش،ِ  رفـن بـه زمـان برگشـن بـه خانـه و رفن به 
شـهر و تصمیـم کـورس انگلیسـی نشـان می دهد. شـاید بهر بـود از ایـن آزادی و این 
فرصـت اسـتفادۀ بهـری بشـود و دنیـای شـاجان را بـه سـمت دنیایـی وسـیع تر سـوق 
بدهـد. دنیایـی کـه تغییراتـش روی تغییـر دنیای افـراد خانـواده و با جلب اعتـامد آنان 
بنـا شـود و نـه بـا ضدیـت و مبـارزه بـا آنهـا. البته شـاید نویسـنده بر ایـن مسـاله به عمد 
شـاجان را مناینـدۀ قـرش دخران و زنان جوانی از این دسـت که کم هم نیسـتند، نشـان 
بدهـد؛ امـا اگـر نقـش اسـتعاری زبـان را در ایـن داسـتان و تعمـد نویسـنده را در ایـن 
انتخـاب بپذیریـم، توقـع  مـا از نویسـنده باالتـر مـی رود، بـرای بلند کردن صـدای زنانی 
کـه بخشـی از ایـن تاریخنـد و بـرای به دسـت آوردن آزادی هـای اندک کوشـیده اند و 
از آن بـرای وسعت بخشـیدن بـه دنیـای فکـری و روانـی خـود و جامعه بهره جسـته اند. 
در نهایـت اینکـه، از خوانـدن ایـن رمان بســـیار لذت بـردم و برای نویسـندۀ این رمان 

خـوب موفقیت هـای بیشـر آرزو می کنـم.
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محمدحسین محمدی: »رمان کوتاه پایان روز در حقیقت کتاب سوم از یک سه گانه است که البته ممکن است ادامه هم پیدا کند و چهارگانه یا حتی پنج گانه شود.
خواننده می تواند هر کدام از رمان ها را به شکل مستقل بخواند. این قصۀ یک خانواده است که رسگذشت انسان افغانستان را در دوره های مختلف روایت می کند.« محمدحسین محمدی 

برنده جایزه گلشیری برای مجموعۀ داستان انجیر رسخ مزار و جایزه بهرتین رمان از سوی منتقدین مطبوعات ایران است. 

فریبا حیدری

کتابنامه

زبان و شخصیت پردازی در رمان »پایان روز«
هنر چگونگی ارایۀ اطالعات اســت که در چنین داســتانی می تواند مخاطب را تا به آخر با این شــخصیت ها همراه نگاه دارد



اقسمت دوم

از  خصـوص  ایـن  در  پاسـخ دهندگان  از  بسـیاری 

پیامدهـای منفـی عـدم مدیریـت زبالـه بـا تاکیـد متام 

سـخن گفته انـد. از جملـه اینکـه زبالـه، حـاوی مـواد 

امـراض  نشـود،  مدیریـت  اگـر  کـه  اسـت  خطرنـاک 

پراکنـده  زباله هـای  مـی آورد.  همـراه  بـه  را  مختلـف 

موجـب انتشـار ذرات آلـوده به هوا شـده، هـوا را آلوده 

می کنـد و از ایـن طریـق بـه سـامت سـاکنان شـهر 

می زنـد.  صدمـه 

طریـق  از  و  می شـود  خـاک  آلودگـی  موجـب  زبالـه 

خـاک وارد سیسـتم غذایـی انسـان می شـود. پسـاب 

ناشـی از زبالـه ممکـن اسـت وارد سیسـتم آب هـای 

آب  آلودگـی  موجـب  شـده،  زیرزمینـی  و  سـطحی 

گـردد و از ایـن طریـق بـه سـامت سـاکنان شـهر کـه 

آب را می آشـامند صدمـه وارد کنـد. زباله هـای پراکنده 

مجـاری آب را مسـدود می کنـد و ممکن باعث سـیاب 

شـدن  مسـدود  بـا  گـردد.  آن  از  ناشـی  تخریبـات  و 

شـهر  داخـل  در  آب هـا  گنـد  و گسـرتش  آب  مجـاری 

پشـه های حامـل امـراض مختلـف از قبیـل کلـورا و تب 

دینگـو و امثـال آن نیـز رشـد و گسـرتش پیـدا می کند. 

از ایـن جهـت مدیریـت زبالـه بخصوص در شـهرها یک 

رضورت اساسـی اسـت.

زبالـه  زباله هـا،  بدتریـن  از  یکـی  پاسـخ ها،  ایـن  در 

پاسـتیکی بیـان شـده کـه می توانیـد پیامدهـای ذیل 

را بـه دنبـال داشـته باشـد:

آلودگی هوا

 تجزیـه پاسـتیک موجـب آلودگـی هـوا می شـود. بـا 

تجزیـه پاسـتیک مواد شـیمیایی موجـود در آن در هوا 

آزاد می شـود. بخصوص سـوختاندن پاسـتیک موجب 

بـرای سـامتی  کـه  هـوا می شـود  در  مـوادی  انتشـار 

بسـیار مرض اسـت. 

آلودگی خاک 

زبالـۀ پاسـتیکی بـر روی زمیـن موجـب آلودگی خاک 

می شـود. مایکروپاسـتک بـا افزایـش حـرارت هـوا در 

می سـازد.  آلـوده  را  خـاک  و  می شـود  جـذب  خـاک 

و همچنیـن  فرسـایش خـاک  موجـب  آلودگـی خـاک 

ممکـن موجـب انتقـال آلودگـی در بدنـه مـواد غذایـی 

زده  آتـش  پاسـتیک  هـرگاه  شـود.  خـاک  طریـق  از 

 شـود، مـواد باقـی مانـده آن نیـز موجـب آلودگی خاک 

می شـود. 

آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی

پاسـتیک های شـناور بـر روی آب ممکـن اسـت مـواد 

موجـب  منـوده،  آزاد  را  خـود  در  موجـود  شـیمیاوی 

گردنـد.  آب  آلودگـی 

طریـق  از  اسـت  ممکـن  همچنیـن  پاسـتیکی  مـواد 

گردنـد. زمینـی  زیـر  آب هـای  وارد  خـاک 

امراض مختلف ناشی از پالستیک 

آلودگـی  معـرض  در  کـه  کسـانی  می شـود  گفتـه 

پاسـتیکی قـرار می گیرنـد از جملـه به رسطـان جگر و 

مشـکات در سیسـتم عصبـی گرفتار می شـوند. برخی 

از مطالعـات نشـان می دهـد کـه مواد شـیامیی موجود 

در پاسـتیک ممکـن اسـت موجـب رسطـان سـینه و 

دیابـت نیـز شـود.

از بین رفنت موجودات آب زی

 بـا ورود بـه دریاهـا موجـب آسـیب بـه ایکوسیسـتم و 

ایـن  از  و  می شـود  آب زی  موجـودات  رفـنت  بیـن  از 

طریـق آسـیب اقتصـادی زیـادی وارد می کنـد. زبالـۀ 

پاسـتیکی سـاالنه میلیون هـا جانـور آب زی را بـه کام 

اقتصـادی  آسـیب  می شـود  گفتـه  می فرسـتد.  مـرگ 

پاسـتیک بـه رودخانه هـا و دریاهـا در حـدود سـیزده 

میلیـارد دالر در سـال اسـت. 

پرخطـر  زباله هـای   مـرض،  زباله هـای  مـوارد  از  یکـی 

اسـت  زباله هایـی  از  عبـارت  زبالـه   نـوع  ایـن  اسـت. 

بـازل  کنوانسـیون  باشـند.  پرخطـر  مـواد  دارای  کـه 

بـه  کـه  عنـوان ضایعاتـی  بـه  را  زایـد خطرنـاک  مـواد 

طبقه بنـدی موجـود در ضمیمـه یـک متعلـق هسـتند 

تعریـف می کنـد، مگـر ایـن کـه آن هـا دارای هیـچ یک 

از خصوصیـات ضمیمـه سـه نباشـند )قابلیـت انفجار، 

اکسـید کنندگـی، سـمیت، فاسـد کننـده و ...(. ایـن 

کـه  می شـوند  اضافـی  محصـوالت  شـامل  زباله هـا 

بـه  قـادر  اکتیویتـه،  رادیـو  اشـتعال،  قابـل  منفجـره، 

احـرتاق طبیعـی، منترشکننـده گازهـای قابل اشـتعال 

در اثـر متـاس بـا آب، مـواد زهـردار، مواد عفونـی، مواد 

تولیـد ذرات  قابلیـت  و مـوذی کـه  فرسـاینده، سـمی 

را دارنـد، می گـردد.  نابـودی  از  بعـد  خطرنـاک 

زباله هـای خطرناکـی  زباله هـا همچنیـن شـامل  ایـن 

کـه در بردارنـده ترکیبـات خطرنـاک از قبیل آرسـنیک، 

اسـیدی،  محلول هـای  رسب،  جیـوه،  کادمیـم، 

آلی هالوژنـی  کربولیک هـای  اسـید  و  حل کننده هـا 

می شـود.  هسـتند،  فسـفر آلی  و  شـده 

زباله هـای پرخطر، به طـور گسـرتده  در اثرفعالیت های 

تولیـد  خانگـی،  حتـی  و  زراعتـی  تجارتـی،  صنعتـی، 

می گـردد.  انـدازۀ خطـر ناشـی ازایـن زباله هـا متفاوت 

می باشـد. زباله هـای طبـی نیـز شـامل یکـی از انـواع 

بهرتیـن  کارشناسـان،  گفتـۀ  بـه  کـه  اسـت  خطـر  پـر 

شـیوۀ دفـع زبالـه طبـی سـوزاندن آن توسـط دسـتگاه 

اسـت.    Incinerator

تحصیالت / فرهنگ عمومی و زباله

بـه بـاور کارشناسـان و متخصصیـن محیـط زیسـتی، 

زبالـه  مدیریـت  فرهنـگ  ایجـاد  در  پـرورش  و  آمـوزش 

نقـش اساسـی و بنیادیـن دارد. تحقیقاتـی کـه در این 

زمینـه انجام شـده نشـان می دهـد که بیـن متغییرهای 

سـطح تحصیـات، سـطح آگاهـی شـهروندان، آموزش 

شـهروندان  و مشـارکت آنهـا در تنظیـم زبالـه، رابطـه 

مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. بـه  میزانـی کـه سـطح 

تحصیـات و آگاهـی شـهروندان بـاال اسـت مشـارکت 

آنـان در مدیریـت زبالـه نیـز بـاال اسـت. 

فرهنـگ  ایجـاد  در  می توانـد  زمانـی  تحصیـل  امـا 

کـه  باشـد  داشـته  باالیـی  موثریـت  زبالـه  مدیریـت 

مدیریـت زبالـه جـزو برنامه هـای آموزشـی قـرار گیـرد. 

از انداخـنت  افـراد تحصیـل یافتـۀ زیـادی داریـم کـه 

یـا گذرهـای عمومـی  آبروهـا  پوسـت میـوه در داخـل 

منی شـوند.  رشمنـده  و  ندارنـد  باکـی 

یـک دانـش آمـوز یـا محصل در حیـن تعلیـم و تحصیل 

بایـد یـاد بگیـرد بـا زبالـۀ کـه تولیـد می منایـد چگونـه 

برخـورد کند. در بسـیاری از کشـورها، در کنـار آموزش 

علمـی، آموزش هـای عملـی نیـز بـرای مدیریـت زبالـه 

وجـود دارد و متعلمیـن از حیـن ورود بـه مکتب به گونه 

عملـی یـاد می گیرنـد کـه بـا زبالـۀ کـه تولیـد می کنند 

بایـد چگونـه برخـورد منایند. 

