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عــنوان های مـهم

د مالله یوسفزۍ د ژوند اړوند
 ۷ خربې

نیویارک  تایمز: 
رژیم ایران با نقشه حمله به سفارت امارات 

در اتیوپی مرتبط بوده است
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جمع آوری  برای  مختلفی  اجرایی  روش های 

زباله در مناطقی که رسوی انجام شده است، وجود 

اکرث  در  است:  متفاوت  نیز  آنها  مشکالت  و  دارد 

به خدمات  زباله بستگی  مناطق، روش جمع آوری 

خدمات  هم  مناطق  برخی  در  و  دارد  شاروالی 

چون  پالنی  نقاط  در  دارد.  وجود  خصوصی 

بخش  خدمات   ،4 و   3 کارته  و  خوشحال خان 

جمع آوری  خانه  به  خانه  صورت  به  خصوصی 

می کنند، درحالی که در مناطق غیرپالنی شاروالی 

از زباله دانی های عمومی انتقال می دهد و خدمات 

جمع آوری ...

نگاهی به »بی معنایی، رهاشدگی و متن«
 اثر نورمحمد نورنیا

ارګ: افغانستان د ناټو دوامداره مرستو ته اړتیا لري؛ 

مال برادر: د دوحې تړون دې عميل يش

فیفا: عدم اصالحات انتخاباتی تبعاتی 

منفی روی روند انتخابات می گذارد

ناتو: 
امنیت افغانستان اولویت ماست

عذرخواهی نخست وزیر اسرتالیا: 

اتهام تجاوز در پارملان را بررسی می کنیم 

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

مخالفت با بودجه؛  مخالفت با تفکیک قوا

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

این موج از تروریزم، هم به هدف قرار دادن شخصیت های تاثیرگذار اقدام می کند، هم بر مبنای ضد استعامر 
خارجی است و هم از تکنیک های اختطاف استفاده می کند و هم رفتار خود را با باورهای مذهبی توجیه 

می کند. از این رو این نوع از تروریزم، ترکیبی از متام تکنیک های امواج پیشین است.

د نوبل جایزې ګټونکې مالله یوسفزۍ له يب يب يس رسه تازه مرکه کې د 

خپلو زدکړو، د راتلونکي په اړه د هیلو او پر دې خربې کوې چې ولې یې د 

برمنګهم ګړدود )لهجه( خوښ دی. ..

روزنامـه نیویـارک تایمـز در گزارشـی اعـالم کـرد ۱۵نفـری کـه بـه اتهـام 

بررسـی حملـه بـه سـفارت امـارات متحـده عربـی در ادیـس  ابابـا، پایتخت 

اتیوپـی بازداشـت شـده اند بـا جمهـوری اسـالمی ایـران مرتبـط بوده اند...

افغانستان و تهدید موج پنجم تروریزم

«بی معنایـی، رهاشـدگی و مـن« بـا نـام فرعـی خوانش هایـی 
بـرای گفتـان نقـد و نقدادبـی در افغانسـتان، کتابی سـت کـه 
تولیـد  آثـار  از  خوانش هایـی  تـا  کوشـیده  آن  در  نویسـنده 
شـده در دهـۀ پسـین را ارایـه کنـد. او هم چنیـــن تحقیقاتـی 
بـا عناویـن مختلـف انجـام داده اسـت. اسـم ایـن کتـاب بـه 

زیبایـی و بـا تطابـق درسـت انتخـاب شـده اسـت. ..



وزیرانو  دفاع  ناټو  د  حکومت  افغان 

غونډې په درشل کې د افغانستان لپاره د 

دي.  بليل  اړینې  مرستې  دوامداره  ناټو 

غړي  ناټو  د  ویيل  ماڼۍ  ولسمرشۍ 

ګډ  له  هم  ال  افغانستان  او  هېوادونه 

پر  چې  دي  مخ  رسه  ګواښ  او  دوښمن 

وړاندې یې سرتاتژیکه همکاري او مبارزه 

په کار ده.

وزیران  دفاع  د  هېوادونو  ۳۰غړو  ناټو  د 

کیږي  جرګه  رسه  بڼه  انالین  په  چارشنبه 

چې د افغانستان راتلونکي په اړه بحث یې 

هم یوه له مهمو اجنډاوو ده.

د افغانستان د ولسمرش د ویاند مرستیال 

دواخان مینه پال وایي، افغان حکومت تر 

ډول  بشپړ  په  افغانستان  چې  مهاله  هغه 

په خپلو پښو دریږي د ناټو مرستې اړینې 

بويل.

په همدې ترڅ کې د طالبانو سیايس دفرت 

رییس مال عبدالغني برادر امریکايي ولس 

امریکا  له  او  لیکلی  لیک  پرانیستی  یو  ته 

عميل  ژمنو  د  کې  تړون  په  دوحې  د  یې 

کیدوغوښتنه کړي.

بیا  یو ځل  لیک  برادر دې  عبدالغني  مال 

ټینګار کړی چې افغانستان کې د بهرنیو 

ځواکونو پاتېدل د هیڅ لوري په ګټه هم 

نه دي.

اوږده  تر ټولو  تاریخ  امریکا د  ده ویيل، د 

په  هوکړې  کړې  د  رسه  طالبانو  له  جګړه 

بشپړ پيل کیدو پای ته رسیدالی يش.

طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوحې د 

سولې تړون د لومړی کال د پوره کېدو په 

لیک داسې  یي  درشل کې دغه ۱۱ماده 

مهال خپور کړی چې د امریکا نوې ادارې 

د دې هوکړې د بیاکتنې پرېکړه کړې ده.

وزارت  دفاع  افغانستان  د  مهال  ورته  په 

ویيل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا 

مهال نږدې سل سلنه عملیات په خپلواکه 

ناټو  د  وایې  خو  کوي  رسه  تر  خپله  بڼه 

مرستې خپل اغېز لري.

د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي يب 

له  غونډه کې  په  ناټو  د  وویل  ته  يب يس 

افغان حکومت رسه د دوامداره همکارۍ د 

ژمنتیا ډاډ ورکړل شوی.

افغانستان  د  به  کې  غونډه  دې  وویل  ده 

لوړپوړی  یو  وزارت  دفاع  د  استازیتوب  په 

چارواکی هم په انالین بڼه ګډون وکړي.

د شاميل اتالنتیک د همکاریو سازمان یا 

ناټو د ۳۰ غړو هېوادونو دفاع وزیران سبا 

او بل سبا د دوه ورځو لپاره تر ۲۰۳۰ کاله 

د ناټو پر کړنو او د افغانستان او عراق په 

وضعیت د بحث غونډه لري.

جوړیدو  له  ادارې  نوي  د  امریکا  د  دا 

امریکا  د  لومړنۍ غونډه ده چې  راهیسې 

دفاع وزیر به هم پکې وینا وکړي.

په  ځواکونو  بهرنیو  د  څخه  افغانستان  د 

وتلو یا پاتې کیدو او د دې هېواد د سولې 

پنجشنبې  بهیر بحث د دې غونډې د  په 

ورځې اجنډا ده.

ین  رسمنيش  ناټو  د  مخکې  هغې  له  خو 

غونده  خربي  یوه  په  پرون  سټولټنبرنګ 

کې په ټینګار رسه وویل چې دا ټلواله به 

له سم وخت رارسیدو وړاندې له افغانستان 

والړ  رشايطو  پر  حضور  »زموږ  وځي:  ونه 

له  هم  متحد  یو  زموږ  چې  دا  حال  دی. 

اړتیا ډېر افغانستان کې پاتېدل نه غواړي 

خو موږ به د سم وخت له رسېدو وړاندې 

هم و نه وځو.

 د ناټو وزیران به د ځمکنيو حاالتو ارزونه 

کوي او پرمختیاوې به له نژدې وڅاري.«

د ده دا څرګندونې د طالبانو او امریکا له 

نړیوال  باید  یې  مخې  له  چې  رسه  تړون 

له  میاشتو  نورو  نیمو  دوه  تر  ځواکونه 

افغانستانه ووځي اړخ نه لګوي.

خو ښاغيل سټولڼنربګ ویيل دا ټینګار یې 

ال  خربې  سولې  د  چې  دی  کبله  دې  له 

هم په نازک پړاو کې دي او د تاوتریخوايل 

کچه هم د ده په وینا د نه منلو وړ لوړه ده. 

»بی بی سی«

له  یوسفزۍ  مالله  ګټونکې  جایزې  نوبل  د 

د  زدکړو،  خپلو  د  کې  مرکه  تازه  رسه  يب يب يس 

راتلونکي په اړه د هیلو او پر دې خربې کوې چې 

دی.  خوښ  )لهجه(  ګړدود  برمنګهم  د  یې  ولې 

23کلنه مالله دې مرکه کې د خپل ژوند پر نورو 

بېالبېلو اړخونو هم غږېدلې ده. دلته مو د يب يب 

يس څلورمې راډیو رسه د هغې د مرکې اووه مهم 

ټکي راخیستي دي.

۱: برمنګهم د هغې دویم کور دی

مالله یوسفزۍ اته کاله وړاندې په داسې حال کې 

د برمنګهم ›کوین الیزابت‹ روغتون کې بسرت شوه 

چې رس ته په ډزو لګېدلې او مرګوين حالت کې 

وه. هغه د پښتونخوا سوات کې ښوونځي ته روانه وه 

چې ځايي طالبانو یې موټر ودراوه او ویې ویشته. 

مالله یوسفزۍ له دې کبله په نښه شوه چې ویل یې 

نجونې باید ښوونځي ته الړې يش.

هغې په دې مرکه کې الرن لیورين ته ویيل کله چې 

په سد راغله نو پر دې نه پوهېده چې څومره موده به 

روغتون کې پاتې وي، نو مور پالر ته یې ویيل و چې 

د فزیک کتابونه یې ور وړي، ځکه پاکستان کې یې 

د ښوونځي ازموینې رانږدې وې. مالله وايي تر دې 

وروسته یې برمنګهم دویم کور شو. هغه په مسکه 

څېره زیاتوي »لومړی مو باید د دې ځای لهجه زده 

کړې وی.« اوس د برمنګهم پر ځايي ›برومي‹ ګړدود 

حاکمه ده.

مالله وايي: »سوات مې تل لومړی کور او له ځان 

هم راته ډېر ګران دی. هیله منه یم چې ژر بېرته 

پاکستان ته والړه شم او بېا خپل کور ووینم.«

۲: د زدکړو دوره څنګه وه؟

ماللې یوسفزۍ تېر کال له اکسفورډ پوهنتون په 

فلسفه، سیاست او ټولنپوهنه کې سند تر السه کړ. 

هغه د ګڼو نورو محصلینو په څېر اړ وه چې د دغه 

پوهنتون چاپیریال رسه ځان بلد کړي.

اغلې یوسفزۍ وايي »دا لومړنۍ موقع وي چې تاسې 

له کور وتلو ته پکې اړ کېږئ - ځان بسیاینه در زده 

کوي.« غه وايي »د ژوند هغه ورځې مو ښې وي چې 

له ملګرو رسه اوسئ، ګرځئ راګرځئ. د ژوند له یوې 

غمجنې تجربې وروسته دا لومړۍ موقع وه چې د 

ماشومتوب د راګرځېدو احساس مې وکړ.« نوموړې 

زیاتوي: »پوهنتون ته تر تګ وړاندې ژوند پیکه و، 

خو چې پوهنتون ته والړم، خپل همزويل مې وکتل 

او د خپل عمر کسانو رسه مې ناسته پاسته شوه، نو 

پوه شوم چې عمر مې دومره نه دی.« هغه د کورونا 

وېروس له کبله اړ شوه چې له کور ازموینې ورکړي او 

د کورنۍ له غړو رسه ډېر وخت تېر کړي. خو مالله 

یوسفزۍ اوس هم له خپلو ملګرو رسه متاس کې 

ده او د ویډیو له الرې خربې او مرکې وررسه کوي.

۳: د هغې د خپلې دورې مزاحیه ډرامې خوښې 

دي د سند له ترالسه کولو وروسته بېکاره وخت کې 

هغې ته د ›بلیکاډر‹، ›اونيل فولز اینډ هارسز‹ او ›یس 

منسټر‹ په څېر د پخوانیو ډرامو د لیدو وخت په الس 

ورغلی. مالله به خندنۍ څېره وايي چې برېتانوۍ 

ډرامې یې خوښېږي او ګوري یې. نوموړې زیاتوي 

چې د دې ځای موسیقي یې خوښه ده، ›فېنټم اوف 

دې اوپېرا‹ یې ډېره کتلې او د هغې هره سندره یې 

خوښېږي.

۴: هغه ›بېرب‹ دی

د هغې د جسټن بیرب له ›نیور تر نیور‹ کمپوز هم 

پاکستان  یې  سندرې  دا  وايي  مالله  دی.  خوښ 

ورته  مهال  هغه  هم  څه  که   - اورېدلې  هم  کې 

پاکستان کې د خلکو  پاپ موسیقي نوې وه، خو 

خوښېده. 

۵: شخصیت یې حاکامنه خو مثبت دی

کله چې ترې وپوښتل شول چې شخيص ›کورنی‹ 

او بهر ژوند څنګه رسه جال کوي، نو ویې ویل »کور 

رنګه  یو  »زه  زیاتوي  یوه جال مالله وي.« هغه  کې 

حکم چلوم، په مثبت ډول - تل هڅه کووم چې خپل 

وروڼه وپوهوم.« مالله وايي چې پالر یې ضیا الدین 

د ښځو د حقونو ټینګ مالتړی دی، خپلو خوېندو 

رسه یې توند چلند بیخي نه خوښاوه: »تل یې ما رسه 

هم هغسې چلن کړی چې څنګه چې مې یې وروڼو 

رسه کوي.« هغه د خپل مور او پالر د مینې کیسه 

هم کوي. 

ګام  کې  ډګر  سیاست  د  ورځ  یوه  ښايي   :۶

کېږدي

مالله وايي چې کله کوچنۍ وه نو دا فکر به یې کاوه 

چې »که یوه ورځ لومړۍ وزیره شم نو هر څه به سم 

کړم. اوس راته مالومه شوه چې دا اسان کار نه دی 

مې  »اوس  زیاتوي:  هغه  لري.«  پیچلتیاوې  ډېرې 

پام د نجونو پر زدکړو ورټول دی او وروسته مالومه 

غور  راوتلو  په  ته  سیاست  وروسته  ده. ۲۰کاله  نه 

کولی شم. هغه ته ال ډېر وخت مخ کې پروت دی.« 

اغلې یوسفزۍ د هغه څه په رایادولو رسه چې دا یې 

پاکستان کې د برشي حقونو فعالیت ته اړیسته وايي 

تل دا وېره وررسه وه چې ټول عمر به په همداسې 

چاپېریال کې د ژوند تېرول ورترغاړې وي.

ډېره  د رنګ‹  ›شونډو  د  او  ›اپالتون‹  د  ۷: هغه 

شوقي ده

له هغې چې وپوښتل شول که کوم یوازې ټاپو ته 

ځي نو له ځان رسه به څه یويس، ویې ویل پوهنتون 

کې له اپالتون سخته متاثره شوه او وبه غواړي چې 

د هغه ټول لیکل له ځان رسه یويس: »له لب سېرین 

)د شونډو له رنګ( پرته هم نشم اوسېدی نو دا به هم 

ځان رسه وړم. نازک کمرنګه لب سېرین چې ښکلی 

رنګ بايس. له دې رسه تل خوشاله اوسېدی شم.

بی بی سی

راه مدنیت: موسسۀ انتخابات آزاد و عادالنۀ 

افغانستان )فیفا( می گوید که وقت کشی و عدم 

مستقل  کمیسیون  انتخاباتی  اصالحات 

انتخابات،  روند  روی  منفی  تبعات  انتخابات 

احیای اعتامد مردم نسبت به این پروسه، کسب 

برایند  و  برگزاری  برای  جهانی  کمک های 

انتخابات می گذارد.

اعالمیه یی  نرش  با  )۲۸دلو(  سه شنبه  روز  فیفا 

گفته که کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان 

نهاد مسوول برگزاری و مدیریت کنندۀ انتخابات، 

را  راه  که  مالحظه  قابل  و  اساسی  اقدام  هیچ 

روی دست  کند،  باز  انتخاباتی  اصالحات  برای 

آوردن  قسمت  در  همچنان  است.  نگرفته 

اصالحات حقوقی، تخنیکی، کادری، استفاده 

این  جانب  از  انتخاباتی  نظام  و  بایومرتیک  از 

کمیسیون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

انتخابات  در ادامۀ اعالمیه آمده که کمیسیون 

نتوانسته است  تاکنون  با گذشت چندین ماه، 

که  انتخابات  قانون  تعدیل  مورد  در  طرح خود 

را  انتخاباتی  اصالحات  مالحظۀ  قابل  بخش 

تشکیل می دهد و راه را برای اصالحات حقوقی 

انتخابات باز می کند، نهایی کند.

موسسۀ انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان تاکید 

گذشته  ماه  چند  طی  کمیسیون  این  که  کرد 

می توانست با استفاده از فرصت، طرح جامعی 

در مورد تعدیل قانون انتخابات ترتیب و جهت 

طی مراحل به  وزارت عدلیه ارایه کند، اما حتی 

موفق به انجام این کار نیز نشده است.

آمده: »ضعف  به صورت واضح  فیفا  در اعالمیۀ 

طرح  نهایی سازی  در  کمیسیون  ناتوانی  و 

وزارت  به  آن  ارایۀ  و  انتخابات  قانون  تعدیل 

و  موجود  وضعیت  تداوم  برای  را  زمینه  عدلیه 

انتخاباتی  اصالحات  رسنوشت  گنگ ماندن 

مساعد می سازد.«

سیگار  قبل  چندی  که  حالی ست  در  این 

افغانستان(  بازسازی  برای  امریکا  ویژۀ  )بازرس 

مستقل  کمیسیون  که  بود  گفته  گزارشی  در 

کارمندان  رهربی،  ضعف  از  همواره  انتخابات 

برابر  در  پاسخ گویی  حداقل  صالحیت،  بدون 

برای  نامناسب  ساختار  و  کوتاهی ها  و  تقلب 

تصمیم گیری رنج برده و می برد.

ادعای  رد  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 

و  مرکز  در  کمیسیون  که  کرد  تاکید  سیگار 

و  آورده  به وجود  سازمانی  اصالحات  والیات 

توانسته که کادرهای تحصیل یافته و با تجربه 

کمیسیون  داراالنشای  در  و  منوده  جذب  را 

کند  ایجاد  کاری  عالی  ظرفیت  یک  انتخابات 

توسط  نیز   ،۱۳۹۸ انتخابات  فرایند  متام  و 

و  مدیریت  کمیسیون  داراالنشای  کارمندان 

اجرایی گردیده است.

فیفا با اشاره به گزارش سیگار گفته که کمیسیون 

روی  مترکز  و  کار  به جای  انتخابات  مستقل 

برای  پیش رشط  یک  که  انتخاباتی  اصالحات 

پالن گذاری  به  است،  انتخابات خوب  برگزاری 

و برنامه ریزی برگزاری چهارانتخابات )انتخابات 

والیتی،  شوراهای  انتخابات  غزنی،  پارملانی 

انتخابات  و  ولسوالی  شوراهای  انتخابات 

شاروالی شهرهای بزرگ( مترکز کرده است.

به  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  موسسۀ 

این باور است: کاری که بدون آوردن اصالحات 

با  کشور  موجود  وضعیت  و  انتخابات  الزم 

چالش های فراوانی مواجه خواهد بود و نتیجۀ 

آن نیز مشکل ساز می باشد.

از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حال،  این  با 

خرب  انتخابات  چهار  برگزاری  برای  آمادگی ها 

داده و ماه میزان سال۱۴۰۰خورشیدی را برای 

پیشنهاد  حکومت  به  انتخابات ها  این  برگزاری 

کرده است.

دبیـرکل  اسـتولتنربگ،  ینـس  مدنیـت:  راه 

سـازمان پیامن اتالنتیـک شـاملی)ناتو( گفت که 

کـه  ندهیـم  اجـاز  کـه  اسـت  ایـن   مـا  اولویـت 

تروریسـتان  امـن  النـۀ  بـه  دوبـاره  افغانسـتان 

بین املللی مبدل شود.

افغانسـتان  »امنیـت  گفتـه:  اسـتولتنربگ  آقـای 

ناتـو  اعضـای  بـرای  بـل  افغان هـا،  بـرای  نه تنهـا 

نیـز مهـم اسـت. اولویـت و ماموریت ما این اسـت 

کـه نگذاریم افغانسـتان بـه مرکز امن تروریسـتان 

بین املللـی مبـدل شـود.«

قرار اسـت نشسـت وزیـران دفاع کشـورهای عضو 

)۲۹و  پنج شـنبه  و  چهارشـنبه  روزهـای  در  ناتـو 

۳۰دلـو( هفتـه جـاری به صـورت مجـازی برگـزار 

شـود. محـور بحـث آن بررسـی ماموریـت ناتـو در 

افغانسـتان و عـراق عنـوان شـده اسـت.

ناتـو  کل  دبیـر 

ایـن  کـه  می گویـد 

سـازمان از رونـد صلـح 

حامیـت  افغانسـتان 

می کنـد و ایـن کشـور 

پیـش از زمان مناسـب 

کـرد. نخواهـد  تـرک 

کـه  کـرد  تاکیـد  وی 

بسـیار  صلـح  رونـد 

شـکننده  و  پیچیـده 

سـطح  اسـت، 

بـه  نیـز  خشـونت ها 

صـورت غیرقابـل قبول 

اسـت. رفتـه  بلنـد 

کـه  اسـت  افـزوده  او 

وزیـران دفـاع موضوع ماموریت را بررسـی خواهند 

نزدیـک رصـد می کننـد. از  را  و تحـوالت  کـرد 

آقـای اسـتولتنربگ در ادامـۀ عـالوه کـرد: »بـرای 

مبـارزه بـا تروریـزم، بهرتیـن اسـلحه مـا، آمـوزش و 

افزایـش توانایـی نیروهـای محلـی اسـت. به هـر 

انـدازه کـه بـرای افغان هـا توانایـی داده شـود تـا 

در برابـر تروریـزم بجنگنـد و کشورشـان را بـا ثبات 

کننـد، هـامن انـدازه بـه نفـع متحـدان ناتـو متام 

می شـود.« رسمنشـی ناتـو همچنان بیـان کرد که 

در حال حارض شـامر نیروهای ناتو در افغانسـتان 

حـدود ۱۰هـزار تـن می رسـد. شـامر ایـن نیروهـا 

در گذشـته بـه ۱۳۰هـزار تـن می رسـید و در آن 

دخیـل  جنگـی  ماموریت هـای  در  آن هـا  هنـگام 

بودند.

