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عــنوان های مـهم

آغاز تحقیقات دولت
ریاست  جمهوری دربارۀ پرداخت 

خسارات تصمیم  خواهد گرفت

تصویب بودجۀ1400؛ 
رحامنی: رد مسوده های پیشین سیاسی نبود
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از  والدین  از  بسیاری  این سال ها،  در طول   

من سوال کرده اند: »آیا دزدی وسایل خرد مانند 

کلچه یا لوازم آرایشی یا لباس هامنند دزدی های 

کالن، مهم است؟« حقیقت این است که دزدی، 

ضد  قانونی،  غیر  عملی  این  است.  دزدی 

رشد ،  کننده  تباه  بدتر  همه  از  و  اجتامعی 

از  استفاده  با  کودک  یکپارچگی  و  شخصیت 

این حال ، دزدیدن  با  بهانه ها است.  و  توجیهات 

چاکلت از فروشگاه و رسقت توام با خشونت، دو 

عمل کامالً متفاوت است...

دانش: حقوق برش باید از اصول زندگی و پیچ وخم هایش
اساسی پروسۀ صلح باشد

مارشال دوستم: می  توانم طالبان در 

چهار الی شش ماه شکست دهم

توافق موقت سه ماهه 
آژانس بین املللی انرژی امتی با ایران

فراخوان معرتضان میامنار 

علیه کودتا به اعتصاب عمومی 

چرافرزندمدزدیمیکند؟

خاموشی حاکم در مذاکرات صلح؛
 تحرک قدرت های جهان و منطقه 

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

منبعی که نمی خواهد نامش فاش شود، مدعی  است که آقای انصاری در سال۱۳۸۳ و در زمانی که آقای سالنگی قوماندان امنیۀ 
هرات بود، شش میل سالح را از قوماندانی برای امنیت شخصی خود دریافت کرده، اما پس از آن و با وجود توصیه های وزارت 
داخله مبنی بر جمع آوری سالح از نزد افراد غیرمسوول، مولوی انصاری همچنان از مستردکردن سالح ها به بهانۀ حفاظت شخصی، 
خودداری کرده است. این منبع تاکید می کند که مولوی انصاری، نزدیک به ۲۲میل سالح دیگر هم دارد که این سالح ها، بدون 

مجوز در نزد مولوی انصاری و نزدیکان او نگه داری می شود.

ــر  ــا اعــام خب ــس نماینــدگان ب ــس مجل ــی، ریی ــت:میررحمــان رحمان راهمدنی
تصویــب پیش نویــس ســوم بودجــۀ ملــی ســال مالــی ۱۴۰۰خورشــیدی در 
ــکار  ــی را ان ــوده های قبل ــس در رد مس ــی مجل ــی، مقاصــد سیاس ــت عموم نشس
کــرد. آقــای رحمانــی گفــت کــه بودجــۀ مالــی ســال ۱۴۰۰خورشــیدی در نشســت 
عمومــی روز دوشــنبه )۴حــوت( در مجلــس تصویــب شــده اســت. او عــاوه کــرد 

ــه کارت ... ــتثنای س ــود. به اس ــر ب ــس ۱۴۷نف ــاب مجل ــه نص چهرۀ افراطی شهِر خواجۀ انصار!ک

 مروری بر رمان »چار گرد قال گشتم...« 
نوشتۀ رهنورد زریاب

دزدیدن چاکلت از فروشگاه و سرقت توام با خشونت،  دو عمل کامالً متفاوت است



غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه 

تصمیم  که  می گوید  کشور  رییس جمهوری 

)ناتو(  یا  شاملی  اتالنتیک  سازمان  اخیر 

مبنی بر عدم تصمیم گیری نهایی در رابطه 

با خروج از افغانستان، فرصتی برای ترسیع 

روند صلح با گروه طالبان ایجاد کرده است.

با  اختصاصی  مصاحبه یی  در  غنی  آقای 

دفاع  وزیران  »تصمیم  گفت:  بی بی سی 

همه  برای  تازه یی  فرصت  ناتو  اعضای 

دوباره  تا  می کند  فراهم  درگیر  طرف های 

محاسبه کرده و به نتیجه برسند که استفاده 

از زور راه حل نیست و ما باید به یک توافق 

سیاسی برسیم.«

ناتو در حال حارض حدود ۱۰هزار رسباز در 

افغانستان دارد. طبق توافق ایاالت متحده و 

گروه طالبان، قرار بود این نیروها تا ماه می 

سال جاری )2021( از کشور خارج شوند، 

از رشکت در نشست  ناتو پس  اما دبیر کل 

عضو  کشورهای  دفاع  وزرای  رسان  مجازی 

این مقطع هیچ گونه  »در  پیامن گفت:  این 

حضور  آیندۀ  درخصوص  نهایی  تصمیم 

نیروهایامن در افغانستان نگرفته ایم.«

عدم  و  خشونت ها  افزایش  به  او  همچنین 

پیرشفت در مذاکرات صلح کرد. در پی آن 

نشست  در  امریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 

کشور  این  متحدان  به  ناتو  دفاع  وزیران 

قصد  بایدن  جو  دولت  که  داد  اطمینان 

را  افغانستان  از  بی نظم«  و  عجوالنه  »خروج 

ندارد.

از سویی هم، رییس جمهوری کشور در این 

وابسته  را  خارجی  نیروهای  تعداد  مصاحبه 

تاکید کرد  و  به میزان شدت جنگ خوانده 

سطح  در  هامهنگی  تالش های  باید  که 

بین املللی انجام شود تا  این پیام برسد که 

نوع خاصی از رفتار غیرقابل قبول است.

آقای غنی می گوید که از رابطه خود با دولت 

روی كرد  در  جدید  »انسجام«  و  بایدن  جو 

کشور  آیندۀ  به  نسبت  بین املللی  جامعه 

خشنود است.

او می افزاید که انسجام هامن چیزی است 

که من برای جلوگیری از یک فاجعه روی آن 

حساب می کنم. همچنان ترس های زیادی 

از فرو رفنت در یک جنگ داخلی وجود دارد.

مورد  در  نگرانی  رییس جمهور  همچنین 

پیروزی نظامی احتاملی طالبان را رد کرد. 

او گفت:  »این ویتنام نیست. دولت در حال 

سقوط نیست.«

جمهوری  رییس  بایدن،  جو  حال،  این  با 

امریکا نیز جمعه )1حوت( با حضور مجازی 

»دولت  گفت:  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در 

در  دیپلوماتیک  اقدامات  روند  از  قویا  من 

به این جنگ  تا  افغانستان حامیت می کند 

که در آستانۀ ورود به ۲۰سالگی است پایان 

دهد.«

که  می شود  مطرح  حالی   در  اظهارات  این 

مذاکرات صلح متوقف شده و گروه طالبان 

به حمالت خود شدت داده، اما ارشف غنی 

نه  است،  »امیدوارکننده  رشایط  که  گفته 

مایوس کننده.«

محمد ارشف غنی در پایان گفت که آینده 

تعیین خواهد شد،  افغانستان  مردم  توسط 

و  نشسته  میز  پشت  كه  كسی  توسط  نه 

رویاپردازی می کند.

رییس  رحامنی،  میررحامن  مدنیت:  راه   
تصویب  خرب  اعالم  با  منایندگان  مجلس 
مالی  سال  ملی  بودجۀ  سوم  پیش نویس 
مقاصد  عمومی،  نشست  در  ۱۴۰۰خورشیدی 
سیاسی مجلس در رد مسوده های قبلی را انکار 

کرد.
سال  مالی  بودجۀ  که  گفت  رحامنی  آقای 
روز  عمومی  نشست  در  1400خورشیدی 
دوشنبه )4حوت( در مجلس تصویب شده است. 
بود.  ۱۴۷نفر  مجلس  نصاب  که  کرد  عالوه  او 
به استثنای سه کارت رسخ، باقی منایندگان با 

این پیش نویس موافقت کردند.
براساس معلومات ارایه شده از کمیسیون مالی و 
بودجه مجلس منایندگان، در سند بودجه برای 
و  ۴۷۳میلیارد  ۱۴۰۰خورشیدی،  مالی  سال 
۴۱میلیون افغانی پیش بینی شده است. از این 
میان، ۳۱۱میلیارد بودجۀ عادی و ۱۶۱میلیارد 

دیگر بودجۀ انکشافی است.
این در حالی ست که منایندگان مجلس پیش 
از این دوبار پیش نویس بودجۀ ملی سال مالی 
ناعادالنه  بودند.  کرده  رد  را  ۱۴۰۰خورشیدی 
طرح  نگرفنت  نظر  در  جمله  از  بودجه  بودن 

از  و…  دولت  کارمندان  معاشات  یکسان سازی 
دالیل رد بودجه از سوی مجلس اعالم شده بود.

همچنین رییس مجلس منایندگان گفت که رد 
نبوده  سیاسی  بودجه  قبلی  مسوده های  شدن 
از  که پس  گرفته  نظام صورت  از  در حامیت  و 
منایندگان  ملی  خواست های  شدن  پذیرفته 
مجلس از سوی حکومت، منایندگان به آن رای 

اعتامد داده اند.
مجلس  مالی  امور  کمیسیون  قبل  روز  چند 
منایندگان اعالم کرد بود که بر رس موارد اختالف 
برانگیز بودجه با حکومت به توافق رسیده است. 
از  پس  منایندگان  مجلس  دیروز  نشست  در 
تصویب بودجه، رییس مجلس از تفویض مدال 
به متام منایندگان کمیسیون امور مالی مجلس 

نیز خرب داد.
***

امور  وزیر  صمیم،  محب الله  مدنیت:  راه   
اخیر  به سخنان  واکنش  در  قبایل  و  رسحدات 
مولوی مجیب الرحامن انصاری، خطیب مسجد 
گازرگاه هرات با تاکید بر اینکه به کار در نظام 
افتخار می کند، گفت که به لوی سارنوالی عریضه 
داده تا انصاری را تحت تعقیب عدلی قرار دهند. 
برنامۀ  در  )4حوت(  دوشنبه  روز  صمیم  آقای 
حساب دهی دولت به ملت  گفت که گفته های 
بیان و تالش  آزادی  از  این خطیب سواستفاده 

برای برهم زدن امنیت کشور است.
وی ضمن ابراز نگرانی گفت که سخنان مولوی 
انصاری می تواند زندگی ماموران نظام را با خطر 
روبه رو سازد و راه را برای تجاوز به حقوق برشی و 

اسالمی مردم نیز هموار کند.
مجیب  مولوی  قبایل،  و  رسحدات  امور  وزیر 
الرحامن انصاری را یک مالی افراطی با سابقۀ 
افزود:  ادامه  در  او  کرد.  معرفی  افراطی گری 
شواهد نشان می دهد که آن صحبت ها از خود 
انصاری نه، بل از جاهای دیگر به وی دیکته شده 
و او ماموریت یافته تا امنیت کشور را با تعبیرهای 

افراطی و بیانات نادرست از دین، لطمه بزند.
آقای صمیم، سخنان مولوی انصاری را دشمنی با 
نظام، مردم، معارف و به ویژه دشمنی با نیروهای 
امنیتی و دفاعی کشور دانست و گفت که این 
از  حفاظت  و  دفاع  هدف  به  روزه  همه  نیروها 
جان، مال و ناموس مردم افغانستان، در سنگرها 

قربانی می دهند.
از سویی هم، مولوی محمد اسامعیل روحانی، 
نیز در این برنامه سخنان مولوی مجیب الرحامن 
اظهارات  را،  افغانستان  نظام  و  مردم  مورد  در 
افزود که آن  و  و فتوای جاهالنه دانست  بی جا 

اظهارات هیچ اصل و مجوز رشعی ندارد.
نظام،  دارای  افغانستان  که  کرد  ترصیح  او 
حاکمیت ملی و نیروهای امنیتی است که این 
در  و  می کنند  منایندگی  ملت  متام  از  نیروها 

خدمت نظام و مردم قرار دارند.
آقای روحانی افزود که وظیفه نیروهای امنیتی و 
مکلفیت آنان روشن است و آن دفاع از ارزش های 
و  هویت  افغانستان،  حریم  از  حفاظت  دینی، 
حقوق مردم می باشد. او تاکید کرد: راهی را که 
مولوی انصاری در پیش گرفته، راه دشمنان مردم 

و استخبارات مغرض بیگانه است.

راه مدنیت: غالم بهاءالدین جیالنی، وزیر دولت 

هیات  راس  در  که  حوادث  به  رسیدگی  امور  در 

آتش سوزی  بررسی  برای  هرات  به  دولت  اعزامی 

گمرک اسالم قلعه رفته، می گوید که بررسی اعضای 

آغاز  آتش سوزی  وقوع  علت  زمینه  در  هیات  این 

شده است.

آقای جیالنی روز دوشنبه )4حوت( در یک نشست 

بررسی،  ختم  از  بعد  که  گفت  هرات  در  خربی 

به  خسارات  پرداخت  زمینۀ  در  ریاست  جمهوری 

تاجران تصمیم  خواهد گرفت.

به  گفتۀ وی، هیات دولت از منایند گان چندین نهاد 

دولتی از جمله وزارت های ترانسپورت، امور داخله، 

صنعت و تجارت، مالیه، لوی سارنوالی و شورای امنیت 

ملی تشکیل شده  و قرار است در جریان حضور در 

هرات چگونگی وقوع آتش سوزی و مقرصان احتاملی 

این رویداد را بررسی و شناسایی کنند.

با  بررسی کننده  هیات  که  کرد  عالوه  او  همچین 

عرصۀ  فعاالن  و  موترداران  ملی،  تاجران  منایندگان 

صنعت دیدار خواهند کرد.

با گذشت ۱۰روز از آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی 

اسالم قلعه، تاکنون مقام های حکومتی آمارهای دقیق 

نکرده اند،  ارایه  را  آتش سوزی  از  مالی  خسارت های 

وزارت  گمرکات  عمومی  رییس  احمدی،  آمنه  اما 

مالیه پافشاری دارد، پس از پایان بررسی ها آمار در 

میان گذاشته خواهد شد. با این حال، اتاق تجارت 

آتش سوزی  در  که  گفته بود  کشور  رسمایه گذاری  و 

حریق  موتر  یک هزار  از  بیش  اسالم قلعه  گمرک 

شده  اند. اتاق تجارت و صنایع هرات نیز وزارت مالیه 

را مقرص خوانده و خواهان پرداخت خسارات اموال 

تاجران و مالکان موترها شده  است.

این اداره وجود فساد و تاخیر در ترخیص گمرکی را 

بود.  کرده  عنوان  آتش سوزی  وقوع  اصلی  دالیل  از 

هرچند تاکنون چندین هیات از نهادهای گوناگون 

برای بررسی آتش سوزی به هرات رفته، اما رسنوشت 

پرداخت خسارت به مال باختگان مشخص نیست.

همچنین اعضای هیات ریاست مبارزه با جرایم جنایی 

وزارت امور داخله چند روز قبل گفته بودند که به دنبال 

بررسی های ابتدایی، ۱۲تن از مقام های ارشد گمرک 

اسالم قلعه، قطعۀ محافظت گمرکات، مقام های ادارۀ 

نورم و استندرد و مقام های رشکتی که از مواد سوختی 

منونه گیری می کند به سارنوالی معرفی شده اند.

دوم  معـاون  دانـش،  رسور  مدنیـت:  راه 

ریاسـت جمهوری می گویـد کـه در پروسـۀ صلح 

و مذاکـره بـا گـروه طالبـان مسـالۀ حقـوق بـرش 

بایـد بـه عنـوان یکـی از اصـول اساسـی ایـن 

پروسه مطرح شود.

دوشـنبه  روز  را  موضـوع  ایـن  دانـش  آقـای 

رییـس  فریـز،  فیونـا  بـا  دیـدار  در  )4حـوت( 

در  متحـد  ملـل  سـازمان  بـرش  حقـوق  بخـش 

افغانسـتان، بیـان کـرد. او در این دیـدار گفت، 

اگـر چنـد تاکنون هیچ نشـانه  یی از سـوی گروه 

طالبـان مبنـی بـر احـرام و حامیـت از حقـوق 

بـرش مشـاهده نشـده، امـا اهمیت ایـن موضوع 

جامعـۀ  کـه  می طلبـد 

جهانـی و متـام جوانب 

دخیـل در قضیـۀ صلح 

گـروه  افغانسـتان، 

ایـن  در  را  طالبـان 

زمینـه تحت فشـار قرار 

دهنـد.

بـه  اشـاره  بـا  وی 

خشـونت  افزایـش 

جدیـد  روی کـرد  و 

تروریسـتی  گروه هـای 

بـر هـدف قـرار  مبنـی 

ملکـی،  افـراد  دادن 

حقوق بـرش،  فعـاالن 

و  خربنـگاران 

برابـر  در  کـه  گفـت  مدنـی  جامعـۀ  اعضـای 

همـکاران  همـۀ  فزاینـده،  خشـونت های  ایـن 

صـدا  یـک  بـا  بایـد  افغانسـتان  بین املللـی 

فریـز ضمـن  دیـدار، خانـم  ایـن  بایسـتند. در 

تـرور  و  تهدیدهـا  افزایـش  از  نگرانـی  اظهـار 

فعـاالن  و  خربنـگاران  بـرش،  حقـوق  مدافعـان 

مدنـی و غیرنظامیـان گفـت تحقیقـات انجـام 

شـده نشـان می دهـد که فعـاالن ایـن عرصه ها 

گرفته انـد. قـرار  هـدف  عمـدا 

بـر  عـالوه  خشـونت ها  ایـن  وی،  گفتـۀ  بـه 

اینکـه بـر فضـای عمومـی جامعـه اثـر بـد دارد، 

زمینه هـای مربوطـه را نیـز متاثـر می سـازد؛ زیرا 

بـدون حضـور فعـاالن حقـوق بـرشی، اعضـای 

جامعـه مدنـی و خربنـگاران، مـردم بـا مشـکل 

می شـوند. مواجـه 

رییـس بخـش حقـوق برش سـازمان ملـل متحد 

در افغانسـتان بر توجه جـدی دولت در حامیت 

و مصونیـت مدافعـان فعـاالن مدنی و رسـانه یی 

تاکیـد منـوده و ابـراز امیـدواری کـرد کـه رونـد 

ایـن  عامـالن  قضایـی  و  عدلـی  پی گیـری 

خشـونت ها همچنـان تقویـت یابـد.

بـرای  کـه  کـرد  پیشـنهاد  دیـدار  ایـن  در  او 

نیـز  و  خشـونت  قضایـای  بـه  بهـر  رسـیدگی 

و  بـرش  مدافعـان حقـوق  و مصونیـت  حامیـت 

خربنـگاران، هامهنگـی بیشـری بیـن کمیتـۀ 

مشـرک حکومت و رسانه و کمیسیون مشرک 

گـردد. ایجـاد  از مدافعـان حقـوق  حفاظـت 

سـخنانش  ادامـۀ  در  رییس جمهـور  معـاون 

عـالوه کـرد که متـام قضیه هـای خشـونت علیه 

قضایـی  و  عدلـی  پی گیـری  مـورد  خربنـگاران 

قـرار گرفتـه و در مواردی عامـالن این قضایا نیز 

به حبـس طویـل یـا اعـدام محکـوم شـده اند.

تاهنـوز  آنچـه  کـه  می گویـد  دانـش  آقـای 

به عنـوان یک مشـکل باقـی مانـده، پیش گیری 

هـدف  و  تروریسـتی  هدف مندانـه  حمـالت  از 

قـرار دادن فعـاالن جامعـه مدنـی، رسـانه یی و 

افـراد ملکـی اسـت.

  راه مدنیـت: محمدمعصـوم اسـتانکزی، رییس 

هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت در نشسـت مجـازی بـا 

مجتمـع جامعـه مدنـی کشـور بـا تاکیـد بـر تقویـت 

اجـامع در عرصه هـای مختلـف داخلـی من حیـث 

یـک عامـل تاثیرگـذار بر رونـد صلح، گفت کـه روند 

صلـح یـک رونـد میـان افغان هاسـت و بایـد مطابق 

جامعـه،  در  شـده  پذیرفتـه  اصـول  و  منطـق  بـه 

تصمیـم  رسنوشت شـان  مـورد  در  خـود  افغان هـا 

بگیرند.

افزایـش  نشسـت  ایـن  در  اسـتانکزی  آقـای 

مـردم  بـرای  را  کشـور  در  جـاری  خشـونت های 

غیرقابـل قبـول، خـالف اصـول رشعـی و اسـالمی 

اعالمیـۀ  مـورد  در  او  زیـان آور خوانـد. همچنـان  و 

شـورای بین املللـی علامی جهـان اسـالم در پیوند 

بـا نـاروا خوانـدن جنـگ جـاری در کشـور گفـت که 

ایـن اعالمیـه در سـطح گسـرده انعـکاس داشـته و 

دیـدگاه علـامی اسـالم در مورد افغانسـتان و جنگ 

جـاری واضـح و روشـن اسـت.

وی ظرفیت هـای به وجـود آمـده در کشـور در طـی 

را  دینـی  عرصـۀ  در  به خصـوص  اخیـر  سـال های 

در  دیـن  علـامی  نقـش  و  کـرد  عنـوان  چشـم گیر 

عرصـه صلـح را مهـم خوانـد.

