
madanyatdai ly.com

روزنـامـه یــی بــرای حــقـوق شــهروندی

Tue    Fab  16   2021   No. 702   Vol.10   Price: 20 Afg شامره  702 سال دهم      سه شـنبه  28 دلو 1399      قیمت: 20 افغانی

عــنوان های مـهم

واکنش بایدن به رد استیضاح دوم دونالد ترمپ:  

وظیفه داریم از حقیقت دفاع کنیم و دروغ را شکست دهیم

اسدالله پژمان، کارشناس حقوق برش:

ادبیات بستر مناسب برای ترویج حقوق بشر است
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پالیسی در  و  افغانستان دو سند تقنینی  در 
زمینه تنظیم زباله وجود دارد؛ یکی قانون محیط 
قانون  زباله.  تنظیم  پالیسی  دیگری  و  زیست 
عام  طور  به  زباله،  تعریف  از  پس  زیست  محیط 
یک سلسله اقدامات را برای تنظیم درست زباله 
بخصوص زباله پرخطر مقرر می کند، ولی ما نیاز 
به مقررات جزیی تر داریم که بتواند اقدامات ما را 
راهنامیی  درست  طور  به  زباله  مدیریت  برای 
کند. پالیسی تنظیم زباله، زباله را به سه دسته 
تقسیم بندی  خطرناک  و  کلینیکی  شاروالی، 

منوده و برای هرکدام ...

رمان پیرمرد و دریا و 
آزادسازی ساحات غصب رسنوشت امروز ما

شدۀ هشت میلیاردی

عبدالله:
 زبان تهدید و زور نتیجه منی دهد

اختالل دوگانه و آینده 
مشاغل

بقایای قدیمی ترین کارگاه آبجوسازی 
جهان در مصر کشف شد

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

زخم های زیر پوست شهر

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

عده چشم گیری از حساب های کاربری هم که موقعیت شان را مخفی کرده اند، از طریق Bioشان می توان 
فهمید که پاکستانی هستند. فهیم احمد یوسفزی در تحقیق جداگانه یی که برپایه یک هزار توییت با این 

هشتگ صورت گرفته، نیز به این نتیجه رسیده که منشأ اصلی این طوفان توییرتی پاکستان است.

جو بایدن رییس جمهوری امریکا در نخستین واکنش به رد استیضاح دونالد 

ترمپ ریيس جمهوری پیشین ایاالت متحده، آن را »فصل غمگین در تاریخ 

امریکا« نامید...

اسدالله پژمان متولد 1364 است. لیسانسه ادبیات فارسی است و در رشته 

حقوق بین امللل ماسرتی دارد. اکنون رییس بخش گزارش دهی کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان است. پژمان در یک دهه اخیر به عنوان فعال 

رد پای هوش مصنوعی و حساب های کاربری پاکستانیو مدافع حقوق برش فعالیت منوده است. روزنامه راه مدنیت با وی ...
 در طوفان توییرتی طالبان



سلطان زوی،  داوود  مدنیت:  راه   

بخش  در  که  می گوید  کابل  شهردار 

شهر  در  امنیتی  میثاق  برنامۀ  تطبیق 

افغانی  هشت میلیارد  به  ارزش  کابل 

ساحات غصب شده شامل زمین سفید، 

ده ها  و  پارکینگ  سبز،  ساحۀ  گلدان ها، 

مورد دیگر آزاد شده است.

)۲۷دلو(  دوشنبه  روز  سلطان زوی  آقای 

ملت   به  دولت  حساب دهی  نشست  در 

گفت که در سال مالی۱۳۹۹خورشیدی، 

۳۳۳غرفۀ  و  هشت هزار  کابل  شهرداری 

و  سبز  ساحات  در  که  قانونی  غیر 

نقاط مختلف شهر  ملکیت های عامه در 

کابل قرار داشت، تخریب و برداشته شده 

سفید،  زمین  مرتمربع  ۵۵هزار  حدود  و 

ساحه  و  گل دان  مربع  مرت  ۱۷۳هزار 

سبز، ۱۸هزار مرت مربع پارکینگ و ده ها 

مورد دیگر از غصب که به شکل مجموعی 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار مرت مربع زمین 

را شامل می شود، آزاد شده است.

کرد  ترصیح  برنامه  این  در  همچنان  وی 

کوچه  و  عمومی  جاده  ۱۰۰کیلومرت  که 

بازگشایی  شهروندان  و  ترافیک  به  روی 

از  پیاده رو  ۲۷۶کیلومرت  نیز  و  شده 

موجودیت موانع پاک سازی شده است.

۱۲هزار  که  می افزاید  کابل  شهردار 

دکان ها،  برآمد گی  پیش   ۳۲۵مورد  و 

جاده های  در  قصابی ها  و  نانوایی ها 

و  شده  برداشته  فرعی  و  اصلی 

مجوز  بدون  ۱۶۴ساختامن  نیز 

و  غیرمعیاری شناسایی  و۱۶۴ساختامن 

۱۲۴ساختامن متخلف در سطح شهر به 

صورت کلی و قسمی تخریب شده اند.

و  مشکالت  حل  بخش  در  که  افزود  او 

تطبیق  جهت  استمالکی،  معضالت 

پروژه های انکشافی که از سال های قبل 

صورت  الزم  اقدامات  بود،  نگردیده  حل 

گرفته است.

سلطان زوی،  آقای  گفته های  طبق 

شامل  شهری،  دهلیزهای  طراحی 

شهری  دهلیز  طراحی  و  پالن گذاری 

طرح  سازی  بعدی  سه  لوگر،  کابل- 

و دهمزنگ-  ناحیۀ شهید مسعود  دهلیز 

طراحی  و  پالن گذاری  داراالمان، 

آباد،  جالل  کابل-  رسک  شهری  دهلیز 

ناحیوی  دهلیز  طراحی  و  پالن گذاری 

سلطان  اجتامعی  دهلیز  عرفانی، 

محمود غزنوی)چهاراهی میدان هوایی- 

ناحیۀ  دهلیز  شاملی(،  رسای  چهاراهی 

سالنگ وات )از چهاراهی رسای شاملی- 

قرغه  ناحیوی  دهلیز  افغانان(،  ده 

)چهاراهی کارته مامورین الی چوک کوته 

چهل ستون)باغ  ناحیۀ  دهلیز  سنگی(، 

دهلیز  چهل ستون(،  باغ  الی  بابر 

مامورین  کارته  )چهاراهی  سیلو  ناحیۀ 

اقتصادی  دهلیز  و  سنگی(  کوته  الی 

الی  عبدالحق  ننگرهار)چهاراهی 

دست آوردهای  دیگر  از  پلچرخی( 

شاروالی کابل در سال۱۳۹۹ است.

رییس  میوندی،  شاه زمان  مدنیت:  راه 

عمومی ادارۀ ملی حفاظت از محیط  زیست 

اعالم کرد که در نتیجۀ نظارت و تفتیش از 

پنج هزار و ۹۴۶منبع آلوده کننده هوا در۲۲ 

ناحیه شهر کابل، ۵۶۷ اصناف به دلیل عدم 

مواد  سیستم های  اصالح  تعهد  تطبیق 

سوختی مسدود شده است.

در  )۲۷دلو(  دوشنبه  روز  میوندی  آقای 

گفت  ملت  به  دولت  حساب دهی  برنامۀ 

ملی  ادارۀ  توسط  بررسی شده  اصناف  که 

حفاظت محیط زیست شامل بلندمنزل ها، 

شهرک ها، کارخانه های صنعتی، نانوایی ها، 

داش های نان پزی، قنادی ها، کلینیک ها، 

سالن های  رستورانت ها،  شفاخانه ها، 

حوض های  و  سقابه ها  حامم ها،  عروسی، 

آب بازی می شود.

و  پنج هزار  مجموع  از  که  کرد  عالو  وی 

و  چهارهزار  بررسی شده،  ۹۴۶اصناف 

مختلف،  فعالیت های  و  ۸۰۸اصناف 

اصالح  را  خود  سوختی  مواد  سیستم 

دیگر  ۵۷۰اصناف  فعالیت  و  کرده اند 

فعالیت  اما  دارد،  قرار  پیگرد  تحت  آن 

به دلیل عدم تطبیق  ۵۶۷اصناف مختلف 

سوختی،  مواد  سیستم های  اصالح  تعهد 

مسدود شده اند.

حفاظت  ملی  ادارۀ  رییس  همچنین 

محیط زیست افزود که در ۳۳والیت دیگر 

کشور، نیز فعالیت هشت هزار و ۷۳۰منبع 

مالی  سال  جریان  در  هوا  آلوده کنندۀ 

۱۳۹۹مورد نظارت قرار گرفته است.

آقای میوندی در مورد سایر کارکردهای این 

اداره در سال گذشتۀ مالی اشاره منوده و 

ادارۀ  توسط  منطقۀ کشور  که هفت  گفت 

به عنوان  زیست  محیط  حفاظت  ملی 

که  شده  اعالم  حفاظت شده  ساحات 

شامل جزیرۀ درقد در والیت تخار به عنوان 

شاه  درۀ  و  پالتو  وحش،  حیات  ذخیره گاه 

مناظر  به حیث  بامیان  والیت  در  فوالدی 

امام صاحب  ولسوالی  جنگالت  و  طبیعی 

حیات  ذخیره گاه  حیث  به  قندوز  والیت 

وحش می باشد.

براساس معلومات رییس ادارۀ ملی حفاظت 

به حیث  نورستان  زیست، جنگالت  محیط 

ولسوالی  ایستادۀ  آب های  ملی،  پارک 

زیستگاه  عنوان  به  غزنی  والیت  ناهور 

پرندگان مهاجر آبی و بند دهله در والیت 

قندهار به عنوان ساحات دارای ارزش های 

که  است  ساحاتی  دیگر  از  ایکولوژیک 

ساحات  عنوان  به   ۱۳۹۹ مالی  سال  در 

حفاظت شده اعالم شده است.

گفته اند  همچنان  اداره  این  مسووالن 

الیۀ  تحفظ  بخش  در  پروژه ها  تطبیق  که 

اوزون و رهاسازی ۶۰بال پرندۀ کم یاب به 

مناطق طبیعی از دیگر فعالیت های ادارۀ 

ملی حفاظت محیط زیست در سال مالی 

۱۳۹۹خورشیدی بوده است.

 راه مدنیت: عبدالله عبدالله، رییس شورای 

که رهربان سیاسی  ملی گفت  عالی مصالحۀ 

باید رشایط جاری در کشور را درک کرده و از 

سخنان حساسیت برانگیز و تهدید  آمیز اجتناب 

کنند، زیرا زبان تهدید و زور در افغانستان 

نتیجه منی دهد.

آقای عبدالله این صحبت ها را روز دوشنبه 

اونی  حسین  تودیعی  مراسم  در  )۲۷دلو( 

دایمی سازمان همکاری  بوتسلی، مناینده 

مطرح  کابل  در  ترکیه  سفارت  در  اسالمی 

کرده است.

مردم  کنونی  رشایط  در  که  کرد  تاکید  وی 

افغانستان توقع دارند که رهربان سیاسی از 

زبان تهدید، زور و خشونت استفاده نکنند.

او در ادامه ضمن این که زبان تهدید و زور 

در کشور نتیجه منی دهد، افزود که برخی 

در  مایک  که  گاهی  سیاسی  چهره های 

اختیار شان قرار می گیرد، بدون احتیاط حرف 

می زنند.

می گوید:  ملی  مصالحۀ  عالی  رییس شورای 

»باید همه متوجه وضعیت باشیم، حساسیت و 

رشایط را درک کنیم و پیام صلح، همدیگرپذیری 

و وحدت بیرون دهیم.«

همچنین وی در بخشی از صحبت هایش گفت 

کشورهای  و  اسالمی  کنفرانس  سازمان  که 

دوست افغانستان، همواره از آتش بس و مذاکره 

معنادار میان افغان ها حامیت کرده  اند.

همکاری  و  کارکردها  زحامت،  از  ادامه  در  او 

کابل  در  اسالمی  سازمان  مناینده  طوالنی 

در  بوتسلی  آقای  که  گفت  و  کرد  قدردانی 

رشایط دشوار و در موقعیت های مختلف از مردم 

افغانستان حامیت و پشتیبانی کرده است.

بوتسلی  سفیر  که  منود  عالوه  عبدالله  آقای 

در  او  است.  مردم  سابقه دار  و  خوب  دوست 

سازمان   در  به خصوص  مختلف  سمت  های 

صلح،  از  در  حامیت  اسالمی  کنفرانس های 

ثبات و آرامش افغانستان کار کرده است.

که  منود  رابیان  سخنان  این  حالی  در  وی 

روز یک شنبه )26دلو( گلب الدین حکمتیار، 

مناسبت  به  مراسمی  در  اسالمی  رهرب حزب 

شوروی  نیروهای  خروج  سال روز  سی ودومین 

از افغانستان گفت که بیش از ۳۰هزار زندانی 

به رس  دولت  زندان های  در  اسالمی  حزب 

امضای  از  پس  نیز  دیگر  ۱۰۰تن  و  می برند 

توافق نامه میان این حزب و حکومت بازداشت 

شده اند.

انتقاد  حزب  این  زندانیان  آزادی  عدم  از  وی 

منوده و تاکید کرد: »با گوش های باز بشنوید، 

مغرورتان  خارجی  نیروهای  حامیت  که  شام 

ساخته است، در آیندۀ نزدیک، شاهد تظاهرات 

پرشکوهی در جاده های کابل که به ارگ برسد، 

خواهید بود.«

خـاص  مناینـدۀ  الینـز،  دیـربا  مدنیـت:  راه 

)یونامـا(  افغانسـتان  بـرای  ملـل متحـد  سـازمان 

گفتـه کـه همزمـان بـا رشوع گفتگوهـای صلح در 

چهـار ماه گدشـته ۱۱فعـال مدنی و رسـانه یی در 

نتیجۀ حمالت هدفمند در کشـور کشـته شـده اند 

کـه هیچ کـدام از طرف های درگیر، مسـوولیت آن 

را به عهده نگرفته است.

خانم الینز روز دوشـنبه )۲۷دلـو( افزود که از آغاز 

سـال ۲۰۱۸تا پایان ماه جنـوری ۲۰۲۱میالدی، 

رسـانه یی  کارمنـد  و  بـرش  حقـوق  مدافـع   ۶۵

ایـن میـان، ۳۲تـن  از  در کشـور کشـته شـدند. 

آنـان مدافعـان حقوق بـرش و ۳۳تـن دیگـر آنـان، 

کارمنـدان رسـانه  یی به ویـژه خربنـگاران بوده اند.

هیـات معاونیـت سـازمان ملـل متحـد همچنـان 

افـزود کـه در برخـی مـوارد، مدافعـان حقوق  برش، 

خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه  یی در افغانسـتان 

در معـرض تهدیـد، ارعـاب، آزار و اذیـت، نظارت یا 

توقیـف خودرسانـه نیـز قـرار گرفته اند.

در گـزارش ایـن سـازمان آمـده کـه عـدم پذیرفـن 

مسـوولیت ایـن حمـالت، فضـای حقـوق  بـرشی 

از  زیـادی  شـامر  داده،  تغییـر  را  رسـانه یی  و 

بـه خودسانسـوری  مسـلکی، دسـت  خربنـگاران 

زده و کار، خانـه و جامعه شـان را بـه امیـد بهبـود 

کرده انـد. تـرک  شغلی شـان،  مصونیـت 

خانـم الینـز آماری دقیـق از تـرک مدافعان حقوق  

بـرش، خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه  یی را ارایـه 

ایـن قتل هـا  تاکیـد کـرده اسـت کـه  امـا  نکـرد، 

افغانسـتان  بـر جامعـۀ کنونـی  تاثیـری گسـرتده 

گذاشـته و ادامـه این رونـد، انتظارها بـرای تامین 

صلـح را کاهـش خواهـد داد.

بـرای  متحـد  ملـل  رسمنشـی  خـاص  مناینـدۀ 

افغانسـتان گفت: »صدای مدافعـان حقوق برش و 

رسـانه ها بـرای هر جامعه بـاز و شایسـته، رضوری 

اسـت. در مذاکرات، توافق  سیاسـی و پایان دادن 

نـه  بایـد در محوریـت قرارگیـرد،  آنهـا  بـه جنـگ 

این کـه خامـوش شـوند.«

فضـای  بـه  افغانسـتان  »مـردم  کـرد:  تاکیـد  وی 

مـردم  آن  در  کـه  جامعه  یـی  شـگوفا،  مدنـی 

بتواننـد فکـر کننـد، بنویسـند و نظریات شـان را 

آزادانـه بیـان کننـد، نیـاز دارنـد و شایسـتۀ آن نیز 

هسـتند.« ملل متحـد می افزایـد که حمـالت علیه 

مناینـدگان حقوق بـرش و کارمنـدان رسـانه  یی در 

افغانسـتان موضـوع تـازۀ نیسـت، امـا در ماه هـای 

اسـت.  کـرده  تغییـر  کشـتارها  ایـن  نـوع  اخیـر 

هـدف قـراردادن عمـدی، برنامه ریـزی  شـده و بـا 

قصـد قبلـی افـراد کـه عامـالن آن ناشـناس باقی 

مانده انـد، بـا سـال گذتشـه در تضـاد اسـت.

هیـات معاونیت سـازمان ملل متحـد ، از گروه های 

مخالـف دولـت، خواسـته اسـت تـا هرچـه زودتـر، 

کارمنـدان  و  بـرشی  حقـوق  فعـاالن  کشـتار 

نهـاد  از  همچنـان  کننـد.  متوقـف  را  رسـانه  یی 

ترورهـای  عامـالن  مجـازات  خواسـتار  مسـوول 

خواهـان  یونامـا  هـم،  سـویی  از  شـد.  هدفمنـد 

فعـاالن  بـر  مـورد حمـالت  در  بیشـرت  تحقیقـات 

حقوق بـرش و خربنـگاران شـده و گفتـه اسـت کـه 

ایـن بررسـی ها بایـد مسـتقل، بی طـرف، رسیـع، 

بـه  ملل متحـد  باشـد.  شـفاف  و  معتـرب  دقیـق 

حکومـت گفتـه که بایـد تدابیـر ویـژۀ محافظتی و 

امنیتـی را بـرای مدافعـان حقوق بـرش، خربنگاران 

و کارمنـدان رسـانه ها روی دسـت گیـرد، تـا آنـان 

حـق  به شـمول  قانونی شـان  حقـوق  از  بتواننـد 

زندگـی، حـق آزادی، آزادی بیـان و دسرتسـی بـه 

اطالعـات و همچنـان سـایر آزادی هـا بـدون ترس 

مسـتفید شـوند.

راه مدنیـت: سـید عبدالوحید قتالـی، والی هـرات می گوید که 

حـدود ۳۰۰موتـر باربـری در آتش سـوزی گمـرک اسـالم قلعـۀ ایـن 

والیـت حریـق شـده، امـا آنهـا توانسـته اند کـه ۸۵درصـد موترهـای 

باربری را از حریق نجات بدهند.