موضـوع متدیـد ماموریـت ناتـو در افغانسـتان در 

حالـی  مطـرح می شـود که شـامری از کشـورهای 

عضـو ناتـو بـه خصـوص آملـان اعـالم کرده انـد که 

ماموریـت نظامیان شـان را در افغانسـتان متدیـد 

می کنـد. ایـن در حالی سـت کـه امریـکا و گـروه 

طالبـان در توافق نامـۀ دوحـه متعهـد شـده بودند 

کـه نیروهـای خارجـی تـا مـاه مـی سـال جـاری 

پیش تـر  شـوند.  بیـرون  افغانسـات  از  میـالدی 

نیـز گـزارش شـده بـود کـه نیروهـای خارجـی در 

وقـت تعییـن شـده، افغانسـتان را تـرک نخواهنـد 

کـرد. توافق نامـۀ دوحـه در دهـم مـاه حـوت سـال 

همـه  کـه  آمـده  آن  در  کـه  شـد  امضـا  گذشـته 

افغانسـتان  نیروهـای خارجـی در ظـرف ۱۴مـاه 

به قطـع  تعهـد  نیـز  طالبـان  می کننـد.  تـرک  را 

روابط شـان بـا شـبکۀ القاعـده، مذاکرات بـا دولت 

و جناح هـای  دخیـل و کاهـش خشـونت ها کـرده 

همـواره  ناتـو  و  امریکایـی  مقام هـای  امـا  بـود. 

گفته انـد کـه گـروه طالبـان به ایـن تعهـدات خود 

نکرده انـد. عمـل 

دوم  معـاون  سـعادتی،  اسـدالله  مدنیـت:  راه   

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی می گویـد کـه حقـوق 

صلـح  گفتگوهـای  در  مـردم  مذهبـی  و  اساسـی 

قربانی نخواهند شد.

آقـای سـعادتی روز سه شـنبه )۲۸دلـو( در دیـدار با 

شـامری از بـزرگان و جوانـان والیت هـای پـروان و 

بغـالن ایـن موضـوع را مطـرح کرده اسـت.

وی افـزود کـه آیندۀ مرفه و صلح آمیـز تنها با وحدت 

و یکپارچگی مردم کشـور ممکن است.

معـاون شـورای عالـی مصالحـۀ ملی تاکیـد کرد که 

سیاسـیون و نیروهـای مردمی متعهد به حراسـت از 

ارزش هـا و دسـت آوردهای دو دهـه اخیـر هسـتند 

و حقـوق اساسـی و مذهبـی مـردم در گفتگوهـای 

صلـح قربانـی نخواهند شـد.

بغـالن در  و  پـروان  بـزرگان و جوانـان والیت هـای 

ایـن دیـدار گفته اند که شـهروندان کشـور طرف دار 

سیاسـیون  کـه  دارنـد  انتظـار  و  هسـتند  صلـح 

به خاطـر تحقـق ایـن خواسـت دیرینـه در یک صف 

واحـد تـالش کننـد.

ایـن در حالی سـت کـه روزگذشـته گـروه طالبان در 

نامـۀ رسگشـاده بـه مـردم امریـکا گفته کـه هر ملت 

آرزو دارد در چـوکات اصـول و ارزش هـای خویـش 

زندگی آزاد داشـته باشـد.

طالبـان در ایـن نامـه تاکیـد کـرده کـه ایـن گـروه 

۱۹سـال گذشـته بـرای آرمان شـان مبـارزه کـرده، 

جنـگ ۱۹سـاله ثابت کـرد کـه موضوع افغانسـتان 

بـا کاربـرد زور و قـدرت، اسـرتاتژی های جنگـی و 

تبدیلـی جـرناالن حـل منی شـود.

جنـگ  ایـن  کـه  می گویـد  گـروه  ایـن  همچنیـن 

مـردم  اسـت،  امریـکا  تاریـخ  جنـگ  طوالنی تریـن 

افغانسـتان را بـا فجایـع و مشـکالت بـزرگ 

مواجه سـاخته، خسـارات سـنگین جانی و 

مالـی بـه  امریـکا هـم وارد منـوده و حیثیت 

هـم  هنـوز  و  اسـت  متـرر سـاخته  را  آن 

می رسـاند. زیـان  جهـت  دو  به هـر 

در ادامـۀ ایـن نامـه آمده که ایـاالت متحدۀ 

نتیجـه  بـه  ایـن  آن  متحـدان  و  امریـکا 

رسـیده اند کـه معضـل افغانسـتان تنهـا از 

راه تفاهم ممکن اسـت حل شـود. بنابراین 

تحقق یافـن  بـرای  را  مثبتـی  مذاکـرات 

پیـامن دوحـه، بـا گـروه طالبـان انجـام دادنـد.

توافق نامـۀ دوحـه کـه  و گـروه طالبـان در  امریـکا 

در دهـم مـاه حـوت سـال گذشـته امضـا شـده بود، 

تعهـد کردنـد کـه نیروهـای خارجی تا ماه می سـال 

جـاری میـالدی از افغانسـتان بیرون شـوند. در این 

در  خارجـی  نیروهـای  همـه  کـه  آمـده  توافق نامـه 

ظـرف ۱۴ماه افغانسـتان را تـرک می کنند. طالبان 

نیـز تعهـد به قطـع روابـط     شـان بـا شـبکۀ القاعـده، 

مذاکـرات بـا دولـت و جناح هـای  دخیـل و کاهـش 

خشـونت ها کـرده بـود.
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ستانکزی: قربانی جنگ، افغان ها  اند
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صحبت منودند. وی گفت که قربانی اصلی جنگ جاری در کشور، افغان ها اند.
 آقای ستانکزی ضمن تاکید بر تقویت و تحکیم اجامع بین افغان ها و داشنت صدای واحد برای تامین صلح و ثبات پایدار، تاکید کرد که افغانستان نباید به گذشته تاریک 

بازگردد. وی می گوید که با اتحاد و هم بستگی، تهداب گذاشته شده را باید مستحکم تر کرد.



افغانستان و تهدید موج پنجم تروریزم

وقتی پس از حملۀ یازدهم سـپتامبر مشـخص شـد که این حمله 
از سـوی القاعـده کـه در افغانسـتان پایـگاه داشـت برنامه ریـزی 
قدرت منـد  و کشـورهای  امریـکا  اسـت، سیاسـت مداران  شـده 
جهـان بـه میـزان قـدرت تروریزم بین المللـی پی بردنـد و به این 
نتیجـه رسـیدند کـه نادیـده گرفتن خطرهـای بالقـوۀ تروریزم، تا 
چـه انـدازه می تواند منافع ملی آنـان و امنیت جهانـی را با تهدید 
مواجه سـازد. شـاید دوِد فروریختـِن برج های تجـارت جهانی که 
بـه چشـم امریـکا رفتـه بـود، تـاوان فراموشـی افغانسـتان بـود؛ 
افغانسـتانی کـه اینـک به پایـگاه تروریزم بین المللی تبدیل شـده 

است. 
پـس از ایـن حملـه ایاالت متحـدۀ امریکا در هفتـم اکتوبر همان 
سـال بـرای از بیـن بـردن پایـگاه تروریـزم و بـا حمایـت جامعۀ 
جهانـی و قطع نامـۀ شـورای امنیـت، به افغانسـتان حملـه کرد و 
توانسـت در از بیـن بـردن پایگاه هـای القاعـده موفـق باشـد، اما 
حـاال پـس از بیسـت سـال حضـور در افغانسـتان و دغدغۀ نقطۀ 
پایـان گذاشـتن بر این حضور بیست سـاله، دوبـاره احتمال تبدیل 
شـدن افغانسـتان به پایگاهی بـرای تروریزم بین المللی از سـوی 

گـروه مطالعاتی افغانسـتان مطرح شـده اسـت. 
همین طـور ناتـو نیـز از تبدیل شـدن دوبارۀ افغانسـتان بـه پایگاه 
تروریـزم ابـراز نگرانی کرده اسـت. بسـیاری از کارشناسـان حوزۀ 
امنیـت نیـز بـر ایـن باورنـد کـه حضـور تروریـزم بین المللـی در 
افغانسـتان می توانـد دوبـاره تبدیـل بـه خطـری بـرای جامعـۀ 

جهانـی تبدیل شـود. 
در ایـن میـان محمد اشـرف غنـی، رییس جمهـور کشـور نیز در 
مـوارد متعـددی از اصطالح )موج پنجـم تروریزم( اسـتفاده کرده 
اسـت. بـه عنـوان نمونـه، می تـوان بـه سـخنرانی وی در هفتـاد 
و پنجمیـن اجـالس مجمـع عمومـی سـازمان ملـل اشـاره کرد.  
وی در قسـمتی از ایـن سـخنرانی گفـت: »مـا در مـوج پنجـم 
تروریـزم جهانـی زندگـی می کنیـم و می میریـم، بـرای برقراری 
صلـح پایـدار در افغانسـتان، باید ریشـه های تروریـزم را که مانند 
طاعـون در منطقـه مـا گسـترش یافته و بـه یک تهدیـد جهانی 
تبدیل شـده برطـرف کنیم.« این سـخنرانی اشـرف غنی مربوط 

به سـال ۲۰۲۰ اسـت. 
در سـال های پیشـین هـم اشـرف غنـی بـه مسـالۀ مـوج پنجم 
تروریـزم اشـاره کرده اسـت، مثـال در کنفرانس دو روزۀ افسـراِن 
ارشـد نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کـه در سـال ۲۰۱۷، در کاخ 
ریاسـت جمهـوری در کابـل برگزار شـده بود، اشـرف غنی چنین 
اظهـار داشـت کـه: »جنـگ افغانسـتان داخلی نیسـت؛ اگـر این 
جنـگ داخلـی می بـود بایـد خاتمـه می یافـت، امـا اکنـون ما در 

مـوج پنجـم تروریـزم بین المللی قـرار دارد.«
همیـن گونـه اشـرف غنـی در مـاه میـزان سـال جاری شمسـی 
در مالقاتـی کـه بـا خبرنـگاران در کاخ ریاسـت جمهوی داشـت 
نیـز بـه مـوج پنجـم تروریـزم اشـاره کـرده بـود و در تازه تریـن 
مـورد، در دوحـه و ضمِن سـخنرانی خـود در انسـتیتوت مطالعات 
منازعـه و مسـایل بشـری بـه مواجـه بـودن افغانسـتان بـا موج 

پنجـم تروریـزم اشـاره کرده اسـت.
امـا سـوال اساسـی این اسـت کـه موج پنجـم تروریزم چیسـت؟ 
گروه هـای  کـدام  دارد؟  مشـخصاتی  چـه  پنجـم  مـوج  ایـن 
تروریسـتی را می تـوان موج پنجم انگاشـت؟ آیا می تـوان طالبان 
را بـه عنـوان موج پنجـم تروریزم انگاشـت و میـزان تهدید موج 

پنجـم تروریـزم تا چـه میزان اسـت؟
امواج پنج گانۀ تروریزم به چه معناست؟

طبقه بنـدی تروریـزم مـدرن در چهـار مـوج، بـرای اولیـن بـار از 
سـوی دیویـد راپوپـورت، نظریه پـرداز برجسـتۀ انگلیسـی مطرح 
شـد. وی تروریـزم را از سـال ۱۸۸۰ تـا کنـون در چهـار مـوج 
تقسـیم بندی کـرد. امـواج چهارگانه  یـی کـه از سـوی راپوپـورت 
مطرح شـدند عبارت  انـد از: موج اول تروریزم که از ۱۸۸۰ شـروع 
شـده و بـه مـدت چهل سـال ادامه داشـت. این مـوج، موجی بود 
کـه از سـوی آنارشیسـت ها راه انـدازی شـده بـود، آنارشیسـت ها 
معتقـد بودنـد که برای آوردن تغییـر در جامعه، باید بـه ترور افراد 

تاثیرگـذار در جامعـه اقـدام کرد. 
مـوج دوم تروریـزم، تروریـزم نشنالیسـتی بـود، ایـن تروریـزم بر 
مبنـای ملی گرایـی و مقابلـه بـا اسـتعمار شـکل می گرفـت، در 
ایـن نـوع از تروریـزم، تروریسـت ها، اقـدام بـه تـرور نظامیـان و 
سیاسـت مداران مربـوط بـه دولت هـای اسـتعمارگر می پرداختند. 
پیش قـراوالن این مـوج از تروریزم، سوسیالیسـت های لهسـتانی 
و برخـی گروه هـای هنـدی خصوصـاً در بنـگال بودنـد. در هـر 
دوی ایـن مـوارد سـنت تروریسـتی تـا مدت هـا پس از دسـتیابی 
بـه اسـتقالل ادامـه یافت. ایـن موج نیز بـرای مدت چهل سـال 

یافت.  ادامـه 
مـوج سـوم تروریـزم، مـوج مارکسیسـتی تروریـزم اسـت کـه از 
سـوی انقالبیـون روسـی پی گیـری می شـد. ایـن تروریـزم بـر 
مبنـای ایدیالـوژی مارکسـیزم بوده و با فروپاشـی اتحـاد جماهیر 
شـوروی، رو بـه خاموشـی گراییـد. ایـن نـوع از تروریزم، بیشـتر 
بـه آدم ربایـی و در مـوارد بسـیاری بـه هواپیماربایـی محـدود 
می شـد، اما بـا افـول ایدیالوژی های آنارشیسـتی، ناسیونالیسـتی 
و مارکسیسـتی، از سـال های پایانـی دهـه ۱۹۹۰ افراط گرایـی 
مذهبـی باعث ایجـاد موج جدیدی از رفتارهای تروریسـتی شـد. 
پیش بینـی می شـود کـه ایـن مـوج تـا سـال۲۰۱۵ ادامـه یافته و 

سـپس جـای خـود را بـه رفتارهـای نژادگرایانـه  دهد.

نام هـای  ایـن رو، می تـوان چهـار مـوج تروریـزم را، تحـت  از 
تروریزم آنارشیسـتی، تروریزم نشنالیسـتی، تروریزم مارکسیسـتی 
و تروریـزم دینـی طبقه بنـدی کـرد. همین طـور هـر یـک از ایـن 
امـواج بـا تاکتیـک مشـخصی شـناخته می شـوند یـا بهتر اسـت 
گفتـه شـود از بیشـتر با یـک تاکتیـک گـره خورده اند، مـوج اول 
بـا ترورهـای هدف منـد شـناخته می شـود، مـوج دوم بـا حمله به 
اهـداف نظامـی، مـوج سـوم بـا هواپیماربایـی و موج دینـی آن با 

حملـۀ انتحاری شـناخته می شـود.
دکتـور آریـن مـوج شـریفی، رییـس پیشـین ارزیابـی تهدیـدات 
ارشـد  پژوهشـگر  و  ملـی  امنیـت  دفتـر شـورای  ملـی  امنیـت 
مطالعـات امنیـت ملـی، ضمن اشـاره بـه امـواج چهارگانـۀ فوق، 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـوج پنجـم تروریـزم، در ادامـۀ امـواج 
چهارگانه  یـی مطـرح می شـود کـه دیویـد راپوپورت مطـرح کرده 
اسـت. بـه بـاور دکتـور شـریفی، این مـوج بـا توجه رونـد تکامل 

امـواج چهارگانـۀ تروریـزم قابـل مطالعـه و بررسـی اسـت.
زاهـد آریـا، کاندیـدای دکتـورای مطالعـات اسـتراتژیک و دفاعی، 
اشـاره می کنـد که اصطـالح موج پنجـم تروریزم بـرای اولین بار 
از سـوی جفـری کاپالن و جفری سـیمون، دو نظریه پـرداز حوزۀ 

مطالعات امنیتی و سیاسـی مطرح شـده اسـت. 
بـه بـاور آقای آریـا این دو اندیشـمند تالش کردند تـا موج پنجم 
تروریـزم را نظریه پـردازی کننـد و بـرای آن مشـخصاتی مطـرح 

کننـد. در ادامـه بـه مشـخصات این مـوج پرداخته می شـود.
مشخصۀ موج پنجم تروریزم چیست؟

دکتـور آریـن شـریفی در مورد موج پنجم به دو مشـخصه اشـاره 
: می کند

جغرافیایـی کالن تحـت کنترول خـود دارند/دغدغۀ   •
تصـرف یـک جغرافیـا را دارند؛ به بـاور دکتور شـریفی موج پنجم 
تروریـزم برخـالف امـواج قبلـی تروریـزم، تـالش می کنـد تـا 
محـدودۀ جغرافیایـی کالنی را بـرای خود تصرف کنـد. به عنوان 
نمونـه می تـوان به داعش اشـاره کـرد که حوزه های مشـخص و 
چنـد دولـت را بـه عنـوان محدودۀ خالفـت خود تعیین کـرده بود 

و در پـی آن بـود کـه آن محـدوده را تصـرف کنـد.
سـاختاری شـبه دولتی دارند؛ دکتور شـریفی ساختار   •
شـبه دولتـی را به عنوان یکی از مشـخصات موج پنجـم تروریزم 
معرفـی می کنـد. بـه بـاور دکتـور شـریفی مـوج پنجـم تروریـزم 
سـاختار و تشـکیالتی شـبه دولتـی دارد و یـا هم در پی آن اسـت 
کـه بـرای خـود یـک دولـت ایجـاد کنـد. ماننـد داعش که اسـم 
خـود را هـم دولـت اسـالمی عراق و شـام انتخـاب کرده بـود. از 
ایـن رو می تـوان تعریـف یـک سـاختار دولتـی را به عنـوان یکی 
از مشـخصه های گروه هـای تروریسـتی موج پنجم دانسـت. البته 
دکتـور شـریفی اشـاره می کند کـه موج پنجـم تروریـزم، هنوز به 
انـدازۀ امـواج پیشـین تروریزم تیوری پردازی نشـده اسـت و هنوز 
راه زیـادی مانـده تـا ایـن مفهـوم در مطالعـات امنیت جـا بیفتد. 
 )Wave( دکتـور شـریفی بـر این بـاور اسـت که عبـارت موج یـا
در ایـن مـورد چندان درسـت نیسـت؛ زیـرا موج به جنبشـی گفته 
می شـود کـه حـوزۀ کالنـی از جهـان را تحـت کنتـرول بگیـرد، 
امـا آنچـه مـوج پنجـم تروریـزم خوانـده می شـود، ایـن ویژگـی 

جهان شـمولی را نـدارد.
زاهـد آریـا، ضمن اشـاره به دو مشـخصۀ فـوق اشـاره می کند که 
جفـری کاپـالن و جفری سـیمون، هر یـک در مورد مـوج پنجم 
تروریـزم روی مشـخصات جداگانه  یـی تمرکـز کرده انـد. آنچـه 
محـور تمرکـز کاپالن بوده اسـت، تصـرف جغرافیـای کالن بوده 
و آنچـه بیشـتر محـور تمرکـز سـیمون قرار گرفتـه بود، اسـتفادۀ 
گسـترده از فضـای مجازی و شـبکه های اجتماعی اسـت. به باور 
سـیمون مـوج پنجـم تروریـزم از رسـانه ها و فضـای مجـازی به 

گونه  یـی گسـترده اسـتفاده می کند.
البتـه زاهـد آریـا بـر این باور اسـت که مشـخصه  یی که سـیمون 
در مـورد مـوج پنجـم گفتـه اسـت، توانایـی تفکیک این مـوج از 
امـواج دیگـر را نـدارد. آقـای آریـا تاکیـد می کنـد که اسـتفاده از 
فضـای مجـازی، در موج چهـارم تروریزم هم وجـود دارد و از این 
رو، نمی تـوان ایـن مشـخصه را به عنـوان وجه امتیـاز موج پنجم 

تروریزم انگاشـت.
برعـالوه زاهـد آریـا، سـه مشـخصۀ دیگـر را هـم در مـورد موج 

پنجـم تروریـزم صـادق می دانـد:
الهام گرفتن از امواج پیشین   •

استفاده از اقتصاد جرمی  •
ارتباط با شبکه های تروریستی بین المللی  •

بـه بـاور آقـای آریـا ایـن مـوج از تاکتیک هایـی که توسـط امواج 
پیشـین تروریسـتی بـه کار گرفته می شـده اسـت، همچـون ترور 
هدف منـد، حملـه بـه اهـداف نظامی و انتحـاری الهام مـی گیرد. 
همان طـور از ناحیـۀ اقتصـاد جرمـی و مـواردی همچـون قاچاق، 
ارتبـاط  برعـالوه کـه  تغذیـه می کنـد.  آدم ربایـی و پول شـویی 

گسـترده  یی بـا گروه هـای تروریسـتی بین المللـی نیـز دارد.
اشرف غنی مشخصات این موج را چه می داند؟

بـا توجه به اینکه اشـرف غنـی همواره در سـخنرانی های مختلف 
خـود چـه در داخـل کشـور و چـه در خـارج از کشـور از این موج 
سـخن زده اسـت، خـوب اسـت به ایـن سـوال پرداخته شـود که 
مشـخصات ایـن موج بنـا به دیدگاه اشـرف غنی چیسـت؟ ظاهرا 
اشـرف غنی سـه مشـخصۀ که در گفته هـای آقای آریا آمـد را در 
سـخنرانی های خـود بـه عنوان مشـخصات مـوج پنجـم تروریزم 

یـاد کـرده اسـت.  بـه عنـوان نمونـه اشـرف غنـی در ضمـن 
سـخنرانی خـود در کنفرانـس امنیتـی مونیـخ در سـال۲۰۱۶، 
گفتـه بود کـه موج پنجم تروریـزم، تکنیک های امواج پیشـین 