او تاکیـد کـرد، »مـا در مرحلـه گـذار از جنـگ بـه 

صلـح قـرار داریـم و به خاطر موفقیت ایـن مرحله به 

یـک هم نوایـی و همدلـی نزدیـک بـا علـامی بـزرگ 

داخـل  در  الزم  انسـجام  تـا  اسـت  رضورت  کشـور 

آیـد.« به وجـود 

همچنیـن اسـدالله سـعادتی، معاون شـورای عالی 

مصالحـۀ ملی در این نشسـت با صحبـت روی ابعاد 

مختلـف جنـگ و صلـح افغانسـتان، صلـح را یـک 

رضورت ملـی و دینـی عنـوان منـود. آقای سـعادتی 

ارزش و  بـا  رونـد صلـح  را در  نقـش علـامی دیـن 

تاثیرگـذار خوانـد.

هیـات  عضـو  بلیـغ،  عنایت اللـه  هـم،  سـویی  از 

مذاکره کننـده نیز در این نشسـت گفت: »خواسـت 

مـا در قـدم اول، توقـف جنـگ و قربانی شـدن افراد 

ملکـی از طریـق تامیـن آتش بـس اسـت، زیـرا مردم 

مـا در یـک جنـگ نـاروا جان های شـان را از دسـت 

می دهنـد.«

آقـای بلیـغ همچنـان در ادامه عـالوه کرد کـه نظام 

فعلـی کشـور یـک نظـام اسـالمی می باشـد و بـرای 

تقویـت و ختـم جنـگ جـاری آمـاده هر نـوع بحث و 

مذاکـره بـا طـرف گـروه طالبان با اسـتناد بـر اصول 

و آموزه هـای دیـن مبین اسـالم هسـتند.

طبـق گفته هـای وی، حفـظ و تامیـن حقوق اقشـار 

مختلـف جامعـه در کشـور از هدایات اساسـی دین 

اسـالم بـوده و هیـات دولـت حـارض بـه هر نـوع کار 

مشـرک در این راسـتا می باشـد.

ایـن در حالی سـت کـه از آغـاز دور دوم مذاکـرات 

در دوحـه، پایتخـت قطـر بیـش از یـک مـاه سـپری 

می شـود، امـا ایـن مذاکـرات تاکنـون نتیجه یـی در 

پی نداشـته اسـت.
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ناتو را فرصتی برای صلح 

آغاز تحقیقات دولتدانست
ریاست  جمهوری دربارۀ پرداخت خسارات تصمیم  خواهد گرفت

دانش: حقوق برش باید از اصول اساسی پروسۀ صلح باشد

تاکید رییس هیات مذاکره کنندۀ صلح بر اجامع همه جانبه

سفارت استرالیا در کابل: از ادامۀ حمالت شوکه شده ایم
  سفارت اسرتالیا در کابل از افزایش خشونت ، ترورهای هدف مند و حمالتی که هر روز جان غیر نظامیان را می گیرند انتقاد کرد. این سفارت در توییتی گفت، ما از حمالتی 

که در افغانستان علیه غیرنظامیان بی گناه ادامه دارد، شوکه و ناراحت ایم.
همچنین این سفارت تاکید کرد که اکنون به آتش بس نیاز است. با رشوع گفتگوهای صلح، خشونت ها در کشور افزایش یافته و گروه طالبان در دور دوم این گفتگوها هنوز 

به میز مذاکرات حارض نشده اند.

خبر

تصویب بودجۀ1400؛ 
رحمانی: رد مسوده های پیشین سیاسی نبود

وزیر سرحدات از مجیب الرحمان به 
سارنوالی شکایت برده است



مارشال دوستم: می  توانم طالبان در چهار الی شش ماه شکست دهم
مارشال عبدالرشید دوستم، رهرب حزب جنبش ملی افغانستان گفت که حارض نشدن طالبان به میز مذاکره »توهین و تحقیر« هیات مذاکره کنندۀ   
دولت است. آقای دوستم می گوید که جنگ راه حل نیست، اما الزم است که گروه طالبان وادار ساخته شوند که به پای میز مذاکره حارض شوند و 

بیایند.  از »بلند پروازی های شان« کوتاه  این گروه 
وی مدعی است که اگر رییس جمهوری به او اجازه بدهد، »در مدت چهار الی شش ماه« می تواند طالبان را شکست دهد. به گفتۀ مارشال دوستم 

زمانی  که او معاون ریاست جمهوری، با شامر زیادی از اعضای گروه طالبان صحبت و مذاکره کرده است. 
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چهرۀ افراطی شهِر خواجۀ انصار!
صحبت هـای مولـوی مجیب الرحمـن انصاری، امـام جمعۀ 

مسـجد گاذرگاه هـرات، در خطبه هـای منـاز جمعـۀ ایـن 

هفتـه، واکنش هـای زیـادی را در پـی داشـته اسـت. 

آقـای انصـاری در بخشـی از سـخنان خـود کـه در فضـای 

مجـازی منتـرش شـد، مدعی می شـود کـه حامیـت از نظام 

کنونـی گنـاه کبیره اسـت. مولـوی انصاری متـام کارمندان 

دولـت از افـراد ملکـی گرفته تـا نظامی را مـورد خطاب قرار 

داده و آنـان را متهـم بـه گنـاه کبیـره می کنـد. همین طـور 

در ادامـۀ صحبت هـای خـود می گویـد کـه اگـر عـامل دیـن 

از نظـام کنونـی حامیـت کنـد، آن عـامل، از علـامی یهـود و 

نصاری اسـت.

ایـن گفته هـای آقـای انصـاری باعـث واکنش هـای زیـادی 

و  شـهروندان  سـایر  هـرات،  محلـی  حکومـت  سـوی  از 

شـد.  کابـل  سیاسـیون  همین طـور 

سـید وحیـد قتالـی، والی هـرات، در نشسـت خربی  یی که 

یـک روز پـس از صحبت هـای آقـای انصـاری انجـام داد، 

بـه گونـۀ کنایـه گفـت: »هـرات جایـی بـرای تولیـد داعـش 

نیست.«

 او بـه چنـد اتهـام کـه نسـبت بـه آقـای انصـاری مطـرح 

می شـود، از جملـه تخریـب پایـۀ بـرق توسـط خواهـرزادۀ 

آقـای انصـاری و لت وکـوب یـک نوعـروس توسـط افـراد او 

اشـاره کـرد و گفـت کـه دیگـر بـر رفتارهـای آقـای انصـاری 

منی کنـد. چشم پوشـی 

وزارت ارشـاد حـج و اوقـاف نیـز در اعالمیه  یـی، سـخنان 

آقـای انصـاری را به شـدت تقبیح کرده اسـت. در قسـمتی 

از ایـن اعالمیـه آمـده کـه »ایـن گونه اظهـارات رصف جنگ 

در کشـور را شـعله ور سـاخته و سـبب کشـتار مـردم بیگنـاه 

در ایـن رسزمیـن می شـود.« ایـن وزارت در اعالمیـۀ خـود 

از نهادهـای عدلـی و قضایـی خواسـته تـا در مقابل موضع 

آقـای انصـاری، واکنـش عاجـل انجـام دهنـد.

گفته هـای آقـای انصـاری بـا واکنـش مشـاور امنیـت ملی، 

حمداللـه محـب نیـز روبه رو شـد. آقـای محب روز شـنبه در 

یـک نشسـت خـربی در واکنش بـه این سـخنان گفته بود: 

»کسـی کـه به نیروهای امنیتـی اهانت کند، باغی اسـت.« 

آقـای محـب اشـاره کـرد بـا توجـه بـه اینکـه احتـامل دارد 

اسـتخبارات منطقـه پشـت آقای انصاری باشـد، بـه امنیت 

ملـی دسـتور داده تـا اظهـارات مولـوی انصـاری را تعقیـب 

. کنند

چهرۀ جنجال برانگیز در سال های پسین

بـا  انصـاری  آقـای  سـخنان  کـه  نیسـت  اول  بـار  ایـن 

انصـاری  آقـای  می شـود.  مواجـه  متعـددی  واکنش هـای 

پیـش از ایـن هـم بـا مواضـع جنجالـی خـود، بـه رستیـر 

اسـت.  شـده  تبدیـل  اجتامعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها 

مولـوی انصـاری در چندیـن مـورد از خود رفتارهـا و مواضع 

جنجال برانگیـز نشـان داده اسـت، از جملـه می تـوان بـه 

مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

کرونا را برای مسلامنان نعمت می دانست!

در اوایـل سـال جـاری و زمانـی کـه هـرات دارای بیشـرین 

آمـار مبتالیـان به کرونا بود و این شـهر بـه قرنتین رفته بود، 

مولـوی انصـاری در خطبه هـای منـاز جمعـۀ خـود ویـروس 

کافـران«  بـرای  بـال  و  مسـلامنان  بـرای  »نعمـت  را  کرونـا 

خوانـد. مولـوی انصـاری در قسـمتی دیگـر از سـخرنانی 

خـود گفـت کـه »اگر مسـلامن به دلیـل کرونا مبیرد شـهید 

اسـت و اگـر کافـری بـه دلیـل بیـامری کرونا مبیـرد هالک 

شـده اسـت، کرونـا بـرای مسـلامن شـهادت اسـت و بـرای 

هالکت.« کافـر 

او در دوم جـوزا، برخـالف توصیۀ وزارت حـج و اوقاف مبنی 

بـر خـودداری از اجتـامع و اقامۀ مناز جامعـت، به منازهای 

جامعـت خـود ادامـه مـی داد؛ در منـاز جمعه  یـی کـه آقای 

بـه  نزدیـک  می کـرد،  برگـزار  هـرات  گاذرگاه  در  انصـاری 

از جـوان و بزرگسـال، بـدون رعایـت اصـول  دوهـزار نفـر 

صف هـای  در  هـم  کنـار  اجتامعـی  فاصلـۀ  و  بهداشـتی 

می ایسـتادند. جامعـت 

این رفتار او با واکنش های بسـیاری از سـوی علام و اقشـار 

مختلـف جامعه مواجه شـد. او پـس از واکنش ها، از موضع 

خـود عقب نشـینی کـرد و در خطبه هـای منـاز جمعـۀ دوم 

جـوزا، منازگـزاران را بـه رعایـت دسـتورات پزشـکان توصیه 

کرد.

تشکیل ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر

از  یکـی  در  پـار،  سـاِل  جـدی  مـاه  در  انصـاری  آقـای 

خطبه  هـای منـاز جمعه خـود از ایجاد »ادارۀ امـر به معروف 

و نهـی از منکـر« خـرب داد. 

وی گفتـه بـود کـه بـرای مقابلـه با آنچـه او بی حجابـِی زنان 

می نامیـد، منتظـر اقـدام دولـت منانـده و خـود بـه گونـۀ 

مسـتقل عمـل می کنـد. در همیـن راسـتا آقـای انصـاری 

چندیـن بـرن در مـورد پوشـِش زنـان در نقـاط مختلف شـهر 

هـرات نصـب کـرد. در برخـی از ایـن تابلوهـا نوشـته شـده 

بـود کـه »بی حجابـی زن از بی غیرتـی مـرد اسـت« یـا اینکه 

»زنـان با حجـاب، مرزبان رشف مردان  هسـتند.« این اقدام 

آقـای انصـاری هـم با واکنش هـای متعددی مواجه شـد، از 

واکنـش آقـای رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری 

مبنـی بـر تضاد تشـکیل ایـن اداره بـا قانون اساسـی گرفته 

تـا واکنـش  کاربـران فضـای مجـازی. بـه همیـن جهت پس 

از چنـد روز، برنهـای تبلیغاتی آقای انصاری از سـطح شـهر 

برداشـته شدند.

مامنعت از کنرست شفیق مرید

شـاید اولیـن بـاری کـه آقـای انصـاری بـه رستیـر اخبـار 

کنـرست  از  خطیـب  ایـن  کـه  بـود  زمانـی  شـد،  تبدیـل 

شـفیق مریـد، خواننـدۀ افغـان مامنعـت کـرد. او در سـنبلۀ 

سـال۱۳۹۱ وقتـی قـرار بـود کنرست آقـای مریـد در هرات 

برگزار شـود، خواسـتار آن شـد تـا این کنرست، به بـاور او به 

دالیـل مذهبـی و امنیتـی لغو شـود. 

لغـو  زمانـی  مریـد  آقـای  کنـرست 

شـد کـه ده هـا تـن از پیـروان آقـای 

انصـاری در اطـراف اسـتدیوم هـرات 

)محلـی کـه قرار بـود کنـرست در آن 

اجـرا شـود( تجمـع کـرده و مانـع از 

شـدند. کنـرست  برگـزاری 

خـود  سـخرنانی  در  نیـز  انصـاری 

اسـتدیوم  در  نبایـد  کـه  بـود  گفتـه 

هـرات، کنرست و رقص برگزار شـود. 

گفتنـی اسـت کـه یک مـاه پیـش از 

زمانـی کـه قـرار بـود کنرست شـفیق 

انصـاری  آقـای  شـود،  برگـزار  مریـد 

جلسـات فهـم قـرآن را در اسـتدیوم 

برگـزار کـرده بـود، لـذا بـاور داشـت 

کـه نبایـد در مکانی که در آن عبادت شـده اسـت، کنرست 

و رقـص برگـزار کـرد.

ایـن اقـدام آقـای انصـاری هـم بـا واکنش هـای متعـددی 

مواجـه شـد و برخـی از شـهروندان هـرات و فعـاالن جامعـۀ 

مدنـی، پـس از لغـو این کنرست دسـت بـه تظاهـرات زده و 

ایـن رفتـار آقـای انصـاری را، افراط گرایـی دینی دانسـتند.

خطیبی که روزبه روز مشهورتر می شود

در کنـار متـام واکنش هایـی کـه علیـه انصـاری در مـوارد 

گاذرگاه،  خطیـب  یـن  شـهرت  گرفتـه،  صـورت  مختلـف 

افزایـش  بـه  رو  هـرات،  اقشـار  برخـی  میـان  در  روز بـه روز 

اسـت. سـیل عظیمـی از منازگـزاران کـه بـه منـاز جمعـه و 

خطبه هـای آقـای انصـاری حـارض می شـوند، نشـان دهندۀ 

محبوبیـت آقـای انصـاری در میان بسـیاری از مردم اسـت. 

یـک روز قـدم زدن در شـهر هـرات کافـی اسـت تـا بیننـده 

متوجـه حامیـت از آقـای انصـاری شـود؛ از عکـس مولـوی 

انصـاری در روی سـه چرخه ها گرفتـه تـا جمالتـی کـه از او 

روی دیوارها و برنها نرش شـده اسـت. بسـیاری از رانندگان 

تاکسـی  شـنوندۀ »رادیـو صـدای انصـار« هسـتند، رادیویی 

متعلـق بـه آقای انصـاری کـه برنامه هایش توسـط اطرافیان 

و شـاگران او درسـت می شـود و رسـانه  یی اسـت بـرای نـرش 

افـکار و سـخنان مولـوی انصـاری. برعالوه مروری سـاده در 

شـبکه های مجـازی، نشـان می دهـد که ده ها سـایت تحت 

نـام »حامیان مجیب الرحمـن انصاری«، »فداییـان انصار« و 

... وجـود دارد کـه از سـوی طرفـداران آقـای انصـاری اداره 

می شـود.

مدرسۀ دینی مولوی انصاری

مولـوی انصـاری دارای مدرسـه  یی بـرای طالب علـوم دینی 

نیـز هسـت.  در ایـن مدرسـۀ دینـی نزدیـک بـه ۱۵۰طالب 

علـوم دینـی درس می خواننـد؛ طالبانـی کـه در مـواردی 

حجـرۀ درس را رهـا کـرده و بـه میـدان عمـل می آینـد. بـه 

عنـوان منونـه  زمانـی کـه مولوی انصـاری اقدام به تشـکیل 

در  بـود،  کـرده  منکـر«  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  »ادارۀ 

سـخرنانی خـود گفـت کـه »او با همیـن طالب مدرسـه اش، 

می کنـد.«  قیـام  هـرات  در  فسـاد  و  بی حجابـی  علیـه 

همین طـور طـالب مدرسـۀ او در مامنعت از کنرست شـفیق 

مریـد نیـز دسـت داشـتند. 

»داراالیتـام  نـام  تحـت  داراالیتـام  یـک  صاحـب  انصـاری 

انصـاری« نیـز هسـت. در ایـن مرکـز بیـش از ۱۳۰کـودک 

ایـن  در  می خواننـد.  درس  و  شـده  نگهـداری  نوجـوان  و 

داراالیتـام، در کنـار درس هـای مکتـب، درس هـای دینـی 

می شـود. تدریـس  نیـز 

مدرسه  یی که ثبت وزارت حج و اوقاف نیست

وزارت حـج و اوقـاف در اعالمیه  یـی کـه اخیـرا و در واکنـش 

بـه سـخنان مولـوی انصـاری منتـرش کـرده، بـه ایـن نکتـه 

اشـاره کـرده کـه مدرسـۀ وی در وزارت حـج و اوقـاف ثبـت 

شـده نیسـت. ثبـت نبـودن مدرسـۀ مولـوی انصـاری باعـث 

قـوت گرفـنت ایـن احتـامل شـده کـه متـون درسـی ایـن 

مدرسـه، می تواننـد در ترویـج افراطیـت موثـر باشـند.

نوعیـت دروسـی کـه در داراالیتـام و مدرسـۀ آقـای انصـاری 

تدریـس می شـود، باعـث نگرانـی بسـیاری از شـهروندان 

هـرات و فعاالن جامعۀ مدنی شـده اسـت. محمود کریمی، 

از فعـاالن مدنـی هـرات نسـبت بـه نوعیـت مـواد آموزشـی 

در مـدارس مربـوط بـه آقـای انصـاری ابـراز نگرانـی کـرده و 

می گویـد: »ایـن مـدارس می تواننـد مرکـز آموزشـی بـرای 

تفکـرات بنیادگرایانـه و افراطـی باشـند، به ویـژه کـه ایـن 

مـدارس و مـواد درسـی آن ثبـت وزارت حـج و اوقـاف هـم 

نیسـت. لذا باید نسـبت بـه آنچه در این مـدارس تدریس 

می شـود، توجـه جـدی صـورت بگیـرد.«

عکس شبیه رهربان القاعده

یکـی از مـواردی کـه چنـدی پیـش تبدیـل بـه سـوژه  یی 

کـه  بـود  کاربـران فضـای مجـازی شـد، عکسـی  بـرای 

از انصـاری، همـراه بـا سـالح نـرش شـده بـود. از سـویی 

نوعیـت نشسـنت آقـای انصـاری و قرارگرفـنت سـالح در 

ایـن عکـس تداعی کنندۀ عکس هایـی بود کـه از رهربان 

گـروه القاعـده منتـرش می شـد. بـه همیـن جهـت برخـی 

کاربـران فضـای مجازی نسـبت به این مورد ابـراز نگرانی 

کردند.

محمد فرهمند، کارشـناس امور رسـانه بر این باور اسـت 

کـه عکـس مولـوی انصـاری همـراه بـا تفنـگ، از دیدگاه 

نشانه شناسـی، دارای پیام های متعددی اسـت؛ از جمله 

رهـربان  و  انصـاری  مولـوی  میـان  ایدیالوژیـک  قرابـت 

گروه هـای افراطـی همچـون القاعـده. 

آقـای فرهمنـد می گویـد کـه »ایـن عکـس می توانـد یـک 

پیـام دیگـر هـم داشـته باشـد، و آن اینکـه آقـای انصاری 

مـرشوع  خـودش  بـرای  را  سـالح  و  تفنـگ  از  اسـتفاده 

می دانـد، در عکـس منترششـده چهـرۀ انصـاری با لباس 

دینـی اسـت و یـک سـالح، معنـای ایـن عکـس هم راهی 

فکـر دینـی مولـوی انصـاری با تفنگ و خشـونت اسـت.«

سی  میل سالح

منبعـی کـه منی خواهـد نامش فاش شـود، مدعی  اسـت 

کـه آقـای انصـاری در سـال۱۳۸۳ و در زمانـی کـه آقـای 

سـالنگی قوماندان امنیۀ هرات بود، شـش میل سـالح را 

از قوماندانـی بـرای امنیت شـخصی خـود دریافت کرده، 

امـا پـس از آن و با وجـود توصیه هـای وزارت داخله مبنی 

بـر جمـع آوری سـالح از نـزد افـراد غیرمسـوول، مولـوی 

به بهانـۀ  سـالح ها  مسـردکردن  از  همچنـان  انصـاری 

حفاظـت شـخصی، خـودداری کـرده اسـت. ایـن منبـع 

تاکیـد می کنـد کـه مولـوی انصـاری، نزدیک بـه ۲۲میل 

سـالح دیگـر هـم دارد کـه ایـن سـالح ها، بدون مجـوز در 

نـزد مولـوی انصـاری و نزدیـکان او نگـه داری می شـود.

