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عــنوان های مـهم

بازارگرم منایش محصوالت زراعتی 
افغانستان در دبی

پیش گیری از جنگ
چگونه تقابل امریکا و چین را از منتج شدن به فاجعه جلوگیری کنیم؟
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سال  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

جهانی  روز  عنوان  به   را  فربوری   20  ،2007

از کشورهای  عدالت اجتامعی معرفی کرده و 

عضو دعوت کرده که برای ریشه کن کردن فقر، 

برابری  مناسب،  کار  و  کامل  اشتغال  ارتقای 

و  اجتامعی  رفاه  به  دسرتسی  و  جنسیتی 

عدالت تالش کنند.

امـا ایـن روزهـا جهـان کمـرت شـاهد عدالتـی 

کـه از آن یـاد می کننـد، اسـت. گسـرتش فقـر، 

... گرسـنگی، 

خاطرات زینب غزالی؛ 
وقتی بهترین روش برای ضربه زدن به 

دشمن، دروغ سازی است 

ارگ: ما و ناتو علیه تهدید 

مشرتک می جنگیم

کابل میزبان نشست دو روزۀ 
روسای امنیتی و استخباراتی 

کشورهای منطقه بود

دولت نتوانسته
 با ناتو هامهنگ شود

کتابخانٔه افسانه  یی
 اومربتو اکو

روز جهانی عدالت اجتماعی

بودجه؛ به نام آموزگاران، به کام نمایندگان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

یکی از موترداران و آسیب دیدگان حادثۀ گمرک که منی خواهد اسمش فاش شود، در صحبت با گزارش گر راه مدنیت 
می گوید که »پنج موتر تیل او با بار کامل، از سوی فضل احمد خان هفت بال، برادر ولسوال کوهساِن هرات، به رسقت رفته 
است.« همین طور این موتردار می گوید که »موترهای او تا کنون در قریه های نورآباد و احمدآباد از مربوطات ولسوالی 
ادرسکن و ولسوالی کوهسان هرات، نزد سارقان موجود است و او تالش هایی را برای بازپس گیری موترهایش انجام داده، اما 

تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.«

ادارۀ توسـعۀ بین املللـی امریـکا )یـو اس ای آی دی( اعالم کرد که قرار اسـت 

برخـی از محصـوالت زراعتـی کشـور هفتـۀ آینـده در منایشـگاه گلـف فـود 

)Gulf Food( در شـهر دبـی، امـارات متحـدۀ عربـی بـه منایـش ...

در ایـن روزهـا مقامات واشـنگتن و بجینگ روی بسـیاری از مسـایل موافق 
نیسـتند، امـا یـک چیـز اسـت که آنـان به یک چشـم نـگاه می کننـد و آن 
رقابـت بیـن کشورهای شـان اسـت کـه در دهـه 2020 وارد مرحلـۀ جـدی 
خواهـد شـد. ایـن دهـۀ زندگـی خطرنـاک خواهـد بـود. رقابت هـا تشـدید 

پس از آتش سوزی در مرز اسالم قلعه؛ خواهنـد شـد. تنش میـان امریـکا و ...

هزار موتر ناپدید شده است

و  بخوانـم  را  آسـان فهم  فارسـی  کتاب هـای  می توانسـتم  تـازه 
معانـی آنهـا را درک کنـم. پـدرم کتاب خانـۀ نسـبتاغنی داشـت. 
حـاوی  و  عربـی  زبـان  بـه  کتاب خانـه  ایـن  کتاب هـای  بیشـر 
کتاب هـای دینـی و دینـی در علـوم تفسـیر، حدیث، فقـه، نحو، 

رصف، بالغـت، حکمـت و کالم بـود...



 راه مدنیت: ینس استولتنربگ، دبیر کل 

در  )ناتو(  شاملی  اتالنتیک  پیامن  سازمان 

رییس  غنی،  محمدارشف  با  تلفونی  متاس 

سازمان  این  که  گفته  کشور  جمهور 

امنیتی  نیروهای  از  حامیت  به ماموریت 

متعهد  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  افغانستان 

است.

در  )۱حوت(  جمعه  روز  استولتنربگ  آقای 

توییرتش نوشته که طرف ها باید برای تقویت 

روند صلح تالش های شان را گسرتش بدهند 

تا به راه حل پایدار دست یابند.

این  مورد  در  کنون  تا  ریاست جمهوری  ارگ 

متاس تلفنی چیزی نگفته است، اما دواخان 

ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون  مینه پال، 

آموزش،  ادامۀ  بر  مبنی  ناتو  تصمیم  از 

مشوره دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان 

استقبال کرده بود.

از سویی هم، عبدالله عبدالله، رییس  شورای 

نوشته  توییرتش  در  نیز  ملی کشور  مصالحۀ 

در  ناتو  دفاع  وزیران  اخیر  تصمیم  از  که 

حامیت قاطع از روند صلح، مذاکرات، تاکید 

در  بحران  برای  سیاسی  حل  راه  یافنت  بر 

کشور، پایان بخشیدن به خشونت ها، برگشت 

نیروهای  از  حامیت  ادامۀ   و  مذاکره  میز  به 

دفاعی و امنیتی کشور استقبال می کند.

مصالحۀ  عالی  شورای  که  کرد  تاکید  وی 

ملی راه حل مشکل فعلی کشور را مذاکره، 

سیاسی  توافق  یک  به  دست یافنت  و  گفتگو 

بر  مبتنی  روی کرد  از  هم چنان  می داند، 

رشایط و اوضاع ناتو در مورد حضور نیروهای 

این سازمان در کشور حامیت می کند.

او می گوید که با در نظرداشت وضعیت فعلی 

از حضور  ناشی  موجود  و چالش های  کشور 

به  بین املللی  و  منطقه یی  تروریستان  فعال 

این عقیده است که رشایط الزم برای خروج 

نیروهای بین املللی می تواند در میز مذاکره 

و  جامع   به صلح  رسیدن  و  طرف  دو  میان 

دفاع  وزیران  نشست  شود.  فراهم  پایدار 

و پنج شنبه )۲۹و  به روزهای چهارشنبه  ناتو 

در  شد.  برگزار  مجازی  صورت  به  ۳۰دلو( 

ناتو  آینده  حضور  ادامۀ  درباره  نشست  این 

در افغانستان تصمیم گرفته نشد، اما ناتو بار 

دیگر تعهد کرد که به تجهیز، متویل و آموزش 

نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهد.

در  امریکا  دفاع  وزیر  استین،  لوید  مدنیت:  راه   

اتالنتیک  پایان نشست وزیران دفاع سازمان پیامن 

شاملی )ناتو( به متحدان این پیامن اطمینان داده که 

خارج  افغانستان  از  بی نظم  و  عجوالنه  کشورش 

منی شود.

آقای  از  به نقل  بیانیه یی  نرش  با  امریکا  دفاع  وزارت 

استین گفته که ایاالت متحده در حال بررسی کامل 

رشایط توافق نامۀ دوحه است تا مشخص شود که آیا 

دو طرف به این رشایط پای بند بوده اند یا نه.

برای  دیپلامتیک  به تالش  امریکا  که  می گوید  وی 

پایان دادن به جنگ افغانستان متعهد است. همچنان  

او تاکید کرد که در متام مراحل با متحدانش مشورت 

خواهد کرد.

بررسی  برای  که  ناتو  دفاع  وزیران  روزۀ  دو  نشست 

ماموریت این پیامن در افغانستان به صورت مجازی 

هیچ  بدون  )۳۰دلو(  پنج شنبه  بود،  شده  برگزار 

در  ناتو  نیروهای  آیندۀ  حضور  مورد  در  تصمیمی 

افغانستان، پایان یافت.

در عین حال، ینس استولتنربگ، دبیرکل ناتو گفته 

که وزیران دفاع ناتو در مورد ماموریت آیندۀ نیروهای 

این پیامن در افغانستان بحث کردند. ما با معضالت 

زیادی مواجه هستیم و گزینۀ آسان وجود ندارد.

او عالوه کرد: »ما تصمیم نهایی در مورد حضور آیندۀ 

خود در افغانستان نگرفته ایم، اما درحالی که مهلت 

اول ماه می نزدیک می شود ما به مشورت و هامهنگی 

به عنوان یک اتحاد ادامه می دهیم.«

سازمان پیامن اتالنتیک شاملی یا ناتو درحال حارض 

افغانستان دارد.  به ۹هزار و ۶۰۰نظامی در  نزدیک 

متحدۀ  ایاالت  به شمول  کشور   ۳۶ از  نظامیان  این 

امریکا می باشند.

و  آمورش  مشغول  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 

نیروهای  شامر  همچنین  می باشند.  مشوره دهی 

امریکایی در افغانستان اکنون به  دوهزار و ۵۰۰تن 

می رسد. براساس توافق نامۀ امریکا با طالبان که سال 

گذشته در دوحه، پایتخت قطر امضا شد، قرار بود که 

کل نیروهای خارجی تا ماه می سال جاری میالدی 

)۲۰۲۱( افغانستان را ترک کنند،  اما اخیرا مقام های 

امریکایی و ناتو گفته اند که طالبان به تعهداتش عمل 

نکرده  است.

با این حال، گروه طالبان این ادعاها را رد کرده و بر 

خروج نظامیان خارجی تاکید کرده اند. به تازگی مال 

برادر، معاون سیاسی رهرب طالبان و رییس دفرت آن 

گروه در قطر در نامه یی به مردم امریکا خواهان تطبیق 

کامل توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان شده است.

معاون سیاسی طالبان نوشته  است که تطبیق کامل 

توافق نامۀ دوحه، بهرتین راه برای پایان دادن به جنگ 

با  این جنگ،  و  افغانستان است  امریکا در  طوالنی 

روی کرد زور و قدرت، اسرتاتژی های جنگی و تبدیلی 

جرناالن حل منی شود.

***

ارگ: ما و ناتو علیه تهدید 

مشرتک می جنگیم

سخنگوی  مینه پال،  دواخان  مدنیت:  راه   

و  افغانستان  دولت  که  می گوید  ریاست جمهوری 

سازمان پیامن اتالنتیک شاملی )ناتو( باهم علیه 

یک تهدید مرشکت می جنگند.

توییرتش  در  )۱حوت(  جمعه  روز  مینه پال  آقای 

متام  ناتو،  و  دولت  مشرتک  تهدید  که  نوشت 

القاعده اند  شبکۀ  به شمول  تروریستی  گروه های 

که با گروه طالبان ارتباطات محکم دارند.

ناتو  از تصمیم  تاکید کرد که دولت  او   همچنین 

نیروهای  به  مشاوره  و  تجهیز  آموزش،  ادامۀ  برای 

امنیتی و دفاعی کشور و عدم عجله در عقب نشینی 

استقبال می کند. با این حال، ینس ستولتنربگ، 

دبیرکل ناتو در پایان نشست مجازی وزیران دفاع 

ادامۀ  مورد  در  نشست  این  که  گفت  پیامن  این 

حضور یا خروج نظامیان خود از افغانستان تصمیم 

حضور  بارٔه  در  »تاکنون  گفته:  او  است.  نگرفته 

نگرفته ایم،  نهایی  تصمیم  افغانستان  در  ما  آینده 

ماه می سال  اول  نزدیک شدن رضب االجل  با  اما 

متحدان  به عنوان  ما  میالدی)۲۰۲۱(  جاری 

به مشوره و هامهنگی ادامه خواهیم داد.« 

دوهزار  به شمول  نظامی   ۶۰۰ و  ۹هراز  حدود 

چوکات  در  هم اکنون  امریکایی  ۵۰۰نظامی  و 

افغانستان  در  ناتو  قاطع  حامیت  ماموریت 

مستقر اند و ماموریت آموزش و مشوره به نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغان را به پیش می برند.

همچنین لوید استین، وزیر دفاع امریکا به متحدان 

وبا  عجوالنه  کشورش  که  داده  اطمینان  ناتو 

بی نظمی از افغانستان خارج منی شود.

حال  در  متحده  ایاالت  که  گفته  استین  آقای   

تا  است  دوحه  توافق نامۀ  رشایط  کامل  بررسی 

رشایط  این  به  طرف  دو  آیا  که  شود  مشخص 

صلح  توافق نامۀ  براساس  نه.  یا  بوده اند  پای بند 

امریکا و گروه طالبان که در ماه فربوری ۲۰۲۰در 

نیروهای  شامر  شد  قرار  رسید،  امضا  به  دوحه 

به صفر  ماه می ۲۰۲۱  تا  افغانستان  در  خارجی 

قطع  به عدم  را  طالبان  امریکا  و  ناتو  اما  برسد، 

شبکۀ  جمله  از  تروریستی  گروه های  با  ارتباط 

القاعده و افزایش خشونت ها متهم می کنند. گروه 

جمله  از  تروریستی  گروه های  با  ارتباط  طالبان 

شبکۀ القاعده را انکار منوده و بر خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان تاکید دارند.

در  کشور  خارجۀ  امور  وزارت  مدنیت:  راه 

منایندۀ  کابلوف،  ضمیر  اظهارات  به  واکنش 

خاص روسیه برای افغانستان گفته که روسیه 

در  که  بوده  افغانستان  همکار  و  دوست 

۲۰سال گذشته در راستای مبارزه با تروریزم و 

مواد مخدر، در کنار دولت و مردم قرار گرفته و 

در بازسازی کشور نقش مهمی را ایفا کرده، اما 

گفته های آقای کابلوف با واقعیت های فعلی 

کشور هم خوانی ندارد.

نرش  با  )۱حوت(  جمعه  روز  وزارت  این 

اعالمیه یی گفت که دولت از همکاری صادقانۀ 

روسیه همواره قدردانی منوده و تاکید کرد که 

این  با  درازمدت  و  سازنده  به همکاری  دولت 

کشور در جهت تحقق منافع مشرتک دو طرف 

در امر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، تامین 

صلح و ثبات و اتصال اقتصاد منطقه یی متعهد 

بوده و ادامه خواهد داد.

افغانستان  در اعالمیه آمده که وزارت خارجۀ 

اصلی  موقف  از  مشرتک  منافع  براساس 

کابلوف  آقای  قبلی  مصاحبه های  در  روسیه 

رفع  و  »امارت«  احیای  با  مخالفت  بر  مبنی 

تعزیرات سازمان ملل متحد علیه گروه طالبان، 

خشونت  ها،  کاهش  صلح،  گفتگوهای  آغاز 

راه   حل  به  دست یابی  برای  زمینه سازی 

سیاسی بیان شده، استقبال کرده؛ اما  برخی 

از دیدگاه های اخیر وی با واقعیت  های کنونی 

افغانستان هم خوانی نداشته و در بعضی موارد 

که  روسیه  رسمی  اعالمیه های  با  تناقض  در 

قبل از این منترش شده، قرار دارد.

برای  روسیه  خاص  منایندۀ  کابلوف،  ضمیر 

گروه  که  بود  گفته  قبل  روز  چند  افغانستان 

با  توافق  به  »تقریبا بی عیب و نقص«  طالبان 

امریکا پای بند هستند. همچنان او افزوده بود 

که این یک مدل کالسیک برای پایان دادن به 

نخست،  مرحلۀ  در  است.  داخلی  جنگ های 

یک دولت ایتالفی مورد نیاز است که توانایی 

و  داشته  را  طرف  دو  هر  کنرتول  قدرت  و 

یک دیگر را مهار کنند. پس از این یک دولت 

حاکم جدید تشکیل شود که بتواند بسیاری از 

مشکالت را حل کند.

و  منوده  اشاره  او  به اظهارات  خارجه  وزارت 

تاکید کرد: در حالی که همه دنیا اذعان دارند، 

طالبان چهار تعهد عمده شان را مبنی بر قطع 

روابط با تروریستان، کاهش خشونت ها، ادامٔه 

مذاکرات معنادار و عدم  برگشت جنگ جویان 

نقض  آشکارا  جنگ،    میدان  به  آزادشده 

کرده اند.

برخالف  که  گفت  همچنان  وزارت  این 

در  هیچ گاه  دولت  کابلوف،   آقای  ادعاهای 

انجام مذاکرات تعلل و تاخیر نکرده، بل این 

طالبان بودند که میز مذاکره را ترک کردند.

نسخٔه  تجویز  خارجه،  وزارت  اعالمیۀ  بربنیاد 

»دولت انتقالی ایتالفی« از سوی آقای کابلوف 

نیز در تضاد کامل با گفته های قبلی شان قرار 

که  است  این  افغانستان  دولت  موقف  دارد. 

مردم ما حق و توان آن را دارند تا با ارادٔه آزاد 

ملت از طریق انتخابات در مطابقت با قانون 

حکومت  و  دولت  رسنوشت  کشور  اساسی 

خویش را تعیین منایند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که وزارت 

امور خارجۀ روسیه از سفر محمد حنیف امتر، 

روزهای  به مسکو در  امور خارجۀ کشور  وزیر 

آینده خرب داده است.

بین املللـی  توسـعۀ  ادارۀ  مدنیـت:  راه   

امریـکا )یـو اس ای آی دی( اعـالم کـرد کـه قـرار 

اسـت برخـی از محصوالت زراعتی کشـور هفتۀ 

آینده در منایشـگاه گلف فـود )Gulf Food( در 

شـهر دبـی، امـارات متحـدۀ عربـی بـه منایـش 

گذاشته شوند.

نـرش  بـا  امریـکا  بین املللـی  توسـعۀ  ادارۀ 

زراعتـی  ۲۹متشـبث  کـه  گفتـه  خربنامه یـی 

افغانسـتان به حامیـت ایـن اداره میـوۀ خشـک، 

زعفـران، عسـل و جـوس را در ایـن منایشـگاه 

گذاشـت. خواهنـد  به منایـش 

تینا دولی جونز، رییس ادارۀ توسعۀ بین املللی 

ایـاالت متحـدۀ امریکا در افغانسـتان افـزود که 

فـروش محصوالت افغانسـتان در بازارهای مهم 

صادراتـی جهان، درآمد خانواده ها و کشـاورزان 

را افزایـش می دهد.

منایشـگاه  ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  ادامـه  در  او 

فرصت هـای کاری بهـرت را بـرای زنـان و مـردان 

تجارتـی  بیالنـس  و  می کنـد  فراهـم  افغـان 

بخشـید. خواهـد  بهبـود  نیـز  را  افغانسـتان 

در  امریـکا  بین املللـی  توسـعۀ  ادارۀ  رییـس 

افغانسـتان می افزایـد کـه ۲۷متشـبث زراعتـی 

قرارداد هایـی  پارسـال،  منایشـگاه  در  کشـور 

بـه ارزش بیـش از ۶۰میلیون دالـر را امضا کرده 

بودنـد.

قـرار اسـت کـه ایـن منایشـگاه هفتـۀ آینـده روز 

یک شـنبه )۳حـوت( بـرای چندیـن روز برگـزار 

نـرش  بـا  جهانـی  بانـک  حـال،  ایـن  بـا  شـود. 

در  زراعـت  سـکتور  کـه  بـود  گفتـه  گزارشـی 

افغانسـتان به گونۀ سـنتی یکی از شاخص های 

از  و  می گـردد  محسـوب  اقتصـادی  بالقـوۀ 

رشـد  عوامـل  تاثیرگذارتریـن  و  مهم تریـن 

اقتصـادی در ایـن کشـور نیـز به شـامر مـی رود.