خـربی  نشسـت  یـک  در  )۲۷دلـو(  دوشـنبه  روز  قتالـی  آقـای 

گفـت کـه هیاتـی بـرای بررسـی دقیـق میـزان خسـارات ناشـی از 

آتش سـوزی مشـخص شـده و پس از امتام بررسـی ها با هامهنگی 

سـکتور خصوصـی و مـردم بـا متـرران همـکاری خواهـد شـد.

اسـالم قلعه  گمـرک  تاسیسـات  از  زیـادی  بخـش  کـه  افـزود  وی 

به دلیـل آتش سـوزی از بیـن رفتـه و تـا احیـای دوباره ایـن گمرک، 

از وارد شـدن کاالهـای از ایـران جلوگیـری می شـود.

و  تجـارت  اتـاق  رییـس  قاضـی زاده،  یونـس  حـال،  ایـن  بـا 

رسمایه گـذاری والیـت هرات با اشـاره به آتش سـوزی گمرگ اسـالم 

قلعـه گفـت کـه ایـن فاجعه در نـوع خودش طـی دو دهه گذشـته 

بـوده اسـت. افغانسـتان بی سـابقه  در 

آقـای قاضـی زاده می گویـد که عمق فاجعه بیشـرت از آن اسـت که 

توسـط مسـووالن بیان شـده و افراد غیرمسـوول نیز قسمتی بزرگ 

از امـوال   را غـارت کرده اند.

همچنین سـکتور خصوصی هرات مدعی اسـت که در آتش سوزی 

اسـالم قلعه ۵۰میلیـون دالـر امریکایی خسـارت وارد شـده و بیش 

از ۵۰۰موتـر نیـز حریـق شـده اسـت. در عیـن حـال، آقـای قتالـی 

عـالوه کـرد کـه آتش سـوزی بسـیار گسـرتده بـود  و مهـار فـوری آن 

در کوتاه تریـن زمـان ممکـن حتـی از تـوان کشـورهای منطقـه و 

نیروهـای حامیـت قاطـع خـارج بوده اسـت.

طبـق گفته هـای او، بـا اسـکات میلـر، 

حامیـت  نیروهـای  عمومـی  فرمانـده 

قاطـع متـاس گرفتـه، امـا آنـان گفتند 

که امکانـات برای مهار آتش سـوزی در 

ایـن ابعـاد در سـطح منطقـه نیسـت.

همچنیـن وی در ادامه ترصیح کرد که 

صدهـا موتر باربری به دلیـل جلوگیری 

از عمـق بیشـرت فاجعـه آتش سـوزی در 

گمـرک اسـالم قلعـه، بـه ایـران منتقل 

شـده است.

والـی هـرات ضمـن انتقـاد از برخـی از 

باربـری، ترصیـح  موترهـای  راننـدگان 

کـرد که آنـان به خاطر از فـرار محصول 

آتش سـوزی  مهـار  بـرای  گمرکـی 

موترهـای  حتـی  و  نکـرده  همـکاری 

خـود را نیـز آتش زده انـد. شـامری هـم 

موترهای شـان را در مسـیر شـاه راه رهـا کرده انـد. ایـن مقـام محلی 

در بخشـی از صحبت هـای اذعـان داشـت کـه در ایـن آتش سـوزی 

۱۷نفـر زخمـی شـده اند، امـا آمارهـای بیشـرت از تلفات انسـانی در 

دسـت نیسـت.
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آزادسازی ساحات غصب 
عبدالله:شدۀ هشت میلیاردی

 زبان تهدید و زور نتیجه منی دهد

ترور ۱۱فعال رسانه یی و مدنی پس از آغاز مذاکرات

آتش سوزی اسالم قلعه؛ ۳۰۰موتر طعمۀ حریق شد

مسدود شدن ۵۶۷منبع 
آلوده کنندۀ هوا در کابل

نبیل: انفجارهای کابل کار سازمان اطالعات ارتش پاکستان است
رحمت الله نبیل، رییس پیشین اداره امنیت ملی کشور گفت، »مبب گذاری های اخیر در شهر کابل و افزایش ناامنی کار سازمان اطالعات ارتش پاکستان یا آی اس آی   

است و حتی رهربی طالبان از آن خرب ندارد.
او تاکید کرد: »واضح است كه طالبان در اين رابطه منی توانند موضع بگريند، چون مستقل نيستند و پاكستان آنها را به گروگان گرفته است، طالبان خوب می دانند كه كدام 

گروه ها با دریافت هدايت مستقيم از استخبارات پاكستان به اين كشتار افغانان بی دفاع می پردازند.«
آقای نبیل گفت که گروه طالبان از ترس و هراس ادارات استخباراىت پاكستان منی توانند در رابطه موضع گیری کنند.



رد پای هوش مصنوعی و حساب های کاربری پاکستانی
 در طوفان توییرتی طالبان

و  انرتنـت  مخالـف  نه تنهـا  طالبـان  کـه  اسـت  مدتـی   

شـبکه های اجتامعـی نیسـتند؛ بـل ایـن شـبکه ها را میـدان 

در  طالبـان  لحـاظ  همیـن  بـه  می داننـد.  خـود  نـربد  جدیـد 

تالشـند تـا در شـبکه های مختلـف اجتامعـی فعالیت شـان را 

گسرتش دهند و مخاطبان بیشرتی جذب کنند.

طالبـان در شـبکه های اجتامعـی همچـون توییرت، فیسـبوک، 

یوتیـوب، تلگـرام و شـاید بعضـی شـبکه های اجتامعـی دیگـر 

حضـور دارنـد. از میـان متام این شـبکه های اجتامعـی، توییرت 

محلـی بـرای رزمایش رهـربان طالبان و طرفداران شـان اسـت.

بـر اسـاس آمـار موجـود، افغانسـتان بیشـرت از ۲۰۵هـزار کابـر 

فعال در شـبکه اجتامعی توییـرت دارد و چهارمین محبوب ترین 

توییـرت  افغانسـتان محسـوب می شـود.  در  اجتامعـی  شـبکه 

محیطـی نسـبتا رسـمی دارد. سیاسـت مداران، سـازمان های 

و حتـی  اصلـی(  بین املللـی، رسـانه های کالسـیک )جریـان 

شـبکه   ایـن  در  فعال تـری  حضـور  تحلیل گـران  و  محققـان 

اجتامعـی دارنـد. بنابرایـن این پلتفـرم مخاطبی را کـه طالبان 

بـه دنبالـش هسـتند برای شـان فراهـم می سـازد.

دلیـل دومـی کـه البتـه کمـرت بـه آن توجـه می شـود، پالیسـی 

توییرت در قبال گروه های افراطی اسـت. متأسـفانه افغانسـتان 

هیچ سیاسـت )پالیسـی( مشـخصی به توییرت جهت سانسور و 

حـذف گروه های افراطی در افغانسـتان نداده اسـت. بنابراین، 

ایـن توییـرت اسـت کـه تصمیـم می گیـرد در افغانسـتان چـه 

کسـی اجـازه اسـتفاده از ایـن شـبکه را دارد و چـه کسـی اجازه  

اسـتفاده از ایـن شـبکه را ندارد.

همچنیـن، اینکـه چه چیـزی قابلیت نرش در افغانسـتان را دارد 

نیـز توسـط توییـرت تعییـن می شـود. نکتـۀ جالب این اسـت که 

براسـاس سیاسـت توییـرت، گروه هـای افراطـی کـه در جریـان 

گفتگوهـای صلـح هسـتند، اجـازه فعالیـت در توییـرت را دارند. 

بنابرایـن رهـربان طالبـان بـه لحـاظ قانونـی نیـز اجازۀ داشـن 

حسـاب های کاربـری در توییـرت را دارنـد.

وجـود مخاطبانـی کـه رهـربان طالبـان به دنبال شـان هسـتند 

و عـدم تهدیـد در مقابـل ایـن فعالیت هـا باعث شـده ایـن گروه 

رسمایه  گـذاری جـدی بـر روی ایـن شـبکه 

کننـد و برای گسـرتش حضور اعضای شـان 

در ایـن شـبکه بیشـرت تـالش کنند. 

چشـم گیر  افزایـش  از  راحتـی  بـه  را  ایـن 

تعـداد دنبال کننـدگان رهـربان طالبـان در 

توییـرت می تـوان دیـد. به عنـوان منونـه تنها 

داکـرت  کاربـری  حسـاب  جنـوری،  مـاه  در 

نعیم، سـخنگوی دفـرت سیاسـی طالبان در 

قطـر، بیشـرت از ده هزار دنبال کننـده  جدید 

داشـته اسـت.

البتـه ایـن حقیقـت  دارد کـه طالبـان هـم 

سیاسـی  جریان هـای  از  خیلـی  همچـون 

کـه  کاربـری  )حسـاب های  بـات  از  دیگـر 

توسـط هوش مصنوعی مدیریت می شـوند( 

و ترول )حسـاب کاربری و شـخصی اطالق می شـود که وظیفه  

شـبکه های  در  جریـان  یـک  گسـرتش  و  تقویـت  اصلـی اش 

اجتامعی اسـت. معموال در افغانسـتان مشـهور به چلوونکی یا 

یـاد می شـوند.( اسـتفاده می کننـد. توییرتچلوونکـی 

از آنجـا  کـه این روزها خرب های خوشـی از پروسـۀ صلح شـنیده 

منی شـود و شـایعات بسـیاری مبنـی بـر ادامـۀ  حضـور عسـاکر 

خارجـی در افغانسـتان وجـود دارد، طرفـداران گـروه طالبـان 

تـالش کردنـد تـا بـا راه انداخـن طوفـان توییـرتی، امریـکا را 

متقاعـد کننـد که بر اسـاس توافـق دوحه، از افغانسـتان بیرون 

شود.

را  افغانسـتان  نـام  تحـت  )کمپایـن(  توییـرتی  طوفـان  ایـن 

تـرک کنیـد، راه انـدازی شـده اسـت. هشـتگ اصلـی بـه زبـان 

انگلیسـی  #Get_out_of_Afghanistan  اسـت. ایـن طوفـان 

یازدهـم فـربوری رشوع شـد، در دوازدهـم فـربوری اوج گرفت و 

تـا هنـوز بـه طـور پراکنده ادامـه دارد. تـا کنون بیـش از ده هزار 

بـار ایـن هشـتگ توییـت و ریتوییـت شـده اسـت.

بـرای سـاخت یـک مـودل از شـبکه  انسـانی )اجتامعـی( ایـن 

گـروه در توییـرت، پنج هـزار توییتـی کـه در روزهـای یازدهـم و 

دوازدهـم فـربوری توییـت شـده بودنـد، اسـتفاده شـده اسـت. 

بـر اسـاس حسـاب های کاربـری طالبـان شـکل  ایـن مـودل 

نگرفتـه اسـت؛ بـل بـر اسـاس توییت هایی شـکل گرفتـه که در 

خـود هشـتگ افغانسـتان را تـرک کنیـد، داشـته اند.

بـر اسـاس تحلیـل ایـن اطالعـات، بـه صـورت عمومـی طالبان 

در توییـرت یـک شـبکه  اجتامعی بسـته دارند. شـبکه اجتامعی 

بسـته یعنـی اینکـه اکرث افـرادی که توییـت کرده انـد در توییرت 

بـا هـم در ارتبـاط هسـتند. در اینجـا ارتبـاط میـان دو حسـاب 

کاربـری بـر مبنای )Following( و  )Followers(  تعریف شـده 

است. 

سـطح مرکزیـت در ایـن شـبکه خیلـی باالسـت. یعنـی در ایـن 

شـبکه چنـد رسچشـمه اصلی دیتا وجـود دارد و دیگران بیشـرت 

نقـش همگانی سـازی را بـازی می کننـد.  تقریبـا ۲۲درصـد از 

۵۰۰۰توییتـی کـه شـده، توییـت اصلی هسـتند. البتـه در این 

مقـدار هـم احتـامال یـک عـده توییت هـا را به جـای ریتوییـت، 

مسـتقیام کاپـی کرده انـد و الگوریتـم توییـرت آن هـا را بـه عنوان 

توییـت اصلـی می شناسـد.

از آنجـا کـه مرکزیـت یـا centrality خیلـی باالسـت، همچنیـن 

تعـداد توییت هـای اصلـی ۲۲درصـد اسـت، ترول هـا و بات هـا 

)توییـرت چلوونکـی( نقـش اصلـی را در ایـن کمپایـن بـه عهـده 

دارنـد. بـه عبـارت دیگر این کمپایـن به جای 

اینکـه بیشـرت مردمـی باشـد، از طریق هوش 

مصنوعـی و یـک گـروه محـدود بـا تجربـه در 

شـبکه های اجتامعـی راه انـدازی و رهـربی 

است. شـده 

۷۸درصـد حسـاب های کاربـری کـه توییـت 

کرده انـد، موقعیـت نامعلـوم دارنـد کـه ایـن 

خـود می تواند نشـانگر نقـش پررنـگ بات ها 

و ترول هـا باشـد. البته احتـامل اینکه خیلی 

عمـدی  به طـور  کاربـری  حسـاب های  از 

موقعیـت خـود را مخفـی کرده اند، نیـز وجود 

دارد. 

کابـری  حسـاب های  از  چشـم گیری  عـده 

را مخفـی کرده انـد،  هـم کـه موقعیت شـان 

کـه  فهمیـد  می تـوان  Bioشـان  طریـق  از 

پاکسـتانی هسـتند. فهیم احمد یوسفزی در 

تحقیـق جداگانه یـی کـه برپایه یک هـزار توییت با این هشـتگ 

صـورت گرفتـه، نیـز بـه این نتیجه رسـیده که منشـأ اصلـی این 

طوفـان توییـرتی پاکسـتان اسـت.

بـه طـور عمومـی، تـالش شـده کـه ایـن کمپایـن مردمـی جلوه 

داده شـود. به همین دلیل سـه حسـاب کاربری اصلی طالبان 

کـه مربـوط بـه سـخنگویان )ذبیح اللـه مجاهـد، قـاری یوسـف، 

ایـن هشـتگ اسـتفاده  از  ایـن گـروه می شـود،  داکـرت نعیـم( 

نکرده انـد. سـهیل شـاهین کـه عضـو دفـرت سیاسـی طالبـان 

تعقیب کننـده  باالتریـن  طالبـان،  میـان  از  و  اسـت  قطـر  در 

)follower( را دارد نیـز در ایـن مـورد تاکنـون چیـزی ننوشـته 

نـرش  هشـتگ  ایـن  ضمیمـۀ  کـه  ویدیوهایـی  در  امـا  اسـت، 

مرکـزی  اسـتودیوی  یـا  اسـتودیو  جهـادی  نقـش  می شـوند، 

نادیـده گرفـت. را منی شـود  طالبـان 

افـراد تأثیرگـذار )influencer( نقـش عمده یـی در این کمپاین 

داشـته اند. قـاری سـعید خوسـتی کـه محبوب تریـن انلفونـر 

طالبـان در توییـرت می باشـد، بیشـرت از پنجاه توییـت، ریتوییت 

و رشـته توییـت با این هشـتگ داشـته اسـت. همچنیـن معموال 

گـروه طالبـان در حسـاب های کاربـری جعلی شـان اسـم های 

مردانـه اسـتفاده می کننـد.  حداقـل در دو مـاه گذشـته مـن 

حسـاب کاربـری جعلـی طالبـان کـه اسـم زن داشـته باشـد، 

ندیده ام. 

حتـی بعضـی اوقـات وقتـی عکس یا فلـم زنی را نـرش می کنند، 

عکـس را سـیاه و سـفید می کننـد، امـا حداقـل سـه حسـاب 

کاربـری کـه اسـم دخرتانـه دارنـد در ایـن کمپاین نقـش فعالی 

داشـته اند و تقریبـا هـر کـدام بیشـرت از پنـج توییـت کرده انـد 

و توییت های شـان بیشـرت از پنجـاه بـار ریتوییـت شـده اسـت. 

البتـه هر سـه تـن از این دخرتان یا پاکسـتانی اند یـا حداقل در 

پاکسـتان زندگـی می کننـد.

عکـس و تصاویـر ویدیویـی اطفـال بـه وضـوح در ایـن کمپایـن 

از  البتـه در حالـت عـادی هـم یـک عـده  دیـده  می شـود. 

حسـاب های کاربـری حامـی گـروه طالبـان از عکـس اطفال 

دیگـر  برخـالف  می کننـد.  اسـتفاده  پروفایل های شـان  در 

بیشـرت  مراتـب  بـه  انگلیسـی  بـه  توییت هـا  تعـداد  اوقـات، 

اسـت.  و عربـی  پشـتو، دری  زبـان  بـه  توییت هـا  تعـداد  از 

البتـه ایـن قابـل درک اسـت، زیـرا در ایـن کمپایـن هـدف 

اصلی شـان دولـت امریـکا اسـت. بـه همین خاطـر در خیلی 

رییس جمهـور  کاربـری  حسـاب های  توییت های شـان  از 

امریـکا را نیـز ذکـر می کننـد. 

در تصویـر پاییـن کـه نتیجـۀ تحقیـق فهیـم احمـد یوسـفزی 

اسـت، می توانیـد ببینیـد کـه حسـاب کاربـری رییس جمهور 

 )mention( امریکا بیشـرت از هر حسـاب کاربـری دیگر ذکـر

شـده است.

نکات مهم در مورد محتوای این کمپاین 

از لحـاظ محتوایـی تعهـد بـه توافـق دوحـه و خـروج رسبازان 

امریکایـی از افغانسـتان نکتـۀ محـوری این کمپاین را شـکل 

می دهـد. اکرثیـت ویدیوهایـی کـه در جریـان ایـن کمپایـن 

نـرش می شـوند، حمـالت طالبـان بـاالی نیروهـای امریکایی 

را نشـان می دهنـد.

در تصاویـر، طالبـان همـواره در تـالش هسـتند تـا خـود را 

پیـروز نـربد و نیروهـای خارجـی را درمانـده از جنـگ نشـان 

تأکیـد  ایـن  بـر  من هـا  و  ویدیو هـا  از  بعضـی  در  دهنـد. 

شـده کـه عنـرص زمـان بـرای طالبـان معنایـی نـدارد و آن هـا 

حارضنـد تـا زمانـی کـه امریکایی هـا در افغانسـتان هسـتند، 

بـا آن هـا بجنگنـد. در بعضی ویدیوها هم سـعی شـده نشـان 

دهنـد کـه شـهروندان امریکایـی از جنـگ فعلی خسـته اند و 

همچنیـن مصـارف گزافـی کـه امریـکا در افغانسـتان کـرده، 

بیهـوده بـه مـرصف رسـیده اسـت.

عده یـی هـم همچـون فیـض زالنـد که یکـی از سـمپات های 

مهـم طالبـان اسـت، روی فقـر و فسـاد مترکـز کرده انـد. بـا 

رشیـک منـودن تصویر افـرادی که گـردۀ خـود را فروخته اند، 

می خواهنـد بـه امریکایی هـا بگویند که تا زمـان حضور آن ها 

در افغانسـتان، فقـر و فسـاد ادامـه پیـدا خواهد کرد. 