آقـای  بـه  نزدیـک  افـراد  از  آقـای محمـد شـکور،  البتـه 

انصـاری، ایـن ادعـا را رد می کنـد. او مدعـی اسـت کـه 

تنها دو سـالح نزد آنها برای حفاظت از مسـجد و مدرسـه 

نـزد آنـان موجـود اسـت که بـرای آن دو سـالح هـم مجوز 

دارند. رسـمی 

صدای عباس استانکزی در گاذرگاه هرات

سـخنان اخیـر مولوی انصـاری در مورد حامیـت از نظام، 

هم زمـان شـد بـا مذاکـرات صلـح و ادعاهـای طالبـان در 

مـورد مـرشوع نبـودن نظام کنونـی. چندی پیـش عباس 

اسـتانکزی، عضـو هیات مذاکره کنندۀ طالبان در مسـکو 

گفتـه بـود کـه نظـام کنونـی بایـد از قـدرت کنـار بـرود و 

بـه جـای آن، نظامـی کـه بـه بـاور او اسـالمی اسـت رس 

کار بیایـد. حـاال بـه نظر می رسـد که از بلندگوی مسـجد 

بلنـد می شـود کـه در  گاذرگاه هـرات، هـامن صدایـی 

مسـکو و از سـوی عبـاس اسـتانکزی بلنـد شـده بود.

»در  می گویـد:  هـرات  مدنـی  فعـاالن  از  طـارق  بشـیر 

و  طالبـان  سـوی  از  جمهوریـت  صـف  کـه  رشایطـی 

بـا اتهام هـای متعـددی از جملـه  بنیادگرایـان افراطـی 

مـرشوع نبـودن مواجـه اسـت، سـخنان مولـوی انصـاری 

می تواند آبی باشـد در آسـیاب طالبان و به سـود طالبان 

متـام شـود.«

 بـه بـاور آقـای طـارق، در رشایـط فعلـی بیشـر از هـر 

چیـز بـه اتحـاد علـام و تاییـد نظـام جمهـوری اسـالمی 

بـه واسـطۀ علـامی دانشـمند و معتـدل افغانسـتان نیـاز 

اسـت. لـذا آقـای طـارق اشـاره می کنـد کـه علـام بایـد 

علیـه ایـن سـخنان موضـع بگیرنـد.

سـخنان مولوی انصاری در چند سال اخیر همواره باعث 

از سـوی جناح هـای  مختلفـی  واکنش هـای  و  جنجـال 

کـه  واکنش هایـی  اسـت؛  شـده  دولتـی  غیـر  و  دولتـی 

محـدود بـه اعالمیه و یـا واکنش در فضای مجـازی مانده 

و در میـدان عمـل کارسـاز نبـوده اسـت. 

ایـن اسـت کـه  پرداخـت،  آن  بـه  بایـد  امـا  سـوالی کـه 

مسـوولیت دولت در قبال سـخنانی که نظام را زیر سوال 

می بـرد و حامیـان نظـام را یهـود می دانـد، چیسـت؟

یادداشت روز

ــاه  ــکا درم ــان و امری ــات طالب ــان هی ــه می ــه ک ــق تفاهم نام  طب
فبــروری ســال۲۰۲۰ در دوحــۀ قطــر به امضــا رســید، طالبــان مکلــف 
بودنــد تــا پــس از آن بــا هیــات دولــت جمهوری اســامی افغانســتان 
وارد مذاکــره شــده و بــا کاهــش مــوج خشــونت ها، قطــع روابــط بــا 
ــی  ــاه م ــا م ــان ت ــژه زن ــهروندان به وی ــوق ش ــظ حق ــده و حف القاع

سال ۲۰۲۱زمینۀ خروج نیروهای امریکایی را مساعد سازد. 
ــد خــروج  ــه از دی ــن تفاهم نام ــه ای ــپ ب ــد ترم ــه ادارۀ دونال از این ک
از مصــارف جنــگ طوالنــی مــدت کشورشــان و کمــک در راســتای 
می کــرد،  نظــر  پیــش رو  انتخابــات  در  دونالدترمــپ  پیــروزی 
ــل  ــتان و ح ــالۀ افغانس ــگ بیست س ــۀ جن ــه خاتم ــر ب ــه کمت توج
ایــن  بــه  از طریــق مذاکــرات رو در رو  مصلحت آمیــز معضــل 

داشــت.  را  تفاهم نامــه 
ــن  ــزرگ در ای ــگاف ب ــث دوش ــرب باع ــی غ ــه و بی توجه ــن عجل ای

ــد شــد: رون
 یکــی عــدم تطبیــق مــواد توافق نامــه و دوم ســبب ایجــاد روحیــۀ 
ــه  ــب ک ــربازان طال ــران و س ــان س ــلیمی در اذه ــح و تس کاذب فت
هــر دو شــگاف باعــث بلندرفتــن مــوج خشــونت ها در کشــور شــد. 
زیــرا ماشــین جنگــی طالــب بــه ایــن عقیــده شــد کــه آنهــا موفــق 
به شکســت آمریــکا و متحدانــش )ناتــو( گردیــده و دولــت افغانســتان 
ــه  ــق نظامــی ب ــرا از طری ــوان آن ــل آنهــا هیــچ اســت و می ت در مقاب

ســقوط کامــل در آورد.
 ایــن روحیــه نــه تنهــا باعــث بلندرفتــن مــوج خشــونت ها گردیــد، 
ــدود  ــرات مح ــز مذاک ــه می ــز ب ــان را نی ــد طالب ــه و تعه ــل عاق ب
ــن  ــرف به ده ــدرت و زور ح ــرات از ق ــز مذاک ــرا در می ــاخت. اکث س
می آوردنــد و به هیــچ اصــول و قاعــدۀ بــازی خــود را معتهــد 
نمی دانســتند. هماننــد میــدان جنــگ در میــز مذاکــرت نیــز 
ــه  ــران را ب ــت دیگ ــود و شکس ــروزی خ ــای پی ــا و حرکت ه حرف ه

ــتند. ــش میگذاش نمای
ــوری  ــت جمه ــات دول ــای هی ــه اعتراض ه ــه ب ــد مغروران ــن رون  ای
اســامی افغانســتان و انتقادهــا در داخــل کشــور نیــز رو بــه رو شــد 
ــم در  ــه ه ــت و ن ــگ داش ــدان جن ــه در می ــی ن ــچ فایده ی ــه هی ک

ــز مذاکــرات. می
امــا پــس از شکســت دونالــد ترمــپ در انتخابــات ســال۲۰۲۱ امریــکا 
ــد  ــن رون ــدن. ای ــری بای ــت رهب ــد تح ــدن ادارۀ جدی و روی کارآم
به خاموشــی سیاســی و تاکتیکــی رفــت کــه ســبب بلندشــدن 
صــدای جناهــای درگیــر در ماجــرای افغانســتان شــد» جمهوریــت 
بــر بازنگــری تفاهم نامــه و امــارات بــر ادامــۀ تفاهــم  تاکیــد 
ــرات  ــت تاثی ــدای جمهوری ــه ص ــود ک ــده می ش ــا دی ــت«؛ ام داش
ــا جــای به همــراه داشــته و تیــم محتاط  محــور، بایــدن را  خــود را ت

ــاخته اســت.  ــد وادار س ــن رون ــری ای ــه بازنگ ب
ــام  ــد به تم ــخص معته ــک ش ــدن ی ــور بای ــس جمه ــه ریی از این ک
ــاس دموکراســی را مشــوره و  ــد. اس ــای دموکراســی می باش ارزش ه
ــای مجــرب  ــا طرف ه ــز ب ــد. ایشــان نی ــی تشــکیل می ده نظرخواه
ــه  ــت ک ــرده اس ــاز ک ــی را آغ ــورت های اساس ــش مش ــن بخ در ای
ــده  ــد ورزی ــه تاکی ــۀ دوح ــری تفاهم نام ــای کار به بازنگ ــن ج ــا ای ت

اســت. 
طالبــان بــا درک وضعیــت رو به زیــان، در نخســت اقــدام بــه 
ــکا  ــد امری ــه ادارۀ جدی ــا ب ــکا زده ت ــد امری ــورهای ض ــفرهای کش س
ــدام  ــکا را در صــورت اق ــوی ضــد امری قابلیت هــای سیاســی و حمای
ــا ایــن عمــل  ــکا بکشــاند. مطمین ــه رخ امری به بازنگــری تفاهم نامــه ب
ضــد منافــع امریــکا، ادارۀ بایــدن را خشــمگین ســاخته ، امــا اظهــار 
ــو اش  ــرکای نات ــا ش ــورت ها ب ــم مش ــان خت ــا زم ــم را ت ــن خش ای

معطــل ســاخته اســت.
ــات  ــا هی ــرات را ب ــز مذاک ــات می ــن اقدام ــا ای ــان ب ــان هم زم  طالب
ــام  ــوده و تم ــل نم ــرک کام ــز ت ــتان نی ــامی افغانس ــوری اس جمه
ــان  ــه و حامی ــورهای منطق ــا کش ــورت ها ب ــود را در مش ــز خ تمرک
خــود محــدود ســاخته اند. از ســوی هــم طبــق گزارش هــای 
ــین  ــاختن ماش ــروف منسجم س ــروه مص ــن گ ــیده، ای ــت رس به دس

ــت.  ــکا اس ــدام امری ــورت اق ــود در ص ــی خ جنگ
طالبــان بــا ســفرهای به کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران، 
ــۀ  ــه ارای ــورها را وادار ب ــن کش ــدارن ای ــیه زمام ــتان و روس پاکس
نظریــات و پیشــنهادات خــود در مــورد نظــام حاکــم افغانســتان کــه 
حمایــت قاطــع جامعــه جهانــی را نیــز بــا خــود دارد، ارایــه کــرده و 

ــت.  ــوده اس ــنهاد نم ــز پیش ــای آن را نی ــا بدیل ه حت
ــای  ــران به معن ــر تحلیل گ ــر اکث ــان در نظ ــروه طالب ــل گ ــن عم ای
وابســتگی مطلــق ایــن گــروه به کشــورهای منطقــه و فاقــد دیــدگاه 
مســتقل و نســخۀ جامــع بــرای کشــور می پندارنــد. در پهلــوی ایــن 
ــیه و  ــرات روس ــز مذاک ــم در می ــی حاک ــت و خاموش ــوارد بن بس م
ــد  ــن رون ــارۀ ای ــرک دوب ــتای تح ــدام در راس ــه اق ــکا را وادار ب امری

ــان. ــاص خودش ــیوه های خ ــا ش ــا ب ــود؛ ام نم
 رییــس ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا )کنــت مکنــزي( بــا همتــای 
پاکســتانی خــود )قمرجاویــد باجــوا( به تاریــخ ۱۹فبــروری ۲۰۲۱ در 
اســام آبــاد پاکســتان دیــدار داشــتند کــه در همیــن تاریــخ )ضمیــر 
کابلــوف( نماینــده ویــژۀ رییس جمهــور پوتیــن بــرای افغانســتان نیــز 
بــا )شــاه محمــود قریشــی( وزیــر خارجــۀ پاکســتان دیــدار نمــود. تــا 
هنــوز از محتــوا و جزییــات ایــن دیدارهــا چیــزی در دســت وجــود 
ــل  ــه طرف روی ح ــر س ــا ه ــی گزارش ه ــه بعض ــر ب ــا نظ ــدارد؛ ام ن

معضلــۀ افغانســتان از طریــق مذاکــرات تاکیــده ورزیده انــد. 
امریــکا و روســیه هــر دو در تــاش حــل معضــل افغانســتان از طریــق 
ــم  ــر از ه ــیوه های آن متفاوت ت ــا و ش ــا راه حل ه ــد؛ ام ــا ان گفتگوه
به شــمار می رونــد. ایــن تداخل هــا و ایــن راه حل هــای تاریــک 
ــرات  ــت مذاک ــه شکس ــاید ب ــفید ش ــیاه و س ــم س ــا ه ــن وی و روش
ــن توســط  ــد و خونی ــرای جنــگ جدی ــان دری ب ــد و همچن بیانجام
تاکتیــک حمایــه و حامیــان جدیــد؛ امــا توســط جنگجویــان ســابق 
بــاز خواهنــد کــرد. کــه بــدون شــک مســوول عــام و تــام آن گــروه 

طالبــان خواهنــد بــود.

خاموشی حاکم در مذاکرات صلح؛
 تحرک قدرت های جهان و منطقه 

محمد صدر

حشمت الله ناطق



 بعضی هـا هـر کتـاب را فقـط یک بـار می خواننـد و بعـد از 
گذشـت مدت هـا تقریبـاً بی هیـچ کم وکاسـتی همـۀ آن را بـه 
یـاد می آورنـد. امـا بیشـر مـا این طـور نیسـتیم و ایـن موضـوع 
روش  بابـت  را  خودمـان  مـدام  و  می کنـد  ناراحتـان  خیلـی 
مطالعه مـان مالمـت می کنیـم یـا حافظـۀ ضعیفـان را مقـر 
می دانیـم. زمانـی کـه کتابـی را خریدیـم، اسـم کتاب فروشـی، 
اینکـه چـاپ چنـدم بـوده و خیلـی جزییـات دیگـر را خیلـی 
راحـت به خاطـر می آوریـم امـا آنچـه برایـان مهم تـر اسـت، 
یعنـی محتـوای کتـاب را نـه. آیـا در عـر انرنـت این همـه 
وسـواس و عـذاب روحـی بـرای بـه خاطـر سـپردن اطالعـات 

اسـت؟ رضوری 
خاطـرات پامـال پُـل دربـارۀ مطالعـه بیـش از آنکـه رنگ وبوی 
واژگان را داشـته باشـد، حـال وهـوای تجربۀ خوانـدن را دارد. 
پُـل دبیـر بخش بررسـی کتـاب نیویـارک تایمز اسـت و انصافاً 
زیـاد کتـاب می خوانـد؛ او می گویـد: »تقریبـاً همیشـه بـه یـاد 
دارم کـه کجـا بودم و کتاب چه شـکلی بـود. جزییات ظاهری 
آن در ذهنـم اسـت. ویرایشـش را یـادم می آیـد؛ جلـد کتـاب 
را هـم؛ اغلـب محـل خریـد را هـم فرامـوش منی کنم یـا اینکه 
چـه کسـی آن را بـه مـن داد. چیزهـای دیگـر اسـت کـه یـادم 

منی آیـد و ایـن افتضـاح اسـت.«
مثـالً پُـل بـه من گفـت کـه اخیـراً خوانـدن زندگینامـۀ بنجامین 
فرانکلیـن اثـر والـر ایزاکسـون را متـام کـرده اسـت. می گوید: 
فرانکلیـن  بـن  دربـارۀ  را  چیـز  همـه  کتـاب،  خوانـدن  »زمـان 
منی دانسـتم، امـا چیزهـای زیـادی می دانسـتم و به طـور کلـی 
بـا سـیر حوادث انقـالب امریکا آشـنا بـودم. حاال، پـس از دو 
روز، احتـاالً نتوانـم چیـزی از سـیر حـوادث انقـالب امریـکا 

بگویم«. برایتـان 

شـکی نیسـت کـه بعضـی افـراد می تواننـد یک بـار کتابـی را 
بـه خوبـی در  ببیننـد و پی رنـگ آن را  یـا فلمـی را  بخواننـد 
حافظـه بسـپارند. امـا بـرای بسـیاری از افـراد، تجربـۀ مـرف 
آن  در  اسـت،  حـام  تـب  کـردن  پـر  مثـل  فرهنگـی  کاالی 
برداشـن  بـا  کـه  می کننـد  متاشـا  بعـد  و  می شـوند  غوطـه ور 
درپـوش خروجـی تا قطرۀ آخـر آب تخلیه می شـود. در عر 
انرنـت، توانایـی به یـادآوردِن خودبه خود اطالعـات در ذهن، 

دارد کمـری  رضورت 
آنچـه »منحنـی فراموشـی«۱ نام دارد در ۲۴سـاعت اول پس از 
یادگیـری تندتریـن شـیب را دارد. اینکه دقیقاً چقـدر فراموش 
می کنیـد، از نظـر درصـدی متغیـر اسـت. امـا اگـر آن را مـرور 
نکنیـد، بخـش زیـادی از مطلـب در گـذر از روز اول جـان 
سـامل بـه در منی بـرد و روزهـای بعـد بخش هـای بیشـری از 
دسـت می رونـد و آخـر رس شـا می مانیـد و کـری از آنچـه 

آموخته ایـد.
َجـرد  امـا  اسـت،  بـوده  همین گونـه  همیشـه  حافظـه  احتـاالً 
هـوروات، محقـق دانشـگاه ملبـورن، می گویـد نحـوۀ کنونـی 
مـرف اطالعـات و تفریحـات نظرمـان را دربارۀ نـوع حافظۀ 
ارزشـمند تغییـر داده و حافظـۀ  ارزشـمند دیگر آنی نیسـت که 
کمـک کنـد پی رنـگ فلمـی را بـه یـاد آوریـم کـه شـش مـاه 

پیـش دیده ایـم.
به یـادآوردِن  توانایـی  بازیابـی۲،  حافظـۀ  انرنـت،  عـر  در 
خودبه خـود اطالعـات در ذهـن، رضورت کمـری دارد. هنوز 
کارهـای  فهرسـت  یـا  می خـورد  کافـه  اراجیـف  درد  بـه  هـم 
روزانه تـان امـا بـه گفتـۀ هـوروات، آنچـه »حافظـۀ شـناختی«۳ 
نـام دارد، از اهمیـت باالتـری برخـوردار اسـت. او می گویـد: 
چطـور  و  کجاسـت  اطالعـات  آن  باشـد  یادتـان  وقتـی  »تـا 
می تـوان بـه آن دسرسـی پیـدا کـرد، دیگـر نیـازی نیسـت آن 

را بـه خاطـر بسـپارید.«
تحقیقـات نشـان داده اند کـه انرنت مثل حافظـۀ جانبی۴ عمل 
می کنـد. براسـاس یـک مطالعـه »وقتـی افـراد امیـد دارنـد پس 
از گذشـت زمـان بـه اطالعـات خـود دسرسـی داشـته باشـند،  
میـزان بازیابـی اطالعـات در آن هـا پایین تـر اسـت«. امـا حتـی 
پیـش از ظهـور انرنـت، محصـوالت رسگرمی به عنـوان حافظۀ 
جانبـی عمـل می کردنـد. اگـر بتوانیـد جمله یـی از یـک کتاب 
را بـه رسعـت پیـدا کنید، الزم نیسـت آن را به حافظه بسـپارید. 
از وقتـی فلم هـای ویدیویـی به بـازار آمدنـد، می توانیـد تقریباً 

بـدون هیـچ دردرسی فلـم یا برنامـۀ تلویزیونـی را مرور

کنیـد. دیگـر اصـالً این موضـوع مطرح نیسـت که اگـر نتوانید 
اثـری فرهنگـی را بـه یـاد آورید، برای همیشـه آن را از دسـت 

می دهیـد.
انرنـت بـا خدمات جـاری و مدخل هـای ویکی پدیـا،  احتال 
این هـا  از  بیـش  حتـی  را  فرهنگـی  اطالعـات   به یـادآوری 
افزایـش داده اسـت. امـا ایـن بـه معنـی آن نیسـت کـه پیش از 

ایـن همه چیـز را بـه یـاد می آوردیـم.
خطـر  وقتـی  کـه  بـود  مشـهوری  افـراد  اولیـن  از  افالطـون 
در  کـرد.  تـرش  روی  شـد،   مطـرح  حافظـه  بیرونی سـازی 
گفتگویـی کـه افالطون میان سـقراط و فایـدروِس ارشاف زاده 
تئـوس  خدایـگان  دربـارۀ  داسـتانی  سـقراط  می نویسـد، 
می گویـد کـه »کاربـرد نامـه را کشـف کـرد«. تامـوس، پادشـاه 

می گویـد: تئـوس  بـه  مـر، 
بـار  بـه  فراموشـی  یادگیرنـدگان  روح  در  تـو  کشـف  ایـن 
منی کننـد؛  اسـتفاده  خـود  حافظـۀ  از  دیگـر  زیـرا  مـی آورد، 
آن هـا به حـروف و واژگان نوشته شـدۀ بیرونی اعتـاد خواهند 

بـه یـاد نخواهنـد آورد. کـرد و خودشـان چیـزی 
)البتـه همیـن نظـرات افالطـون بـه ایـن خاطـر در دسـرس مـا 

هسـتند کـه آن هـا را نگاشـته اسـت.(
نوشـن  از  سـقراط  گفتگـو،  ایـن  »در  می گویـد:  هـوروات 
متنفـر اسـت زیـرا می پنـدارد کـه حافظـه را می کشـد. درسـت 
هـم می گویـد. نوشـن بی شـک حافظـه را از بیـن برده اسـت، 
امـا متـام چیزهـای باورنکردنـی  را بـه یـاد آوریـد که امـروز به 
خاطـر نوشـن، در دسـت داریـم. مـن کـه هرگـز نوشـن را بـا 
یـک حافظـۀ بازیابـی بهـر عـوض منی کنـم«. شـاید انرنـت 
هـم مبادلـۀ مشـابه یی را پیشـنهاد می دهـد: می توانیـد بـه هـر 
میـزان اطالعـات کـه می خواهیـد دسرسـی داشـته باشـید و از 
آن اسـتفاده کنیـد امـا بیشـر آن را در خاطـر نگـه نخواهیـد 

داشـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم اغلـب بیـش از آنچـه بتواننـد 
در مغـز خـود نگـه دارنـد، اطالعـات وارد آن می کننـد. سـال 
گذشـته، هوروات و همکارانش در دانشـگاه ملبـورن دریافتند 
می بیننـد،   تلویزیونـی  برنامه هـای  حـد  از  بیـش  کـه  افـرادی 
فرامـوش  کسـانی  از  رسیع تـر  خیلـی  را  برنامه هـا  محتـوای 

هفته یـی  کـه  می کردنـد 
یـک قسـمت را متاشـا می کردنـد. کسـانی کـه زیـاد تلویزیون 
می دیدنـد بالفاصلـه پـس از برنامـه در یـک آزمـون رشکـت 
می کردنـد و باالتریـن امتیـاز را در ایـن آزمـون می گرفتنـد امـا 
۱۴۰ روز بعـد، امتیـاز آن هـا کمـر از کسـانی بـود کـه هفتگی 
گـزارش  طبـق  همچنیـن  می نشسـتند.  تلویزیـون  بـه متاشـای 
از  کمـر  برنامـه  متاشـای  از  آن هـا  لـذت  میـزان  خودشـان، 
کسـانی بـود کـه روزی یـک بـار یـا هفتـه ای یـک بـار آن را 

می کردنـد. متاشـا 
افـراد در مواجهـۀ بـا مکتوبـات نیز افـراط می کننـد. در ۲۰۰۹، 
بـه طـور میانگین هـر امریکایی روزانه بـا ۱۰۰،۰۰۰ واژه درگیر 
می شـد،  حتـی اگـر متـام ایـن واژه هـا را منی خواند. به سـختی 
می تـوان تصـور کـرد کـه ایـن رقـم طـی ایـن نـه سـال کاهـش 

یافته باشـد. 
نیکیتـا بکشـانی در »اختـالل زیادخوانی«بـه تحلیـل ایـن آمار 
امـا  اسـت  واژۀ ظریفـی  »خوانـدن  می نویسـد:  او  می پـردازد. 
رایج تریـن نـوع خوانـدن احتـاالً خوانـدن به معنـای مرف 
کـردن اسـت: جایـی کـه مـا می خوانیـم، به ویـژه در انرنـت، تا 
رصفـاً اطالعـات کسـب کنیـم. اطالعاتـی کـه تبدیل بـه دانش 

منی شـود مگـر آنکـه تثبیت شـود«.