تروریـزم در یـک و نیـم قـرن گذشـته را بـه کار می گیرد. 
ایـن مـوج از تروریـزم، هم به هـدف قرار دادن شـخصیت های 
تاثیرگـذار اقـدام می کنـد، هـم بر مبنـای ضد اسـتعمار خارجی 
اسـت و هـم از تکنیک هـای اختطـاف اسـتفاده می کنـد و هم 
رفتـار خـود را بـا باورهـای مذهبـی توجیـه می کنـد. از این رو 
ایـن نـوع از تروریـزم، ترکیبـی از تمـام تکنیک هـای امـواج 

پیشـین است.
همین طـور اشـرف غنـی در قسـمتی از سـخنرانی خـود در 
هفتـاد و پنجمیـن مجمـع عمومی سـازمان ملل به مشـخصۀ 
ارتبـاط مـوج پنجم تروریزم با شـبکه های تروریسـتی و جنایی 

بین المللـی اشـاره کرده اسـت. 
برعـالوه اشـرف غنـی در همین سـخنرانی خود به مشـخصۀ 
اسـتفاده از اقتصـاد جرمـی از سـوی مـوج پنجـم تروریزم هم 

اشـاره کرده اسـت. 
او در قسـمتی از سـخنرانی خـود می گویـد: »از مشـخصه های 
دیگـر تروریـزم می تـوان بـه روابـط ذاتـی و اساسـی آنـان بـا 
شـبکه های اقتصادی جرمی باالخص شـبکه های مـواد مخدر 
کـه بـه مثابـه عرصه  یی بـرای سیاسـت های جرمـی و جهانی 

می باشـد، اشـاره نمود.«
بنابرایـن بـه صـورت خالصـه اشـرف غنـی سـه مشـخصۀ 
الهام گیـری از امـواج پیشـین، ارتباط بـا گروه های تروریسـتی 
بین المللـی و ارتـزاق از اقتصـاد جرمـی را از مشـخصات مـوج 

پنجـم تروریـزم می دانـد.
کـدام  گروه هـا را می تـوان به عنـوان مـوج پنجـم 

کرد؟ دسـته بندی  تروریـزم 
داعـش بـه عنوان نمـاد موج پنجم تروریزم شـناخته می شـود. 
بسـیاری از کارشناسـان بـر این باورنـد که داعـش کامل ترین 
نمونـۀ موج پنجـم تروریزم اسـت و به صورت واضـح می توان 

ایـن مشـخصات را در داعش دید. 
دکتـور آریـن شـریفی و همین طـور آقـای زاهـد آریـا تاکیـد 
می کننـد کـه داعـش، مشـخصات مـوج پنجـم تروریـزم را به 
خوبـی در خـود دارد. بـه عنـوان نمونـه داعش هـم جغرافیای 
کالنـی را تصـرف کرده بـود/ در پی تصرف آن بـود و هم خود 

را سـاختاری دولتـی معرفـی می کرد.
البتـه قابـل یادآوری اسـت کـه برخـی از نظریه پـردازان حوزۀ 
امنیـت، بوکـو حـرام کـه در شـمال نیجریـه فعالیـت می کنـد 
را هـم مشـمول همیـن تعریـف دانسـته اند و آن را هـم گـروه 

تروریسـتی مربـوط بـه مـوج پنجـم توصیـف کرده اند. 
آیـا طالبان هـم مشـمول مـوج پنجم تروریسـتی 

می شـوند؟
محمـد هاتـف، روزنامه نـگار و تحلیلگر مسـایل امنیتـی تاکید 
می کنـد کـه طالبـان هـم جـز مـوج پنجـم تروریـزم هسـتند. 
آقـای هاتـف می گویـد کـه تمـام مشـخصاتی که بـرای موج 
پنجـم تروریـزم گفتـه شـده، در مـورد طالبان صـدق می کند. 
دارنـد/  کنتـرول  تحـت  را  کالنـی  جغرافیـای  هـم  طالبـان 
می خواهنـد تحت کنترول داشـته باشـند. هم سـاختاری دولت 

دارند. 
می خواهنـد  کـه  برعـالوه  طالبـان  هاتـف  آقـای  بـاور  بـه 
جغرافیایـی به اسـم افغانسـتان را تحـت کنترول خـود بگیرند، 
سـاختاری دولتـی هـم دارنـد. طالبان همیـن حاال بـرای تمام 
دارنـد و  نام نهـاد  والـی و ولسـوال  والیت هـا و ولسـوالی ها، 
تشـکیالت آنان، با امارت اسـالمی که سـاختاری دولتی اسـت 

گـره خورده اسـت. 
آقـای هاتـف می گویـد کـه طالبـان هـر سـه مشـخصه را که 
رییس جمهـور در سـخنرانی های خـود گفتـه، دارا می باشـند؛ 
طالبـان هـم از تاکتیک های امواج پیشـین همچـون ترورهای 
انتحـاری  عملیـات  و  نظامـی  اماکـن  بـه  هدف منـد، حملـه 
اسـتفاده می کننـد و هـم از اقتصـاد جرمی همچـون قاچاق به 
ویـژه قاچـاق مـواد مخدر ارتـزاق می کننـد و هم بـا گروه های 
تروریسـتی بین المللی همچـون داعش و القاعـده ارتباط دارند. 
بـه باور آقـای هاتف، طالبان نیز مشـمول موج پنجـم تروریزم 

. هستند
میزان خطر موج پنجم تروریزم چقدر است؟

آقـای زاهـد آریـا تاکیـد می کنـد کـه افغانسـتان بـا تهدیـد 
تروریـزم بین المللـی مواجـه اسـت و ایـن تهدیـد نـه تنهـا که 
افغانسـتان، بـل منطقـه و جهـان را بـا خطـر مواجه می سـازد. 
فعالیـت  گروه های تروریسـتی مختلـف در افغانسـتان می تواند 
ایـن کشـور را بـه پایـگاه و مرکز تروریـزم در منطقـه و جهان 

کند. تبدیـل 
آقـای هاتـف تاکید می کند که حضور بیسـت گروه تروریسـتی 
در افغانسـتان همچـون القاعـده، لشـکر طیبـه، جیـش محمد، 
سـپاه صحابه، شـبکه حقانـی، تنظیـم البدر، حرکت ترکسـتان 
شـرقی، نهضت اسـالمی اوزبیکسـتان و دیگر گروه های فعال 
تروریسـتی باعث شـده که افغانسـتان همچنان تهدیدی بالقوه 

بـرای امنیت جهانی باشـد.  
آقـای هاتـف بـا توجـه بـه اینکـه طالبـان را نیـز مـوج پنجـم 
تروریـزم می دانـد و از سـویی بـه بـاور او ایـن گـروه روز بـه 
روز قوی تـر می شـوند، تاکیـد می کنـد کـه اگـر افغانسـتان و 
تهدیدهـای برآمـده از ایـن مـوج در افغانسـتان نادیـده گرفتـه 
شـود، ما شـاهد تکـرار وقایعی چـون یازدهم سـپتامبر و تهدید 

دوبـارۀ امنیـت جهانـی از خاک افغانسـتان هسـتیم. 
بـه گفتـه هاتـف، در میـان کشـورهای منطقه، هیچ کشـوری 
بسـان افغانسـتان، بـا تهدیـد مـوج پنجـم مواجـه نیسـت و به 
همیـن جهـت بایـد بـه ایـن تهدیـد، توجـه ویژه  یـی صـورت 

. د بگیر
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رسمقاله

 یکــی از اصــول پذیرفته شــده در نظام هــای دموکراتیــک 
ــول  ــوا از اص ــک ق ــت. تفکی ــوا اس ــک ق ــل تفکی ــروز، اص ام
ــه براســاس  ــای مردم ســاالر اســت ک بســیار مهــم در نظام ه
ــه و  ــه، مقنن ــخص مجری ــوای مش ــه ق ــان س ــدرت می آن، ق

قضاییه تقسیم می گردد. 
تفکیــک  فرانســوی واضــع اصــل  مونتســکیو دانشــمند 
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــید ک ــن می اندیش ــه ای ــت. وی ب قواس
ــا پیشــنهاد ایــن نظریــه تــاش  قــدرت را کنتــرل کــرد. او ب
کــرد تــا بتوانــد در گام اول، قــدرت را تقســیم و در گام بعــدی 

ــد.  ــدرت بیاب ــرل ق ــرای کنت راهــی ب
در نظام هــای مختلــف، برداشــت های مختلفــی از مســاله 
تفکیــک قــوا بــه میــان آمــد و همیــن عاملــی شــد بــر اینکــه 
ــد. در  ــود آی ــبی به وج ــق و نس ــوای مطل ــک ق ــوع تفکی دو ن
ــت  ــق آن اس ــوع مطل ــوا از ن ــک ق ــتی تفکی ــای ریاس نظام ه
ــری دارد و  ــل از دیگ ــتقال کام ــوا اس ــدام از ق ــر ک ــه ه ک
ــاالت  ــد. ای ــت کنن ــر دخال ــف یکدیگ ــد در وظای ــی توانن نم
متحــده امریــکا نمونــه خوبــی بــرای ایــن گونــه نظام هاســت. 
در مقابــل نظــام پارلمانــی قــرار دارد کــه در آن تفکیــک قــوا 
نســبی حاکــم اســت کــه براســاس آن قــوا در انجــام امــورات 
ــیاری از  ــتند و بس ــم هس ــا ه ــک ب ــکاری نزدی ــود در هم خ
ــام  ــد. نظ ــی می کنن ــترک اجرای ــورت مش ــه ص ــف ب وظای
سیاســی انگلســتان می توانــد نمونــه خوبــی بــرای ایــن 

ــد. ــا باش ــته از نظام ه دس
بــه بــاور کارشناســان حــوزه حقــوق عمومــی، کشــور مــا هــم 
ــام  ــانه هایی از نظ ــم نش ــتی و ه ــام ریاس ــانه هایی از نظ نش
ــون اساســی افغانســتان،  ــی  را داراســت. براســاس قان پارلمان
ــت در کشــور اســت  ــام باصاحی ــن مق ــور باالتری رییس جمه
کــه می توانــد بســیاری از تصامیــم مهــم را اتخــاذ کنــد. بــه 
ــای  ــی مکانیزم ه ــار برخ ــاله در کن ــن مس ــد ای ــر می رس نظ
سنجیده شــده مــا را بــه ســمت نظــام ریاســتی ســوق 
ــه  ــت ک ــز دارای صاحیت هایی س ــان نی ــا پارلم ــد، ام می ده
ــای  ــوارد دخالت ه ــی م ــه در برخ ــد ک ــازه می ده ــه آن اج ب
خــود را داشــته باشــد. البتــه ایــن دخالت هــا بایــد در 
ــم  ــرای بهترشــدن تصامی ــه ب ــوده و زمین ــون ب چارچــوب قان

ــم آورد. ــت فراه دول
ــت  ــان دول ــده می ــال آین ــه س ــوص بودج ــفانه در خص متاس
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــد ک ــود آم ــی به وج ــان چالش های و پارلم
ســند بودجــه دو مرتبــه از ســوی پارلمــان رد شــود. در ظاهــر 
امــر، ســند بودجــه از دیــد پارلمــان دچــار مشــکاتی از جمله 
یکســان نبودن معاشــات کارمنــد دولــت و مــواردی مثــل آن 
اســت؛ امــا اگــر ظاهــر قضیــه بگذریــم متوجــه خواهیــم شــد 
ــال  ــه س ــا بودج ــت ب ــان از مخالف ــی پارلم ــدف اصل ــه ه ک
آینــده برمی گــردد بــه مباحــث سیاســی کــه نــه ارتبــاط بــه 
ــل از  ــن وکا دارد ب ــع موکلی ــه مناف ــی و ن ــع کان مل مناف
زوایــای پنهــان مشــخص اســت کــه وکای پارلمــان خواهــان 
ــه  ــی ک ــود هســتند؛ منافع ــع شــخصی خ ــه مناف ــیدن ب رس
ــی،  ــای خــرد و کان مل ــب ســهم داشــتن در پروژه ه در قال
ــر  ــرای انجــام فرمایشــات غی ــرار دادن وزرا ب تحــت فشــار ق
ــی وکا  ــای فراقانون ــن عملکرده ــده گرفت ــی وکا، نادی قانون
ــی  ــا تجل ــد آنه ــوارد مانن ــی و م ــرمایه های مل ــاراج س در ت

ــد. ــدا می کن پی
ــایل  ــه مس ــیدگی ب ــه در رس ــان داده ک ــا نش ــان باره پارلم
مهــم کشــوری و تصمیم گیــری در خصــوص مباحــث مهــم، 
به جــای آنکــه بــه فکــر منافــع ملــی باشــد بــه فکــر آن اســت 
تــا اهــداف کوتــاه مــدت وکا تامیــن گــردد. مــواردی ماننــد 
دریافــت پــول بــرای تاییــد نامــزد وزرای پیشــنهادی از جانب 
ــه اســتیضاح، اســتفاده غیــر قانونــی از  دولــت، تهدیــد وزرا ب
صاحیــت هــا، اســتفاده غیــر قانونــی از حــق مصونیــت و ... 
از جملــه مــواردی اســت کــه اهــداف شــخصی وکا را نشــان 
ــر  ــه فک ــه ب ــای آنک ــر وکا به ج ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می ده
ــا  ــت ب ــرای موافق ــند ب ــود باش ــن خ ــردم و موکلی ــع م مناف
یــک طــرح یــا رد آن، ابتــدا بــه فکــر منافــع شــخصی خــود 

هســتند.
در بحــث بودجــه 1400 نیــز چالــش، مــوارد ظاهــری 
ــه  ــرا ک ــت؛ زی ــود، نیس ــوان می ش ــان عن ــط پارلم ــه توس ک
براســاس اصــل تفکیــک قــوا مســوولیت تنظیــم ســند بودجــه 
دولــت اســت کــه در قانــون اساســی نیــز بــه آن اشــاره شــده 
ــه  ــد. اینک ــد کن ــا تایی ــد آن را رد ی ــا می توان ــان تنه و پارلم
پارلمــان خواهــان درج نظــرات خــود در ایــن ســند اســت نــه 
ــی.  ــع مل ــه براســاس مناف ــون اساســی اســت و ن ــق قان مطاب
زیــرا کــه بــر همــگان روشــن اســت کــه پارلمــان، بــه محــل 
ــع  ــه مناف ــت ک ــده اس ــل ش ــودجو تبدی ــی س ــه عده ی معامل
ــک  ــداف کوچ ــه اه ــیدن ب ــز رس ــت آوی ــور را دس کان کش

فــردی خــود کــرده انــد.
ــه  ــل نشــان داد ک ــن تقاب ــه ای ــت ک ــوان گف ــت می ت در نهای
تصمیمــات پارلمــان نــه براســاس منافــع ملــی، نــه براســاس 

قانــون اساســی و نــه براســاس تفکیــک قــوا اســت.

مخالفت با بودجه؛ 
مخالفت با تفکیک قوا

3 تحلیل madanyatdaiسال دهم         چهارشـنبه 29 دلو 1399 ly.com

محمدهادی ابراهیمی



 «بی معنایـی، رهاشـدگی و مـن« بـا نـام فرعـی خوانش هایـی 
بـرای گفتـان نقـد و نقدادبـی در افغانسـتان، کتابی سـت کـه 
تولیـد  آثـار  از  خوانش هایـی  تـا  کوشـیده  آن  در  نویسـنده 
ارایـه کنـد. او هم چنیـــن تحقیقاتـی  شـده در دهـۀ پسـین را 
بـه  ایـن کتـاب  اسـم  انجـام داده اسـت.  بـا عناویـن مختلـف 
زیبایـی و بـا تطابـق درسـت انتخـاب شـده اسـت. من هـا در 
کتـاب، بـــه معنای واقعـی در خـای بی معنایی رها شـــده اند. 
بـا  بـه عبارتـی نویسـنده، آگاهانـه من هـا را پراکنـده کـرده و 
معلق قـــراردادن، آنهـا را در بی معنایـی نگه داشـــته اسـت. بـر 
همیـن اســـاس من هـای گـردآوری شـده در ایـن مجموعـه، 
صورت بنـدی مشـخصی ندارنـد. نـه همـه مطالـب بـه صـورت 
مقـاالت  صـورت  بـه  نـه  شـده اند،  نگاشـــته  نقـد  خوانـش 
تحقیقـی و نظـری. ایـن چند دسـته گی، کتـاب را در شـکلی از 
پراکندگـی و بی معنایـی قرار داده اسـت. کتـاب در چهاربخش 
تدویـن شـده اسـت کـه اینجا درنگـی مخترص بر هـر بخش آن 
خواهـم داشـت. بخـش اول رشحـی بـر مکاتب و نظریه هـــای 
ادبـی اسـت که نویسـندگان و پژوهشـگران افغان آنهـا را نقد یا 
ترجمـه کرده انـد و یـا مـورد پژوهـش قـــرار داده اند. نویسـندۀ 
کتاب هـای متعـددی چـون »تیوری هـای ادبـی و نقـد ادبی« از 
محمدرحیـم الهـام، «داناییهـای ممکـن مـن« از یعقوب یسـنا، 
محمدحسـین  افغانسـتان«از  داستان نویسـی  تحلیلـی  »تاریـخ 
محمـدی، »بوطیقـای نـو« از سـیدرضا محمـدی « مالیخولیـا و 
تردیـد» از عمـــران راتـب، »مواجهـــه بـا من« از دکتـــر یامان 
و...  فخـری،  حسـین  از  دیدگاه هـا»  و  «داسـتان ها  حکمـت، 
ارایـه  آنهـــا  دربـارۀ  مختـرصی  توضیحـات  و  می بـرد  نـام  را 
می دهـد. نورنیـا آشـنایی ادبیات افغانسـتان با ادبیـات جهان را، 
بـا آغـاز بـه کار مجلـۀ دولتـی »رساج االخبـار« که بیـش از یک 

سـده از فعالیـت آن می گـــذرد، مقـــارن می دانـد. 
اختصـاص  ترجمـــه  بـه  سـتونی  »رساج االخبـار»  در  گویـــی 
رمـان  آن  ترجمه هـای  از  یکـی  کـــه  اسـت،  داشـــته 
ِ »سـیاحت بـر روی زمیـن در هشـــتاد روز«   ِ سورریالیســـتی 
از ژول ورن اسـت. در قسـمت دوم بخـش یکـم، نویسـنده بـه 
خوانشـی از کتاب های»زندگـی در قار می گذرد» از عفیـــف 
باخـری »فرامـوش کابـــل« از ابراهیـم امینی، «در برگشـــت به 
مـرگ« از یعقـوب یســـنا، »مـن فقط ســـیاه نبودم» از حکیـــم 
علی پـور، و... می پـردازد و بـــا دیـدی دقیـق و بیـان شـیوا بـه 

کارشناســـی ایـن آثـار پرداختـه اسـت. 
از دیـد نگارنـده، ایـن خوانش هـــا از زیباتریـن خوانش هایـی 

اســـت کـه تاکنـون دربـارۀ این آثار نگاشـته شـده اسـت.
بخـش دوم ایـن اثـر، مشـتمل بـر سـه عنـوان مقالـۀ تحقیقـی 
عنـوان  بـا  اول،  مقالـۀ  اسـت.  تبیینـی  التقاطـی-  رویکـرد  بـــا 
»ادبیـات مقاومـــت: ادبیـات خـــوارج« بـه ادبیـــات مقاومت 
افغانسـتان پرداختـه و »خلیـل اللـه خلیلـی « را منونـۀ افاتونـی 
در مثـل اعالی شـعر مقاومت« )ص ۱۰۳ (خوانده اسـت. منونۀ 
شـــعرهای خلیلی را با رویکرد مقایســـوی با ادبیـــات خوارج 
بررســـی کـــرده و در جایی بیـــان می کند: ادبیـــات مقاومت 
افغانسـتان، ادبیـات مـرگ اسـت، ادبیـات مـردگان، ادبیاتـی که 
بـا  نسـبتی  دارد.  بی نظیـر  کارکـردی  مـرگ،  رمانتیزه کـردن  در 
زندگـی و زنـدگان نـدارد. در ایـن ادبیـات از شـوخی و شـادی 
خربی نیسـت و قاطعیت و جدیت آن، تهوع آور اسـت.« )ص 
۱۱۲(طـوری  کـه عبیـده بن حـال از شــاعران خـوارج رسوده 
بـود: » ... هیـچ نعمتـی برتـر از مـرگ به انسـان داده نشـده؛ زیرا 
او را از مصایـب دنیـا آسـوده می کنـد و نیـز در قـرب هـم خـوار 
منی شـود.« )ص ۱۰۴ ( در مقالۀ با عنـــوان «چیسـتی و چرایی 
شـعرهای ترجمـۀ اســـتاد واصـف باخـری» بـه چنـــد و چون 
ترجمـه شـعرهایی می پـردازد کـــه واصـف باخـری برگـردان 

کرده اســـت. 
وی می گویـد: « در کار ترجمـۀ واصـف باخـری دو ویژگـی 
زبـان  بـه  کـه  شـاعرانی  از  شـعرهایی  یـک،  می شـود:  دیـده 
انگلیســـی وجـود داشـته اسـت. دو، شـعرهایی کـه بـار معنایی 
مشـخصی را حمـل می کرده اسـت.« وی در ادامـه بیان می کند 
کـه واصف باخری شـعرهایی را برگردان کـرده که از لحاظ بار 
معنایـی دارای روحیـۀ پرخاشـگری، اعراض، استبدادسـتیزی، 

توده گرایی انـد.« )ص ۱۱۵(  و  کارگرسـتایی 
در مقالـۀ دیگـر بـا عنـوان »اقبـال: نیچـۀ اسـام« نیچـۀ بازتـاب 
و  تفاوت هـا  بـه  می کنـد،  بررســـی  را  اقبـال  اشـعار  در  یافتـه 
دیدگاه هـای مشـرک بین ایـن دو متفکر می پـردازد، و میگوید 
کـه نیچـه و اقبـال دربارۀهسـتنده» دیـد متفـاوت، امـا دربـاره 
مذاهـــب و جریان هـــای دینی هم عرصشـان نگاهـی همگون 
دارنـد. هانطـور کـه نیچـه می گفـت: »آملـان را مســـیحیت و 

شـــراب از پیرشفـت باز داشـــته اسـت.«
نویسـندۀ کتـاب، بـا اسـتناد بـه رباعی هـای از اقبـال می نویسـد: 

»خـدا از تفسـیرهای کـه مـا  بر کتـاب او نگاشـــته، حیرت زده 
می شـود و بـر تاویل هـای آنهـا شـــک می کنـد.« )ص ۱۴۱ ( 

و در بخـش دیگـر، نویســـنده به نگاه معطوف بـه قدرت اقبال 
می پـردازد. تـو گویـی ایـن مدعـا، مخالفـت رصیـح اقبـال بـا 
تصـوف بوده اسـت: »اقبال می خواسـت که شـخص مســلان 
را ابرانسـان نیچـه بســـازد. ابرانسـانی کـه نخسـتین ویژگـی اش 

قـدرت اسـت.«)ص ۱۵۱( 
شـعر   و  عرفـان  ســـورریالیزم،  مقالـۀ  در  ســـوم،  بخـش  در 

سورریالیسـتی بیـدل» نویسـنده می کوشـد تـا رابطـۀ بینامتنـی ِ 
شـــرق و اشـــعار بیدل دهلوی را بررسی کرده و آشکار سازد. 

