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حمدالله محب، مشـاور امنیت ملی کشـور با اشـاره در مورد سـفرهای 

اعضـای گـروه طالبان به کشـورهای مختلـف گفت: کشـورهای منطقه که 

از آینـده افغانسـتان نگران هسـتند، به گـروه طالبان جواب قاطـع داده و 

امارتی را طالبان می خواهند، هیچ کشوری  در منطقه منی پذیرد...

گفتـه شـد متـام قالب هـای روایـی مثـل قصـه، منایشـنامه، خاطـره، 

حکایـت و داسـتان )چیـزی کـه مـا در این یادداشـت ها دنبالش هسـتیم( 

خمیرمایه اصلی شان از روایت و ماجرا درست شده است...

عــنوان های مـهم

محب: 
نظام طالبانی را هیچ کشوری در منطقه منی پذیرد

فوت و فن داستان نویسی
اولین چیزی که در ظاهر یک داستان به چشم می آید نرث بودن آن است
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ترکمنسـتان،  بـه  طالبـان  هیـات  منطقه یـی  سـفر  سـومین  بـا  هم زمـان   

شـاری از اعضـای پیشـین ایـن گـروه می گوینـد: تـا زمانی کـه توافق نامـه دوحـه 

عملـی نشـود، هیـات مذاکره کننـده طالبـان حـارض بـه ادامـه مذاکـرات بـا جانب 

دعـوت  افغانسـتان،  قانون گـذاران  حـال،  ایـن  بـا  نیسـتند.  افغانسـتان  دولـت 

کشـورهای منطقه یـی )ایـران، روسـیه، ترکمنسـتان( از طالبـان )کـه یـک گـروه 

شورشـی اسـت( را خـاف حقـوق و روابـط بین امللـل می داننـد. دیـروز هیاتـی از 

گـروه طالبـان بـه رهـری ماعبدالغنـی بـرادر، رییس دفرت سیاسـی این گـروه در 

قطـر، بـه ترکمنسـتان رفـت. پـس از ایـران و روسـیه، ترکمنسـتان سـومین کشـور 

منطقـه اسـت کـه طـی دو هفته اخیـر از طالبان دعـوت و میزبانـی می کند. هنوز 

مشخص نیست که این دعوت به چه دلیلی صورت گرفته...

  یکی از جذاب ترین و پرتکرارترین سواالت در 

محافل اقتصادی این است که چه زمانی جایگاه 

تغییر  دستخوش  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین 

امریکا  از  عبور  با  می تواند  چین  شد؟  خواهد 

قدرت  بزرگ ترین  به عنوان  را  خود  جایگاه 

ویروس  شیوع  کند.  مستحکم  جهان  اقتصادی 

امریکا  اقتصاد  انقباض  و  کرونا در سال گذشته 

در برابر موفقیت نسبی اقتصاد چین سبب شده 

تا اقتصاددانان جواب های جدیدی به این سوال 

قدیمی بدهند...

آپارتاید اقلیمی
 و مهر پایدار سرزمین

انتخابات:  کمیسیون 
نهادهای کمک کننده، گزارش مرصف 

بودجه شان را رشیک نکرده است 

اتحادیۀ جهانی علامی مسلامن جنگ 
افغانستان را خالف آموزه های ادیان 

آسامنی خواند

آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین املللی 
درباره جنایات جنگی د ر فلسطین

بورل: زندانی کردن ناوالنی، روابط مسکو 
و اتحادیه اروپا را کاهش داده است

از چین چه بیاموزیم؟
اقتصاد چین تا چند سال دیگر از امریکا سبقت می گیرد 

دولتبایدندرمنجالبدیپلوماسیخلیلزاد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره
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آگاهان امور:

دعوتکشورهایمنطقهازطالبان
خالفحقوقوروابطبینالمللاست



کشور  خارجۀ  امور  وزارت  مدنیت:  راه 

علای  جهانی  اتحادیۀ  که  کرد  اعام 

ریخنت  و  غیرنظامیان  بر  حمله  مسلان، 

را  افغانستان  در  بی گناه  انسان های  خون 

محکوم کرده و آن را خاف آموزه های ادیان 

آسانی و قوانین جهانی خوانده است.