یـا آن گونـه کـه هـوروات بیـان می کنـد: »ایـن نوعـی غلغلـک 
لحظه یـی اسـت و بعـد غلغلکـی دیگـر می خواهیـد. موضـوع 
حـس  لحظه یـی  تجربـۀ  موضـوع  نیسـت.  آموخـن  اصـالً 

آموخـن اسـت«.
اسـت  ایـن  می گیریـم  او  زیادخوانـی  مطالعـه  از  کـه  درسـی 
کـه اگـر می خواهیـد چیزهایـی را کـه می خوانیـد و می بینیـد 
به یـاد آوریـد، آن ها را از باقـی چیزها فاصله دهید. در مدرسـه 
اعصابـم خـرد می شـد که در کالس انگلیسـی هـر هفته مجبور 
بودیـم تنها سـه فصـل را بخوانیم و نه بیشـر، امـا دلیلی منطقی 
خاطـرات  هرچـه  می گویـد  هـوروات  بـود.  کار  ایـن  پشـت 
را بیشـر تکـرار کنیـد، بیشـر تثبیـت می شـوند. اگـر کتابـی را 

متـام  داریـد  بخوانیـد،  نفـس-  یـک  هم-بگوییـم  رس  پشـت 
مـدت داسـتان را در حافظـه فعـال۶ خـود نگـه می داریـد. او 
می گویـد: »در واقـع هرگـز متـام خاطـرات رسگـردان فراموش 
منی شـوند. بعضـی از آن هـا شـاید مخفـی باشـند، تـا اینکـه 
رسنخـی آن هـا را تحریـک کند و بازیابی شـوند دوبـاره به آن 

دسرسـی نخواهیـد داشـت«.
نوعـی  دچـار  می خوانیـم،  وقتـی  اغلـب  می گویـد  سـانا 
جریـان  اطالعـات  می شـویم.  کاذب  فصاحـت«  »احسـاس 
دارنـد و وارد ذهـن مـا می شـوند، آن هـا را می فهمیـم، به نظـر 
می رسـد ایـن مجموعـه اطالعـات به آرامـی در یک کالسـور 
جـای  ذهنـان  مختلـف  پوشـه های  در  تـا  می شـوند  جمـع 
تثبیـت منی شـوند  ایـن اطالعـات  »امـا در حقیقـت  بگیرنـد؛ 
برخـی  اینکـه خودتـان تـالش کنیـد و مترکـز کنیـد و  مگـر 
راهربدهـا را بـه کار بگیریـد کـه کمـک کنـد آن هـا را بـه یـاد 

آوریـد«.
خـود  کار  بـرای  را  چیـزی  یـا  می کننـد  مطالعـه  وقتـی  افـراد 
اسـت  بعیـد  امـا  می کننـد  را  کار  همیـن  احتـاالً  می خواننـد 
در اوقـات فراغتشـان از رسیـال دخـران گیلمـور۷ یادداشـت 
بردارنـد تـا بعـد خـود را امتحـان کننـد. سـانا می گوید: »شـاید 
ببینیـد و بشـنوید اما احتـاالً توجه نداریـد و گوش منی دهید. 

بـه نظـرم اغلـب اوقـات مـا این گونـه هسـتیم«.
البتـه متام خاطـرات رسگردان هـم فراموش منی شـوند. بعضی 
از آن ها شـاید مخفی باشـند، دور از دسرس، تا اینکه رسنخی 
آن هـا را تحریـک کنـد و بازیابی شوند-شـاید بـا بخش »آنچه 
گذشـت دخـران گیلمـور« یـا مکامله یـی دربـارۀ یـک کتاب 
بـا دوسـتی کـه او هـم آن را خوانـده. سـانا می گویـد: »اساسـاً 

حافظـه رسارس ارتباطات اسـت«.
شـاید ایـن توضیح خوبی باشـد بـرای اینکه چرا پُـل و دیگران 
فضـای خوانـدن کتـاب را بـه یـاد می آورنـد امـا محتـوای آن 
دبیرسـتان  دوران  از  را  کتاب هـا«  »کتـاب  یـک  پُـل  خیـر.  را 
خـود نگـه داشـته اسـت -نوعـی حافظـۀ جانبـی- کـه در آن 
اسـم متـام کتاب هایـی را کـه می خوانـد می نویسـد. »کتـاب 
هـر  در  بدانـم  تـا  می کنـد  فراهـم  رسیـع  دسرسـی  کتاب هـا 
کـدام  یـا  روان شـناختی  رشایـط  چـه  در  زندگـی ام  از  لحظـه 
مـکان جغرافیایـی بـوده ام«. پُـل ایـن مطلـب را در زندگـی ام با 
کتـاب کتاب هـا۸ توضیـح می دهـد، کتابـی کـه دربـارۀ کتـاب 
کتاب هایـش نوشـته اسـت. »هـر مدخـل خاطـره ای را از غیب 
حـارض می کنـد کـه در غیـر ایـن صـورت از دسـت می رفت یا 

بـا گذشـت زمـان محـو می شـد«.
کتاب هـا فایل هایـی نیسـتند کـه در مغزمـان آپلـود کنیـم، بـل 
تابلوفـرش زندگـی هسـتند کـه در کنـار چیزهـای  از  بخشـی 

بافتـه شـده اند دیگـر 
»نفریـن  عنـوان  بـا  نیویارکـر  بـرای  مطلبـی  در  کـروچ  یـان 
وجـوه  »خوانـدن  می نویسـد:  کـردن«۹  فرامـوش  و  خوانـدن 
بسـیار دارد کـه شـاید یکـی از آن هـا ترکیـب توصیف ناپذیـر 
و ذاتاً ناپایدار فکر و احسـاس و دسـتکاری های حسـی  باشـد 
کـه در لحظـه اتفـاق می افتـد و بعـد محـو می شـود. پـس چـه 
مقـدار از خوانـدن رصفاً نوعی خودشـیفتگی اسـت -نشـانه یی 
از اینکـه شـا کـه بودیـد و در زمـان مواجهـۀ بـا یـک مـن به 

می اندیشـیدید؟« چـه 
به نظـر مـن، خودشـیفتگی نیسـت کـه فصل هـای زندگـی را بـا 
هـری کـه آن هـا را ایجاد کـرده به یـاد آورید- بهـاِر رمان های 
عاشـقانه، زمسـتاِن داسـتان های جنایـی. امـا ایـن واقعیـت هـم 
مطـرح اسـت که اگـر فرهنـگ را با ایـن امید مـرف کنید که 
کتابخانه یـی ذهنـی بسـازید تـا هـر زمـان بـه آن رجـوع کنیـد، 

احتـاالً راه بـه جایـی منی برید.
کتاب هـا، فلم هـا، برنامه هـا و ترانه هـا فایل هایـی نیسـتند که در 
مغزمـان آپلـود کنیـم، بـل بخشـی از تابلوفـرش زندگی هسـتند 
کـه در کنـار چیزهـای دیگر بافته شـده اند. از دور شـاید دیدن 
یـک رشـته نـخ دشـوار باشـد امـا آن نخ بـه هر حـال رس جای 

خودش نشسـته.
هـوروات می گویـد: »خنده دار اسـت کـه فکر کنیـم خاطرات 
و  می شـوند  شـا  ذهـن  وارد  آن هـا  می شـوند،  پـاک  کامـالً 
به همین خاطـر اسـت کـه االن یک حافظـه دارید. امـا در واقع 
مجمـوع آن هـا بـا هـم یـک چیـز را می سـازد و آن، همـه چیز 

ماست«.

کتابنامه
فرهنگ   madanyatdaiسال دهم      سه شـنبه 5 حوت 1399 ly.com

زندگی و پیچ وخم هایش

شیوه درست کتابخوانی
 رولف دوبلی: ما به درستی کتاب منی خوانیم و کتاب خوانی را به نحو گزیده و با دقت کافی به انجام منی رسانیم. باید کتاب ها را به گونٔه متفاوت بخوانیم و برای این کار، چارچوب راهنام 
و پیرشوی خود را به شام پیشنهاد می کنم. بگذارید با یک مثال ساده مساله را توضیح دهم. هر بلیت قطار چند سفره در سوییس شش بخش جداگانه دارد. پیش از آغاز سفر، شام کارت 
خود را در یک دستگاه نارنجی رنگ قرار می دهید که تاریخ و زمان سفر را روی آن درج می کند و بخش کوچکی از گوشه سمت چپ کارت را برمی دارد. زمانی که هر شش بخش کارت مورد 
استفاده قرار گیرد، اعتبار بلیت به پایان رسیده و بلیت بی ارزش به شامر می رود. به همین ترتیب، برای خواندن کتاب ها نیز باید بلیتی را با پنجاه بخش متفاوت در نظر بگیریم. درست به 
شیوه بلیت های قطار، در اینجا نیز پیش از هر بار خواندن کتاب، باید یکی از این بخش ها را ثبت کنید؛ اما بر خالف بلیت چند سفری، این تنها بلیت شام خواهد بود و منی توانید در صورت 

متایل یکی دیگر تهیه کنید.

بـدون  شـک»رهنورد زریـاب « از معـدود نویسـندگان کهنـه کار و 

ژر ف نگر، در دنیای ادبیات داستانی افغانستان بود. 

اگرچـه زندگـی شـخصی اش، دردرسهـای زیـادی را برایـش پیـش 

کشـیده بـود، بـا ایـن حـال چنیـن می منایـد کـه اراده و قلـم ایـن 

نویسـندۀ کارکشـته، بـه  سـادگی عذر نیـاورده و عقب ننشسـته بود. 

سـوای آنکـه یـک نویسـنده  چقـدر می توانـد در دنیـای داسـتانی 

به ذهـن  را هرنمندانـه  خـود  داسـتانی  پیـام  و  باشـد  خـود خـالق 

خواننـده منتقـل کنـد، قلمـش در نهایت مسـیری را پیـش می گیرد 

کـه دانـش، تجربـه و فضـای زندگـی صاحـب قلـآن را می طلبـد. 

تاثیـر ایـن قاعـده در حدی اسـت کـه به سـادگی،هم سـاختار و هم 

محتـوای مـنت را متاثـر خواهد سـاخت. قلم »زریاب « نیز در بیشـر 

رمان هایـش به نحـوی تابـع ایـن اصـل اسـت و خواننـده می توانـد، 

حتـی بـا یـک خوانـش سـطحی، این نکتـه را در بیشـر نوشـته های 

وی به سـادگی مشـاهده کنـد، ماننـد رمان هـای »کاکـه شـش پر و 

دخـر شـاه پریـان «، »گلنـار و آیینه «، » درویش پنجـم « و در نهایت 

هـم »چارگـرد قالگشـتم... .« رمان»چارگـرد قالگشـتم...« یکـی از 

کارهـای مشـهور زریـاب نیـز به حسـاب می آیـد کـه نوشـته یی ژرف 

و جالـب می باشـد.

به تعـداد  می توانـد  اثـر،  یـا  مـنت  هـر  اینکـه  داشـت  نظـر  در  بـا   

خوانندگانـش حامـل معنـا و پیـام باشـد، جنبـۀ تربیتـی- اجتامعی 

ایـن رمـان، بیشـر از سـایر پیام هـا و معانـی مدنظر خالـق آن، مورد 

پسـند و متجیـد واقـع شـده اسـت.  نویسـنده از

و شـام  تـک مـن  تـک  روایـت می کنـد کـه  را  آغـاز، دردی  هـامن 

بیـش از چهـل سـال بـا آن زندگـی کرده ایـم: جنـگ مـا را به جـان 

هـم   می انـدازد، از هـم دورمـان  می کنـد و در نهایـت لبـاس هیـچ 

بـه تن مـان می پوشـاند و در ایـن زمینـه، هیـچ فرقـی بیـن ملیت هـا 

و قومیت هـای مختلـف، بیـن یـک مـادر و خواهـر افغـان بـا سـایر 

مـادران و خوهـران، وجـود نـدارد. درد، درد اسـت و همیشـه و برای 

همـه زجـرآور.

در بخشـی از داسـتان کـه نشسـنت چند کـودک را بـر بلندترین بام 

خانـۀ یـک محلـه، در یک غـروب خزانـی به تصویر می کشـد، صحنۀ 

به شـدت روا ن شـناختی طراحی شـده است.

تـک تـک آن کـودکان نشسـته در آن غـروب زیبـا، در خانواده هـای 

متفـاوت بـا سـطح اقتصاد متفـاوت و با زندگی نسـبتا متفاوت بزرگ 

شـده اند، از همیـن روسـت کـه هـر یـک نگرش خـاص خود

را در تحلیـل و بررسـی قضایـا دارنـد؛ هـر یـک چـون حکیمـی از 

حکیـامن زمانـه، به نحوی بـه قضایـا   می نگرند که اقتصـاد، خانواده 

و در نهایـت جریـان تربیتی شـان اقتضـا می کنـد.

می توانـد  آن،  عمـق  کـه  اسـت  عشـق  مسـالۀ  هـم  آخـر  دسـت  و 

به سـادگی فاصله هـا و تفاوت هـا را محـو کنـد.  فـردی افغـان، در 

یـک رابطـۀ عاشـقانه با دخر »روسـی« قرار می گیرد، وسـعت عشـق 

مرزهـا را بـه رسـمیت منی شناسـد  و عشـق هم چنـان پایدار اسـت؛ 

حتـی اگـر در نهایـت و در ظاهـر،

طـرح جدایـی و سـوخنت بـه خـود بگیـرد، شـاید هـم جدایـی بـرای 

آن اسـت کـه بـه مانـدگاری عشـق کمـک کنـد. در ایـن میـان، امـا 

چـه می شـود، اگـر بـا وصـف آگاهـی از نهایت عشـق، باز هم عشـق 

بورزیـم و زندگـی کنیـم؟ مگـر زندگـی چیـزی جـز عشـق و امیـد 

اسـت؟  دخـر بچه پـوش دیگـر »نـادر« اسـت کـه مسـیر متفاوتـی 

را در پیـش می گیـرد. پـدرش از بـدو تولـد او را بچه پـوش کـرده، 

چـون دو بـرادر بزرگ تـر نـادر در اردوی ملـی بوده انـد و پدرشـان 

فرزنـد  شـوند،  کشـته  پرسانـش  اسـت  ممکـن  اینکـه  دلیـل  بـه 

سـومش را کـه دخـر بـوده، بچه پـوش می کنـد. نـادر کـه اکنـون 

اسـت  دانشـگاه  فارغ التحصیـل  دارد،  سـال  در۲۰۱۴سـی وپنج 

و در یـک رشکـت نرم افـزار مـرصوف کار اسـت. او موسـس یـک 

سـازمان غیـر انتفاعـی اسـت کـه بچه پوش هـای جـوان را زیـر پـر و 

بـال می گیـرد و بـه آنهـا یـاد می دهد کـه چگونـه می توان یـک مرد 

جـوان و قـوی بـود، و بچه پوش هـا در آینـده بـه چـه ابزارهایی برای 

تحقـق ایـن امـر نیـاز دارنـد. 

منبع: ترجمان

کتاب خواندن در عرص انرتنت
چرا بیشتر کتاب هایی را که می خوانیم فراموش می کنیم؟

4

حکیم رشیدی

 مروری بر رمان »چار گرد قال گشتم...« نوشتۀ 
رهنورد زریاب



 به طـور کلـی هـر یـک از عوامـل و برچسـب های 

تـاب آوری کـودکان کـه در بـاال توضیـح داده شـد، 

و  کـودکان  کـه  را  اقداماتـی  و  آموزش هـا  مجمـوع 

والدیـن آنهـا می تواننـد برای ارتقـا تـاب آوری، انجام 

دهنـد، نشـان می دهـد. بایـد توجه داشـت که متام 

کـودکان و یـا متـام والدیـن بـه کل ایـن مجموعـه 

نیازی ندارند.

برخـی از ویژگی های بیشـر و برخـی از ویژگی های 

هـر چـه  ایـن وجـود  بـا  اسـتفاده می کننـد.  کمـر 

اسـتفاده از ایـن ویژگی هـا و آموزش آنهـا به کودکان 

افزایـش یابـد، کـودکان تاب آوری بیشـر و در نتیجه 

پاسـخ بهری بـه مشـکالت خواهند داشـت.

ظرفیـت  یـک  تـاب آوری  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 

کـودکان  همـۀ  در  کـه  اسـت  انسـانی  اساسـی 

مراقبیـن  سـایر  و  والدیـن  دارد.  پـرورش  بـه  نیـاز 

از طریـق گفتـار، کـردار و محیطـی کـه  کـودک، 

فراهـم می  آورنـد، تـاب آوری را در کـودکان تقویـت 

. می کننـد

 بزرگ سـاالنی کـه ارتقـای تـاب آوری، حامیت های 

در  را  کـودک  بـا  مرتبـط  و  نهادهـای  خانوادگـی 

دسـرس او قـرار می دهنـد، در واقـع کـودکان را 

تشـویق می کننـد تـا به طـور فزاینده یی، مسـتقل، 

مسـوول، هـم دل و نوع دوسـت باشـند و بـا امیـد، 

نزدیـک  موقعیت هـا  و  افـراد  بـه  اعتـامد  و  ایـامن 

شـوند. آنهـا بـه کـودکان مـی آموزنـد کـه چگونـه 

بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کننـد، مشـکالت را حل 

کننـد و افـکار، احساسـات و رفتارهـای منفـی را با 

موفقیـت کنـرول کننـد.

مشـکالتی  چـه  بـا  مواجـه  بـرای  کـودکان  امـا 

مواجـه  بـرای  کـودکان  دارنـد؟  نیـاز  تـاب آوری  بـه 

بـه  معمـول  غیـر  و  معمـول  مشـکالت  بسـیاری  بـا 

اسـاس  بـر  مشـکالت  ایـن  دارنـد.  نیـاز  تـاب آوری 

فراوانـی و طبـق یـک پـروژۀ بین املللـی در ارتبـاط 

بـا تـاب آوری کـودکان و والدیـن، به رشح زیر اسـت:

مـرگ پـدر و مادر یـا مادربزرگ و مادربـزرگ/ طالق/ 

جدایـی/ بیـامری والدیـن یـا خواهـر و بـرادر/ فقـر/ 

نقل مکان کردن خانواده یا دوسـتان/ آزار جسـمی و 

جنسـی/ رهاشـدن/ خودکشـی کردن/ ازدواج مجـدد 

و بسری شـدن در  بیـامری  والدیـن/ بی خامنانـی/ 

شـفاخانه/ بازگردانـدن اجبـاری به خانـواده از مراکز 

نگهـداری/ وجـود یـک عضـو معلـول در خانـواده/ از 

دسـت دادن شـغل یـا درآمـد والدین

بایـد توجـه داشـت که تـاب آوری برای سـالمت روان 

کودکان بسـیار مهم است. کودکانی که از تاب آوری 

بیشـری برخـوردار هسـتند بهر می توانند اسـرس 

را کنـرول کننـد؛ زیـرا ایـن یـک پاسـخ معمـول بـه 

حوادث دشـوار اسـت.