در خیلـی از توییت هـا هم افراد در سـن و سـال های متفاوت 

بـا گرفـن فالیری با هشـتگ ایـن کمپاین عکـس گرفته اند. 

اسـتفاده  اطفـال  از  فزاینـده  طـور  بـه  قسـمت  ایـن  در 

کرده انـد. ویدیو هـای ایـن کمپایـن معمـوال آهنـگ طالبانـی 

در پس زمینـۀ خـود دارنـد و یـک فـرد مسـن یـا کـودک راوی 

ایـن پیام اسـت که نیروهـای خارجی باید افغانسـتان را ترک 

کننـد. ایـن ویدیوهای تبلیغاتی توسـط یک گـروه تخصصی 

ایدیـت و تهیه شـده اسـت.

پـس از آن کـه ایـن طوفـان توییـرتی در افغانسـتان تبدیـل 

بـه یـک trend شـد، عده یی هم برخـالف این روایـت طوفان 

توییـرتی دیگـری را آغـاز کردنـد. ایـن طوفـان توییـرتی بـا 

هشـتگ اصلـی #GetOutOfPakistanTaliba  یـا طالبـان 

از پاکسـتان خـارج شـوید، در تالش انـد تـا طالبـان را عامـل 

آن  از  و  بداننـد  افغانسـتان  در  و مشـکالت  ناامنـی  اصلـی 

مهم تـر ایـن کـه نشـان دهنـد پاکسـتان نقـش عمده یـی در 

تصمیم گیـری رهـربان طالبـان دارنـد. 

محتـوای اصلـی طرفـداران ایـن طوفـان توییـرتی بـا بازنـرش 

افغانسـتان  در  و جنایـت طالبـان  راوی ظلـم  کـه  اخبـاری 

اسـت، عکس هایـی از پروژه هـای انکشـافی اخیـر مخصوصا 

بندهـای آبـی و عکس هـای گرافیکی که ظلم طالبـان باالی 

افـراد بی گنـاه را بـه تصویـر کشـیده، تشـکیل می دهنـد. 

طرفـداران ایـن طوفـان توییـرتی نیـز شـبکه بسـته یی دارنـد 

و در ایـن طوفـان توییـرتی نیـز، تعـداد توییت هـای اصلـی 

محـدود اسـت.

محمد محقق: متامی قتل ها را طالبان انجام می دهد
محمد محقق، رهرب حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان می گوید مسوول متام قتل های هدف مند در کشور گروه طالبان است، زیرا هیات این گروه در دور دوم مذاکرات حارض نشده است.  

آقای محقق همچنان ترصیح کرد که اگر صلح نشود، برای جنگ با گروه طالبان آماده است. به گفتۀ وی، طالبان هیچ گونه عالقمندی به مذاکره ندارند، هیات دولت بی مضمون در دوحه خوابیده است، هیات طالبان 
مرصوف چکرها و سفرهای خود است.

القاعده قطع نکردند، نه تنها این که خشونت ها را کاهش ندادند، چندین برابر افزایش دادند. همچنین او می گوید که طالبان به تعهداتی که با امریکا کرده بودند عمل نکرده، روابط خود را با شبکۀ 

یادداشت روز

ــا آشــوب های جــدی و  ــواره ب ــا هم  شــهرهای م
زخم هــای فراوانــی همــراه اســت کــه همــه روزه بــه 
نحــوی، ســر بــاز نمــوده و تــن تــب دار مــردم خویــش 

را می آزارد. 
انفجــار جنــگ،  انتحــار،  از  برخاســته  زخم هــای 
از  بســیاری  و  کاله بــرداری  ســرقت،  ناامنــی، 
رخدادهــای خونیــن و غم آلــودی کــه بخشــی از 
روایت هــای روزمــره و رخدادهــای همیشــگی در 

گردیده انــد.  مــا  جمعــی  زندگــی 
ــی  ــیب های اجتماع ــیاری از آس ــان، بس ــن می در ای
وجــود دارد کــه به عنــوان زخم هــای زیرپوســتی 
هســتند و وجــود آنهــا در کالبــد جامعــه کم تــر 

ــت.  ــوس اس محس
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن زخم هــای فروخفتــه در 
ــای  ــر از زخم ه ــاس بزرگ ت زیرپوســت شــهر، در مقی
ــه  ــار و... جامع ــگ و انفج ــی از جن ــوس و ناش محس
ــردی و  ــات ف ــوده و حی ــت نم ــار آف ــردم را دچ و م
ــالل و فروپاشــی  اجتماعــی شــهروندان را دچــار اخت

نمــوده اســت. 
فــروش گرده هــای مــردم در هــرات، حضــور انبوهــی 
ــترده،  ــای گس ــی، مهاجرت ه ــودکان کار خیابان از ک
تــن دادن جوانــان و نوجوانــان بــه کارهــای ناخواســته 
ــا  ــه بس ــوا و چ ــان و ن ــی ن ــه اندک ــیدن ب ــرای رس ب
ــا در  ــار آنه ــه اظه ــی ک ــر اجتماع ــای دیگ پدیده ه
بســا مــوارد اندکــی دشــوار اســت، همگــی زخم هــای 
زیرپوســتی هســتند کــه در هــر لحظــه و هــر ثانیــه، 
ــرزمین را  ــن س ــان ای ــزاران انس ــات ه ــان و حی ج

ــازد.  ــل می س ــار و کس بیم
امــا ایــن آســیب های اجتماعــی یــا کم تــر بــه 
چشــم رســیده و یــا هــم در چشــم  دید مــردم و 
ــادی  ــره و ع ــور روزم ــی از ام ــا، جزی ــزاران م کارگ
شــده اند کــه کم تــر بــه آنهــا پرداختــه شــده و 
هیچ گاهــی بــرای جلوگیــری و مدیریــت آنهــا فکــری 
ــل و  ــه عام ــر اینک ــه مهم ت ــود. از هم نشــده و نمی ش
علــت اصلــی ایــن آســیب ها هرگــز مــورد شناســایی، 

ــرد.  ــرار نمی گی ــل ق ــی و تحلی ارزیاب
و علــت  عامــل  نظــر می رســد، عمده تریــن  بــه 
ــود  ــکاری و نب ــای زیرپوســتی، بی ــن زخم ه ــی ای اصل
فرصت هــای شــغلی بــرای طبقــات مختلــف اجتماعــی 
ــار  ــی گرفت ــن آفت های ــه چنی ــردم را ب ــه م ــت ک اس
ــن  ــر ت ــی و ســوزناکی را ب ســاخته و زخم هــای نامرئ

ــان ایجــاد نمــوده اســت.  آن
از ســویی هــم، نبــود برنامــۀ جامــع آمــاری و دریافــت 
معلومــات در خصــوص ایــن مســایل، باعــث گردیــده 
ــن  ــزی در ای ــد برنامه ری ــوول، فاق ــای مس ــا نهاده ت
حوزه هــا بــوده و طبیعــی اســت کــه در نبــود برنامــه، 
بودجه بنــدی و اولویت گــذاری نیــز نخواهــد شــد؛ 
زیــرا مقدمــه توســعه در هــر بخشــی، تحقیــق اســت 
ــته بندی  ــات دس ــت معلوم ــق و دریاف ــدون تحقی و ب
نیــز  توســعه  یی  برنامه ریــزی  هدفمنــد،  و  شــده 

ممکــن نیســت. 
حقیقــت ایــن اســت کــه اگــر بــرای شناســایی ایــن 
زخم هــای زیرپوســتی، تحلیــل و ارزیابــی دقیــق 
نشــده و در راســتای درمــان آنهــا اقــدام کارشناســانه 
ــز ممکــن  ــت آنهــا نی صــورت نگیــرد، راهــکار مدیری

نیســت. 
بدیهــی اســت کــه اگــر در ایــن خصــوص برنامه ریــزی 
درازمدتــی انجــام نشــود، دیــری نخواهــد پاییــد کــه 
ــن  ــرو ریخت ــده و ف ــرج فزاین ــرج و م ــار ه ــا دچ م
مبانــی زندگــی اجتماعــی عزت مندانــه خواهیــم 
ــی  ــیب ها پ ــن آس ــه ای ــه ب ــی ک ــرا جامعه  ی ــد؛ زی ش
نبــرده و آفت هــای اجتماعــی جــاری در روان جامعــه 
ندهــد،  قــرار  و موشــکافی  مــورد کارشناســی  را 
ــه  ــته و ب ــم نتوانس ــافی را تنظی ــای انکش چارچوب ه

ــت.  ــد یاف ــز دســت نخواه ــدار نی توســعه پای
ایــن همــان وضعیتــی اســت کــه مــا در حــال حاضــر 
شــاهد آن هســتیم و بــا عناصــر زخم خــوردۀ خویــش 
نتوانســته ایم همبســتگی اجتماعــی و ارزش هــای 
ــیب دیدگان  ــرا آس ــم؛ زی ــاد کنی ــی ایج ــترک مل مش
ــه  ــبت ب ــده و نس ــر ش ــه روز بیش ت ــی روز ب اجتماع
ــواره در  ــده و هم ــده گردی ــار عق ــا، دچ ــایر الیه ه س
صــدد عقده گشــایی و انتقــام جویــی از دیگــران 
ــیب دیده  ــار آس ــق اقش ــان، ح ــاور آن ــه ب ــتند.  ب هس
کارگــزاران  و  گردیــده  ضایــع  دیگــران  توســط 
ــود  ــت موج ــود وضعی ــرای بهب ــری ب ــی، فک اجتماع
ــم  ــد. چنیــن برداشــتی از شــرایط، گــراف جرای ندارن
ــرایط  ــاخته و ش ــتر س ــه روز بیش ــت را روز ب و جنای
حیــات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی را 

دشــوارتر از پیــش می ســازد. 

زخم های زیر پوست شهر
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علی رضا حسینی

محمدرضا نعیمی 



بسـیاری از کسـانی کـه اهـل خواندن کتـاب و عالقمند بـه ادبیات جهان هسـتند با نام 
ارنسـت همینگـوی نویسـنده بـزرگ و موفق امریکایـی و خالق اثر جاودانـه وی یعنی 

رمـان پیرمرد و دریا آشـنا هسـتند. 
ایـن رمـان رسشـار از نـکات بسـیار آموختنـی اخالقـی و روا ن شـناختی اسـت کـه از 
قضـا می توانـد بـرای مـردم ما در رشایـط فعلی حـاوی پنـد و اندرزهای مفیدی باشـد.
 قهرمـان داسـتان پیرمـرد ماهی گیـری اسـت کـه بـه همـراه شـاگرد نوجـوان خـود بارها 
بـرای صیـد ماهـی بـه دل دریـا می زننـد امـا هر بار پـس از سـعی و تقالی فـراون طعم 
تلـخ ناکامـی را چشـیده و بـدون آنکـه صیـدی کنند بـا دسـتانی خالی بـاز می گردند. 
وقتـی تعـداد ایـن ناکامی هـا از حد می گـذرد، پدر و مـادر آن نوجوان نیـز فرزند خود 

را از همراهـی پیرمـرد بـاز می دارنـد و پیرمـرد تنهـا می ماند. 
او بـدون آنکـه از رسزنـش دیگـران مایـوس شـود، تصمیـم می گیـرد تنها راهـی دریا 
شـده و میـل بـه زندگـی و شـجاعت ایسـتادگی خـود را آزمایش کنـد. ایـن اتفاق رخ 
می دهـد و پیرمـرد سـوار بـر قایقـی نه چنـدان با صالبـت دل به امـواج می سـپارد تا از 

میـان حوادث سـهمگین دریـا و روزگار، گمشـده خـود را بیابد. 
روح بـزرگ پیرمـرد در حقیقـت منـاد همـه انسـان های اصیـل و آزادی اسـت کـه از 
رسزنـش دیگـران مایـوس و بـا تعریـف آنهـا مغـرور منی شـوند. رفـن در دل دریـا 
آن هـم بـدون هیـچ  یـار و همـکاری، باعـث می شـود تـا مـرد ماهی گیـر بـا مترکـز و 
توجـه ویـژه، بـه مهابـت کاینـات و عظمـت دریـا بنگـرد و همیـن سـکوت و توجـه و 
مترکـز، صـدای موسـیقی دریـا را کـه تا کنـون به سـبب هیاهـوی کاذب از شـنیدنش 

محـروم بـوده بـه گـوش پیرمرد برسـاند. 
به نظـر می رسـد همینگـوی خـوب دریافتـه کـه مـا آدمیـان آنقـدر غـرق در هیاهـوی 
مـا  از  زیبایی هـای عـامل روی  کـه همـه  مبتـذل شـده ایم  و  تکـراری  یـک زندگـی 
پوشـانده و از دیـده انسـان های مرصفـی پـر رسوصـدا غایـب شـده اند طـوری کـه 
آواز طبیعـت و جلوه هـای زیبـای آفرینـش را نـه می شـنویم و نـه می بینیـم. بـه قـول 

هراکلیتـوس گویـا جهـان عاشـق پنهـان شـدن اسـت. 

به فرموده موالنا 
چونکه نامحرم در آید از درم 
در پرده پنهان شوند اهل حرم

به نظـر می رسـد پیـام مهـم رمـان ایـن اسـت کـه مـا عمـال در زنـدان رسد یـک زندگی 
مرصفـی اسـیر شـده ایم و صـدای آفرینـش را منی شـنویم. 

آنچـه می توانـد مـا را از رش چنیـن اندوهـی نجـات دهـد متریـن خاموشـی و خلـوت 
بـا خویشـن اسـت. جهـان آفرینـش پر از عروسـان زیبـای معناسـت ولی بـر آنقدر 
دچـار بـازی سـود و زیـان و جنـگ و سـتیز شـده و چنـان بـرای لذت هـای آنـی و 
فـوری بی قـراری می کنـد کـه چـراغ درون خود را خاموش و هسـتی پنهـان خویش را 

لگـد کـوب پـر خواهـی و جاه طلبـی کرده اسـت. 
 گویـا زبـان پـر از راز و رمز عامل با کسـانی سـخن می گوید و برایـش آواز می خواند، 
کـه بـر رس خواهش هـای نفـس خـود حـارض شـوند و بـا سـکوت و تنهایـی اشـتیاق 
خـود را بـرای شـنیدن نغمه هـای آفرینش ابـراز منایند. آن هـم نه فقط سـکوت زبانی 

بـل سـکوت خواهش هـای نفسـانی، تخیـالت منفی و متایـالت منفی. 
 بـه ایـن ترتیـب پیرمـرد تنهـا و در میـان موج هـای تسـلی بخش دریـا، آواز دلنشـین 
خلقـت را می شـنود و درمی یابـد کـه مهمرتین رسچشـمه معنـا و گرمی  زندگـی را باید 

در حقیقتـی به نـام عشـق و شـفقت جسـتجو کـرد. 
و  خصومـت  و  کینـه  از  دور  کـه  می کنـد  نظـاره  را  عاشـقی  مـاده  و  نـر  ماهـی  او 
دور  و  می رقصنـد  دریـا  در دل  هسـتند،  مبتـال  بـدان  آدمیـان  کـه  خودپرسـتی هایی 
یکدیگـر می گردنـد و هنگامـی کـه پیرمـرد قـالب بـرای صید ماهیـان در می انـدازد و 
ماهـی مـاده بـه تـور او می انـدازد، ماهـی نر با چشـان نگـران، عاشـقانه، پـر التهاب و 

دردمندانـه دور قایـق می گـردد تـا لحظه هـای دردنـاک جدایـی را تجربـه کنـد. 
هنگامـی کـه قـالب ماهـی مـاده را بـاال مـی کشـد، ماهـی نـر نیـز بـا بی قـراری متـام 
بـر رس  ببینـد چـه بالیـی  تـا  بـه آسـان می جهـد  همچـون پرنـدۀ سـبک بال از دل 
معشـوقش آمـده.  پیرمـرد بـا دیـدن چنین صحنه هـای دردمندانـه ولی روح نـوازی پی 
بـه حدیـث شـیرین عشـق و نغمه هـای دلپذیـر حاکـم بـر همـه ذرات کاینـات می برد. 

چونکه آید محرمی دور از گزند 
برگشایند آن ستیران روی بند 

خـدا بـا کسـانی سـخن می گویـد کـه خامـش و محـرم باشـند بـدور از زندگـی پـر 
بی محتـوا. هیاهـوی 

پیرمـرد در خلـوت و سـکوت صـدای آفرینـش را شـنید، امـا بـرای دسـت یابی بـه 
موفقیت هـای بـزرگ، او پیـش از متاشـای جلوه هـای زیبـای جهـان، موفـق شـده بود 

کـه صـدای رضبـان قلـب و وجـدان خـودش را نیـز بشـنود. 
در بخش های بسیاری از رمان، پیرمرد مدام درگیر گفتگو با خویش است. 

 همینگـوی بـه ایـن بصیـرت بـزرگ دسـت یافتـه بـود کـه گاهی صدمـه و آسـیبی که 
آدمـی از جانـب ذهـن بیـار خـود می بینـد، بسـیار سـنگین و کاری تر از لطمۀ اسـت 

کـه از بیـرون بـر او تحمیل می شـود. 
بیشـرت مـا انسـان ها عـادت داریم کـه از کاه، کوه بسـازیم و بـا وزش بادهـای مخالف، 
احسـاس درماندگـی و بیچارگـی کـرده و روح خود را شـکنجه دهیم. گاهـی بی آنکه 
بدانیـم، بی رحم تریـن قاتـل خودمـان هسـتیم و بـا پیام هایـی منفـی غیـر واقعـی ذهـن 

خـود، جهـان را در برابـر چشـان خودمـان بـه جهنمی سـوزان بـدل می کنیم. 
برای همین است که موالناجالل الدین می گوید: 

جمله خلقان سخره اندیشه اند 
زین سبب خسته دل وغم پیشه اند 

وقتـی ذهـن وحشـیانه بـا پالس و پیام هـای منفی، احسـاس ترس یا شکسـت یا ضعف 
را بـر مـا تحمیـل کنـد، حتـی اگـر هیـچ مانعی یـا دشـمنی و یا عوامـل ترسـناکی پیش 
روی مـان نباشـد، بـاز هم خانه سسـت درون مـان ویران می شـود زیرا سـقف آن با تار 

عنکبوت بنا شـده اسـت.
کسـی می توانـد از طوفـان پـر از حـوادث گوناگـون زندگـی جـان سـامل بـدر بـرد که 

ابتـدا ذهـن خـود را بـه درسـتی بشناسـد و جریـان فکر خـود را کنـرتل کند. 
 در ایـن داسـتان پیرمـرد بـزرگ، مـدام بـا خـود سـخن می گویـد، بـر افـکار ناامیدانـه 

خـود می تـازد و قابلیت هـای عظیـم انسـانی خـود را بـه رخ می کشـد تـا بـر حـوادث 
سـخت بیرونـی غلبـه کـرده و پیـروز از میـدان بـدر آیـد. 