۷۰درصـد  حـدود  کـه  آمـده  گـزارش  ایـن  در 

مـردم در مناطـق روسـتایی زندگـی می کننـد 

و بیش تـر در مـزارع زراعتـی مشـغول کارنـد و 

از سـکتور  را  درآمدشـان  ۶۱درصـد خانوارهـا، 

می آورنـد. به دسـت  زراعـت 

هم چنیـن بانـک جهانی ترصیـح کرد، بـا وجود 

کاهـش  بـه  منجـر  کـه  اقتصـادی  کـم  رشـد 

افغانسـتان  اقتصـاد  در  زراعـت  سـهم سـکتور 

ایـن سـکتور ۴۰درصـد فرصت هـای  گردیـده، 

شـغلی را تشـکیل داده اسـت. تدوین پالیسـی 

رشـد  بـه  منجـر  می توانـد  رسمایه گذاری هـا  و 

بالقـوه سـکتور زراعـت در کاهـش فقـر و رشـد 

اقتصـادی پایـدار از طریـق ایجـاد فرصت هـای 

و مشـارکت رسارسی  بهبـود حاصـالت  کاری، 

گـردد.

راه مدنیـت: ریاسـت  عمومـی امنیـت ملـی کشـور از برگـزاری   

علیـه  مبـارزه  منطقه یـی  »نشسـت  عنـوان  تحـت  روزه  دو  نشسـت 

تروریـزم« بـا اشـرتاک وزیـران، روسـای امنیـت ملـی و دسـتگاه های 

استخباراتی هشت کشور خرب داد.

حضـور  بـا  نشسـت  ایـن  گفتـه،  اعالمیه یـی  نـرش  بـا  ریاسـت   ایـن 

پاکسـتان،  متحـده،  ایـاالت  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  مسـووالن 

آذربایجـان، ازبیکسـتان، تاجیکسـتان، قزاقسـتان و ترکمنسـتان و با 

میزبانـی ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور در کابـل برگزار شـد.

دولـت  تالش هـای  ادامـۀ  بـه  نشسـت  ایـن  کـه  آمـده  اعالمیـه  در 

افغانسـتان بـرای جلب حامیت کشـورهای منطقه و جهـان در  مبارزۀ 

از  پشـتیبانی  و  تروریـزم  علیـه  کشـور  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

تالش هـای مذاکـرات صلـح به رهربی افغان هـا برگزار گردیده اسـت.

طبـق معلومـات اعالمیـه، در ایـن نشسـت دو روزه، مقامـات بلندپایۀ 

دسـتگاه های اسـتخباراتی کشـورهای اشـرتاک کننـده، از ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی به دلیـل گرفـنت ابتـکار عمـل در برگـزاری این 

نشسـت تقدیـر منـوده و اعضـای ایـن نشسـت در مـورد تهدیـدات 

بین املللـی  و  منطقه  یـی  ملـی،  سـطح  سـه  در  تروریـزم  مشـرتک 

گفتگو و برای رفع تهدیدات مشـرتک تروریسـتی، نقشـۀ راۀ مشـرتک 

طرح ریـزی کردنـد. این ریاسـت  تاکیـد کرد که در نشسـت منطقه یی 

مبـازره علیـه تروریـزم، مناینده هـای ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی با 

ارایـۀ اطالعـات و مـدارک موجـود در مـورد حضور و فعالیت گسـرتدۀ 

گروه هـای تروریسـتی در افغانسـتان، عـالوه کردنـد کـه فعالیت های 

دولـت در امـر مبـارزه بـا تروریـزم، گامـی بـرای آرامـش و ثبـات در 

منطقـه می باشـد. همچنیـن در ادامـه ریاسـت  عمومـی امنیـت ملی 

گفتـه کـه نیروهـای دفاعی و امنیتی کشـور نقش برجسـته یی در امر 

مبـارزه بـا تروریـزم منطقه یـی دارنـد. همچنـان هـدف اساسـی ایـن 

نیروهـا حفاظـت از افغانسـتان در برابر تهدیدات مشـرتک منطقه یی 

بـه کشـورهای  تهدیـدات  ایـن  و رسایـت  از رسازیـری  و جلوگیـری 

منطقـه  می باشـد. بربنیـاد اعالمیـه نـرش شـده، نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور در دو جبهـۀ داخلـی و منطقه یی علیه تروریـزم مبارزه 

کـه مناینـدگان کشـورهای  آمـده  اعالمیـه همچنـان  در  می کننـد. 

اشـرتاک کننده ضمـن تایید نقش برجسـتۀ افغانسـتان در امر مبارزه 

بـا تروریـزم در سـطح منطقه  یی، نگرانی های دولت و مـردم را پذیرفته 

و رشـد روزافـزون گروه های تروریسـتی در منطقه  را نیـز تایید کردند.

از  قدردانـی  ضمـن  اشـرتاک کنندگان  کـه  شـده  گفتـه  ادامـه  در 

تالش هـای نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور بـرای تامیـن صلـح و 

دولـت  به رهـربی  صلـح  مذاکـرات  از  منطقه یـی،  و  داخلـی  ثبـات 

افغانسـتان حامیـت و پشـتیبانی کـرده و اذعـان داشـتند کـه صلـح 

بـا  افغانسـتان  یـک  می گـذرد،  افغانسـتان  راه  از  منطقـه  ثبـات  و 

ثبـات مسـاوی  بـا یـک منطقۀ بـا ثبـات می باشـد. همچنیـن اعضای 

اشـرتاک کننده در پایـان این نشسـت روی اجامع بـر تعریف تروریزم، 

اقـدام بـرای شناسـایی و محـو تهدیـدات مشـرتک و ترسیـع رونـد 

تبـادل اطالعـات میـان دسـتگاه های اسـتخباراتی توافـق کردند. در 

عیـن حـال، ریاسـت عمومـی امنیت ملـی کشـور ترصیح کـرد که در 

نظـر دارد تـا در آینـدۀ نزدیک؛ برای شـکل دهی اجـامع منطقه یی بر 

علیـه تروریـزم، میزبـان نشسـت های امنیتـی منطقه  یـی باشـد.

رویدادها2 madanyatdaiسال دهم         شـنبه 2 حوت 1399 ly.com ناتو : 
در ادامۀ حامیت از نیروهای امنیتی 
وزارت خارجه: در مبارزه با تروریزم متعهد هستیم

اظهارات ضمیر کابلوف با واقعیت های کشور هم خوانی ندارد

بازارگرم منایش محصوالت زراعتی افغانستان در دبی

کابل میزبان نشست دو روزۀ روسای امنیتی و استخباراتی 
کشورهای منطقه بود

وزیر دفاع امریکا: 
عجوالنه افغانستان را ترک منی کنیم

الیسونبلیک:بریتانیادربرابرخشونتهایطالبانازدولتافغانستانحمایتمیکند
الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل می گوید که دولت انگلیس مصمم است که در حامیت از دولت افغانستان در برابر خشونت های غیرقابل قبول طالبان ، پشتیبانی   

کند. خانم بلیک تاکید کرد: »ما مصمم هستیم که اطمینان حاصل کنیم، رشایط برای دست یابی به یک توافق سیاسی پایدار فراهم شده است.«
با این حال، نشست وزیران دفاع ناتو که به روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )۲۹و ۳۰دلو( به صورت مجازی برگزار شد.  تصمیم مشخصی در این نشست درباره ادامۀ حضور 

آینده ناتو در افغانستان گرفته نشد.



پس از آتش سوزی در مرز اسالم قلعه؛ 

هزار موتر ناپدید شده است
تاجران برای پس گرفتن اموال خود 

باید به سارقان پول بدهند

سـاعت دوازده و سـی دقیقـۀ ظهـر روز شـنبه، بیسـت و پنجـم 
هـرات  اسـام  قلعۀ  گمـرک  در  گسـترده  یی  آتش سـوزِی  دلـو، 
اتفـاق افتـاد. هنوز علـت آتش سـوزی به صورت دقیق مشـخص 
نیسـت، امـا بررسـی های اولیـه نشـان می دهد که نقـص فنی در 
یـک تانکـر گاز، باعـث این آتش سـوزی شـده اسـت. ایـن آتش 
سـوزی تا پاسـی از شـب ادامه داشـت، حتی پس از سـه روز نیز 

بقایـای اندکـی از ایـن آتـش بـزرگ همچنان شـعله ور بود. 
گسـتردگِی آتش سـوزی بـه اندازه  یـی بـود کـه شـعله های آن تا 

شـعاع چندصدمتری زبانه می کشـید و به همیـن جهت نیروهای 
نداشـتند.  را  آتـش  منشـأ  بـه  نزدیک شـدن  توانایـی  اطفاییـه 
بـرق  دکل  یـک  بـه  آتش سـوزی  تخریـب   دامنـۀ  همین طـور 
شـرکت برشـنا نیز رسـید و باعث خاموشـی بیش از شصت درصد 

بـرق هرات شـد. 
در همـان سـاعات اولیـۀ شـروع آتش سـوزی، نیروهـای اطفاییه 
متوجـه شـدند کـه مهـار ایـن آتـش از عهدۀ آنـان بیرون اسـت. 
بـه همیـن جهـت والـی هـرات، سـید وحیـد قتالـی، دسـت نیاز 
بـه سـوی ناتـو و ایـران دراز کـرد، کـه البتـه ایـن درخواسـت با 
پاسـخ مثبـت ایـران مواجـه شـد و هلیکوپترهـای اطفاییـۀ ایران 
بـه منطقه رسـیدند.  حجـم باالی آتش سـوزی باعـث زیان های 
اسـت.  زیرسـاخت های گمـرک شـده  و  تاجـران  بـه  بسـیاری 
گرچنـد هنـوز آمـار دقیقـی از میـزان خسـارات منتشـر نشـده، 
امـا برآوردهـای اولیـه  از سـوی هیـات بررسـی کنندۀ مجلـس 
نماینـدگان و اعضـای اتـاق تجـارت، نشـان می دهد کـه در این 
آتش سـوزی نزدیـک بـه ۱۰۰۰موتـر حریـق و چندصـد میلیـون 
دالـر بـه اقتصاد افغانسـتان زیان وارد شـده اسـت.  اعضـای این 
هیـات کـه از سـوی رییس جمهـور برای بررسـی حادثـۀ گمرک 
روز  کـه  خبری  یـی  نشسـت  در  شـده اند،  توظیـف  اسـام  قلعه 
پنجشـنبه سـی ام دلو برگزار شـده بـود، تاکید می کننـد که میزان 

زیـان وارده تـا مـرز چندصـد میلیـون دالر می رسـد. 
سـید زمـان هاشـمی، عضـو هیـات مدیـرۀ اتاق هـای تجـارت و 
همین طـور عضو هیـات بررسـی کنندۀ حادثه، در نشسـت خبری 
ایـن هیات می گویـد که »آسـیب های برآمده از ایـن حادثه، چند 

مـاه بعـد بر اقتصاد افغانسـتان آشـکار خواهد شـد.«
البتـه هنـوز علـت ایـن حادثه مشـخص نیسـت و بررسـی ها در 
ایـن زمینـه ادامـه دارد، امـا بـر اسـاس یافته هـای اولیـۀ هیـات 
بررسـی کننده، وجـود فسـاد اداری و سیسـتم ناقـص در گمرک، 
باعـث ایـن فاجعـه شـده اسـت. محمـد یونـس قاضـی زاده، در 
صحبـت بـا رسـانه ها می گوید کـه »حداکثـر گنجایـش گمرک، 
هفتصـد موتر اسـت، اما در روز آتش سـوزی نزدیک بـه دوهزار و 

پنجصـد موتـر در ایـن پارکینـگ وجود داشـته اسـت.«
 بـه بـاور آقای قاضـی زاده، حجم زیاد موترهـا در پارکینگ، باعث 

آن شـده اسـت که میزان خسـارت نیز بیشتر باشد. 
برخـی دیگـر مدعی اند که پشـت ایـن فاجعه، دسـت های پنهانی 
وجـود داشـته اسـت. حمیـد اهلل حنیف، عضـو مجلـس نمایندگان 
و از اعضـای هیـات بررسـی کننده، در نشسـت خبـری این هیات 
می گویـد کـه دسـت هایی پشـت ایـن حادثه پنهـان بوده اسـت. 
همین طـور او می گویـد کـه بـه زودی تحقیقـات در ایـن زمینـه 
تکمیـل شـده و با رسـانه ها و پارلمان شـریک سـاخته می شـود، 
امـا تـا کنـون هیات بررسـی کننده بـه یافته هـای قطعـی در این 

زمینـه دسـت نیافته و آمـار دقیقی از خسـارات وجـود ندارد.
امـا جـدای از میـزان بـاالی خسـارت، آنچـه باعـث نارضایتی و 

شـکایت بسـیاری از تاجران شـده، غـارت امـوال و موترهای آنان 
از سـوی سـارقان اسـت. هیات بررسـی کنندۀ مجلـس نمایندگان 
و اعضـای اتـاق تجـارت نیـز تاکیـد می کننـد کـه نزدیـک بـه 
یک هـزار موتـر ناپدیـد شـده اسـت. موترهـای ناپدیـد شـده از 
سـوی سـارقان حاضـر در محـل چـور شـده اسـت. میـزان چـور 
و غـارت موترهـا بـه اندازه  یـی بـوده که والـی هرات، سـید وحید 
قتالـی روز پـس از واقعـه در صحبت با رسـانه ها مدعی شـده بود 
کـه 8۰درصـد تمرکـز او و تیـم امنیتـی، بـه جلوگیری از سـرقت 

موترهـا مصـروف بوده اسـت.
پـس از شعله ورشـدن آتش سـوزی، موترهـای زیـادی یـا توسـط 
خـود راننـدگان و یـا توسـط دولت از مـرز گمرک بیرون کشـیده 
شـدند. قسـمت زیـادی از این موترها توسـط حکومـت محلی به 
داخـل ایـران انتقـال داده شـدند، امـا بخـش زیـادی از موترهـا، 

توسـط افـراد سـودجو غـارت و چور شـدند. 
برخـی راننـدگان و تاجـران مدعی انـد که موترهای آنان از سـوی 
باشـندگان قریه هـای نزدیـک بـه گمـرک بـه سـرقت رفتـه و تا 

کنـون از نـزد سـارقان پس گرفته نشـده اسـت. 
موتـرداران و تاجـران بسـیاری بـرای بازسـتانِی موترهـای خـود، 
بـا سـارقان و ریش  سـفیدان محـل وارد تعامـل شـده و تـاش 
کرده انـد کـه بـا دادن وجـه نقـد بـه سـارقان، موترهـای خـود را 
پـس بگیرنـد. همین طـور برخـی موتـرداران ادعـا می کننـد کـه 
موترهای شـان از سـوی افـراد نزدیـک بـه مقام هـای حکومـت 

محلـی، بـه سـرقت رفته اسـت.
یکـی از موترداران و آسـیب دیدگان حادثۀ گمـرک که نمی خواهد 
مدنیـت  راه  گزارش گـر  بـا  در صحبـت  شـود،  فـاش  اسـمش 
می گویـد کـه »پنـج موتـر تیـل او با بـار کامـل، از سـوی فضل 
احمـد خـان هفت با، برادر ولسـوال کوهسـاِن هرات، به سـرقت 
رفتـه اسـت.« همین طور این موتـردار می گوید کـه »موترهای او 
تـا کنـون در قریه های نورآبـاد و احمدآبـاد از مربوطات ولسـوالی 
ادرسـکن و ولسـوالی کوهسـان هرات، نزد سـارقان موجود اسـت 
و او تاش هایـی را بـرای بازپـس گیـری موترهایش انجـام داده، 

امـا تا کنـون به نتیجه ای نرسـیده اسـت.«

 حاجـی شـاه رئـوف علیـزی نیز از کسـانی اسـت کـه موتر او 
از سـوی سـارقان به سـرقت رفته اسـت. آقای علیـزی مدعی 
اسـت کـه چهـار موتـر او در آتش سـوزی حریـق شـده و یک 

موتـر او به سـرقت رفته اسـت. 
حکومـت محلـی هرات نیز ضمـن تایید سـرقت موترها، تاکید 
می کنـد کـه تاش هایـی را برای بازسـتانی ایـن موترها انجام 

داده و همچنـان این تاش هـا ادامه دارد. 
جیانـی فرهـاد، سـخنگوی والیـت هـرات در صحبـت بـا 
گزارش گـر راه مدنیـت می گویـد کـه حکومـت محلـی هرات، 
توانسـته اسـت توسـط نیروی قطعۀ خاص امنیت تعداد زیادی 
از موترها را از نزد سـارقان پس گرفته و سـارقان را نیز دستگیر 
کنـد. آقـای فرهـاد تاکید می کند کـه تاش ها برای بازسـتانی 

موترهـای سرقت شـده و گرفتار کـردِن سـارقان، ادامه دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از موترهـای سرقت شـده، به 
قریه هـا و مناطقـی منتقل شـده اند کـه تحت کنتـرول طالبان 
بـوده و دولـت دسترسـی بـه آن مناطـق نـدارد و نمی توانـد با 
قـوۀ قهریـه، موترهـای سرقت شـده را از نـزد سـارقان پـس 
بسـتاند. به همیـن جهت برخـی از موترداران، تـاش کرده اند 
کـه بـا پادرمیانی ریش سـفیدان و بزرگان محـل موترهای خود 

را باز بسـتانند.
و  محلـی  بـزرگان  واسطه سـازی  بـا  موتـرداران،  برخـی   
ریش سـفیدان و همین طـور بـا دادن پـول نقـد بـه سـارقان، 
موفـق شـده اند موترهای شـان را از نزد سـارقان پس بسـتانند. 
آنـان ادعـا می کننـد که تا دو هـزار دالر پـول نقد را بـه عنوان 
شـیرینی و انعام، به سـارقان داده اند تا اینکه موترشـان را پس 
بگیرند. گویا اسـتدالل سـارقان هم این اسـت که آنان موتر را 
از حریـق نجـات داده اند و از آسـیب زیاد جلوگیـری کرده اند، از 
این رو خودشـان را مسـتحق انعام و شـیرینی می دانند؛ انعامی 
کـه بـا پادرمیانی بـزرگان محل، جورآمـد شـده و از موترداران 

می شـود. گرفته 
جیانـی فرهـاد، سـخنگوی والـی هـرات نیـز ضمـن تاییـد 
ایـن گزارش هـا، مدعـی اسـت کـه ریش سـفیدی و پادرمیانی 
محلـی  تاش هـای حکومـت  راسـتای  در  محلـی،  بـزرگان 

هـرات بـرای بازسـتانی موترهـای سرقت شـده اسـت. 
از  برخـی  محلـی،  »حکومـت  کـه  می گویـد  فرهـاد  آقـای 
موترهای سـرقت شـده را با اسـتفاده از قوۀ قهریه پس سـتانده 
و برخـی دیگر را با ریش سـفیدی و اسـتفاده از بـزرگان محلی، 
از نـزد سـارقان پـس سـتانده اسـت.« همچنیـن آقـای فرهاد 
تاکیـد می کنـد کـه تاش ها بـرای بازپـس گیری تمـام موارد 