اگـر بخواهیـم مباحـث بـاال را به صورت کلـی عنوان 

بـه  تـاب آوری  آمـوزش  گویـای  زیـر  شـکل  کنیـم، 

اسـت: کـودکان 

یکـی دیگـر از سـواالت مهـم در آمـوزش تـاب آوری 

بـه کـودکان ایـن اسـت کـه اساسـا عوامـل فـردی و 

محیطـی در ارتقای تـاب آوری کودکان چیسـت؟ در 

ادامـۀ ایـن نوشـتار عوامـل فـردی و محیطـی مـورد 

نیـاز و مهـم بـرای ارتقـا سـطح تـاب آوری کـودکان 

ذکـر خواهـد شـد:

عوامل فردی مورد نیاز:

تنظیم عواطف

درک کنرول و توانایی تاثیرگذاری بر زندگی خود

عزت نفس و خودکارآمدی

در  هدفـی  داشـنت  و  برنامه ریزی کـردن  توانایـی 

زندگـی

وجود مهارت های اجتامعی و مهارت های ارتباطی

همدلی

حس شوخ طبعی

بهزیستی جسمی

ظرفیت فکری و شایستگی های شناختی باالتر

عوامل محیطی- اجتامعی مورد نیاز:

حامیـت  و  گسـرده  خانوادگـی  تعامـالت  وجـود 

ه کننـد

وجود رابطۀ نزدیک با یک مربی

وجود تجارب مثبت در مکتب

وجود حامیت های اجتامعی

وجود محیط مذهبی یا اعتقادی

وجود فعالیت های فوق برنامه

نتیجه گیری

تـاب آوری در واقـع مجموعـۀ از صفاتـی اسـت کـه 

بـه طـور طبیعـی بـا برآورده شـدن نیازهـای اساسـی 

ایجـاد مـی شـود. ایـن صفـات بـه شایسـتگی های 

اجتامعـی، ماننـد همدلـی و مهارت هـای ارتباطـی، 

و  برنامه ریـزی  و  اسـتقالل  مسـاله،  حـل  توانایـی 

هدف منـدی بـرای آینـده می انجامـد. بنابرایـن یک 

کـودک تـاب آور بهـر می توانـد بـا تقاضـای کمک از 

دیگـران و ارزیابـی آگاهانـۀ گزینه ها بـه چالش های 

هم چنیـن  کودکانـی  چنیـن  دهـد.  پاسـخ  روبـه رو 

قـادر خواهنـد بـود احسـاس هویـت و خوش بینی را 

در برابر مشـکالت حفـظ کنند. مطالعـات هم چنین 

نیازهـای  تامیـن  صـورت  در  کـه  داده انـد  نشـان 

اساسـی ماننـد امنیـت، عشـق و اعتـامد به نفـس و 

عـزت نفـس در سلسـله مراتـب نیازهـای مازلـو، این 

صفـات بـه طـور طبیعـی بـا تـاب آوری همراه اسـت.

برخـی از عوامـل تـاب آوری، فـردی و درونی هسـتند 

کـه شـامل مهارت هایـی ماننـد حل مسـاله، کنرول 

اسـت.  خودکارآمـدی  و  احساسـات  تنظیـم  خـود، 

امـا عوامـل بیرونـی نیـز مهم هسـتند. برخـی از این 

از  اسـت،  بـه سیسـتم دلبسـتگی  مربـوط  تاثیـرات 

جملـه داشـنت والدیـن یـا مراقبیـن حامـی، روابـط 

روابـط  و  دل سـوز  بزرگ سـاالن  دیگـر  بـا  نزدیـک 

نزدیـک بـا همسـاالن.

 برخـی دیگـر نیز در سیسـتم های فراتـر از خانواده، 

کـه  شـده اند  گنجانـده  محلـی  جامعـه  و  مدرسـه 

شـامل ویژگی هـای فرهنگـی، مذهبـی و اعتقـادی 

در یـک جامعـه انـد. در راسـتای همیـن ویژگی هـا 

بـا  تعامـل  در  »کودکـی  اسـت:  معتقـد  ماسـنت 

شـده  گنجانیـده  اجتـامع  و  خانـواده  دوسـتان، 

اسـت و هم چنیـن نحـوۀ عمل کـرد سـایر سیسـتم ها 

نقـش به سـزایی در توانایـی آن کـودک بـرای غلبـه 

کـه  اسـت  بدیهـی  بنابرایـن  دارد.«  نامالیـامت  بـر 

ارتقـای تـاب آوری در کـودکان یـک امر چنـد وجهی 

و دارای مجموعه یـی از عوامل اسـت. ایـن عوامل از 

والدیـن آگاه و آمـوزش مهارت هـا بـه کـودکان رشوع 

و بـه امنیـت در جامعـه و وجـود  نهادهـای مسـوول 

و آموزشـگر ختـم مـی گـردد. بنابرایـن در پایـان بـر 

نقـش خانـواده، گـروه همسـاالن، مدرسـه و جامعـه 

مـی  تاکیـد  کـودکان  بـه  تـاب آوری  آمـوزش  بـرای 

گـردد.

تریبون
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 شـاید بزرگ تریـن معضلـی کـه جهـان سـوم و خاورمیانـه با 

آن مواجـه اسـت، در همیـن جملـه کوتـاه بودیـار خالصه شـده 

باشد. 

از شـاهزاده عربسـتان تا بشـار اسد و سـایر حاکامن این منطقه 

فکـر مـی کننـد بـا پوشـیدن دریشـی و نکتایی، اصـالح صورت 

و خریـد چنـد تابلوی نقاشـی گران قیمت، نشسـت و برخاسـت 

بـا حاکـامن غربی، فالـو کردن چنـد هرنمند هالیـوودی و چند 

توییـت بـه زبان انگلیسـی و گفـنت چند جمله در رسـای آزادی 

و امثالهـم، مدرن می شـوند. 

آنهـا منـی داننـد کـه مـدرن بـودن شـیوه یی از بـودن در جهان 

اسـت. آنهـا منی داننـد مـدرن بـودن بیـش از آنکـه قابـل تقلید 

آنهـا  دارد.  تربیتـی  و شـیوه  زندگـی  محیـط  در  ریشـه  باشـد، 

از شـناخت و فهـم جهـان  منی داننـد مـدرن بـودن شـیوه یی 

است.

آنهـا منی داننـد کـه حتـی خود دانسـته یـا ندانسـته مهمرین 

و  لیربالیـزم  بـه  آنهـا  نقـد  متـام  و  مدرننـد  جهـان  دشـمنان 

دموکراسـی غربـی و امپریالیـزم و.. ریشـه در هـامن ضدیت آنها 

بـا شـیوه زیسـت مـدرن دارد. 

 آنهـا منـی داننـد کـه اگـر بـرای لحظه یـی از ایـن منایش هـای 

ظاهـری و منایشـی فـارغ شـوند بالفاصلـه ناخـودآگاه تاریخـی 

و سـاختار قومـی و قبیلـه ی و فرقه یی شـان خـود را بـه مـنت 

می رسـاند و دوبـاره هـامن جمـود و تعصب و خرافات ته نشـین 

شـده اسـت کـه در قالـب سیاسـت ورزی و تحلیـل و نقـد و.. باز 

می گـردد.

 بزرگ تریـن مشـکل جوامـع خاورمیانـه بـا جهان غرب نه ریشـه 

در لیربالیـزم و نئولیربالیـزم و دموکراسـی دارد و نـه از سـابقه 

امپریالیسـتی ایـن کشـورها نشـات می گیـرد. )کـه اگـر چنین 

بایـد روسـیه جایـگاه دشـمن اول و اصلـی مـا را  بـود اکنـون 

اشـغال می کـرد.( مشـکل اصلی  متـام گفتامن های سـتیزه جو 

و تهاجمـی در خاورمیانـه ریشـه در مخالفـت و عدم شـناخت و 

پذیـرش جهـان مـدرن توسـط ایـن گفتامن هاسـت. از نیروهای 

لنیسـت ها  و  فدایـی  و  مجاهـد  چریک هـای  و  کمونیسـت 

و مائوئیسـت ها تـا بنیادگرایـان دینـی و طالبـان و القاعـده و 

محافظه کاران همه در این پدیده مشـرک هسـتند و آن سـتیز 

بـا مولفه هـای زیسـتی جهـان مـدرن اسـت. 

و  ضدآمریکایـی  کـرده  بـاد  گردن هـای  رگ  ایـن  از  بسـیاری 

ضداروپایـی کـه هـر چیـز غربی را به امپریالیزم و فسـاد نسـبت 

در  مـدرن  ماقبـل  جهـان  سـتیزه جویان  واقـع  در  می دهنـد، 

مقابـل جهـان مـدرن هسـتند. بسـیاری از ایـن عنوان هـای هر 

روزه محافظـه کاران علیـه مفاهیمـی ماننـد حقـوق بـرش غربـی 

و  غـرب  در  زن  جایـگاه  و  غربـی  دموکراسـی  و  غربـی  آزادی  و 

فـالن و فـالن نـه بـرای 

نقـد جهـان غـرب بل از 

موضـوع دفاع از زیسـت 

جهـان ماقبـل مدرن در 

مـدرن  جهـان  مقابـل 

است. 

یـک  آنهـا  همـه  امـا 

فرامـوش  را  واقعیـت 

مـی کننـد و آن اینکـه 

نخواهنـد  یـا  بخواهنـد 

یـا  دیـر  جهـان  متـام 

کـه  روشـی  هـر  بـا  زود 

جـز  چاره یـی  شـده 

مولفه هـای  پذیـرش 

مـدرن  جهـان  زیسـت 

در  و  داشـت  نخواهـد 

ایـن راسـتا هر کشـوری 

کـه مقاومـت بیشـری در مقابـل جهـان مـدرن منایـد، نفـوذ 

صورتـش  و  شـکل  بدتریـن  در  را  مـدرن  زیسـتی  مولفه هـای 

کـرد. خواهـد  تجربـه 

پ.ن: بدیهـی اسـت ایـن نـگاه بـه معنـای تطهیـر تاریـخ پـر از 

کشـتار و خشـونت و اسـتعامر غرب نیسـت، بل مسـاله بررسی 

در  خاورمیانـه  رادیـکال  گفتامن هـای  مخالفـت  اصلـی  ریشـه 

مقابـل زیسـت جهـان غـرب اسـت.

قانومنندترین کشورهای جهان کدامند؟
شاخص حاکمیت قانون )WJP Rule of Law Index(  شاخصی است که در ۱۲۸ کشور جهان وحوزه قضایی این کشورها به بررسی 

میزان حاکمیت قانون و شفافیت می پردازد.

است  ملیت های مختلف  از  وکیل  از دهها  متشکل  بین املللی  مدنی  که یک سازمان  عدالت جهانی  پروژه  توسط سازمان  این شاخص 

سنجیده می شود.

قانومنندترین و شفاف ترین کشورهای جهان دمنارک، ناروی، فنلند، سویدن، آملان، کانادا، اسرالیا، سنگاپور، انگلیس و جاپان هستند.

بی قانون ترین و غیرشفاف ترین کشورها ونزوال، کانگو، مرص، افغانستان، پاکستان، زیمباوه، اوگاندا، بنگالدش، اتیوپی، میامنار، آنگوال، 

ایران، نیجریه و ترکیه هستند.

تاب آوری؛ مهارت مورد نیاز زندگی امروز

جهان مدرن

کودکان برای غلبه بر بسیاری از نامالیمات که در زندگی با آنها روبه رو می شوند، به تاب آوری 
نیاز دارند. آنها به تنهایی نمی توانند این کار را انجام دهند

مینا دشتبالی/ بخش دوم

فرهاد قنبری

شما مدرن به دنیا می آیید، مدرن نمی شوید! 
)ژان بودریار(

آنها منی دانند که اگر   
برای لحظه یی از این 

منایش های ظاهری و 

منایشی فارغ شوند 

بالفاصله ناخودآگاه 

تاریخی و ساختار قومی و 

قبیله ی و فرقه یی شان خود 

را به منت می رساند و دوباره 

هامن جمود و تعصب و 

خرافات ته نشین شده 

است که در قالب 

سیاست ورزی و تحلیل و 

نقد و.. باز می گردد.

آنها منی دانند که اگر   
برای لحظه یی از این 

منایش های ظاهری و 

منایشی فارغ شوند 

بالفاصله ناخودآگاه 

تاریخی و ساختار قومی و 

قبیله ی و فرقه یی شان خود 

را به منت می رساند و دوباره 

هامن جمود و تعصب و 

خرافات ته نشین شده 

است که در قالب 

سیاست ورزی و تحلیل و 

نقد و.. باز می گردد.



احتـامال آیفـون ۱۳پـروی اپل، اواخر سـال میـالدی عرضه خواهد شـد. 

طبـق تصاویـر منتـرش شـده از ایـن دسـتگاه جدیـد، به نظـر می رسـد هیـچ 

پورتی در آن به کار نرفته است.

اپـل در سـال 2020 از 4 مـدل تلیفـون آیفـون رومنایـی کـرده بـود. طبـق 

اخبـار منتـرش شـده آیفـون ۱۳ پـرو در  اواخـر سـال ۲۰۲۱ عرضـه خواهـد 

شـد. مشـخصات مدل های پرو و پرومکس نیز با منایش گرهای ۶.۱ و ۶.۷ 

اینچـی پیـش از ایـن منترش شـده بـود. هم اکنـون رندرهایـی از این تلیفون 

جدیـد منترش شـده که نشـان می دهد قرار اسـت بـدون وجود پـورت عرضه 

شـود. کاربـر بـرای چارج این تلیفون تنها از چارج بی سـیم اسـتفاده خواهد 

کرد.

 بـا توجـه بـه گزارش هـای گذشـته مبنـی بـر اسـتفاده از چـارج بی سـیم، 

اکنـون ایـن موضـوع تاییـد شـده اسـت. در این تصاویر مشـخص اسـت که 

محصـول جدیـد بـا تـچ کوچک تـری عرضـه خواهـد شـد. همچنیـن فیـس 

آیـدی بـه همـراه تچ آیـدی زیر منایش گـر در این تلیفـون قرار گرفته اسـت. 

بـه  ایـن ترتیـب تلیفون هـای آیفـون۱۳ بـرای بـازدن قفـل مجهز بـه دو روش 

بایومریـک خواهنـد بود.

 طراحی قرارگیری دوربین های چندگانه در پنل پشتی نیز به صورت 

یک ماژول چهارکنج و متفاوت با آیفون۱۲ است. احتامال آیفون۱۳ پرو 

به منایش گر LTPO و فناوری صفحۀ همیشه روشن مجهز خواهد بود. 

دوربین آیفون های جدید نیز به فناوری قابلیت عکاسی نجومی خودکار 

مجهز می شوند.

***

کمبود انرژی، کارخانۀ ساخت 
چیپ سامسونگ را تعطیل کرد

به گـزارش The Verge، سامسـونگ موقتـا مجبـور شـد تولیـد چیـپ در 

کارخانـۀ خود در شـهر آسـتین ایـاالت متحـدۀ آمریکا را متوقـف کند. دلیل 

ایـن توقـف تولیـد کمبـود انـرژی در ایالـت تگـزاس اعـالم شـده اسـت. 

سامسـونگ در بیانیـه اش اعـالم کـرد بـا پی بـردن به کمبـود انـرژی در ایـن 

شـهر، رشایط مناسـبی فراهم کرد تا با رعایت مسـایل امنیتی، این کارخانه 

انـرژی  رشایـط  این کـه  به محـض  البتـه  شـود.  تعطیـل  محـدودی  مـدت 

به حالت معمول بازگردد، فعالیت این کارخانه از رس گرفته می شود.

سـازمان انـرژی شـهر آسـتین به دلیـل کمبـود انـرژی بـه  رشکت هـای بزرگ 

فعـال در ایـن منطقـه دسـتور داد که فعالیت شـان را متوقف کننـد. کمبود 

انـرژی در شـهر آسـتین باعـث شـده اسـت دویسـت هزار خانـه در این شـهر 

بـدون برق باشـند.

هنـوز مشـخص نیسـت کارخانـۀ تولیـد مک پروی رشکـت اپل واقع در شـهر 

آسـتین نیـز فعالیتـش را متوقـف می کنـد یـا خیـر. سـخن گوی اپـل هنـوز 

دربـارۀ این موضوع واکنشـی نشـان نداده اسـت. یکی دیگـر از رشکت های 

فعـال در شـهر آسـتین، NXP اسـت کـه قطعـات نیم رسـانا تولیـد می کند. 

ناگفتـه منانـد فعالیـت ایـن رشکـت هـم فعـال متوقـف شـده اسـت.  از قـرار 

معلـوم این خاموشـی و فعالیت نکـردن کارخانۀ سامسـونگ، میلیون ها دالر 

رضر بـرای ایـن رشکـت به همـراه دارد. وب سـایت Tom’s Hardware سـال 

۲۰۱۸ بـه ایـن موضـوع اشـاره کرد که توقـف ۳۰دقیقه یی خـط   تولید یکی 

از کارخانه هـای سامسـونگ در کوریای جنوبـی باعـث کمبـود ۱۱درصـدی 

حافظـۀ فلـش NAND بـرای چندیـن مـاه شـد. ازآنجا کـه این قطـع انرژی 

کارخانـۀ شـهر آسـتین سامسـونگ بـا اعـالم قبلـی انجـام شـده بـود، بعیـد 

به نظـر می رسـد سامسـونگ بـا رضر زیـادی مواجـه شـود. کارخانـۀ شـهر 

آسـتین سامسـونگ وظیفـۀ تولید حافظه هـای مختلـف را برعهـده دارد. در 

سـال های گذشـته، ایـن کارخانـه حافظه هـای DRAM و NAND و حتـی 

پردازنده هـای موبایـل تولیـد کـرده اسـت. در وب سـایت سامسـونگ، گفته 

شـده اسـت کـه ایـن کارخانه درحال حـارض چیپ هـای ۱۴نانومـری تولید 

می کنـد. چند وقت پیش نیز، مشـخص شـد سامسـونگ قصـد دارد در این 

کارخانـه رونـد تولیـد چیپ هـای ۳ نانومـری را رشوع کند.

علـم  دانشـمندان  از  گروهـی  پیـش،  سـال  پنـج 

تغذیـه، مطالعـه کردنـد کـه امریکایی هـا چـه غذاهایی 

می خورنـد و بـه نتیجـۀ تعجـب آوری رسـیدند: بیـش از 

امریکایـی  هـر  کـه  کالری هایـی  متـام  از  نیمـی 

به طورمتوسـط مـرصف می کنـد، از غذاهـای به شـدت 

فرموالسـیون های  به عنـوان  کـه  می آیـد  فراوری شـده 

صنعتـی تعریـف می شـود و مقادیر زیـادی قند، منک، 

ترکیـب  باهـم  را  افزودنی هـا  دیگـر  و  چربـی  روغـن، 

می کند.

به گـزارش نیویارک تایمـز، غذاهـای بـا درجـۀ فـراوری 

زیـاد بـا وجـود ارتباط شـان بـا چاقـی، بیـامری قلبـی، 

دیابـت نـوع۲ و دیگـر مچاکلیـت سـالمتی ، همچنـان 

می زننـد.  را  حـرف اول  امریکایی هـا  غذایـی  رژیـم  در 

به دلیـل  و  هسـتند  راحـت  و  ارزان  غذاهـا  نـوع  ایـن 

طعـم دل چسـب به طـور گسـرده عرضـه می شـوند. بـا 

یکـی  می گوینـد  دانشـمندان  از  بسـیاری  این حـال، 

دیگـر از دالیل مـرصف فراوان این نوع غذاها آن اسـت 

کـه بـرای بسـیاری از افراد فقط نـه تنها وسوسـه انگیز؛ 

در   دانشـمندان  البتـه  هسـتند.  نیـز  اعتیـادآور  بـل 

این بـاره اختـالف  نظـر دارنـد.

 American Journal of Clinicalمجلـۀ اخیـرا 

Nutrition  پشـت صحنۀ اعتیـاد غذایـی و این موضوع 

را بررسـی کرده اسـت که آیا غذاهای فوق فراوری شـده 

ممکـن اسـت در پرخـوری و چاقـی موثـر باشـند ؟

در ایـن مطالعـه، بحـث میـان دو کارشـناس برجسـته، 

گـروه  دانشـیار  گیرهـارت،  اشـلی  داکـر  یعنـی 

یوهانـس  داکـر  و  میشـیگان  دانشـگاه  روان شناسـی 

روان شناسـی  و  روان پزشـکی  گـروه  رییـس  هیبربنـد، 

دانشـگاه دویسـبورگ اسـن آملـان، مطـرح می شـود. 

ایجـاد  بـه  بالینـی،  روان شـناس  گیرهـارت،  داکـر 

»مقیـاس اعتیـاد به موادغذایـی ییـل« کمـک کـرده که 

پرسـش نامۀ اسـت کـه از آن بـرای تعییـن ایـن موضوع 

اعتیـادآور  رفتـار  عالیـم  فـرد  کـه  می شـوند  اسـتفاده 

دربرابـر غـذا را نشـان می دهـد یـا خیـر.