ایـن داسـتان شـیرین انسـانی در پـی آن اسـت تا بـه خواننده بـاور بدهد کـه مهم ترین 
گام دسـت یابی بـه موفقیـت، در انـدرون آدمـی نهـاده شـده بـه رشط آنکـه بتوانـد بر 

اندیشـه آزار دهنـده و تخیـالت منفـی خود غلبـه کند. 
 در مواقـع بسـیاری ایـن رویداهـای بیرونی نیسـتند که موجـب آزار و اضطراب گزنده 
می شـوند بلکه تفسـیر غلط و اندیشـه نادرسـت از رویدادهاسـت و آدمی را شـکنجه 

می دهـد و رنـج را بـر وی تحمیـل می کند. 
شکسـت واقعـی هنگامـی از راه می رسـد کـه بـه خودمان القـا کنیم که انسـان درماندۀ 

بی لیاقتـی هسـتیم کـه از پـس کارهـای مهم بـر منی آییم و بایـد تسـلیم را بپذیریم. 
 وقتـی پیرمـرد، از پـس هیـوالی ذهـن خـود بـر می آیـد و بـر ضعـف و نا امیـدی غلبه 
می کنـد ، ناگهـان تـوری کـه بـه دریـا افکنـده به رقـص در می آیـد، رقصی کـه پاداش 

مقاومـت و پایـداری و زحمت پیرمرد اسـت.
 ماهـی بزرگـی بـه تـور او افتـاده کـه حتـی بزرگ تـر از قایـق کوچـک پیرمـرد جلـوه 
می کنـد و او را بـه نـرد تازه یـی دعـوت می کنـد تا بـاور کند کـه راه های نجـات هرگز 
بسـته نیسـت و اگـر همـه چیـز را از آدمـی بگیرنـد در حالی کـه او امیدش را از دسـت 
ندهـد، راهـی پنهـان گشـوده خواهد شـد و صـدای رهایـی از آنجـا به گـوش خواهد 

رسید. 
سوی تاریکی مرو خورشید هاست

سوی نا امیدی مرو امید هاست
ماهـی بـه تور افتـاده آنقدر بزرگ و چاالک اسـت کـه پیرمرد پس از نـردی طوالنی، 
برعـالوۀ اندوهـی کـه از صیـد ماهـی در دل دارد باالخـره او را از نفـس می انـدازد و 

چـون منی توانـد ماهـی را به داخـل قایق آورد، به کمک دسـت های زخمـی و طنابی 
محکـم بـا تکیـه بـر روح نیرومنـد و بـا صالبـت خویش، ماهـی را بـه قايـق می بندد تا 

پـس از طی مسـافتی طوالنی به سـاحل برسـد 
 پـس از تحمـل رنـج فـراوان و زحمت بسـیار، پیرمرد ماهـی بزرگ را بـا طنابی محکم 
بـه قایـق می بندد تا شـب سـخت و هول انگیـز به پایان رسـیده و پیروزمندانـه از پیکار 

زندگـی بدر آید و به سـاحل برسـد.
امـا پـس از غلبـه بـر افـکار منفـی درونـی ایـن بـار غلبـه بـر زیـاده خواهـان و عدالت 
ماهی گیـر  تـا  می رسـد  بیرونـی  سـتیزان 

بـزرگ را بـه چالـش کشـند. 
کوسـه های گرسـنه بـه محـض استشـام 
بـوی خـون و کبـاب رسکشـانه به سـمت 
دسـت رنج  تـا  می کننـد  حرکـت  قایـق 
پیرمـرد بـزرگ را بـدون زحمـت صیـد و 
شـکار برباینـد و از سـهم دیگـران بـرای 

خـود عیـش و بسـاط بـه راه اندازنـد. 
زیاده خـواه،  جاه طلبـان  ماننـد  درسـت 
دیگـران  حقـوق  بـه  چشـم  همیشـه  کـه 
می دوزنـد و در هـر فرصتی بـرای ارضای 
خواهش هـای شـیطانی خـود حریصانـه 

دسـت و پـا می زننـد. 
آنها پـای بر حریم خصوصی و داشـته ها 
قیمـت  بـه  و  می نهنـد  مـردم  امـوال  و 
کور کـردن چشـم عدالـت و فروریخـن 
انصـاف و برابری، سـم بینوایـی و ظلم را 
بـر مـردم می خوراننـد تا به مطلوب شـوم 

برسـند.  خود 
از  سوءاسـتفاده  بـا  گاهـی  کوسـه ها 
قـدرت سیاسـی، گاهـی بـا زرانـدوزی و 
پرخواهـی اقتصـادی، گاهـی بـا احتـکار 
و  اختـالس  بـا  گاهـی  و  گران فروشـی  و 
دزدی امـوال مـردم، از راه می رسـند تا به 
قیمـت فقـر و فالکت دیگران جیب شـان 

را پـر و شکم شـان را سـیر کننـد 
امـا پیرمـرد هراسـی از ایـن کوسـه ها بـه 
دل راه منی دهـد و بـاور دارد کـه بـرای 
بلنـد موفقیـت  بـه عرصـه هـای  رسـیدن 
بایـد جنگید و از حق خـود به روش های 

مناسـب دفـاع کـرد.
کوسـه ها  بـه  صالبـت  و  پردلـی  بـا  او   
حملـه ور مـی شـود و برخـی از آنها را از 
پـای در مـی آورد امـا دسـت آخـر سـهم 
کوسـه ها  را  ماهـی  گوشـت  از  بیشـرتی 
میدرنـد و غـارت می کننـد و اسـتخوانی 
از ماهـی، بـرای پیرمـرد باقـی می گذارند. 
سـخن  شـده  صیـد  ماهـی  بـا  پیرمـرد 
نیـز  را  ایـن طریـق خـود  از  و  می گویـد 
همـه  اگـر  شـاید  می دهـد.  دلـداری 
سـهم تـو از آن مـن بـود بیشـرت احسـاس 
نیـز  اکنـون  ولـی  می کـردم  پیـروزی 
احسـاس شکسـت منی کنـم زیـرا به سـهم خودم بر هـراس منفـی درون غلبـه کردم و 

درآورم.  پـای  از  هـم  را  کوسـه  چنـد 
آری، داشـته های آدمـی بـه تدریج از کف او سـتانده می شـوند، مـال و منصب و جاه 
و نـام بـی هیـچ تردیـدی زوال یافتـه و روزی از کـف آدمـی رانـده می شـوند اما خود 

انسـان می مانـد و روحـی کـه در طول زندگـی همراه او بوده اسـت. 
اگـر کوسـه های راهـزن، ماهـی بـزرگ را تکـه تکـه کردنـد امـا در برابـر روح بـزرگ 
پیرمـرد شکسـت خوردنـد و اگـر داشـته های او را بـه غـارت بردند در برابر شـخصیت 

بـا عظمـت پیرمـرد بـه زانـو در آمدند. 
گرچـه پیرمـرد بـا اسـکلتی از ماهـی بـه سـاحل باز می گـردد ولـی همه آنهایـی که وی 
را رسزنـش و بـا قضاوت هـای غلط مـورد اذیت و آزار قـرار داده بودنـد از رفتار خود 

رشمسـار می شـوند و بـر اصالـت و واالیـی روح پیرمـرد صیاد اعـرتاف می کنند. 
کـه  هسـتند  نیرومنـدی  قلب هـای  آن  برنـدگان  کـه  اسـت  بزرگـی  پیـکار  زندگـی 
لحظه هـای عمـر را بـه بطالـت سـپری نکـرده و بـا عشـق و معرفـت وجـود خـود را 

می کننـد چراغانـی 
مایه در بازار این دنیا زر است

مایه آنجا عشق و دو چشم تر است 
هر که او بی مایل یی بازار رفت 

عمر رفت و بازگشت او خام و تفت
حکایـت پیرمـرد و دریـا تصویـری از زندگـی امـروز مـا ایرانیـان اسـت که هـم باید به 
افـکار غلـط و نـا امیدانـه خـود بتازیـم و مانـع از شـکنجه روحـی خـود باشـیم وهم با 
کوسـه هایی کـه چشـم به تـاراج حقوق انسـانی ما دارند سـتیز کنیم تا سـنگینی شـب، 

دسـت از رس آسـان برداشـته و روشـنی آفتاب رقص کنان از راه برسـد. 

فرهنگ   madanyatdaiسال دهم         سه شـنبه 28 دلو 1399 ly.com

تو برای این به دنیا آمدی که ماهیگیر شوی!
از کتاب پیرمرد و دریا: »من چیزی از گناه منی فهمم و تازه مطمنئ نیستم که اعتقادی هم به آن داشته باشم. شاید کشنت ماهی گناه بوده باشد. به گامنم گناه بود، حتی اگر برای این 

کشته باشمش که خودم را زنده نگه دارم و شکم چند نفر دیگر را سیر کنم.
 اگر اینجور باشد، هرکاری گناه است. به فکر گناه نباش. حاال برای فکر کردن دربارٔه گناه خیلی دیر شده. تازه بعضی از مردم پول می گیرند تا به گناه فکر کنند. بگذار هامن ها به فکر گناه 

باشند. تو برای این به دنیا آمدی که ماهیگیر شوی!«

دکترناصرمهدوی 
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قسمت سوم 
در  پالیسـی  و  تقنینـی  سـند  دو  افغانسـتان  در 
زمینـه تنظیـم زبالـه وجـود دارد؛ یکی قانـون محیط 
قانـون  زبالـه.  تنظیـم  پالیسـی  دیگـری  و  زیسـت 
محیـط زیسـت پـس از تعریـف زبالـه، بـه طـور عـام 
یـک سلسـله اقدامـات را بـرای تنظیـم درسـت زباله 
بخصـوص زبالـه پرخطـر مقرر می کنـد، ولی مـا نیاز 
بـه مقـررات جزیی تـر داریـم کـه بتوانـد اقدامـات ما 
را بـرای مدیریـت زبالـه بـه طـور درسـت راهنامیـی 
کنـد. پالیسـی تنظیـم زبالـه، زبالـه را به سـه دسـته 
تقسـیم بندی  خطرنـاک  و  کلینیکـی  شـاروالی، 
منـوده و بـرای هرکدام یک سلسـله اقدامـات عملی 

رهنمـودی را ارایـه منـوده اسـت.
امـا سیاسـت عملـی حکومـت بـرای تنظیـم زبالـه، 
سیسـتم  یـک  طریـق  از  آن  مدیریـت  بـر  مبتنـی 
بـه  انتقـال  توسـط شـاروالی،  متمرکـز جمـع آوری 
بیـرون از شـهر در محلـی کـه قبـال تعییـن شـده و 

ریخـن آن در فضـای بـاز اسـت. 
بـدون شـک، نـه سیاسـت تقنینـی و نـه سیاسـت 
هـردو  اینکـه  اول  زیـرا  اسـت؛  جواب گـو  عملـی 
مبتنـی بـر نـوع مدیریـت اقتصـاد خطـی اسـت ) 
تولیـد، مـرصف و رسانجـام دور انداخـن (، دومـا 
متمرکـز عمـل می کننـد و سـوما سـکتور خصوصی 
را منی تواننـد تشـویق بـه همکاری و اقـدام منایند. 
مـا تـا هنوز بـه زباله بـه عنـوان یک مـاده خطرناک 
در  می کنیـم.  نـگاه  شـود  دفـن  و  دفـع  بایـد  کـه 
حالی کـه می تـوان از زبالـه بـه عنـوان یـک منبـع 
اقتصـادی خـوب اسـتفاده کـرد. زبالـه یـک ثـروت 
اسـت، نه یـک مـاده دورانداختنـی و دفـع کردنی. 
مترکـز در مدیریـت، پرهزینـه، وقـت گیـر، و فسـاد 

زا اسـت. 
راهکارهای مطلوب  و نتیجه گیری 

در خصـوص راهکارهـای ممکـن، بایـد دو عرصـه را 
مـد نظـر قـرار داده و راهکارهای متناسـب و مطلوب 
را دنبـال کـرد. اولیـن راهـکار، در سـطح پالیسـی 
اسـت. کـه بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد مـا رضورت 
بـه تجدیـد نظـر در پالیسـی و سیاسـت عملـی خود 
داریـم. مهم تریـن اقدامـات در ایـن راسـتا بـه طـور 

ذیـل خالصـه می شـود:
نخسـت پالیسـی ما باید به گونه یی تنظیم شـود که 
مـا را از اقتصـاد خطـی بـه سـوی اقتصـاد چرخشـی 
بـر  مبتنـی  چرخشـی  اقتصـاد  سـازد.  رهنمـون 
تولیـد، مـرصف، اسـتفاده مجـدد، تعمیـر، بازیافـت، 
کمپوسـت و بازگشـت دوبـاره مـواد بـه بـازار اسـت. 
بـه زبالـه بایـد بـه عنـوان یـک ثـروت و یـک منبـع 
کاالی  یـک  به عنـوان  نـه  کـرد،  برخـورد  اقتصـادی 
مـر کـه بایـد هـر چـه زود تـر دفـع و دفـن شـود. 
تبدیـل  ثـروت  بـه  را  زبالـه  می توانیـم  صورتـی  در 
کنیـم کـه تفکیـک زبالـه در مبـدا را بـه عنـوان یـک 
امـر حتمـی در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم. زبالـه 
و  می شـود  آلـوده  می شـود،  مخلـوط  کـه  موقعـی 

می دهـد.  از دسـت  را  خـود  کیفیـت 
از تفکیـک توسـط خانواده هـا، در جمـع آوری  بعـد 
بسـازیم.  دخیـل  را  خصوصـی  سـکتور   ... و  زبالـه 
بایـد زیربناهـای بازیافـت و کمپوسـت را بـه کمـک 
سـکتور خصوصـی ایجـاد و تقویـت کنیـم. موفقیـت 
مـا در تنظیـم زبالـه منوط به این اسـت کـه برای هر 
جریـان زبالـه سیسـتم بازیافـت ایجـاد کنیـم تـا هـر 
جریـان زبالـه بعـد از جمـع آوری از منـازل مسـتقیم 

بـه دسـتگاه بازیافـت انتقـال یابـد.  
صنایـع و منابـع عمـده تولیـد زبالـه بایـد مسـوولیت 
بیشـرتی در تنظیـم زبالـه بـه عهـده بگیرند )توسـعه 
مسـوولیت تنظیـم زبالـه به تولیـد کننده جنـس و یا 

)EPR توریـد کننده جنـس
بـرای هـر کـدام  و  جریان هـای زبالـه را شناسـایی 
پالیسـی و مقـرره جداگانـه و بـرای هـر شـهر پـالن 
عمـل تنظیـم کنیـم از قبیـل زبالـه کلینیکـی، زبالـه 
الکرتونیکـی،  زبالـه  سـاختامنی،  زبالـه  خطرنـاک، 
زبالـه پالسـتیکی، باقـی مانـده غذا، ماشـین های از 

کارافتـاده و امثـال آن. 
بـرای هـر جریـان زبالـه هـدف مشـخصی را از نقطه 
نظـر میـزان جمـع آوری، بازیافـت و ... تعیین کنیم. 
سـکتور  شـاروالی ها،  میـان  هامهنگـی  تقویـت 

مدنـی   نهادهـای  خصوصـی، 
جمـع آوری  مشـغول  کـه  غیررسـمی  سـکتورهای 
بیـن  و  بـه رسـمیت شـناخته شـوند  زبالـه هسـتند 
سـکتورهای رسـمی و غیـر رسـمی هامهنگـی برقرار 

شـود.
ایجـاد دیتابیـس بـرای مدیریت معلومـات. معلومات 
اسـاس مدیریـت زبالـه را تشـکیل می دهـد. بـدون 
معلومات درسـت تدوین پالیسـی و همچنین اجرای 

معلومـات  مـا  هنـوز  تـا  نیسـت.  آمیـز  موفقیـت  آن 
برنامـه  تخمیـن  براسـاس  نداریـم.  زبالـه  از  جامـع 

می کنیـم.  ریـزی 
امـا در عرصـۀ عملـی و اجرایـی تجـارب مختلفـی در 

ایـن زمینه وجـود دارد:
بـه  زبالـه  مختلـف  جریان هـای  اینکـه  جملـه  از 
موظـف،  نهـاد  یـا  شـاروالی  توسـط  طـور جداگانـه 

گـردد.  جمـع آوری 
بـرای جریان هـای خـاص زبالـه، مثـالٌ غـذای پـس 
مانـده، کاغـذ، پالسـتیک، آهـن مشـوقاتی در نظـر 

گرفتـه شـود.
 در برخـی از شـهرها، ایجـاد انجمن هـای محلـی و 
مدیریـت برخـی از جریان هـای زبالـه مثـال غـذای 

پـس مانده برای کمپوسـت توسـط خود مـردم محل 
موثـر و مفیـد واقع شـده اسـت. 

سیسـتم  بایـد  کـه  اسـت  اینجـا  اصلـی  نقطـه 
بازیافـت بـرای هرنـوع جریان زبالـه ایجاد شـود و از 
خانواده هـا خواسـته شـود کـه تفکیـک الزم را انجام 
دهنـد. در ایـن زمینـه تبلیغـات و آگاهـی اجتامعـی 
خیلـی موثـر اسـت. ایجـاد انجمن هـای محلـی در 

ایـن زمینـه می توانـد کمـک بیشـرتی کنـد.
بـه نظـر می رسـد، اختصـاص سـطل های زبالـه ویژه 
زباله هـای كاغـذی، پالسـتیك، شیشـه، قوطی هـای 
فلـزی، پـس مانـده مـواد غذایـی و مـواد غیرقابـل 
بازیافـت برای واحدهای مسـكونی، در ترغیب مردم 
بـه تفكیـك زبالـه توسـط خانواده هـا موثر اسـت. در 
نظـر گرفـن مبلغـی ولـو انـدک بـرای خریـد زباله از 
خانه هـا راهـکار دیگـری اسـت که بـه تفکیـک زباله 

توسـط خانواده هـا کمـک می کنـد.
یکـی از پرسـش ها، ارایـه راهـکار بـرای جای گزینـی 
ظـروف یک بـار مـرصف پالسـتیکی بـود کـه پاسـخ 
کلـی گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه هرچـه زمـان 
کشـور  در  ظـروف  ایـن  از  اسـتفاده  می گـذرد 
می شـود،  بیشـرت  عمومـی  مراسـم  در  به خصـوص 
اسـت.  مـر  بسـیار  ظـروف  ایـن  از  اسـتفاده  امـا 
 65 از  بیشـرت  حـرارت  درجـه  تحمـل  ظـروف  ایـن 
درجـه سـانتیگراد را نـدارد و بـه همیـن علـت هنگام 
اسـتفاده آنهـا بـرای انتقـال غـذا و یا نوشـیدنی های 
داغ، مـواد شـیمیایی بـه کار رفته در سـاخت ظروف 
یک بـار مـرصف آزاد شـده و بـه مـاده غذایـی داخـل 
ظـرف انتقـال می یابـد. همه انـواع پالسـتیک دارای 
مواد شـیمیایی اسـت که انتقال این مواد شـیمیایی 
کبـد،  آن رسطان هـای  و مـرصف  غذایـی  مـواد  بـه 
پـی  در  بـرای مرصف کننـدگان  را  ریـه  و  پروسـتات 
دارد. خسـتگی، کم خوابـی، بیامری هـای عصبـی، 
کم شـدن هموگلوبیـن خون و بیامری های گوارشـی 
گوشـۀ از رضرهـای اسـتفاده مکـرر از ظـروف یک بار 

مـرصف پالسـتیکی اسـت.
مـرصف  یک بـار  ظـروف  بـرای  جایگزیـن  بهرتیـن 
پالسـتیکی ، ظـروف یک بـار مـرصف گیاهـی اسـت 
کـه االن تکنالـوژی تولید آن در برخی از کشـورهای 
منطقـه موجود اسـت. ظروف یک بـار مرصف گیاهی 
از نشاسـته ذرت ،گنـدم و برنـج تهیـه مـی شـوند که 
عنـرص اساسـی تشـکیل دهنده آنها نشاسـته اسـت.