در جامعـۀ امـروز کـه زندگـی شـهری رو بـه گسـرتش 

کامـا  زندگـی شـهری  فرهنـگ  آمـوزش  لـزوم  اسـت، 

ناپذیـر  اجتنـاب  پیامدهـای  از  زبالـه  اسـت.  مشـهود 

زندگـی شـهری و صنعتی شـدن اسـت. از ایـن جهـت 

شـهروندان بایـد یـاد بگیرنـد کـه چگونـه با ایـن پدیده 

برخـورد مناینـد. 

تنهـا  زبالـه  مدیریـت  تصـور می شـود،  آنچـه  برخـاف 

برخـورد  شـهروندان  همـه  اگـر  نیسـت.  حکومـت  کار 

مسـووالنه بـا ایـن پدیـده ننامینـد و در تنظیـم درسـت 

آن از خانـه تـا کوچـه و دکان و جـاده سـهم نگیرنـد، 

زبالـه بـه یـک چالـش تبدیـل می شـود.

 از ایـن جهـت بایـد آمـوزش مدیریت زباله شـامل همه 

شـهروندان شود. 

شـکل  بـه  دانشـگاه ها  و  مکاتـب  در  آمـوزش  ایـن 

آن،  کنـار  در  می شـود.  انجـام  درسـی  برنامه هـای 

برنامه هـای عملـی، از قبیـل پاک سـازی محیط مکتب 

توسـط متعلمیـن هفتـه یـک بار، نیـز باید اجرا شـود تا 

پیـاده مناینـد. را می آموزنـد در عمـل  آنچـه 

 بـه ایـن صـورت اسـت کـه فرهنـگ ایجاد می شـود. در 

سـطح شـهروندان می تـوان ایـن آمـوزش را بـه صـورت 

کارگاه هـای موقـت آموزشـی در محله هـا و یـا از طریـق 

رسـانه ها برگـزار کـرد. 

تریبون
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گاهـی بـرای مـا انسـان های شـهری الزم اسـت که به اطراف و حاشـیه شـهر 
خـود سـری بزنیـم تا معنـای واقعی فقر و تنگ دسـتی را احسـاس و لمس کنیم. 
آدرس ایـن اسـت: از سـرک ها و جاده هـای فرعـی و خامـه بایـد بگـذری تـا بـه 
خانه هـای ِگلـی برسـی. هـر کـدام از درهـا را کـه بزنـی بـه مقصـد رسـیده یی! 

همانجا بنشین و تماشا کن...
وقتی واژه روسـتا، اطراف شـهر، ولسـوالی و ...  به گوش مان می رسـد ناخودآگاه 
بـه یـاد سرسـبزی، گاو و گوسـفند، شـیر و پنیـر فـراوان و هـوای پـاک و سـالم 
افغانسـتان  هم چـون  کشـوری  در  مـا  ناخـودآگاه   تصویـر  ایـن  امـا  می افتیـم. 
حقیقی نیسـت. اشـخاصی که در حاشـیه شـهرها زندگی می کننـد در وضعیت 
بسـیار شـوریده و تاسـف باری بـه سـر می برنـد بـه طوری کـه حتـی پـول دارو و 

درمان شـان را ندارنـد.
چنـد روز پیـش، پیرمـرد بی جـان و الغـری را در مقابـل داروخانه دیدم کـه فریاد 
مـی زد و پایـش را بـه زمیـن می کوبیـد کـه پولـی بـرای خریـدن دارو نـدارم چـه 
کنـم؟ قطعـا بارهـا و بارهـا همـه مـا شـاهد چنیـن صحنه هایـی در ایـن روزهـا 

بوده ایـم. 
مسـاله بزرگ تـر از آن اسـت کـه مـا فکـر می کنیـم. که تمـام دغدغـه یک مرد 
در زندگـی اش جـای نانـی می شـود که بر سـر سـفره خانـه اش خالی سـت و هر 
شـب از نانوایـی، نـان را به نسـیه می گیرد، کودک پنج سـالۀ که فقیـری و نداری 
را پـا بـه پـای پـدر و مـادرش تجربـه می کنـد و می سـوزد و می سـازد. جوانـی 
کـه بـا زور و فسـاد هـر روز دسـت و پنجـه نـرم می کنـد، بـی کاری قسـمتی از 
سرنوشـتش شـده اسـت، پول تحصیل و کرایه راه دانشـگاهش را ندارد و تا حد 

مـرگ از خـاک و سـرزمینش متنفـر و فراری اسـت. 
اگـر شـبی به جاده های فقیرنشـین بـروی و همانطـور که از آنجا عبـور می کنی 
بـه دقـت سـرک ها را ببینـی متوجـه خواهی شـد که یـک چراغ در یک سـرک 
و خیابـان روشـن نیسـت. چراغ هایـی را خواهـی یافـت کـه بـه طور نمایشـی بر 
فراز سـتون های بلند آویزان شـده اند اما بیسـت و چهارسـاعِت روز را خاموشـند. 
حـاال از مناطق شـان خـارج شـویم و بـه سـمت مناطق ثروتمندنشـین برویـم آنجا 
می بینیـم کـه چنـان ماموریت شـاروالی سـرک های فرعی شـان را روشـن سـاخته 
اسـت که دیگر نیاز نیسـت کسـی در شـب از آنجـا عبور کند و چـراغ موترش 

را بخواهـد روشـن کند. 
در قدیـم راسـت می گفتنـد کـه اگـر پـول نداشـته باشـی، بـه چشـمم دیگـران 
هرچـه شـعور، اخالص، سـواد و معرفت هم داشـته باشـی ارزشـی نـداری، اما اگر 
پول داشـتی، بی سـواد باشـی، بی ادب باشـی، فاسـد باشـی، مردم آزار باشـی هر 
چـه باشـی اربابـی! یادمـان باشـد بـرای نسـل جدیدمـان وقتی پرسـیده شـد علم 

بهتـر اسـت یـا ثـروت، این بـار بیاموزیم ثـروت بهتـر از علم اسـت! 
شـاید این بـار اگـر والدیـن آموخته های شـان بـر اسـاس واقعیت هـا باشـد کمتـر 
دروغ گـو شـوند و نسـل جدیـد، زندگـی در این آشـوب بـازار بی رحـم و عدالت 
را بهتـر تحمـل کننـد. شـاید در ثروت خوش بختـی و نشـاطی را تجربه کنند که 
مـا بـا رفتن به سـمت علـم و آموزش در این کشـور جسـتجو کردیـم و ندیدیم. 
مسـجد  می خواهنـد  شـهر  قسـمت  فـالن  در  کـه  شـنیدم  پیـش  چنـدی 
چندطبقه یـی اعمـار نماینـد. باخـود گفتـم هـر چـه مسـجد را بزرگ تر بسـازیم 
بیشـتر مومـن خواهیـم شـد؟ اگر مسـجد چندطبقه داشـته باشـیم آیا بـه طبقات 
انسـان بودن و مسـلمان بودن ما افـزوده خواهـد شـد؟ همین طـور در عالـم فکـر، 
تحلیل گـری کـردم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه در آینـده اگـر به لحـاظ مادی 
و معنـوی سروسـامان یافتـم هرگـز بـرای آن مردمـی کـه اول پـول و درآمـدت را 
می پرسـند بعـد بـه انـدازه پـول و شـغلت احترامـت می کننـد، مسـجد نخواهـم 
سـاخت. بـرای آن عـده مردمـی کـه هزاران فسـاد اخالقـی، اجتماعـی و کاری را 
در طـول روز دارنـد امـا در همـان روز پـا بـه مسـجد می گذارنـد و بـا صـد ریـا و 

نیرنـگ نمـاز می خواننـد مسـجد نمی سـازم. 
هـر چنـد می تـوان در ال بـه الی ناامیدی هـا و در بیـن برخـی مسـاجد هنـوز 
نمازگـزاران حقیقـی و خداشـناس را یافـت و آرامـش قلبـی یافـت؛ امـا نبایـد 
الهـی  ایـن مکان هـای پـاک و  کتمـان کـرد کـه در اکثـر مناطـق و محـالت 
تجـارت،  بـرای  مکانـی  خودکالن پنـدار  جاهـالِن  دسـت  بـه  کـه  سال هاسـت 

اسـت.  قوم گرایـی و جـوان سـتیزی شـده 
کاش یـاد بگیریـم نمـای مسـجد بـر آخرت مـا تاثیـر نمی گـذارد، می تـوان در 
مسـاجد کوچـک هـم، کارهـای خیـر و بـزرگ انجـام داد، بـه طـور مثـال بـرای 
کسـب رضایـت و خشـنودی خداونـد دلـی را شـاد کنیـم، خانـۀ فقیـری را آبـاد 
کنیـم، وسـیلۀ کار و ازدواج یـک جـوان را فراهـم کنیـم و نیـت قلبـی خـود را 

پـاک و مجلـل کنیـم.
بـه یـاد زنـان و کودکان محبوس شـده در خانـه افتادم که تمـام روز جز دیوارهای 
خانـه چیـزی را نمی بیننـد، پـس چرا آن موقع کـه به لحاظ مالـی و فکری آماده 
گشـتم بـرای کـودک وطـن پارک نسـازم کـه بـا دل پـاک و کودکانـه اش دعای 
خیـر برایـم بفرسـتد؟ بـرای زن و کودکـی پـارک خواهم سـاخت که مردان شـان 
تمـام هفتـه کار می کننـد و روزهـای جمعـه بـدون توجه به نیـاز خانواده شـان، با 
دوسـتان خـود بـه گردش هـا ی مردانـه می رونـد، بـرای کـودک زباله گـردی کـه 
بعـد از گـردش در زباله هـا، در همـان پـارک بـازی کنـد بـدون اینکـه اضطـراب 

پرداختـن پـول تفریحـش را داشـته باشـد، پارک خواهم سـاخت. 
بـه راسـتی، چقـدر در شـهرهای ما در مکان هـای که سـکونت داریم پـارِک بازی 
عمومـی بـرای کـودکان داریم؟ چقدر مـکان تفریحـی رایگان داریم که اسـتفاده 
از آنهـا بـرای فقیران هم میسـر باشـد؟ آیا انداختن شـادی در دل کـودکاِن کار و 
یـادآوری کودکی شـان کـه مدت هاسـت فراموشـش کرده انـد، ثـواب نـدارد؟ آیـا 
باید مانند چراغ  هایی که شـاروالی در سـرک خانۀ سـرمایه داران هر شـب روشـن 

می کنـد، پارک هـا و تفریح گاه هـا هم مخصـوص ثروتمندان باشـد؟ 
چیزی که تا کنون در بخش روانشناسـی اجتماعی افغانسـتان مطالعه و مشـاهده 
کـردم و یافتمـش ایـن بـود کـه مـردم خشـونت، جنـگ و نامالیمـات زیـادی را 
بـا تجربـه، زیسـته اند و بیـش از هـر چیـزی بـه مکان هـای عمومـِی تفریحـی و 
شـادی بخش نیازمنـد هسـتند. امکانـات رایگانی که باعث رفاه و آسـایش باشـد 
و بـدون موانـع و بـه طـور مسـاویانه در دسـترس تمـام طبقـات اجتماعـی قـرار 
بگیـرد. بـه طـور فـردی و جمعـی بایـد تمریـن کنیم تـا عشـق ورزیدن، احتـرام و 
توجـه را بـه تمام اعضـای جامعه به طور یکسـان روا بداریم و بـدون درنظرگرفتن 
ثـروت، درآمـد و جایـگاه شـغلی بـا یکدیگـر ارتبـاط سـالم برقـرار نماییـم. در 
قـرار گرفتـن در چنیـن موضعـی می توانیـم آرامش و نشـاط را به جامعـه و خود 

برگردانیم.