  داکـر گیرهـارت و همکارانـش در مطالعـۀ روی بیـش 

از پنج صـد نفـر دریافتنـد کـه برخـی از غذاهـا احتامال 

می شـوند؛  اعتیـاد  شـبیه  غذایـی  رفتارهـای  موجـب 

ماننـد ولع شـدید، کنرول نکـردن و ناتوانی در کاهش 

مـرصف. در صـدر این فهرسـت پیتـزا، چاکلیت، چپس 

و  رسخ شـده  کچالـو  بسـتنی،  شـیرینی ها،  کچالـو، 

چیزبرگـر قرار داشـت.

داکـر گیرهـارت در پژوهشـش، دریافـت کـه غذاهـای 

مـواد  بـا  زیـادی  اشـراکات  فراوری شـده  به شـدت 

و  سـگرت  هم چـون  آنهـا  اجـزای  دارنـد.  اعتیـادآور 

و  گرفتـه  طبیعـی  غذاهـای  و  گیاهـان  از  کوکاییـن، 

می شـود  آنهـا  جـذب  کاهـش  موجـب  کـه  ترکیباتـی 

)ماننـد فیـرب، آب و پروتییـن(، از آنهـا حـذف می شـود. 

بـه  و  تخلیـص  آنهـا  عنـارص  لذت بخش تریـن  سـپس 

جـذب  به رسعـت  کـه  می شـود  تبدیـل  فراورده هـای 

فعال کـردن  بـرای  را  آنهـا  توانایـی  و  می شـوند  خـون 

و  پـاداش  کـه  می دهـد  افزایـش  مغـز  از  بخش هایـی 

می کننـد. تنظیـم  را  انگیـزش  و  عواطـف 

غلیظ کننده هـا،  منـک،  گیرهـارت،  داکـر  به گفتـۀ 

افزودنی هـای  دیگـر  و  مصنوعـی  طعم دهنده هـای 

موجـود در غذاهـای به شـدت فراوری شـده بـا تقویـت 

ویژگی هایـی ماننـد بافـت و احسـاس دهانـی جاذبـۀ 

آنهـا را افزایـش می دهـد، بـه هامن شـکلی که سـگرت 

بـرای  افزودنی هـای طراحی شـده  از  حـاوی مجموعـۀ 

افزایـش قابلیت اعتیادآوری اسـت. بـرای مثال، منتول 

می کنـد؛  کمـک  نیکوییـن  تلـخ  طعـم  پوشـاندن  بـه 

درحالی کـه کاکایـو کـه در برخـی از سـگرتها اسـتفاده 

می شـود، مجـاری هوایـی را متسـع می کنـد و جـذب 

افزایـش می دهـد. را  نیکوتیـن 

مشـرک  وجهـی  می کنـد  بیـان  گیرهـارت  داکـر 

فوق فراوری شـده  غذاهـای  وسوسـه انگیزترین  میـان 

و  زیـادی چربـی  آنهـا حـاوی مقادیـر  ایـن اسـت کـه 

کاربوهایدریت هـای تصفیه شـده هسـتند. ایـن ترکیب 

قـوی به نـدرت در غذاهـای طبیعـی دیـده می شـود که 

انسـان بـرای خـوردن آنهـا تکامـل پیـدا کـرده اسـت؛ 

ماننـد میوه ها، سـبزیجات، گوشـت، مغزهـای گیاهی، 

عسـل، لوبیـا و دانه هـا. بسـیاری از غذاهایـی کـه در 

از  یـا  کاربوهایدریـت  از  یـا  می شـوند  یافـت  طبیعـت 

چربی هـا رسشـار هسـتند؛ امـا معمـوال حـاوی مقادیـر 

زیـادی از هـر دو نیسـتند. داکـر گیرهـارت می گویـد:

غذاهـای  دربرابـر  اعتیـادآوری  رفتـاری  پاسـخ  مـردم 

طبیعـی مفیـد بـرای سـالمتی تجربـه منی کننـد. ایـن 

زیرمجموعـۀ از غذاهـای به شـدت فراوری شـده اسـت و 

شـبیه روشـی مهندسـی می شـوند کـه مـواد اعتیـادآور 

کـه  هسـتند  غذاهایـی  این هـا  می سـازیم.  را  دیگـر 

بـروز  و  کنـرول  از دسـت رفنت  موجـب  می تواننـد 

رفتارهـای اجباری و مشکل سـاز شـوند؛ درسـت شـبیه 

سـگرت  و  الـکل  در  آنچـه 

. می بینیـم

در  گیرهـارت  داکـر 

دریافـت  مطالعه یـی 

مـرصف  افـراد  وقتـی  کـه 

به شـدت  غذاهـای 

کاهـش  را  فراوری شـده 

می دهنـد، عالیمـی ماننـد 

خسـتگی  تحریک پذیـری، 

و  غـم  احسـاس  شـدید، 

تجربـه  را  شـدید  عطـش 

شـبیه  کـه  می کننـد 

عالیـم تـرک اعتیـاد اسـت 

مرصف کننـدگان  در  و 

موادمخـدر دیده می شـود.

در  دیگـر  پژوهشـگران 

مطالعـات تصویربـرداری مغـز دریافته ا نـد، افـرادی کـه 

به طورمـداوم غذاهـای بی کیفیـت را مـرصف می کننـد، 

بـا گذشـت زمـان دربرابـر آنهـا می توانند مقاومـت پیدا 

بـه هـامن  بـرای رسـیدن  کننـد کـه موجـب می شـود 

سـطح از لـذت، بـه مقادیر بیشـری از آنها نیاز داشـته 

باشـند.

اسـت  شـده  رو بـه رو  بیامرانـی  بـا  گیرهـارت  داکـر    

)برخـی چـاق و برخـی الغـر( که بـرای کنـرول مرصف 

بـه  و  می کننـد  تقـال  فراوری شـده  به شـدت  غذاهـای 

نتیجه یـی منی رسـند. برخـی سـعی می کننـد در حـد 

متعـادل از ایـن غذاهـا بخورنـد؛ امـا ناگهـان متوجـه 

می شـوند کـه کنـرول خـود را از دسـت داده انـد و تـا 

حـدی از ایـن غذاهـا می خورنـد که احسـاس بیامری و 

پریشـانی می کننـد. بسـیاری از بیـامران وی بـا وجـود 

افزایـش  و  کنرول نشـده  دیابـت  بـا  گریبان گیربـودن 

وزن بیش ازحـد و دیگـر مچاکلیت سـالمتی منی توانند 

ایـن غذاهـا را تـرک کننـد. 

از  مـن  مراجعه کننـدگان  از  بسـیاری  گفـت:  او 

به شـدت  غذاهـای  مـرصف  منفـی  پیامدهـای 

اسـراتژی های  معمـوال  و  هسـتند  آگاه  فراوری شـده 

مختلفـی ماننـد رژیم هـای غذایـی مختلـف را امتحـان 

کرده انـد تـا بتواننـد مـرصف این نـوع غذاهـا را کنرول 

کننـد. درحالی کـه ایـن تالش هـا ممکـن اسـت بـرای 

مـدت زمـان کوتاهـی موثـر باشـد، تقریبـا همیشـه آنها 

برمی گردنـد. قبـل  وضعیـت  بـه 

کـه  اسـت  مخالـف  تصـور  ایـن  بـا  هیبربنـد  داکـر 

وی،  اسـتدالل  بنابـر  اسـت.  اعتیـادآور  غذایـی  هـر 

درحالی کـه چیپـس کچالـو و پیتـزا بـرای برخـی افـراد 

موجـب  برسـد،  به نظـر  مقاومت ناپذیـر  اسـت  ممکـن 

مشـخصۀ  کـه  منی شـوند  ذهـن  حالـت  در  تغییـر 

مـواد اعتیـادآور اسـت. بـرای مثـال، سـگرت کشـیدن 

هیروییـن  مـرصف  یـا  الکلـی  مرشوبـات  نوشـیدن  یـا 

به رسعـت روی مغـز تاثیـر می گـذارد؛ امـا غـذا این طور 

 . نیسـت

هـر  می توانیـد  شـام  اسـت:  معتقـد  هیبربنـد  داکـر 

داروی اعتیـادآوری را مـرصف کنیـد و همیشـه هـامن 

داسـتان اسـت کـه تقریبـا هر کسـی پـس از مرصف آن 

دچـار تغییـری در حالـت ذهـن می شـود. ایـن نشـان 

می دهـد کـه ایـن مـاده روی سیسـتم عصبـی مرکـزی 

شـام اثرگـذار اسـت؛ امـا همـۀ مـا غذاهـای به شـدت 

فراوری شـده را مـرصف می کنیـم و کسـی ایـن تغییـر 

حالـت ذهـن را تجربـه منی کنـد؛ زیـرا تاثیـر مسـتقیم 

ناشـی از یـک مـاده، روی مغـز وجـود نـدارد.

در اختـالالت مـرصف مـواد، افـراد بـه مـادۀ شـیمیایی 

خاصـی ماننـد نیکوتیـن موجـود در سـگرت یـا اتانـول 

کـه  می شـوند  وابسـته  الکلـی  مرشوبـات  در  موجـود 

روی مغـز اثـر می گـذارد. آنهـا در ابتـدا بـرای رسـیدن 

بـه رسخوشـی به دنبـال ایـن مـادۀ شـیمیایی می رونـد 

و سـپس بـرای تسـکین عواطـف منفی و افـرسده به آن 

وابسـته می شـوند. بااین حـال به گفتـۀ داکـر هیبربند، 

در غذاهـای به شـدت فراوری شـده هیـچ ترکیبی وجود 

نظـر  در  اعتیـادآور  مـادۀ  به عنـوان  بتوانـد  کـه  نـدارد 

گرفتـه شـود. درحقیقت، شـواهد نشـان می دهـد افراد 

چاقـی کـه پرخـوری می کننـد، معمـوال طیـف وسـیعی 

از غذاهـا را بـا بافت هـا و طعم هـا و ترکیبـات مختلـف 

مـرصف می کننـد.

  طبـق اسـتدالل داکـر هیبربنـد، پرخـوری تـا حـدی 

تحت تاثیـر بازاریابـی صنایـع غذایـی قـرار دارد کـه هر 

سـال بیـش از بیسـت هزار محصـول جدیـد را وارد بازار 

مختلـف  انـواع  بـه  بی پایانـی  مـردم دست رسـی  بـه  و 

می دهـد.  نوشـیدنی ها  و  غذاهـا 

وی افـزود: »ایـن تنـوع غذاهاسـت کـه بسـیار جذاب و 

مشکل سـاز اسـت، نـه مـادۀ واحدی کـه در ایـن غذاها 

دارد.« وجود 

افزون برایـن مخالفـان موضـوع اعتیـاد غذایـی اشـاره 

می کننـد کـه بیشـر افـراد هـر روز و بدون نشـان دادن 

را  فراوری شـده  به شـدت  غذاهـای  اعتیـاد،  عالیـم 

گیرهـارت  داکـر  ایـن،  باوجـود  می کننـد.  مـرصف 

متذکر می شـود مـواد اعتیـادآور متـام مرصف کنندگان 

را بـه خود وابسـته منی کننـد. طبق پژوهش هـا، حدود 

دوسـوم از مرصف کننـدگان سـگرت معتـاد می شـوند؛ 

منی کننـد.  پیـدا  اعتیـاد  افـراد  یک سـوم  درحالی کـه 

فقـط حـدود ۲۱درصـد از مرصف کننـدگان کوکاییـن 

درحالی کـه  می شـوند؛  خودمعتـاد  زندگـی  طـول  در 

فقـط ۲۳درصـد از افـرادی کـه الکـول می نوشـند، بـه 

آن اعتیـاد پیـدا می کننـد.

عوامـل  از  وسـیعی  طیـف  می دهـد  نشـان  مطالعـات 

آسـیب  تجربـۀ  خانوادگـی،  سـابقۀ  جنتیـک،  ماننـد 

روحـی و رشایـط اجتامعی اقتصـادی و محیطی بر این 

موضـوع موثرنـد کـه آیـا فـرد بـه ماده یـی اعتیـاد پیـدا 

می کنـد. داکـر گیرهـارت می گویـد: »اکرث افـراد مواد 

منی شـوند؛  معتـاد  و  می کننـد  امتحـان  را  اعتیـادآور 

بنابرایـن، اگـر ایـن غذاهـا اعتیـادآور هسـتند، انتظـار 

نداریـم همـۀ افـراد جامعه بـه آنهـا اعتیاد پیـدا کنند.«

افـرادی کـه در زمینـۀ محدودکـردن مـرصف  بـرای  او 

دارنـد،  مشـکل  فراوری شـده  به شـدت  غذاهـای 

راهکارهایـی ارایـه می دهـد. وی بـه ایـن افـراد توصیـه 

می کنـد آنچـه می خورنـد، یادداشـت کننـد تـا بتواننـد 

غذاهایـی را بشناسـند کـه بیش از همه آنها را به سـوی 

خـود جلـب می کننـد؛ یعنـی غذاهایی کـه موجب ولع 

شـدیدی می شوند و وقتی خوردنشـان را رشوع کردید، 

دیگـر منی توانیـد از خـوردن آنهـا دسـت برداریـد.

دانـش و تکـنالوژی
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غذاهای ناسالم فقط مضر نیستند؛ بل ممکن است اعتیادآور هم باشند

بیل گیتس: سفر به مریخ فرصت سوزی است
 گیتـس در جریـان پادکسـت Sway نرشیـه نیویـارک تایمـز می گویـد کـه فـرار بـه کـره مریـخ -رویـای ایـالن ماسـک، موسـس کمپانـی فضایـی 
اسـپیس اکـس و دیگـر متفکریـن آرمان شـهرگرایی تکنالوژیـک- چیـزی نیسـت کـه بـه عقیـده او بهرتیـن گزینـه ممکن باشـد. او این بحـث را پیش 
می کشـد کـه کارهـای مهم تـری بـرای انجـام دادن در زمیـن داریـم، برای مثـال کاهش ردپای کاربنـی صنایع مختلف یا توسـعه و توزیع واکسـین . در 

قیاس با متام این ها، گیتس قادر به درک متایل به سفر -یا فرار- به سیاره رسخ نیست.
او می گویـد: »مـا اساسـا در حوزه هـای دشـوار کار خاصـی منی کنیـم: حوزه هایـی نظیـر فلزات، مالت و گوشـت. و متاسـفانه چیزهایی که مـردم به آن 

فکـر می کننـد -ماننـد بـرق و موتر هـای تـک  نفره- تنها یک سـوم از مشـکل را تشـکیل داده انـد. بنابراین باید روی دو سـوم باقی مانـده کار کنیم«.

 برخی کارشناسان علم تغذیه معتقدند غذاهای بسیار فراوری شده، مانند چپس، کچالو و ایس  کریم اعتیادآور هستند و مغز 

را به سوی پرخوری هدایت می کنند.

در اختالالت مرصف مواد،   
افراد به مادۀ شیمیایی خاصی 

مانند نیکوتین موجود در 

سگرت یا اتانول موجود در 

مرشوبات الکلی وابسته 

می شوند که روی مغز اثر 

می گذارد. آنها در ابتدا برای 

رسیدن به رسخوشی به دنبال 

این مادۀ شیمیایی می روند و 

سپس برای تسکین عواطف 

منفی و افرسده به آن وابسته 

می شوند. بااین حال به گفتۀ 

داکرت هیبربند، در غذاهای 

به شدت فراوری شده هیچ 

ترکیبی وجود ندارد که بتواند 

به عنوان مادۀ اعتیادآور در نظر 

گرفته شود. درحقیقت، شواهد 

نشان می دهد افراد چاقی که 

پرخوری می کنند، معموال طیف 

وسیعی از غذاها را با بافت ها و 

طعم ها و ترکیبات مختلف 

مرصف می کنند.
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در طـول ایـن سـال ها، بسـیاری از والدیـن از من سـوال کرده اند: »آیا دزدی وسـایل 

خـرد ماننـد کلچـه یا لوازم آرایشـی یـا لباس هامننـد دزدی های کالن، مهم اسـت؟« 

حقیقـت ایـن اسـت کـه دزدی، دزدی اسـت. این عملـی غیر قانونی، ضـد اجتامعی 

و از همـه بدتـر تبـاه کننـده رشـد ، شـخصیت و یکپارچگـی کـودک بـا اسـتفاده از 

توجیهـات و بهانه هـا اسـت. بـا این حال ، دزدیـدن چاکلت از فروشـگاه و رسقت توام 

بـا خشـونت، دو عمـل کامالً متفاوت اسـت.

اسـت.  کـودک  تفکـر  بررسـی  آن  بـرای درک  راه  بهریـن  و  اسـت  اشـتباه  رسقـت 

کودکانـی کـه دزدی  می کننـد معمـوالً بـر آنچـه کـه  می دزدند حـس مالکیـت دارند ، 

حتـی اگـر خودشـان یـا والدینشـان توانایـی پرداخـت هزینه آن شـی را ندارنـد. این 

روزهـا حـس رقابـت شـدیدی در بین نوجوانـان و کـودکان در مورد داشـنت چیزهای 

جـذاب ، پوشـیدن لباس هـای فشـنی، آرایش، و داشـنت وسـایل تزیینی وجـود دارد. 

بسـیاری از اطفـال در پاسـخ بـه ایـن پدیـده بـه رسقـت روی  می آورند. گاهـی اوقات 

آنهـا بـه دلیـل احسـاس هیجانـی که بـه آنهـا  می دهـد ، دزدی  می کنند یا ایـن کار را 

تحـت تاثیـر همسـاالن انجـام  می دهند.

تصویـری  فاقـد  مـا  جامعـه  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  مشـکل  از  عمده یـی  بخـش 

کامـالً عینـی از اخالقیـات اسـت . امـروزه در اکـرث فلم هـا و آهنگ هـا ، آدم هـای بـد 

کارهـای خـوب و افـراد خـوب کارهـای بـد انجـام  می دهنـد و همـه بـه یـک شـکل 

بـه نظـر  می رسـند. بنابرایـن کـودکان کاری را کـه انجـام  می دهنـد از ایـن طریـق 

توجیـه  می کننـد. تعجـب آور نیسـت وقتی اطفـال این احساسـات متناقـض راجع به 

صداقـت ، شـخصیت و قضـاوت بیـن درسـت و غلـط را پیـدا  می کننـد.

آنچه در فکر کودک هنگام رسقت از مغازه  می گذرد، چیست؟

تفکـر یـک کـودک در پـس ایـن نوع رفتار این اسـت کـه »هیچ کس آسـیب  منی بیند 

و فروشـگاه پـول زیـادی دارد.« آنهـا توجیـه  می کننـد کـه بـرای پذیرفته شـدن )در 

بیـن دوسـتان یـا هم صنفی هـا( بایـد ایـن شـی را داشـته باشـند. آنهـا ممکـن اسـت 

بگوینـد ،  »والدیـن مـن اجـازه منی دهنـد مثـل ایـن لبـاس یـا لـوازم آرایـش را بخـرم ، 

بنابرایـن مجبـورم آن را بـدزدم. « امـا ایـن را بـه خاطـر بسـپارید: وظیفـه ما بـه عنوان 

والدیـن ، معلـامن و درمانگـران ایـن اسـت کـه بـه شـدت از ایـن مفهـوم کـه رسقـت 

اشـتباه اسـت دفـاع کنیـم. ایـن را بـه فرزنـدان خـود بگوییـد: »رسقـت بـه دو دلیـل 

اشـتباه اسـت: ایـن کار غیرقانونـی اسـت و شـام را در معـرض دسـتگیری و پیگـرد 

قانونـی قـرار  می دهـد. همچنیـن آسـیب زا اسـت زیـرا وقتـی چیـزی را کـه متعلـق به 

شـام نیسـت را از جایـی بر می داریـد ، شـخصی در جایـی دیگـر متـرر  می شـود.« 

ایـن مسـاله را بـرای کـودک توضیـح دهیـد کـه اگـر چیـزی را  مـی دزدد ، آن دکان یا 

فروشـگاه قیمـت محصـوالت خـود را باالتـر  می بـرد تـا رضر خـود را جـربان کنـد، در 

نتیجـه دیگـر افـراد مجبورنـد پـول بیشـری بپردازند.

اگـر طفـل شـام در حال دزدی گرفتار شـود، این رفتـارش باید برای شـام پیامدهای 

معنـی داری داشـته باشـد. بـه عنوان پـدر یا مـادر بدانید که مهمریـن جنبه تصمیم 

طفـل شـام بـرای رسقـت، طـرز تفکـر او قبـل از رسقـت اسـت. او باید عواقب ناشـی 

از رسقـت را بپـردازد، و همچنیـن دالیـل آن را توضیـح دهـد. از او بپرسـید، »قبـل از 

رسقـت ایـن شـی بـه چـه چیـزی فکـر می کـردی؟« ایـن را بـه خاطـر بسـپارید: در 

بررسـی همیـن توجیهـات و بهانه هـا، یادگیـری واقعـی صـورت خواهـد گرفت.