« بیـن سـورریالیزم غـرب، عرفـان ِ رشق، تشـابهاتی اســـت. 
مطلـق  ذهنیـت  نوعـی  دنبـال  بـه  دو  هـر  اینکـه  نخســـت 
می گردنـد. هـر دو می خواهنـد در نوعـی کـال غیـر فیزیکـی، 
قابـل ملـس معنـوی و  گونـــۀ کـال غیـر عینـی و اوج غیـر 

 )  ۱۵۸ شـوند.«)ص  غـرق  روحـی، 
نویســـنده با اســـتناد به گفتارها و نوشـــته هایی از زرین کوب، 
سورریالیسـت ها  جـزو  نیـز  را  بیـدل  و...،  حسـینی  براهنـی، 

معرفـــی می کنـد. «
نـگارش خیـــاالت بنگیانـه در نـزد شـــاعران هنـدی امـــری 
معمـول بـوده اسـت. آنهـا اغلـب بـرای گفـن شـعر، بـه عـوامل 
تعطیـل حـواس  در  بنـگ،  می بردنـــد.  پنـــاه  افیـون  و  بنـگ 
موثـری  نقـش  ناخـودآگاه،  فعال کـردن  و  عقلـی  ادراک  و 

 )۱۶۶ دارد.«)ص 
در مقالـۀ بـا عنوان »جای گــشت ضحـاک در جغرافیا، فرهنگ 
مناطقـی  بـه  نویسـنده  افغانسـتان«  رسـمی  ادبیـات  و  تـوده 
می پردازد کـــه در اســـطوره ها، در روایت هـای ضحاک، و در 

جغرافیـای افغانســـتان نـام بـرده شـده اند. 
»درۀ  ضحـاک«،  »قلعـۀ  ضحـاک«،  »شـهر  از  مثـال  طـور  بـه 
آهنگـران«، »الربزکـوه» و »قلعۀ فریدون« نام می برد. نویســـنده 
بازتاب مناد )ضحاکِ  افغانســـتان( در شـــعرهای اعراضی را 
در ادبیـات فارسـی پرخاشـگر، مقاومـت و ضدجنگ برجسـته 

می دانـد. 
در بخـش چهـارم، در متنـی با عنوان »انسـان افسون شـدۀ افغان 
و مـن« کـــه گویـی مـن سـخرنانی باشـد در بـاب »چگونـه 
خوانـــدن«، »چـــه خواندن« و »چـــه نخواندن«بحث می کند، 
افغانسـتان  کتاب فروشـی  های  کتاب هـای  :»متـام  می گویـد  و 
بـه یـک بارخوانـدن چـی که بـه یـک باردیـدن هم منـی ارزد« 

)ص ۱۹۸ ( 
و اینکـه کتابفروش هـا نـگاه تجـاری بـه کتـاب دارنـد، نـه نگاه 

فرهنگـی. هرچنـد ایـن گفتـه تـا جایـی واقعیتـی اسـت تلـخ، 
امـا در حقیقـت گـزاف اسـت. اگـر بـا ایـن دیـد بـه کتاب هـای 
افغانسـتان نگریسـته شـود، کتـاب حـارض نیـز بایسـت بـه یـک 
بـار دیدنـش منی ارزیـد، امـا نگارنـده بـه عنـوان خواننـدۀ ایـن 

کتـاب، از دیـدن و خواندنـش پشـیان نیسـتم .
 مطلب »جای خالی موسیقی زمینی در افغانســـتان»  اشـــارات 
پراکنده یـی اسـت در بـاب موسـیقی افغانسـتان با ایـن تاکید که 
موسـیقی افغانسـتان بیشـر معناگرا اسـت تا موسـیقی گرا. نوشتۀ 

»زاهـد رشاب کوثـر و حافـظ پیالـه خواسـت« بـه تضـاد دیـن 
و عرفـان اشـاره دارد. ایـن دو مـن، مقالـه نیسـتند. نوشـــته یی 
پراکنـده و از دیـد مـن ســـطحی اند دربـارۀ دو مبحـث کالـن 
اغلـب  آنهـا  در  کـه  عرفـان،  و  دیـن  تضـاد  نیـز  و  موســـیقی 
کلی گویـی شـده اسـت . نقــدواره یی کـه دربـارۀ موسـیقی در 
نویسـنده در مـن افغانسـتان مطـرح می کنـد، جایـی در بـاب 
آهنگ هـای حاسـی بـا ایـن لحن شـدید می گوید: »بـر عاوه 
چیزهایـی کـه در افغانسـتان قومـی اســتند، اسـطوره های ما هم 
قومـی اسـتند.«)ص ۲۰۶ ( کـه حرفـش به جـا و معقـول اسـت؛ 
امـا گویـا خـــود او نیـز از ایـن سـایۀ ویرانگـر در امـان منانـده 
و در مـواردی دربـارۀ خـود ایـن کتـاب نیـز، چنیـن تلقی هـای 
بـه دو  مشـــت منونـۀ خـروار  بـه خواننـده دسـت می دهـد.  
مـورد اشـــاره می شـود: از بـاب یکـی در نوشـــتۀ ذیـل عنـوان 
»ادبیـات پایـداری یـا مقاومـت» از چنـد شـــاعر مشـخص نـام 
بـرده می شـود، و از تعـداد دیگـری از شـــاعران مثـل ابوطالب 
در  منی شـود،  بـرده  نـام  قنربعلـی  کاظمـی،  کاظـم  مظفـری، 
حالی کـه تثیـر آنها اگر از تابش و... بیشـــر نبوده باشـــد، قطعا 

کمـر هم نیسـت. 
 دوم ذیـل عنـوان «آفریـده شـــده ها« از انجمن هـا و نهادهـای 
بـرده می شـود کـه  نـام  ندارنـد  بلـخ وجـود فزیکـی  ادبـی در 
دارنـد.  حضـور  اجتاعـی  صفحه هـای  در  رصف  بیشرشـان 
ایـن در حالـی اسـت کـه انجمن هایی فعـال و صاحـب جایگاه 
و پایـگاه، مثـل انجمـن ادبـــی پایتخـت، کـه چهارسـال سـابقۀ 
فعالیـت در بخـش نقد شـعر، نقد داسـتان و آموزش فنون شـعر 

و داسـتان دارد، بـه صورتـی ناباورانـه نـام بـرده نشـده اند. 
بـه هـر روی، مـن برخـاف دیـدگاه نورمحمـد نورنیـا، معتقـدم 
کـه ایـن کتـاب ارزش خـودش را دارد و بـه طور حتـم خواننده 

از دیـدن و خواندنـش پشـیان نخواهد شـد. 
مـن  نقـد  و  مـن  دربـاب  این چنیـن،  کتاب هایـی  امیـدوارم 
بیشـــر تولیـد شـود و مـا شـاهد یـک ادبیـات واکاوی شـدۀ 

باشـیم. افغانسـتان  در  رفتـه،  و  شسـته 
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الیف شافاک: باید داستان های متفاوتی تعریف کنیم تا تصویری انسانی از »دیگری« ارایه دهیم
در لهستان، اقلیت های جنسی به دشمن شامره  یک تبدیل شده اند. در مجارستان، گروه های نئونازی در دفاع از اخراج کولی ها تظاهرات می کنند. پارسال قربانیاِن بیش از نیمی از جرایم 
ناشی از نفرت در نیویورک یهودی بودند. در آملان، حمله به اقلیت ها و پناهندگان به شکل خطرناکی افزایش یافته است. در بریتانیا، آمار و ارقام وزارت کشور حاکی از افزایش شدید در جرایم 

ناشی از نفرت، از جمله علیه اقلیت های جنسی و شهروندان تراجنسی، است.
 در ترکیه، برازیل و هند، شکل خطرناکی از جزم اندیشی همچنان در حال رشد است. همه  این رویدادهای ظاهراً متفاوت وجه مشرتکی دارند: نفرت نظام مند و سوگیری علیه کسانی که متفاوت  

به شامر می روند: انسانیت زدایی از »دیگری«

حضـور دیگران برخی از اقسـام تنهایـی را چاره  می کند. 

تنهایـی فیزیکـی بـا هر نـوع حضـوری و طیفـی از تنهایی ها 

حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  یکـدل، چاره پذیـر  یـاران  بـا حضـور 

ِقسـمی از تنهایـی نیـز هسـت کـه چاره پذیر نیسـت. تنهایی 

ما در پیشـگاه وجدان یا در پیشـگاه خدا، از آن ِقسـم اسـت. 

حضـور خانـواده، اقـوام و حلقـۀ دوسـتان، هـزاران ُحسـن و 

لطـف دارد. امـا چـه بسـا غافل مـان سـازد کـه در پیشـگاه 

اجتامعـی،  و  خانوادگـی  حامیت هـای  تنهاییـم.  حقیقـت، 

از  برخـورداری  علمـی،  و  مالـی  درخشـان  موقعیت هـای 

نافـذ، فره منـد و پُرجذبـه  نبوغـی کـه مـا را بـه چهره هایـی 

تبدیـل می کنـد و هـر نوع پشـتوانه  و حامیـت ارتباطی که به 

اسـت،  شـده  مـا  نصیـب  غیراکتسـابی  و  اکتسـابی  علـل 

می توانـد مـا را گرفتـار غرّگـی و فریـب کنـد. ایـن احسـاس 

مـا  مسـّخر  کسـانی  و  شـده ایم  کسـی  کـه  دغـل  راه زِن 

شـده اند، بـه فروتنـی مـا در برابـر خداونـد صدمـه می زنـد. و 

آدمـی آنجـا طغیـان می کنـد کـه گـامن کنـد بی نیـاز شـده 

اسـت: »حّقـا كه انسـان رسكـى مى  كند. همني كـه خود را 

ىب نيـاز پندارد.«)علـق/ ۶ و ۷( قـرآن وقتـی احـوال قیامت را 

انسـان  »تنهایـی«  بـه  متعـددی  اشـارات  می کنـد  توصیـف 

می کنـد: »روزى كـه آدمـى از بـرادرش و از مـادرش و پـدرش 

و از همـرسش و پرسانـش می گريـزد. در آن روز هـر كـى از 

آنان را كارى است كه او را به خود مشغول می دارد.«)عبس، 

۳۴ تا ۳۷(

]حـال[  صميمـى  دوسـت  از  صميمـى  دوسـت  هيـچ  »و 

نپرسـد. آنـان را بـه ايشـان نشـان می دهنـد. گنـاه كار آرزو 

می  كنـد كـه كاش بـراى رهايـى از عذاب آن روز می توانسـت 

پـرسان خـود را عـوض دهد. و ]نيـز[ همرسش و بـرادرش را. 

و قبيلـه  اش را كـه بـه او پنـاه می دهـد. و هـر كـه را كـه در 

روى زمـني اسـت همه را ]عـوض می داد[ و آنـگاه خود را رها 

)۱۴ تـا  می کرد.«)معـارج/۱۰ 

ميانشـان  ]ديگـر[  شـود  دميـده  صـور  در  كـه  آنـگاه  »پـس 

يكديگـر  ]حـال[  از  و  نـدارد  وجـود  خويشـاوندى  نسـبت  

)۱۰۱ منی  پرسـند.«)مومنون/

»و هـامن گونه كه شـام را نخسـتني بار آفريديـم ]اكنون نيز[ 

تنهـا بـه سـوى مـا آمده  ايد و آنچه را به شـام عطا كـرده بوديم 

پشـت  رس خود نهاده  ايد و شـفيعاىن را كه در ]كار[ خودتان 

رشيـكان ]خـدا[ می  پنداشـتيد بـا شـام منی  بينيـم بـه يقني 

پيونـد ميـان شـام بريده شـده و آنچـه را كه مى  پنداشـتيد از 

دسـت  شام رفته اسـت.«)انعام/۹۴(

خواهنـد  او  سـوى  بـه  تنهـا  آنهـا  همـه  قيامـت  روز  »و   

)۹۵ «)مریـم/ آمد.

ایـن اشـارات متعدد بـه تنهایی انسـان در هنگامه ی قیامت، 

را  مـا  امـا می توانـد  اسـت  ناباورانـه  و  تلـخ  بسـیار  گـر چـه 

خاضـع و فروتـن سـازد.

صبح 
صایب تربیزی

از بس مکدرست درین روزگار صبح

از دل منی کشد نفس بی غبار صبح

رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده اش

از شب کشید رسمه دنباله دار صبح

باشد نظر به زنده دالن، شیرخواره یی

هر چند آمده است به دنیا دو بار صبح

جان می دهد نسیم خوشش اهل درد را

دارد مگر نفس ز لب لعل یار صبح؟

از دفرت صباحت آن آفتاب روی

یک فرد باطل است درین روزگار صبح

از رشم هیچ جا نتواند سفید شد

تا دیده است چاک گریبان یار صبح

گردد در آفتاب پرستی دو تیغه باز

بیند اگر به چهره آن گلعذار صبح

مهر قبول بر ورقش آفتاب زد

تا لوح ساده کرد ز نقش و نگار صبح

خورشید بوسه بر قدم شربوان زند

رس بر زند ز دیده شب زنده دار صبح

سالک میان خوف و رجا سیر می کند

مانده است در کشاکش لیل و نهار صبح

بتوان به قرص شیرین از جوی شیر رفت

باشد دلیل گمشدگان را به یار صبح

زان کمرتست عمر که گیرند ازو حساب

بیهوده می کند نفس خود شامر صبح

تخم زمین پاک، یکی می شود هزار

از ابر دیده قطره چندی ببار صبح

گلدسته بهشت برین، روی تازه است

برگ شکوفه ای است ازین شاخسار صبح

هر شام، دور جام شکرخند از کسی است

حبیب همدرد

نگاهی به »بی معنایی، رهاشدگی و متن«
 اثر نورمحمد نورنیا
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قسمت چهارم

جمع بندی و نتایج    

روش هـای اجرایـی مختلفی بـرای جمـع آوری زباله در 

مناطقـی کـه رسوی انجـام شـده اسـت، وجـود دارد و 

مشـکالت آنهـا نیـز متفـاوت اسـت: در اکـرث مناطـق، 

روش جمـع آوری زبالـه بسـتگی بـه خدمـات شـاروالی 

دارد و در برخـی مناطـق هـم خدمـات خصوصی وجود 

کارتـه  و  پالنـی چـون خوشـحال خان  نقـاط  در  دارد. 

3 و 4، خدمـات بخـش خصوصـی بـه صـورت خانـه بـه 

مناطـق  در  درحالی کـه  می کننـد،  جمـع آوری  خانـه 

غیرپالنـی شـاروالی از زباله دانی هـای عمومـی انتقال 

می دهـد و خدمـات جمـع آوری خانـه بـه خانـه وجـود 

نـدارد. 

دلیـل کوچه هـای  بـه  غیرپالنـی  مناطـق  بعضـی  در 

تنـگ، جابه جایـی زباله دانـی و یـا حتـی انتقـال آن 

توسـط موترهـای کالن شـاروالی سـخت اسـت و باید 

اقدامـات متناسـب دیگـری روی دسـت گرفتـه شـود. 

عـالوه بـرآن، در بعضـی مناطـق غیرپالنـی، هیچ گونه 

خدماتی از جانب شـاروالی ارایه منی شـود. لذا مردم 

یـک شـخص را اجـاره منوده انـد تـا زباله های شـان را 

از خانه هـا بـه مرکـز جمـع آوری زبالـه منتقـل کننـد. 

ایـن کار نیـز بـه روش درسـت آن انجـام نشـده و بـه 

صـورت مناسـب منتقـل و یـا هـم جابجـا منی شـود و 

یـا هـم زباله های جمع شـده در وقت مناسـب توسـط 

شـاروالی منتقـل منی گـردد. 

عـدم تخلیه جوی های شـهری از مـواد فاضالب جمع 

شـده، مشـکل دیگری اسـت که همـواره باعث بندش 

آب و انتشـار بـوی بـد و تعفـن در رسک هـا، راهروهـا و 

کوچه هـا و بـازار می گـردد. ایـن مشـکل در روزهـای 

باعـث  اوقـات  بسـیاری  در  و  مضاعـف شـده  بارانـی 

سـیالب و مشـکالت دیگـری بـرای عابـران می گـردد. 

بـا توجـه بـه عـدم آگاهـی از عـوارض جمع شـدن زباله 

از  و اطـراف محـل زندگـی مـردم، بعضـی  در محیـط 

محـالت از هـر فضـای خالـی جهـت انداخـن زبالـه 

و  زبالـه  زیـاد  تجمـع  باعـث  کـه  می کننـد  اسـتفاده 

می شـود.  ناگـواری  عواقـب  و  عـوارض 

در  دیگـر  مشـکلی  سـنتی  تشـناب های  از  اسـتفاده 

مناطـق غیرپالنـی اسـت کـه از ایـن مـواد بـرای تغذیه 

نباتـات نیـز اسـتفاده شـده و زمین هـای اطـراف محـل 

سـکونت را در بعضـی نقـاط آلـوده می سـازد. اسـتفاده 

از ایـن مـاده به عنـوان کـود، موجـب انتشـار باکرتیا در 

نباتـات گردیـده و اسـتفاده انسـان از آن، باعث امراض 

اوقـات،  بعضـی  در  شـد.  خواهـد  کشـنده  و  جـدی 

مـواد  نـوع  ایـن  انتقـال  بـه  مجبـور  کابـل  شـاروالی 

وجـود  آن  انتقـال  بـرای  منطقـی  هیـچ  کـه  می گـردد 

نـدارد و بسـیاری کار دشـواری اسـت. 

انتقال زباله 

بـا توجـه بـه رسوی، انتقـال زبالـه و جمـع آوری آن از 

محـالت، معمـوال هفتـه دوبـار انجـام می شـود. مانـدن 

جمـع آوری  کـه  نقاطـی  در  مـدت  ایـن  در  زباله هـا 

تعفـن  ایجـاد  و  زیـاد  مشـکالت  باعـث  می شـود، 

در  انسـانی  نیـروی  رضورت  بـه  توجـه  بـا  می گـردد. 

امـور  و  کار  وزارت  زبالـه،  تنظیـم  و  تنظیـف  بخـش 

اجتامعـی بایـد بـرآوردی از میـزان رضورت نیرو داشـته 

افزایـش منابـع صـورت  ایـن بخـش  و همـه سـاله در 

و  زبالـه  انتقـال  ابـزار  نبـود  تخصـص،  کمبـود  گیـرد. 

وسـایط کافـی، نبود محل مناسـب بـرای انتقال و عدم 

پروسـس مطلـوب و بازیافـت مشـکالت دیگـری در این 

اسـت. خصـوص 

در  شـهر  از  خـارج  در  زبالـه  فقـط  حـارض  حـال  در   

جمـع آوری  و  شـده  منتقـل  مصـون  غیـر  محـل  یـک 

می شـود. نبـود پروسـه بازیافـت و انبـار شـدن آنهـا در 

یـک جـا، خود یک کار غیرتخنیکی اسـت کـه عواقب و 

مشـکالتی را در پـی خواهـد داشـت. 

در عرصـه خدمـات دیگـری چـون تنظیـم فاضـالب و 

ایجـاد تسـهیالت در ایـن خصـوص، اقدامات مناسـبی 

انجـام نشـده و بـه عنـوان یـک اولویـت بـرای حکومـت 

و نهادهـای مسـوول شـناخته منی شـود. عـدم تنظیـم 

مناسـب زباله در سـطح جامعه، چالش دیگری اسـت. 

جهـت  منظمـی  روال  هیـچ  خانواده هـا،  از  بعضـی 

جمـع آوری زباله هـای  شـان ندارنـد. 

بعضـی حتـی خاکسـرت و اشـیای غیرصحـی و غیرقابل 

تفکیـک را وارد زباله هـا می کننـد. در بعضـی از نقـاط 

بـرای  خانه هـا  میـان  خالگاه هـای  حتـی  غیرپالنـی 

جمـع آوری زبالـه اسـتفاده می شـود. بـه همیـن دلیـل 

در سـاحات غیرپالنـی مشـکالت عدیـده و زیـادی در 

خصـوص تنظیـم و مدیریـت زبالـه وجـود دارد.

 برخورد با زباله، استفاده مجدد و بازیافت

در خصـوص تفکیـک، اسـتفاده مجـدد و بازیافـت در 

بعضـی  در  منی شـود.  انجـام  اقدامـی  هیـچ  خانه هـا 

اهـداف  می گیـرد،  صـورت  کار  ایـن  کـه  هـم  مـوارد 

بـرای گرمایـش  تفکیـک متفـاوت اسـت: سـوختاندن 

در فصـل رسمـا و تغذیـه حیوانـات یکـی از دو هـدف 

زبالـه  ایـن معنـا کـه تفکیـک  بـه  ایـن کار می باشـد. 

نیـز بـه منظـور بازیافـت یـا سـایر اسـتفاده های مفیـد 

صـورت منی گیـرد. لذا الزم اسـت تا در آینـده اقدامات 

آن  بازیافـت  و  زبالـه  تفکیـک  جهـت  برنامه هایـی  و 

در سـطوح بهـرتی روی دسـت گرفتـه شـود. هرچنـد 

شـاروالی کابـل پالن هایـی بـرای بازیافـت و اسـتفاده 

مجـدد در نظـر دارد، ولـی در حـال حـارض هیـچ طـرح 

عملـی بـرای ایـن کار وجـود نـدارد.