شـکایت شـده، ادامه دارد.
در ایـن میـان اما برخـی از موترها بـا پادرمیانی طالبـان دوباره 
بـه صاحبانِ شـان سـپرده شـده اسـت. در مـوارد متعـددی، 
طالبـان بـا پادرمیانـی و همین طور گرفتـن مبلغـی از رانندگان 
و موتـرداران، موترهـای سرقت شـده را از نـزد سـارقان گرفته 
و بـه موتـرداران مسـترد کرده انـد. محمد یوسـف، یـک تن از 
کسـانی کـه موتـر او بـه سـرقت رفتـه، می گوید که به وسـیلۀ 
ارتبـاط بـا طالبـان و پادرمیانـی آنـان، توانسـته موتـر خـود 
را از سـوی سـارقان پـس بگیـرد. او می افزیـاد کـه در قبـال 
پس گیـری موتـر خود، مبلـغ دوهزار دالـر پول نقد به سـارقان 
داده اسـت و سـارقان، به این اسـتدالل که مانع از حریق موتر 
او شـده اند، ایـن مقـدار از پـول را مطالبـه کرده انـد.  چندیـن 
مـورد مسـتند دیـر نیـز وجـود دارد کـه تاجـران و موتـرداران، 
بـرای بازسـتانِی موترهـای خـود بـا طالبـان وارد تعامل شـده 
و طالبـان بـا پادرمیانـی و همین طـور اخـذ پـول از تاجـران، 
موترهـای سرقت شـده را دوبـاره بـه صاحبـان موترها مسـترد 
کرده انـد. گویـا ایـن روزهـا قریه هـای اطـراف گمـرک هرات، 
بـه ویـژه قریـۀ نورآبـاد ادرسـکن و قریـۀ احمدآباد کوهسـان، 
بـه بـازار معاملـۀ موترهـای چـور شـده تبدیـل شـده اسـت و 
سـارقان تـاش می کننـد با گرو گرفتـن موترهـا، از موترداران 
و سـارقان پـول مطالبـه کننـد.  در مـوارد زیادی هم سـارقان، 
بـه صـورت  ریش سـفیدان،  یـا  و  طالبـان  پادرمیانـی  بـدون 
مسـتقیم بـا موتـرداران وارد تعامـل شـده و در قبـال دریافـت 
وجـه نقـد )میـان یک هزار تـا دو هـزار دالر( موتر سرقت شـده 
را مسـترد کرده انـد.  ایـن روزهـا در هـرات، نه تنهـا آن عده از 
تاجرانـی کـه اموال شـان در گمـرک سـوخته، آسـیب دیده اند، 
بـل آنانـی کـه موترهای شـان حریق نشـده اسـت هم آسـیب 
 دیده انـد و بایـد بـرای تصاحب دوبارۀ اموال شـان، به سـارقانی 

کـه اموال شـان را بـه سـرقت برده انـد، پـول بدهنـد.
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رسمقاله

ــس از  ــیدی پ ــال 1400 خورش ــی س ــه مل بودج
روزهــا مجادلــه و جنجــال میــان مجلــس و حکومــت، 
ــرار  ــد و ق ــک ش ــق نزدی ــه تواف ــه نقط ــرانجام ب س

است مورد تصویب اعضای مجلس قرار گیرد. 
ــود  ــع موج ــه موان ــت ک ــن اس ــل ای ــل تأم ــۀ قاب نکت
ــامل  ــس، ش ــه از جانبمجل ــب بودج ــراروی تصوی ف
عنــوان  تحــت  کــه  می شــد  طوالنــی  فهرســت 
»ناعادالنــه بــودن« مــورد اســتدالل قــرار گرفتــه و به 
ــن  ــر ســر راه نهایی شــدن ای ــۀ ســنگ بزرگــی ب مثاب
ــردۀ آخــر  ــا پ ــی دانســته می شــد، ام ســند مهــم مل
ایــن نمایــش پیچیــده، به نحــوی نشــان داده شــد کــه 
گویــا ایــن گــره کــور بــا افزایــش دوهــزار افغانــی بــر 

ــاز شــده باشــد.  معــاش معلمــان ب
ــز  ــه نی ــت قضی ــا واقعی ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای پرس
ــد  ــت گردی ــر روای ــر ام ــه در ظاه ــت ک ــن اس چنی
ــع  ــه و مناف ــم کاس ــر نی ــه  یی زی ــه کاس ــه اینک ــا ن ی
دیگــری در میــان بــوده اســت کــه اعضــای مجلــس 
ایــن همــه اصــرار و تأکیــد بــر اصــاح بودجــه 
ــاه  ــزاری کوت ــل دوه ــا تعدی ــرانجام ب ــتند و س داش

ــد؟ آمدن
ــی از  ــین حاک ــواهد پیش ــد، ش ــه باش ــت هرچ واقعی
ــه  ــی ب ــر زمان ــردم کم ت ــدگان م ــه نماین آن اســت ک
ایــن حــد دایه هــای مهربان تــر از مــادر بوده انــد 
ــاده  ــا افت ــه تق ــردم ب ــع م ــن مناف ــرای تأمی ــا ب ت
ــی و  ــای مردم ــدازی مارش ه ــی از راه ان باشــند و حت
ــه کرســی نشــاندن  ــرای ب گردهمایی  هــای مردمــی ب

ــد.  ــک بگیرن آن کم
موضــوع مهــم و تلــخ دیگــر ایــن اســت کــه بــا تأخیــر 
ــد آن  ــش از ح ــار بی ــی، فش ــه مل ــب بودج در تصوی
ــازار از  ــول در ب ــود پ ــد. نب ــل نموده ان ــردم تحم را م
ــان، اجــرای  ــاش کارکن ــی چــون؛ مع مراجــع مختلف
ــادالت  ــات و مع ــایر معام ــای انکشــافی و س پروژه ه
وابســته بــه بودجــه، فقــر ُمهلــک و گســترده موجــود 

را گســترش داده اســت. 
بــر رخدادهــای دیگــری  ایــن موضــوع، عــاوه 
ــران  ــان ای ــرزی می ــرک م ــوزی گم ــون آتش س چ
ــراض  ــا، اعت ــدن صرافی ه ــدود ش ــتان، مس و افغانس
ــوی  ــونت ها از س ــدید خش ــاهراه ها، تش ــدگان ش رانن
ــش داده و  ــر را افزای ــراف فق ــلح و... گ ــان مس مخالف

ــت.  ــش داده اس ــردم را کاه ــد م ــدرت خری ق
متصدیــان  جانــب  از  موجــود  بی مســوولیتی  اوج 
امــور زمانــی بــه صــورت دردآوری رونمــا گردیــده و 
ــل  ــردم قاب ــت م ــت و پوس ــکاه آن در گوش درد جان
ــود،  ــت موج ــال وضعی ــه در قب ــت ک ــاس اس احس
ــار  ــرای مه ــده و ب ــام نش ــی انج ــل توجه ــدام قاب اق
بحــران نهفتــه در نهــاد جامعــه، وحــدت نظــر و 
همبســتگی نهــادی میــان قوه هــای مختلــف دولتــی 

شــکل نمی گیــرد. 
ــت در  ــن وضعی ــر چنی ــه اگ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــام داران  ــود، زم ــاهده ش ــری مش ــوری دیگ ــر کش ه
ملــی، خویشــتن را پاســخگو احســاس نمــوده و بــرای 
مقابلــه بــا معضل هــای اجتماعــی، از تقاضاهــای 
ــرف  ــش منص ــخصی خوی ــت های ش ــردی و خواس ف
خواهنــد شــد، امــا در ایــن ســرزمین آفــت زده، 
ــا خودگــذری و چشــم  انتظــار اینکــه دولت مــردان ب
پوشــیدن از منافــع شخصی شــان بــه قضایــا بنگرنــد، 

ــد از تصــور اســت.  ــری بعی ام
ــای  ــس و اعض ــوولیت مجل ــون مس ــال، اکن ــه هرح ب
آن اســت تــا بــا تصویــب بودجــه، مــواردی را کــه بــه 
ــن ســند دانســته  ــب ای ــراروی تصوی ــع ف ــوان مان عن
می شــد، بــه خوبــی توضیــح داده و مشــخص ســازند 
کــه چگونــه تــوازن الزم را در بودجــه بــه نفــع مــردم 

رقــم زده انــد.
ــی  ــام ذهن ــر ابه ــار دیگ ــورت، ب ــن ص ــر ای  در غی
ــت خواهــد شــد  ــده و ثاب شــهروندان برطــرف نگردی
کــه نماینــدگان مــردم بــرای مطامــع مــادی و 
ــت  ــا حکوم ــری ب ــه البی گ ــان ب ــع شخصی ش مناف
امتیــازات  افزایــش  خاطــر  بــه  نــه  می پردازنــد 

پایین رتبــه.  کارکنــان  و  آمــوزگاران 

بودجه؛ به نام آموزگاران، 
به کام نمایندگان
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و  بخوانـم  را  آسـان فهم  فارسـی  کتاب هـای  می توانسـتم  تـازه   
معانـی آنهـا را درک کنـم. پـدرم کتاب خانـۀ نسـبتاغنی داشـت. 
حـاوی  و  عربـی  زبـان  بـه  کتاب خانـه  ایـن  کتاب هـای  بیشـر 
کتاب هـای دینـی و دینـی در علـوم تفسـیر، حدیـث، فقـه، نحـو، 
بـا این همـه، شـاری از  رصف، بالغـت، حکمـت و کالم بـود. 
کتاب هـای معـارص نیـز، چه بـه زبان عربـی و چه به زبان فارسـی، 
در آن جـا قابـل دسـرس بـود. در آن زمـان کتـاب کم یـاب بود و 
از ایـن رو، کتاب خانـۀ پـدری ام برایـم جذابیـت داشـت و مـرا بـه 
سـوی خـود سـوق مـی داد. هـر کتابـی را کـه بـه فارسـی می یافتم 
می خوانـدم و گاهـی بارها می خوانـدم. کلکسـیونی از هفته نامه ها 
و گاهنامه هـای دوران جهـاد و دوران دولـت مجاهدیـن نیـز در 
قسـمتی از ایـن کتاب خانـه جـا خـوش کـرده بـود. با آنکـه تاریخ 
بسـیاری از مطالـب ایـن نرشیـات سپری شـده بـود، امـا حـاال کـه 
بـه آن روزهـا فکـر می کنـم در می یابـم کـه مـن بـا ورق زدن ایـن  
نرشیه هـا بـه دنبـال یاد گرفـن واژه هـا و عبارت هـای تـازه بـودم و 

بـه محتـوای آنهـا کاری نداشـتم. 
»روزهای دعوت اسالمی« 

جلـدی  بـا  بـود  کتابـی  مـا،  کتاب خانـۀ  کتاب هـای  از  یکـی 
زرد رنـگ و فونتـی نا زیبـا و کسـالت آور بـه نام »روزهـای دعوت 
اسـالمی« کـه نویسـنده اش زینب الغزالـی الجبیلـی بـود و مرجـم 
آن کسـی بـه نـام ارشـد ارشـاد. روشـن نبـود و تـا هنـوز هـم برایم 

روشـن نشـده کـه ارشـد ارشـاد نامـی مسـتعار بـود یـا واقعـی.
از رهـران اخوان املسـلمین و مسـوول  ایـن خاطـرات  نویسـندۀ 
بخـش زنـان ایـن سـازمان بـرای سـال های متـادی بـوده اسـت. 
وقتـی بـا آن ذهـن ناپـروده و برداشـت کودکانه »روزهـای دعوت 
اسـالمی« را کـه بعدهـا دریافتـم نـام عربـی اش »ایـام مـن حیاتی« 
)روزهایـی از زندگـی ام( اسـت می خوانـدم به شـدت تحـت تاثیر 
قـرار می گرفتـم و حتـا دچـار دلتنگـی و غـم سـهم گین می شـدم 
می اندیشـیدم  آن  داسـتان های  بـه  راجـع  متـادی  روزهـای  و 
دوران  در  اخوان املسـلمین  رهـران  بـر  کـه  مصیبت هایـی  از  و 
حاکمیـت جـال عبدالنـارص در مـر تحمیـل شـده بـود، بغض 
مسـلانان  مظلومیـت  و  ضعـف  از  و  می گرفـت  را  گلویـم  بیـخ 

مـری غصـه می خـوردم. 
خـود  بـا  کـردم  بازخوانـی  را  کتـاب  ایـن  وقتـی  بعـد  سـال ها 
اندیشـیدم کـه چـه چیـز باعـث شـده بـود کتابـی بـا ایـن حجـم 
برایـم خواندنـی و  تبلیغـات حزبـی  مبالغـه و سـاده انگاری و  از 
تکان دهنـده و تأثیرگـذار باشـد و برای مدتـی دراز ذهن و روحم 
را بـه تسـخیر خـود درآورده باشـد. پـس از تامـل دریافتـم کـه 
مشـکل مـن و امثـال مـن در آن برهـه از زمـان ایـن بـود کـه تنهـا 
روایـت برسـاختۀ اخوان املسـلمین از وقایـع سیاسـی و نظامـی در 
دهه هـای پنجـاه و شـصت قـرن گذشـتۀ مـر را شـنیده بودیـم 
و فرصـت ایـن را نیافتـه بودیـم و نیـز امکاناتـش را نداشـتیم کـه 
بعـدا دریافتـم کـه  از روایت هـای دیگـر اطـالع حاصـل کنیـم. 
اغلـب داسـتان هایی کـه اخوانی هـا تعریـف می کردنـد در سـایۀ 
حب و بغض هـای حزبی و ایدیالوژیکی سـاخته شـده بـود و متام 
ماجـرا را منعکـس منی کـرد و بـرای این کـه بتوانـم بـه صـورت 
منصفانـه در خصـوص قضایـا داوری کنـم بایـد از منابـع دیگـر 
نیـز اسـتفاده کنـم و بـه خـود اجـازه دهـم حرف هـای جریان های 
دیگـر را نیـز گـوش کنـم و نیـز آثـار نویسـندگان بی طـرف و غیر 

حزبـی را در مطالعـه گیـرم. 
توصیـف  بـه  زینب غزالـی  خاطـرات  کتـاب  از  بزرگـی  بخـش 
یافتـه  اختصـاص  و شـکنجه هایی  زنـدان  مـوی حـاالت  بـه  مـو 
اسـت کـه رژیـم جـال عبدالنـارص در حـق هـواداران سـازمان 
بیسـتم  قـرن  شـصت  و  پنجـاه  دهه هـای  در  اخوان املسـلمین 

اسـت.    می کـرده  اِعـال  میـالدی 
در همین جـا ایـن نکتـه را یـاد آور می شـوم که من هرگـز در صدد 
توجیـه برخـورد نادرسـت رژیـم نـارصی بـا مخالفـان سیاسـی اش 
امـری نکوهیـده و  را  نقـض حقـوق زندانیـان سیاسـی  نیسـتم و 
زشـت و غیـر قابـل دفـاع می شـارم؛ امـا بـا نوشـن ایـن سـطور 
و  حزبـی  کتاب هـای  کـه  کنـم  خاطر نشـان  می خواهـم  را  ایـن 
و  تاریـخ  از  آگاهـی  بـرای  اعتـاد  قابـل  منبعـی  ایدیالـوژی زده 
وقایـع تاریخـی نیسـت و مـا بـه عنـوان خواننـدگان این آثـار الزم 
اسـت بـا روی کردی انتقـادی به محتـوای این کتاب ها نـگاه کنیم 

و رسه را از نـارسه باز شناسـیم.   
تکفیر مخالفان 

سـخن  ایـن  از  آغـاز  هـان  از  زینب غزالـی  خاطـرات  کتـاب 
می زنـد کـه نیروهـای الحـاد در رشق و غـرب در پـی از بین بـردن 
کامـل اسـالم اسـتند و جامعه های بـرشی در حال حـارض، همگی 
دسـت  بـه  را  امـور  زمـام  طاغوت هـا  جاهلی انـد،  جامعه هـای 
گرفته انـد و از ایـن جهـت، سـازمان اخـوان وظیفـه دارد زمینـه را 
بـرای »بازگشـت امت اسـالمی« مهیا کنـد و در ایـن راه از مالمت 

از  بخـرد.   بـه جـان  را  رنج هـای عظیـم  و  نهراسـد  مالمت گـران 
نظـر نویسـندۀ کتـاب یاد شـده، اسـالم، یگانـه راه حـل اسـت و 
راه حل هـای دیگـر بـه کلـی منتفـی و مـردود اسـت و می بایـد بـه 
تـاق نسـیان سـپرده شـود.  یکـی از اصطالحاتی که باربـار در این 
کتـاب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد اصطـالح »الحـاد« اسـت و 
ادعـا می شـود که پدیـدۀ الحاد رسارس جهـان را در نوردیده و همه 
جـا را در تاریکـی و وحشـت فروبـرده اسـت. وقتـی زینب غزالـی 
از الحـاد و اسـالم حـرف می زنـد منظـورش بیشـر از هـر چیـزی 

سـازمان اخوان املسـلمین از یک سـو و مخالفـان آن بـه رهـری 
جـال عبدالنـارص از سـوی دیگـر اسـت. در این راسـتا در جایی 
کافـری  عبدالنـارص  بـه رصاحـت می نویسـد: »جـال  کتـاب  از 
اسـت کـه بـا رسکـوب اخوان املسـلمین بـا اسـالم می جنگـد.« او 
بـه  این گونـه اسـالم را در سـازمان متبوعـش خالصـه می کند و در 
مقابـل، همـۀ کسـانی را کـه در جبهـه و جبه  های دیگر قـرار دارند 

کافـر قلمـداد می کنـد. 
کـه  می کنـد  خود منایـی  حقیقـت  ایـن  کتـاب  ایـن  رسارس  در 
قطـب  نوشـته های سـید  و  از شـیفتگان شـخصیت  زینب غزالـی 
اسـت. وی بارهـا از سـید قطـب بـه عنـوان یگانـه امیـد مسـلانان 
بـرای رهایـی از ایـن وضعیـت دشـوار و خطرناک یـاد می کند. از 
ایـن رو عجیب نیسـت که با چنین رسسـختی یی در برابـر مخالفان 
ایدیولوژیـک خـود موضع گیـری می کنـد و همـۀ آنـان را به یک 
چـوب می رانـد و بـه آسـانی خـارج از دایـره اسـالم می شـارد و 
تعبیرهـا و واژه هـای پربسـامد در نوشـته های سـید قطـب را تکرار 

می کنـد. 
خود شیفتگی و توهِم بزرگی 

بـه  اخوان املسـلمین،  بنیان گـذار سـازمان  از سـخنان حسـن البنا، 
روشـنی پیداسـت کـه او به حضـور سیاسـی زنان چنـدان توجهی 
نشـان منـی داد و آنـان را هم سـنخ مـردان منی شـمرد و نقش هـا 
بـه زنانـه و مردانـه تقسـیم می کـرد. حسـن البنا در  و وظایـف را 
»رسـایل«  ش بـه روشـنی چنیـن می نویسـد: »کـال ادب آمـوزی 
اصـول  بهداشـتی،  امـور  منـزل،  تدبیـر  کـه  اسـت  ایـن  در  زنـان 
امـور  سـامان دهی  در  مـادران  آن چـه  هـر  و  کـودکان  تربیـت 
خانـه و نگهداشـت کودکانـش بـه آن نیـاز دارنـد را یـاد بگیرند.« 
حسـن البنا بـه ایـن بـاور بـود کـه زنـان نیـازی بـه آمـوزش زبان هـا 
یـا دانش هـای فنـی یـا حقـوق و قوانیـن ندارنـد و »زن فقـط برای 

خانـه سـاخته شـده اسـت.«
در چنیـن اوضـاع و احوالـی مشـاهده می کنیـم کـه زینب غزالـی 
برخـالف جریـان آب حرکـت می کنـد و می خواهـد بـا نوشـن 
خاطـرات خـود نقشـی همسـان بـا مـردان سـازمان و حتـا باالتـر 
از آن بـرای خـود قایـل شـود و حتـا خـود را هم سـطح جـال 
عبدالنـارص کـه بـه قـول او راس طاغـوت اسـت، نشـان دهـد. در 
جاهـای مختلـف این خاطـرات می بینیم کـه خانم غزالـی از زبان 
آدم هـای گوناگـون می نویسـد کـه جـال عبدالنـارص شـخصا از 
او متنفـر اسـت و منی خواهـد حتـا نامـش را بشـنود. در زنـدان 
هـم کـه مـی رود همیشـه نـام نـارص تکـرار می شـود. شـکنجه گر 
زنـدان بـه او می گویـد: »جـال عبدالنـارص دسـتور داده هـر روز 
تـو را هـزار رضبـه شـالق بزنیـم.« در جایـی مدعـی می شـود کـه 

بـاری جـال عبدالنـارص دسـتور تجـاوز جنسـی بـر وی را صادر 
بـه  نامه یـی را  نیـز  بـوده اسـت.  نـارص در دفعـۀ دیگـری  کـرده 
امضـای خـود بـه زنـدان می فرسـتد و در آن سـفارش بـه کشـن 
انـواع  خصـوص  در  کـه  را  داسـتان هایی  می کنـد.  زینب غزالـی 
شـکنجه های کـه بـر وی تحمیل می شـود تعریف می کند، بسـیار 
مفصـل و پر جزییـات اسـت و در هان وهلـۀ اول خواننده با خود 
این همـه شـکنجه های  بتوانـد  انسـانی  نیسـت  می گویـد، ممکـن 
وی  جـان  بـه  را  درنـده  سـگ های  کنـد.  تحمـل  را  هولنـاک 

می اندازنـد تـا همـۀ قسـمت های بدنـش را گاز بگیرنـد. هرچنـد 
وقتـی پـس از چندیـن سـاعت، کار سـگ ها متـام می شـود هیـچ 

جایـی از لبـاس زِن زندانـی خونیـن نیسـت. 
از  و آویزان کـردن  انـواع شـکنجه غرق کـردن در آب  دیگـر  از 
دیـوار یـا سـقف سـلول اسـت. بـا آن کـه یکـی دو بـار مسـووالن 
تجـاوز  مـورد  را  وی  کـه  می دهنـد  دسـتور  رسبـازان  بـه  زنـدان 
جنسـی قـرار دهنـد، اما ایـن رسبازان موفـق به این کار منی شـوند 
و او خـود یکـی از رسبـازان را با دسـتش خفه می کند و می کشـد 
بخشـش  او  از  و  می کنـد  توبـه  او  بـه دسـت  دیگـر  و رسبـازی 
می خواهـد!  گاهـی خواننـده احسـاس می کنـد کـه نویسـندۀ این 
خاطـرات دچـار پارانویـا شـده اسـت. می گوینـد، پارانویـا آدم را 
دچـار اوهـام و خیـاالت می کنـد و بـه ایـن تصـور می رسـاند کـه 
شـخص مبتـال بـه پارانویـا بـه جهـت برخـورداری از ظرفیت های 
فوق العـاده و اسـتثنایی، اسـباب هـراس و بیـم دیگـران را فراهـم 
می کنـد و بـه همین جهـت دیگـران می خواهنـد وی را مورد ظلم 
و تعـدی قـرار دهند.  بر اسـاس ایـن خاطرات، وزیر دفاع شـمس 
عهـده دار شـکنجۀ  وقـت، شـخصا  رژیـم  وزیـر حربیـۀ  بـدران، 
اوسـت. نیز دولت، بـاری برای او وزارتی را در برابر افشـای ارسار 
و سلسـلۀ  او منی پذیـرد  امـا  پیشـنهاد می دهـد  اخوان املسـلمین 
شـکنجه های هولنـاک و مـا فـوق طاقـت بـرشی ادامـه می یابـد. 