مطمینـا جزایـی ماننـد وادارکـردن طفـل بـرای برگردانـدن کاالی دزدیـده شـده بـه 

دکان، عذرخواهـی و جـربان خسـارت مالی، همه موارد بسـیار خوبـی در این معادله 

اسـت. ایـن نـوع پاسـخگویی می توانـد در جلوگیری از رسقـت در آینده بسـیار مثمر 

مثـر باشـد، اگـر بـا بررسـی تفکر نادرسـتی که آنهـا را به انجام آن سـوق داده اسـت، 

همـراه باشـد. همچنیـن آنهـا را تنبیـه کنیـد که »شـام منی توانیـد به مـدت دو هفته 

بـه دکان برویـد، سـپس دوهفتـه بـدون دزدی کـردن بـه دکان بـرود.« اگـر والدین از 

مـن بپرسـند »از کجـا می دانـم که دیگـر دزدی منی کننـد؟« من می گویم »تشـویش 

نکنیـد. آنهـا بایـد فرصتـی دیگـر بـه دسـت آورند. شـام همیشـه نیسـتید کـه پولیس 

آنهـا باشـید. همیشـه بـه آنهـا فرصـت دهید اعتـامد شـام را دوباره جلـب کنند.«

رسقت همراه با پرخاشگری: ذهنیتی کامالً متفاوت

»پرخاشـگری« بـه معنـای »تهدیـد بـه خشـونت یـا آسـیب زدن یـا اسـتفاده از ابـزار 

خشـونت یـا آسـیب« اسـت. بعضـی از اطفـال بـه مرحله  یـی از دزدی رسـیده اند کـه 

بـرای گرفـنت امـوال شـخص دیگر به او آسـیب فزیکی می رسـانند. هنـگام برخورد با 

ایـن مـوارد، مترکـز باید بر عواقب بسـیار شـدید برای جلوگیـری از رفتـار آینده طفل 

باشـد، و همچنین بررسـی بسـیار متمرکز افکار، نه احساسـات، انجام شـود؛ افکاری 

کـه شـکل دهنده اساسـی ایـن نـوع رفتارهـا هسـتند.  وقتـی مـردم دزدی همـراه بـا 

خشـونت انجـام می دهنـد، رصیحـاً می گوینـد: »مـن آنقـدر بـد هسـتم کـه اگـر مال 

خـود را بـه مـن ندهی، به تو آسـیب می رسـانم«، که بسـیار متفـاوت از دزدی پنهانی 

از یـک دکان اسـت کـه دزد پیـش خـود می گویـد، »ایـن کار بـه دکان دار صدمـه 

نخواهـد زد، آنهـا پیسـه زیـاد دارنـد.« ایـن دو طـرز تفکـر بسـیار متفـاوت هسـتند و 

بایـد بـه مسـاله خشـونت بـا تـوان بیشـری پرداختـه شـود. بگذاریـد رصیـح بگویم: 

رسقـت تـوام بـا پرخاشـگری یـک رفتـار شـدیدا ضداجتامعـی اسـت. هنگامـی که با 

افـرادی رسوکار داریـد کـه رفتارهای مجرمانه از خود نشـان می دهنـد، اغلب متوجه 

می شـوید کـه در برخـورد رودررو، آنهـا می تواننـد بسـیار جـذاب، دلپذیـر و باهـوش 

سواسـتفاده گرایانه  اجتامعـی  مهارت هـای  دارای  مجرمـان  از  بسـیاری  باشـند. 

هسـتند.  پیرشفته 

تفـاوت یـک مجـرم بـا یـک غیـر مجـرم در ایـن اسـت کـه مجـرم حـارض اسـت بـرای 

رسـیدن بـه خواسـته های خـود از خشـونت و پرخاشـگری اسـتفاده کنـد، در حالـی 

کـه غیرمجـرم در آن مـوارد مرزهـای بسـیار قـوی دارد. بنابرایـن وقتی کـودکان مایل 

بـه اسـتفاده از خشـونت و پرخاشـگری بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود هسـتند، ایـن 

رفتـار می توانـد یـک شـاخص کلیـدی باشـد که نشـان می دهد آنهـا کامالً در مسـیر 

اشـتباه قـرار گرفته انـد. البتـه همیشـه حـاالت دیگـری هـم وجـود دارد کـه در آن 

کـودکان دیگـر، کـودکان را تهدیـد می کننـد کـه راه آنهـا را در پیـش بگیرنـد و یـا 

بی باکـی نوجوانـان گاهـی اوقـات می توانـد منجـر بـه تهدیـد شـود. 

فـرد بالـغ هوشـیار مجبـور اسـت تفـاوت آنهـا را کشـف کنـد. اما اشـتباه نکنیـد، اگر 

کـودک شـام از تهدیـد بـه خشـونت و پرخاشـگری بـرای رسقـت اسـتفاده می کنـد، 

بایـد بـا او بسـیار سـختگیرانه برخـورد شـود. بـاز هـم، مقابلـه بـا قـدرت رسـانه ها در 

جامعـه مـا کـه دایام از پرخاشـگری و خشـونت به عنوان وسـیله یی قانونـی برای حل 

مشـکالت دفـاع می کننـد، بسـیار دشـوار اسـت. رسـانه های مـا ایـن ایـده را تبلیـغ 

می کننـد کـه اگر شـام به اندازه کافـی زورگو باشـید و خواسـته یی غیرقانونی دارید، 

بـا یـک سیسـتم توجیه گـر خـوب می توانید هـر عملـی را توجیـه کنیـد؛ می توانید از 

پرخاشـگری و خشـونت بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود اسـتفاده کنید.

بنابرایـن پیامـی کـه اطفـال دریافـت می کننـد ایـن اسـت: »اگـر می توانیـد عملی را 

توجیـه کنیـد، انجـام آن مشـکلی نـدارد.« همـه مـا می دانیم کـه کـودکان می توانند 

هـر چیـزی را توجیـه کننـد. بنابرایـن جامعـه باید در برابـر پرخاشـگری و تهدیدهای 

مربـوط بـه رسقـت یـا هـر چیـز دیگـری واکنـش شـدیدی نشـان دهـد. منظـور ایـن 

پرخاشـگری ها،  و  خشـونت ها  متـام  بـه  کنیـد.  نـگاه  خـود  اطـراف  بـه  کـه  اسـت 

کشـتارهای بی معنـی نـگاه کنیـد؛ اکنـون بـه ایـن فکـر کنیـد: در ذهـن کودکانـی 

کـه مرتکـب ایـن خشـونت می شـوند، ایـن مفکـوره وجـود دارد کـه انجـام ایـن کار 

درسـت اسـت. اگـر بـه ریشـه خشـونت نـگاه کنیـد، بـه الگـوی تفکـر نـگاه کنیـد، 

متوجـه می شـوید کـه بسـیار هولناک اسـت. به همین دلیـل تیرانـدازی در مکاتب و 

کشـتارهایی ماننـد Columbine و Virginia Tech را می بینیـد، جایـی کـه کودکان 

خشـونت های وحشـیانه یی را علیـه دیگـر کـودکان انجـام می دهنـد و آن را توجیـه 

می کننـد زیـرا خـود را قربانـی می داننـد. رسقـت اشـتباه و آسیب زاسـت؛ امـا رسقت 

تـوام بـا پرخاشـگری و خشـونت مساله سـازتر اسـت و بایـد بـا آن برخورد جـدی کرد.

خیر و رش: تفاوتی وجود دارد

مـن واقعـاً بـا آنچـه والدیـن در ایـن روزهـا بـا آن رودررو هسـتند، همـدردی می کنم. 

مفاهیـم  بـا  اسـت،  داشـته  واقعـی  افـول  مـا  اخیـر  تاریـخ  در  رش  و  خیـر  مفهـوم 

»مرصف گرایـی« و »متلـک« جایگزیـن شـده اسـت. در تـالش بـرای مقهـور کـردن 

رسقـت، کـودکان مـا آموزش های معنـوی و اخالقی محـدودی دارند کـه می توانند از 

آنهـا بـه عنـوان نقطـه مرجع اسـتفاده کنند.  هر آمـوزش معنوی و اخالقـی که دارند، 

بـه راحتـی توسـط رسـانه ها کـه دایـم در حـال فریـاد کشـیدن بـر رس آنهـا هسـتند، 

تحـت شـعاع قـرار می گیـرد. توجیه گـری بیـش از حـدی بـرای رفتـار کـودکان وجود 

دارد؛ بزرگسـاالن می گوینـد »ایـن فقـط مرحله یـی اسـت کـه طفـل آن را پشـت رس 

می گـذارد«، یـا او ADD )اختـالل کم توجهی-بیـش فعالـی( دارد، یـا پـدرش معتـاد 

اسـت، و بهانه هایـی ماننـد اینهـا ادامـه دارد تـا زمانـی کـه طفـل بـه مشـکل جـدی 

شـود.  روبرو 

مـواردی ماننـد مراحـل رشـد یـا تشـخیص سـالمت روان یـا تأثیـرات خانوادگـی باید 

بـه عنـوان موضوعـات جـدای از رسقـت یا پرخاشـگری مـورد بررسـی قرار گیرنـد. آیا 

ایـن مسـایل نیـاز بـه رسـیدگی دارنـد؟ البته کـه دارنـد. آیا مهم هسـتند؟ کامـال. آیا 

بایـد اجـازه داد رسقـت یا پرخاشـگری را توجیـه کنند؟ هرگز. مهم نیسـت که چگونه 

والدینی دارید، مهم نیسـت که چه وضعیتی از نظر بهداشـت روانی داشـته باشـید، 

مهـم نیسـت در چـه مرحله یـی باشـید؛ رسقـت اشـتباه اسـت زیرا بـه دیگران آسـیب 

می رسـاند. ایـن بایـد بـه عنـوان یـک اصل بـرای همه روشـن و واضح باشـد.

چرافرزندمدزدیمیکند؟

پیام تسلیت مسی و نیامر به مناسبت درگذشت مادر رونالدینیو
  لیونل مسی و نیامر با هم تیمی سابق خود که به تازگی مادرش را از دست داده است، ابراز همدردی کردند. دنا میگلینا مادر رونالدنییو دیروز 
در سن 71سالگی به دلیل ابتال به ویروس کرونا در شفاخانۀ در شهر پورتو الکگره از دنیا رفت. مادر رونالدینیو از دو ماه پیش درگیر این 

ویروس بود.
لیونل مسی و نیامر در پیام هایی جداگانه به رونالدینیو که مادرش را در سن 71سالگی از دست داد، تسلیت گفتند و با او ابراز همدردی کردند.

در پیام مسی آمده است:»فقط می توانم برای تو و متام اعضای آروزی صرب و استقامت کنم و بگویم که در کنارتان هستم. هیچ واژه   یی نیست که 
با آن بتوانم بگویم چقدر متاسفم. منی توانم باور کنم. واقعا از شنیدن این خرب متاسف شدم و امیدوارم که روح در آرامش باشد.«
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دزدیدن چاکلت از فروشگاه و سرقت توام با خشونت، دو عمل 
کاماًل متفاوت است

منبع: ایمپاورینگ پرنت/ جیمز لمان/ زهرا بهره مندی

خالقیت

ــم  ــار ه ــادی کن ــره و ع ــر روزم ــراردادن عناص ــی ق ــت، توانای  خاقی
ــه تنهــا ترکیــب جدیــدی حاصــل شــود بلکــه  ــه طــوری کــه ن اســت، ب

برای افراد معنادار باشد و نحوه درک آن ها از دنیا را تغییر بدهد.
ــا  ــد، ام ــار جدایی ناپذیرن ــت دو ی ــم آزادی و خاقی ــر می کنی ــب فک اغل
ــا و  ــه محدودیت ه ــد ک ــر کرده ای ــوع فک ــن موض ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ت
قیدوبند هــا ممکــن اســت خاقیــت شــما را تقویــت کننــد؟ قانــع نشــدید؟ 
ــز  ــز مغ ــت« و هیچ چی ــراع اس ــادر اخت ــاز م ــد »نی ــان می گوین کارشناس

ــدازد. ــه کار نمی ان ــه« قاطــع و محکــم، ب ــک »ن ــدازه ی ــه ان شــما را ب
ــن  ــگاه اوپ ــناختی از دانش ــناس ش ــپ، روانش ــل تروم ــور کترین پروفس
یونیورســیتی می گویــد: »اینکــه خاقیــت یــک دشــت بی کــران از 
ــن  ــت ای ــت. واقعی ــش نیس ــانه یی بی ــت، افس ــات اس ــاالت و امکان احتم
اســت کــه افــراد اگــر در ایــن دشــت بی کــران خارق العــاده قــرار 

ــد.« ــت از کار بیفتن ــن اس ــد، ممک بگیرن
نیوتــن در قرنطیــن بــه نظریــه حســاب دیفرانســیل رســید و دکتــر زئــوس 
ــل  ــا ۵۰فع ــا ب ــاب را تنه ــک کت ــود( کل ی ــته ب ــه بس ــرطی ک ــرو ش )پی
نوشــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه پروفســور ترومــپ عقیــده دارد کــه 

»محدودیــت ســتون خاقیــت اســت.«
اگــر هیــچ محدودیتــی نباشــد، یــا حوصله مــان ســر مــی رود یــا 
ــوزان گرینفیلــد،  ــس س ــود. بارون ــرت می ش ــانی حواســمان پ بــه آس
ــت. او  ــق اس ــده مواف ــن عقی ــا ای ــت، ب ــص خاقی ــناس و متخص عصب ش
ــز انســان شــبیه رشــد شــاخه های درخــت اســت.  ــد: »رشــد مغ می گوی
ــاد  ــتری ایج ــاالت بیش ــد، اتص ــد کنن ــتر رش ــاخه ها بیش ــن ش ــه ای هرچ
ــم"  ــه "یافت ــه آن لحظ ــما را ب ــه ش ــت ک ــاالت اس ــن اتص ــود و ای می ش
ــک  ــرر باری ــده و ض ــن فای ــرز بی ــه م ــول دارد ک ــا او قب ــاند.« ام می رس
ــند  ــد باش ــت مفی ــرای خاقی ــم ب ــد ه ــا می توانن ــت: »محدودیت ه اس
وهــم مشــکل آفرین.« بــدون محدودیــت، حوصله مــان ســر مــی رود 
ــرب  ــند، مضط ــاد باش ــا زی ــر محدودیت ه ــا اگ ــویم. ام ــزه می ش وبی انگی
ــا در می آییــم. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه »نمــودار  می شــویم و از پ
خاقیــت« بــه شــکل یــک برعکــس اســت کــه نقطــه اوج آن همیشــه در 

نیمــه اســت.
اماخالقیتچیست؟

ــوان  ــا عن ــود را ب ــر« خ ــای در خط ــه »گونه ه ــول مجموع ــدی واره ان
ــات آرایــش شــده« خطــاب می کــرد از نظــر بارونــس گرینفیلــد،  »حیوان
ــا چالشــی  ــه مشــکل ی ــه ب ــی ک خاقیــت نوعــی مقاومــت اســت: »زمان
برمی خوریــد، در برابــر آن مقاومــت می کنیــد و ایده هــا ایــن موقــع 

ــند.« ــما می رس ــن ش ــه ذه ــه ب ــت ک اس
اگــر بخواهیــم غیرانتزاعــی توضیــح بدهیــم، نظــر گرینفیلــد ایــن اســت 
ــم  ــار ه ــادی کن ــره و ع ــر روزم ــراردادن عناص ــی ق ــت، توانای ــه خاقی ک
ــل  ــود ب ــدی حاصــل ش ــب جدی ــا ترکی ــه تنه ــه ن ــوری ک ــه ط اســت، ب
بــرای افــراد معنــادار باشــد و نحــوه درک آن هــا از دنیــا را تغییــر بدهــد.

دکتــر ولکــر پتنــت، مــدرس روانشناســی در دانشــگاه اوپــن یونیورســیتی، 
حتــی تعریــف ســاده تری دارد: »یعنــی ســاختن چیز هــای جدیــدی کــه 
ــواع  ــن ان ــن بی ــت همچنی ــر پتن ــته اند.« دکت ــود نداش ــال وج ــه ح ــا ب ت
محدودیت هــا تفــاوت قایــل اســت: محدودیت هــای عمــدی و غیــر 

عمــدی.
کیــا کانســتنس، هنرمنــد، تجربــه دســت اولــی در این بــاره دارد. 
ــادی  ــا اجتماعی-اقتص ــی ی ــد سیاس ــی می توانن ــای بیرون »محدودیت ه
باشــند. هنرمنــد زن دورگــه و سیاه پوســت از طبقــه کارگــر بــودن، 
ــه طــور تاریخــی پدرســاالرانه، ســفید و  ــه ب ــر ک ــای هن احتمــاال در دنی

ــد.« ــاب می آی ــه حس ــت ب ــوده، محدودی ــط ب ــه متوس ــص طبق مخت
کانســتنس چالش هــای فیــت رینگلــد، یکــی از هنرمنــدان مــورد 
ــی  ــای خیل ــن بوم ه ــت از ای ــر دارد: »او می خواس ــه خاط ــه اش را ب عاق
ــار  ــیاری آث ــای بس ــه مرد ه ــور ک ــد، همان ط ــت کن ــم درس ــی عظی خیل

ــد.« ــت می کنن ــم درس ــت عظی ــری مدرنیس هن
ــد  ــت رینگل ــر فی ــت رینگلد»لحــاف داســتان پرچــم« )۱۹۸۵( اث ــر فی اث

ــه نمایــش درآمــده اســت. کــه هــم اکنــون در مــوزه هنــر اسپنســر ب
 امــا بــرای اجــرای کار، فضــای الزم را در خانــه خــودش نداشــت؛ بنابرایــن 
ــان  ــرد، لوله ش ــم ک ــای عظی ــن لحاف ه ــردن ای ــت ک ــه درس ــروع ب ش
ــی  ــه خوب ــرد. او نمون ــدد می ب ــای متع ــه گالری ه ــود ب ــا خ ــرد و ب می ک
ــه  ــا ب ــره محدودیت ه ــور در محاص ــد چط ــک هنرمن ــه ی ــت از اینک اس
ــی«  ــه جــای آنکــه »محدودیت هــای بیرون ــس ب شــکوفایی می رســد.« پ
را منفــی ببینیــد، بهتــر اســت از آن هــا بهــره ببریــد، شــاید حتــی بهتریــن 
ــا اگــر هیــچ  چیــزی باشــد کــه ســر راهتــان قــرار گرفتــه اســت. متقاب
محدودیتــی وجــود نــدارد، خودتــان عمــدا چندتایــی ایجــاد کنیــد، چــون 

ــد. ــکوفا کن ــان را ش ــی از خاقیت ت ــدار خوب ــت مق ــن اس ممک
ــپ  ــور تروم ــویم؟ پروفس ــاق ش ــم و خ ــاد کنی ــت ایج ــه محدودی چگون
توصیــه می کنــد: »آشــنایی زدایی کنیــد و نوگــرا باشــید... اگــر همیشــه 

ــید.« ــر بنویس ــاال نث ــتید ح ــعر می نوش ش
دکتــر پتنــت هــم توصیــه مشــابهی دارد: »اگــر در یــک گــروه موســیقی 
ــان را  ــاز خودت ــد، س ــا می زنی ــد درج ــد داری ــر می کنی ــا فک ــتید، ام هس
ــرای آهنگ هایتــان  ــد ایده هــای تازه یــی ب عــوض کنیــد. ایــن کار می توان

هــم بــه شــما بدهــد.«
مهلتپايانکارداشتهباشید

ــان  ــرای پای ــه ب ــد ک ــنهاد می کن ــی، پیش ــد بریتانیای ــتنس، هنرمن کانس
ــد ــن کنی ــت تعیی ــا مهل کار ه

 یک زمان مشخص از روز را به تمرین خاقیت اختصاص بدهید.
ــرار  ــه ق ــد ک ــخص کنی ــی را مش ــان خاص ــد: زم ــت می گوی ــر پتن دکت
ــی  ــن یک ــد. ای ــام ندهی ــری انج ــه، کار دیگ ــز کار خاق ــت در آن ج اس
ــتفاده  ــدک از آن اس ــت آزاد ان ــا وق ــرادی ب ــه اف ــت ک ــی اس از روش های
ــن  ــه ای ــد ک ــان بگویی ــه خانواده ت ــند. ب ــان را بنویس ــا کتابش ــد ت می کنن
زمــان بــه چــه کاری اختصــاص دارد تــا از فضــا و زمــان بــرای خلــق اثــر 
خاقه تــان محافظــت کنیــد.  تعییــن مهلــت بــرای تمــام کــردن هــر کار 
هــم خیلــی کمــک می کنــد. کیــا کانســتنس می گویــد: وقتــی فرصــت 
کمــی بــرای انجــام کاری داریــم، معمــوال مهم تریــن اطاعــات جلوتــر از 
ــاال  ــوارد ب ــدام از م ــر هیچ ک ــد.  اگ ــا می آین ــن م ــه ذه ــا ب ــی چیز ه باق
جــواب نــداد، ایده هــای متفاوتــی را امتحــان کنیــد. مثــل ایــن یکــی کــه 

ــد. ــنهاد می ده ــردن پیش ــی ک ــرای نقاش ــپ ب ــور تروم پروفس
منبع:بیبیسی
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توافق موقت سه ماهه آژانس بین املللی انرژی امتی با ایران
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین املللی انرژی می گوید که با کاهش بازرسی های آژانس به دلیل توقف پروتکل الحاقی، طرفین به یک تفاهم موقت   

و سه ماهه در مورد بازرسی های رضوری دست یافتند.
گروسی شامگاه یک شنبه )3حوت( هنگام بازگشت از تهران که با جمعی از خربنگاران در میدان هوایی بین املللی وین صحبت می کرد، گفت:»بر اساس 

توافق جدید، به صورت موقت و به مدت سه ماه راستی آزمایی های فنی در مواردی مشخص و نظارت های الزم بر فعالیت های ایران انجام خواهد شد.«
آقای گروسی در روز نخست هفته جاری به ایران سفر کرد تا در خصوص آیندۀ روابط آژانس بین املللی انرژی امتی و ایران بر رس برنامه هسته یی مذاکره 

کند.