گزینـه دیگـر، ظـروف پلـی پروپیلـن اسـت. امـروز با 
پیرشفـت تکنالـوژی، ظـروف یک بـار مـرصف مـواد 
تولیـد  دنیـا  در   IML تکنالـوژی  بـا  گـرم،  غذایـی 
می شـود. ایـن ظـروف بـر خـالف ظـروف مرسـوم که 
از »پلـی اسـتایرن« و »پلـی اتیلـن« تولید می شـوند، 
اسـتفاده   )PP( پروپیلـن«  »پلـی  اولیـه  مـاده  از 
می شـود کـه در برابـر حـرارت بسـیار مقـاوم اسـت.

تفکیـک زبالـه نیـز بخـش دیگـری از پاسـخ اسـت 
بـوده  خصـوص  همیـن  در  پرسشـی  بـه  ناظـر  کـه 

اسـت. متخصصـان برایـن عقیده انـد که از دو شـیوه 
می تـوان بهـره گرفت؛ یکـی تفکیک زباله بـه دو نوع 
تـر و خشـک، دیگـری تفکیک زباله بسـته به نوع آن 
از قبیـل کاغـذ، پالسـتیک، مـواذ غذایی، فلـز، زباله 

خطرنـاک، مـواد سـاختامنی و...
اسـت  الزم  زبالـه  در جمـع آوری  زبالـه؛  جمـع آوری 

گـردد.  دخیـل  خصوصـی  سـکتور 
قابلیـت  زباله هـا  از  بسـیاری  مجـدد.  اسـتفاده 

دارنـد.  را  مجـدد  اسـتفاده 
ترمیم

بازیافت
کمپوست

دفع زباله در محل مصون

سیسـتم مدیریـت زبالـه در کابـل از حالـت مترکـز 
کابـل  شـهر  مختلـف  نواحـی  آیـد.  بیـرون  کنونـی 
هرکـدام بـه طـور جداگانه مسـوولیت مدیریـت زباله 
را بـه عهـده بگیرنـد. سیسـتم کنونی متمرکـز هزینه 
بسـیار زیـاد کار دارد، مدیریـت آن مشـکل و فسـاد 

آور اسـت. 

دو شیوه در مدیریت زباله وجود دارد: 
اول:  تولیـد، مـرصف، دفـع. ایـن یـک شـیوۀ سـنتی 

ست ا
دوم: تولیـد، مـرصف، اسـتفادۀ مجـدد، بازیافـت و 

بازگشـت مجـدد بـه بـازار. 
مـا بایـد در مدیریت زباله از شـیوه سـنتی به سـمت 

شـیوه دوم عبـور کنیم.
امـا اینکـه چگونـه می توان مـردم را از رونـد مدیریت 
زبالـه و مشـارکت آنـان در تفکیـک و تنظیـم آگاهـی 
قـرار  اشـاره  مـورد  مختلفـی  منابـع  و  مراجـع  داد، 

گرفتـه انـد از جملـه: 
مکاتـب؛ مـا می توانیـم فرهنگ سـازی را از مکاتـب 
رشوع کنیـم. در مکاتـب هـم برنامه هـای درسـی و 
هـم برنامه هـای عملـی داشـته باشـیم. برنامه هـای 
عملـی زیـادی وجـود دارد کـه بـه هدایـت معلمیـن 
مثـال  آینـد.  مـی  در  اجـرا  بـه  مکاتـب  مدیـران  و 
مکاتـب می تواننـد در آخـر هـر هفتـه یـک سـاعت را 
بـرای پـاک کاری محوطـه و اطـراف مکتـب توسـط 

دهنـد. اختصـاص  متعلمیـن 
ایجاد انجمن های محلی

آموزش عمومی از طریق مساجد، نهادهای مدنی.
دخیل سازی رسانه ها

ادامه دارد...

تریبون
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آینـده  اسـت و موجـب جابه جایـی ۸۵میلیـون شـغل طـی ۵سـال 

سـناریوی  کوویـد۱۹  بحـران  بـا  هم زمـان  اتوماسـیون،  می شـود. 

»اختـالل مضاعـف« را بـرای نیـروی کار ایجـاد کـرده اسـت. پذیـرش 

و  مشـاغل  وظایـف،  تغییـر  موجـب  رشکت هـا،  توسـط  فنـاوری 

مهارت هـا تـا سـال۲۰۲۵ خواهـد شـد. حـدود ۴۳درصـد از کسـب و 

کارهایـی که در نظرسـنجی مورد بررسـی قـرار گرفته، نشـان داده اند 

کـه آنهـا قصـد دارنـد نیـروی کار خـود را بـه دلیـل ادغـام فنـاوری 

کاهـش دهنـد، ۴۱درصـد قصـد دارنـد اسـتفاده از پیـامن کاران برای 

کارهـای تخصصـی را توسـعه دهنـد و ۳۴درصـد نیـز قصـد دارنـد به 

دیگـر،  ۵سـال  دهنـد.  توسـعه  را  خـود  کار  فنـاوری،  تلفیـق  دلیـل 

و  انسـان ها  بیـن  مسـاوی  تقریبـا  طـور  بـه  را  کارهـا  کارفرمایـان 

ماشین ها تقسیم خواهند کرد. 

بـا  کـرد.  ایجـاد خواهـد  ربات هـا ۹۷میلیـون شـغل جدیـد  انقـالب 

اقتصـاد  در  جدیـدی  نقش هـای  کار،  بازارهـای  و  اقتصـاد  تکامـل 

مراقبـت در بخش هـای تکنالوژی )مانند هوش مصنوعی( و مشـاغل 

ایجـاد محتـوا )ماننـد مدیریت رسـانه مجازی و نوشـن محتوا( ظهور 

خواهـد کـرد. مشـاغل نوظهـور نشـان دهنـده تقاضـای بیشـرت برای 

مشـاغل اقتصـادی سـبز اسـت؛ مشـاغل در خـط مقدم اقتصـاد داده 

و هـوش مصنوعـی مشـاغل جدیـد در مهندسـی، محاسـبات ابری و 

توسـعه محصـول. مشـاغل در حـال ظهـور، اهمیـت مـداوم تعامـالت 

مراقبـت  اقتصـاد  نقش هـای  طریـق  از  جدیـد  اقتصـاد  در  انسـانی 

بازاریابـی، فـروش، تولیـد محتـوا و نقش هایـی کـه نیـاز بـه توانایـی 

کار بـا افـراد گوناگـون از زمینه هـای مختلـف دارد، نشـان می دهـد.

در سـال۲۰۲۵، تفکـر تحلیلـی، خالقیـت و انعطاف پذیـری از جملـه 

مهارت هـای پرطرفـدار و موردنیـاز خواهـد بـود. کارفرمایـان می دانند 

کـه مهارت هـای تفکـر انتقـادی، تحلیـل و حل مسـاله در سـال های 

نوظهـور  مهارت هـای  اسـت.  برخـوردار  بیشـرتی  اهمیـت  از  آینـده 

امسـال، مهارت های خـود مدیریتی، مانند یادگیـری فعال، تاب آوری، 

تحمـل اسـرتس و انعطـاف پذیـری هسـتند. داده های در دسـرتس از 

طریـق همکاری لینکدیـن )Linkedin( و کوررسا )Coursera امکان 

رصـد انـواع مهارت هـای تخصصـی مـورد نیـاز برای مشـاغل آینـده را 

در سـطح بـی سـابقه یی فراهـم کرده اسـت.

رقابتی تریـن کسـب و کارهـا، بـر ارتقـای مهارت هـای کارکنـان خـود 

مترکـز دارنـد. تقریبـا نیمـی از کارکنانـی کـه قـرار اسـت در ۵سـال 

آینـده در نقـش خـود باقـی مباننـد، بـرای مهارت هـای کلیـدی خود 

نیـاز بـه آمـوزش مجـدد دارنـد. نتایـج نظرسـنجی همچنیـن نشـان 

می دهـد کـه بخـش دولتـی بایـد حامیـت بیشـرتی بـرای تجدیـد و 

ارتقـا مهـارت نیـروی کار در معـرض از دسـت دادن شـغل ارایـه دهـد.

 در حـال حـارض، تنهـا ۲۱درصـد کسـب و کارهـا گـزارش کرده اند که 

می تواننـد از طریـق بودجـه عمومـی بـرای حامیت از کارمنـدان خود 

بـرای آمـوزش مجدد اسـتفاده کننـد، بخش دولتی باید مشـوق هایی 

را بـرای رسمایه گـذاری در بازارهـا و مشـاغل آینـده فراهـم کنـد، در 

حیـن ایـن رسمایه گـذاری، شـبکه های تامیـن اجتامعـی قوی تـری را 

بـرای کارکنانـی کـه مشـاغل خـود را از دسـت داده انـد ارایه کنـد و با 

تاخیـر بلندمـدت بهبـود سیسـتم آمـوزش و یادگیـری مقابله کند.

دورکاری ادامـه خواهـد داشـت. حـدود ۸۴درصـد از کارفرمایـان قصـد 

آن  جملـه  از  کننـد،  دیجیتلـی  را  کاری  روندهـای  به رسعـت  دارنـد 

ایـن  می گوینـد  کارفرمایـان  اسـت.  دورکاری  توجـه  قابـل  گسـرتش 

امـکان وجـود دارد کـه ۴۴درصـد از نیـروی کار خـود را بـرای کار از 

راه دور انتخـاب کننـد. اگرچـه ۷۸درصـد از رهـربان کسـب و کارهـا 

انتظـار دارنـد کـه برخی اثرهـای منفی بـر بهره وری نیـروی کار وجود 

داشـته باشـد، ولـی بسـیاری از آنهـا در حـال تـالش بـرای کمـک بـه 

سازگارشـدن کارکنـان خـود بـا ایـن رشایـط هسـتند. 

***

۱۰ دگرگونی کسب وکارها در۲۰۲۰
کرونـا«،  »رضبـات  از  ناشـی  شـوک های  بـا   ۲۰۲۰ کسـب وکارهای 

اقلیمـی« دچـار ۱۰دگرگونـی  و»تغییـرات  »جنبـش ضدنژادپرسـتی« 

از  »فرصت سـازی  مثبـت  جنـس  از  عمدتـا  تحـوالت  شـدند.  بـزرگ 

اسـت. بـوده  تهدیـد« 

پاندمـی  تولیـد و فـروش در عـرص  نـوآوری  در  بـه  برخـی رشکت هـا 

روآوردنـد و برخـی، رساغ »اهمیـت قایل شـدن برای کارمنـدان« رفتند. 

جهـان ۲۰۲۱ بـرای رشکت هـا متاثـر از ایـن تغییـرات اسـت.

۱-  کووید19 حرکت به سمت توسعه پایدار را کند کرد

۲-  نوآوری کسب وکارها برای مقابله جهانی با کووید

۳-  رشکت ها به خوبی و به بدی مشکالت مردم را مدیریت کردند

۴-  به رغم همه چیز، توجه به اقلیم و پایداری افزایش یافت

۵-  سوخت های فسیلی کم رنگ شدند

مسـوولیت پذیری  سـمت  بـه  خـود  حرکـت  بـه  رسمایه گـذاران   -۶

دادنـد ادامـه  زیسـت محیطی  و  اجتامعـی 

۷- جهان کسب وکار شعار»زندگی سیاه پوستان ارزش دارد« رس داد

۸- معنای مسوولیت پذیری رشکتی گسرتش یافت

۹- رشکت ها از ارکان جامعه دفاع کردند

۱۰- تقاضا برای اصالح رسمایه داری افزایش یافت.

تعداد افرادی که به برق دسترس دارند بیش از هر زمان دیگری است
بنا بر گزارِش آژانس بین المللی انرژی، تالش ها برای بهینه سازی دسترس به برق در کشورهای در حال توسعه نتیجه بخش بوده 
است. تعداد افرادی که به برق دسترس ندارند از 860میلیون نفر در سال  2018 به 770میلیون نفر در سال  2019 کاهش یافته 

است، که بنا بر ادعای آژانس بین المللی انرژی رکوردی بی سابقه است.
 پروژه های برق رسانی در هند و برخی کشورهای آفریقایی میلیون ها نفر را به شبکه  برق متصل کرده است و به گفته  کارشناسان این 

روند باید در دوران همه گیری و پس از آن تداوم بیابد.

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله
پیامدهای عدم مدیریت زباله

الهه موسوی

اختالل دوگانه 
و آینده مشاغل

تحقیقی از موسسه سبز جوانان افغانستان در شهر کابل

بهرتین جایگزین برای   
ظروف یک بار مرصف 

پالستیکی ، ظروف یک بار 
مرصف گیاهی است که االن 
تکنالوژی تولید آن در برخی 

از کشورهای منطقه موجود 
است. ظروف یک بار مرصف 

گیاهی از نشاسته ذرت 
،گندم و برنج تهیه می شوند 

که عنرص اساسی 
تشکیل دهنده آنها نشاسته 

است.



بـر اسـاس حکـم دادگاه، تلگـرام بایـد از انتشـار فلـم ، رسیـال و 

موسـیقی غیـر قانونـی در این پیام رسـان جلوگیری کنـد. رای دادگاه 

پس از شکایت های مختلف در این باره صادر شد.

بـه گـزارش  TorrentFreak، گـروهZIRA  کـه در جهـت مبـارزه بـا 

دانلـود غیـر قانونی فعالیت می کننـد، اعالم کرده بود کـه تلگرام روی 

محتـوای که به  وسـیلۀ کاربـران منترش می شـود، نظارت کافـی ندارد 

و بـه پیام هـای که درباره حـذف محتوا دریافت می کنـد، توجه زیادی 

نـدارد. البتـه تلگرام سـعی دارد با روش های جدید جلوی انتشـار غیر 

قانونـی بسـیاری از فلم هـا، رسیال هـا و موسـیقی ها را بگیرد.

در مـاه نوامـرب گذشـته سـازمان های RIAA و MPAA  هـم بـه ایـن 

موضـوع اشـاره کـرده بودنـد کـه تلگرام بـه انـدازۀ کافی بـا دانلود غیر 

مجـاز مبـارزه منی کند. در فربوری سـال۲۰۲۰ سـازمان ZIRA اعالم 

کـرد کـه رسورهـای تلگرام میزبـان فلم هـا، رسیال ها و موسـیقی های 

شـده اند کـه بـدون اجـازه توسـط کاربـران مختلـف دانلود می شـوند. 

حتـی مشـخص شـده اسـت کـه کاربـران بـا پرداخـت پـول می توانند 

محتـوای مدنظر خـود را دانلـود کنند.

سـازمان ZIRA از دادگاه درخواسـت کـرده بـود کـه علیـه ایـن اقـدام 

تلگرام کاری انجام بدهد و همچنین از بسیاری از ISPها در خواست 

کـرده بـود جلو ورود کاربران به برخـی از گروه های تلگرامی را بگیرند. 

پـس از منترششـدن این گـزارش، تلگـرام اقداماتی در حـوزه مبارزه با 

دانلـود غیرمجـاز انجـام داد و صدها کانال را مسـدود کرد.

بااین حـال اقدامـات تلگـرام بـه نظـر رسعـت کافـی ندارنـد و سـازمان 

ZIRA همچنان از این موضوع ناراضی اسـت. حاال با دسـتور قاضی 

رامـی امیـر، تلگـرام از فراهم کـردن رشایطـی که به صورت مسـتقیم یا 

غیـر مسـتقیم، کاربـران بتواننـد بـه دانلـود غیـر مجـاز فلم، رسیـال  و 

موسـیقی بپردازنـد، منع می شـود. در ادامه مشـخص شـد کـه تلگرام 

بایـد بـرای جـربان خسـارت مبلـغ ۳۰۷۰۰ دالـر پرداخت کند.

در اپریـل سـال۲۰۲۰ دادگاهـی در ایتالیـا بـه تلگـرام دسـتور داد 

۱۹کانـال کـه محتـوای غیـر قانونـی از جملـه روزنامه هـای مختلـف 

را مجانـی در اختیـار کاربـران قـرار می دهنـد، مسـدود کنـد و تلگـرام 

به رسعـت ۷ کانـال را مسـدود کـرد.

***

استفاده از هوش مصنوعی برای 
تربیت سگ ها

هـوش مصنوعـی آمـوزش داده شـده توسـط محققـان دانشـگاه 

کلـرادو، می توانـد متوجـه حالت هـای مختلـف سـگ شـود و اگـر در 

حالت درست قرار داشت، به آن پاداش بدهد.

احتـامال بـه زودی می توانیـد بـا کمـک هوش مصنوعی سـگ خـود را 

آمـوزش بدهیـد. گروهی از محققان در دانشـگاه ایالتـی کلرادو موفق 

بـه توسـعه هـوش مصنوعی شـده اند که می توانـد سـگ ها را در زمان 

نشسـن، ایسـتادن یا دراز کشـیدن تشـخیص بدهد. اگر سگ بتواند 

در موقعیـت درسـت قـرار بگیـرد، هـوش مصنوعـی بـه  کمـک ابـزار 

فیزیکـی خاصـی کـه دارد، بـه آن پـاداش می دهد.

بـه گـزارش  Engadget، جیسـون اسـتاک و تام کـوی کـه در رشـته 

علـوم کمپیوتـر تحصیـل  کرده انـد، بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی 

Edge رشکـت  Nvidia  ایـن سیسـتم را خلـق کرده انـد. ایـن افـراد 

هـوش مصنوعـی را بـا اسـتفاده از ۲۰هـزار عکـس کـه سـگ ها را در 

حالت هـای مختلـف نشـان می دهنـد، آمـوزش داده انـد.

نـژاد یکـی از سـگ هایی کـه در ایـن آزمایـش حضـور داشـت، شـپرد 

اسـرتالیایی بـود. بـا اسـتفاده از دوربیـن، هـوش مصنوعـی متوجـه 

موقعیـت سـگ می شـود و در ۹۲درصـد مواقع، با رسعـت ۳۹ فریم بر 

ثانیـه درسـت عمـل می کند.

محققـان اعـالم کرده انـد کـه مربی هـا و صاحبـان سـگ ها می تواننـد 

از ایـن هـوش مصنوعـی اسـتفاده کننـد تـا بـه زمـان آموزش سـگ ها 

کمـک کنـد. بـا ایـن هـوش مصنوعـی می توانیـد زمانی کـه در خانـه 

حضـور نداریـد، سـگ  خـود را آمـوزش بدهید.