 اخبار چیست؟
گِرگ جکسون هارپرز: »اخبار چیست؟ چیزی که جدید باشد. اما هر چیزی جدید است: گلی شکوفه می دهد، پدری دخترش را در 
آغوش می کشد، نه برای اولین بار، بل این بار برای بار دیگر... پس چیزی که جدید و نیز مهم باشد. مهم به چه معنا؟ به این معنا که 
نتیجه یی داشته باشد. و مالک سنجشش چیست؟ رابطۀ آنچه در اخبار پوشش می دهند و چیزی که نتیجه  یی دارد. پس نمی توان 
سنجید. چرا؟ چون نتیجه بخش بودنش حتمی است. چرا حتمی است؟ چون خوِد آن چیز در خبرها آمده. چه کسی آن را در خبرها 
این است که مردم چه چیزی می خوانند و  نه کاماًل؟ مهم  نه کاماًل.  نتیجه   ها را سردبیرها تعیین می کنند؟  آورده؟ سردبیرها. پس 

می بینند؛ نباید آن ها را ماللت زده کنید. پس ماللت تعیین می کند؟ ماللت و این حس که چه چیزی مهم است. 

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

الهه موسوی

بازگرداندن »نشاط«

تحقیقی از موسسه سبز جوانان افغانستان در شهر کابل

گفته می شود کسانی که   
در معرض آلودگی پالستیکی 

قرار می گیرند از جمله به 
رسطان جگر و مشکالت در 

سیستم عصبی گرفتار 
می شوند. برخی از مطالعات 

نشان می دهد که مواد 
شیامیی موجود در پالستیک 

ممکن است موجب رسطان 
سینه و دیابت نیز شود.

به راستی، چقدر در   
شهرهای ما در مکان های که 

سکونت داریم پارِک بازی 
عمومی برای کودکان داریم؟ 
چقدر مکان تفریحی رایگان 

داریم که استفاده از آنها 
برای فقیران هم میرس باشد؟ 

آیا انداخنت شادی در دل 
کودکاِن کار و یادآوری 

کودکی شان که مدت هاست 
فراموشش کرده اند، ثواب 

ندارد؟ 



محققـان در موسسـۀ فنـاوری MIT بـر روی یـک پرینرت سـه بعدی 

کار می کننـد کـه می توانـد سـازه های پیچیـده هم چـون ربـات هـا و 

پهبادها را نیز تولید کند.

متامـی پرینرتهـای سـه بعدی کنونـی تنها قادر به سـاخت سـازه های 

سـاده هسـتند و امکان چاپ سـازه های پیچیده را ندارند. پرینرتهای 

سـه بعدی عـاوه بـر کاهـش هزینـه، باعـث رصفه جویـی در وقـت نیـز 

می شـود. کلیه سـازه های سـاخته شـده توسـط این پرینرتها نیز قابل 

اسـتفاده نبـوده و در پایـان امکان کار کـرد ندارند.

گروهـی از محققـان در بخـش آزمایشـگاه هـوش مصنوعـی  MIT بـه 

دنبـال توسـعۀ فنـاوری خـودکار جدیـدی هسـتند تـا بتواننـد امـکان 

چاپ دسـتگاه های پیچیده و کاربردی مانند رباتیک را داشـته باشـد. 

دسـتگاه LaserFactory از دو بخـش نـرم افـزاری و سـخت افـزاری 

تشـکیل شـده کـه قسـمت نـرم افـزاری وظیفـه طراحی دسـتگاه های 

سفارشـی و بخش سـخت افزار نیز مراحل سـاخت را تکمیل می کند.

مارتیـن نیـر از محققیـن ایـن آزمایشـگاه می گویـد: در واقـع ایـن 

و محصـول  ربات هـا  اولیـه سـازندگان  پلتفـرم می توانـد منونه هـای 

تولیدکنندگان را بسـازد. از مزیت های اسـتفاده از این دستگاه هزینۀ 

پاییـن، رسعـت زیاد و دسرتسـی بیشـرت به سـازه های چالـش برانگیز 

اسـت. در واقـع لیزر فکتـوری ادغام پرینرتهای سـه بعدی و برش های 

لیـزری اسـت کـه می توانـد بـه عنـوان یـک خـط تولیـد کامـل بـرای 

سـازندگان مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن پـروژه احتامال در مـاه می 

رومنایـی خواهد شـد.

***

عرضۀ گوشی جدید بلک بری با قابلیت 
تکنالوژی 5G در سال 2021

در سـال جدیـد بلک بـری گوشـی های جدیـد خـود را عرضـه خواهـد 

کـرد. این گوشـی جدید شـامل صفحه کلید فزیکی بـوده و از قابلیت 

5G پشـتیبانی می کند.

تنهـا پـس از چنـد مـاه از جدایـی بلـک بـری از رشکـت TCL، خـرب 

سـاخت گوشـی جدیـد توسـط ایـن رشکـت تاییـد شـد. قـرار اسـت 

بسـازد.  را  بلک بـری  جدیـد  گوشـی   Onward Mibility رشکـت 

احتـامال ایـن گوشـی در سـال جدید میـادی عرضه می شـود.  ظاهر 

ایـن گوشـی هامننـد دیگـر گوشـی های خانـواده بلک بـری بـوده و به 

صفحـۀ کلیـد فیزیکی مجهز خواهـد بود. همچنین در گوشـی جدید 

از فنـاوری 5G نیـز اسـتفاده می شـود.

بـا همـکاری  انـوارد میبیلیتـی و  سـاخت گوشـی بلک بـری توسـط 

فاکـس کان انجـام خواهد گرفت. بـازار اولیۀ این گوشـی نیز امریکای 

شـاملی، اروپـا و آسـیا خواهـد بـود. گوشـی های بلک بـری از امنیـت 

باالیـی برخـوردار هسـتند و انـوارد میبیلیتـی نیـز در سـاخت گوشـی 

جدیـد بـه ایـن موضـوع توجـه خواهـد کرد.

***

شبکه اجتامعی فیسبوک با کاپی برداری از 
Clubhouse راه اندازی خواهد شد

فیسـبوک قصـد دارد یـک شـبکۀ اجتامعـی صوتـی راه انـدازی کنـد. 

بنظـر مـی رسـد ایـده ایـن شـبکه اجتامعـی از پلتفـرم کاب هـاوس  

کپـی بـرداری شـده باشـد. ایـن اولین باری نیسـت که فیسـبوک ایده 

سـایر رقبـای بـازار را کاپـی بـرداری می کنـد.

بـه نقـل از نیویارک تایمز، فیسـبوک می خواهـد یک رسویس هامنند 

شـبکه اجتامعـی صوتـی کاب هـاوس راه انـدازی کنـد کـه دقیقـا از 

ایـن اسـتارتاپ کاپـی بـرداری شـده اسـت. ایـن رسویـس صوتـی در 

مراحل توسـعۀ اولیه بوده و هنوز مشـخصات دقیقی از آن در دسرتس 

نیست.

شـبکه اجتامعـی کاب هـاوس یـک شـبکۀ صوتی اسـت که از سـال 

گذشـته میـادی رشوع بـه کار کـرد. نکتـه جالب این اسـت که مارک 

زاکربـرگ چنـد روز گذشـته در ایـن شـبکه اجتامعی حضور داشـته و 

حتـی در یکـی از تاالرهـای صوتـی آن نیز عضو شـده اسـت. 

ایـن موضـوع احتـامل کاپی بـرداری ایدۀ اسـتارتاب را بیشـرت خواهد 

کرد.

در هـر صـورت بـا توجـه بـه نوپا بـودن ایـن شـبکه اجتامعـی حضـور 

زاکربـرگ در آن توجیـه دیگـری نخواهـد داشـت.

 پیـش از ایـن نیـز فیسـبوک ایده هـای مربـوط بـه رقبـا را کاپـی کرده 

بـود. بـه عنـوان مثـال ایـدۀ اسـتوری از اسـنپ چت گرفتـه شـده و 

قابلیـت ریلـز نیـز از همیـن قابلیـت در تیک تـاک کاپی بـرداری شـده 

اسـت. در حـال حـارض پـس از فیسـبوک، توییـرت نیـز ایده هایـی را از 

دیگـر شـبکه های اجتامعی کاپی کرده اسـت. خربهایی نیـز در مورد 

راه انـدازی اپلیکیشـن چت صوتـی توییرت به نام Spaces منترش شـده 

است. توییرت بعد از تصاحب رشکت Breaker در زمینه پادکست های 

صوتـی، می توانـد بـا تجربـه بیشـرتی در ایـن زمینه ظاهر شـود.

اطـراف  سـیاره های  خطرناک تریـن  از  یکـی   

زمیـن بـه نـام »آپوفیـس« کمـرت از یک مـاه دیگر از 

نزدیکی زمین عبور خواهد کرد.

 )MN4 2004( Apophis آپوفیـس با نام رسـمی

سـیاره یی در همسـایگی زمیـن بـا قطـر ۳۷۰ مـرت 

یعنـی کمـی بلندتـر از بـرج ایفل اسـت و محققان 

احتـامل برخـورد آن بـا زمیـن در سـال ۲۰۲۹ را 

حـدود ۳درصـد اعـام کرده انـد.

ایـن احتـامل در نـگاه اول ناچیـز بـه نظر می رسـد 

امـا زمانـی کـه در مـورد سـیاره ها و دیگـر اشـیای 

رسگـردان نزدیـک زمین، خصوصـا آپوفیس با ابعاد 

نسـبتا بـزرگ، صحبـت می کنیـم موضـوع جـدی 

می شـود. بـرای مقایسـه، قطـر شـهاب سـنگی که 

سـال ۲۰۱۳ در روسـیه سـقوط کـرد حـدود ۱۷ تا 

۲۰مـرت بـود امـا مـوج ناشـی از انفجـار آن به بیش 

از ۷هـزار خانـه آسـیب زد. آپوفیس بسـیار بزرگ تر 

بـا  برخـوردش  و  اسـت  روسـیه  سـنگ  شـهاب  از 

زمیـن فاجعـه آمیـز خواهـد بود.

اروپـا )ESA( در حـال  آژانـس فضایـی  بـه گفتـه 

حـارض فقط یک سـیاره شـناخته شـده بـا احتامل 

برخـورد بیـش از یک در هـزار با زمین وجـود دارد؛ 

ایـن سـیاره RF12 2010 نـام داشـته و محققـان 

احتـامل برخـورد آن بـا زمین در سـال ۲۰۹۵ را ۷ 

درصـد تخمیـن زده اند. البتـه این سـیاره به خاطر 

ابعـاد کوچـک )حدود ۸ مـرت( احتامال مثل سـیاره 

روسـیه در امتسـفیر زمین متاشـی شـده و آسـیب 

قابـل توجهـی بـه زمیـن وارد نخواهـد کرد.