نُه دور مذاکره فشرده؛ نیروهای هند و چین از 
یک  ناحیه مرزی مورد منازعه عقب نشینی کردند

مخالفـان کودتای نظامی در میامنار روز دوشـنبه)4 

حـوت( فراخوانـی را بـرای اعتصابـات عمومـی و ادامـه 

اعراضات صادر کردند.

دو  باخـنت  جـان  به دنبـال  فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

معـرض، شـامری از مقام هـای میامنار هشـدار داده اند 

افـراد بیشـری متـام  بهـای جـان  بـه  تقابـل  ایـن  کـه 

خواهـد شـد. تلویزیـون دولتـی میامنار)ام آرتـی وی( در 

واکنـش به فراگیر شـدن اعراضات در این کشـور اعالم 

کرد:»معرضـان می خواهنـد مردم را تحریـک کنند و به 

ویـژه بـه احساسـات نوجوانـان و جوانان متوسـل شـوند 

کـه به تقابـل با نیروهـای امنیتی روی بیاورنـد، امری که 

بـه بهـای جـان آن هـا متـام می شـود.«

نظامیـان میامنـار علی رغم اسـتقرار نیروهای بیشـر در 

مناطـق مختلـف ایـن کشـور و وعـده برگـزاری انتخابات 

گسـرش  از  نتوانسـته  هنـوز  امـا  پارملانـی  مجـدد 

اعراضـات جلوگیـری و جنبـش نافرمانـی مدنـی علیه 

کودتـا را متوقـف کننـد.

در همین حال، خربگزاری رویرز در این راسـتا نوشـته 

اسـت: »در کشـوری که مـردم خیلـی بـه خوش یمنـی 

و بدیمنـی روزهـا اعتقـاد دارنـد، بـرای معرضـان روز 

۲۲.۲.۲۰۲۱ )چهـارم مـاه حوت( معنـای خاصی دارد 

و آن هـا ایـن روز را بـا ۸.۸.۱۹۸۸ مقایسـه می کنند که 

نسـل گذشـته در آن روز اعراضـات گسـردۀ را علیـه 

حکومـت نظامـی وقـت ترتیـب داد، اعراضاتی کـه بـه 

خـاک و خـون کشـیده شـد.« رسکـوب معرضـان ایـن 

بـار کم تـر از آن زمـان خونیـن بـوده، امـا بـا ایـن حـال 

نفـر  نفـر کشـته شـده اند کـه مـرگ دو  دسـت کم سـه 

آن هـا روز شـنبه در شـهر ماندالـی رقـم خـورد. امـا ایـن 

اتفـاق مانـع معرضان نشـد که آن ها بیشـر بـه جاده ها 

برامدنـد. طوری کـه یانگـون، بزرگ تریـن شـهر میامنـار 

بـود.  نفـر  هـزار  ده هـا  اعراضـات  روز صحنـه  ایـن  در 

گفتنـی اسـت، بسـیاری از کشـورهای جهـان بـه ویـژه 

امریـکا، بریتانیـا و آملـان کودتـا در میامنـار را محکـوم 

خارجـه  وزیـر  یک شـنبه)3حوت(  شـامگاه  کرده انـد. 

ایـاالت متحـده بـه حکومت نظامـی میامنـار در رابطه با 

اقدامـات خشـونت آمیز آن علیه معرضان، هشـدار داد.

فراخوان معرتضان میامنار علیه کودتا به اعتصاب عمومی 

هنـد و چیـن بـا صـدور بیانیـه مشـرک از عقب نشـینی نیروهـای 

خود از منطقه مرزی مورد منازعه در هیاملیا خرب دادند.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، بـر اسـاس بیانیـه مشـرک هنـد و 

چیـن، نیروهـای دو طـرف روز شـنبه)2 حـوت( رونـد عقب نشـینی از 

دریاچـه پانگونـگ تسـو را بـه پایـان رسـاندند.

هنـد و چیـن اعـالم کردنـد کـه بـرای کاهـش تنـش در سـایر نقـاط 

تـالش خواهنـد کـرد. در یازدهـم فربوری مـاه جـاری، مقام های چین 

و هنـد قصـد خـود بـرای عقب نشـینی از ایـن دریاچـه را اعـالم کـرده 

بودند.

در بیانیـه وزیـران دفـاع دو کشـور آمـده اسـت: »دو طـرف بـه طـور 

مثبـت ارزیابـی کامل تکمیـل انفصال نیروهای خط مقـدم در منطقه 

دریاچـه پانگونـگ را بررسـی و خاطـر نشـان کردنـد کـه این یـک گام 

مهـم بـه جلو بود که زمینـه مطلوبی را برای حل مشـکالت باقی مانده 

در امتـداد خـط کنـرل واقعـی در بخـش غربی فراهـم کرد.«

بیانیـه مشـرک هنـد و چیـن همچنـان تاکیـد شـده کـه سـایر  در 

مناطـق مـرزی همچنـان متشـنج باقی مانده اسـت و گفتگوهـا ادامه 

خواهـد یافـت.»دو طـرف توافـق کردنـد کـه از اجـامع مهـم رهـربان 

کشـورهای خـود پیـروی کنند، بـه متاس هـا و گفتگوها ادامـه دهند، 

اوضـاع را تثبیـت و کنـرل کننـد، بـرای حـل و فصل قابل قبول سـایر 

مسـایل باقی مانـده بـه روش ثابـت و منظـم تـالش کننـد.«

این توافق پس از 9 دور مذاکره فرشده به دست آمده است.

در جنـوری سـال 2020، درگیـری نظامـی در منطقـه مـرزی مـورد 

منازعـه بـه کشـته شـدن 24 رسبـاز هنـدی و چینـی منجـر شـد.

هنـد و چیـن ۳۴۴۰ کیلومـر مرز مشـرک دارنـد و در مناطقی دچار 

بزرگ تریـن  از  کـه  دوطـرف  ارتش هـای  هسـتند.  ارضـی  اختالفـات 

نیروهـای نظامـی جهـان هسـتند، تـا کنـون بارهـا در ایـن مناطـق بـا 

هـم درگیـر شـده اند.

حوادث کابل، نسل جدید را به سوی خشونت گرایی سوق می دهددولت و طالبان کمیته مشرتک تشکیل دهند مردم علیه دولت و طالبان برخیزنددشمن از عدم همکاری مردم با دولت استفاده می کند
ــهروندان  ــت ش ــه وضعی ــرده ک ــد ک ــا تاکی ــیون باره کمیس
ــه  ــوار اســت. ن ــاده ناگ ــت فوق الع ــد امنی ملکــی افغانســتان از دی
ــر  ــت بهت ــن امنی ــرای شــهروندان ملکــی تامی ــت توانســته ب دول
ــی  ــت م ــام و دول ــا نظ ــل ب ــه در تقاب ــه گروه هایی ک ــد و ن بکن
جنگنــد، اصــول حقــوق بشردوســتانه بین المللــی را رعایــت 

کرده اند. به هیچ وجه این وضعیت پذیرفتنی نیست. 
ــتیم.  ــونت بار هس ــاده خش ــای فوق الع ــاهد رویداده ــم ش هنوزه
ــار  ــل در کن ــا ُرخ داد، دو طف ــن روزه ــل همی ــه حداق حادثه یی ک
ــز؛  ــادر برخی ــه م ــاد می کشــند ک ــه فری ــه و نال ــا زج ــان ب مادرش
ــه  ــادی را ب ــیار ع ــان های بس ــا انس ــانی حت ــر انس ــب ه ــن قل ای

ــی آورد.  درد م
کمیســیون یــک بــار دیگــر بازهــم بــا تاکیــد تکــرار می کنــد کــه 
ــد  ــه روی کردهــا بردارن ــن گون ــا دســت از ای ــن قضای ــن ای عاملی
ــی  ــه روش های ــد، ب ــرار ندهن ــدف ق ــاع را ه ــهروندان بی دف و ش
روی نیاورنــد کــه ســبب قربانــی افــراد ملکــی شــوند.  بــا تاســف 
ــت  ــوی حکوم ــول از س ــل قب ــش قاب ــای نق ــاهد ایف ــون ش تاکن

بــرای تامیــن امنیــت شــهروندان نیســتیم. 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــروه طالب ــواره گ ــت هم ــر، دول ــرف دیگ از ط
حامــی اصلــی ایــن گونــه تلفــات قلمــداد می کنــد، گــروه 
ــای  ــرد، تقاض ــوولیت نمی گی ــه مس ــن رابط ــم در ای ــان ه طالب
کمیســیون ایــن اســت کــه از ســوی هــر دو طــرف یــک کمیتــه 
ــه  ــا را ب ــه مشــترکا قضای ــن کمیت ــد و ای مشــترک تشــکیل دهن

ــد. ــی بکنن ــق بررس ــکل دقی ش
ــرفت  ــد از پیش ــت بای ــت، دول ــر نیس ــل حاض ــب مقاب ــر جان  اگ
تحقیقــات بــه شــکل منظــم و مســتند بــرای شــهروندان گــزارش 
بدهــد کــه پشــت ایــن گونــه قضایا دســت کــدام گــروه قــرار دارد 
ــوند. ــتان می ش ــی در افغانس ــراد ملک ــات اف ــبب تلف ــا س و کی ه

هم اکنــون ســطح فقــر از 72 فیصــد هــم باالتــر رفتــه و بــر 
ایــن اســاس، مــردم حــس می کننــد کــه دولــت نتوانســته 
خدماتــی را کــه انتظــار داشــتند، انجــام دهــد. روی ایــن لحــاظ، 
ــد از  ــم می توان ــمن ه ــد و دش ــر دارن ــکاری کم ت ــت هم ــا دول ب
ایــن خالــی گاه اســتفاده کنــد. فعــا 22 گــروه فعالیت هــای 
تروریســتی دارنــد، ایــن گروه هــا، از همیــن وضعیــت فقــر مــردم 
اســتفاده می کننــد. مــا آرزومنــد بــه انجــام خدماتــی هســتیم کــه 
ایــن خالــی گاه از بیــن بــرود و مــردم بــا دولــت همــکاری کننــد.  
ــوه  ــه ق ــان س ــوص می ــت و به خص ــتگاه دول ــن دس ــی در بی وقت
ــور  ــا این ط ــد، یقین ــته باش ــود نداش ــکاری الزم وج ــت هم دول
ــازات  ــتحق مج ــه مس ــرادی ک ــه اف ــرد ک ــکل می گی ــایل ش مس
ــازات  ــد مج ــا رون ــود ی ــوم نمی ش ــون محک ــق قان ــت، مطاب اس
هــم  دولــت  دســتگاه  در  حــال،  عیــن  در  اســت.  کنــد 
بی اتفاقی هــای وجــود دارد کــه شــما هــر روز مشــاهده می کنیــد 
ــه  ــط دیگــری ب ــه رواب ــا باعــث می شــود ک ــن بی اتفاقی ه و همی
شــکل زیرزمینــی بــه وجــود آیــد. ایــن روابــط بــا افــرادی اســت 
کــه یقینــا نظــم جامعــه را خــراب می ســازند و افرادی کــه 
می خواهنــد از همیــن طــور اشــخاصی دفــاع کننــد، بایــد 
مجــازات شــوند. اگــر مجــازات نشــوند، افرادی کــه اعمــال 
ــد.  ــرار نمی گیرن ــورد مجــازات ق ــد، م نابخشــودنی انجــام می دهن
جامعــه متشــکل از مــردم و دولــت اســت، یعنــی حتــا در دســتگاه 
ــاد  ــتون پنجــم ی ــام س ــه ن ــا ب ــه قب ــرادی هســتند ک ــت اف دول
ــر  ــا ه ــد، م ــرار نگیرن ــه ق ــورد محاکم ــا م ــر این ه ــدند، اگ می ش

روز به چنین حادثه هایی مواجه خواهیم شد.

از  اخیــر  ســال  بیســت  طــی  جهانــی  جامعــه 
کرده انــد.  حامیــت  ضعیــف  و  ناتــوان  حکومت هــای 
به دلیــل همیــن حامیت هــا از یــک حکومــت ضعیــف، 
ــان  ــت در می ــه وحش ــیده ک ــی رس ــه جای ــت ب ــاال وضعی ح
متــام مــردم فراگیــر و همــه از وضعیــت امنیتــی خــود 
پریشــان هســتند. فکــر می کنــم کــه مــردم افغانســتان 
ضــد  کــه   1358 حــوت  ســوم  قیــام  هامننــد  بایــد 
ــم  ــار ه ــد، این ب ــرده بودن ــلحانه ک ــام مس ــت ها قی کمونیس
امــا یــک قیــام صلح آمیــز ملــی و رسارسی علیــه ایــن نظــام 
و گــروه طالبــان کننــد. بــه هــر شــکلی  کــه می شــود، ایــن 
جنــگ خامتــه یابــد. در افغانســتان ده هــا دولــت خارجــی 
ــتخباراتی  ــتگاه اس ــا دس ــور ده ه ــد و همین ط ــور دارن حض
کار می کننــد کــه منی دانیــم کــدام دســتگاه اســتخباراتی 

در عقب این ترورها و انفجارهای اخیر قرار دارند.
بــا توجــه بــه این کــه خارجی هــا نیــت پــاک در مــورد تامیــن 
صلــح در افغانســتان ندارنــد، پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه 
مــردم بایــد قیــام کننــد تــا ایــن حکومــت خــود را اصــالح 
کنــد و بــرای ایــن جنــگ نامقــدم و بی معنــای اســتخباراتی 
نقطــه پایــان گذاشــته شــود. بایــد مــردم هــم علیــه دولــت 
ــد و هــم علیــه طالبــان. مــن منی گویــم کــه مــردم  برخیزن
ــلح  ــف مس ــدت مخال ــه ش ــد و ب ــلحه بگیرن ــد و اس برخیزن
شــدن هســتم امــا قیــام صلح آمیــز رسارسی. بنابرایــن، 
ــد  ــوولیت کنن ــاس مس ــان( احس ــر دو طرف)دولت-طالب ه
و در ضمــن اگــر جامعــه جهانــی واقعــا دوســت واقعــی 
مــردم افغانســتان اســت، بفرماینــد بــه تعهــدات خــود 
عمــل کننــد و دو طــرف را تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا ایــن 

ــود. ــع ش ــزی قط ــگ و خون ری جن

ــل بســیار  شــکی نیســت کــه وضعیــت امنیتــی در شــهر کاب

ــن  ــّدت ای ــه ش ــر ب ــاه اخی ــد م ــت. درچن ــب اس ــکننده و ملته ش

ــرب  ــدون خ ــوان ب ــر روزی را می ت ــده  و کم ــزوده ش ــا اف ناامنی ه

ــان و  ــانید. مجری ــان رس ــه  پای ــهر، ب ــن ش ــار در ای ــار و انتح انفج

روانــی،  خشــونت  پی گســرش  در  ناامنی هــا  ایــن  عامــالن 

افزایــش بی اعتــامدی مــردم نســبت بــه مســووالن، فــرار رسمایــه 

و فرارمغزهاســت و شــکی هــم نیســت کــه مســووالن سیاســی و 

امنیتی در مهار این وضعیت عاجزهستند.

خشــونت،  ترویــج  و  تبلیــغ  کــه  اســت  ایــن  اساســی  نکتــه 

و  قربانیــان  ارقــام  دادن  نشــان  بــاال  حــوادث،  بزرگ منایــی 

زخمیــان، خواســته یــا ناخواســته کلیــت جامعــه را بــه نفــع 

ــوی  ــد. از س ــوق می ده ــت س ــن وضعی ــان ای ــالن و ذی نفع عام

دیگــر دست به دســت کــردن تصاویــر و فلم هایــی از قربانیــان 

خشــونت  ســوی  بــه  را  جدیــد  نســل  امنیتــی،  رویدادهــای 

در  را  روانــی  ناامنــی  و  می دهــد  ســوق  خشــونت گرایی  و 

می کنــد. تعبیــه  افــراد  ذهنــی  زیرســاخت های 

 تبلیــغ بیــش از حــد و فراتــر از واقعیــت از ایــن خشــونت ها  

ــز  ــر جامعــه و شــهروندان نی ــز ب عواقــب و پیامد هــای دیگــری نی

جامعه شناســان  پژوهش هــای  چنانچــه  می گــذارد.  به جــای 

ــی  ــه در ناامن ــای جامع ــنت اعض ــرار گرف ــه ق ــد ک ــان می ده نش

روانــی و فضــای بی اعتــامدی؛ آســیب های اجتامعــی چــون 

افزایــش  انســانی،  عواطــف  کاهــش  خیانــت،  دروغ پــروری، 

و...  بی برنامه گــی  به زندگــی،  نســبت  منفــی  نگرش هــای 

مشــکالت عدیــدۀ دیگــر را بــر جامعــه و اعضایــش تحمیــل 

. می کنــد

دیدگاه شام

سیدمحمد فیروزی؛ فتانه گیالنی؛ محمد رادمنش؛ نعیم نظری؛

استاد دانشگاهفعال حقوق زنکارشناس نظامیمعاون کمیسیون حقوق بشر:

جـو الیگـون، مـرد امریکایی  کـه در 15سـالگی بـه 

حبـس ابـد محکوم شـده بود، پـس از نزدیـک به هفت 

آزاد  امریـکا  پنسـیلوانیای  ایالـت  در  زندانـی  از  دهـه 

شـد. بـه گـزارش یورونیـوز، ایـن سیاه پوسـت در سـال 

جـرم  بـه  نداشـت،  بیشـر  سـال  پانـزده  کـه   1953

مشـارکت در یـک منازعـه چاقوکشـی که منجـر بـه دو 

قتـل شـده بـود، بـه حبـس ابـد محکـوم گردیـد. جـو 

الیگـون ۶۸سـال را در زندانـی سـپری کـرد، پـس از 

آزادی دنیـای خـارج را زیبا توصف منوده، گفت:»دیگر 

بچـه نیسـتم، انسـان بزرگی هم نیسـتم، بـل پیرمردی 

هسـتم کـه هر روز پیرتر می شـود.« در همیـن حال، ردلی 

بریـج وکیـل آقـای الیگـون بـه رسـانه ها گفت:»کودکی که 

در سـال ۱۹۵۳ مرتکـب جنایـت شـده اسـت،  دیگر وجود 

نـدارد. وی بـه انـدازه کافـی بـرای خسـاراتی که بـه جامعه 

زده شـده، بهـا پرداختـه اسـت. اکنـون زمـان آن رسـیده تا 

آخریـن سـال های زندگـی اش را در خارج از زنـدان آزادانه 

سـپری کنـد.« محکمـه، جـو الیگـون را بـه اتهـام دو قتـل 

عمـد مقرص شـناخت امـا وکیل او همـواره ایـن اتهامات را 

آزادی  برابـر  در  الیگـون  جـو  مقاومـت  اسـت.  کـرده  رد 

مرشوطش در ایاالت متحده کم سابقه است.

مخالفت کودک زندانی با آزادی مرشوط

دهـه هفتاد میـالدی، جو الیگون و دو تن از هم دسـتانش 

از سـوی مسـووالن ایالـت پنسـیلوانیا مـورد »عفـو و آزادی 

مـرشوط« قـرار می گیرنـد امـا جـو الیگـون ایـن آزادی را 

منی پذیـرد. وی)الیگـون( بـار دیگـر حکـم دیـوان عالـی 

ایـاالت متحـده مبنـی بـر آزادی مـرشوط خـود در سـال 

۲۰۱۷ را قبـول منی کنـد. در واقـع طبـق حکـم دادگاه 

عالـی، حبـس ابـد جـو الیگون بـه ۶۰سـال زنـدان تقلیل 

پیـدا می کنـد امـا او در حالی کـه نپذیرفـت، آن زمـان بـه 

خربنـگاران افـزود:»آزادی مـرشوط پـس از دهه هـا زنـدان 

بـه هیچ وجـه بـه او طعـم آزادی را منی دهـد.« رسانجـام 

وکیـل جـو الیگـون در سـال ۲۰۲۰ موفـق شـده محکمـه 

فـدرال را قانـع کنـد کـه »حبـس ابـد بـرای جرمی کـه یک 

نوجـوان مرتکـب شـده اسـت، مغایـر قانـون اسـت.«

مهم تریـن نگرانـی بردلـی بریـج وکیـل آقـای الیگـون ایـن 

اسـت کـه زندگـی در خـارج از زنـدان بـرای کسـی که ۶۸ 

سـال اسـت، دنیای خـارج را ندیده بسـیار سـخت خواهد 

بود.

از 1۵ تا ۸۳ سالگی در زندان؛ 
سیاه پوست امریکایی پس از 68 سال زندان طعم آزادی را چشید