 یـک تیـم از دانشـمندان مرتبـط بـا شـاخه های 

ایجـاد  جدیـد  مالیکولـی  ابـزاری  علمـی  مختلـف 

کرده انـد تـا بـه مـا کمـک کنـد کـه بنیـان سـلولی را 

بهرت درک کنیم.

بـه گـزارش واحـد تحقیقـات علمـی تکنـا بـه نقـل از 

دانشـگاه اسـتنفورد، یـک کاوشـگر مالیکولـی جدید 

از دانشـگاه اسـتنفورد می توانـد بـه مـا کمـک کند تا 

بدانیـم کـه مغزمان چگونـه تفکر و یـادآوری می کند. 

انـواع  انجـام  بـرای    FLiCRE نـام  بـا  ابـزار  ایـن 

کارهـای تحقیقاتـی از جمله برچسـب گذاری، ضبط 

و کنـرتول عمل کردهـای سـلولی می توانـد بـه داخل 

هر سـلول ارسـال گـردد.

تینـگ، اسـتاد ژنتیـک در دانشـکده طبـی  آلیـس   

انسـانی  علـوم  فاکولتـه  زیست شـناس  و  اسـتنفورد 

آزمایشـگاه  بـا کمـک  را  ایـن تحقیـق  آنهـا  تیـم  کـه 

روان پزشـکان و مهندسـان زیستی اسـتنفورد و کارل 

بـه هـدف  ایـن کار  انجـام دادنـد گفـت:  دیـروت 

اصلـی علـوم اعصـاب می رسـد بـه ایـن صـورت کـه 

چگونـه می تـوان سیسـتم نورون هایـی را یافـت کـه 

هسـتند؟  فرایندشـناختی  یـا  فکـر  یـک  زیربنـای 

دانشـمندان علـوم مغـز و اعصـاب مدت هاسـت کـه 

خواهـان ایـن نـوع ابـزار هسـتند.

مقاله  یـی   در  کـه  مفهومـی  آزمایش هـای  اثبـات  در 

بـه تاریـخ 11دسـامرب در نرشیه سـل منتـرش گردید، 

محققـان از FLiCRE بـرای گرفـن عکـس فـوری از 

فعالیـت عصبـی مرتبـط بـا رفتـار اجتناب پذیـری در 

موش هـا اسـتفاده کردنـد. بـا اتصـال عکـس فـوری 

FLiCRE بـا تعییـن توالـیRNA، آنهـا دریافتنـد که 

ایـن سـلول های عصبـی فعـال در درجـه اول بـه یک 

سـلول واحـد تعلـق دارنـد، کـه فقـط بـا اسـتفاده از 

آنهـا  اسـت.  غیرقابـل دسرتسـی  ژنتیکـی  ابزارهـای 

اپسـین-  یـک  بـا  ترکیـب  در   FLiCRE از  سـپس 

پروتینـی کـه بـرای کنـرتول فعالیـت عصبـی بـا نـور 

قـرار  اسـتفاده  مـورد  دیـروت  توسـط  تولیدشـده 

می گیـرد؛ بـرای فعال سـازی مجـدد هـامن نورون هـا 

در روز بعـد اسـتفاده کردنـد کـه باعـث شـد موش ها 

از ورود بـه اتـاق خاصـی امتنـاع کننـد. منطقه مغزی 

هسـته یی  تکیـه گاه  کردنـد  مطالعـه  محققـان  کـه 

نامیـده می شـود کـه نقـش مهمـی در بیامری هـای 

روا ن پزشـکی انسـان، از جملـه افردگـی دارد.

فناوری مالیکولی هسته یی

FLiCRE  از دو زنجیـره اجـزای مالیکولـی تشـکیل 

پاسـخ  کلسـیم  و  آبـی  نـور  وجـود  بـه  کـه  شـده 

می دهنـد. ایـن حساسـیت بـه نـور بـه محققـان ایـن 

امـکان را می دهـد تـا زمـان آزمایـش خـود را دقیقـاً 

کنـرتول کننـد؛ چرا که کلسـیم نیـز تقریبا بـه عنوان 

یـک شـاخص جهانـی بـرای فعالیت سـلول شـناخته 

 FLiCRE می شـود. محققـان بـه منظـور واردکـردن 

از  مجـزا  قسـمت  دو  بـه  را  آن  سـلول،  داخـل  بـه 

یکدیگـر تقسـیم کـرده و درون یـک ویـروس بی خطر 

ننـد.  می گنجا

یـک قسـمت از FLiCRE بـه غشـای سـلول متصـل 

می شـود و حـاوی پروتینـی اسـت کـه می توانـد وارد 

کـه  باشـد  ژنـی  هـر  بیانگـر  و  شـود  سـلول  هسـته 

 FLiCRE محققـان انتخـاب کرده اند. قسـمت دیگـر

وظیفـه آزادسـازی پروتیـن در رشایـط خـاص را دارد، 

زیـاد  به طـور مثـال در حالتـی کـه غلظـت کلسـیم 

باشـد و سـلول در نـور آبـی غوطـه ور شـده باشـد این 

بخـش رشوع بـه فعالیـت خواهـد کـرد.

در حالـی کـه تکنیک هـای برچسـب گذاری موجـود 

رونـد  دارنـد،  نیـاز  سـاعت ها  بـه  فعال شـدن  بـرای 

برچسـب گذاری FLiCRE فقـط چنـد 

محققـان  می کشـد.  طـول  دقیقـه 

طراحـی  را   FLiCRE همچنیـن 

کردنـد تـا بتواننـد از توالـی ژنتیکـی 

اسـتندرد بـرای یافن سـلول هایی که 

FLiCRE در آنها فعال شـده اسـتفاده 

امـکان  آنهـا  بـه  ویژگـی  ایـن  کننـد. 

می دهـد ده هـا هزار سـلول را بـه طور 

هـم زمـان مطالعـه کننـد، در حالـی 

بـه تجزیـه و  نیـاز  کـه سـایر روش هـا 

تحلیـل تصاویر مایکروسـکوپی متعدد 

صدهـا  حـاوی  کـدام  هـر  کـه  دارنـد 

سـلول اسـت.

در یـک رسی آزمایش هـای، محققـان 

در  هسـته  تکیـه گاه  درون  بـه   FLiCRE تزریـق  بـا 

سـلول و با اسـتفاده از آپسـین مسـیر عصبـی مرتبط 

بـا رفتـار اجتناب پذیـری در موش ها را فعـال کردند. 

هنگامـی کـه کلسـیم موجـود در سـلول های حـاوی 

نشـان دهنده  ایـن  می یابـد؛  افزایـش   FLiCRE

سـلولی اسـت که موش از چیزی جلوگیری می کند. 

سـلول ها بـه رنـگ  رسخ دایمـی در می آینـد کـه از 

طریق مایکروسـکوپ قابل مشـاهده اسـت. محققان 

همچنیـن RNA سـلول ها را توالی بنـدی کردنـد تـا 

ببیننـد کـدام یـک از آنهـا حـاوی پروتیـن فلورسـنت 

هسـتند و مسـیول تولید آن را براسـاس ثبت فعالیت 

عصبـی سـلول می باشـند.

رشـته  در  دکتـورا  فـوق  دانشـمند  کیـم،  کریسـتینا 

مقالـه  اصلـی  نویسـنده  و  اسـتنفورد  در  ژنتیـک 

گفـت: یـک هـدف ایـن کار در واقـع نقشـه برداری از 

چگونگـی ارتبـاط مناطـق مغـز بـا یک دیگـر دربیـن  

حیوانـات زنـده بود که  مسـاله واقعا دشـواری اسـت. 

FLiCRE ایـن اسـت  وی همچنیـن افـزود: زیبایـی 

کـه می توانیـم سـلول های عصبـی را در یـک منطقـه 

پالـس کـرده و فعـال کنیم و سـپس همـه نورون های 

پاییـن دسـت متصـل را ضبـط کنیـم. این یـک روش 

واقعـا جالـب بـرای بررسـی ارتباطـات فعالیـت مغز با 

بـرد طوالنی اسـت.

از نقشـه فعالیـت  بعـدی محققـان  آزمایش هـای  در 

سـلولی حـاص از اولیـن آزمایـش اسـتفاده کردنـد. 

آنهـا همچنیـن FLiCRE را تنظیـم کردنـد تـا پروتین 

اپسـین را بیـان کند، که می تواند توسـط نور نارنجی 

دهـد.  تغییـر  را  عصبـی  فعالیـت  و  شـود  کنـرتول 

محققـان پس از فعال سـازی FLiCRE در سـلول ها، 

شـدند  خاصـی  اتـاق  وارد  موش هـا  کـه  زمـان  هـر 

نـور نارنجـی ارسـال  از طریـق کاشـت فایـرب نـوری 

کردنـد. در پاسـخ موش هـا از آن اتـاق دور شـدند و 

ایـن نشـان داد کـه FLiCRE درون سـلول هایی در 

مغز واقع شـده مسـوول هدایـت  رفتارهـای اجتنابی 

می باشـد.

یک پروژۀ رویایی

در  کـه   FLiCRE آزمایش هـای  انجـام  و  توسـعه 

زیسـت  ژنتیـک،  نظیـر شـیمی،  علومـی  بـا  ترکیـب 

شناسـی و علـوم اعصـاب و بسـیاری از تخصص های 

ایـن رشـته ها می باشـد. بـه گفتـه محققـان درنهایت 

برنامه هـای  از  گسـرتده یی  طیـف  دارای  ابـزار  ایـن 

مغـزی  سـلول های  خـارج  در  جملـه  از  کاربـردی 

می باشـد.

اسـتنفورد  بـه   2016 سـال  در  مـن  گفـت:  تینـگ 

نقـل مـکان کـردم بـا این امیـد کـه بتوانـم پروژه های 

دخیـل در چنـد  رشـته  و مشـارکتی از ایـن قبیـل را 

انجـام دهـم. وی افزود: این پروژه یکـی از جنبه های 

سـودمند انتقال من به اسـتنفورد بوده اسـت؛ دیدن 

چیـزی کـه این چنیـن چالـش برانگیـز و بلندپروازانه 

اسـت واقعـا جـواب می دهد.

بـا هـدف آسان سـازی فراینـد، در  محققـان اکنـون 

 FLiCRE اضافـی  نسـخه های  روی  بـر  کار  حـال 

هسـتند. آنهـا امیدوارنـد کـه بتواننـد سـاختار مـورد 

نظـر سـاده کننـد و همچنیـن آن را قـادر سـازند کـه 

بتوانـد  بـا سـایر رویدادهای بیوشـیمیایی مانند فعل 

و انفعـاالت پروتیـن یـا انتشـار انتقال دهنـده عصبـی 

فعـال گـردد. 

دانـش و تکـنالوژی
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ساخت ابزاری جدید برای مشاهده
 و کنرتول فعالیت های عصبی

ایالن ماسک: از فروش دوج کوین توسط سرمایه گذاران اصلی پشتیبانی می کنم
ایـالن ماسـک در هفته هـای گذشـته چندیـن بـار از رمـز ارزهـا ماننـد بیـت کویـن و دوج کویـن پشـتیبانی کـرده و حـاال گفتـه اگر بـه دنبال 
فـروش ایـن رمـز ارز باشـند، از آن هـا حامیـت می کنـد. مدیرعامـل تسـال و ثرومتندتریـن فـرد جهـان اخیـرا در یـک توییـت از حامیتـش از 
رسمایه گـذاران عمـده دوج کویـن خرب داده اسـت: »اگـر رسمایه گذاران اصلی دوج کوین بیشـر رمزارزهای خود را بفروشـند، حامیت کامل من 
را خواهنـد داشـت. بـه نظـر مـن، مترکـز بیـش از حـد تنهـا مشـکل واقعی اسـت.« ایـن رمـز ارز در هفته های گذشـته مـورد توجه زیـادی قرار 

داشت و رکورد شکنی کرد. قیمت دوج کوین هفته گذشته به ۸.۴ سنت رسید که بسیار باالتر از ارزش ۱سنتی آن در اوایل۲۰۲۱ بود.

گردآوردنده: نجمه رسا

تقریبـا اکـرث کاربـران آیفـون بـا پیغام خطـای مبنی 

بـر »پرشـدن حافظـه دسـتگاه« روبـرو شـده اند. بایـد بـه 

ایـن نکته توجه داشـت کـه اکرث موبایل هـای اپل دارای 

حافظـه داخلـی محـدودی هسـتند و عـدم وجـود درگاه 

از  تـا  شـده  باعـث  گوشـی ها  ایـن  در  حافظـه  کارت 

میموری کارت یا حافظه جانبی پشتیبانی نکنند.

اگـر حافظـه گوشـی شـام کـم باشـد، مـدام بـا پیغـام 

در  بنابرایـن  شـد.  خواهیـد  روبـه رو  حافظـه  پرشـدن 

هنـگام خریـد آیفـون بایـد بـه حافظـۀ داخلـی آن دقـت 

کنیـد.  قصـد داریـم در این مطلب، روش های سـاده یی 

بـرای جلوگیـری از پرشـدن حافظـه گوشـی های آیفـون 

بـه شـام ارایـه کنیـم.

بررسی حجم فایل های ذخیره شده

اولیـن مرحلـه بررسـی میـزان حجـم اسـتفاده شـده در 

وارد  از  پـس  کاری  انجـام چنیـن  بـرای  اسـت.  آیفـون 

 General بخـش  وارد  »تنظیـامت«،  بخـش  بـه  شـدن 

 Storage شـوید. در مرحلـه بعـد با وارد شـدن به بخـش

گوشـی  در  شـده  اسـتفاده  فضـای  میـزان  می توانیـد 

آیفـون خـود را بطـور دقیـق مشـاهده کنیـد.

حذف اپلیکیشن های بی استفاده و بزرگ

در ایـن قسـمت متـام فایل هـای ذخیـره شـده بـر روی 

حافظۀ گوشـی و همچنین میزان اسـتفاده اپلیکیشن ها 

مشـخص خواهـد شـد. بنابرایـن اگـر روی گوشـی شـام 

اپلیکیشـنی نصـب شـده باشـد که حجـم بسـیار زیادی 

را اشـغال کـرده، می توانیـد نسـبت بـه حـذف آن اقـدام 

. کنید

از پیام های خود غافل نشوید

ماننـد  پیام رسـانی  اپلیکیشـین های  حـارض  حـال  در 

تلگـرام و واتـس اپ حـرف اول را بـرای انتقـال پیام هـا 

بیـن مخاطبـان می زننـد. بـا ایـن وجـود اگـر هنـوز هـم 

از پیام هـای کوتـاه )SMS( اسـتفاده می کنیـد، ممکـن 

اسـت فضـای بسـیار زیادی توسـط ایـن پیام ها اشـغال 

شـده باشـد. 

توسـط  شـده  اشـغال  فضـای  میـزان  بررسـی  بـرای 

 Storage پیام هـای کوتـاه در آیفـون بایـد وارد قسـمت

گوشـی خـود شـوید. در ایـن قسـمت بـا کلیک بـر روی 

مـوارد  از  مفیـدی  بسـیار  صفحـه   Messages گزینـه 

پیوسـت شـده بـه پیام های خـود از جمله عکـس، ویدیو 

و فایل هـای گیـف را مشـاهده خواهیـد کـرد.

بـا بررسـی مـوارد ذخیـره شـده توسـط پیام هـای کوتـاه 

آزادسـازی  بـه  نسـبت  راحتـی  بـه  می توانیـد  موبایـل، 

در  همچنیـن  کنیـد.  اقـدام  شـده  اشـغال  فضـای 

صورتـی کـه قصـد نداریـد هـر بـار ایـن رونـد را تکـرار 

کنیـد، می توانیـد گوشـی خـود را طـوری تنظیـم کنیـد 

تـا بطـور دوره  یـی اقـدام بـه پاک سـازی خـودکار کنـد. 

بـرای پاک سـازی خـودکار مـوارد ذخیـره شـده توسـط 

در   Messages قسـمت  وارد  بایـد  کوتـاه  پیام هـای 

مینـوی »تنظیـامت« شـوید. در این قسـمت گزینه  یی با 

عنـوان Keep Messages وجـود دارد کـه با تنظیم زمان 

دل خـواه، می توانیـد مـدت زمـان مانـدگاری پیام هـا را 

تنظیـم کنیـد.

چگونه از پرشدن حافظۀ آیفون جلوگیری کنیم
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 اشـاره: اسـدالله پژمـان متولـد 1364 اسـت. لیسانسـه ادبیـات فارسـی اسـت 

و در رشـته حقـوق بین امللـل ماسـرتی دارد. اکنـون رییـس بخـش گزارش دهـی 

اخیـر  دهـه  یـک  در  پژمـان  اسـت.  افغانسـتان  بـرش  مسـتقل حقـوق  کمیسـیون 

به عنـوان فعـال و مدافـع حقـوق بـرش فعالیـت منـوده اسـت. روزنامـه راه مدنیـت با 

وی گفتگویـی انجـام داده کـه در اینجـا می خوانیـد: 

جنـاب آقـای پژمـان، بـه عنـوان کسـی کـه در عرصـۀ ادبیـات و حقـوق بـر 

کار و مطالعـه کرده ایـد، بحـث ادبیـات و حقـوق بـر را چقـدر مرتبـط بـه هم 

می دانیـد؟ 

بـا سـپاس از روزنامـه معتـرب راه مدنیـت کـه همـواره بـه موضوعـات حقـوق بـرشی 

پرداختـه و اکنـون فرصـت ایـن مصاحبـه را فراهـم منـوده اسـت. ما ادبیـات حقوق 

بـرش داریـم و حقـوق بـرش ادبـی نداریـم. بـه ایـن معنـا کـه حقـوق برش بیشـرت یک 

بحـث محتوایـی و اصـول تعریف شـده و مشـخص اسـت و ادبیـات شـامل سـاختار 

متفـاوت و محتـوای متغیـر می باشـد. ادبیـات در چارچـوب هرن قابل تحلیل اسـت 

و حقـوق بـرش بیشـرت یک سـند حقوقی یـا به تعبیـر دیگر یک تعهد اخالقی اسـت. 

امـا بـه لحـاظ رسـالت و هـدف، ادبیـات و حقـوق بـرش یک بحـث در هـم تنیده اند. 

بـه نظـر مـن حقـوق بـرش و ادبیات رسـالت مشـرتک دارند، هـردو در اخالقی شـدن 

جامعـه و تلطیـف روابـط اجتامعـی می تواننـد نقـش برجسـته داشـته باشـند. در 

تاریـخ شـعر و داسـتان می بینیـم که گاهی ادبیـات یا در مجموع هـرن برای اهداف 

سیاسـی به خدمت گرفته شـده و از آن اسـتفاده ابزاری گردیده اسـت. شـکل گیری 

و رشـد ادبیـات حامسـی در جریان های جنـگ، گاهی ترویج گر خشـونت بوده و به 

شـکلی توجیه گـر خشـونت ها قـرار گرفته اسـت. 