قـدرت  تـا  بـود  ایـن  بـرای  مقدمه چینی هـا  ایـن 

تخریـب آپوفیـس بهـرت درک شـود. خوش بختانـه 

سـیاره  ایـن  گذشـته  دهـه  یـک  در  محققـان 

آزاردهنـده را تحـت نظـر گرفتـه و احتـامل هرگونه 

برخـورد تـا سـال ۲۰۲۹ و حیـن عبـور در نزدیکـی 

کرده انـد. رد  را   ۲۰۳۶ سـال  در  زمیـن 

طبـق برآوردهـا آپوفیـس سـال ۲۰۲۹ از نزدیکـی 

ماهواره هـای مـدار زمیـن عبـور خواهـد کـرد.

نزدیـک  زمیـن  بـه  آنقـدر   ۲۰۲۹ سـال  آپوفیـس 

برخـی  ارتفـاع  بـا  آن  ارتفـاع  کـه  می شـود 

برابـری خواهـد  ماهواره هـای مـدار زمیـن تقریبـا 

ایـن سـنگ آسـامنی ۵ مـارچ ۲۰۲۱ )۱۵  کـرد. 

کـه  شـد  خواهـد  نزدیـک  زمیـن  بـه  حـوت۹۹( 

نزدیک تریـن فاصلـه آن بـا زمیـن تـا سـال ۲۰۲۹ 

می شـود. محسـوب 

ستاره شناسـان و محققـان ایـن فرصـت را غنیمـت 

بـه  تلسـکوپ ها  دهانـه  نشـانه رفنت  بـا  و  شـمرده 

سـمت آپوفیـس در پـی محاسـبه دقیق تـر مسـیر 

داده هـای  امیدوارنـد  آنهـا  هسـتند.  آن  حرکـت 

جدیـد احتـامل برخـورد آپوفیـس با زمین در سـال 

۲۰۶۸ را نیـز رد کنـد. احتامل برخورد این سـنگ 

آسـامنی بـا زمیـن در آن تاریـخ در حـال حـارض ۱ 

در ۳۰۰ هـزار اسـت؛ امـا وقتی پای نابـودی زمین 

در میـان باشـد همیـن احتـامل کـم نیـز اهمیـت 

پیـدا می کنـد.

هستۀ  زمین 

دوام  زمـان  چـه  تـا  زمیـن  هسـته  سـوخت 

مـی آورد؟

در متـام سـال، دمـای پوسـتۀ زمین به طور نسـبی 

ثابـت در نظـر گرفتـه می شـود، بـا ایـن حـال، در 

پـای  زیـر  در  دقیقـا  جایـی  زمیـن،  پوسـته  زیـر 

مـا، مـکان بسـیار داغـی وجـود دارد و آن هسـته 

زمیـن اسـت. هسـته زمیـن بـا حرکـت صفحه های 

زمیـن و مراقبـت از مـا در برابـر امواج خورشـیدی، 

را  سـیاره  ایـن  روی  حیـات  رشایـط  از  بخشـی 

تامیـن می کنـد. امـا ایـن هسـته تـا کـی می توانـد 

داغ مبانـد؟ همچنـان 

دانشـمندان دمـای هسـته زمین را 10هـزار درجه 

سلسـیوس تخمیـن زده انـد و بـر ایـن باورنـد که از 

دمـای سـطح خورشـید نیـز بیشـرت اسـت. نظریـۀ 

توجیـه  را  باالیـی  دمـای  چنیـن  کـه  دارد  وجـود 

پیـش،  سـال  میلیـارد   ۴.۵ حـدود  در  می کنـد. 

ابـر غبـاری رسدی  از  منظومـۀ شمسـی متشـکل 

بـود کـه در متـام ناحیـه منظومـه شمسـی امروزی 

پخـش شـده بـود. کم کـم ایـن ابـر بـه دلیـل وجود 

بسـیار  قـرص  و  ریخـت  فـرو  خـود  درون  جاذبـه، 

بزرگـی را تشـکیل داد که بـه دور خود می چرخید.

و  داد  تشـکیل  را  خورشـید  قـرص،  ایـن  مرکـز 

حلقه هـای بیرونـی خورشـید، تبدیـل بـه کره هـای 

عظیـم آتشـین و مذابـی شـدند کـه بـه مـرور زمـان 

رسد شـدند و بـه حالـت جامـد درآمدنـد. در هامن 

زمـان، سـطح سـیارات جدید با اجرام بـزرگ درون 

منظومـه شمسـی بم بـاران می شـد و درون آن هـا 

گرمـای شـدیدی را تولیـد می کـرد کـه باعث ذوب 

شـدن مـواد درون سـیارات می شـد.

وقتـی زمیـن تشـکیل شـد، کـره یکپارچۀ از سـنگ 

داغ بـود. واپاشـی هسـته یی و گرمـای باقـی مانده 

قبـل  از  بیشـرت  را  زمیـن  سـیاره،  شـکل گیری  از 

گـرم کـرد. باالخـره بعـد از پانصـد میلیـون سـال، 

دمـای زمیـن بـه نقطـه ذوب آهـن، ۱۵۳۸ درجـه 

سلسـیوس، رسـید. ایـن دمای بـاال به مـواد مذاب 

زمیـن اجـازه داد کـه رسیع تـر حرکت کننـد و مواد 

در  هـوا،  حتـی  و  سـیلیکات  و  آب  ماننـد  شـناور 

نزدیکـی سـطح بیرون زمیـن باقی مباند و گوشـته 

و  آهـن  قطـرات  آورنـد.  وجـود  بـه  را  آن  پوسـته  و 

نیـکل و حتـی فلـزات سـنگین تر، در مرکـز زمیـن 

دادنـد.  تشـکیل  را  اولیـه  و هسـتۀ  جمـع شـدند 

چنیـن فراینـدی متایـز سـیاره  یی نـام دارد کـه در 

آن الیه هـای مختلـف سـیاره شـکل می گیـرد.

برخـاف گوشـته و پوسـته زمیـن کـه دارای مقـدار 

از  فقـط  آن  هسـته  اسـت،  معدنـی  مـواد  زیـادی 

فلـزات، بـه خصـوص آهـن و نیـکل تشـکیل شـده 

اسـت. در حالـی کـه هسـته داخلـی، کـرۀ جامـد 

بـا شـعاع ۱۲۲۰ کیلومـرت و دمـای ۵۴۳۰ درجـه 

سـیالی  الیـه  خارجـی  هسـتۀ  اسـت،  سلسـیوس 

اسـت کـه ضخامـت آن ۲۴۰۰ کیلومـرت و دمـای 

آن بیـن ۲۷۳۰ تـا ۷۷۳۰ درجـه سلسـیوس متغیر 

اسـت. چنیـن دمـای باالیـی سـه دلیـل اساسـی 

هسـته،  درون  عنـارص  هسـته یی  واپاشـی  دارد؛ 

باقـی مانـده گرمـا از دوران شـکل گیری سـیاره و 

گرمـای آزاد شـده از فراینـد جامد شـدن سـیال در 

مـرز بیـن هسـته داخلـی و خارجـی.

 دلیـل داغ بـودن هسـته زمیـن را متوجـه شـدیم، 

امـا ایـن حرارت تا کـی دوام می آورد؟ دانشـمندان 

اعـام کردنـد کـه تـا چهـار سـال آینـده بـه ایـن 

سـوال پاسـخ خواهنـد داد. محققان بر ایـن باورند 

سـیاره  ایـن  زمیـن،  شـکل گیری  ابتـدای  از  کـه 

بـه طـور قابـل توجهـی رسد شـده، گرچـه حـرارت 

دوران شـکل گیری هنـوز در آن باقی مانده اسـت. 

در حالـی کـه گرمای ابتدایـی در حال از بین رفنت 

اسـت، شـکل دیگـری از گرما، پوسـته و گوشـته را 

گـرم نگـه مـی دارد. مـواد رادیواکتیـو طبیعـی بـه 

مقـدار زیـادی در اعـامق زمیـن و اطـراف پوسـته 

هسـته یی،  واپاشـی  فراینـد  طـی  دارد.  وجـود 

گرمـای مـورد نیـاز زمیـن تامیـن می شـود.

دانشـمندان می داننـد کـه گرمای زمیـن با رسعت 

مشـخصی بـه درون فضـا مـی رود، امـا چیـزی کـه 

منی داننـد این اسـت که چـه مقـدار از آن، گرمای 

اولیـه اسـت؟ اگـر گرمـای زمیـن عمدتـا از گرمـای 

اولیـه باشـد، در ایـن صـورت زمین خیلـی رسیع تر 

رسد می شـود و امـا اگـر گرمایـی هـم از واپاشـی 

هسـته یی تولیـد شـود، آنـگاه این گرما مـدت زمان 

ایـن  کـه  حالـی  در  مـی آورد.  دوام  طوالنی تـری 

موضـوع نگران کننـده بـه نظـر می رسـد، تعـدادی 

از دانشـمندان تخمیـن می زننـد کـه هسـته زمیـن 

می شـود  رسد  سـال  ۹۱میلیـارد  حـدود  از  بعـد 

و ایـن در حالـی اسـت کـه تـا پنـج میلیـارد سـال 

دیگـر خورشـید از بیـن مـی رود و زمیـن را در خـود 

می کنـد! ذوب 

چرا دمای هستۀ زمین مهم است؟

هسـته زمین، دمای این سـیاره را در حالت تعادل 

نگـه مـی دارد و از آن مهم تـر، میـدان مقناطیسـی 

وجود آمـدن  بـه  علـت  می کنـد.  تولیـد  را  زمیـن 

میـدان مقناطیسـی زمیـن، حرکت مـواد مذاب در 

هسـته خارجی اسـت.

ایـن میـدان مقناطیسـی عظیـم تا فضـا ادامه پیدا 

می کنـد و از برخـورد ذرات بـاردار خورشـیدی بـه 

میـدان  ایـن  وظیفـه  می کنـد.  جلوگیـری  زمیـن 

ایجـاد سـد غیـر قابل نفوذی اسـت کـه از زمین در 

برابـر رسیع تریـن و پرانرژی تریـن ذرات محافظـت 

می کنـد.

ایـن میدان هـا کمربنـد ون الـن نامیـده می شـوند 

و آن هـا هسـتند کـه حیـات را روی زمیـن ممکـن 

مقناطیسـی،  سـپرهای  ایـن  بـدون  می کننـد. 

برخـورد  زمیـن  امتسـفر  بـه  خورشـیدی  بادهـای 

و  می بردنـد  بیـن  از  را  اوزون  الیـه  و  می کردنـد 

در نتیجـه، امـواج فرابنفـش بـه سـطح زمیـن نفوذ 

نبـود. از حیـات خـربی  می کـرد و دیگـر 

دارای  زمانـی  نیـز  مریـخ  کـه  می شـود  تصـور 

کمربنـد ون الـن بـوده و هنگامـی کـه هسـته آن 

رسد شـد، ایـن کمربنـد نیـز از بیـن رفتـه و سـبب 

بـه امتسـفیر مریـخ  بادهـای خورشـیدی  برخـورد 

شـده و در نتیجـه، از مریـخ سـیارۀ بـی آب و علـف 

باقـی مانـده اسـت.