تنظیم نهایی

جمـع آوری  منطقـه  یـک  در  کابـل  شـهر  زباله هـای 

انبـار عمومـی نگهـداری می گـردد  شـده و بـه شـکل 

و در بسـیاری مـوارد دفـن می شـود کـه بـه هیـچ وجـه 

مناسـب نیسـت. ایـن وضعیـت بـه آلودگـی زمیـن نیـز 

میکانیزمـی  هیـچ  دیگـر،  سـوی  از  می شـود.  منجـر 

جهـت بازیافـت و تبدیـل آن بـه مـواد مفیـد دیگـر یـا 

نـدارد.  ... وجـود  و  انـرژی  اسـتخراج 

پیشنهادات

جمع آوری زباله های جامد

مناطـق  در  مختلـف  نقـاط  در  زباله هـا  جمـع آوری 

غیرپالنـی یـک طـرح خـوب اسـت. در برخـی مناطـق 

محـل  نقـاط  بـه  دسرتسـی  غیرپالنـی،  کوهسـتانی 

جمـع آوری زبالـه وجـود نـدارد و افزایـش نقـاط محـل 

از سـوی دیگـر،  امـر رضوری اسـت.  یـک  جمـع آوری 

جمـع آوری خانـه بـه خانه نیز بـرای آنها مقدور نیسـت. 

بـا ایـن حـال، سیسـتم جمـع آوری زبالـه خانه بـه خانه 

کـه در مناطـق پالنی اجرا می شـود، نیازمنـد همکاری 

اعضـای جامعـه اسـت و یـک روند پاسـخگو می باشـد. 

انجـام  بـه تجربه هـای گذشـته و پروژه هـای  بـا توجـه 

مـردم  همـکاری  بـا  مشـابه  مـوارد  از  بسـیاری  شـده، 

پیرشفـت خوبـی داشـته اسـت. بدیهـی اسـت کـه این 

نـوع برنامه هـا بـه همـکاری تخنیـک نهادهای مسـئول 

دارد.  رضورت 

چالش تشناب های سنتی 

و  سـنتی  تشـناب های  فاضـالب  مـواد  جمـع آوری 

خاک هـای آلـوده بـه آب هایـی کـه از ایـن تشـناب ها 

رسازیـر می شـود، مشـکل جـدی دیگـری اسـت. ایـن 

مشـکل در مناطـق غیرپالنـی که دسرتسـی به خدمت 

شـاروالی ندارنـد، به خصـوص در مناطـق کوهسـتانی 

اسـت.  شـدیدتر 

شـاروالی  مسـوولیت  مـواد  ایـن  جمـع آوری  هرچنـد 

مجبـور  شـاروالی  اوقـات  بعضـی  در  ولـی  نیسـت، 

اسـت ایـن مـواد یـا حداقـل خاک هـای آلـوده بـه مواد 

فاضـالب از داخـل جوی هـا را انتقـال دهـد. درحـال 

ایـن  تنظیـم  حـارض، هیـچ میکانیـزم منظمـی جهـت 

نـدارد. وجـود  مـواد 

 لـذا یـک راه حـل قابـل قبـول جهـت حـل ایـن معضل 

نیـز رضوری اسـت تـا بـه نحـو منظمـی، ایـن مـواد بـه 

کـود قابل تغذیـه نباتات تهیه شـود. چگونگی تنظیم و 

مدیریـت ایـن مـواد، نیازمنـد مطالعه دقیـق و جداگانه 

اسـت تا راهکار درسـتی جهـت تبدیل آن بـه کود برای 

نباتـات ارایـه گردیـده و چالش هـای موجـود نیـز مـورد 

ارزیابـی قـرار گیرد. 

 ترکیب زباله

ایـن  در  مطالعـه  تحـت  مناطـق  در  دیگـر  موضـوع 

تحقیـق، ترکیـب زباله هایی اسـت کـه تولید می شـود. 

مـا بـه یـک پـالن منظـم جهـت تفکیـک زبالـه از مـواد 

آب  مجـاری  بـه  فاضـالب  انتشـار  عـدم  و  فاضـالب 

آشـامیدنی نیـاز داریـم. عالوه بـرآن، تنظیـم و مدیریت 

دومـی  و  ثانـوی  اولویـت  بـه  نبایـد  جامـد  زباله هـای 

تبدیـل گـردد. مـا بـه یـک پـالن جامـع نیـاز داریـم که 

دهـد.  قـرار  مـورد مالحظـه  را  فاکتورهـا  ایـن  متامـی 

سیسـتم مدیریتـی زمانـی پاسـخگو اسـت کـه ارتبـاط 

ایـن مـوارد را بـا یک دیگـر مد نظر قرار دهـد. به عنوان 

مثـال در مناطـق تحت مطالعه ما، اگـر در پالن تنظیم 

زبالـه، تشـناب های سـنتی، سیسـتم آب آشـامیدنی و 

جوی هـای کوچه هـا در پـالن شـامل نباشـد، این پالن 

و سیسـتم، یـک میکانیـزم ناقـص خواهـد بـود. بـرای 

طراحـی ایـن سیسـتم جامـع مـا نیازمنـد هامهنگـی 

نهادهـای حکومتـی بـا اعضـای جامعـه می باشـیم. در 

کنـار آن، نبایـد سـکتور خصوصـی و بخش های شـاغل 

در امـر تنظیـم زبالـه فرامـوش شـود. متامی ایـن موارد 

بایـد در اسـناد پالنـی و اسـرتاتژی بخش هـای تنظیـم 

زبالـه محیـط زیسـتی درج گـردد. 

صحت

در مرحلـه اجـرای تنظیـم زبالـه، تنهـا دانـش تخنیکی 

محیـط  و  صحـت  مـورد  در  آگاهـی  نیسـت.  کافـی 

زیسـت نیـز الزم اسـت و بـدون دانش صحـی و عوارض 

صحـی زبالـه، امـکان جلـب مشـارکت جامعـه وجـود 

نـدارد. هرکـدام از ایـن مـوارد بایـد بـا یکدیگـر ارتبـاط 

دقیـق و منطقـی داده شـده و توضیـح و توجیـه گـردد. 

ایـن معلومـات و آگاهـی بایـد در سـطح خانواده هـا و 

فرزنـدان شـان گسـرتش داده شـود. 

مدیریت مشارکتی

از  بعضـی  طالبـان،  گـروه  حاکمیـت  سـقوط  از  بعـد 

پروژه هـا در شـهر کابـل تطبیق شـد، ولی ادامـه نیافت 

و اسـتمرار آن بـا مشـکل مواجـه شـد. بعضـی از ایـن 

پروژه هـا دارای نتایـج مسـتمر نبـوده و رسمایه گـذاری 

ایـن  بـه  توجـه  بـا  رفـت.  هـدر  بـه  بخش هـا  آن  در 

تجربه هـا، مدیریـت مشـارکتی و واگـذاری ادامه کار به 

اعضـای جامعـه از اهمیـت باالیـی در ثبات و اسـتمرار 

اسـت.   برخـوردار  پروژه هـا 

مشـارکت مردمـی کمـک می کنـد تـا مراحـل عملیاتی 

پـروژه ادامـه یابـد. در ایـن صـورت اسـت کـه اعضـای 

جامعـه خـود را مالک پروژه احسـاس منـوده و به خاطر 

انجـام  آن  روی  رسمایه گـذاری  اینکـه  و  منافع شـان 

داده انـد، اشـتیاق بیشـرتی بـرای ثبـات و اسـتمرار آن 

پیـدا می کننـد و حتـی حـارض بـه هزینـه بـرای ادامـه 

آن هسـتند. 

در  پـروژه  مجریـان  و  جامعـه  مشـارکتی  مدیریـت 

خصـوص مدیریـت زباله از اسـتمرار و ثبات آن ضامنت 

شـد.  خواهـد  آن  بـودن  دار  دوام  باعـث  و  می کنـد 

مشـارکت جامعـه بایـد در مراحـل مختلـف از ابتـدا تـا 

انتهـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه و عملـی گـردد. 

تریبون
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آلپـورت، فهرسـتی از ویژگی هـای افـراد خود شـکوفا تهیه کرد 

که به فهرست صفات افراد سامل شبیه است:

ظرفیت برای گسرتش نفس؛ افراد سامل 

)افـراد بالـغ و عاقـل( در حوزه وسـیعی از کارها رشکـت می کنند. 

آنهـا دوسـتان و رسگرمی هـای زیـادی دارند و از لحاظ سیاسـی یا 

مذهبـی معموال فعال هسـتند. 

می کننـد.  خـود رشکـت  از  خـارج  فعالیت هـای  در  سـامل  افـراد 

و  می گیرنـد،  برعهـده  نقـش  اجتامعـی  فعالیت هـای  در  مثـال، 

آنهـا  توزیـع می کننـد.  داوطلبانـه، در میـان بی رسپناهـان غـذا 

بگذارنـد. مایـه  بـرای دیگـران  از خودشـان  می تواننـد 

 ظرفیت برای تعامالت انسانی گرم

 افـراد سـامل می تواننـد با سـایر انسـانها روابـط صمیامنه داشـته 

باشـند، بـدون آن کـه احسـاس حسـادت یـا مالکیـت کننـد. این 

افـراد، مهربـان و دلسـوز هسـتند و می تواننـد تفاوت هـای بـزرگ 

بیـن ارزش هـا و باورهـای خـود و دیگـران را تحمـل کننـد. افـراد 

سـامل، به حقـوق، نیازهـا، و ارزش های دیگران احـرتام می گذارند. 

مثـال، جوک هایـی منی گوینـد کـه عـزت نفـس دیگـران بـه خطـر 

. بیفتد

آرامش هیجانی و قبول نفس خود را قبول داشنت 

افراد سـامل، تحمل الزم برای پذیرش مناقشـات و رسخوردگی های 

غیرقابـل اجتنـاب زندگـی را دارند. آنها از خودشـان تصویر مثبت 

تحمـل  را  زندگـی  ناکامی هـای  می تواننـد  سـامل  افـراد  دارنـد. 

کننـد، بـدون آن کـه واکنشـی خـارج از حد معمول نشـان دهند. 

مثـال، بالفاصلـه بعـد از طـالق، ازدواج منی کنند و بـرای آن که به 

خودشـان نشـان دهنـد کـه هنـوز می توانند مـورد پسـند دیگران 

واقـع شـوند، بالفاصلـه درصـدد ازدواج مجـدد برمنی آیند. 

داشنت برداشت های واقع گرایانه

نـه  می بینـد،  کـه هسـت  را هامنگونـه  روی دادهـا  سـامل،  افـراد 

آنگونـه کـه امیـدوار بودنـد ببیننـد. ایـن افراد، بـه هنـگام ارزیابی 

یـک رویـداد یـا یـک موقعیـت، و در انجـام دادن کارهایـی بـرای 

تصحیـح آن، نشـان می دهنـد کـه عقـل سـلیم دارند. افراد سـامل 

در دنیـای واقعـی زندگـی می کننـد و در برابـر مشـکالت زندگـی 

روش منطقـی پیـش می گیرند، نـه روش خودخواهانـه یا دفاعی. 

مثـال، دانشـجویی کـه در امتحـان منـرۀ کـم می گیـرد، بـه جـای 

نـگاه می کنـد  عـادات مطالعـه خـود  بـه  اسـتاد،  مقرصدانسـن 

تـا بتوانـد نقـاط ضعـف آن را از بیـن بـربد و در آینـده عمل کـرد 

بهـرتی داشـته باشـد.

***

فالکِت آموخته شده« چیست؟
اکونومیست فارسی

در  میـالدی   ۶۰ دهـه  در  همـکاران ش  و  سـلیگمن  مارتیـن   

دانشـگاه آکسـفورد بـر روی واکنـش سـگ ها به شـوک الکرتیکی 

قفسـی  در  سـگ ها  پژوهـش  ایـن  در  می کردنـد.  مطالعـه 

مخصـوص قـرار می گرفتنـد سـپس از کـف قفـس به آن ها شـوک 

می شـد.  داده 

هشـدار  زنـگ  یـک  شـوک  رشوع  از  قبـل  سـگ ها  اول  دسـته 

می شـنیدند امـا دسـته دوم بـدون هشـدار مـورد شـوک قـرار می 

گرفتنـد.

سـگ ها بـرای نجـات پیـدا کـردن، کافـی بـود از روی دیـوار کوتاه 

بپرنـد و بـه سـمت دیگـر برونـد. دسـته  اول کـه هیـچ تجربه یی از 

شـوک نداشـتند خیلـی زود راه فـرار را پیـدا کردنـد و از روی دیوار 

پریدند. 

دسـته دوم سـگ ها کـه یـاد گرفتـه بودنـد بـا پـوزه  خـود شـوک را 

قطـع کننـد، ایـن بار هـم خیلـی زود متوجه شـدند که بـا پریدن 

از دیـوار می تواننـد خـود را نجـات دهنـد.

 اماجالـب اینجـا بـود کـه بیشـرت سـگ های دسـته سـوم کـه در 

مرحلـه قبـل هیـچ راه نجاتـی بـرای فـرار از شـوک نداشـتند، این 

بـار هـم بـرای فـرار کاری نکردنـد. آن هـا روی کـف بـرق دار قفس 

خوابیدنـد و رشوع بـه زوزه کشـیدن کردنـد! 

مارتین سـلیگمن نام این وضعیت سـگ های نـاالن را »درماندگِی 

گذاشت.  آموخته شده« 

سـگ ها چـون در مرحلـه  قبـل بارهـا تالش شـان بـرای نجـات بـا 

شکسـت مواجـه شـده بـود، فکـر می کردنـد که ایـن بار نیـز هیچ 

راهـی بـرای فـرار ندارنـد. آن هـا رنـج شـوک الکرتیکی را تحمـل 

می کردنـد تـا متـام شـود.

ایـن  انجـام آزمایش هـای دیگـر  سـلیگمن متوجـه شـد کـه  بـا 

وضعیـت دربـاره انسـان ها و حتـی جامعـه  انسـانی نیـز صـادق 

اسـت. سـلیگمن پـی  برد کـه درماندگـی آموختـه شـده می تواند 

از مهم تریـن دالیـل افرسدگـی باشـد.

او درماندگـی آموخته شـده را به دو دسـته تقسـیم کـرد عمومی و 

فـردی. درماندگـی عمومـی حالتی اسـت کـه فرد رشایـط، جامعه 

فـردی،  درماندگـی  در  و  می دانـد  مقـرص شکسـت  را  دیگـران  و 

شـخص خـودش را رسزنـش می کند کـه برخالف دیگـران توانایی 

انجـام کاری را نـدارد.

فالکـت آموخته شـده یکـی از اثرات جدی در عـدم موفقیت افراد 

و ملـل شـناخته می شـود. اگر شـخص یـا ملت بـه درماندگی خو 

کـرد و یـاد گرفـت کـه فالکـت ش درمانـی نـدارد، دسـت از تـالش 

می کشـد.

نظریه  توطئه دربارۀ واکسین
جان لی: نظریۀ توطئه اغلب شتاب زده و بی محابا بین حوزه هایی که پیشتر پیوندی با یکدیگر نداشتند ارتباط برقرار می کند اما کشف توطئه یی واقعی 
مستلزم آشکار ساختن پیوندهایی پیشتر ناشناخته در داخل حوزه یی واحد است. همانطور که آندره آ کیتا )Andrea Kitta(، فولکلورشناس، به تفصیل نشان 
داده است جنبش ضدواکسین بیانگر دغدغه هایی یکصد ساله دربارۀ ایمنی، کارآمدی و کنترل حکومتی و همچنین بازتاب باورها و اعتراض های دینی و 
فلسفی مبنی بر »غیرطبیعی« بودن واکسین است. دو مضمون مشترک در این روایت ها این است که واکسین ها به دریافت کنندۀ آن آسیب می زنند و مواد 
تشکیل دهندۀ واکسین ها مشکوک است. برای مثال، روایت هایی دربارۀ این که واکسین ها عامل شیوع اوتیزم هستند ادعا می کنند که تزریق واکسین ام ام آر 

سیستم عصبی را از پا در می آورد و نسبت به سمی بودن تیومرسال، مادۀ نگهدارندۀ موجود در واکسین ها، هشدار می دهند. 

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

فهرست آلپورت 

تحقیقی از موسسه سبز جوانان افغانستان در شهر کابل

برای طراحی این سیستم   
جامع ما نیازمند هامهنگی 

نهادهای حکومتی با اعضای 
جامعه می باشیم. در کنار آن، 

نباید سکتور خصوصی و 
بخش های شاغل در امر 

تنظیم زباله فراموش شود. . 
متامی این موارد باید در 
اسناد پالنی و اسرتاتژی 

بخش های تنظیم زباله محیط 
زیستی درج گردد.



محققان در حال توسـعه یک ماشین هستند که قدرت محاسبات 

کوانتومـی را در زمینـه کشـف دارو بـه کار خواهـد گرفـت و مشـکالت 

منطقی موجود در فرآیندها را رفع خواهد کرد.

بـه نقـل از تیم تحقیقاتی NTT، این رشکت جاپانـی از همکاری خود 

بـا رشکـت امریکایـی Caltech خـرب داده اسـت تـا بـه کمـک یکدیگر 

رسیع تریـن کمپیوتـر جهـان )CIM( را توسـعه دهنـد. کمپیوترهـای 

CIM دسـتگاه های پیرشفته یـی هسـتند که رویکـرد امیدوارکننده یی 

بـرای حـل مشـکالت بهینه سـازی ارایـه و با اسـتفاده از نقشـه برداری 

بـه جسـتجوی مشـکالت می پردازند.

کاربـرد اصلـی ایـن رویکـرد محاسـباتی جدیـد بـه منظور کشـف دارو 

اسـت. تولید داروهای جدید با اسـتفاده از این روش از اهمیت بسـیار 

باالیـی برخـوردار می باشـد تـا از آن هـا بـرای مبـارزه بـا بیامری هـای 

جدیـدی همچـون کرونـا اسـتفاده شـود. معمـوال از کشـف دارو بـه 

عنوان یک مشـکل بهینه سـازی ترکیبی یاد می شـود. پروسـه کشـف 

داروی موثـر معمـوال شـامل تعـداد بسـیاری از مولکول هـای بالقـوه 

مناسـب پزشـکی می شـود که میان پروتئین هـای مد نظر قـرار دارند؛ 

ایـن پروتئین هـا معمـوال مسـئول یـک بیـامری خاص هسـتند.

از رایانه های معمولی برای تکرار فعل و انفعاالت شـیمیایی در فضای 

پزشـکی و سـایر زمینه های زیسـتی و علوم شیمی اسـتفاده می شود. 

بـرای انجـام دقیـق معـادالت پزشـکی، فنـاوری کوالـکام می بایـد در 

انجـام ترکیبـات احتاملـی فراتـر از آزمون و خطـا عمل کند.

***

روش های امنیتی بایومرتیک 
جایگزین پسوردهای معمولی

چـرا امنیـت پسـورد امر مهمی دانسـته می شـود؟ بیـامری کرونا مردم 

را مجبـور کـرده تا به زندگـی و کار در دنیای دیجیتـل روی بیاورند. به 

ایـن خاطـر اهمیـت رمـز عبـور و امنیـت دیجیتل از سـالهای گذشـته 

بیشرت گشـته است.

افزایـش امنیـت »رمز عبور« مهم ترین کاری اسـت که افـراد می توانند 

بـرای محافظـت از داده هـای خـود انجـام دهنـد. طبـق نظرسـنجی 

جدیـدی کـه iProov منترش کرده اسـت، تقریباً 75درصـد از افراد به 

دلیـل نقـض امنیـت مجبور شـده اند رمز خـود را تغییـر دهند.

این بررسـی همچنین نشـان می دهد که:  95 درصد پاسـخ دهندگان 

بـه حریم خصوصی داده هـای خود اهمیت می دهند.

 دو سـوم پاسـخ دهندگان از تغییـر رمـز عبور خود احسـاس نارضایتی 

می کننـد. 25 درصـد از پاسـخ دهندگان احسـاس می کننـد هیـچ 

کنرتولـی بـر حریـم خصوصـی داده هـای خـود ندارند.

  هنـگام تغییـر رمـز عبـور بایـد بـه این نکتـه توجه داشـت که بایـد رمز 

عبـور جدیـد بـه انـدازه کافـی قدرمتنـد باشـد تـا هکرهـا نتواننـد بـه 

راحتـی بـه آن دسـت یابی پیدا کننـد. این مورد بدین معناسـت که در 

رمـز عبـور می بایـد ترکیبـی از حروف، عالیـم و اعداد اسـتفاده کرد. با 

ایـن وجـود، اکـرث رمزهـای عبور مورد اسـتفاده از سـاده ترین سـاختار 

ممکـن بهـره می برند.

تحقیقات انجام شـده توسـط کمپنی مشـهور امنیتی نوردپس نشـان 

می دهد که متداول ترین رمز عبور مورد اسـتفاده پسـورد “123456” 

اسـت که توسط دومیلیون و ششـصدهزار نفر در رسارس دنیا استفاده 

 ،1 picture ،123456789 می شـود. بـه دنبال آن رمزهای همچـون

و Senha بیشـرتین   123123،12345 ،111111 ،12345678

اسـتفاده را دارنـد.   جـو پاملـر کـه در حـوزه احـراز هویـت بایومرتیـک 

آنالیـن فعالیـت می کنـد؛ قصـد دارد معضـل تغییـر رمـز عبـور را مورد 

بررسـی قـرار دهـد و در ایـن باره بـه خربگزاری دیجیتـل ژورنال چنین 

گفتـه: »مرصف کننـدگان در دنیـای مجازی و آنالین احسـاس امنیت 

ندارنـد. گـذر واژه هـا بـرای محافظـت از داده هـای خصوصـی دیگـر 

گزینـه قابل اطمینان محسـوب منی شـوند.

طـول  در  بـزوس؛  جـف  آمـازون،  اجرایـی  مدیـر   

می توانـد  کـه  کـرده  کسـب  تجربه هایـی  سـال ها 

راهنامی کارآفرینان باشد. 