همچنیـن گاهـی ادبیـات متأثـر از فضای فرهنگی یـا با تأثیرپذیـری از یک فرهنگ 

سـنتی آمـده نابرابری هـای جنسـیتی یـا اجتامعـی را تقویت بخشـیده اسـت؛ مثال 

زن سـتیزی در ادبیات کالسـیک فارسـی بسـیار مشـهود اسـت و یا قصیده های که 

در وصـف شـاهان خوانـده شـده، نـوع باورمنـدی بـه حقـوق نامسـاوی را بـه تصویر 

می کشـد.

شام فکر می کنید ادبیات فارسی در تعارض با حقوق بر است؟ 

در  فارسـی  کالسـیک  ادبیـات  اسـت.  عادالنـه  غیـر  کلـی  قضـاوت  ایـن  نخیـر، 

کـه  یـا حامسـی هایی  داشـته  زن سـتیزانه  رویکـرد  مـوارد  برخـی  در  اینکـه  کنـار 

تشـویق کننده جنـگ بـوده، مـوارد پرشـامری دارد کـه برای همبسـتگی، بیـزاری از 

جنگ و رویکرد انسان دوسـتی را داشـته اسـت؛ مثال شـعر مشهور سـعدی »بنی آدم 

اعضـای یکدیگرنـد...«، صـدای رسـای دادخواهانه یـی اسـت کـه برابری انسـان ها 

را فریـاد می زنـد و صدهـا مـوارد دیگـر مثـل این وجـود دارد. من نوشـته یی را تحت 

عنـوان »صلـح در ادبیـات فارسـی« تهیه کرده بـودم که از طریق روزنامـه راه مدنیت 

نرش شـد.

صلـح در ادبیـات فارسـی جایـگاه برجسـته یی دارد و حـق صلـح در نسـل سـوم 

حقـوق بـرش بـه عنـوان یـک حق بـرشی مطرح اسـت. بحث مـن متمرکز بـه ادبیات 

فارسـی نیسـت. در مجمـوع کلیـت و مفهـوم غایـی ادبیـات اسـت. 

هـدف کلـی ادبیـات هامن اسـت که اشـاره کردم. بحـث دیگر این اسـت که حقوق 

بـرش بـه مفهـوم امروزی، یـک پدیده معارص اسـت که پس از تشـکیل سـازمان ملل 

در قالـب اعالمیـه و کنوانسـیون ها بیـرون داده شـد و هـر حـق بـه صورت مشـخص 

تعریف شـده است.

 ادبیـات متأثـر از فرهنگ حاکم در جامعه اسـت کـه گاهی رصفا جنبه عاطفی دارد 

و حقـوق بـرش محصـول مکاتـب فلسـفی و تاریخـی اسـت کـه مـورد توافـق دیدگاه 

مشـرتک جهـان بـا درنظرداشـت رضورت هـای امـروزی طـرح و بازتـاب یافته اسـت. 

حقـوق بـرش ریشـه های گسـرتده و اساسـی در فرهنـگ و ادبیـات جوامـع مختلـف 

دارد کـه ادبیـات فارسـی جـز این ریشه هاسـت. پرداخن به ریشـه و فلسـفه حقوق 

بـرش مسـتلزم یک بحـث جداگانه اسـت. 

 منظـور شـام از هدف مشـرک ادبیـات و حقوق 

بر چیسـت؟ 

حقـوق بـرش به عنـوان یـک سلسـله اصـول اخالقـی 

یـا اسـناد بین املللـی موضوع جهان شـمول اسـت. 

همـه  طبیعـی،  حقـوق  نظریه پـردازان  اسـاس  بـر 

اشـخاص فارغ از شـهروند بودن و ملیت و جنسـیت 

از حقـوق ذاتـی برخوردارنـد. حقـوق بـرش محصـول 

تفکـر جمعـی بـوده و ریشـه های تاریخـی متعـددی 

دارد کـه بـا فرهنگ هـای گوناگون در ارتباط اسـت. 

حقـوق بـرش بـه عنـوان مجموعـه ارزش هایـی اسـت 

کـه در اسـناد بین املللـی حقـوق بـرش مطرح شـده 

و در قالـب اعالمیـه و کنوانسـیون ها مـورد تصویـب 

دولت هـا قـرار گرفته اسـت. حقوق بـرش را به نحوی 

تجربـه  تعدیل شـده  محتـوای  کـه  گفـت  می تـوان 

تاریخـی بـرش اسـت کـه در چارچـوب حقـوق بـرش 

به منظـور دسرتسـی بـه زندگی بهـرت بـرای همه، در 

چارچـوب مشـخص توحیـد شـده اسـت. 

و  فرهنگـی  داشـته های  به عنـوان  نیـز  ادبیـات 

دیـدگاه  تبارزدهنـده  و  اخـالق  بازتاب دهنـده 

ادبیـات  رو  همیـن  از  اسـت.  جامعـه  صیقل شـده 

و حقـوق بـرش رسـالت مشـرتک دارنـد. ادبیـات، نارسـایی های جامعـه و دسـتگاه 

حاکـم را نقـد می کنـد و هـدف غایـی آن اصالح گـری اسـت یـا بـه قـول معـروف که 

بایدهاسـت.  و  هسـتی ها  میـان  فاصلـه 

حقـوق بـرش نیـز سلسـله اصـول و حقـوق را مطـرح کـرده کـه از یک سـو دولت هـا 

دیگـر  سـوی  از  و  منـوده  مـردم  بـرای  فرصت هـا  آن  کـردن  فراهـم  بـه  مکلـف  را 

محدودیت هایـی ایجـاد کرده کـه مانع آزادی مردم نشـود. این بحـث آزادی خواهی 

در ادبیـات جوامـع مختلـف بـه وضـوح دیـده می شـود. 

یعنـی یکـی از دغدغه هـای ادبیـات بحـث آزادی خواهـی بـوده اسـت. از همیـن 

روسـت کـه امـروزه بحـث ادبیـات حقـوق بـرش بـه عنـوان موضـوع قابـل توجـه در 

جهـان مطـرح اسـت و نویسـنده های روشـنفکر و مـدرن تـالش دارنـد کـه محتـوای 

اثرشـان را در همسـویی بـا حقـوق بـرش شـکل دهنـد. 

بحـث جالبـی مطـرح کردیـد، در مـورد ادبیـات حقوق بر می شـود بیشـر 

توضیـح دهید.  

ادبیـات حقـوق بـرش یکـی از ژانرهـای ادبـی می باشـد کـه بـه ارزش هـای حقـوق 

بـرشی می پـردازد. هـدف اصلـی از شـکل گیری ایـن ژانر ادبـی، ترویـج حقوق برش 

از طریـق ادبیـات در جامعـه اسـت. کارشناسـان ادبیـات معتقدنـد کـه ایـن نـوع 

ادبـی ریشـه در ادبیـات متعهـد دارد. ادبیـات متعهـد کـه در قـرن نزدهـم بـه وجود 

آمـد بیشـرت بـر تعهـد افـراد و جامعـه بـه ارزش هـای بـرشی تأکیـد منـوده، مکلفیت 

آفرینش گـر را بـه عنـوان یـک فـرد متعهـد تلقـی منـوده اسـت. 

ژان پـل سـارتر در کتـاب ادبیـات چیسـت، بـه نقـش کاربـردی ادبیـات متعهـد در 

جامعـه پرداختـه و آن را یکـی از ژانرهـای ادبـی قابـل توجه عنوان منوده اسـت. در 

مجمـوع ادبیـات حقـوق بـرش بـه ادبیاتی گفته می شـود که با رویکـرد حقوق برشی 

بـه مسـایل بپـردازد و هـدف آن ترویـج حقـوق بـرش در چارچوب ادبیات باشـد.

 از نظـر سـارتر متعهـد کسـی اسـت که بـرای آزادی همنوعـان اش تـالش دارد. من 

راجـع بـه ادبیـات حقـوق بـرش یـک نوشـته پژوهشـی را تحـت کار دارم کـه احتامال 

بـه یک کتـاب تبدیـل خواهد شـد. 

شام چگونه ادبیات را وسیله مناسب برای ترویج حقوق بر می دانید؟  

اسداهلل پژمان، کارشناس حقوق بشر:

ادبیات بستر مناسب برای ترویج حقوق بشر است

الیور استون: بوش »بدترین رییس جمهوری تاریخ امریکاست«
الیور استون، کارگردان رسشناس و سازندۀ فلم هایی نظیر »جوخه«، »جان اف کندی« و »وال اسریت« و برندۀ ۴جایزه اسکار، اخیرا در مصاحبه با بی بی سی گفته که جورج دبلیو بوش »به نظر من بدترین رییس جمهوری است که امریکا در   

تاریخ داشته است. آسیبی که او زد تا اینجا از کارهای ترمپ بسیار بدتر بوده است. بسیار بدتر. بوش جهت حرکت این کشور را عوض کرد. 
نظارت گسرده بر عملکرد شهروندان و جنگ های مختلف در زمان او رشوع شد.« الیور در سال ۲۰۰۸ فلمی درباره بوش ساخت به نام »دبلیو« که رسگذشت او تا رشوع جنگ عراق را روایت می کرد. از الیور استون پرسیده شد آیا ممکن است 

که فلم مشابهی درباره ترمپ ساخته شود. او گفت: »معلوم است که می شود... اما باید صرب کرد تا داستانش به پایان برسد.«

7 قانون madanyatdaiسال دهم         سه شـنبه 28 دلو 1399 ly.com

گفتگوکننده: معصومه امیری 

ادبیـات می توانـد یک بسـرت مناسـب یا وسـیله خـوب بـرای ترویج و نهادینه شـدن 

حقـوق بـرش در جامعـه باشـد. اگـر از زاویه دیگـر به قضیه نـگاه کنیـم، این حقوق 

بـرش اسـت کـه می توانـد بـار اخالقـی ادبیـات را قوی تـر کنـد و ادبیـاِت حقـوق 

بـرشی تولیـد گردد. 

ادبیـات  بـه عنـوان یـک املـاس گران قیمـت تصـور کنیـد،  را  بـرش  اگـر حقـوق 

می توانـد دسـتامل ابریشـمی یـا صنـدوق قشـنگی باشـد بـرای عرضـه کـردن در 

جامعـه. بنابرایـن ادبیـات بیش از هـر ابزار دیگر می تواند نقـش ایفا کند و فرهنگ 

جامعـه را بـا املـاس حقـوق بـرشی صیقل دهـد و زمینه سـاز نهادینه شـدن حقوق 

بـرش در من جامعه باشـد. مثال خواندن داسـتان، همدلـی و درک اجتامعی ما را 

توسـعه می دهـد و باعـث می شـود همـه در برابر تبعیض ایسـتادگی کنـد. ادبیات 

رصفـا نـه آن سـجع و قافیه اسـت و نـه فقط وصف زلف و ابـرو. در این میان یکی از 

رسـالت های ادبیـات هـامن آزادی طلبی و حقوق برابر اسـت. هرچنـد ادبیات قبل 

از اینکـه بحـث چـه گفـن باشـد، چگونـه گفـن اسـت، امـا در مجمـوع تولیـدات 

ادبـی بـا محتـوا و رویکـرد حقوق برشی بیشـرت مانـدگار خواهـد بود. 

شـام از فرهنـگ و حقـوق بـر یـاد کردیـد، ایـن مفاهیـم گاهـی در تعـارض 

منی گیرنـد؟  قـرار 

البتـه بحـث حقـوق بـرش و نسـبیت فرهنگـی یک بحـث جدی اسـت، امـا هیچ گاه 

در تعـارض قـرار نخواهـد گرفـت، مـرشوط بـر اینکـه خوانـش مـا از فرهنـگ یـک 

برداشـت کلیشـه یی نباشـد. آزادی عقیـده، آزادی انتخـاب دیـن و آزادی اندیشـه 

در حقـوق بـرش بـه رسـمیت شـناخته شـده و هـر عقیـده را قابـل احـرتام می داند. 

ایـن خوانـش کلیشـه یی از فرهنـگ اسـت که ایـن مفاهیـم را در تعارض بـا دین یا 

فرهنـگ تلقـی می کننـد. احـرتام بـه آزادی عقایـد یـک اصـل اخالقی اسـت. 

شـام بـه نسـل های حقـوق بـرش اگـر نـگاه کنید، نسـل اول حقـوق برش که شـامل 

و  اجتامعـی  و  اقتصـادی  نسـل دوم شـامل حقـوق  و  و سیاسـی  حقـوق مدنـی 

فرهنگـی اسـت. امـا نسـل سـوم حقـوق جمعـی اسـت. در نسـل اول و دوم بیشـرت 

حالـت لیربالیـزم حاکـم اسـت و در نسـل سـوم رسنوشـت حقـوق جمعـی مطـرح 

اسـت. فرهنـگ هـم یـک مجموعـه ارزش هـای جمعی اسـت. در نسـل دوم حقوق 

بـرش حقـوق فرهنگـی کمـرت توسـعه  یافتـه و در سـازمان ملـل نیـز کمـرت بـه بحـث 

گرفتـه شـده اسـت. دلیـل آن ابهامـات در زمینـه مصادیـق حقوق فرهنگی اسـت. 

همچنیـن اختالفـات متعـدد میـان فرهنگ هـا دلیـل دیگریسـت کـه کمـرت بـه آن 

توجـه شـده اسـت. برای رسـیدن به تقویـت هر گفتامن نیـاز به پایه هـای فرهنگی 

و درک مشـرتک اسـت. آنهایـی کـه بحـث حقـوق بـرش و نسـبیت فرهنگـی را زیـاد 

برجسـته می سـازند، بیشـرت بـا رویکرد دینـی به مسـایل می نگرند، امـا حقوق برش 

یـک سلسـله کدهـای اخالقـی و فرادینـی اسـت کـه احـرتام بـه آزادی عقیـده جـز 

مهم آن اسـت.

 می خواهـم در پایـان بحـث کمـی شـخصی شـود و شـام از فعالیت های خود 

در زمینـه حقوق بـر بگویید.

بخـش  می شـود.  بخـش  دو  شـامل  بـرش  حقـوق  عرصـه  در  مـن  فعالیت هـای 

در  رسـانه ها، حضـور  در  از طریـق حضـور  کـه  اسـت  و حامیـت  دادخواهـی  آن 

اجتامعـات، ارایـه دیـدگاه از طریـق شـبکه های اجتامعی و مصاحبه بـا مطبوعات 

بـا رویکـرد حقـوق بـرشی می باشـد کـه همـواره در قبـال مسـایل و موضوعـات 

مشـخص کـه جنبـه حقـوق بـرشی داشـته انجـام داده ام. 

بخـش دیگـر از فعالیت هـای مـن، رسـمی و اکادمیک بوده اسـت. نوشـن مقاله و 

مطالـب در زمینـه حقـوق بـرش، تهیـه گزارش هـای تحقیقـی و تحلیـل گزارش های 

حقـوق بـرشی کـه عمدتـا در حـوزه وظیفـه ام و مرتبـط بـه کار دفـرت بـوده، انجـام 

داده ام.

 چـه باعـث شـد کـه بـه مسـایل حقـوق بـری عالقه منـد شـوید و در ایـن 

راسـتا کار کنیـد؟

قبل از اینکه به موضوعات و مسـایل حقوق برش آشـنا شـوم، بیشـرت عالقه مندی ام 

در حوزه ادبیات به ویژه شـعر و داسـتان بود و اکنون هم اسـت. چندین سـال کار 

در عرصـه مطبوعـات بـه عنـوان خربنـگار، موضوعـات حقوق بـرشی عالقه مندی ام 

را جلـب منود.  

مـن در جریـان کار در مطبوعـات تـالش می منـودم کـه در مـورد وضعیـت حقـوق 

بـرشی جامعـه، گزارش هـای تولیـدی تهیـه کنـم. چنـد عنـوان گـزارش در مـورد 

وضعیـت حقـوق بـرشی اطفـال و زنـان تهیـه کـرده ام. بـا کارشناسـان حقـوق برش 

مصاحبـه کـرده ام و ایـن باعـث شـد کـه مطالعاتـم را در حـوزه حقـوق بـرش بیشـرت 

منایم. متمرکـز 

چـه  زمینـه  ایـن  در  منودیـد،  یـادآوری  ادبیـات  بـه  عالقه مندی تـان  از   

داریـد؟  دسـت آورد 

کار در حـوزه ادبیـات را خیلـی جـدی رشوع منـودم. در سـال های پسـاطالبان که 

تـازه زمینه هـای خـوب بـرای فعالیت هـای فرهنگـی ایجـاد شـده بـود و برنامه های 

فعـال  برنامه هـا حضـور  ایـن  رونـق خوبـی داشـت، همـواره در  و داسـتان  شـعر 

داشـتم، امـا درگیـری ذهنـی ام بـه کارهـای مطبوعاتـی و مسـایل روزمـره زندگـی 

باعـث گردیـد کـه بـه مـرور زمـان فعالیت هـای ادبـی ام کم رنـگ شـود. 

حتـی تاکنـون اقـدام جـدی به نـرش مجموعه شـعری ام نکـرده ام، رصف بـه صورت 

پراکنـده در مطبوعات چاپ شـده اسـت. 

روی یـک مجموعـه داسـتان کوتـاه نیـز کار کـرده ام و رضورت بـه بازنگـری دارد که 

آن هـم چنـد سـال می شـود مانده اسـت. بـه هرحال در کنـار فعالیت هـای حقوق 

بـرشی، روی کارهـای ادبـی ام نیـز مترکز خواهـم کرد. 
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کپتان در یک قدمی ترک رئال مادرید
در حالی خربهای بسیاری در مورد جدایی رسخیو راموس از رئال مادرید در پایان فصل به گوش می رسید، اکنون جوزپ پدرول از شبکه تلویزیونی   

»ال چرینگیتو« گفت که جدایی راموس از رئال مادرید قطعی است.
او می گوید که راموس از رئال مادرید می رود و هیچ شانسی برای ماندنش نیست. هیچ راه برگشتی برای راموس وجود ندارد و تنها تردیدی که وجود دارد 

این است که خروجش از رئال چه زمانی اعالم رسمی می شود.
موضوع متدید قرارداد راموس با رئال مادرید، وارد فاز جدیدی شده است. ابتدا این مذاکرات با دخالت رسانه ها، در آستانه شکست بود؛ با این حال 

فلورنتینو پرز و رسخیو راموس به مواضع خودشان بسیار نزدیک شده اند.

اوکراین: ایران نوار مکالمه 
شلیک کنندگان به هواپیما را نمی دهد 

امانوئـل ماکـرون، رئيـس جمهـوری فرانسـه اعـالم 

علیـه  جهانـی  »جنـگ  در  پیـروزی  بـرای  جهـان  کـرد 

ویـروس کرونـا« بـه واکسـن های سـاخت چین و روسـیه 

نیازمند است.