بنـدۀ برگزیـدۀ خدا سـت بارهـا پیامـر خـدا را در زنـدان  او کـه 
خـواب می بینـد و بشـارت برحق بـودن خـود را دریافـت می کنـد 

و اسـتواری اش بـر مواضعـش بیشـر از پیـش می شـود. 
توهم توطیه و فرا فکنی و مظلوم منایی 

کـه  می کنـد  مطـرح  را  ادعاهایـی  کتـاب  ایـن  در  زینب غزالـی 
نیـازی بـه اثبـات آن منی بیند. او مدعی می شـود که سـازمان های 
کـه  گرفتنـد  تصمیـم  ارساییـل  و  روس  و  امریـکا  اسـتخبارات 
سـازمان اخـوان را هـر طـور کـه شـده از صحنـه بردارنـد، چـون 
می دانسـتند ایـن سـازمان بـرای منافع آنهـا خطری بزرگ اسـت و 
بـه همیـن جهـت رژیـم نـارص را وا داشـتند اعضای ایـن جنبش را 
قلـع و قمـع کنـد. نشـانه های پرشـاری نـا  درسـت بودن ایـن ادعا 

را بـه اثبـات می رسـاند. 
اول؛ بـا توجـه بـه فضـای جنـگ رسد کـه پـس از جنـگ جهانـی 
دوم شـکل گرفتـه بـود، بسـیار بعیـد بـود کـه ایـن سـازمان ها تـا 
ایـن حـد بـا هـم هاهنـگ عمـل کننـد. نـه تنهـا ایـن نهادهـا در 
هاهنگـی بـا هـم قـرار نداشـتند، بـل علیـه یکدیگـر کار و پیکار 

می کردنـد. 
کـه  زمانـی  امریـکا  مثـال  کـه  داد  نشـان  بعـدی  حـوادث  دوم؛ 
منافعـش بـا منافـع گروه هـای وابسـته به سـازمان اخوان املسـلمین 
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تالقـی کـرد نـه تنهـا در تضعیـف آنها نکوشـید، بـل از آنهـا حایت 
همه جانبـه منـود؛ مثـال بـا آنها در صفـی واحد علیه اتحـاد جاهیری 
شـوروی سـابق ایسـتاد.  سـوم؛ رویدادهـای سـال های بعـد ایـن نکته 
را بـه اثبـات رسـاند که قدرت هـای بزرگ بسـیار به آسـانی می توانند 
اخوانی هـا را مهـار کننـد و رضورتـی به این همـه برنامه ریـزی پیچیده 
و گسـرده نیسـت.  چهـارم؛ جـال عبدالنـارص از چهره هـای ضـد 
امریـکا و ارساییـل بـود و ایـن را هیچ کـس منی توانـد انـکار کنـد. با 
ایـن حسـاب، چطـور ممکـن اسـت امریـکا و ارساییـل بـرای تقویت 

رژیـم نـارص بر ضـد جنبـش اخوان املسـلمین بـا  هـم تبانـی کننـد؟
بـر  شکسـت ها  تقصیـر  انداخـن  و  مظلوم منایـی  در  اسـالم گرایان 
گـردن دیگـران یـد طوالیـی دارنـد. آنهـا بـرای این کـه بی کفایتـی و 
نا توانی شـان را بپوشـانند همیشـه پـای دشـمنان را بـه میـان می کشـند 
و آنـان را مسـوول وضعیـت نامطلـوب موجـود می داننـد. ایـن کار 
اگـر از یک طـرف مسـوولیت شکسـت ها و نا کامی هـا را بـه گـردن 
دیگـران می انـدازد از سـوی دیگـر احسـاس مهم بودن در میـان افراد 
سـازمان ایجـاد می کنـد چون آنهـا می بینند کـه همۀ اهریمنـان جهان 
دسـت به دسـت هـم داده اند تـا جاعتی متشـکل از افـرادی معدود 
را رضبـه بزننـد و بـه حاشـیه براننـد و ایـن اتفـاق بیان گـر اهمیت این 

است.  سـازمان 
همیـن اکنـون و پـس از سپری شـدن حـدود یـک قـرن از تاسـیس 
سـازمان اخوان املسـلمین، کمـر کسـی از میـان رهران این سـازمان 
حـارض اسـت اشـتباهاتی را کـه رهـران آن مرتکب شـده اند، بپذیرد 
و از خطاهایـی را کـه در ایـن مسـیر دراز اتفـاق افتاده اعـراف کند. 
تـا هنـوز هـم می کوشـند عامـل ناکامی هـا و شکسـت های دشـمنان 
داخلـی و خارجـی خـود را بدانند و خود را مـرا از هر عیب و نقص 
جلـوه دهنـد. تفکر حزبی همیشـه مسـایل را سـیاه و سـفید می بیند و 

از نـگاه خاکسـری به حـوادث ناتوان اسـت. 
تقدیس رهربی و اعضای سازمان 

و  دد منشـی ها  و  سـتم ها  کـه  اسـت  ایـن  بـر  کتـاب  مترکـز  عمـدۀ 
درنده خویی هـای رژیـم حاکـم بـر مـر را برمـال کنـد و هیـچ کار 
دیگـری جـز ایـن نـدارد. بـه همیـن جهت مـا با کتابـی مواجه اسـتیم 
نیسـت و دچـار  برخـوردار  به هم پیوسـته  از روایتـی منسـجم و  کـه 
تناقـض و گاهـی ساده سـازی کودکانـۀ مسـایل اسـت. بـرای مثـال، 
زینب غزالـی وقتـی از دسـت گیری های گسـردۀ هـواداران سـازمان 
یـاد می کنـد؛ بـه ایـن مسـاله منی پـردازد کـه چـرا یک بـاره دولـت 
مـر دسـت بـه ایـن کار می زنـد؟ حـال آن که در گذشـتۀ نـه چندان 
دور، روابـط اخـوان و »افـران آزاد« و به ویژه نـارص حالتی مطلوب 
داشـت و سـازمان مزبـور از حاکمیـت موجود پشـتیبانی بـدون قید و 

رشط انجـام مـی داد. 
در ایـن کتـاب از »تنظیـم رسی« سـخنی بـه میـان منی آیـد وبه گونـۀ 
مطلـق وجـود چنیـن تنظیمی مـورد انکار قـرار می گیـرد؛ در حالی که 
اعراف هـای رهـران اخـوان در زنـدان و بیـرون از آن وجـود چنیـن 
نهـادی را مسـجل می کنـد و هـم کشـمکش هایی که هضیبـی پس از 
تـرور حسـن البنا بـا عبدالرحـان سـندی، مسـوول ایـن بخـش انجام 
داد، افشـا کنندۀ ایـن واقعیـت بـود کـه این بخش از سـازمان، رشـدی 
بی رویـه کـرده، از کنـرل خـارج شـده و دردرسهایـی را بـه سـازمان 
این کـه  بـر  دال  دارد  وجـود  نشـانه هایی  اسـت.  آورده  وجـود  بـه 
بنیان گـذار و رهـر نخسـتین جنبـش اخـوان نیز به دسـت تنظیم رسی 

ترور شـده اسـت. 
کوچـک  حتـا  انتقـادی  خاطـرات،  کتـاِب  ایـن  از  جایـی  هیـچ  در 
صـورت  اخوان املسـلمین  سـازمان  معمولـی  افـراد  یـا  رهـری  از 
منی گیـرد و همـۀ آنـان از راس تـا قاعـده آدم هایی به تصویر کشـیده 
می شـوند کـه فداکارانـه در راه دعوت اسـالمی تـالش می ورزند و از 
همـۀ هواهـا و هوس هـای نفسـانی منـزه اسـتند. گویـا فرشـته گانی اند 

فـرود آمـده از آسـان در چهـرۀ آدمـی زادگان. 
چرا توسل به دروغ؟

فضـای غریـب و سـور ریالی کـه در صفحه هـای گوناگـون کتـاب 
مـورد بحـث ترسـیم شـده، خواننـدۀ بی طـرف را دیـر یـا زود بـه ایـن 
نتیجـه می رسـاند کـه بـا کتابی مواجه اسـت کـه آمیزه یی از راسـتی و 

نا راسـتی اسـت و بایـد بـا محتـوای آن محتاطانـه برخـورد کنـد.
اکنـون پرسشـی کـه مطرح می شـود این که چـرا زینب غزالـی به خود 
ایـن اجـازه را مـی داده کـه در ذکـر وقایـع تاریخـی به دروغ متوسـل 
غیـر  حربه هـای  از  سیاسـی  دشـمنان  محکوم کـردن  بـرای  و  شـود 
اخالقـی بهـره بگیـرد؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش هـر کسـی می تواند 
حدسـیات خـود را عرضـه کنـد و داوری ویـژۀ خود را داشـته باشـد. 
همچـون  کسـانی  کـه  باشـد  می توانـد  ایـن  پاسـخ ها  ایـن  از  یکـی 
زینب غزالـی و نیـز احتـاال بسـیاری از هم حزبی هایـش بـه ایـن باور 
بوده انـد کـه مـا در حـال جنـگ بـا دشـمنان داخلـی و خارجـی قرار 
داریـم و هان طـور کـه روایتـی از حـرت رسـول نقـل می کنند که 
فرمود:»الحـرب خدعـة )جنـگ بـه کارگیـری نیرنـگ اسـت(«، در 
حالـت جنگـی اشـکالی نـدارد کـه هـواداران نهضـت اسـالمی بـرای 
تضعیـف دشـمنان و رضبـه زدن بـه منافـع آنهـا و تقویـت صفـوف 
رسـیدن  به خاطـر  و  برنـد  پنـاه  نیرنگ آمیـز  بـه حربه هـای  دوسـتان 

به مصلحـِت مهـم، بـه دروغ و تهمـت و افـرا متوسـل شـوند. 
گویـا در چنیـن رشایطی، هدف وسـیله را توجیه می کنـد و در حالت 
جنـگ چیزهایـی رواسـت کـه در حـال صلـح و آشـتی روا نیسـت. 
ویـا این کـه گفته انـد حقیقـت رهایی بخـش اسـت مربـوط بـه زمانـی 
اسـت کـه پـای ایدیولـوژی و سیاسـت در میـان نباشـد. مبنـای کار 
ایدیولـوژی دروغ و پروپاگنـد ا سـت و حیـات آن بـدون دروغ بـه 

زودی پایـان خواهـد یافـت.  
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عضـو  کشـورهای  از  و  کـرده  معرفـی  اجتامعـی 

فقـر،  کـردن  ریشـه کن  بـرای  کـه  کـرده  دعـوت 

برابـری  مناسـب،  کار  و  کامـل  اشـتغال  ارتقـای 

جنسـیتی و دسرتسـی به رفاه اجتامعی و عدالت 

تالش کنند.

عدالتـی  شـاهد  کمـرت  جهـان  روزهـا  ایـن  امـا 

کـه از آن یـاد می کننـد، اسـت. گسـرتش فقـر، 

گرسـنگی، تبعیـض و نقـض آشـکار حقـوق بـرش 

توسـط دولتمـردان بـا نام برقراری نظـم، از جمله 

خربهـای تکان دهنده یـی اسـت کـه همـواره در 

رسـانه ها منتـرش می شـود، امـا در برخـی مواقـع 

صـدور  فجایـع،  ایـن  بـه  نسـبت  واکنـش  تنهـا 

اسـت.   دیگـر  کشـورهای  سـوی  از  اعالمیه یـی 

سـازمان های حامیت کننـده ، مانند سـازمان ملل 

متحـد بـه دلیـل بحران هـای اقتصـادی جهانی، 

بودجـه اختصاصـی و مناسـبی را برای رسـیدگی 

بـه عدالـت اجتامعـی تعییـن منی کنـد. چنیـن 

رشایطی زندگی را در عرص کنونی دشـوار سـاخته 

و از آن رو کـه  برقـراری عدالـت اجتامعـی همـراه 

بـا حـذف موانـع جنسـیتی، سـن، نـژاد، قومیـت، 

مذهـب، فرهنـگ و ... اسـت، انسـان های زیـادی 

بـه دلیـل رسـیدن بـه زندگـی عـاری از تبعیضـات 

بـه مهاجـرت و تـرک رسزمیـن  روی آورده انـد.

وضعیـت  در  مهاجـران،  از  بسـیاری  چنـد  هـر   

بسـیار بـدی بـه رس می برنـد، بسـیاری بـه آنچـه 

در  در کمپ هـا،  و  نرسـیده اند  داشـته اند  در رس 

بی رسنوشـت اند. و  آواره  آب هـا  و  بیابان هـا 

ماننـد  کشـوری  در  اجتامعـی  عدالـت  برقـراری 

افغانسـتان کـه روز بـه روز در حال رشـد و افزایش 

جمعیـت اسـت و از تنش هـای سیاسـی در امـان 

نیسـت، بسیار دشـوار اسـت. زندگی زنان چندان 

تعریفی ندارد. زنان هر روز در زندگی روزمره شـان 

بـا بی عدالتی اجتامعـی روبرو هسـتند. »ماجرای 

لیـال« کـه در هـرات اتفـاق افتـاد، بـه همـه  مـا و 

به خصـوص زنـان قربانـِی خشـونت، یکبـار دیگـر 

ایـن حقیقـت هولنـاک را ثابـت سـاخت کـه اگـر 

چـه سـازمان ها، موسسـات خارجـی و نهادهـای 

دولتـی شـعار حامیـت از حقـوق زنـان و برقـراری 

و  جلسـات  در  روزه  همـه  را  اجتامعـی  عدالـت 

رسـانه ها رسمی دهنـد امـا واقعیـت ایـن اسـت که 

و  منادیـن  فعالیت هـای  از  خـارج  منی خواهنـد 

منایشـی خـود، اقـدام حقیقـی  و جـدی  بـرای آن 

دسـته از زنانـی کـه دیگـر بـه دلیل خشـونت های 

نیسـت،  امـن  برایشـان  خانـه  محیـط  خانگـی 

داشـته باشـند و آخـر هـر داسـتان خشـونت آمیز، 

در بازگشـت زن بـه خانه یـی ختـم می شـود، کـه 

دیگـر قتلـگاه اوسـت.

عـالوه بـر آن زنـان در محیط هـای کاری خـود نیز 

همـه روزه از بی عدالتی هایـی ماننـد آزار جنسـی، 

آزار کالمـی، تبعیضـات جنسـیتی و نادیده گرفنت 

زحامتشـان رنـج می برند.

و  کوچه هـا  در  روز  هـر  را  فقـر  صـورت  و  تصویـر 

جامعـه  زمانـی  منـود.  متاشـا  می تـوان  رسک هـا 

متشـکل از قـرش عظیمـی از طبقـه متوسـط بـود 

امـا همه سـاله شـامر فقیـران، بیـکاران و معتادین 

طبقـه  کـه  طـوری  بـه  می کنـد.  پیـدا  افزایـش 

متوسـط تقریبـا دیگـر وجـود نـدارد. 

شـکاف طبقاتـی چنـان زیـاد اسـت کـه دیگـر آن 

قـرش بـزرگ متوسـط بـر اثـر بـی کاری و بی پولـی 

در خـط فقـر و تنگدسـتی قـرار گرفته انـد و با این 

ادغـام، جامعـه امـروزی دیگـر چیزی بـه جز طبقه 

کوچکـی از ثرومتنـدان و طبقـه بزرگـی از فقیـران 

 . نیست

فسـاد همچنـان عامل اصلی از بیـن برنده عدالت 

کوچکرتیـن  در  و  می گـردد  محسـوب  اجتامعـی 

را  فسـادگری  جامعـه،  افـراد  روزانـه  امـورات 

می تـوان دیـد و یافـت.  منی تـوان بـدون اقدامات 

بـه  امیـد  فسـاد  از  پیشـگیری  مقابـل  در  جـدی 

تحقـق یافـنت عدالـت اجتامعی داشـت. چند روز 

پیـش در امتحانـی برای گرفنت مـدرک آن رشکت 

منـودم، تعـداد بسـیار زیـاد بـود.

صحنـه  کـه  شـخصی  بودیـم.  ۱۰۰نفـر  بـاالی   

امتحـان را کنـرتل می کـرد قـرار بـود از بیـن ما ده 

نفـر بـه ده نفـر نام هـا را بخوانـد و ما را به قسـمت 

مصاحبـه و امتحـان شـفاهی راهنامیـی منایـد و 

مابقـی بایـد تـا خوانـدن نامشـان و رسـیدن نوبت 

در انتظـار می نشسـتند. مـن آن  روز مثال سـاده و 

همیشـگی فسـاد و بی عدالتـی را شـاهد بودم که 

آن مـرد چگونـه اوراق را جابه جـا می کـرد تـا نـام 

دوسـتان و آشـنایانش را زودتر از دیگـران بخواند. 

او  از  و  زنـان و دخـرتان برمی خاسـتند  از  برخـی 

بـا التـامس و بعضـاً نـاز می خواسـتند تـا نامشـان 

از دیگـران  زودتـر  تـا  بخوانـد  زودتـر  و  بیابـد  را 

کارشـان متـام شـود و سـالن را تـرک کننـد. او 

هـم بـه هر کـه دلـش می خواسـت نـه منی گفت 

راه  بی نوبتـی  و  بی عدالتـی  بـا  را  کارشـان  و 

می انداخـت. 