دانـش و تکـنالوژی
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سیاره خطرناک »آپوفیس« به زودی از نزدیکی 
زمین عبور می کند: دیدار بعدی در ۲۰۲۹

واکنش زاکربرگ به سخنان کوک در مورد حریم خصوصی
واکنـش زاکربـرگ بـه سـخنان کـوک در مـورد حریم خصوصی: »بایـد زهرمان را به اپـل بریزیم.« اپل و فیسـبوک در ماه هـای اخیر درگیر 
یـک دعـوای لفظـی متـام عیـار بـه دلیـل تغییـر سیاسـت اپـل در قبـال حریـم خصوصـی بوده انـد.  سـال ۲۰۱۸ و در بحبوحۀ رسـوایی کمربیج 
آنالیتیـکا از کـوک پرسـیده شـد کـه اگـر اپـل بـا چنین بحـران بزرگی روبرو می شـد، چگونه اپـل را از بحـران عبور مـی داد. کوک در پاسـخ حتی 
وقـوع چنیـن اتفاقـی در دنیـای خیالـی را رد کـرد و گفـت کـه اپـل به لطف موضـع متفاوت در قبـال حریم خصوصـی و داده های کاربـران هرگز 

با چنین مشکلی روبرو منی شود. زاکربرگ سخنان کوک را »به شدت پوچ« و »کامال ضد حقیقت« خواند.

گردآوردنده: نجمه رسا
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او به څارنوال   
حمله می کند و 

می گوید که در پس 
این پرونده 

انگیزه های فراوان 
سیاسی موجود 

است! اما هیچ نامی 
از هیچ جریان و 

قصه یی منی تواند 
بربد و تنها به کلامت 

کلیشه یی اقتدا 
می کند. موضوعاتی 

که وکیل مدافع 
می گوید هیچ 

ارتباطی به پروندۀ 
موجود ندارند! 

 اینجـا همه چیز به مسـاوات تقسـیم شـده اسـت. میزها، چوکی ها و حتـا فاصله های 

اجتامعـی. هـر کـس می توانـد بـا اعـامل و رفتارهـای خـود انتخـاب کنـد روی کـدام 

چوکـی ایـن اتـاق بنشـیند. اتاقی که از دو سـال به این سـمت میعـادگاه خامته رنج ها 

و ناآبادانی هـای مـردم این کشـور بوده اسـت.

 اینجـا محکمـه ابتداییـۀ مرکـز عدلـی و قضایـی جرایـم سـنگین فسـاد اداری دولـت 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان می باشـد و امـروز قـرار اسـت بـرگ تازه یـی از روزگار 

معـارص کشـور در آن نوشـته شـود. 

بـرای اولیـن بـار در طـی سـال های طوالنی جنگ و پس از آن، قرار اسـت سـه سـناتور 

یعنـی سـه فـرد بلندرتبـه قـوۀ مقننـه یـا قـوه قانون گـذار کشـور، کسـانی کـه امیـد 

می رفـت در کنـار نهادهـای عدلـی و قضایـی برای از بین بردن فسـاد ایسـتاده شـوند، 

شـوند. محاکمه 

یـک سـوی اتـاق وکیـل میان سـال و بـا تجربه یـی مشـغول مرتب منـودن پرونده هـای 

در دسـت خویـش اسـت. فـرد جوانـی روی میـز دیگر آن سـوی اتاق می نشـیند. آن قدر 

جـوان اسـت کـه فکـر می کنـی یکـی از محصـان حقوقـی اسـت کـه آمـده تـا شـاهد 

یکـی از حسـاس ترین محاکـم کشـور باشـد.

وقتـی چپـن اش را می پوشـد، تـازه می فهمیـم کـه او قـرار اسـت بخـش بـزرگ ایـن 

محکمـه حسـاس را بـه دوش بکشـد. چپـن مخصـوص څارنـواالن کـه دور آسـتین مـچ 

دسـت اش را بیـرق افغانسـتان در بـر گرفتـه اسـت. بیرقـی که به صـورت منادیـن به او 

و مـا می گویـد هـر انگشـتی کـه بلنـد خواهد کرد، پشـتیبانی یک کشـور بـه همراهش 

خواهـد بـود. قاضـی وارد محکمـه می شـود و جریـان محاکمـه به صـورت رسـمی کلیـد 

می خـورد. رسـانه ها دوربین هـا را سـت می کننـد و همهمـه تازه یـی رشوع می شـود.

څارنـوال جـوان صـورت جلسـه اقامـه دعوی را بـه خوانـش می گیرد. صورت جلسـه یی 

کـه مدعـی جرمـی اسـت کـه بـای خامنان سـوز امـروزه افغانسـتان اسـت. جرمـی که 

در کنـار ناامنـی و جنـگ بـا گروه هـای تروریسـتی، یکـی از دو مشـکل اصلـی کشـور 

محسـوب می شـود. 

بـه رویـت اقامـۀ دعـوی څارنـوال جـوان، در آخریـن روز فصـل خـزان امسـال، هیـات 

اعضـای  از  بـه سـه نفره یی  مرشانوجرگـه 

بنـدر هـدف نظـارت از عوایـد  گمـرکات 

می کننـد. حیرتـان بـه والیـت بلـخ  سـفر 

آنهـا  قانونـی  رونـد وظیفـه  از  نظـارت 

آنهـا عوایـد و واردات گمـرک  امـا  اسـت، 

والیـت سـفر کرده بـا نیـت دیگـری بـه ایـن 

بودند. 

رشـوه، این سـه سـناتور با هدف  دریافـت 

گمـرک  اداره  بهانه هـای کارمنـدان  بـه  را 

از مختلف تحت فشـار قرار  و  می دهنـد 

مطالبه آنهـا مبلـغ 60هـزار دالر  امریکایـی 

مسـووالن  از می کننـد.  پـس  گمـرک 

توافـق آنکـه روی 40هـزار دالـر  آنهـا  بـا 

مراجـع می کننـد، ایـن موضـوع  بـا  را 

اشـرتاک  بـه  آنهـا کشـفی  می گذارنـد. 

مستندسـازی  بـه  می کننـد و پس از رشوع 

40هـزار ثبـت اسـناد مـورد نیـاز،  مبلـغ 

در دالـر را پـس از تثبیـت،  هامهنگـی  بـا 

تحویـل  توافق شـده  سـناتور روز  سـه 

سـپس  و  بخـش می دهنـد  څارنـواالن 

مراقبـت  و  بعـد کنـرتول  دقایقـی 

می شـوند  عمـل  دسـتگیر وارد  آنهـا  و 

می کننـد. ایـن خاصـۀ کوتاهـی از جریانی اسـت که څارنـوال جوان تعریـف می کند.

وکیـل مدافـع بـرای دفاعیـه فراخوانـده می شـود. او از هـامن ابتـدا خواسـتار خـروج 

رسـانه ها از جریـان محکمـه اسـت و اعـام می کنـد کـه سـناتورها نیـز بـه همیـن علت 

بـه محکمـه حـارض نشـده اند. بهانه یـی کـه شـاید سـناتوران فکـر می کننـد می تواننـد 

در پـس محکمه یـی غیرعلنـی نجـات پیـدا کننـد. 

سـوال نخسـتی کـه بـرای حـارضان پیـش می آیـد ایـن اسـت کـه سـناتوران از چـه 

می ترسـند؟ آیـا اجـرای حاکمیـت قانـون در محکمـه بـرای آن ها موجب کوچک شـدن 

اسـت؟ آیـا مـردم بـرای شـنیدن حقیقـت بیگانه هسـتند؟  آیـا رسـانه ها کـه منایندگان 

صـدای اجتامعـی جامعـه هسـتند، نبایـد چیـزی بشـنوند؟ 

څارنـوال می گویـد کـه شـفافیت و آگاهی دهی به مردم باعث درخواسـت بـرای حضور 

رسـانه ها بـوده اسـت و در ایـن مورد دلیلی بـرای پنهان کاری وجـود ندارد. 

وکیـل مدافـع پـس آنکـه موفـق بـه خارج کـردن رسـانه ها منی شـود، رشوع بـه خوانش 

دفاعیـه اش می کنـد. دفاعیه یـی کـه بیشـرت بـه مسـایل روز کشـور می پـردازد. او بـه 

جـای دفـاع از موکانـش از عـدم تصویب بودجه سـخن می زند، از قاچـاق تا اختطاف، 

از مافیایـی کـه نـام نـدارد، امـا همیشـه نقـل محافل گرم شـبانه مردم اسـت. 

موضوعاتـی کـه بیشـرت شـبیه بـه بحث هـای کوچه بـازاری اسـت. او بـه څارنـوال حمله 

فـراوان سیاسـی موجـود  انگیزه هـای  پرونـده  ایـن  پـس  و می گویـد کـه در  می کنـد 

اسـت! امـا هیـچ نامـی از هیـچ جریـان و قصه یـی منی توانـد بـربد و تنهـا بـه کلـامت 

کلیشـه یی اقتـدا می کنـد. موضوعاتـی کـه وکیـل مدافـع می گویـد هیـچ ارتباطـی بـه 

پرونـدۀ موجـود ندارنـد! 

او در نهایـت می گویـد کـه موکانـش توسـط جریان هـای سیاسـی مـورد حملـه قـرار 

گرفته انـد و اضافـه می کنـد که فردی پول ها را به اتاق سـناتوران بـرده و انداخته و پس 

از آن از اتـاق فـرار کـرده و سـناتوران 

پول هـا را گرفتـه  و بـه دنبـال او رفتـه 

و سـپس دسـتگیر شـده اند. در اخیـر 

نیـز دوبـاره بـه څارنـوال و ادارۀ لـوی 

کـه  می گویـد  و  می تـازد  څارنوالـی 

هسـتید،  فسـاد  به دنبـال  اگـر  شـام 

برویـد و مسـایل دیگـر را حـل کنیـد! 

مـوکان من عاری از فسـاد هسـتند!  

قاضـی سـاعتی را بـرای منـاز و نـان 

چاشـت اعـام می کنـد و محکمـه بـه 

صـورت موقـت متوقـف می شـود.

در جریـان وقـت تنفـس محکمه آنچه 

شـاید  و  مـن  ذهـن  همـه  از  بیـش 

تـاالر  حـارضان  از  دیگـر  بسـیاری 

مسـالۀ  کـرده،  مشـغول  خـود  بـه  را 

جابه جـا شـدن اصـل و فـرع موضـوع 

بـردن  پنـاه  اسـت.  متهـامن  توسـط 

بـه  بتواننـد  شـاید  کـه  قضایایـی  بـه 

قاضـی  و  عامـه  اذهـان  آن،  واسـطۀ 

بسـازند.  مغشـوش  را  محکمـه 

آشـفتۀ  روزگار  در  کـه  موضوعاتـی 

سیاسـی مـا، گاهـی توسـط بسـیاری 

از زورمنـدان و سیاسـیون بـرای جلب 

توجـه مـردم بـه کار گرفتـه می شـود. 