جـف بـزوس قـرار اسـت در سـه ماهـه سـوم ۲۰۲۱ از 

سـمت خـود اسـتعفا  دهـد و بـه عنـوان رییـس هیـات 

مدیـر  کنـد،  فعالیـت  انرتنتـی  فروشـگاه  ایـن  مدیـره 

یعنـی   )AWS( آمـازون  وب  رسویس هـای  کنونـی 

»انـدی جاسـی« جایگزیـن بـزوس خواهـد شـد. بـزوس 

می خواهـد در آینـده در کمپنی فضایـی »بلو اوریجین« 

مترکـز و وقـت بیشـرتی را رصف توسـعه راکت هـا کنـد.

جـف بـزوس بعـد از پایـان تحصیـالت دانشـگاهی، در 

 D. E.« رشکـت  و  »فیتـل«  جملـه  از  رشکـت  چندیـن 

Shaw&Co« مشـغول بـه کار شـد ، امـا رشـد بی نظیـر 

شـبکه وب توجـه او را بـه خـود معطـوف کـرده بـود. وی 

متوجه شـد در سـال ۱۹۹۴،  میزان اسـتفاده از انرتنت 

در عـرض یـک سـال ۲۳ برابـر شـده و اولیـن جرقه های 

راه انـدازی فروشـگاه انرتنتـی در ذهنـش شـکل گرفت.

وی فهرسـت ۲۰رشکـت برتـر انرتنتـی را 

اسـتخراج کـرد و متوجـه شـد هیـچ کدام 

بـه فـروش کتـاب منی پردازنـد. از سـوی 

دیگـر وی در بررسـی های خـود دریافـت 

کـه تهیه کاتالـوگ کامل فزیکـی از همه 

کتاب هـا کاری بسـیار سـخت اسـت.

اولیـن  راه انـدازی  ایـده  نتیجـه  در 

بتوانـد  کـه  آنالیـن  کتاب فروشـی 

بـه  را  زیـادی  کتاب هـای  اطالعـات 

وی  شـد.  پررنگ تـر  بگـذارد،  منایـش 

متوجـه شـد می توانـد بدون نیـاز به تهیه 

کاتالـوگ فزیکـی،  بـا کاهـش چشـمگیر 

افزایـش رسعـت در عملیـات  هزینه هـا، 

خرید، امـکان تغییر روزانـه کاتالوگ ها و 

خیلـی مزایـای دیگـر این کار را اسـتارت 

نـام  بـه  آمـازون  را  نـام وبسـایت خـود  بزنـد. درنهایـت 

بزرگرتیـن رود جهان گذاشـت و باور داشـت وب سـایت 

کوچکـش روزی می توانـد به بزرگرتیـن کتابخانه جهان 

شـود. تبدیـل 

کارآفرینـان در مـورد جف بـزوس و درس هایی که از وی 

می گویند: آموخته انـد 

»جیسـون تـان«، بنیانگـذار و مدیر اجرایـی »Sift«: جف 

بزوس در ابتدای مسـیر سـختی های زیـادی را متحمل 

شـد و در سـال های اول فعالیتـش، رضر و زیـان زیادی 

را تجربـه  کـرد، امـا بـه حرکـت خـود ادامـه داد. بـزوس 

دیدگاهـی بلنـد مـدت داشـت و بـه مسـیری کـه پـا در 

آن گذاشـته بـود، ادامـه داد. جـف بـزوس معتقد اسـت 

کـه بنیانگـذاران ایـن رشکت بایـد همواره مثـل روزهای 

اول بـا انگیـزه و هدفمنـد بـه حرکـت خود ادامـه بدهند 

و دسـت از تـالش برندارند.

او عمیقـا می دانـد کـه یکـی از رمزهـای موفقیـت وی 

بـه عنـوان یـک کارآفریـن توجـه بـه نیازهـای مشـرتیان 

کار  مشـرتیان  اعتـامد  جلـب  اسـت.  مخاطبانـش  و 

سـاده یی نیسـت و نبایـد اعتبـار را فـدای نتایـج کوتـاه 

مـدت کـرد.

»سـین فـوی«، مدیر عامـل »Shift«: جف بـزوس نه تنها 

بـه کلیـات، بـل بـه جزییـات امـور نیـز توجـه ویژه یـی 

نشـان می دهد. بـرای مثال هیچ گاه در آمـازون عبارتی 

و  منی شـود  شـنیده  تخمینـی  تحویـل  تاریـخ  ماننـد 

جـف  می شـود.  انجـام  به موقـع  و  بادقـت  چیـز  همـه 

بـزوس معتقـد اسـت هـر وعده یـی که بـه مشـرتی داده 

می شـود بایـد دقیـق انجام شـود و در مـورد آن کوتاهی 

نگیرد. صـورت 

 :»Blue Prism« عامـل  مدیـر  کینگـدون«،  »جیسـون 

بـزوس  جـف  از  کـه  درس هایـی  بزرگرتیـن  از  یکـی 

در  مسـتمر  رسمایه گـذاری  کـه  اسـت  ایـن  آموختـم، 

بـه  را  فزاینده یـی  سـودهای  کـه  حوزه هایـی  همـه 

دنبـال دارنـد، رویکـردی خالقانـه اسـت کـه می توانـد 

بـر  تسـلط  بـه  قدرمتنـدی  محرکـه  نیـروی  عنـوان  بـه 

بـازار کمـک کنـد. »مـت کالکینـز«، بنیانگـذار و مدیـر 

عامـل رشکـت »Appian«: وقتـی جـف بـزوس در مـورد 

می نویسـد،  مطلبـی  یـا  می کنـد  صحبـت  موضوعـی 

می دانـم  چـون  می کنـم  توجـه  اندیشـه هایش  بـه 

بـرای  او  و عمـل می کنـد.  هوشـمندانه تصمیم گیـری 

صحبـت  مـوردش  در  می دهـد،   انجـام  کـه  کاری  هـر 

می کنـد یـا در مورد آن چیـزی می نویسـد، دلیلی دارد.

جـف   :»Sprinkles« بنیانگـذار  نلسـون«،  »کانـداک 

برنـد تجـاری هـامن چیـزی  بـزوس معتقـد اسـت کـه 

اسـت کـه وقتـی شـام در اتـاق نیسـتید دیگـران درباره 

می گوینـد. و  می کننـد  مطـرح  شـام  کار  و  کسـب 

زیـادی در  اطالعـات  اسـت  تجـاری ممکـن  برندهـای 

برنـد  تـا هویـت  ارایـه بدهنـد  بـه دیگـران  مـورد خـود 

خـود توصیـف کننـد،  امـا هویت واقعـی هر برنـد هامن 

تعریفـی اسـت که مشـرتیان و مخاطبان ارایـه می هند. 

اعتـامدی کـه مشـرتیان بـه برندهـای مختلـف دارنـد، 

هویـت آن برنـد را معنـی می دهـد و وفـاداری طوالنـی 

کمـک  برندهـا  شـدن  ارزشـمند  بـه  مشـرتیان  مـدت 

می کنـد. »مایـکل ویتمیـر«، بنیانگـذار و مدیـر عامـل 

جـف  از  کـه  درسـی  بزرگرتیـن   :»FloQast« رشکـت 

بـزوس آموختـم ایـن بـود کـه بی وقفه بـه دنبال نـوآوری 

و خالقیـت بـود و روی آن مترکـز می کـرد. سـال ۱۹۹۴ 

آمـازون تنهـا یـک وب سـایت سـاده کتابفروشـی بود که 

بـا گذشـت سـال ها توانسـت بـه فروشـگاهی آنالیـن و 

کامـل تبدیـل شـود. یکـی از دالیل چنیـن پیرشفتی 

نـوآوری  و  تـالش  از  دسـت  هرگـز  کـه  اسـت  آن 

برنداشـته و بـا گذشـت زمـان دامنـه عملکرد خـود را 

گسـرتش داده اسـت.

 :Fortanix امبـوج کومـار«، مدیـر عامل و بنیانگـذار«

همچـون  شـاید  کـه  اسـت  کارآفرینـی  بـزوس  جـف 

بسـیاری از کارآفرینـان آرزوهایی بـزرگ دارد اما فرق 

او بـا بقیـه آن اسـت کـه هرگـز از رویـای بـزرگ خـود 

دسـت نکشـیده و بـرای رسـیدن بـه آن تـالش کـرده. 

ارایـه خدمات خـاص و ویژه به مشـرتیان و ایده هایی 

بـرای بهینه سـازی سـود آمـازون در سـال های اولیـه 

شـکل گیری باعـث شـدند اکنون با رشکتـی به ارزش 

بیـش از ۱.۷تریلیـون دالـری تبدیل شـود.

روز  یـک   :Ureeka بنیانگـذار  جاکوسـکی«،  »دیـو 

جـف بـزوس سـوال عجیبـی از مـن پرسـید و گفـت: 

»در شـهر سـاتل چنـد پنجـره وجـود دارد؟« مـن بـرای 

پاسـخ ایـن سـوال  مفصـل توضیـح دادم کـه بـا توجـه 

بـه جمعیـت شـهر، متوسـط تعـداد اعضـای خانـوار و 

هـر  پنجره هـای  تعـداد  می تـوان  دیگـری  اطالعـات 

سـاختامن را بـرآورد و درنهایـت به عـدد تخمینی تعداد 

پنجره هـا دسـت پیـدا کـرد. از جـف بـزوس پرسـیدم که 

بـه نظـر او چقـدر در بـرآورد خـودم اشـتباه کـرده  ام و 

ارزیابـی می کنـد. را چگونـه  نگاهـم 

وی پاسـخ داد کـه فقـط قصد داشـته بداند مـن چگونه 

فکـر می کنـم. از نظـر وی نـوع نـگاه و سـبک تفکـری 

کارآفرینـان می توانـد در موفقیـت آنها تاثیرگذار باشـد.

دانـش و تکـنالوژی
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رسیع ترین رایانه کوانتومی جهان 

به کمک کشف داروی کرونا آمد

معلومات madanyatdaiسال دهم         چهارشـنبه 29 دلو 1399 ly.com

درس های کارآفرینی از »جف بزوس« 

بیل گیتس: پایان همه گیری کرونا بسیار ساده تر از مقابله با تغییرات اقلیمی خواهد بود
بـه گفتـه گیتـس، حـل مشـکل تغییرات اقلیمی به شـگفت انگیزترین کار برش تا به امروز تبدیل می شـود و اینکار بسـیار سـخت تر از پایان 
دادن بـه همه گیـری کرونـا خواهـد بـود. مدیرعامـل سـابق مایکروسـافت در کتـاب جدیـدش به نـام »چگونه از فاجعـه اقلیمـی دوری کنیم«، 

راهکارهایی برای رفع مشکل گرمایش جهانی ارایه کرده است.
بـا وجـود چنیـن موضوعـی، گیتـس در مصاحبـه اخیـرش به ایـن موضوع اشـاره کرده که نبایـد مقیاس این چالش را دسـت کم بگیریـم: »ما تا 

بـه امـروز کاری ماننـد آنچـه طی ۳۰سـال آینـده رخ می دهد، انجـام نداده ایم و سـابقه یی در این زمینـه نداریم.«

گردآوردنده: نجمه رسا

 
عبـور«  »رمـز  امنیـت  افزایـش 

مهم ترین کاری اسـت که افراد 

از  بـرای محافظـت  می تواننـد 

داده هـای خـود انجـام دهنـد. 

طبق نظرسـنجی جدیـدی که 

iProov منتـر کـرده اسـت، 

تقریبـاً 75درصـد از افـراد بـه 

مجبـور  امنیـت  نقـض  دلیـل 

تغییـر  را  خـود  رمـز  شـده اند 

دهنـد.

بسـیاری از مـا بنابـر دالیـل مختلفـی بـا اسـرتس و 

اضطـراب روبـه رو هسـتیم. ایـن احساسـات می تواننـد 

روز مـا را خـراب کننـد. بـا ایـن حـال بـرای اینکـه روز 

بهـرتی داشـته باشـید و بهـره وری شـام افزایـش پیـدا 

کنـد، می توانیـد یـک کارت کوچـک تهیـه کنیـد و یـک 

مترین ۲دقیقه یی را هر روز صبح انجام دهید.

برخـی افـراد زمانـی کـه بـا رشایـط نامسـاعدی ماننـد 

بی پایـان  اضطـراب  یـا  بی خوابـی  مشـکالت  تنهایـی، 

در  و  می کننـد  زیـاد  کار  بـه  رشوع  می شـوند،  مواجـه 

مـا  حقیقـت  در  می شـوند.  کار  بـه  معتـاد  حقیقـت 

بـرای فـرار از احساسـات ناخوشـایند، کار را بـه عنـوان 

می کنیـم. انتخـاب  جایگزیـن 

»خسـتگی  می توانـد  موضوعـی  چنیـن  دلیـل 

تصمیم گیری« باشـد و در حقیقت شـام بـه دنبال انجام 

کارهـای زیـادی در یک روز هسـتید. بـرای جلوگیری از 

بـروز چنیـن مشـکلی باید تعـداد کمی از اهـداف روزانه  

آن هـا  روی  روز  طـول  در  می خواهیـد  کـه  کارهایـی  و 

مترکـز کنیـد را در یـک کارت کوچـک بنویسـید. بـرای 

یادداشـت ایـن مـوارد از عبارت هایـی ماننـد »مـن امروز 

می خواهـم روی اینـکار مترکـز کنـم«، اسـتفاده کنیـد.

ایـن متریـن باعـث تعـادل در روزهـای شـام می شـود و 

دیگـر بـا سـوالی مانند »بایـد در ادامـه چـه کاری انجام 

ایـن می توانیـد  بـر  عـالوه  روبـه رو منی شـوید.  دهـم؟« 

پروژه هـای بـزرگ را به چندین کار سـاده تقسـیم کنید. 

بـرای مثـال اگـر می خواهیـد در یک دوره مشـخص یک 

کتـاب بنویسـید، می توانیـد روزانـه ۵۰۰ کلمـه از آن را 

بنویسـید یـا اینکـه به جای برنامه شـدید ورزشـی، روزانه 

۱۰دقیقـه پیـاده وری کنید.

بـرای رشوع کار بایـد چندیـن کارت کوچـک بخریـد و 

بـا نوشـن کارهـای روزانـه ، از خسـتگی تصمیم گیـری 

بـه  رشوع  دوبـاره  مدتـی  از  پـس  شـاید  کنیـد.  دوری 

مترکـز روی تفکـرات منفـی کنیـد کـه البته این اشـتباه 

شـام نیسـت و مربـوط بـه »آمیگـدال« یـا »بادامـه« مغـز 

می شـود. انسـان ها 

تکامـل باعـث شـده به اخبـار بـد و غم انگیز توجـه کنیم 

کارهـای  دنبـال  بـه  مـداوم  بطـور  دلیـل  همیـن  بـه  و 

اشـتباه خـود هسـتیم. آمیگـدال عملکـرد بی نظیری در 

جسـتجوی مشـکالت، پیـدا کـردن و رفـع آن هـا دارد. 

همیـن  از  اجتامعـی  شـبکه های  و  رسـانه های خـربی 

محتـوا،  از  ترکیبـی  بـا  و  می کننـد  اسـتفاده  موضـوع 

بیشـرتین توجـه را بـه خـود جلـب می کننـد، بنابرایـن 

شـام در ایـن زمینـه تنهـا نیسـتید.

بـرای جلوگیـری از ایـن مشـکل، بایـد درون کارت خـود 

چیـزی دربـاره داشـته هایتان بنویسـید و قـدردان آن هـا 

کنیـد  تکـرار  هفتـه  چندیـن  بـرای  را  اینـکار  باشـید. 

تـا عـالوه بـر اینکـه شـام را خوشـحال تر کنـد، از نظـر 

فزیکـی هـم سـامل تر شـوید.

تـا بـه اینجـای کار بایـد در کارت خـود کارهـای روزانه  و 

همچنیـن مـواردی کـه قـدردان آن ها هسـتید را نوشـته 

باشـید. بـا ایـن وجـود متـام ما در طـول زندگـی با حس 

پشـیامنی دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم کـه می توانـد 

از  دوری  بـرای  باشـد.  داشـته  مـا  روی  مخـرب  تاثیـر 

ایـن حـس، در پایـان کارت خـود مـوردی را بنویسـید 

بـرای  شـوید.  راحـت  آن  دسـت  از  می خواهیـد  کـه 

مثـال می توانیـد دربـاره جلسـه یی بنویسـید کـه بـه آن 

نرسـیده اید و می خواهیـد دیگـر بـه آن فکـر نکنیـد.

هـر روز صبـح می توانیـد بـا رصف تنهـا ۲دقیقـه زمـان، 

یـک کارت کوچـک را بـا مـوارد بـاال پـر کنیـد. مسـلام 

چنین کاری باعث منی شـود همیشـه خوشـحال باشید 

یـا دیگـر با هیچ مشـکل یـا اضطرابی مواجه نشـوید، اما 

روز بهـرتی را تجربـه خواهیـد کـرد و با گذر زمـان، تاثیر 

مثبتـی روی کیفیـت زندگی تـان خواهـد داشـت.

Harvard Business Review :منبع

تمرین ۲دقیقه یی صبحگاهی برای بهره وری بیشتر
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 خشـم هـم مانند هـر محرک دیگـری دارای خاصیتی اعتیادآور اسـت: بـه آن عادت 
می کنیـد و آن  وقـت به دنبـال چیزهایـی می گردیـد کـه شـما را عصبانی کند 

احساسـات بـه دو دسـتۀ بـزرگ تقسـیم می شـود. احساسـات مثبـت، مثـل محبـت و 
همـدردی مـا را ترغیـب می کننـد تـا بـه کسـی که منشـأ آن احسـاس اسـت نزدیک 
شـویم و در مقابـل، احساسـات منفـی مثـل انزجار و شـرم، باعث می شـود تـا از منبع 
آن هـا دوری کنیـم، امـا یـک حـس استثناسـت: خشـم. خشـم ظاهـرا حسـی منفـی 
اسـت، امـا وقتـی در وجودمـان فـوران می کنـد می خواهیـم بـه طـرف مقابـل نزدیک 
شـویم و نابـودش کنیـم. حـاال کـه شـبکه های اجتماعـی مـا را از همیشـه بـه هـم 

نزدیک تـر کرده انـد، خشـم مان چـه تغییراتـی کـرده؟
/////

از یادداشـت های پرخاشـگر-منفعل بـر روی شیشـۀ جلـوی امبوالنس هـا تـا گفتارهای 
کینه توزانـۀ سیاسـی، همـه و همـه، ایـن حس را القـا می کنند که گویی ناگهان خشـم 

جامعـه را در بر گرفته اسـت.
همسـایه  یی بـه یـک زوج جـوان نیوکاسـلی کـه در خانـۀ خودشـان برهنه می گشـتند 
اعتـراض کـرد. »حالمـان دیگـر دارد از دیـدن اسـافل بـدن شـما بـه  هـم می خـورد.« 
ایـن حـرِف اصلـِی یادداشـتی بود کـه این گونـه بـه اوج می رسـید: »به خاطـر برهنگی 
بی شـرمانه تان از شـما دو تـا شـکایت می کنیـم«. این مسـاله  یی کوچک، حاشـیه  یی و 
بی اهمیـت اسـت، ارتباطـی با روایتـی بزرگ تر ندارد و جز فـوراِن ناراحتِی انسـان هایی 
کـه نزدیـک هـم زندگـی می کنند چیـزی را نشـان نمی دهد، امـا وقتی کارین اسـتون 
)یکـی از برهنه هـا( ایـن یادداشـت را روی صفحـۀ فیس بوکـش منتشـر کـرد، پانـزده 
 هـزار نفـر آن را خواندنـد. یک برنامـۀ رادیویی اسـترالیایی با او مصاحبه کرد. راسـتش 
را بخواهیـد خـودم هـم از نظـر احساسـی شـدیدا پی گیـر این داسـتان هسـتم و حتی 

بابـت دقیقه هایـی هـم کـه صـرف مطالعه در مـورد آن کـرده ام حسـرت نمی خورم.
از ایـن فـوران احساسـات مخاطبـان متوجـه مطلـب مهمـی می شـویم: اینکـه خـوِد 
موضـوع مهـم نیسـت. موضـوع می توانـد نقض حقوق بشـر باشـد یـا مهمانی گرفتن در 
مـرز بیـن دو خانـه؛ تـا وقتی موجـب خشـِم حق به جانب می شـود فرقی نـدارد موضوع 
چـه باشـد. کینه چیزی اسـت کـه هر یـک از این موضوعـات را به هم پیونـد می دهد. 
مـن نگاهـی بـه آن یادداشـت انداختـه ام: تقابـل هرزگـی و هنجـار، رویارویـِی حـروف 
بـزرگ و کوچـک و احتمـال ناچیـِز اینکـه نویسـندۀ یادداشـت بـدن خـودش را بـا 
آن هـا مقایسـه کـرده باشـد. حسـی هـم بـه مـن می گوید کـه نویسـنده حتما بـه نفع 
برکزسـیت رأی داده اسـت. همسـایگان از انزجـار نویسـندگاِن یادداشـت بـه این زوج 
شهوت پرسـت بـه وجـد می آینـد، مـن از انزجار خودم نسـبت بـه همسـایگان به وجد 
می آیـم، شـنوندگان رادیـو در اسـترالیا هم بـه وجد می آینـد. ما خشـم می بینیم و آن 

را در کنـار خشـم خـود می گذاریـم، همیشـه هـم خشـم بیشـتری می خواهیـم.
یادداشـتی پرخاشـگرانه روی موتـر یـک زن معلـول گذاشـته بودنـد که در آن نوشـته 
شـده بـود: »خـودم دیـدم کـه تو و دختـر جوان و سـرحالت... بـدون هیچ نشـانه  یی از 

معلولیـت داشـتید در محوطـه راه می رفتید.«
 ایـن هـم از پیـام دیوانه وار زنی کـه نرس های دسـتیار، چند دقیقه  یی گـذرگاه موتررو 
او را مسـدود کـرده بودنـد تا جان کسـی را نجـات دهند: »ممکن اسـت در حال نجات 
جـان کسـی باشـید، ولـی امبوالنس تـان را در ایـن جاهـای احمقانـه پـارک نکنید که 

راه مـردم را ببندد.«
 هفتـۀ گذشـته آژانـس بزرگراه هـای انگلیـس الزم دیـد تـا کمپینـی علیـه خشـم در 
جـاده برگـزار کنـد. عامل محرک ایـن کمپین ۳44۶مـورد ثبت شـده از رانندگانی بود 
کـه طـی یـک سـال گذشـته از قسـمت های درحال تعمیـر جـاده عبـور کـرده بودنـد. 
جرم های خشـن افزایشـی نداشـته )البته زیاد شـده اما این را عمدتاً بازتاب پیشـرفت 
فلـک  بـه  سـر  خشـن  گذاشـتن های  سربه سـرهم  امـا  می داننـد(،  گزارشـگری  در 
می کشـند. گفتارهـای سیاسـی سرشـار از خشـم اند. کارهایی کـه مـردم می خواهند با 

دایـن ابـوت و لوسـیانو برگـر بکننـد باعـث می شـود مغزم صدا بکشـد.
امـا دقیقـاً چـه چیـز پیـِش روی ماسـت؟ آیـا هیـچ  یـک از این هـا معنـای اجتماعـی 
گسـترده تری نـدارد؟ آیـا این مسـایل مـا را در نقطه  یـی پرخطر در انحنـای تاریخ و در 
آسـتانۀ یـک انفجـار بـزرگ قـرار می دهد؟ یا قضیه این اسـت کـه برخـی چیزها )مثا 

موترهـا و رسـانه های اجتماعـی( واقعـا برای سـامت ذهنی مـان مضرند؟
رشـته  یی بـه نـام کلیودینامیـک وجـود دارد کـه پیتـر تورچیـن، دانشـمند امریکایی-

روسـی، آن را در اوایل قرن توسـعه داد. این رشـته رویدادهای تاریخی را با یک سـری 
معیارهـای ریاضیاتـی پی رنگ می بخشـد. 