عنـوان  بـه  را  رفتارهـا  ایـن  مشـابه  مـا  همـه 

عضـوی از جامعـه در زندگـی عادی خود شـاهد 

کوچـک،  اگـر  حتـی  رفتارهـا  چنیـن  بوده ایـم. 

در  عدالـت   برقـراری  مانـع  تنهایـی  بـه  خـود 

هسـتند.  اجتـامع 

بایـد برای تحقق عدالت اجتامعـی اقدام عملی 

انجـام داد. بـرای رسـیدن بـه جامعه یـی عـاری 

ارزش هـای  بـر روی  بایـد چشـم  از بی عدالتـی 

اجتامعـی بگشـاییم و حقیقت هـا را ببینیـم. 

آسـیب های  و  لطمـه  بی عدالتی هـا  از  مـردم 

فـراوان دیده انـد. بایـد بـه عنـوان یـک شـهروند 

به طـور فـردی متریـن مناییـم تـا ضمیـر خویـش 

را بـا عدالـت و ارزش هـا رشـد و تغییـر دهیـم، 

در غیـر آن تغییـری در وضعیـت فعلـی به وجـود 

اجتامعی مـان همـه  و  فـردی  زندگـی  و  منی آیـد 

روزه بـا گره هـای کـور بی عدالتی هـا پیچیده تـر و 

شـد.  خواهـد  جان فرسـاتر 

تریبون

5 اجتامع madanyatdaiسال دهم         شـنبه 2 حوت 1399 ly.com حتـامً پیـش آمـده کـه ناگهـان از خـواب بیدار شـوید و 

وقتـی سـاعت را نـگاه می کنیـد ببینیـد ۳ یـا ۴ بامـداد 

اسـت ولـی دیگـر خـربی از خواب نیسـت! چنـد دقیقه یی 

تلیفون تـان را بـاال پاییـن می کنیـد، چنـد صفحـه کتـاب 

می خوانیـد، شـاید برویـد بـه آشـپزخانه و چیـزی بخوریـد. 

و  مانـده  بقیـه  شـدن  بیـدار  تـا  سـاعت  چنـد  هنـوز  امـا 

منی دانید این مدت را چطور باید سپری کنید. 

حـاال تصـور کنیـد کـه همیشـۀ عمـر ایـن سـاعت از صبح 

شـوید. بیدار 

نشـان  کشـید؛  طـول  یک دهـه  کـه  جدیـدی  تحقیـق   

می دهـد سـحرخیزی افراطـی شـاید بیشـرت از آن چیـزی 

باشـد کـه انتظـار داریـم.

مؤلـف ایـن پژوهش لوئیس تاچک، اسـتاد عصب شناسـی 

دانشـگاه کلیفرنیـا در دانشـکدۀ پزشـکی سانفرانسیسـکو 

اسـت. تاچـک بـرای ایـن پژوهـش کـه در ژورنـال اسـلیپ 

منتـرش شـده اسـت، بـا کریسـتوفر جونـز، عصب شـناس 

دانشـگاه یوتـا کـه یـک کلینیـک اختـالالت خـواب دارد، 

همـکاری کـرده اسـت. 

جونـز  و همکارانـش دریافتنـد کـه بیدارشـدن زود هنـگام 

راحت تـر  ابرسـحرخیزان  دارد.  متعـددی  فایده هـای 

دیگـر،  خیلی هـا  مثـل  و  می شـوند  بیـدار  دیگـران  از 

تـا  را  آخرهفته هـا 

منی خوابنـد.  دیروقـت 

اسـت  ممکـن  حتـی 

افـراد  بـه  نسـبت 

سـامل تر  شـب زنده دار 

خوابیـدن  باشـند: 

دیرهنـگام را بـا بعضی 

از  سـالمتی  مشـکالت 

جمله مرض شـکر نوع 

۲ و بیامری هـای قلبی 

دانسـته اند. مرتبـط 

ابرسحرخیزان  درضمن 

تصویـر  احتـامالً 

مثبتـی  اجتامعـی 

دارنـد، چـرا کـه معموالً 

کامـروا  را  سـحرخیزان 

کسـانی  و  می داننـد 

کـه دیر از خـواب بیدار 

تنبـل.  را  می شـوند 

این طـور  واقـع  در  امـا 

از  خیلـی  نیسـت. 

ظهـر  شـب  زنده داران 

تـا  و  می شـوند  بیـدار 

کار  ۲بامـداد  سـاعت 

می کننـد، درسـت هنگامـی کـه ابرسـحرخیزان تـازه دارند 

بیـدار می شـوند و قهـوه آمـاده می کننـد. با این حـال، ایـن 

پابرجاسـت. همچنـان  کلیشـه یی  تصویـر 

سـحرخیزی افراطی البته همیشـه هم خوشـایند نیسـت. 

سـحرخیزها چنـدان آدم هـای محفلـی و خـوش قصه یـی 

. نیستند

معمـوالً  آدم هایـی  چنیـن  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن   

ابـت،  مـارگارت  سـابرا  می خوابنـد.  شـب   ۸:۳۰ از  قبـل 

ایـن  در  البتـه  کـه  نورث وسـرتن  دانشـگاه  عصب شـناس 

پژوهش نقشـی نداشـته اسـت، توضیح می دهد که شـاید 

برخـی بیامران متوجه شـوند کـه بازۀ طبیعی خوابشـان از 

۷ بعدازظهـر تـا ۳بامداد اسـت، اما به خاطـر تعهدات کاری 

و خانوادگـی سـخت می تواننـد قبـل از سـاعت ۱۰شـب به 

رختخـواب برونـد. 

بعـد  منی تواننـد  آن هـا  »بااین حـال،  گویـد:  مـی  ابـت 

دچـار  روز  طـول  در  آن وقـت  بخوابنـد،  دیگـر  ۳بامـداد  از 

شـد«. خواهنـد  کم خوابـی 

را  خوابتـان  طبیعـی  روال  اگـر  کـه  کـرد  اضافـه  ابـت 

مالتونیـن  مـرصف  بـا  می توانیـد  می دانیـد،  ناخوشـایند 

)نوعـی هورمون خواب( و اسـتفاده از »نور زمان بندی شـده« 

کنیـد. تنظیـم  را  آن 

بااین حـال، بخشـی از هـدف پژوهـش آن بـوده اسـت کـه 

مـردم را بـه ایـن فکر بیانـدازد که »هر کدام از مـا با دیگران 

متفاوتیـم و جنتیکـامن تـا حـدی کیسـتی مـا را تعییـن 

می کنـد. 

آنچـه بـرای شـام خـوب اسـت شـاید بـا آنچـه بـرای مـن 

خـوب اسـت تفاوت داشـته باشـد. مـردم معمـوالً همه چیز 

منی تـوان   ... امـا  می کننـد،  مقایسـه  متوسـط ها  بـا  را 

متوسـط ها را بـر همـه تحمیـل کـرد.«

بیل گیتس: ترمپ باید اجازه بازگشت به شبکه های اجتامعی داشته باشد
بنیان گذار مایکروسافت در مصاحبه با CNBC گفت شبکه های اجتامعی علی رغم مطرح کردن تئوری های توطئه درباره انتخابات، 

باید محدودیت های خود را علیه ترمپ بردارند. وی افزود شبکه ها همچنان می توانند به پست های ترمپ برچسب بزنند.

اندرو راس سورکین ، میزبان برنامه تلویزیونی CNBC «Squawk Box« از گیتس پرسیده بود که اگر در هیات نظارت بر فیس بوک باشد 

آیا ترمپ را به رسانه های اجتامعی بازمی گرداند؟ دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان ترمپ را مسوول شورش 6 جنوری در پایتخت 

امریكا می دانند كه در آن پنج نفر جان خود را از دست دادند. 

روز جهانی عدالت اجتماعی

همیشه سحرخیزی، 
کامروایی نیست!

زمانیدرجامعهقشربزرگیازطبقهمتوسطوجودداشتامااینکشمارفقیرانوبیکاران
روزبهروزافزایشپیدامیکند

  باید به عنوان یک 
شهروند به طور فردی مترین 
مناییم تا ضمیر خویش را با 

عدالت و ارزش ها رشد و 
تغییر دهیم، در غیر آن 

تغییری در وضعیت فعلی 
به وجود منی آید و زندگی 
فردی و اجتامعی مان همه 

روزه با گره های کور 
بی عدالتی ها پیچیده تر و 
جان فرساتر خواهد شد.

باید برای تحقق عدالت   
اجتامعی اقدام عملی انجام 

داد. برای رسیدن به 
جامعه یی عاری از بی عدالتی 

باید چشم بر روی ارزش های 
اجتامعی بگشاییم و 
حقیقت ها را ببینیم. 

جونز  و همکارانش   

دریافتند که بیدارشدن 

زود هنگام فایده های 

متعددی دارد. 

ابرسحرخیزان راحت تر 

از دیگران بیدار می شوند 

و مثل خیلی ها دیگر، 

آخرهفته ها را تا دیروقت 

منی خوابند. حتی ممکن 

است نسبت به افراد 

شب زنده دار سامل تر 

باشند: خوابیدن 

دیرهنگام را با بعضی 

مشکالت سالمتی از 

جمله مرض شکر نوع ۲ 

و بیامری های قلبی 

مرتبط دانسته اند.

الههموسوی؛جامعهشناس



طبـق تحقیقـات؛ برخـی میکروب هـای موجـود در فضـا می توانـد از 

طریـق ابرهـا بـه مکان هـای بارشـی وارد شـده و در زمـان بـارش بـاران به 

سایر محیط ها مانند خاک، دریاچه و یا اقیانوس وارد شوند.

کویـن دیلـون از محققان این تحقیق معتقد اسـت در ابرها ارگانیزم هایی 

وجـود دارد که می تواند بر سـالمت انسـان تاثیر بگـذارد. محققان در این 

تحقیـق ابتـدا آب موجـود در ابرهـا را در قله یـی در مرکـز فرانسـه حـدود 

۴۸۰۰ مـرت باالتر از سـطح دریا جمع آوری کردند. سـپس آب بـاران را در 

هـامن منطقـه در پایین کوه مـورد آزمایش قـرار دادند.

 آنهـا متوجـه شـدند در ایـن آب جلبک های سـبز آبی )سـیانوباکرتیوم( و 

قرمـز و طالیـی دیاتوم هـا )شـکل دیگـری از جلبک هـا( وجـود دارد. ایـن 

جلبک هـا در یـک آزمایشـگاه نیـز پـرورش داده شـدند. میکروب هایی که 

در ایـن ابرهـا شناسـایی شـده بودنـد احتـامال از دیگـر مناطـق فرانسـه 

و حتـی ممکـن اسـت از اقیانـوس اطلـس آمـده باشـند. احتـامال ایـن 

میکروب هـا در جـو و یـا هـوای زیـر آن وجـود داشـتند.

بدیـن ترتیـب می تـوان وجـود ارگانیزم هـای موجـود در هـوا را به عنـوان 

یـک عامـل موثر در فرآیندهای جوی و اکوسیسـتمی آن منطقه به شـامر 

آورد. در آینده و با تغییرات بیشـرت می توان عامل مربوط به تولید سـموم 

توسـط ارگانیزم ها را شناسـایی کرد. همچنین می توان بـه راه هایی برای 

محـدود کـردن رشـد و انتقـال آنها به مـکان جدید امیـدوار بود.

استفاده از نور برای حرکت دادن 
صفحات پالستیکی 

محققـان امریکایـی موفق شـدند با اسـتفاده از انرژی حاصـل از نور، 

صفحـات پالسـتیکی را بـه صورت معلق در فضـا نگه دارند. پژوهشـگران 

دانشـگاه پنسـیلوانیا از نـور LED بـرای حرکـت صفحـات پالسـتیکی 

اسـتفاده کردنـد. ایـن صفحـات تنهـا بـا ایـن انرژی توانسـتند بـه صورت 

شـناور در فضـا مباننـد. پیـش از ایـن نیـز شـناور کـردن هـوا پخش هـای 

نامریـی توسـط انـرژی نـور انجـام گرفتـه بـود؛ اما جسـمی بـا ایـن وزن با 

استفاده از نور جابجا نشده بود.

 در ایـن آزمایـش از صفحاتـی به جنس مایالر و به قطر یک قلم اسـتفاده 

شـد. انـرژی حاصـل از یـک LED توانسـت بـا گـرم کردن قسـمت زیرین 

صفحـات انـرژی الزم بـرای ذرات زیـر این پالسـتیک را تامین کند.

البتـه ایـن آزمایـش ممکـن اسـت انتزاعـی بـه نظـر برسـد امـا نتیجـه آن 

می تواند در شناسـایی مزوسـفر جو زمین مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا 

که مزوسـفر زمین شـباهت زیادی به جو مریخ دارد، مطالعه آن می تواند 

در توسـعه فناوری هایـی بـرای کشـف مریـخ مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. 

همچنیـن ایـن آزمایـش به سـاخت یک مدل نظـری نیز کمک کـرده تا از 

طریق آن بتوان قرارگیری اجسـام شـناور در جو زمین شبیه سـازی شـود. 

محققـان تـالش دارنـد تـا نوعی سـامانه پرواز بـا اسـتفاده از ایـن فناوری 

بسـازند تـا بتواند حسـگرهای کوچـک را به درون مزوسـفر بربد.

کاوشگر »پشتکار« ناسا با موفقیت

 روی سطح مریخ فرود آمد

مریخ نورد »پشـتکار« ناسـا پس از سـفری هفت ماهه با موفقیت روی 

سـطح مریـخ فـرود آمـده و نخسـتین تصاویـر را از ایـن سـیاره بـه زمیـن 

ارسـال کـرد. این کاوشـگر بـا رسعت ۳۳۷۹ کیلومـرت در سـاعت وارد جو 

مریـخ شـده و مانـور چالش برانگیز فـرود را آغاز کرد که متخصصـان از آن 

بـا عنـوان »۷دقیقـه هـراس انگیـز« یـاد می کننـد. بـا توجـه بـه تاخیـر 

۱۱دقیقه یـی مخابـره پیام بین زمین و مریخ کاوشـگر بایـد این مانور را به 

صورت کامال خودکار و بر اسـاس دسـتورالعمل های از پیش تعیین شـده 

انجـام مـی داد. کاوشـگر بالفاصلـه پـس از فـرود تصویـری را از مریـخ بـه 

سـمت زمیـن ارسـال کـرد کـه البتـه بـه خاطـر ثبـت توسـط دوربین های 

جانبـی کیفیـت زیـادی نـدارد. محـل فـرود پشـتکار حـدود ۲کیلومرتی 

دهانه یـی بـه شـعاع ۵۰کیلومـرت بـه نـام »جـزرو« اسـت که گـامن می رود 

قبـال محـل یـک دریاچـه بزرگ بـوده اسـت. دلیل انتخـاب این مـکان به 

عنـوان محـل کاوش ایـن اسـت کـه احتـامل وجـود نشـانه هایی از وجود 

حیـات در مکانـی کـه قبال دریاچه بـوده، بیش از دیگر نقاط سـیاره رسخ 

و  تحلیـل  بـه حفـاری،  را  آینـده  پشـتکار چنـد سـال  اسـت. کاوشـگر 

جمـع آوری منونه هایـی از خـاک مریـخ می پـردازد کـه در ماموریت هـای 

آتـی بـه زمیـن آورده می شـوند. پشـتکار بـرای انجـام ماموریـت خـود بـه 

ابزارهـای مختلفـی نظیـر دوربین هـای معمولـی و فرابنفـش، دوربیـن 

SuperCam بـرای شناسـایی ماهیت سـنگ و خاک های مناطـق دور از 

دسـرتس، رادار RIMFAX بـرای شناسـایی  آب و یـخ در عمـق ده مرتی، 

مجموعه یـی از سنسـورهای دقیـق بـرای سـنجش دمـا، فشـار، رطوبـت، 

رسعـت و جهـت وزش بـاد، MOXIE بـرای تبدیـل جو مریخ به اکسـیجن 

و کربن مونواکسـید و ابزار ذخیره سـازی منونه های سـنگ و خاک مجهز 

شـده کـه در سـال ۲۰۲۶ و طـی ماموریتـی دیگـر بـه زمیـن منتقـل 

می شوند.

 در سـال ۲۰۱۵، اسـپیس اکـس، رشکـت فضایی 

متعلـق بـه ایـالن ماسـک اعـالم کـرد در حـال توسـعه 

رسویسی به نام استارلینک است.

اسـتارلینک هنگامـی کـه کامـال وارد مرحلـه عملیاتی 

در  عمـال  را  انرتنـت  بـه  دسرتسـی  می توانـد  شـود، 

پـروژه  مهیـا سـازد. هـدف  کـره خاکـی  از  نقطـه  هـر 

اسـتارلینک ایالن ماسـک اینسـت که هـزاران ماهواره 

پایینـی  مـدار  در  و  شـده  پرتـاب  فضـا  بـه  کوچـک 

زمیـن جـای بگیرنـد. سـپس همیـن ماهواره هـا قـادر 

زمیـن  بـه  انرتنتـی  رسیـع  سـیگنال های  مخابـره  بـه 

بـود. خواهنـد 

ماهواره ها چه شکلی دارند؟

ایـالن  اسـتارلینک  پـروژه  ماهواره هـای  از  هرکـدام 

ایـن  دارنـد.  وزن  ۲۶۰کیلوگـرم  حـدودا  ماسـک 

ماهواره هـا از طراحـی بسـیار تخت بهره مند شـده اند و 

۶۰عـدد از آن هـا را می تـوان در هر موشـک فالکون ۹ 

اسـپیس اکـس جـای داد و بـه فضا پرتاب کـرد. بعد از 

رسـیدن بـه مـدار زمین، یـک آرایه بزرگ بـرای دریافت 

قـوت  ماهـواره  بـه  و  می آیـد  بیـرون  آفتابـی  انـرژی 

بدنـه ماهـواره اسـتارلینک  می رسـاند. بخـش اصلـی 

جـاوی چهـار آننت بسـیار قدرمتند اسـت کـه انرتنت را 

مخابـره می کننـد. از سـوی دیگر لیزر هایـی روی بدنه 

آن هـا تعبیـه شـده کـه هر ماهـواره را بـه چهـار ماهواره 

دیگـر در مـدار زمیـن متصـل می سـازد.

 و در نهایـت نوبـت بـه رانشـگرهای یونـی می رسـد که 

از گاز کریپتـون اسـتفاده می :ننـد. ایـن بـه ماهواره ها 

اجـازه می دهـد کـه بـرای مدتـی طوالنی تـر در مـدار 

زمیـن باقـی مباننـد، حتـی ماهواره هایـی که مسـافت 

کمـرتی بـا سـطح زمیـن دارند.

رسعت انرتنت استارلینک چقدر خواهد بود؟

مـدار  در  اکـس  اسـپیس  اسـتارلینک  ماهواره هـای 

قـرار  زمیـن  از  ۵۶۰کیلومـرتی  فاصلـه  در  و  پایینـی 

می گیرنـد. بـه خاطـر فاصلـه نسـبتا انـدک، اسـپیس 

اکـس مدعـی شـده کـه تاخیـر چیـزی بیـن ۳۵ الـی 

۳۵میلی ثانیـه خواهـد بـود. ایـن یعنی رسعـت انرتنت 

اسـتارلینک بـرای برآورده سـازی اکرث وظایـف انرتنتی، 

بـود.  آنالیـن، کافـی خواهـد  مثـال تجربـه بازی هـای 

رسعـت دانلـود هـم بسـیار بـاال بـوده و حـدودا بـه ۱ 

ثانیـه می رسـد.  بـر  جی بـی 

اسـپیس اکـس هنـوز اطالعات مربوط بـه رسعت آپلود 

را به اشـرتاک نگذاشـته است.