بـه گـزارش یـورو نیـوز، وی گفـت:  »بایـد بـا روس هـا و 

چینی هـا همـکاری کنیـم تـا واکسـنی که دانشـمندان 

آنهـا سـاخته اند، بـا تأییـد سـازمان جهانـی بهداشـت، 

جـای خـود را در تـالش چندجانبـٔه مـا بـرای مبـارزه بـا 

همه گیـری پیـدا کنـد.«

رئیـس جمهـوری فرانسـه همچنین تأکید کـرد که برای 

مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تـالش جمعی جهانـی رضوری 

اسـت، به ویـژه ازآن رو کـه ایـن ویـروس قابلیـت جهش و 

تولیـد گونه هـای جدیدتـر را دارد و همیـن امـر، مبـارزه 

بـا ایـن همه گیـری را بـه یـک »جنـگ جهانـی« تبدیـل 

کرده اسـت.

جمهـوری  رئیـس  اخیـر  نظـر  اظهـار  ایـن 

فرانسـه در حالی اسـت که اکرث کشـورهای 

اروپایـی تـا کنـون بـه واکسـن های سـاخت 

چیـن و روسـیه، چنـدان روی خوش نشـان 

نداده انـد.

رئيـس جمهوری فرانسـه همچنیـن تصمیم 

جـو بایـدن، رئيس جمهوری ایـاالت  متحده 

را در بازگردانـدن آمریکا به سـازمان جهانی 

بهداشـت ستود.

آقـای ماکرون روز جمعه نیز جلسـٔه آنالینی 

را بـا اعضـای »کنـش شـتاب« برگـزار کـرد 

تـا پیرشفـت کارهـای ایـن گـروه را بررسـی 

کنـد. »کنـش شـتاب« رویـدادی اسـت بـه 

میزبانـی رئيـس جمهـوری فرانسـه و بـا حضـور رئيـس 

سـازمان جهانـی بهداشـت، رئیـس کمیسـیون اروپـا و 

همچنیـن مناینـدگان بنیـاد بیـل و ملینـدا گیتـس کـه 

بـا هـدف پایـان دادِن رسیـع، مؤثـر و اخالق مدارانـٔه بـه 

همه گیـری کوویـد-۱۹ تشـکیل شـده اسـت.

امـل،  امیـد/  عربـی،  متحـده  امـارات  کاوشـگر 

نخسـتین تصویـری را کـه از سـیاره مریخ ثبت کـرده، به 

زمیـن ارسـال کرد. کاوشـگر امید، نخسـتین فضاپیامی 

امـارات متحده عربی، روز سه شـنبه ۹فـربوری/ ۲۱دلو، 

با موفقیت وارد مدار مریخ شد.

بـه گزارش رادیو فرانسـه، کاوشـگر امید/امل، نخسـتین 

انجـام  بـرای  عربـی  کشـور  یـک  از  کـه  کاوشـگری 

روز یک شـنبه  اسـت،  پرتـاب شـده  بـه فضـا  ماموریـت 

۱۴فربوری/۲۶دلـو، حـدود ۶روز پس از قـرار گرفن در 

مـدار مریـخ، نخسـتین تصویـری را کـه از سـیاه مریخ به 

ثبـت رسـانده، بـه زمیـن ارسـال کـرد.

بـر اسـاس اعالم سـازمان فضایی امارات متحـده عربی، 

ایـن تصویـر روز چهارشـنبه ۱۰فـربوری /۲۲ دلـو، یـک 

امید/امـل در مـدار  قـرار گرفـن کاوشـگر  از  روز پـس 

مریـخ بـه ثبـت رسـیده اسـت. کاوشـگر امـارات متحـده 

تصویـر  خـود،  فضایـی  ماموریـت  نخسـتین  در  عربـی 

بزرگ تریـن آتشفشـان منظومه شمسـی، »کوه املپوس« 

را بـه ثبـت رسـاند. کوه املپـوس، به ارتفـاع ۲۷ کیلومرت 

و قطـر ۶۰۰ کیلومـرت اسـت.

متحـده  امـارات  فضایـی  سـازمان  بیانیـه  اسـاس  بـر 

عربـی، ایـن تصویـر زمانـی کـه نـور آفتـاب صبحگاهـی 

بـر کـوه املپـوس تابیـده، ثبـت شـده اسـت. محمـد بن 

نخسـت وزیرامارات،  و  دوبـی  امیـر  مکتـوم،  آل  راشـد 

در حسـاب کاربـری خـود در توییـرت، از ثبـت نخسـتین 

تصویـر از مریـخ توسـط کاوشـگر عـرب به عنـوان یـک 

)اتفـاق( تاریخـی یـاد کـرد. ماموریـت کاوشـگر امیـد/

بـرای مطالعـه امتسـفیر،  کامـل  ثبـت تصویـری  امـل، 

آب و هـوا و اقلیـم سـیاره رسخ اسـت. مطالعـات ایـن 

کاوشـگر، بـا سـه ابـزار علمـی، می تواند یک گام انسـان 

بـرش  اسـکان  بـرای  خـود  بلندپروازانـه  اهـداف  بـه  را 

در مریـخ تـا صـد سـال دیگـر نزدیـک منایـد. تاکنـون 

کاوشـگرهای »تیـان ون۱« توسـط آژانـس ملـی فضایـی 

نـورد  »مریـخ  و  »مریـخ۲۰۲۰«  کاوشـگرهای  و  چیـن 

اسـتقامت« توسـط ایاالت متحده امریکا بـرای ماموریت 

بـه مریخ اعزام شـده بودند، اما کاوشـگر امیـد، برخالف 

کاوشـگرهای پیشـین، بـر روی مریـخ فـرود منی آیـد.

طـی  آبجوسـازی  بـزرگ  کارگاه  یـک  ویرانه هـای 

حفاری هایـی در مناطـق مرکـزی مرص کشـف شـد. این 

قدیمی تریـن کارگاه تهیـۀ آبجـو اسـت کـه تاکنـون پیدا 

شـده. ظرفیـت کل ایـن کارگاه معـادل تقریبـا ۶۵هـزار 

قوطی نوشابۀ امروزی بوده است.

روز شـنبه ۱۳فربوری/۲۵دلـو، وزارت جهانگـردی مـرص 

و  باستان شناسـان مـرصی  یـک گـروه  اعـالم کـرد کـه 

پرینسـتون(،  و  نیویـارک  دانشـگاه های  )از  امریکایـی 

اَبیـدوس کشـف  یـک کارگاه آبجوسـازی را در منطقـۀ 

کرده انـد کـه احتـامالً متعلـق بـه دوران پادشـاهی نارمر 

)نعرمـر( اسـت. ایـن پادشـاه در سـال ۳۱۲۵ قبـل از 

میـالد از دنیـا رفتـه. بنابرایـن کارگاه یادشـده باید بیش 

از پنج هزار سـال سـابقه داشـته باشـد. منطقـۀ ابیدوس 

در نزدیکـی رود نیـل و در ۴۵۰ کیلومـرتی جنوب قاهره 

قـرار دارد. قبـال در حفاری هـای ارساییـل نیـز بقایـای 

قبـل  سـال  پنج هـزار  حـدود  بـه  متعلـق  کارگاه هایـی 

کشـف شـده بـود، اما هیچ یـک به قدمـت کارگاه مرصی 

. نیست

به گزارش رادیو فرانسـه، آبجوسـازی نزدیـک به ۱۳هزار 

سـال عمـر دارد. ظاهـرا نخسـتین نوشـابه های شـبیه 

آبجـو بـا هـر نـوع مـادۀ نشاسـته دار تهیـه می شـده، امـا 

آبجـوی زالل که به نوشـیدنی های کنونی شـباهت دارد 

تقریبـا از دو قـرن قبـل متداول شـده اسـت.

کارگاه هـای آبجوسـازی در فـالت ایـران نیز بسـیار رایج 

آبجوسـازی  کارگاه  بقایـای  قدیمی تریـن  اسـت.  بـوده 

کـه تاکنـون در ایـن رسزمیـن کشـف شـده در کنـگاور 

کرمانشـاه، در محلـی بـه اسـم گودیـن تپه قـرار دارد که 

احتـامال متعلـق بـه دورۀ مادهاسـت. در دوران اسـالمی 

نیـز از رسـم نوشـیدن آبجـو یـا فقـاع روایت هـای متعـدد 

وجـود دارد. چنـان کـه نظامـی عروضـی در رشح حـال 

فردوسـی می نویسـد کـه وی هدیـۀ سـلطان محمـود را 

بعـد از خـروج از گرمابـه، »میـان حاممی و فقاعی قسـم 

فرمـود.« در حفاری هـای اخیر مرص، هشـت واحد بزرگ 

تولید آبجو کشـف شـده که هـر یـک دارای ۴۰حوضچۀ 

حـدود  حوضچه هـا  ایـن  کل  ظرفیـت  اسـت.  سـفالی 

تقریبـاً  )معـادل  اسـت  شـده  ارزیابـی  لیـرت  ۲۲هـزار 

۶۵هـزار قوطـی نوشـابۀ امـروزی(. در ایـن حوضچه هـا 

دانه هـای جـو )یـا غـالت مشـابه( بـا آب گـرم مخلـوط 

می شـده تـا بـه مرحلـۀ تخمیـر برسـد.

بـه گفتـۀ باستان شناسـان، احتـامل دارد کـه تولیـدات 

مـردگان  مراسـم  در  یـا  دربـار  مراسـم  در  کارگاه  ایـن 

اسـت. می شـده  مـرصف  سـلطنتی  خانـدان 

جـو بایـدن رییـس جمهـوری امریـکا در نخسـتین 

واکنـش بـه رد اسـتیضاح دونالد ترمپ ریيـس جمهوری 

پیشـین ایـاالت متحـده، آن را »فصـل غمگیـن در تاریخ 

امریکا« نامید.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، آقـای بایـدن در بیانیه  یـی 

کـه کاخ سـفید شـنبه شـب ۲۵ دلـو منتـرش کـرد، گفت 

بـا اینکـه رای نهایـی بـه محکومیـت منتهـی نشـد، امـا 

در مـورد ماهیـت اتهـام، اختـالف نظـری نیسـت. حتـی 

افـرادی مثـل میـچ مکانـل رهـرب اقلیـت سـنا که بـا این 

محکومیـت مخالـف بودنـد، اعتقـاد دارنـد کـه دونالـد 

ترمـپ عمـال و اخالقـا، مسـوول تحریـک خشـونت روی 

داده در سـاختامن کنگـره بـوده اسـت.

رییـس جمهـوری امریـکا در بخـش دیگـر بیانیـه  خـود 

بـه وقایـع مربـوط بـه حملـه حامیـان رییـس جمهـوری 

سـابق امریـکا بـه سـاختامن کنگـره و مرگ یـک پولیس 

اشـاره کـرد و در نهایـت نوشـت:  ایـن فصـل غم انگیـز 

در تاریـخ مـا یـادآور شـکننده بـودن دموکراسـی اسـت. 

بایـد همیشـه از آن دفـاع کـرد... بایـد هوشـیار باشـیم. 

ایـن خشـونت و افراط گـری جایـی در امریکا نـدارد. هر 

کـدام از مـا به ویـژه رهربان، به عنـوان امریکایی ها،  یک 

وظیفـه و مسـوولیت  داریـم تـا از صداقـت دفـاع کنیـم و 

دروغ را شکسـت دهیـم.

سـنای امریـکا روز شـنبه ۲۵ دلـو رای بـه تربیـه دونالـد 

ترمـپ رییـس جمهـوری پیشـین امریـکا داد. بـا اینکـه 

در  جمهوریخـواه،  ۷سـناتور  و  دموکـرات  ۵۰سـناتور 

مجمـوع ۵۷رای بـه اسـتیضاح آقـای ترمپ بـه »تحریک 

بـه شـورش« دادنـد، امـا آرای آنها کافـی نبـود و او تربیه 

شـد. براسـاس قانون، برای اسـتیضاح همراهی دو سوم 

مجلـس سـنا، یا ۶۷رأی نیـاز بود. به گزارش سـی ان ان، 

بـا  امریـکا،  پیشـین  جمهـوری  رییـس  ترمـپ،  دونالـد 

انتشـار بیانیه  یـی بـه رای تربیه خـود واکنش نشـان داد 

و گفـت: »ایـن یـک تفسـیر غم انگیـز از دوران ماسـت 

کـه یـک حـزب سیاسـی در امریـکا جـواز لکـه دار کردن 

حاکمیـت قانـون، بدنام کـردن ضابطان قانون، تشـویق 

اغتشـاش گران، تربیه آشـوبگران و تبدیـل کردن عدالت 

اذیـت،  و  آزار  سیاسـی،  کینه جویـی  بـرای  ابـزاری  بـه 

اخـاذی، خفـه کـردن و رسکـوب متامـی مـردم و نظراتی 

کـه بـا آنهـا موافـق نیسـتند، را صـادر می کنـد.«

نـام آقـای ترمـپ بـه عنـوان تنهـا رییـس جمهـوری کـه 

در بیـش از دو قـرن تاریـخ ایـاالت متحده امریـکا دو بار 

اسـتیضاح و نیـز دو بـار از اسـتیضاح تربیـه شـده، ثبـت 

شـد. خواهد 

ماکرون: واکسن های روسی و چینی برای پیروزی در »جنگ جهانی« علیه کرونا رضوری هستند 

کاوشگر »امید« امارات متحده عربی، نخستین تصویر از مریخ را به زمین ارسال کرد

بقایای قدیمی ترین کارگاه آبجوسازی جهان در مصر کشف شد

واکنش بایدن به رد استیضاح دوم دونالد ترمپ:  
وظیفه داریم از حقیقت دفاع کنیم و دروغ را شکست دهیم

می گویـد  اوکرایـن  سـارنوالی  لـوی  معـاون  مامـدوف،  گونـدوز 

مقام هـای ایـن کشـور در جریـان بررسـی پرونده شـلیک بـه هواپیامی 

اوکراینـی خواهـان دریافـت نـوار ضبـط مکاملـات تیـم اپراتور سـامانٔه 

موشـکی سـپاه کـه بـه هواپیام شـلیک کرد شـده اند، ولی دولـت ایران 

حارض به همکاری نیست.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، او تأکیـد می کنـد کـه مکاملـات ایـن نـوار بـه 

هیـچ وجـه منی توانـد حـاوی ارسار نظامـی باشـد، امـا »این نـوار به ما 

می گویـد چـه کسـی شـلیک کـرده و چه کسـی دسـتور این شـلیک را 

داده« و بـه همیـن جهـت دولـت اوکرایـن مرص اسـت کـه آن را دریافت 

. کند

بـه گفتـه معـاون دادسـتان کل اوکرایـن، از آخریـن دور مذاکـرات  در 

مـاه اکتوبـر تاکنـون، ایران به هیچ یک از اسـتعالم های کی یف پاسـخ 

نداده اسـت.

ارایـه  از  ایرانـی  مسـووالن  خـودداری  می گویـد  مامـدوف  گونـدوز 

پاسـخ ها و شـواهد عینی این سـوءظن را تقویت می کند که رسنگونی 

هواپیـامی اوکراینـی عمـدی بـوده اسـت.

او از رونـد کنـد همکاری هـای دولت کانـادا نیز انتقـاد دارد و می گوید 

»دریافـت پاسـخ اسـتعالم ها« از دولـت کانـادا ماه ها به طول می کشـد 

و درخواسـت مـا بـرای تشـکیل کارگـروه تحقیقاتـی مشـرتک بـا ایـن 

کشـور هـم به نتیجه نرسـیده اسـت.

معـاون دادسـتان کل اوکرایـن با تاکیـد بر اینکه اوکراین مصمم اسـت 

تـا دسـتیابی بـه حقیقـت دربـارٔه پـرواز۷۵۲ بـه تحقیقـات خـود ادامـه 

دهـد، می گویـد ایـران توضیـح منی دهـد هامهنگـی بیـن نهادهـای 

نظامـی و غیرنظامـی بـه چـه شـکلی بـوده و »مـا در ایـن پنهـان کاری 

بازهـم تـالش  بـرای الپوشـانی حقیقـت می بینیـم.«

تـورج دهقانـی زنگنـه؛ رییس سـازمان هواپیامیـی ایران روز یک شـنبه 

بـه هواپیـامی مسـافربری  ۲۶ دلـو گفـت در شـب شـلیک موشـک 

اوکراینـی هامهنگـی در سـطح عالـی وجـود داشـته و از ایـن سـازمان 

بـرای بسـن آسـامن ایـران درخواسـتی نشـد.

معـاون دادسـتان کل اوکرایـن بـا اشـاره بـه گفته هـای آقـای دهقانـی 

زنگنـه می گویـد »دالیل بسـته نشـدن آسـامن ایران یکـی از محورهای 

ارشـد سـپاه  بـه اظهـارات فرماندهـان  توجـه  بـا  و  تحقیقـات اسـت« 

پاسـداران کـه می گوینـد سـپاه آمـاده درگیـری متام عیـار بـا امریکا در 

شـب رسنگونـی هواپیـامی اوکراینی بـود، »تغییر طبقه بنـدی این جرم 

بـه جنایـت جنگـی بعید نیسـت امـا زودهنگام اسـت.«

باایـن حـال پیگیـری مـداوم خانواده هـای جان باختـگان ایـن هواپیام 

بـرای روشـن شـدن حقیقت نیز بـا همراهـی مقام های حکومـت ایران 

مواجه نشـده اسـت.

دلـو،   ۲۵ دوشـنبه  روز  جان باختـگان  خانـواده  اعضـای  از  برخـی 

در جلسـه  یی در دادرسای نظامـی تهـران بـرای دیـدار بـا مقام هـای 

یافتنـد. قضایـی حضـور 

پـرواز  جان باختـگان  خانواده هـای  انجمـن  گـزارش  اسـاس  بـر 

پـی اس۷۵۲، در ایـن جلسـه، معاون دادسـتان در پاسـخ بـه پدری که 

فرزنـدش را در جریـان رسنگونـی هواپیـامی اوکراینـی از دسـت داده 

اسـت، گفـت: »کُشـتیم؟ خـوب کردیـم کـه کشـتیم.«

یـک موضـوع بحث برانگیـز دیگـر در پرونـده هواپیـامی اوکراینـی در 

روزهـای اخیـر فایـل صوتـی اسـت که منسـوب بـه محمدجـواد ظریف 

است. شـده 

در ایـن فایـل صوتـی، صدایـی کـه گفتـه می شـود متعلـق بـه وزیـر 

خارجـه ایـران اسـت، می گویـد حکومـت و نظامیـان ایران هرگـز اجازه 

نخواهنـد داد دربـاره شـلیک بـه هواپیـامی اوکراینـی حقیقـت روشـن 

شود.

یوگنـی ینیـن، معـاون وزیـر خارجـه اوکرایـن دربـاره ایـن موضـوع بـه 

رادیـو فـردا گفـت ایـن فایـل صوتی بسـیار مهـم اسـت و دولـت کانادا 

قـول داده کـه آن را هـر چـه رسیع تـر بـرای اوکرایـن بفرسـتد.

ایـران، وجـود چنیـن  وزارت خارجـه  سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی 

نـواری را »خـالف واقـع« توصیـف کرد، ولـی دولت کانـادا گفته که این 

فایـل را بررسـی می کنـد.

چهارسو 