سـمت  رسعـت  بـه  کـه  موضوعاتـی 

می گیـرد  مذهبـی  و  قومـی  سـوی  و 

آشـفتگی  بـرای  می شـود  عاملـی  و 

ذهنـی جامعـه. آنچـه در ایـن بیـن کمرنـگ می شـود، اصـل موضوع فسـاد و مبـارزه با 

اسـت.  آن 

موضوعـی کـه ایـن روزهـا در صـدر اخبـار رسـانه های کشـور اسـت. هـر روز خـربی در 

رابطـه بـا گرفتـاری افـراد بلندپایـه حکومتـی در حیـن دریافـت رشـوت یـا تخطـی از 

قانـون، توسـط نهادهـای کشـفی و اداره لـوی څارنوالـی بـه نـرش می رسـد. 

ایـن موضـوع در ادبیـات حکومتـی و سیاسـی موضـوع تازه یـی اسـت کـه بسـیاری را 

متعجـب می سـازد. بـرای مثـال در دو سـال گذشـته بـرای نخسـتین بـار کمیشـرنان 

بـرده شـدند.  بـه محکمـه  توسـط همیـن څارنـوال  انتخابـات،  کمیسـیون جنجالـی 

و  والیـان  معینـان،  شـدند.  محکـوم  حبـس  تحمـل  بـه  محکمـه  در  کـه  وزیرانـی 

قوماندان هـای امنیه یـی کـه در گذشـته در اذهـان عامـه بـه افـراد قدرمتنـد بـه دور 

از گزنـد مشـهور بودنـد و امـروزه یـا پشـت میله هـای زنـدان و یـا در انتظـار دریافـت 

می برنـد. رس  بـه  حکم شـان 

و در وضعیـت فعلـی څارنـواالن در خـط نخسـت پرخطرتریـن سـنگر بـرای دفـاع از 

آن  بـر  کـه جمهـوری جدیـد  ایسـتاده اند  انسـانی  ارزش هـای  و  دموکراسـی  بقایـای 

اسـتوار اسـت. جبهه یـی کـه بـا سـنگرهای رسبـازان امنیتـی متفـاوت اسـت؛ چـرا کـه 

در جبهـه رودرروی، رسبـاز می دانـد کـه دشـمنش چـه کـی اسـت و از کـدام طـرف به 

او شـلیک می شـود، امـا جبهه یـی کـه څارنـواالن بـا آن مبـارزه می کننـد، جبهه یـی بـا 

هـزار دشـمن و مقابلـه بـا اژدهـای هـزار رس اسـت. اژدهـای پنهـان فسـاد کـه آهسـته 

آهسـته مشـغول بلعیدن آرزوها و آرمان های نسـل امروز و ویرانی فردای کشـور اسـت.

از طرفـی دیگـر څارنـواالن در امـر مبـارزه با فسـاد بیـش از تعقیب و گرفتـاری مجرمان 

بـا پدیده هـای شـوم دیگـری مواجـه هسـتند. مافیـا، زورمنـدان، مجرمـان، همدسـتان 

مافیـا و حلقه هـای خبیثـه زور و زر و تزویـر و همچنـان فشـارهای روانـی ساخته شـدۀ 

آنهـا در جامعـه، جامعـه کـه بـه لحاظ اخاقی مسـتاصل شـده، سـخت ترین فشـارها و 

خصومت هـا را بـه جانـب څارنـواالن وارد می کنـد.

یکـی از بدتریـن فشـارها و جبهه هـای سـنگینی کـه جامعـه حقوقـی را از درون تهدید 

می کنـد، پدیـدۀ زشـتی بـه نـام فرهنـگ معافیـت اسـت. فرهنگـی کـه عـده زیـادی از 

همیـن زورمنـدان را بـا بهانه هـای سیاسـی و مسـایل گروهـی و مصلحت سـنجی های 

حاشیه های مبارزه با یک جرثومۀ شوم
گذرڅارنواالنازهفتخوانفساد

بزرگ دروازه بان جوان پیش پای میالنی ها
دروازه بان جوان میالن خواهان 10میلیون یورو در سال در قرارداد جدیدش شده است. در حالی که باشگاه میالن امیدوار بود با حقوق هفت ونیم میلیون یورو در سال، قرارداد جان لوئیجی دوناروما را متدید کند. در حال حارض، میالن ساالنه   
هفت میلیون یورو به جانلوئیجی دوناروما می دهد. نرشیه »گاتزتا دلو اسپورت« خرب داد، باشگاه میالن قراردادی پنج ساله با حقوق هفت ونیم میلیون یورو در سال برای دوناروما آماده کرده بود، اما این بازیکن 21ساله خواهان متدید دو ساله 

با حقوق 10میلیون یورو در سال می باشد.
با این حال مینو رایوال، مدیر برنامه دوناروما می خواهد قرارداد دوناروما با میالن فقط به مدت دو سال دیگر تا سال 2023 متدید شود. همچنان رایوال در نظر دارد موکلش ساالنه 10میلیون یورو دست مزد دریافت کند.
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مصطفی هزاره

آنهـا  مانـع محکمـه  و چـون سـدی  اسـت  کـرده  بیمـه  قانـون  مقابـل  در  حکومتـی 

می شـود.

دسـتیار محکمـه، همـه را بـه داخـل تـاالر فـرا می خوانـد. نوبـت څارنوال جوان اسـت 

کـه بـه شـبهه های وکیـل مدافـع پاسـخ دهـد. او از وکیـل مدافـع می خواهـد کـه بـه 

حاشـیه نـرود و رونـد محکمـه را بـه بیراهـه نکشـاند. او می گوید کـه هدف آنهـا تنها و 

تنهـا تطبیـق قانـون و مبـارزه بـا فسـاد اسـت و برای ایـن اقامه دعوی اسـناد روشـنی 

دارد. 

او در پاسـخ بـه شـبهه های وکیـل مدافـع فایل هـای صوتی را بـرای همه تـاالر به نرش 

می رسـاند. صداهـای سـناتوران و کارمندان گمرک اسـت کـه در آن از اخذ و دریافت 

رشـوت صحبت شـده، حکایت دارد. 

وکیـل مدافـع ایـن اسـناد را منی پذیـرد و می گویـد کـه ایـن اسـناد بـرای موکانـش 

کافـی نیسـت. ایـن بـار څارنـوال جـوان سـندی را بـه اشـرتاک می گـذارد کـه جـای 

نشـان  کـه  تصویـری  فایـل  به جـا منی گـذارد.  کـس  هیـچ  بـرای  پاسـخی  و  سـوال 

می دهـد سـه سـناتور پـس از دریافـت مبالـغ رشـوت و جابه جایـی آن در جیب هـای 

خـود آمادگـی بازگشـت بـه کابـل را داشـته اند و څارنـواالن بخـش کنـرتول و مراقبـت 

لـوی څارنوالـی بـا احـرتام و عـزت، مبالـغ نشانی شـده را از چنـد جیب پیراهـن آنها با 

احـرتام بیـرون می کننـد و بـه دوربین نشـان می دهنـد. هیچ اثـری از اکـراه و اجبار و 

بدرفتـاری در ایـن ویدیـو مشـاهده منی شـود و در چهره سـناتورها نیز نشـانی از اکراه 

نیسـت. سـندی کـه یـادآور رضب املثـل مشـهور اظهرمن الشـمس اسـت.

گویـی بـرای همـه سـوالی باقـی منانـده اسـت. پـس از نـرش این سـند، چند پرسـش 

و پاسـخ کوتـاه میـان څارنـوال و وکیـل مدافـع رد و بـدل می شـود و قاضـی پرونـده 

بـرای اعـام حکـم نهایـی فرصـت تنفـس می دهـد. در نهایـت حکـم اعام می شـود و 

سـه سـناتور بـه تحمـل ده سـال و یک مـاه حبـس و پرداخـت جریمـه 40هـزار دالـری 

محکـوم می شـوند. صـدای اعرتاضـی از جمـع بلنـد منی شـود و همـه آرام آرام صحنه 

تـاالر را تـرک می گوینـد.

در راه بـه ایـن فکـر می کـردم ایـن محکمـه کـه در نوع خـود بـرای اولین بـار در تاریخ 

معـارص کشـور برگـزار شـده، چـه نتایجـی را در اذهـان عامـه در پـی خواهـد داشـت. 

آیـا بـا توجـه بـه حجـم زیـاد خربهـای نرششـده در رابطـه بـا دسـتگیری و محاکمـه 

مفسـدان بلندپایـه توسـط لـوی څارنوالـی، امیـد تازه یـی در دل مـردم بـرای پایـان 

فرهنـگ معافیـت پیـدا خواهـد شـد.  ادارۀ لـوی څارنوالـی می گویـد کـه در دو مـاه 

گذشـته قـوس و جـدی بیـش از 224پرونده مربوط به فسـاد کارمنـدان و بلندپایگان 

حکومتـی را بـه اجـرا درآورده و بـه محکمـه سـپرده اسـت. بدیـن معنـا کـه روزی 8 

جریـان فسـاد در اداره هـای دولتـی کشـور توسـط څارنـواالن بسـته شـده اسـت.

فرهنـگ معافیـت در گذشـته راهـی بـرای مصون ماندن دایره مفسـد کشـور از تطبیق 

عدالـت بـوده اسـت. دایره یـی کـه امـروزه بـرای نجـات خـود از تطبیـق قانـون دسـت 

بـا تبدیـل برچسـپ های  بـه دامـن شـایعات و ایجـاد فشـارهای روانـی می شـوند و 

سیاسـی، مذهبـی، سـمتی و گروهی بـه روایت های عامه، سـعی بر یافـنت راه گریزی 

از تطبیـق عدالـت دارنـد. در مسـیر نوپـای پایـان فرهنـگ معافیـت، مهم تریـن کار 

بـرای څارنـواالن و مجریان قانون، سـاخنت فضایی سـامل و شـفاف اسـت. څارنواالنی 

کـه به عنـوان مناینـدگان وجـدان عمومـی، امـروزه رسدم داران طلـوع پایـان فرهنـگ 

معافیـت هسـتند. بـا ایـن همـه، نتیجـۀ ایـن مبـارزه ملـی و چه بسـا مبـارزه کلـی بـا 

فسـاد، بـه مـردم روحیـه ایسـتادگی در کنار نظـام و دفـاع از آن و باور بـه جمهوریت و 

اعتـامد می بخشـد.  مـردم احتیـاج دارنـد به قانـون اعتامد کننـد تا محاکـم زیرزمینی 

و صحرایـی مرشوعیـت بـرای خـود درسـت نکننـد. مردمـی کـه مسـتحق آن هسـتند 

تـا بـا تکیـه بـر قانـون بـا افتخـار بتواننـد در وطـن خویـش مباننـد، مهاجـر نشـوند، 

رسمایه هـای خویـش را از کشـور بیـرون نربنـد و فرزنـدان خویش را در دامـن قانون با 

اعتـامد بـزرگ کنند.
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تربیۀ ترمپ و قول بازگشت به مسیر »عظمت امریکا«
دونالد ترمپ؛ رییس جمهور پیشین امریکا که توسط سنا در پرونده استیضاح خود تربیه شد، قول داد مسیر »عظمت امریکا« را ادامه دهد. به گزارش   
اسپوتنیک، شبکۀ ان بی سی به نقل از ترمپ نوشت: »من معتقدم که مسیر مشرتک بدیهی ما رسیدن به عظمت و قدرت امریکا برای کل ملت را باید 
ادامه داد.« وی همچنین روند استیضاح ناموفق خود را »شکار جادوگر« نامید. به گفتۀ ترمپ هیچ یک از روسای جمهور امریکا مجبور نشدند این کار را 
انجام دهند. پیشرت کنگرۀ امریکا رییس جمهور سابق دونالد ترمپ را از حکم جاری شده در استیضاح تربیه کرد. دونالد ترمپ رییس جمهور سابق امریکا 

قول داد که در ماه های آینده »کارهای زیادی را به اشرتاک بگذارد.« 
وی خاطرنشان کرد که کارهای زیادی پیش روست و قول داد که مفهوم آینده درخشان، روشن و نامحدود برای امریکا ارایه دهد. وی درباره برنامه های 

خود توضیحی نداد و اینکه آیا قرار است برای ریاست جمهوری آینده نامزد شود، چیزی نگفت. 