انرتنـت  رسویـس  کـه  گفـت  بایـد  مقایسـه  بـرای 

مشـغول  حـاال  همیـن  کـه   HughesNet ماهواره یـی 

بـه کار اسـت، رسعـت دانلـودی معـادل ۲۵ ام بـی بـر 

ثانیـه ارایـه می کنـد و تاخیـرش نیـز بـا تفاوتـی بسـیار 

می رسـد. ۶۰۰میلی ثانیـه  بـه  چشـمگیر 

اخیـرا یـک صفحـه در انجمـن ردیـت ایجـاد شـد کـه 

اسـتارلینک،  تسـت های  نخسـتین  می شـود  مدعـی 

رسعـت دانلـود ۳۷ الـی ۶۰ام بـی بـر ثانیـه و رسعـت 

آپلـود بیـن ۴.۵ الـی ۱۷.۷۰ ام بـی بـر ثانیـه را نشـان 

موضـوع  بـه  واکنشـی  اکـس  اسـپیس  امـا  داده انـد. 

نشـان نـداده و ایـن ارقـام را بـه صـورت رسـمی تاییـد 

نکرده. از سـوی دیگر خربگزاری سـی ان ان در یکی از 

مقـاالت خـود بـه ایمیلـی دسـت پیدا کـرده کـه ظاهرا 

شـده  فرسـتاده  اسـتارلینک  تسـرتهای  بتـا  توسـط 

و در آن آمـده رسعـت »بیـن ۵۰ ام بـی بـر ثانیـه الـی 

۱۵۰ ام بـی بـر ثانیـه اسـت و تاخیـر بیـن ۲۰ الی ۴۰ 

میلی ثانیـه.« در بخشـی دیگـر از همیـن ایمیـل آمـده 

را طـی  تاخیـر  و  کـه اسـتارلینک قصـد دارد رسعـت 

ماه هـای پیـش رو بهبـود ببخشـند.

تا به امروز چند ماهواره ارسال شده؟

ایـن کمپانـی نخسـتین ماهواره هـای آزمایشـی خـود 

را در سـال ۲۰۱۸ بـه فضـا پرتـاب کـرد. بعـد از ایـن 

هم شـاهد ارسـال ۶۰ ماهواره رسـمی اسـتارلینک در 

سـال ۲۰۱۹ بودیـم. درحالـی کـه ایـن مقالـه نوشـته 

می شـود، اسـپیس اکـس حـدودا ۱۰۰۰ ماهـواره بـه 

مـدار زمیـن فرسـتاده اسـت. آخریـن پرتاب هـا نیـز در 

مـاه جنـوری و فـربوری ۲۰۲۱ انجـام شـدند. بـه مرور 

زمـان، اسـپیس اکـس می خواهـد هـر سـه مـاه یک بار 

حداقـل یـک موشـک فالکـون بـه مـدار زمین بفرسـتد 

کـه ۶۰ ماهـواره در هـر کـدام تعبیـه شـده اسـت.

متام رسویس به چند ماهواره نیاز دارد؟

ارتباطـات  کمیسـیون  جـواز  تاکنـون  اکـس  اسـپیس 

فـدرال امریکا )FFC( را برای ارسـال ۱۲هـزار ماهواره 

اسـتارلینک دریافـت کرده اسـت. اساسـا ایـن ماهواره 

یـک »صـورت فلکـی اسـتارلینک« را در آسـامن شـکل 

خواهنـد داد. البتـه اسـپیس اکس دوسـت دارد تعداد 

ماهواره هـا را حتـی از ایـن هم بیشـرت کنـد. در نهایت 

شـامل  اسـت  ممکـن  اسـتارلینک«  فلکـی  »صـورت 

۴۲هـزار ماهـواره در مـدار زمیـن باشـد.

هزینـه  چقـدر  اسـتارلینک  انرتنـت  رسویـس 

بـرد؟ خواهـد 

در یکـی از مقـاالت سـی ان ان و بـه نقـل از ایمیلـی 

می تواننـد  مـردم  کـه  آمـده  اسـتارلینک  بـه  متعلـق 

ایمیـل  ایـن  بپردازنـد.  رسویـس  تسـت  بـه  اکنـون 

بـرای  دالـر   ۴۹۹ بایـد  یک بـار  کـه  شـده  مدعـی 

سـپس  و  کـرد  هزینـه  الزم  زمینـی  سـخت افزارهای 

ماهانـه ۹۹ دالـر بـرای خود رسویس انرتنـت پرداخت. 

HughesNet ماهانـه ۱۵۰  بـرای مقایسـه، رسویـس 

دالـر قیمـت دارد و حجـم ۵۰ جی بـی را بـا رسعت ۲۵ 

ام بـی بـر ثانیـه و تاخیر بسـیار وحشـتناکی کـه تجربه 

بازی هـا را غیرممکـن می کنـد در اختیـار خریـداران 

می دهـد. قـرار 

انرتنـت اسـتارلینک چـه زمانـی در دسـرتس قـرار 

می گیـرد؟

ماسـک طی ماه اپریل گذشـته در یک پسـت توییرتی 

مدعـی شـد که بتـای خصوصـی رسویـس انرتنتی اش 

بـه فاصلـه سـه ماه از انتشـار توییـت آغاز خواهد شـد. 

اگرچـه ایـن موضـوع بـه تاییـد رسـمی نرسـیده، امـا 

بـه نظـر می رسـد کـه اکنـون برخـی کاربـران قـادر بـه 

تسـت رسویس باشـند. 

ماسـک ضمنـا افزود که بتـای عمومی به فاصله شـش 

مـاه آغـاز می شـود. اواخر مـاه اکترب سـی ان ان گزارش 

کـرد کـه افـراد عالقه منـد بـه ثبـت  نـام در رسویـس، 

ایمیلـی دریافـت کردنـد کـه بـه آن هـا اجـازه مـی داد 

بـرای تسـت »بتای بهرت از هیچی« انرتنت اسـتارلینک 

ثبـت نـام کنند. اسـپیس اکـس در ماه جـاری میالدی 

نیـز بـه کمیسـیون ارتباطـات فـدرال امریـکا گفـت که 

تاکنـون ۱۰هـزار نفـر بـرای مشـارکت در رونـد تسـت 

بتـای اسـتارلینک ثبـت نـام کرده انـد. انتظـار مـی رود 

ایـن رسویـس در زمانـی نامشـخص از سـال ۲۰۲۱ به 

صـورت کامـل آغـاز بـه کار کند.

ارتباطـات  کمیسـیون  نیـز   ۲۰۲۰ دسـمرب  مـاه  در 

فـدرال ۸۵۶میلیـون دالر در اسـپیس اکس قـرار داد. 

ایـن قـرارداد برای کمک به اسـتارلینک طراحی شـده 

تـا اسـپیس اکـس بتونـد در نقـاط دورافتـاده در ۳۵ 

ایالـت مختلـف، دسرتسـی بـه انرتنـت را مهیـا سـازد.

کـدام  در  نخسـت  اسـپیس  اسـتارلینک  انرتنـت 

می گیـرد؟ قـرار  دسـرتس  در  جهـان  نقـاط 

ماسـک در جریـان بتـای خصوصـی اسـتارلینک اعالم 

کـرد کـه این رسویـس نخسـت در اختیار افـرادی قرار 

می گیـرد کـه در »ارتفاعـات بـاال« حضـور دارنـد. ایـن 

کمپانـی بـه وضـوح اعالم کـرده که فـاز بتا نخسـت در 

اختیـار شـهروندان کانادایـی و همینطور افـراد حارض 

در نقـاط شـاملی ایاالت متحـده قرار می گیـرد. هدف 

اینسـت کـه دیگـر نقـاط جهـان نیـز در سـال ۲۰۲۱ 

مـورد پشـتیبانی قـرار بگیرند.

را  اکـس  اسـپیس  اسـتارلینک  ماهواره هـای  آیـا 

دیـد؟ زمیـن  روی  از  می تـوان 

ماهواره هـای  از  مجموعه یـی  اکـس  اسـپیس  وقتـی 

تـازه را پرتـاب می کنـد، می تـوان آن هـا را با چشـم غیر 

مسـلح از نقـاط مختلـف جهـان مشـاهده کـرد؛ امـا به 

مـرور زمـان ماهواره هـا به ارتفـاع باالتـری از زمین رفته 

و بـا وضـوح کمـرتی نسـبت بـه قبـل دیـده می شـوند. 

البتـه کـه در رشایـط خاص همچنـان امکان مشـاهده 

ماهواره هـا بـا چشـم غیرمسـلح و همینطـور تلسـکوپ 

وجـود دارد.

درخشـان  اینقـدر  اسـتارلینک  ماهواره هـای  چـرا 

هسـتند؟

بـه ایـن خاطـر کـه در ارتفـاع بسـیار کمرتی نسـبت به 

ماهواره هـای ارتباطـی نرمـال به دور زمیـن می گردند. 

بنابـر مقاله یـی کـه در خربگـزاری Vox منتـرش شـده، 

بسـیاری از اخرتشناسـان نگراننـد کـه بـا قـرار گرفـنت 

۱۲هـزار ماهـواره اسـتارلینک یا بیشـرت در مدار زمین، 

آلودگـی نـوری بیشـرت از همیشـه خواهـد شـد و ایـن 

بـه  اختـالل  زمینـی  تلسـکوپ های  کار  در  موضـوع 

وجـود مـی آورد. اسـپیس اکـس هـم می گویـد کـه در 

تـالش اسـت آلودگـی نـوری ماهواره هایـش را کاهـش 

دهـد و بـرای مثـال رشوع بـه آزمـون و خطا با کشـیدن 

الیه یـی مشـکی رنـگ روی بدنـه ماهواره هایـش کرده.

آیا ماهواره های استارلینک خطرناک هستند؟

ماهواره هـای  زیـاد  بسـیار  تعـداد  بـه  توجـه  بـا 

نگـران شـده اند  برخـی  زمیـن،  مـدار  در  اسـتارلینک 

کـه میـزان زباله هـا و ضایعـات فضایـی بـه شـکل قابل 

توجهـی افزایـش یابـد. بنابـر مقالـه منتـرش شـده در 

Spacenews.com، بسـیاری از متخصصین احسـاس 

فضاپیامهـای  بـه  ماهواره هـا  ایـن  کـه  می کننـد 

بی رسنشـین و بارسنشـین آسـیب خواهند زد. اسپیس 

نیـز مدعـی شـد کـه مشـکل ماهواره هـای در  اکـس 

کمـک  بـه  سـاده  خیلـی  می تـوان  را  سـقوط  حـال 

رانشـگرهایی کـه آن هـا را از مـدار خـارج می کننـد و 

کـرد. حـل  زمیـن  امتسـفر  در  سـپس سوزاندن شـان 

رسیع تـر  نـوری  فیـر  از  اسـتارلینک  انرتنـت  آیـا 

بـود؟ خواهـد 

انرتنـت فیـرب نـوری بـه بیشـینه رسعـت ۱۰ جی بـی بر 

ثانیه دسـت پیـدا می کند. رسعـت دانلود اسـتارلینک 

قـرار اسـت بـه سـقف ۱ جی بـی بر ثانیـه برسـد و هنوز 

نیامـده  میـان  بـه  آپلـود  رسعـت  بـه  راجـع  صحبتـی 

است. 

بنابرایـن بـه نظر منی رسـد کـه اسـتارلینک رسیع تر از 

انرتنـت مبتنـی بر فیـرب نوری ظاهر شـود.

آیـا اسـتارلینک بـه خوبـی بـا موبایل هـا سـازگاری 

دارد؟

خیـر، ایـن رسویـس انرتنتـی بـرای اسـتفاده در منازل 

و دفاتـر کار و بـه عنـوان جایگزینی بـرای انرتنت ثابت 

مثـل رسویس هـای  کـه  البتـه  اسـت.  طراحـی شـده 

وای فـای  سـخت افزار  طریـق  از  مشـابه،  انرتنتـی 

می تـوان موبایـل را بـه شـبکه انرتنـت خانگـی متصـل 

. منود

آیا استارلینک از 5G استفاده می کند؟

خیـر. هامنطـور کـه باالتر گفتیـم این رسویـس اتصال 

ثابـت بـه انرتنـت را برای منـازل و دفاتر کار بـه ارمغان 

مـی آورد. بنابرایـن تکنالـوژی آن کامـال بـا تکنالـوژی 

موبایـل 5G متفاوت اسـت.

منبع:

Android Authority

دانـش و تکـنالوژی
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استارلینک چیست؟ 
پاسخ به همه سواالت  

درباره رسویس انرتنت ماهواره یی ایالن ماسک

درخواستبیلگیتسازکشورهایثروتمند:بهطورصددرصدازگوشتمصنوعیاستفادهکنید
بیـل گیتـس در مصاحبه یـی بـا MIT از متامـی کشـورهای ثرومتند دنیا درخواسـت کرد تا برای کمک بـه بهبود تغییرات اقلیمی به جای گوشـت 
طبیعـی از گوشـت های مصنوعـی اسـتفاده کننـد. بیـل گیتـس در این برنامه کتـاب جدید خود بـه نام »چگونـه از فاجعه اقلیمی جلوگیـری کنیم« را 
معرفـی کـرده بـود. وی در ایـن مصاحبـه گفت: کشـورهای ثرومتند بـرای کمک به بهبود رشایط اقلیمی می توانند از گوشـت مصنوعی اسـتفاده کنند. 
اگرچـه ممکـن اسـت طعـم آن متفـاوت باشـد، امـا در نهایـت و بـه مـرور زمـان می تـوان به مـزه آن عادت کـرد. همچنیـن صنعت تولید گوشـت های 

مصنوعی می تواند در آینده بهرت شود. طوری که در نهایت با تغییر ذائقه و حتی اصالح قوانین میزان تقاضا را تغییر داد.

گردآوردنده:نجمهرسا



eshraqsayed@gmail.com / 0794115544 صاحب امتیاز  و مدیر مسوول: سید اصغر ارشاق 

 رسدبیر: فرشـته حسـینی  /  تحلیل گر ارشد: مجیب الرحمن اتل 

 ویراستار: سامعه درویش و هام عمر  /  نویسندگان: بکتاش روش، فرزاد عنایت، الهه موسوی و زهرا یزدان شناس

 گزارشگران: معصومه امیری، سید مهدی حسینی، مرتضی پژواک و نجمه رسا  /  صفحه آرایی: گروه طراحان مدنیت

 مسوول بازاریابی: ضمیرخان وفا - 0793845555   /   هامهنگی خرب و گزارش: 0790295529

/  چاپ: مطبعه چشمه  /  توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0767152062  /  توزیع در والیات: میدان وردک، بامیان، غزنی، پروان، غور و دایکندی

 دفرت: کارته سه  / به غیر از رسمقاله، مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.

 office@madanyatdaily.com - news@madanyatdaily.com       www.madanyatdaily.com       fb.com/madanyatdaily       020 25 12 810

در این روزها مقامات واشـنگتن و بجینگ روی بسـیاری از مسـایل موافق نیسـتند، 
امـا یـک چیـز اسـت کـه آنـان بـه یـک چشـم نـگاه می کننـد و آن رقابـت بیـن 
کشورهای شـان اسـت کـه در دهـه 2020 وارد مرحلـۀ جـدی خواهد شـد. این دهۀ 
زندگـی خطرنـاک خواهـد بـود. رقابت ها تشـدید خواهند شـد. تنش میـان امریکا و 
چیـن افزایـش خواهـد یافـت و ایـن اجتناب ناپذیـر اسـت. ایـن مهم نیسـت که هر 

دو طـرف چـه راهبردهایـی را دنبـال می کننـد و یـا چـه حوادثـی اتفـاق می افتد.
باایـن حـال جنگـی وجود نـدارد. این امکان هسـت که هـردو طرف موانعـی را برای 
جلوگیـری از فاجعـه ایجـاد کننـد. یک چارچوب مشـترک بـرای آنچه مـن »رقابت 
راهبـردی تحـت مدیریـت« می نامـم، می توانـد خطـر منجرشـدن رقابـت شـدید به 

درگیـری را کاهـش دهد. 
حـزب کمونیسـت چیـن )The Chinese Comunist Pary( بـه صـورت فزاینـده 
مطمیـن اسـت کـه تـا اخیـر ایـن دهـه، اقتصـاد چیـن نسـبت بـه امریـکا )کـه 
بزرگ تریـن اقتصـاد جهـان در بخـش جـی دی پـی )GDP( در بـازار تبادله اسـعار 
اسـت( پیـش خواهـد افتـاد. نخبـگان غربـی ممکـن اسـت اهمیـت ایـن مرحلـه را 

نادیـده بگیرنـد امـا دفتـر سیاسـی )CCP( فرامـوش نمی کنـد.
 انـدازه )تولیـدات و مبادلـه( برای چین همیشـه اهمیت دارد. به دسـت آوردن درجۀ 
اول؛ اعتمـاد بـه نفـس، ابـراز وجود و قـدرت نفوذ چیـن در معامات با واشـنگتن را 
تقویـت می کنـد. ایـن باعـث خواهـد شـد کـه بانک مرکـزی چیـن، ین چیـن را به 
چرخـش انـدازد، حسـاب سـرمایه گذاری را بـاز و بـا دالـر امریکایـی به عنوان اسـعار 

ذخیـرۀ جهانی رقابـت کند. 
اکنـون چیـن هـم چنـان بـه پیشـرفت  در دیگـر جبهه هـا ادامـه می دهـد. در پاییز 
گذشـته یـک خـط مشـی جدیـد بـا ایـن هـدف اعـان شـد کـه چیـن در تمـام 
 )Artificial Intelligence( حوزه هـای تکنالـوژی جدید به شـمول هـوش مصنوعـی

تـا سـال2035 تسـلط پیـدا کنـد. 
 )Militry Modernization( اکنون چین تصمیم دارد که برنامه مدرن سـازی ارتش
را تـا سـال2027 تکمیل کند )هفت سـال قبـل از برنامۀ قبلی(، برنامۀ مدرن سـازی 
ارتش با این هدف اصلی روی دسـت گرفته شـده اسـت که در سـناریوهای درگیری 
بـا امریـکا در مـورد تایـوان، بـرای چین تـوان قاطـع دهد. پیـروزی در ایـن منازعه، 
رییس جمهـور شـی جیـن پینـگ را قـادر می سـازد کـه اتحـاد جبـری با تایـوان را 
قبـل از تـرک قـدرت عملی سـازد، این دسـت آوردی خواهد بـود کـه او را در ردیف 

مایـو، زیـارت گاه حزب کمونیسـت چین قـرار می دهد.
واشـنگتن بایـد بـه سـرعت تصمیـم بگیـرد کـه برنامـۀ ادعاکننـدۀ چیـن را چگونه 
پاسـخ دهـد؛ اگـر جدایـی اقتصـادی و تقابـل بـاز را انتخاب کنـد، هر کشـور مجبور 
اسـت کـه طـرف قـرار گیـرد و خطـر تشـدید تقابـل زیـاد خواهـد شـد. در میـان 
متخصصـان و سیاسـت گذاران در مـورد اینکـه آیـا واشـنگتن و بجینـگ از چنیـن 
نتیجه یـی می تواننـد دوری کننـد، تردیـد وجـود دارد. اکثریـت شـک دارنـد کـه 
رهبـران امریـکا و چیـن بتواننـد در چارچـوب کاری، بـه منظـور مدیریـت روابـط 
سیاسـی، عملیـات  نظامی، فعالیت در فضای سـایبری، دوری از تشـدید برخوردها و 