برخـی از ایـن رویدادهـا بدیهـی هسـتند )مثـا برابـری( و برخـی دیگـر نیـاز به کمی 
تجزیـه و تحلیـل دارند )مثـا »تولید بی رویـۀ سـرآمدان.« در پی نابرابـری، دوره هایی 
در تاریـخ بـه  وجـود می آیـد کـه، بـرای مسـندهای قدرتـی کـه عمومـاً افراِد به شـدت 
 ثروتمنـد آن هـا را بـه دسـت می گیرنـد، بیش ازانـدازه افـراد به شـدت ثروتمند وجـود 
دارد. ایـن امر موجب می شـود آن ها سـرخود شـوند و بـا ریختن پول شـان در انتخابات 
بـرای خـود قـدرت بخرنـد. دونالـد ترمـپ نمونۀ بارز رشـد بی رویۀ سـرآمدان اسـت.( 

ایـن معیارهـای ریاضیاتـی نقشـه  یی از تاریـخ بـه دسـت می دهنـد کـه در آن می توان 
اوج گیـری خشـم را تقریبـاً هر ۵0سـال یک بار مشـاهده کـرد: 1۸۷0، 1۹۲0، 1۹۷0 

)البتـه بایـد فضایـی جزیـی برای جنـگ جهانی اول و سـال 1۹۶۸ لحـاظ کنید(. 

چرخه هـای خشـونت همیشـه هـم بی ثمـر نیسـتند؛ ایـن چرخه ها گاهـی جنبش های 
حقـوق مدنـی، اتحادیه  یـی و حـق رأی را بـه همـراه دارنـد. درواقـع تمـام جنبش های 
مهـم اجتماعـی بـا ناآرامـی آغـاز می شـوند، خـواه به صـورت اعتصـاب، تظاهـرات یـا 

شورش. 
برخـی اقتصـاد را در دل حـال  و هـوای اجتماعـی قـرار می دهنـد: مـوج کوندراتیـف 
کـه 40 تـا ۶0 سـال طـول می کشـد )اگـر آن را ۵0 در نظـر بگیریـم، دقیقا بـا چرخۀ 
خشـونت مصـادف خواهـد شـد( اقتصـاد دنیـای مـدرن را به صـورت چرخه هایـی از 
شـکوفایی کـم و زیـاد توصیـف می کنـد کـه در آن رکـورد همیشـه بـا ناآرامـی همراه 

ست. ا
دیویـد آنـدرس، اسـتاد تاریـخ در دانشـگاه پورتس مـوث و نویسـندۀ کتـاب جنـون 
فرهنگـی اسـت. ایـن کتـاب بـا روایتـی جـذاب نشـان می دهـد کـه چگونـه خشـم 
بی امـاِن جـو سیاسـِی امـروز تنهـا با فراموشـی آگاهانۀ گذشـته ممکن شـده اسـت. او 
خواننـدگان را از چیـزی برحـذر مـی دارد کـه می تواند به درکـی رخوت انگیـز از تاریخ 
تبدیـل شـود -اگـر همـه چیـز نوعـی مـوج اسـت و موج هـا هـم در هـر صـورت پدید 
می آینـد، پـس چـه چیـز را بایـد کشـف کـرد؟- امـا او می پذیرد کـه »همه چیـز باید 

بـه اقتصـاد برگـردد، مگر اینکه ثروتمند باشـید. اقتصـاد یعنی کمبـود، و ناامنی خیلی 
سـریع بـه خشـم و باگردانـی تبدیل می شـود.«

انـدرس می گویـد: »مـن همیشـه به عنـوان مـورخ و معلـم سـعی می کنـم بـه مـردم 
بفهمانـم کـه جوامـع عموماً جاهایی خشـن و سلسـله مراتبی هسـتند. آدم هایـی مانند 
مـن و شـما همیشـه مایـل بوده ایـم جوامـع خشـونت و سلسـه مراتب کمتری داشـته 
باشـند و در ایـن راسـتا تـاش کرده ایـم. هیـچ   گاه هـم واقعـاً موفـق نشـده ایم. فقـط 
توانسـته ایم افـراد را مجـاب کنیـم وقتـی بـه قـدر کافـی احسـاس امنیـت می کننـد 

پایشـان را از روی گلـوی آدم هـای دیگـر بردارنـد.« 
خشـم به خودی خـود مسـالۀ قابـل  توجهـی نیسـت، امـا وقتـی چنـان شـایع می شـود 
کـه گویـی یـک نیـروی فرهنگـی غالـب اسـت، آنـگاه بایـد بـدان توجـه نمـود. آنچـه 
بـرای انـدرس شـایان توجـه اسـت مثال هـای نقـض اسـت، یعنـی دوره هایـی از تاریخ 
کـه شاخص شـان خشـم نیسـت. »خصومـت هیـچ  گاه از بیـن نمـی رود. همین اسـت 
کـه پـروژه پسـاجنگ، یعنـی پـروژۀ اتحادیـه اروپـا، را کامـا اسـتثنایی می کنـد«. آه، 
اتحادیـۀ اروپـا... شـاید فرصتـی دیگر. دیـدگاه روان درمانی نـه این عوامـل اقتصادی را 
رد می کنـد و نـه بـر ایـن باور اسـت که خشـم پدیده  یـی جدید اسـت، امـا مؤلفه هایی 
از سـلوک عاطفـی انسـان وجـود دارد کـه تازگـی داشـته و شـرایط مـدرن بـه آن هـا 
دامـن می زنـد.  آرون بَلیـک؛ روان درمانگـر و نویسـندۀ کتاب روان پویشـی شـبکه های 
اجتماعـی اسـت. نویسـندۀ ایـن کتـاب آکادمیـک، موشـکافانه و فوق العـاده خواندنـی 
می گویـد: »مطمینـم خشـم بیشـتر ابراز می شـود. آنچـه از آن می بینید پیامد سـرایت 
عاطفـی اسـت کـه بـه نظـر مـن رسـانه های اجتماعی تـا حدی عامـل آن هسـتند. در 
ایـن میـان، خشـم بـه نوعی مـد تبدیل می شـود: یـک نفـر آن را ابـراز می کنـد و این 
باعـث می شـود کـه دیگـران نیـز آن را ابـراز کننـد.« بـه بیـان روان شـناختی، مسـالۀ 
مهـم احساسـات نیسـت، بل واکنش شـما در قبال آن اسـت، اینکـه آن را آزادانه ابراز، 
کنتـرول یـا سـرکوب می کنیـد. مـا در عصری زندگـی می کنیم کـه رویـداد انگیزاننده 
ممکـن اسـت بسـیار پیش پاافتـاده باشـد، مثا آدمـی عجیـب و غریب کـه برهنگی را 
دوسـت نـدارد. بـه لطـف فیس بـوک، 1۵هـزار نفـر می تواننـد هیجانـی موجـه از ایـن 
ابـراز خشـم بـه دسـت آورنـد. مـا هـر کجـای منحنـی کوندراتیـف کـه باشـیم تجربۀ 
زندگی مـان تفاوتـی شـگرف بـا زندگی هایـی دارد کـه در آن آدم هـا فقـط به خاطـر 
مسـایل جدی خشـمگین می شـوند، مسـایلی نظیـر تخریـب گاوآهن یا سـوزاندن یک 

ساحره.
لیـک می گویـد: »هیسـتری امـروزه دیگر لفـظ چندان قابل  اسـتفاده  یی نیسـت، چون 

ما خشمگینیم و عضو شبکه های اجتماعی

چرا عصر ما این قدر انباشته از خشم است؟

وزارت معارف: 37میلیون جلد کتاب با مطبعه هایی خارجی قرارداد شده است
رنگینه حمیدی، رسپرست وزارت معارف می گوید که در سال جاری خورشیدی 37میلیون جلد کتاب با مطبعه های هند، امارات متحدۀ عربی و چین قرارداد شده است.   

خانم حمیدی روز سه شنبه )28دلو( در برنامه حساب دهی دولت به ملت گفت که در سال 1399حدود هفت ضد و 63هزار و 786دانش آموز جدید در مکاتب دولتی و خصوصی جذب شده اند. وی ترصیح کرد که مجموع شاگردان فعلی 
وزارت معارف به 9.7میلیون تن می رسد که 38درصد آن را دخرتان تشکیل می دهند. او در ادامه عالوه کرد که این دانش آموزان در 17هراز و 60مکتب دولتی و خصوصی مرصوف آموزش هستند.

رسپرست وزارت معارف همچنان می افزاید که مسودۀ نهایی چارچوب نصاب تعلیمی جدید برای بهبود پروسه ی انکشاف نصاب تعلیمی معارف انکشاف یافته و روند انکشاف مفردات مضمون های تعلیم و تربیۀ اسالمی، علوم اجتامعی، ریاضی، 
انگلیسی، ساینس و زبان ها از صنف اول تا دوازهم تکمیل شده است. به گفتۀ خانم حمیدی، در سال مالی1399خورشیدی، حدود 12.2میلیون جلد کتاب درسی تعلیامت عمومی به ریاست های معارف والیات انتقال و توزیع شده و مراحل اداری 

پروژه 1.9میلیون جلد کتاب درسی تعلیامت اسالمی تکمیل گردیده است. 
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به نحـوی زن سـتیزانه اسـت، امـا ایـن لفـظ دارای معنایـی فنـی اسـت. یـک پاسـخ 
هیجانـی هیسـتریک زمانـی رخ می دهـد کـه هیجان زیـادی دارید چون با احساسـی 

زیربنایـی در ارتباط نیسـتید. 
نمونـۀ ایـن امـر غالمغال در اداره اسـت. همـه در اداره گاهی غالمغـال می کنند و این 
بـه نوعـی حالـت منفی هیسـتریک تبدیل می شـود که هرگـز راه چـاره  ِی برایش پیدا 

نمی شـود؛ هیـچ کس برای حل مسـاله پـا پیش نمی گـذارد.«.
در ایـن سـخن حقیقتـی عمیـق نهفتـه اسـت. مـن فقـط در چنـد اداره کار کـرده ام، 
امـا همیشـه زمزمه هـای آراِم تـوام بـا خشـم وجـود داشـت، و حتـی روابطـی مهـم و 
صمیمـی بـا گایه هـای مشـترک شـکل می گرفت، امـا همیشـه آن را با چشم پوشـی 
از قـدرت توجیـه می کردنـد. درواقـع دقیقـاً بـه ایـن دلیل گایـه می کردنـد که قصد 

نداشـتند به صـورت جـدی بـه ایـن گایه هـا بپردازند.
رسـانۀ اجتماعـی راهـی در اختیـار مـا قـرار داده تـا ایـن خشـم را از محـل کار )کـه 
انتقـال  معمـوال قـدرت تغییـر آن را نداریـم( بـه همـۀ عرصه هـای دیگـر زندگـی 
دهیـم. کافـی اسـت سـری بـه وب سـایت مامِسـنت بزنیـد تـا از شـوهرهای تنبـل و 
مادرشـوهرهای فضول دیگران خشـمگین شـوید؛ یا در توییتر همراهانی را در خشـم 
علیـه سیاسـت ها و تضادهـا بیابیـد، یـا در فیس بوک دوسـتانی پیدا کنید کـه با آن ها 
خشـم تان را سـر آدم هایـی خالـی کنیـد کـه در قطـار سـر یـک بچـه فریـاد زدنـد یا 

سگ شـان را در گرمـای داخـل موتـر رهـا کردنـد. 
میسـر  را  هیسـتریک  »سـرایت  اجتماعـی  تریبون هـای  ایـن  کـه  می گویـد  بلیـک 
می سـازند«، امـا ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه چنیـن اتفاقاتی همیشـه بی ثمر اسـت. 
مثـال او بـرای تبدیـل خشـِم همه گیـر به یک جنبـش بهار عربی اسـت، امـا می توان 
بـه وب سـایت های دادخواسـت ماننـد تِرتی ایـت دیگریـز و آواز یـا پروژه هـای عدالـت 
مردم نهـاد هـم اشـاره نمـود. فراخوان های گسـترده و مشـارکتی بـرای تغییـر اکثراً با 

داسـتان هایی آغـاز شـده اند کـه مـردم را به خشـم آورده اسـت.
بـرای تشـخیص خشـم »خـوب« از خشـم »بـد« -یعنـی بـرای اینکـه بفهمیـم یـک 
فـوران خشـم می توانـد حاصلـی هم داشـته باشـد یا نـه- باید بـه هدف خشـم توجه 
نماییـم.  بلیـک می گویـد: »هـدف خشـم حفـظ مرزهـای شـخصی اسـت. پـس اگـر 
کسـی شـما را دور بزنـد، بـه فضـای شـما تعـرض کنـد، بـه شـما توهیـن نمایـد، یـا 
بدن تـان را لمـس کنـد، عصبانـی می شـوید و کاربـرد ثمربخـش خشـم ایـن اسـت 
کـه بگوییـد گـم شـو.«  یک ویژگـی شـبکۀ اجتماعی کـه قضیـه را پیچیـده می کند 
ایـن اسـت کـه »کسـی ممکن اسـت روی هویت یـا عقایدمان پـا بگذارد.« از سـویی، 
حـس طبیعـِی برآمـده از ابعـاد و مقیـاس کـه در دنیـای واقعـی داریـم )مثـًا یـک 
بیگانـه ممکـن اسـت بـا چرخ دسـتی فروشـگاه از روی انگشـتان پایتـان رد شـود، اما 
ایـن بیگانـه سـخت بتواند به سرشـت ذاتی تـان توهینی کنـد( در دنیای مجـازی فرو 
می ریـزد. وقتـی خـود را در فضـای مجـازی معرفـی می کنیـم )چـه باورهایـی داریم، 
چـه شـکلی هسـتیم، چه می خوریم، چه کسـی را دوسـت داریـم(، گسـتره  یی پهناور 
از مرزهـای شـخصی مان را عرضـه می کنیـم کـه هـر کسـی حتـی تصادفـا می توانـد 
بـه آن هـا تعـرض کنـد. البتـه ایـن کار معمـوال تصادفـی نیسـت و آن را عمـداً انجام 

می دهنـد.
امـا آیـا بد اسـت اگر درازکشـیدن در تخت و چک کردن فیدهای خبـری و گفتگوهای 
آنایـنِ مـورد عاقه تـان برایتـان هیجـان آور اسـت و باعـث می شـود برآشـفتگی و 
خشـم کوتاهـی را تجربـه کنیـد؟ آیـا ممکن اسـت ایـن کار همان حس خـوِب جزیی  
را برایمـان فراهـم کنـد کـه از سگرت کشـیدن بـه دسـت می آوردیم؟ قطعا واکنشـی 
هورمونـی در کار اسـت )بلیـک می گویـد: »همیشـه نمـودی جسـمانی وجـود دارد؛ 

احساسـات مـن درآوردی نیسـتند«(، امـا این واکنش آشـکار نیسـت. 
نئـوس اررو، پژوهشـگر دانشـگاه والنسـیا، در پژوهـش خـود خشـم ۳0مـرد را )بـا 
سـخنان »اول شـخص«( »برانگیخـت« و بـا انواعـی از تناقضـات ظاهری روبه رو شـد. 
کورتیـزول، یعنـی هورمـون اسـترس، کـه انتظـار داریـم افزایـش یابد پاییـن می آید؛ 

تستسـترون بـاال مـی رود و تپـش قلـب و فشـار خـون افزایـش می یابـد. 
اررو یـک ویژگـی عجیب در »سمت وسـوی انگیزه« را کشـف کرد: معموال احساسـات 
مثبـت باعـث می شـوند بخواهیـد بـه منبـع نزدیک تـر شـوید، درحالی که احساسـات 
منفـی میـل بـه عقب کشـیدن را در شـما القـا می کننـد. امـا خشـم دارای نوعـی 
»انگیـزۀ نزدیکـی« اسـت کـه اررو آن را بـه زبـان سـاده توضیـح می دهـد: »معمـوال 
وقتـی عصبانـی می شـویم، تمایلـی طبیعی داریـم تا خـود را به چیزی کـه عصبانیت 

مـا را برانگیختـه نزدیـک کنیـم تـا بکوشـیم آن را از بیـن ببریم.«
خشـم هـم ماننـد هـر محـرک دیگـری دارای خاصیتی اعتیادآور اسـت: بـه آن عادت 
کنـد.  عصبانـی  را  شـما  کـه  می گردیـد  چیزهایـی  به دنبـال  آن وقـت  و  می کنیـد 
خشـم نوعـی توهـم قـدرت را بـا خـود بـه همـراه دارد، درسـت همان طور کـه هالک 
شـگفت انگیز به نوعـی از پتانسـیل مخـرب احساسـات قویش احسـاس غـرور می کند. 
»وقتـی عصبانـی می شـوم از مـن خوشـت نمی یـاد« جمله  یـی عجیـب اسـت. تنهـا 
پاسـخ منطقـی ایـن اسـت کـه »از هیچ کـس موقـع عصبانیت خوشـم نمی یـاد«، اما 

ایـن جملـۀ عجیـب در سـطحی عمیق تـر و غریـزی معنـا می یابـد.
خشـم نـه بـرای سـامت خودتـان کـه بـرای سـامت کل جامعـه پیامدهـای مهمی 
دارد. خشـِم کنترول نشـده محیـط اجتماعـی را آلـوده می کنـد. هـر بار فوران خشـم 
توجیهـی اسـت بـرای فوران بعـدی. و ما اکنـون )مایلم فکـر کنم به صـورت تصادفی( 
بـه فناوری  ِیـی برخورده ایـم کـه آن را تداوم بخشـیده و تقویـت می کنـد. البته گاهی 

ایـن ماجـرا ثمربخش اسـت، امـا غالبـا هیچ هدفـی ندارد. 
به خاطـر  کـه  مجارسـتان،  نخسـت وزیر  اوربـان،  ویکتـور  یـا  ترمـپ  بـه  نگاهـی  بـا 
در  به روشـنی  می ریزنـد،  بیـرون  بی واسـطه  را  خـود  خشـم  سیاسـی  تأثیرگـذاری 
صحنـۀ جهانـی می بینیـم که خشـم تـا چه حـد دگرگون کننده اسـت و چگونـه تمام 
واکنش هـای دیگـر )واکنش هایـی نظیـر همدلی که افـراد را کمتر به وجـد می آورند( 
را کنـار می زنـد. افـرادی کـه آن قـدر از مخروط هـای ترافیکـی عصبانی می شـوند که 
بـا موتـر بـه آن هـا می کوبنـد و سـر کارگـران شـب نماپوش فریـاد می کشـند شـاید 
منـادی نوعـی ناآرامـی اجتماعی بزرگ تر باشـند و شـاید هم نباشـند، اما مـن دوران 
جـان میجـر و خـط تلیفونـی شـکایت از مخـروط او را به یـاد دارم. مفهـوم قندیل ها، 

هرچـه باشـند، قطعـا چیز خوبی نیسـت.
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رقابت های جوجیتسو به منظور شناسایی برترین ها در کابل برگزار شد
رقابت های جوجیتسو روز دوشنبه )۲۷ دلو( با اشرتاک ۲۵۰ ورزشکار از باشگاه های مختلف کابل برگزار شد. این رقابت ها به هدف گزینش برترین    
ورزشکاران این رشته به تیم منتخب کابل، برگزار گردیده است. ورزشکارانی که در این رقابت ها اشرتاک کرده اند، از فدراسیون جوجیتسو می خواهند تا چنین 
رقابت ها را بیشرت سازد. مجتبی، یکی از ورزشکاران می گوید: »این رقابت ها تأثیر زیادی روی ورزشکاران دارد، آنها را آماده به رقابت های خارجی می سازد. 

ذکریا احمدی، یکی دیگر از ورزشکاران می گوید: »رقابت ها هر سال برگزار منی شود، ما از فدراسیون می خواهیم تا هر سال این رقابت ها را برگزار کند.«
این رقابت ها در حالی برگزار شده اند که مسؤوالن فدراسیون جوجیتسو امیدوار هستند با برگزاری این رقابت ها بتوانند برترین ها را برای تیم ملی انتخاب 
کنند. محمدصابری، رییس فدراسیون جوجیتسو می گوید: »این رقابت های انتخابی تیم های تازه و چهره های تازه است که نخست در سطح کابل بعد در 

متام افغانستان برگزار می شود.«

مسی؛ مردی برای تمام فصول
کتاب »درک شکوه«، زندگی نامۀ لیونل مسی

زنـی  از  اسـرتالیا  نخسـت وزیر  موریسـن،  اسـکات 

عذرخواهـی کرد که مدعی شـده همـکارش در پارملان 

ایـن کشـور بـه  وی تجـاوز کـرده اسـت. آقـای موریسـن 

در  حرفه  یـی  رفتـار  دربـارٔه  کـه  داد  وعـده  همچنیـن 

فضای کاری دولت، بررسی جامعی صورت بگیرد.