جنجال در پاکستان بر سر 
نظارت بر مدارس مذهبی

بعـد از آنکـه تی.جی.دوکلـو ، جانشـین سـخنگوی 

مطبوعاتـی کاخ سـفید در یـک گفتگـوی تلیفونـی یک 

ژورنالیسـت زن را تهدیـد کـرده بـود کـه او را »نابـود« 

می کنـد، کاخ سـفید یـک هفتـه او را از کار تعلیق کرد. 

دوکلو بعد از این استعفا کرد.

و وعده هـای  از شـعارها  یکـی  گـزارش دویچه ولـه،  بـه 

در  امریـکا  رییس جمهـور  بایـدن،  جـو  انتخاباتـی 

بـا  محرتمانـه  رفتـار  انتخاباتـی اش  مبـارزات  زمـان 

روزنامه نـگاران بـود. سـلف او دونالد ترمپ بـه بدرفتاری 

را  رسـانه ها  همـواره  و  بـود  مشـهور  روزنامه نـگاران  بـا 

می نامیـد. مـردم«  »دشـمن 

بایـدن،  جـو  کار  بـه  آغـاز  از  پـس  هفتـه  چنـد  تنهـا 

بـا یـک  بـه دلیـل بدزبانـی  او   سـخنگوی مطبوعاتـی 

ژورنالیسـت ناچـار بـه اسـتعفا شـد. تی.جی.دوکلـو در 

گفتگـو بـا رییس کارکنان کاخ سـفید اسـتعفای خود را 

اعـام کـرد. جـن سـاکی؛ سـخنگوی کاخ سـفید دراین 

بـاره گفـت کـه دولـت تـاش می کنـد تـا اسـتندردهای 

رفتـار  بـرای  بایـدن  پرزیدنـت  سـوی  از  تعیین شـده 

محرتمانـه و بـا رعایـت شـأن انسـانی بـا همـه مـردم را 

بـا  تلیفونـی  گفتگـوی  یـک  در  دوکلـو  کنـد.  رعایـت 

خربنـگار زن وب سـایت پولیتیکـو وقتـی خربنـگار از او 

دربـارۀ رابطـه خصوصـی اش بـا روزنامه نـگار وب سـایت 

کـه  بـود  کـرده  تهدیـد  را  او  بـود،  پرسـیده  اکسـیوس 

روزنامـۀ  می بـرد.  را  آبرویـش  و  می کنـد  »نابـودش« 

Vanity Fair اظهـارات دوکلـو را ضـد زن و تحقیرآمیـز 

به عنـوان  گذشـته  سـال  کـه  دوکلـو  اسـت.  دانسـته 

سـخنگوی مطبوعاتـی تیـم انتخاباتـی جـو بایـدن کار 

می کـرد، در یـک بیانیـه بـه خاطـر رفتـارش عذرخواهی 

اینکـه همکارانـش در کاخ سـفید و  از  او گفـت  کـرد. 

متاسـف  کـرده  ناامیـد  و  را رشمنـده  بایـدن  پرزیدنـت 

اسـت. دوکلـو ترصیـح کـرده کـه در گفتگـو بـا خربنـگار 

پولیتیکـو از زبانـی اسـتفاده کـرده کـه هیـچ زنـی مایل 

به شـنیدن آن از هیچ کس نیسـت؛ زبانی منزجرکننده، 

قبـول. غیرقابـل  و  غیرمحرتمانـه 

کنفرانـس  در  سـفید  کاخ  سـخنگوی  سـاکی؛  جـن 

مطبوعاتـی روز جمعـه اش )۱۲ فـربوری( بـه دلیـل این 

گرفـت.  قـرار  انتقادآمیـز  پرسـش هایی  مـورد  موضـوع 

در  بایـدن  جـو  کـه  کردنـد  گوشـزد  او  بـه  خربنـگاران 

آغـاز کارش بـه عنـوان رییس جمهـور اعـام کـرده بـود 

کـه هرکسـی را در هـر مقـام و منصبـی کـه بـا دیگـران 

غیرمحرتمانـه رفتـار کنـد اخـراج خواهـد کـرد.

سـاکی در پاسـخ تعلیـق یـک هفته  یـی دوکلـو از کارش 

را »یـک مجـازات جـدی« دانسـت و گفـت ایـن تصمیـم 

را در مشـورت بـا رییـس کارمنـدان کاخ سـفید گرفتـه و 

در ایـن بـاره بـا پرزیدنـت بایـدن صحبـت نکرده اسـت.

مقامـش  از  کـه  کـرد  اعـام  شـنبه  روز  امـا  دوکلـو 

می کنـد. کناره گیـری 

کرونـا و تغییـر سیاسـت های جنسـیتی در جاپـان 

باعـث شـده تـا سـنت تاریخـی »گیـری چوگو« یـا هامن 

تحفـه دادن اجبـاری در ولنتایـن در جاپـان تحـت تاثیـر 

قـرار گیـرد. بـه گـزارش یورونیـوز، »گیری چوگو« سـنتی 

در جاپان اسـت که طبق آن زنان در این کشـور باید در 

روز ولنتایـن بـه همکاران مرد خـود چاکلیت و گل تحفه 

بدهنـد، حتـی اکـر هیـچ رابطـه عاطفـی یا عاشـقانه  یی 

هـم بیـن افـراد برقـرار نباشـد. البتـه این رونـد یک طرفه 

نیسـت و مـردان هـم باید در مقابـل روز ۱۴مـاه مارچ به 

زنـان همـکار خود هدیه بدهند. این سـنت که ریشـه آن 

بـه اوایـل دهـه پنجاه میـادی بـاز می گردد باعث شـده 

تا تحرکی در بازارهای این کشـور ایجاد شـود و افراد در 

ایـن دو روز خریدهـای بیشـرتی داشـته باشـند، امـا در 

سـال های اخیـر جنبش هـای مختلفـی علیه این سـنت 

در جاپـان بـه راه افتـاده و افـراد خواهان برچیده شـدن 

حـال  عیـن  در  شـده اند.  اجبـاری  دادن هـای  هدیـه 

شـیوع ویـروس کرونـا باعـث شـده ایـن سـنت بیـش از 

همیشـه بـه چالـش کشـیده شـود. گسـرتش بیـامری 

کوویـد۱۹ سـبب شـده بسـیاری از رشکت هـا کارمندان 

خـود را بـه خانـه بفرسـتند و از آنهـا بخواهنـد دورکاری 

کننـد. ضمـن اینکـه کارمندهایـی کـه رسکار می آیند با 

بـا  معـارشت  زمینـه  زیـادی در  بسـیار  محدودیت هـای 

همـکاران روبـه رو هسـتند. نتایـج یـک نظرسـنجی کـه 

روزنامـه گاردیـن آن  را منترش کـرده می گوید تنها حدود 

»گیـری  سـنت  دارنـد  قصـد  امسـال  زنـان  ۱۰درصـد 

چوگـو« را رعایـت کننـد و بـه همـکاران مـرد خـود گل و 

چاکلیـت هدیـه دهنـد. دادن چاکلیـت بـه همـکار بـه 

عنـوان هدیـه در روز ولنتایـن از دهـه پنجـاه میادی در 

جاپـان بـه شـکل تجـاری در آمـد و بـه یـک بـازار چنـد 

از  برخـی  ایـن حـال  بـا  تبدیـل شـد.  دالـری  میلیـون 

رشکت هـا ایـن کار را ممنـوع کرده اند و بعضـی هم آن  را 

نوعـی آزار و اذیـت می داننـد. نتایج یک نظرسـنجی که 

سـوی یـک موسسـه تحقیقاتـی در توکیـو انجـام شـده 

نشـان می دهـد کـه در سـال۲۰۱۰ حـدود ۵۷درصـد 

زنـان و مـردان هدیه ولنتاین دریافت کـرده و یا داده اند. 

بـه  سـال۲۰۲۰  در  عـدد  ایـن  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

۴۴درصـد کاهـش یافتـه اسـت. بـا ایـن حـال برخی در 

جاپـان نگراننـد کـه سـنت »گیـری چوگـو« نابـود شـود. 

ایـن گـروه معتقدنـد رصف نظر از اینکه ایـن هدیه با چه 

نیتـی داده می شـود ایـن سـنت بـه بخشـی از فرهنگ و 

آداب و رسـوم جاپانـی تبدیـل شـده و نبایـد اجـازه داد 

نابود شود.

ایـن راننـده ۲۱سـالۀ لبنانی تبـار بـرای اولیـن بـار 

انرتنشـنل  شـنبه سـیزدهم فـربوری در پیسـت دیتونـا 

اسپیدوی ایالت فلوریدا مسابقه داد.

نسـکار انجمـن ملـی مسـابقات موترهـای ارتقـا یافتـه 

اسـت کـه معروف تریـن مسـابقات موتررانـی امریـکا را 

می کنـد. برگـزار 

او بـه سـی ان ان گفـت: »خیلـی افتخـار دارد کـه اولیـن 

نفـر باشـی، امـا دمل منی خواهـد آخریـن نفر هم باشـم. 

امیـدوارم کـه بتوانـم راه را بـرای بقیـه زنـان راننـده عرب 

همـوار کنم.«

برنـده  ۱۹بـار  برایدینجـر  بی بی سـی،  گـزارش  بـه 

راننـدۀ زن  بـرای یـک  بـوده کـه  اوتـو اسـتیتس  کاب 

رکـورد حسـاب می شـود. همچنیـن در سـال۲۰۱۸ در 

مسـابقات بین املللـی رسعت مدیسـن در کاس مناردز 

آرکا جـزو ۱۰نفـر اول بـود.

رسی مسـابقات کشـوری نسـکار کـه برایدینجـر موفـق 

پرطرفـدار  کاس  دومیـن  کنـد،  رشکـت  آن  در  شـد 

بـرای  را  راه  کـه  اسـت  نسـکار  مسـابقات  زیرمجموعـه 

و  می کنـد  بـاز  نسـکار  کـپ  مهم تـر  رسی  در  رشکـت 

او  برسـند.  مرحلـه  آن  بـه  دارنـد  آرزو  راننـدگان جـوان 

می گویـد رشکـت در مسـابقات نسـکار زمانـی رؤیـای او 

بـوده کـه حـاال محقـق شـده اسـت. »دیتونا همیشـه در 

فهرسـت مسـابقاتی بـود کـه می خواسـتم رشکـت کنـم. 