آماده کـردن فضـا بـرای نیروهـای باهم مرتبـط رقابتـی، راه شـان را پیـدا کننـد. 
هـر دو کشـور نیـاز دارنـد بـه روش هـا و میکانیزم هایی که امریـکا و اتحـاد جماهیر 
شـوروی بعـد از بحـران موشـکی کیوبا توافق کردنـد و روابط شـان را مدیریت کردند 
توجـه نماینـد تـا در ایـن وضعیت بـدون واردشـدن بـه تجربه یی مرگ بـار، از جنگ 

شود. دوری 
»رقابـت اسـتراتژیک تحـت مدیریـت« ایجاد محدودیت های شـدید قطعـی را باالی 
عمل کـرد و خـط مش هـای امنیتـی هـردو کشـور وضـع خواهـد کـرد، امـا رقابـت 
کامـل و گسـترده در حوزه هـای سیاسـی، اقتصـادی و ایدیالوژیکـی را می پذیـرد. 
»رقابـت اسـتراتژیک تحـت مدیریـت« بـرای چیـن و امریکا ایـن امـکان را می دهد 
از طریـق هماهنگی هـای دو جانبـه و نشسـت های چندجانـه در حوزه هـای  کـه 
معیـن، همـکاری نمایند. سـاختن ایـن گونه چارچوب کاری مشـکل خواهـد بود، اما 

انجـام آن تـا هنـوز ممکـن اسـت و جای گزیـن آن احتمـاال فاجعـه بار. 
دیدگاه بلندمدت بجینگ 

در امریـکا تعـدادی محـدودی به محرک های سیاسـی و اقتصادی داخلی اسـتراتژی 
بـزرگ چینایـی )Chiness Grand Strategy( توجـه کرده انـد، در دهه هـای اخیر 
چیـن در حـال عملیاتی سـاختن محتـوا و روش هـای آن اسـتراتژی می باشـد. در 
واشـنگتن، گفتگـو در مـورد آن بـوده اسـت کـه امریـکا بـدون تامـل بایـد کاری 
را انجـام دهـد در مـورد اینکـه آیـا روش هـای اتخـاذ شـده منجـر بـه تغییـر روش 

اسـتراتژیک چیـن خواهد شـد؟ 
یـک مثـال ابتدایـی این نـوع کوتـاه نظری سیاسـت خارجـی، بیانیۀ مایـک پومپیو، 
وزیـر خارجـه در جنوری گذشـته بـود. در آن بیانیه، او به صورت قاطع از سـرنگونی 
حـزب کمونیسـت چیـن خبـرداد. »مـا ملت هـای جهـان که عاشـق آزادی هسـتیم 
بایـد چیـن را بـه تغییـر وادار سـازیم.« به شـمول این، او اظهار داشـت کـه این کار 

»بـا قدرتمنـد  سـاختن مردم چیـن« امکان پذیر اسـت. 
تنهـا چیـزی کـه منجـر بـه مقاومـت مـردم چیـن در برابـر حـزب دولتی می شـود 
ناامیـدی مـردم بـه خاطـر اجـراات ضعیـف حـزب بـرای از بین بـردن بیکاری، سـوء 

مدیریـت فاجعه هـای طبیعـی چـون )پاندمـی( ویا گسـترش زیاد سـرکوبی شـدید 
سیاسـی اسـت کـه اکنـون جریـان دارد. تشـویق های خارجی ایـن گونـه نارضایتی، 
مخصوصـا از جانـب امریـکا کمـک نمی کنـد و احتمـال زیـاد دارد که مانـع هرگونه 

تغییر شـود. 
گذشـته از ایـن، متحدیـن امریـکا از ایـن اقـدام هرکـز حمایـت نمی کننـد و تغییـر 
رژیـم در دهه هـای اخیـر بـه صـورت دقیق، یـک اسـتراتژی برنـده نبوده اسـت. در 
نهایـت، اظهـارات گزاف گویانه یـی چـون اظهـارات پومپیـو، کامـا نتیجـه معکـوس 
دارد، بـه خاطری کـه آنهـا توانایـی  شـی )رییـس جمهورچیـن( را در داخـل تقویت 
می کنـد. بـه وی اجـازه می دهـد کـه بـه تهدیـد خـراب کاری خارجـی اشـاره کنـد 
و اقدامـات امنیتـی شـدید داخلـی را توجیـه نمایـد، در نتیجـه بـرای وی سـهولت 
می بخشـد کـه انگیـزه نخبـگان حـزب کمونیسـت را بـه اتحـاد در برابر یـک تهدید 

خارجـی تقویـت نماید.
بـرای شـی آخریـن عامـل به صـورت خاص مهم اسـت. بـه خاطری که هـدف اصلی 
وی مانـدن در قـدرت تـا سال2035اسـت، تـا آن زمان او 80سـاله می شـود. سـنی 
مایـو از دنیـا رفت. آنچه را که شـی تصمیـم دارد انجام دهد در لغـو محدودیت دورۀ 

انتصـاب منعکـس شـده اسـت، اعامیۀ آخـر وی به پـان اقتصادی اشـاره کرده که 
تـا سـال 2035 تمـام راه را همـوار می کنـد. واقعیت این اسـت که شـی حتا اشـاره 
نکـرده کـه چـه کسـی جانشـین او خواهـد شـد؛ در صورتی کـه تـا دو سـال کـه به 

دوره رسـمی او باقی مانده اسـت. 
رکـود اقتصـادی و پاندمـی کویـد19 حـزب کمونیسـت چیـن را بـه حالـت دفاعـی 
قـرارداد. شـی در اوایـل دهه2020بعضـی از مشـکات را تجربـه کـرد، امـا تـا آخـر 
سـال، رسـانه های رسـمی چیـن از او بـه عنـوان یـک »قهرمـان و مدیر بـا عظمت« 
جدیـد حـزب در حـال تبلیغات بودند کـه در جنگ قهرمانانۀ مـردم در برابر ویروس 

جدیـد کرونا، غالب شـد. 
در حقیقـت ایسـتادگی شـی ، توسـط مدیریـت خراب پاندمـی در امریـکا و تعدادی 
از کشـورهای غربـی بزرگ نمایـی شـد. ایـن ایسـتادگی را حـزب کمونیسـت چیـن 
بـه عنـوان نشـانۀ ذاتـی برتـری سیسـتم اقتدارگـرای چینایـی برجسته سـازی کرد. 
در ایـن وضعیـت تنهـا بعضـی از مقامـات بلنـد پرواز حزب در مورد جانشـینی شـی 
بعـد از ختـم دورۀ وی در سـال 2022 فکـر می کننـد. اخیـرا، شـی اقـدام بـه یـک 
پاک سـازی عمـده کـرده اسـت. یـک »کمپایـن اصاح سـازی.« حـزب کمونیسـت 

چیـن آن را در مـورد اعضایـی کـه کمتـر وفـادار پنداشـته می شـوند، اعـان کرد.
در حـال حاضـر، شـی سـخت گیری شـدیدی را در برابـر اقلیـت ایغـور چیـن در 
منطقـۀ سـینکیانگ اعمـال کـرده اسـت، هم چنـان اقدامـات سـرکوب گرانه یی را در 
هانـگ کونـگ، منگولیا و تبـت راه اندازی و صداهـاب مخالف در میان روشـن فکران، 
حقوق دانـان، هنرمنـدان و سـازمان های دینـی در سراسـر چیـن را خامـوش کـرده 
اسـت. شـی بـه ایـن باور رسـیده کـه چیـن نبایـد بیشـتر از ایـن، از تحریم های که 
ممکـن اسـت امریـکا به کشـورش و یـا به افـراد و مقامـات چینایی در جـواب نقض 

حقوق بشـر تحمیـل کند، بترسـد. 
در ایـن دیـدگاه، اکنـون اقتصـاد چیـن بـه حـد کافـی قـوی اسـت کـه ایـن گونـه 
تحریم هـا را تحمـل کنـد و هم چنـان حـزب می توانـد مقامـات را از هرگونـه عواقب 
حفاظـت نمایـد. عـاوه  بر ایـن، دور از احتمـال اسـت کـه تحریم هـای یک جانبـۀ 
امریـکا توسـط کشـورهای دیگـر به خاطـر ترس از رابطـه با چین قبول شـود. با این 
 وجـود حـزب کمونیسـت چیـن در مـورد زیانی کـه به نشـان تجارتـی جهانی چین 
)از ادامـۀ افشـاگری در مـورد رفتارش با اقلیت ها( وارد می شـود، حسـاس اسـت. به 
ایـن دلیـل چیـن در نشسـت های بین المللـی فعال تـر شـده اسـت و در همین حال 

امریـکا را بـه علـت سوءاسـتفاده از ایـن هنجارها مـورد حمله قـرار داد.

پیش گیری از جنگ
چگونه تقابل امریکا و چین را از منتج شدن به فاجعه جلوگیری کنیم؟

سنتکام: گروه طالبان مسوول تشدید خشونت هاست
جرنال کنت مک کنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش امریکا )سنتکام(  می گوید که گروه طالبان »به طور آشکار« مسوول تشدید خشونت ها در افغانستان هستند. جرنال مک کنزی گفت که داعش نیز در افغانستان برخی حمالت را   

انجام داده، اما این حمالت کم رنگ تر از حمالت طالبان بوده است.
به گفتۀ وی، داعش و طالبان به طور مشرتک بر نیروهای افغان در رسارس این کشور حمله می کنند و در برخی مناطق شهری قتل های هدفمند را انجام می دهند.  او تاکید کرد: »این خشونت ها متوجه ایاالت متحده یا اتحاد ناتو نیست، بل متوجه 

نیروهای امنیتی و مردم افغانستان است.« 
آقای مک کنزی عالوه کرد که او این حمالت )در اصل( توسط طالبان انجام می شود.
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شـی بـه منظـور جلوگیری از کوشـش واشـنگتن برای جداسـازی اقتصـاد امریکا از 
چیـن یـا اسـتفادۀ امریـکا از کنتـرول سیسـتم مالـی جهانی بـرای محدود سـاختن 
ایـن  اسـت.  چینایـی  خودکفایـی  بـه  دسـت یابی  بـه  مصمـم  چیـن،  پیشـرفت 
 Dual( »تـاش متکـی بـه چیزی اسـت کـه شـی آن را »اقتصـاد دورانـی دوگانـه
Circulation Economy( تعریـف کـرد: آن تغییـر از وابسـتگی صـادرات بـه 
سـوءمصرف داخلـی به عنـوان محرک طوالنی مدت رشـد اقتصاد و پـان آن متکی 
اسـت بـه جـذب بزرگ تریـن بـازار مصرف کننـدۀ جهـان، جـذب سـرمایه گذاران و 

تامیـن کننـدگان خارجـی بـه چیـن، براسـاس شـرایط بجینگ. 
شـی همچنیـن اخیـرا اسـتراتژی جدیـدی را بـرای تولیـد تکنالـوژی تحقیـق و 
بـه  کـرد  اعـان   )Research and Development Technology( توسـعه 
بـه واردات تکنالوژی هـای اصلـی کاهـش دهـد. خاطری کـه وابسـتگی چیـن را 

مشـکل ایـن رویکـرد ایـن اسـت کـه کنتـرول حـزب و سـرمایه گزاری دولتـی بـر 
ابتـدا طـی دو دهـۀ  از  بخـش خصوصـی کارآفریـن، خـاق و سـخت کوش کـه 
گذشـته مسـوول موفقیـت اقتصـادی قابل ماحظه کشـور بوده را ترجیـح می دهد؛ 
بـه منظـور برخـورد بـا یـک تهدیـد اقتصـادی خارجـی شـناخته شـده از جانـب 
واشـنگتن و یـک تهدیـد سیاسـی داخلـی از جانـب کارآفرینان خصوصـی که نفوذ 

درازمدت شـان قـدرت حـزب کمونیسـت را تهدیـد می کنـد. 
 در ایـن شـرایط شـی بـا وضـع دشـواری کـه بـرای تمـام رژیم هـای اقتدارگـرا 
آشناسـت روبـه رو می باشـد: ایـن کـه چگونـه کنتـرول سیاسـی مرکـزی را اعمـال 

کنـد بـدون اینکـه اطمینـان و پویایـی تجارتـی ازبیـن بـرود؟
ایـن وضـع در رابطـه بـه هـدف بزرگ تـر وی که »کنتـرول امنیتـی بـاالی تایوان« 
اسـت ایجـاد می شـود. بـه نظـر می رسـد شـی به ایـن نتیجـه رسـیده کـه، اکنون 
چیـن و تایـوان بیـش از هـر زمـان دیگـر نسـبت بـه 70سـال گذشـته از اتحـاد 
صلـح آمیـز فاصلـه دارد. ایـن احتمـاال دقیـق اسـت؛ امـا چیـن بیشـتر نقـش خود 
را در توسـعه خلیـج نادیـده می گیـرد. اکثـر آنهـا کـه بـاور دارنـد چیـن به تدریـج 
سیسـتم سیاسـی اش را آزاد )Liberalize( خواهـد کـرد، طوری کـه سیسـتم 
اقتصـادی اش را بازکـرده و بـا بقیـه جهـان بیشـتر در ارتباط شـده اسـت، کسـانی 
بودنـد کـه امیـدوار بودنـد کـه در نهایـت تایوان بـا بعضی از اشـکال الحـاق مجدد 

راحت تـر خواهـد شـد. 
برعکـس ایـن بـاور، چیـن تحـت ادارۀ شـی بیشـتر اقتدارگـرا شـده اسـت. تعهـد 
 One Country«)اتحـاد مجـدد تحـت سـلطۀ قاعـده )یـک کشـور، دو سیسـتم
two Systems«از بیـن رفتـه اسـت. تایوانی هـا بـه هانـگ کونـگ نـگاه می کنند؛ 
جایی کـه چیـن قانـون امنیـت ملـی جدیـد و خشـن را تحمیـل، سیاسـت مداران 

اپوزیسـیون را توقیـف و آزادی رسـانه ها را محـدود کـرده اسـت. 
بـا اتحـاد مجـدد صلح آمیـز، اکنـون راهبـرد شـی واضـح اسـت: افزایـش گسـترده 
سـطح قـدرت نظامـی کـه چیـن بتوانـد دربـارۀ تایـوان اعمال کنـد؛ در حـدی که 
امریـکا تمایـل بـه دخالـت در جنـگ را از دسـت دهد و خـودش به این باور برسـد 

کـه شـاید جنـگ را ببازد. 
شـی بـاور دارد کـه تایـوان بـدون حمایـت امریـکا ممکن اسـت یا تسـلیم شـود یا 
بـا تـوان خـودش جنـگ کنـد و شکسـت بخـورد. اگرچنـد ایـن رویکرد بـه صورت 
بنیـادی سـه عامـل را دسـت کـم گرفته اسـت: مشـکل اشـغال یـک جزیـره که به 
انـدازه هالنـد اسـت و یـک جمعیت 25ملیونی تا دندان مسـلح را در خـود جا داده. 
خسـارتی جبران ناپذیـر بـه مشـروعیت بین المللـی چین، برای اسـتفادۀ وحشـیانه 
از نیـروی نظامـی به وجـود خواهـد آمـد و سیاسـت های داخلـی عمیقـا غیرقابـل 

پیش بینـی امریـکا.
بجینـگ در طراحـی واقع گرایانـۀ راهبـردی عمیـق اش در رابطـه بـه واشـنگتن 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه امریـکا هرگـز به جنگـی کـه برنـدۀ آن نباشـد داخـل 
نمی شـود؛ چـرا کـه اگـر این گونـه عمـل کنـد پایـان ایسـتادگی جهانـی و نفـوذ و 

قـدرت امریـکا در آینـده خواهـد بـود. 
آنچـه را کـه چیـن در ایـن محاسـبه شـامل نسـاخته امـکان شـرایط وارونه اسـت، 
بـرای یـک طرفـدار  ایـن اسـت کـه شکسـت خوردن در جنـگ  وارونـه  شـرایط 
دموکراسـی کـه امریـکا در تمـام دوره بعد از جنـگ از آن حمایت کـرده، همچنان 
بـرای امریـکا فاجعه انگیز اسـت، مخصوصـا از نظر متحـدان امریکا در آسـیا، و آنان 
بـه ایـن نتیجـه خواهند رسـید که اتکای شـان به ضمانت هـای امنیتـی امریکا برای 
یـک مـدت طوالنـی بـی ارزش بوده اسـت و آنـان بعـد از آن در جسـتجوی تنظیم 

روابـط با چیـن خواهنـد بود.
شـی هم چنـان دربرابـر ادعاهـای ارضـی و دریایـی چیـن در دریای شـرق و جنوب 
چیـن یـک اینـچ عقب نشـینی نخواهـد کـرد. بجینـگ فشـار بـاالی همسـایه های 
بـا  داد.  خواهـد  ادامـه  را  چیـن  جنـوب  دریـای  در  آسـیا یی اش  شـرق  جنـوب 
عملیات هـای هوانـوردی آزاد بـه صـورت فعـال اعتـراض می کنـد، درجسـتجوی 
تضعیـف هرگونـه راه حـل جمعـی و فـردی می باشـد، امـا از تحریکـی کـه منجـر 
بـه تقابـل نظامـی با واشـنگتن شـود خـودداری می کند؛ زیـرا در ایـن مرحله چین 

کامـا مطمئـن نیسـت کـه برنده شـود.
 در حـال حاضـر در گفتگوهـای جـاری با دولت هـای ادعاکننده جنوب  آسـیا، برای 
اسـتفاده مشـترک از منابـع انـرژی و ماهی گیـری در دریای جنوب چیـن، بجینگ 
بـه دنبـال ایـن اسـت که درحد امـکان خـود را در یک روشـنایی معقـول قراردهد. 
اینجـا و هم چنـان در جـای دیگـر، در صـورت که بحران ویـا حادثۀ نظامـی، امریکا 
و متحدانـش را درگیـر سـازد، چیـن بـه امیـد حفـظ بی طرفـی منطقـه، نفـوذ 

اقتصـادی اش را کامـا اعمـال خواهـد کرد. 
در دریـای شـرق چیـن، ایـن کشـور افزایـش فشـار نظامـی بـاالی جاپـان را در 
پیرامـون جزایـر مـورد منازعـۀ سـینکاکو/دیایو ادامـه خواهـد داد، امـا هم چنان در 

جنـوب شـرق آسـیا ریسـک درگیـری مسـلحانه را متقبـل نخواهـد شـد.
 هرگونـه ریسـک پذیری هرچنـد کوچـک از جانب چیـن در صورت باختـن منازعه 
از نظـر سیاسـی در بجینـگ ناپایـدار خواهد بود و برای شـی نتایج سیاسـی داخلی 

دارد. سنگین 
ادامه دارد...
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چهارده چاپ انداز از سمنگان برای تیم ملی بزکشی انتخاب شدند
مسووالن ورزشی والیت سمنگان می گویند که چهارده چاپ انداز از آن والیت برای تیم ملی بزکشی کشور انتخاب شدند. حمید الله فیضی، آمر   
تربیت بدنی و ورزش سمنگان به رسانه ها گفت: در رقابت هایی که میان یکصد چاپ انداز  در آن والیت برگزار شد، چهارده چاپ انداز برای تیم ملی بزکشی 

کشور انتخاب شدند.
وی افزود که در پایان این رقابت ها، هژده اسپ نیز برای لیگ ملی بزکشی، انتخاب شدند. بر اساس معلومات ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، قرار 

است لیگ ملی بزکشی کشور 15 حوت سال روان، در کابل برگزار شود. سال گذشته نیز مسابقات بزکی در کابل برگزار شده بود.

گرند اسلم تل آویو با درخشش 
جودوکار جوان فرانسوی 

 اومربتـو اکـو، نویسـندٔه فقیـد ایتالیایی کـه معتقد 

بـود »اگـر خـدا وجـود داشـت، یـک کتابخانه بـود«، در 

یک کتابخانه افسانه  یی زندگی می کرد.