به گزارش یورو نیوز، بریتنی هیجنز، ۲۶سـاله و مشـاور 

رسـانه  یی پیشـین دولـت اسـرتالیا اعالم کرده اسـت که 

از همکارانـش کـه کارمنـد دفـرت نخسـت وزیری  یکـی 

بـوده، در سـال ۲۰۱۹ در دفـرت وزیر دفـاع به وی تجاوز 

کرده اسـت.

خانـم هیجنـز گفتـه بـود کـه مراتـب را بـه ریيـس خـود 

اطـالع داده و در نهایـت در جلسـه  یی کـه در ایـن بـاره 

تشـکیل شـده بـه تجـاوز اشـاره کرده اسـت. 

وی سـال گذشـتٔه میـالدی با رسـانه های محلـی دربارٔه 

ایـن تجـاوز صحبـت کـرد امـا به خاطـر نگرانـی  دربـارٔه 

آینـدٔه شـغلی اش از ثبـت شـکایت رسـمی نـزد پولیـس 

پرهیـز کـرده بود.

اعـالم  دوشـنبه  روز  اسـرتالیا  نخسـت وزیر 

بـه  به هیـچ وجـه وادار  کـرد خانـم هیجنـز 

بعـد  روز  یـک  و  نشـده  نکـردن  شـکایت 

می افتـاد،  نبایـد  اتفـاق  »ایـن  گفـت: 

افـزود:  وی  می کنـم.«  عذرخواهـی  مـن 

»می خواهـم اطمینـان داشـته باشـم که هر 

زن جوانـی کـه اینجـا کار می کنـد تـا جای 

دارد.« امنیـت  ممکـن 

آقـای موریسـن کـه خـود دو دخـرت جـوان 

دارد، همزمـان بـا ایـن سـخنان گفـت کـه 

همرسش از وی خواسـته تا »به عنوان پدر به این مسـاله 

نـگاه کنـد.« اما یک خربنگار زن حـارض بالفاصله از وی 

پرسـید: »اگـر همـرس و پدر نبودیـد چطور؟ آیـا نباید به 

عنـوان یـک انسـان به ایـن موضـوع نـگاه می کردیـد؟« 

و خربنـگار زن دیگـر نوشـت: »اسـرتالیا بـه نخسـت وزیر 

نیـاز دارد نـه بـه شـامیل پدرانه.«

اتهامـات  از  مجموعه  یـی  از  پـس  اخیـر،  تجـاوز  اتهـام 

اسـرتالیا، فشـار  لیـربال  زنـان در حـزب  بـا  بدرفتـاری 

اسـت. آورده  موریسـن  اسـکات  کابینـٔه  بـه  بیشـرتی 

اگـر هـدف جـو   دولـت ارساییـل هشـدار داد کـه 

بایـدن بازگشـت رصف بـه برجـام باشـد، دولـت تـل آویو 

در  امریـکا  رییس جمهـوری  بـا  خـود  همـکاری  بـه 

خصـوص تعریـف راهربدی جدیـد درقبال پرونـدۀ امتی 

ایران خامته می دهد.

بـه گـزارش رادیـو فرانسـه، گیـالد اردان، سـفیر ارساییل 

در امریـکا و سـازمان ملـل، بـا اظهـار این مطلـب افزود: 

بازگشـت امریـکا بـه برجام قدرت فشـار این کشـور را در 

قبـال ایـران از بیـن می بـرد و بـا لغـو تحریم هـای امریکا 

رژیـم ایـران هیچ انگیزه یـی برای انجـام مذاکرات جدید 

و دسـتیابی بـه توافقـی دیگـر بـه منظـور مهـار برنامـۀ 

امتـی ایـن کشـور نخواهد داشـت.

در ایـن حـال، کاظـم غریب آبـادی، مناینـدۀ حکومـت 

داد  امتـی، خـرب  انـرژی  بین املللـی  آژانـس  در  ایـران 

کـه از پنـج روز دیگـر )بیسـت ویکم فـربوری( جمهـوری 

ایـران بـا اجـرای مصوبـۀ اخیـر مجلـس ایـن  اسـالمی 

کشـور بـه بازرسـی های رسزده از تأسیسـات امتـی خود 

آژانـس بین املللـی  پایـان می دهـد و حکومـت تهـران 

انـرژی امتـی را از تصمیـم خـود بـا اطـالع کـرده اسـت.

غریب آبـادی کـه ایـن تصمیـم را در صفحـۀ توییـرت خود 

منتـرش کـرد، افـزود کـه مصوبـۀ اخیـر مجلـس شـورای 

اسـالمی ایـران دولت این کشـور را ملزم می سـازد که به 

بازرسـی های رسزده از تأسیسـات تهـران پایـان بدهـد. 

بازرسـی از تأسیسـات ایـران از جملـه مفـاد مهـم توافق 

بین املللـی )برجـام( بـر رس برنامـۀ امتـی ایـن کشـور 

اسـت و ممنوعیـت آن گام دیگـری در جهـت نقـض این 

توافـق به شـامر مـی رود.

سـازمان اطالعـات کوریـای جنوبـی روز سه شـنبه، 

کوریـای  هکرهـای  کـه  نوشـت  گزارشـی  در  ۲۸دلـو، 

شـاملی سـعی دارند برای دسـت یافن به اطالعاتی در 

مـورد واکسـین ویـروس کرونـا بـه سیسـتم های رایانه یی 

رشکت امریکایی فایزر رخنه کنند.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، کوریـای شـاملی از مـاه جنوری 

سـال گذشـته بـرای جلوگیـری از ورود ویـروس کرونـا از 

چیـن، مرزهـای خـود را بسـته نگاه داشـته اسـت.

کیـم جونـگ اون، رهـرب کوریـای شـاملی، مکـررا گفتـه 

کـه در کشـورش هیـچ مـوردی از ابتـال بـه ویـروس کرونا 

دیـده نشـده اسـت، اما کارشناسـان بین املللـی در این 

مـورد تردیـد دارند.

جنوبـی  کوریـای  پارملـان  مناینـدگان  سه شـنبه  روز 

پـس از یک نشسـت پشـت درهای بسـته بـه خربنگاران 

گفتنـد که کوریای شـاملی سـعی داشـته اسـت با هک 

کـردن فایـزر بـه فرمـول واکسـین و روش هـای درمـان 

کوویـد ۱۹ دسـت پیـدا کنـد.

ارتشـی  شـاملی  کوریـای  کـه  می گوینـد  کارشناسـان 

شـامل هـزاران هکـر کارکشـته تشـکیل داده کـه بارهـا 

بـه رشکت هـا، نهادهـا و محققـان کـره جنوبـی و دیگـر 

کشـورها حملـه سـایربی کرده انـد.

واکسـین کرونـای فایـزر کـه با همـکاری رشکـت آملانی 

بیوئن تـک تهیـه شـده از اواخـر سـال گذشـته بـه تأییـد 

نهادهـای درمانی رسـید.

 ،۲۰۲۱ سـال  طـی  اسـت  قـرار  کـه  می گویـد  فایـزر 

تحویـل  را  واکسـین  ایـن  از  دوز  میلیـارد  دو  حداکـرث 

دهـد. مختلـف  کشـورهای 

در  فایـزر  شـعبه  کـه  می نویسـد  فرانسـه  خربگـزاری 

کوریـای جنوبـی هنـوز بـه درخواسـت ایـن خربگـزاری 

نـداده  پاسـخ  هکرهـا  خـرب  مـورد  در  اظهارنظـر  بـرای 

اسـت.

روزنامـه نیویـارک تایمـز در گزارشـی اعـالم کـرد 

بـه سـفارت  بررسـی حملـه  اتهـام  بـه  ۱۵نفـری کـه 

پایتخـت  ابابـا،  ادیـس   در  عربـی  متحـده  امـارات 

اسـالمی  جمهـوری  بـا  شـده اند  بازداشـت  اتیوپـی 

ایران مرتبط بوده اند.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، مقامـات اتیوپـی هنـوز 

امـا  اسـت،  نکـرده  افشـا  را  دستگیرشـدگان  هویـت 

بنـا بـه گـزارش نیویـارک تایمـز و بـه نقـل از مقامـات 

احمـد  دسـتگیری  از  پـس  ارساییلـی  و  امریکایـی 

اسـامعیل، متهـم شـامره ۱۶ در سـویدن مشـخص 

شـد حکومـت ایـران پشـت ایـن حملـه بـوده اسـت.

 ایـن عملیـات بخشـی از تـالش گسـرتده تری بـرای 

شناسـایی اهـداف نـرم در افریقـا بـوده تـا جمهـوری 

انتقـام احتاملـی  بـه عنـوان  را  آنهـا  ایـران  اسـالمی 

کشـته شـدن محسـن فخـری زاده، مدیر ارشـد برنامه 

هسـته  یی و قاسـم سـلیامنی، فرمانـده سـپاه قـدس 

درنظـر بگیـرد.

اطالعاتـی  مدیـر  بـرگ،  ک.  هایـدی  ادمیـرال 

فرماندهـی افریقـا در وزارت دفـاع امریـکا )پنتاگـون( 

می گویـد ایـران پشـت عملیـات ۱۵ نفره  یـی بـود کـه 

در اتیوپـی بازداشـت شـدند و احمـد اسـامعیل، مغز 

اصلـی ایـن حملـه بود که در سـویدن دسـتگیر شـده 

اسـت. بـه گفتـه آقـای بـرگ اتیوپـی و سـویدن بـرای 

برهـم زدن ایـن دسیسـه همـکاری کردنـد.

هنـوز مقامـات ارشـد امریکایی در این بـاره اظهارنظر 

نکرده انـد. ایـن گـزارش می گویـد سـفارت جمهـوری 

اسـالمی در ادیـس ابابـا، اتهام هـا را رد کرده اسـت.

مـاه سـنبله ۱۳۹۹ چنـد منبـع  و در  ایـن  از  پیـش 

خـربی ایاالت متحـده از جمله فکس نیـوز، پولیتیکو، 

واشـنگن اگزمیـرن بـه نقـل از منابع ناشـناس ایاالت 

متحـده نوشـتند کـه ایـران بـه تالفـی حملـه پهپادی  

امریـکا در اوایـل سـال  جـاری میـالدی کـه به کشـته 

شـدن قاسـم سـلیامنی، فرمانده نیروی قدس منتهی 

شـد، در حـال آمـاده شـدن بـراى تـرور النـا مارکـس، 

سـفیر ایـاالت متحـده در افریقـای جنوبی اسـت.

آن  در  متحـده  ایـاالت  خارجـه  وزیـر  پمپیـو؛  مایـک 

بـرای  واضـح  خیلـی  بـود:  گفتـه  واکنـش  در  زمـان 

کـه  می کنیـم  مشـخص  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

چنیـن فعالیت هایـی و حملـه بـه هـر امریکایـی چـه 

دیپلـامت، سـفیر یـا نیروهـای نظامـی، هرجـا و هـر 

نيسـت. قبـول  قابـل  زمـان، 

عذرخواهی نخست وزیر اسرتالیا: 

اتهام تجاوز در پارملان را بررسی می کنیم 

هشدار ارساییل به جو بایدن 

کوریای جنوبی: هکرهای کوریای شمالی به دنبال دزدیدن فرمول واکسین فایزر هستند

نیویارک  تایمز: 
رژیم ایران با نقشه حمله به سفارت امارات در اتیوپی مرتبط بوده است

 کینگ لئو، کینگ مسـی، پادشـاه فوتبال، فوتبالیسـت فضایی و هزاران لقب 

دیگـر، همـه مختـص بـه بازیکـن کوتـاه قـد ارجنتاینی سـت کـه میلیون هـا نفـر 

اعتقـاد دارنـد چقدر خوش شـناس هسـتیم کـه در دوره  یـی زندگی می کنیـم که او 

هم زنده است و دارد فوتبال بازی می کند.

از متـام  فراتـر  او  واقعی سـت.  افسـانه  یـک  او  نـدارد.  معرفـی  بـه  نیـازی  مسـی 

اسـطوره های فوتبـال اسـت، حتـی باالتـر از مارادونـا. می گوینـد مارادونـا گاهـی 

اوقـات مارادونـا بـود، امـا مسـی همیشـه مارادوناسـت. 

بـه قـول ری هادسـن: »کسـی کـه یـک زبـان خلـق می کنـد، فعالـش می کنـد و 

را برمی انگیـزد، در یـک کلمـه شـاعرمان می کنـد.« نبوغ مـان  و  احساسـات 

خیلی هـا بـه طـور دیوانـه واری عاشـق مسـی هسـتند؛ از سیاسـت مداران گرفتـه 

تـا هرنمنـدان و مودل هـای معـروف و حتـی نویسـندگان و اهـل ادبیـات. یکـی از 

کـه  کاتاالنی سـت،  روزنامه نـگار  و  رمان نویـس  پونتـی  یـوردی  نویسـندگان،  ایـن 

او را می پرسـتد.  او مسـی را سـتایش می کنـد،  دیوانـه وار عاشـق مسـی اسـت. 

روز هـا از خیابـان الرامبـال عبـور می کند تـا به نیوکمپ برسـد و محبوبش را متاشـا 

کنـد. هـر فصل، هر بـازی. قطعـاً روز هایی در کنار فـوارۀ کانالتاس بـرای قهرمانی 

تیمـش خوشـحالی کـرده و اشـک ریخته و حتـامً روز های سـخت تر از ایـن را برای 

بارسـلونا دیـده اسـت؛ امـا پونتـی یـک طرفـدار معمولـی نیسـت، محقـق اسـت، 

کتـاب می خوانـد و درکـی عجیـب از ادبیـات و اسـطوره ها دارد.  جایـی در کتـاب 

می گویـد: »تعجب منی کنم اگر روزی مشـخص شـود مسـی یکـی از خدایان آزتک 

یـا مایا ها باشـد!«

سـایمون کوپر، نویسـندۀ کتـاب فوتبال علیه دشـمن، دربارۀ این کتـاب می گوید: 

»یـوردی پونتـی نویسـنده  یی بـا قلمـی زیبـا و یـک هـوادار بارسلوناسـت کـه متـام 

او بـرای نوشـن  از  دوران مسـی را متاشـا کـرده و عاشـق اوسـت. کسـی بهـرت 

کتابـی دربـارۀ مسـی وجـود نـدارد، پونتـی منی خواهـد مسـی را توضیـح دهد، که 

البتـه تالشـی ناممکـن اسـت، فقـط از فوتبـال او لـذت می بـرد. ایـن کتابـی زیبا و 

لذت بخـش اسـت.« حـاال تصـور کنیـد چنیـن نویسـنده  یی بـا چنیـن قلم شـیوایی 

که صد البته عاشـق مسـی هم هسـت، دسـت به قلم شـود و زندگی نامه مسـی را 

بنویسـد. کتـاب درِک شـکوه نتیجـۀ ایـن آمیختگـی عشـق و تجربه اسـت.

»درک شـکو« کـه فاینلیسـت جایـزۀ ادبیـات ورزشـی تلگـراف هم شـد، متشـکل از 

۲۲فصـل کوتـاه اسـت کـه توسـط نویسـندۀ مشـهور و طـراز اول کاتـاالن، یـوردی 

پونتـی نوشـته شـده اسـت. پونتـی در سـطور ایـن کتـاب زیبایـِی نبـوغ مسـی و 

شـگرفِی عشـق و تعصـب هـواداران بـه او را مـورد بررسـی قـرار می دهد. او مـا را از 

یـک »افسـانۀ« امریکایـی جنوبـی دربـارۀ پـرسی قهرمان عبـور می دهد و به شـکوه 

و درگیری هـای زندگـی، در ابعـاد بین املللـی می رسـاند؛ در ایـن بیـن شـوِق ما به 

دیـدِن تجربیـات ایـن بـازِی زیبـا، فوتبـال، از دیـد او پنهـان منی مانـد.

 قلـِم یـوردی پونتـی، بـه شـکلی متبحرانـه و ظرافتـی فراانسـانی در احـرتام بـه 

ِمسـی می ایسـتد، و هم زمـان ترکیبـی از یـک ادبیـاِت نـاب، بـا زبـاِن یـک طرفـدار 

را بـه وجـود مـی آورد.  بـه قـول سـایمون کریچلـی، فیلسـوف معروف انگلیسـی که 

کتـاِب »وقتـی بـه فوتبال می اندیشـیم، بـه چه می اندیشـیم« را هم به رشـتۀ تحریر 

درآورده، دربـارۀ کتـاب پونتـی می گویـد: »او تـالش منی کنـد کـه ِمسـی را رشح 

دهـد، فقـط می خواهـد از آن لـذت بـربد.« مسـِی ارجنتاینی متـام دوران فوتبالش 

را در بارسـلونا گذرانـده، کوتـاه قامـت و فروتـن اسـت و هرگـز زیرآبـی منی زنـد و 

منایـش منی دهـد. جـدا از تتوهایـش، کامـال مخالـف چیـزی اسـت کـه از یـک 

فوتبالیسـت مـدرن انتظـار داریم، او یـک ارجنتاینی بداخالق و خونگـرم از فوتبال 

خشـن امریـکای جنوبـی نیسـت. پونتـی عاشـق مسـی اسـت، امـا می تـوان گفت 

تـا حـدی عدالـت را رعایـت کـرده اسـت. او می گویـد: »مسـی پنالتی هـای زیادی 

خـراب می کنـد، چـون گل کردن آن ها بسـیار سـاده اسـت.« خوب، شـاید منطقی 

نباشـد، امـا در عـوض در جایـی دیگـر می گوید: »مسـی گاهی طوری قـدم می زند 

کـه انـگار کلیـدش را گـم کـرده اسـت و ایـن دقیقا درسـت اسـت.«

پـپ گواردیـوال در مـورد ایـن کتـاب می گویـد: خوانـدن ایـن کتـاب زیبا دربـارۀ لئو 

مسـی، به من یادآوری کرد هر دقیقه  که کنار او سـپری کردم و چهارسـال متاشای 

او هنـگام مترینـات و مسـابقات، چقـدر فوق العـاده بوده اسـت. اگـر بخواهم برای 

یـادآوری چنیـن تجربه  یـی از کلـامت اسـتفاده کنـم، فقـط شـعری از مایـا آنِجلـو 

بـه ذهنـم می رسـد: »آموختـه ام کـه مـردم چیز هایـی کـه می گوییـد را فرامـوش 

می کننـد. کار هایـی کـه کرده ایـد را فرامـوش می کننـد، امـا هرگـز احساسـاتی را 

کـه در آن هـا برانگیخته ایـد فرامـوش نخواهنـد کـرد.« ادبیـات و فوتبـال در چنـد 

چیـز مشـرتک هسـتند، امـا فقـط یکـی از ایـن مـوارد ایـن دو را متحـد می کنـد: 

کار دشـوار پیشـگویی دربـارۀ نویسـندگان و بازیکنانـی کـه آینده را شـکل خواهند 

داد. نگاهـی شـعرگونه در وصـف صدایـی جدیـد، یـا مقاالتـی کـه به تازگـی یـک 

ناباکـوف، رودوردا یـا بوالنـو دیگـری کشـف کرده انـد و بعیـد اسـت در بیشـرت ایـن 

مـوارد واقعیت بعد از ۱۰سـال ناامیدکننده نباشـد. همین اتفاق دربـارۀ آنالیزور ها 

و اسـتعدادیاب های فوتبـال هـم می افتـد: هـر هفتـه آن هـا کرویـف یـا مارادونـای 

جدیـد کشـف می کننـد و مطمینم بسـیاری از والدیـِن بازیکنان تیم جوانان بارسـا 

فکـر می کننـد پرسشـان ژاوی، پویـول یـا والـدز جدیـد اسـت. )بایـد اضافـه کنـم، 

حداقـل تـا حـاال نشـنیده ام کسـی بـه شـکل جـدی، مسـی جدیـدی کشـف کرده 

باشـد، شـاید بـه ایـن دلیـل کـه او چنـان فوق العـاده اسـت کـه بـه نظـر بی معنـا 

می رسـد کسـی شـبیه او بـازی کنـد و در ایـن مـورد بایـد ایـن شـوخی پیکاسـو را 

همیشـه به یاد داشـته باشـیم: خداوند کسـانی را که از من تقلید می کنند، حفظ 

کنـد، چـون اشـتباهات مـرا بـه ارث می برند!( بیشـرت منتقـدان ادبـی و تحلیلگران 

فوتبـال چشـامن بی احسـاس خـود را طـوری پـرورش داده انـد کـه مشـاهده  یی 

نظـری داشـته باشـند و به نـدرت از نظـر فیزیکی در هرنی که دلبسـتۀ آن هسـتند 

رسآمدنـد: گل کوچـک در کوچـه یـا نوشـن مطلبـی کوتاه بـرای بازنشسـتگی یک 

دوسـت، بـه حسـاب منی آید! بااین حـال گاه و بـی گاه خردمندانی اسـتثنایی وجود 

دارنـد که براسـاس تجربۀ شـخصی جـرات پیش گویـی پیدا می کنند و درسـت هم 

می گوینـد. بـرای مثـال یـادم می آیـد هلینیـو هـررای بـزرگ، معـروف بـه جادوگـر، 

اسـطورۀ تضاد، روان شـناس رختکن و پیش گوی فوتبال مدرن بود. سـال ۱۹۷۹، 

زمانـی کـه مارادونا ۱۹سـال داشـت و در تیـم جوانـان ارجنتاین می درخشـید، اما 

هنـوز چیـزی نـربده بود، هـررا مصاحبه  یی با مجلۀ ورزشـی ال گرافیکـو انجام داد.  

از او پرسـیدند فوتبالیسـت آینـده چگونـه اسـت؟ او جـواب داد: فوتبالیسـت قـرن 

بیسـت و یکم شـباهت زیـادی بـه مارادونـا دارد. کوتـاه، اما قوی اسـت، بـا جادویی 

کـه فقـط مارادونـا و کمپیوتر هـا در اختیـار دارنـد؛ امـا او منی دانسـت که مسـی را 

توصیـف کـرده بود. 

»فرادید«

چهارسو 