هـر راننـده ای آرزویـش را دارد. قدمـی تاریخـی اسـت 

کـه امیـدوارم در مسـیر درسـت حرکت کنـد و یک روزی 

در دیتونـا ۵۰۰ رشکـت کنـم.« وقتی ۹سـاله بود پدرش 

بـرای او یـک موتـر کوچـک روبـاز گرفـت. می گویـد از 

لحظه  یـی کـه سـوار آن شـد فهمیـد کـه می خواهـد چـه 

کاره بشـود: »عاشـق رسعت و مسـابقه هسـتم و هیجان 

ناشـی از آدرنالیـن. وقتـی کـه کاه ایمنـی را می گـذارم 

و مسـابقه را رشوع می کنـم دیگـر برایـم جنسـیت خودم 

مطـرح نیسـت کـه زن هسـتم. مثـل بقیـه دارم مسـابقه 

می دهـم کـه بـه خـط پایـان برسـم.«

درخواسـت  انجلـس  الس  در  دادگاهـی  قاضـی 

جیمـی اسـپیرز، پـدر بریتنـی اسـپیرز، بـرای کنـرتول 

کامـل امـور مالـی دخـرتش را رد کرد. جیمی اسـپیرز از 

سـال۲۰۰۸ و پـس از مشـکات روحـی ایـن خواننـده 

مشـهور امریکایـی و نگرانی هایـی کـه دربـاره سـامت 

روانـی او وجـود داشـت، نظـارت و کنـرتول بـر دارایی ها 

و زندگـی دخـرتش را بـر عهـده گرفت  و بـه اصطاح قیم 

و رسپرست قانونی او شد.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، بـر اسـاس قوانیـن امریـکا، 

قیمومـت یـا رسپرسـتی اشـخاص در رشایطـی اعـامل 

روانـی  سـامت  دربـاره  نگرانی هایـی  کـه  می شـود 

در  اسـپیرز  جیمـی  البتـه  باشـد.  داشـته  وجـود  آنهـا 

سـال۲۰۱۹ اعـام کـرد که به دلیل مشـکات جسـمی، 

از نظـارت بـر امور شـخصی دخـرتش رصف نظر می کند 

و فقـط اداره امـور مالـی او را بـر عهـده خواهـد داشـت، 

امـا بریتنـی اسـپیرز سـال گذشـته میـادی بـا مراجعـه 

بـه دادگاه خواسـتار برکنـاری کامـل پـدرش شـده بـود، 

تـا شـخصا امـوال و دارایی هـای خـود را مدیریـت کنـد.

مـاه نوامـرب گذشـته، دادگاه درخواسـت بریتنی اسـپیرز 

را نپذیرفـت، ولـی بـا پیشـنهاد او برای مشـارکت رشکت 

کـرد؛  موافقـت  فرآینـد  ایـن  در  ترسـت«  »بسـمر  مالـی 

تصمیمـی کـه بـا مخالفـت جیمـی اسـپیرز همـراه بود.

برنـدا پنـی، حکـم دادگاه قبلـی را  پنج شـنبه، قاضـی 

تأییـد کـرد   و بـه ایـن  ترتیـب جیمـی اسـپیرز و رشکـت 

مالی »بسـمر ترسـت« به صورت مشـرتک و با اختیاراتی 

برابـر، اداره امـور مالـی بریتنی اسـپیرز را در چهارچوب 

یـک رشکـت تجـاری بـر عهـده خواهند داشـت.

اظهـارات  و  جوانـب  متامـی  بررسـی  از  پـس  قاضـی، 

طرفیـن، ضمـن رد اعرتاض جیمی اسـپیرز، درخواسـت 

او بـرای اداره کامـل امـور مالـی دخـرتش را نپذیرفـت.

بـه گفتـه قاضـی، از ایـن پس جیمی اسـپیرز بایـد برای 

و  رسمایه گذاری هـای  مخـارج  درآمدهـا،  بـر  نظـارت 

ایـن سـتاره موسـیقی بـا رشکـت مالـی »بسـمر ترسـت« 

همـکاری کنـد.

 رونـد دادرسـی ایـن پرونـده در  دادگاه، بـا توجـه پخـش 

مسـتند جدیـدی دربـاره زندگـی بریتنـی اسـپیرز مـورد 

توجـه رسـانه ها و افـکار عمومـی قـرار گرفتـه اسـت. این 

فلم سـاخته نرشیـه »نیویارک تایمز« اسـت و به جزییات 

پـدرش،  و  اسـپیرز  بریتنـی  روابـط  دربـاره  بیشـرتی 

قیمومـت و رویکـرد غیرمنصفانـه رسـانه های هـرنی در 

قبـال ایـن سـتاره بـزرگ می پـردازد؛ عاملـی کـه نقـش 

مهمـی در مشـکات روانـی او داشـت.

استعفای سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید پس ازتهدید یک ژورنالیست 

سنت جاپانی گیری چوگو؛ 

وقتی در روز ولنتاین تحفه دادن به همکاران اجباری می شود 

اولین رانندۀ زن عرب تبار در مسابقات نسکار شرکت کرد

درخواست پدر بریتنی برای کنترول کامل امور مالی دخترش رد شد

پاکسـتان در ماه های اخیر شـاهد اعرتاض روحانیون و اسـام گرایان 

بـه قانونـی بـوده اسـت کـه به دولـت اجـازه می دهد بـر بودجـه و کارکرد 

مساجد و مدارس مذهبی نظارت کند.

بـه گـزارش بی بی سـی، مجلـس ایـن کشـور در اواخـر تابسـتان بـرای 

بـرآورده کـردن خواسـته های گـروه ویـژه اقدام مالـی )اف ای تی اف( سـه 

طـرح را بـه تصویـب رسـاند. هـدف ایـن گـروه مقابلـه بـا پول شـویی و 

تامیـن مالـی تروریـزم اسـت.

بـه گـزارش روزنامـه انگلیسـی زبان اکسـپرس تریبـون، اف ای تـی اف در 

جـون۲۰۱۸ پاکسـتان را در »فهرسـت خاکسـرتی« خـود قـرار داده و از 

اسـام آباد خواسـته بـود کـه تـا پایـان۲۰۱۹ دسـت بـه اصاحـات بزنـد، 

فرصتـی کـه بعـدا بـه خاطـر همه گیـری کوویـد۱۹ متدید شـد.

گـامن مـی رود که برخـی از مدارس مذهبـی در رشـد افراطی گری نقش 

دارند.

سـه قانونـی کـه اواخـر تابسـتان در مجلـس تصویب شـد، این هـا بودند: 

طـرح امـاک وقفـی اسـام آباد؛ طـرح مبـارزه بـا پول شـویی )اصاحیـه 

دوم(؛ و طـرح مبـارزه بـا تروریـزم )اصاحیـه سـوم(.

قانـون امـاک وقفـی بـه دولـت اجـازه می دهد که بـا انتصاب رسپرسـت 

بـر درآمدهـا و فعالیت هـای مسـاجد و مـدارس مذهبی نظـارت کند.

روزنامـه انگلیسـی زبان داون روز ۲۷جنـوری گـزارش کرد کـه هیات های 

امنـای هـزاران مدرسـه مذهبـی بعـد از ایـن کـه وزارت معارف پاکسـتان 

در مـاه اکتوبـر از طریـق روزنامه هـا اعـام کـرد کـه ایـن مـدارس باید در 

اداره منطقـه خـود ثبت شـوند، دربـاره جزییات این قانـون بحث و تبادل 

نظـر کردنـد. در ایـن گـزارش آمـده بـود کـه از حـدود ۳۰هـزار مدرسـه 

مذهبـی موجـود در پاکسـتان، تنهـا ۲۹۵حوزه بـرای ثبت رسـمی اقدام 

کرده انـد.

در مـاه دسـامرب، مفتـی منیـب رحـامن، روحانـی برجسـته پاکسـتانی، 

کارزاری در مخالفـت بـا قانـون امـاک وقفـی بـه راه انداخـت و بـرای 

پیشـربد آن سـازمانی بـه نـام جنبش دفاع از مسـاجد و مـدارس مذهبی 

ایجـاد کـرد. ایـن سـازمان می گویـد کـه در کشـورهایی ماننـد مـرص و 

ترکیـه نیـز قوانیـن مشـابهی وجـود دارد.

بـه گفتـه روزنامـه داون، مفتـی رحـامن می گوید ایـن قانون تحت فشـار 

اف ای تـی اف تصویب شـده اسـت. به گفتـه او »محدودیت هـای مذهبی 

در کشـوری مثـل پاکسـتان که یـک جمهوری اسـامی اسـت پذیرفتنی 

نیسـت و اگـر مقامـات بخواهنـد این محدودیت هـا را اعامل کننـد، ما با 

آن هـا مقابله خواهیـم کرد.«

روزنامـه تنـدرو اسـام روز ۱جنوری نوشـت کـه روحانیون وابسـته به این 

سـازمان جدیـد عقیـده دارنـد کـه این قانون »تاشـی اسـت بـرای وصل 

کـردن مـدارس مذهبی بـه تروریزم.«

روزنامـه امـت روز ۲۰ جنـوری خرب داد که روند ثبـت مدارس مذهبی که 

از مـاه جنـوری در ایالـت پنجاب رشوع شـد با اعـرتاض روحانیون روبه رو 

شـده اسـت. اداره والیـت نیـز تهدیـد کـرد هـر حوزه  یـی کـه ظـرف هفت 

روز کار ثبـت را آغـاز نکنـد جریمه خواهد شـد.

روحانیـون در عیـن حـال بـه دخالـت بنیـاد صلـح و آموزش نیـز اعرتاض 

از  نادرسـتی  را متهـم می کننـد کـه گزارش هـای  بنیـاد  ایـن  و  دارنـد، 

مـدارس مذهبـی بـرای دولـت امریـکا می فرسـتد.

روزنامـه اوصـاف روز ۲۵ جنوری گزارش داد که سـازمان دفاع از مسـاجد 

و حوزه هـا برگـزاری سـمینار و کارگاه توسـط ایـن بنیـاد را در مـدارس 

مذهبـی ممنـوع کرده اسـت.

دولت هـای مختلـف پاکسـتان در چند دهه گذشـته با چالـش نظارت بر 

مـدارس مذهبی دسـت و پنجه نـرم کرده اند.

شـفقت محمـود، وزیـر معـارف ایـن کشـور، در مصاحبه بـا روزنامـه داون 

ابـراز امیـدواری کـرد کـه رونـد ثبت مـدارس ادامه پیـدا کند. بـه گفته او 

»کار زمـان می بـرد؛ مـدارس مذهبـی بـه صـورت کتبـی بـه مـا اطمینـان 

داده انـد و بـه همیـن خاطـر رونـد ثبـت ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و انجام 

خواهد شـد.«

در ایـن گـزارش همچنین از قول یکی از مقامات ناشـناس وزارت معارف 

نقـل شـده بـود کـه مـدارس مذهبـی در چنـد دهـه گذشـته بـا موفقیت 

متـام اقدامـات بـرای ثبـت و نظـارت بر کارشـان را خنثـی کرده اند.

برخـی از روحانیون رسشـناس هشـدار داده اند که اعرتاضـات در صورت 

لغـو نشـدن این قانـون ادامه پیـدا خواهد کرد.

چهارسو 