فیلسـوف  ایـن  افسـانه  یی  کتابخانـٔه  کتاب هـای 

۸۴سـالگی  در   ۱۳۹۴ حـوت  در  کـه  ایتالیایـی 

درگذشـت، اکنـون از آپارمتانـش در شـهر میالن خارج 

می گیـرد.  قـرار  ایتالیـا  دولـت  اختیـار  در  و  می شـود 

کتابخانـه اومربتـو اکـو شـامل ۳۰هزار عنوان و سـند از 

جملـه کتاب هـای نفیـس و نایـاب و نوشـته ها و اسـناد 

اوسـت. خـود 

بـه گـزارش رادیـو فـردا، وزارت فرهنـگ ایتالیـا پـس از 

سـه سـال مذاکـره به تازگـی بـا خانـوادٔه اومربتـو اکو بر 

اسـاس وصیتـی کـه او بـر جـا گذاشـت توافـق کـرد که 

کتابخانـٔه ایـن نویسـنده را بـه همـراه اسـناد موجود در 

آن بـرای مـدت ۹۰سـال بـه دانشـگاه دولتـی بولونیـا، 

جایـی کـه اومربتـو اکو در آن جا کرسـی نشانه شناسـی 

داشـت، بـه امانت بگـذارد.

بـر اسـاس بیانیه یـی کـه وزارت فرهنـگ ایتالیـا منترش 

کـرده، دولـت ایـن کشـور حفاظـت و ارایـٔه مناسـب و 

و  دانشـجویان  بـرای  کتاب هـا  ایـن  اسـتفادٔه  امـکان 

دانشـگاهیان را تضمیـن خواهـد کـرد.

همچنیـن یـک کمیتـٔه علمی متشـکل از پنـج عضو، از 

جملـه دو عضـو منصـوب از طرف وارثان اکـو و دو عضو 

دیگـر از طـرف وزارت فرهنـگ، مسـوول تدویـن رشایط 

حفـظ ایـن آثار خواهند شـد.

ایـن  تـا  اسـت  تـالش  در  همچنیـن  ایتالیـا  دولـت 

شـود. عرضـه  نیـز  الکرتونیکـی  صـورت  بـه  کتاب هـا 

فرانچسـکو ابرتینـی، رییـس دانشـگاه بولونیـا، در ایـن 

و  کتابخانـه  »هیجـان زده ام، چـون  اسـت:  گفتـه  بـاره 

اسـناد ]اومربتـو اکـو[ بـه دانشـگاه می آینـد. بـه ایـن 

معناسـت کـه همـٔه ابزارهـای الزم بـرای دانشـگاهیان 

و به ویـژه کسـانی فراهـم خواهـد شـد کـه عضـو مرکـز 

تحقیقاتـی مربـوط بـه اکـو هسـتند.«

رییـس دانشـگاه بولونیا همچنین انتقـال کتابخانٔه اکو 

بـه ایـن دانشـگاه را نوعـی »بازگشـت« خوِد اکـو به این 

دانشـگاه توصیـف کـرده اسـت؛ جایـی کـه او سـال ها 

و  کتاب هایـش  بـا  اکنـون  و  می کـرد  تدریـس  آن  در 

بـا تفاسـیر و حاشـیه هایی کـه در برخـی از کتاب هـا 

همچنـان  دانشـگاهیان  و  دانشـجویان  بـه  نوشـته، 

می آموزانـد.

زمـان  در  مستندسـازان  و  خربنـگاران  برخـی  پیشـرت 

حیـات اکـو اجـازه یافته بودنـد به داخـل آپارمتانش راه 

بیابنـد و از او در کتابخانـٔه بزرگش بـا راهرویی طوالنی 

و اتاقـی پـر از کتاب هـای قدیمـی فلم بـرداری کننـد. 

یکـی از ایـن مسـتندها )Sulla memoria( در سـال 

2015 سـاخته شـد.

اقـدام دولـت ایتالیـا کـه در آسـتانٔه پنجمین سـاملرگ 

اومربتـو اکـو صـورت گرفتـه، موجـب می شـود بسـیاری 

از عالقه منـدان کتـاب و تحقیـق بتواننـد بـه ایـن آثـار 

هنـوز  هرچنـد  باشـند،  داشـته  دسرتسـی  ارزشـمند 

چگونگـی ایـن دسرتسـی مشـخص نشـده اسـت.

کتاب هـای  کـه  بخشـی  اکـو،  کتاب هـای  میـان  در 

اغلـب  شـامل  و  می شـود  گرفتـه  نظـر  در  جدیـد 

کتاب هاسـت، بـه همـراه اسـناد، بـه دانشـگاه بولونیـا 

مـی رود و ۱۲۰۰عنـوان کتـاب کـه کتاب هـای قدیمی 

و نایاب انـد و برخـی از آن هـا قدمتـی بیـش از پنجصـد 

سـال دارنـد، بـه یـک کتابخانـٔه ملـی در میالن سـپرده 

می شـوند.

یکـی از کتاب هـای ارزشـمند کتابخانـٔه اکـو نسـخه  یی 

از رمـان »هیپرنومتاکیـا پولیفیلـی« اسـت کـه در سـال 

۱۴۶۷ نوشـته شـده و در سـال ۱۴۹۹ در ونیز به چاپ 

رسـیده است.

ایـن کتـاب مصـور کـه نویسـنده اش دقیقـا مشـخص 

نیسـت و بـه مخلوطـی از زبان هـای یونانـی، التیـن و 

ایتالیایـی نوشـته شـده بـه عنـوان یکـی از مرموزتریـن 

کتاب هـای دوران رنسـانس در نظـر گرفتـه می شـود.

اکـو کـه خـود نیـز در برخـی از آثـارش از چندیـن زبان 

اسـتفاده کـرده بـود، اولیـن نسـخه از ایـن کتـاب را در 

کتابخانـٔه خـود داشـت: »هـر زبـان، جهان را به شـکلی 

متفـاوت می سـازد.« اکـو خـود بـه پنج زبـان زنـده دنیا 

مسـلط بـود و یونانـی و التیـن نیـز می دانسـت.

»مکاشـفٔه شـکوه الهـی« نوشـتٔه یـک نویسـندٔه آملانی 

دیگـر  از    )Aegidius Gutmann( هفدهـم  قـرن 

اسـت. اکـو  کتابخانـٔه  شـاخص  کتاب هـای 

ایـن کتـاب از طریـق کیمیاگـری تـالش دارد جهـان را 

تفسـیر کنـد. همچنیـن گفتـه می شـود نویسـنده اش 

یکـی از بنیانگـذاران یا دسـت کم پیشـگامان »چلیپای 

گلگـون« یـا »چلیپـای گل رسخ« اسـت که یـک انجمن 

انتشـار  بـا  و  بـود  قـرن۱۷  اوایـل  در  فلسـفی  رسی 

نوشـته هایی ناشـناس در مـورد باطن گرایـی غربـی بـه 

آمد. وجـود 

رمـان  نوشـنت  بـرای  ایـن کتـاب  از  اکـو  بـدون شـک 

معـروف دیگـر خـود بـا عنـوان »آونـگ فوکـو« اسـتفاده 

کـرده اسـت. اومربتـو اکـو بـه »علـم غیـب« اعتقـادی 

او  شـدیداً  زمینـه  ایـن  در  کتاب هایـی  امـا  نداشـت، 

آثـار  مثـالً  خاطـر  همیـن  بـه  می کـرد.  مجـذوب  را 

کسـانی مثـل گالیلـه را در کتابخانـه اش نداشـت، امـا 

او  »چـون  می داشـت،  نگـه  را  بطلمیـوس  کتاب هـای 

اسـت.« کـرده  اشـتباه 

ایـن نشانه شـناس در گفتگویـی در این بـاره گفته بود: 

»مـن کیمیاگـران و جادوگـران را نیز دوسـت دارم. آنان 

توانایـی مـا در تولیـد نشـانه ها هسـتند؛ نه بـرای بازگو 

کـردن حقیقـت بلکـه بـرای دروغ گفـنت.« همچنیـن 

کتـاب دیگـری کـه در کتابخانـٔه اکـو توجـه بسـیاری 

بـه خـود جلـب کـرده، کتـاب »درخـت زندگـی مصلوب 

 Ubertin de( مسـیح« اسـت که یک متکلـم ایتالیایـی

Casale(  در سـال ۱۳۰۵ آن را نوشـته و اکو نسـخه  یی 

از ایـن کتـاب را داشـت کـه در تاریـخ ۱۴۸۵ در ونیـز 

منتـرش شـده بود.

نویسـندٔه ایـن کتاب کـه از فرقه فرانسیسـکن بوده، در 

ایـن اثـر زندگـی مسـیح را در پنـج فصـل رشح داده، 

امـا در زمـان خـود مـورد غضب پـاپ قرار می گیـرد و به 

بدعت گـذاری متهـم می شـود.

اکـو بعـداً از زندگـی و تفکـرات نویسـندٔه ایـن کتـاب 

گل  »نـام  رمـان  شـخصیت های  از  یکـی  خلـق  بـرای 

می کنـد. اسـتفاده  رسخ« 

اومربتـو اکـو کـه پنـج سـال پیـش، در روز ۱۹فـربوری 

رسطـان  بـه  ابتـال  اثـر  بـر  ۸۴سـالگی  در   ۲۰۱۶

درگذشـت، شـخصیتی چندوجهـی داشـت؛ هـم یـک 

چهـرٔه دانشـگاهی و نخبه گـرا بـود هـم چهرۀ رسـانه  یی 

ادبیـات. عرصـٔه  در  به ویـژه  پرمخاطـب  و 

او بیـش از هشـت دهـه زندگـی کـرد، امـا معتقـد بـود 

مـرگ انسـان زمانـی فـرا می رسـد کـه از خوانـدن بـاز 

بایسـتد: »هـر کس کتـاب بخواند، پنج هزار سـال عمر 

اسـت.« کرده 

اکـو مطالعـٔه کتـاب را تالشـی برخالف جهـت تالش ها 

بـرای جاودانگـی می دانسـت؛ اگـر مرگ محتوم اسـت 

و انسـان منی توانـد از تاریـخ مرگ خود گریزی داشـته 

باشـد، بـه نظـر اکـو، بـا مطالعـٔه کتـاب می تـوان تاریخ 

تولـد را بـه گذشـته های دورتـر عقب برد. همیـن »دفاع 

از خواندن« بود که این نویسـنده را به سـوی »سـتایش 

کتابخانـه« سـوق داد.  بـا ایـن حـال، تفـاوت عمده  یـی 

بـا بسـیاری از کتاب بازهـا و دارنـدگان کتابخانه هـای 

بـرای  جایـی  اکـو  بـرای  کتابخانـه  داشـت.  بـزرگ 

فخرفروشـی نبـود؛ بـل آن را محلی برای سخت کوشـی 

می دانسـت. او در یـک سـخرنانی در سـال ۱۹۸۱ در 

مراسـم بیسـت و پنجمیـن سـالگرد افتتـاح کتابخانـٔه 

شـهرداری میـالن گفـت: »کتابخانـه بایـد پیـش از هـر 

چیـز یـک کابـوس طوالنی باشـد.«

دولت نتوانسته
 با ناتو هامهنگ شود

نیروهای امنیتی  مقاومت
 کرده منی توانند

نیروهای امنیتی ما توانایی دفاع 
از کشور را دارند

کتابخانٔه افسانه  یی اومربتو اکو
 رقابـت هـای گرنـد اسـلم جـودو در تل آویو پنج شـنبه شـب بـا معرفی 

برگزیـدگان اوزان سـبک اسـتارت خـورد و در سـبک ترین وزن مسـابقات 

یک جودوکار فرانسوی نگاه ها را به سوی خود جلب کرد.

بهرتین ورزشکار زن

شـیرین بوکلـی، جـودوکار فرانسـوی در فاینـل مبـارزات دسـته منهـای 

۴۸کیلوگرام درخشـید و ضمن کسـب مدال طال عنوان بهرتین ورزشـکار 

زن روز نخسـت را از آن خـود کـرد. بوکلـی بـرای کسـب ایـن افتخـار کار 

بزرگـی را انجـام داد.

او داریـا بیلودیـد، سوپراسـتار اوکراینی و دارنده دو عنـوان قهرمانی جهان 

را بـا امتیـاز ایپـون از پیـش رو برداشـت و مـدال طـالی خـود را از دسـتان 

یکـی از مسـووالن و حامیـان مالـی برگزاری ایـن مسـابقات دریافت کرد.

شـیرین بوکلـی پـس از قـرار گرفـنت بر سـکوی نخسـت احساسـش را این 

گونـه بیـان کـرد: »حـس بسـیار خوبـی را در ایـن مسـابقه تجربـه کـردم؛ 

منی دانـم دقیقـا چـه کاری می کنـم یـا چـه زمانـی ایـن کار را انجـام مـی 

دهـم، مسـاله حـس کردن ماجراسـت و حاال کـه با ایپون پیروز شـدم همه 

چیـز متام شـده اسـت.«

بهرتین ورزشکار مرد

عنـوان بهرتیـن جـودوکار مـرد روز نخسـت گرنـد اسـلم تـل آویـو بـه داوود 

ممدسـوی از آذربایجـان تعلـق گرفـت. ایـن جـودوکار جـوان در فاینـل 

وزن منهـای ۶۰کیلوگـرام بـا اجـرای فـن زیبـای »اوچـی گاری« حریفی از 

گرجسـتان را شکسـت داد.

جـودوکار آذربایجانـی مـدال طـالی خـود را از دسـتان یکـی از مدعویـن 

فدراسـیون بین املللـی جـودو دریافـت کـرد.

طالی ۵۲ کیلوگرام برای بریتانیا

چلسـی جایلـز، جـودوکار بریتانیایی بـا غلبه بر مایلینـدا کلمندی، حریف 

رسشـناس کوزوویـی و قهرمـان املپیـک جـواز حضـور در فینـال مبـارزات 

وزن منهـای ۵۲کیلوگـرام زنـان را دریافـت کرد.

جایلـز در مبـارزه پایانـی هم خوش درخشـید و موفق شـد بـا برتری مقابل 

جیلـی کوهـن، حریفـی از کشـور میـزان پیـروز از تاتامـی خـارج شـود. او 

مـدال طـالی خـود را از دسـتان وزیـر فرهنـگ و ورزش ارساییـل دریافـت 

کرد.

اسپانیا هم یک طال در روز نخست دشت کرد

مارتیـن آلربتـو گایـرتو، جـودوکاری از کشـور اسـپانیا فاتـح مبـارزات وزن 

منهـای ۶۶کیلوگـرام مـردان شـد. گایرتو در فاینل با کسـب امتیـاز ایپون 

حریفـی از بـالروس را از پیـش رو برداشـت.

جـودوکار اسـپانیایی پـس از دریافـت مـدال طـالی خـود از دسـتان مدیر 

ورزشـی مسـابقات پـان امریکـن فدراسـیون جهانـی جـودو گفـت: »همـه 

دوسـت دارنـد از وضعیـت کنونی خارج شـویم و همه چیز بـه حالت عادی 

بـاز گـردد امـا در حال حـارض ممکن نیسـت. آنچه در تل آویـو دیدم خیلی 

خـوب بـود، سـازماندهی مسـابقات و پروتکل هـا عالـی اسـت. ایـن یعنـی 

همـه مـی داننـد چـه کار باید انجام دهنـد و از چـه کاری پرهیز کنند. من 

واقعـا از نحـوه برگـزاری مسـابقات راضی ام.«

نخستین مدال طال برای ارساییل

تیمنـا نلسـون لِـوی، جـودوکار ارساییلـی کشـورش را صاحـب نخسـتین 

مـدال طـال در ایـن تورمننـت کـرد. لِـوی در فاینـل مبـارزات وزن منهـای 

۵۷ کیلوگـرام سـارا لئونـی سیسـیک فرانسـوی را بـا امتیاز ایپـون از پیش 

رو برداشـت.

کمیتـه  عضـو  جیـالدی،  الکـس  دسـتان  از  را  خـود  طـالی  مـدال  وی 

بازی هـای  هامهنگـی  کمیسـیون  رییـس  نایـب  و  املپیـک  بین املللـی 

کـرد. دریافـت  توکیـو  املپیـک۲۰۲۰ 

بهرتین فن

بهرتیـن فـن روز نخسـت گرنـد اسـلم تل آویـو یـک »او گوشـی« بـو کـه 

سـاینی، جـودوکار هنـدی در مبـارزات وزن منهـای ۶۶ کیلوگـرام مـردان 

بـه اجـرا در آورد.

دیدگاه شما

چهارسو

نصراهلل استانکزی؛
 استاد دانشگاه:

مولوی قلم الدین؛
 عضو پیشین هیات رهبری طالبان

سیدحسن گردیزی؛ عضو مجلس نمایندگان:

دولــت افغانســتان بعــد از توافــق طالبــان و امریــکا در دوحــه، روابــط 

نــه  نداشــت،  توافق نامــه  ایــن  طرف هــای  بــا  هامهنگ کننــده 

ــی.  ــای امنیت ــم نهاده ــه ه ــک و ن ــتگاه دیپلامتی دس

بــه دلیــل از این کــه اداره ترمــپ بــا هامهنگــی ناتــو عمــل می کــرد 

و ایــن باعــث شــده بــود کــه فضــای بی اعتــامدی میــان دولت هــای 

ــی  ــامدی تاثیرات ــن بی اعت ــه ای ــود ک ــاد ش ــکا ایج ــتان و امری افغانس

روی چگونگــی حضــور ناتــو در کشــور مــا داشــته اســت. 

ــن  ــت نتوانســته وظایــف خــود را کــه عمده تری ــم کــه دول ــد بگوی بای

ــن،  ــو هامهنــگ بســازد. پیشــرت از ای ــا قــدرت نات ــود، ب آن امنیــت ب

رهــربی ناتــو بــرای قوت هــای مســلح و حامیــت آن از نیروهــای 

ــود. ــذار ب ــاز تاثیرگ ــامن آغ ــی از ه امنیت

دولــت افغانســتان بعــد از توافــق طالبــان و امریــکا در دوحــه، روابــط 

هامهنگ کننــده بــا طرف هــای ایــن توافق نامــه نداشــت، نــه دســتگاه 

ــی. ــای امنیت ــم نهاده ــه ه ــک و ن دیپلامتی

 بــه دلیــل از این کــه اداره ترمــپ بــا هامهنگــی ناتــو عمــل می کــرد و ایــن 

باعــث شــده بــود کــه فضــای بی اعتــامدی میــان دولت هــای افغانســتان و 

امریــکا ایجــاد شــود کــه ایــن بی اعتــامدی تاثیراتــی روی چگونگــی حضــور 

ناتــو در کشــور مــا داشــته اســت.

ــن آن  ــود را کــه عمده تری ــف خ ــته وظای ــت نتوانس ــه دول ــم ک ــد بگوی  بای

امنیــت بــود، بــا قــدرت ناتــو هامهنــگ بســازد. پیشــرت از ایــن، رهــربی ناتــو 

بــرای قوت هــای مســلح و حامیــت آن از نیروهــای امنیتــی از هــامن آغــاز 

تاثیرگــذار بــود.

اگــر نیروهــای ناتــو از افغانســتان بیــرون شــوند، نیروهــای امنیتــی 

خودمــان توانایــی دفــاع از کشورشــان را دارنــد، امیــدوار هســتم کــه 

جهانیــان متوجــه ایــن امــر باشــند و فکــر نکننــد کــه اردوی ملــی و 

یــا هــم نهادهــای امنیتــی توانایــی دفــاع را ندارنــد.

در دو دهــه اخیــر، نیروهــای امنیتــی بــا اکــرث نیروهایی کــه افراطــی 

و تروریســتی بودنــد، دســت وپنجه نــرم کردنــد و از مرزهــای خــود و 

متامیــت ارضــی ایــن کشــور دفــاع کردنــد.