نرش  با  )18دلو(  شنبه  روز  وزارت  این 

جهانی  اتحادیۀ  از  نقل  به  خرنامه یی 

هدف مند  »کشتار  گفته:  مسلان  علای 

حمله  و  متفکران  و  حقوق  مدافعین  علا، 

انسان های  خون  ریخنت  و  غیرنظامیان  به 

و  آسانی  ادیان  آموزه های  خاف  بی گناه، 

قوانین جهانی است.«

جهانی  اتحادیۀ  که  آمده  خرنامه  در 

متفکران،  همه  از  قطر  در  اسامی  علای 

دانشمندان و عاملان دینی در رسارس جهان 

خواسته که در روشنایی احکام قرآن و سنت 

اساسات  و  اصول  نظرداشت  در  با  و  نبوی 

خون ریزی  و  جنگ  تدوام  اسامی  رشیعت 

را نکوهش و برای برقراری آتش بس و پایان 

خشونت ها در افغانستان، تاش کنند.

از  استقبال  ضمن  کشور  خارجۀ  وزارت 

مسلان،  علای  جهانی  اتحادیه  اعامیۀ 

آزادی خواه  و  صلح دوست  کشورهای  از 

جامعۀ  بین امللل خواسته با تقبیح خشونت 

در  تاش ها  به  افغانستان  مردم  کشتار  و 

در  صلح  تامین  و  خون ریزی  قطع   راستای 

کشور، ادامه دهند.

با رشوع گفتگوهای صلح، میزان خشونت ، 

ماین های  انفجار  و  هدفمند  ترورهای 

والیات  سایر  و  کابل  در  مقناطیسی 

میزان  افزایش  است.  یافته  افزایش  کشور 

و سیاسیون  مردم  نگرانی  باعث  خشونت ها 

کشور گردیده است.

دوم  دور  آغاز  از  که  حالی ست  در  این 

سپری  هفته  سه  از  بیش  صلح  مذاکرات 

تنها  طرف  دو  مدت،  این  در  اما  می شود، 

یک یا دو بار نشست رسمی برگزار کرده  و 

نتیجه یی در پی  تاکنون  این نشست ها هم 

نداشته است.

***

جمعآوری4.6میلیاردافغانی
محصولمخابراتیتوسط»اترا«

راه مدنیت: عمر منصور انصاری، رییس 

عمومی اداره تنظیم خدمات مخابراتی )اترا( 

گفت که در سال مالی 1399، به خاطر ده 

درصد محصول خدمات مخابراتی به صورت 

جمع آوری  افغانی  ۴.۶میلیارد  مجموعی 

مالی گذشته،  با سال  مقایسه  در  که  شده 

۳۰۰ میلیون افغانی افزایش یافته است.

برنامه  روز شنبه )18دلو( در  انصاری  آقای 

میزان  به ملت گفته که  حساب دهی دولت 

به   ۱۳۹۹ مالی  سال  در  اترا  اداره  عواید 

و  رسیده  افغانی  ۲۷۱میلیون  و  یک میلیارد 

این اداره از مجموع ۷۴۷میلیون طلب  خود  

جمع آوری  را  ۲۲۸میلیون  است  توانسته 

مناید.

آننت های  مجموعی  شار  وی،  گفتۀ  به 

و  هفت هزار  به  حارض  حال  در  مخابراتی 

319عدد می رسد که از این جمله دوهزار و 

880آننت آن 2G، سه هزار و 542آننت3G  و 

۸۹۷آننت دیگر 4G می باشد.

مالی  سال  در  اترا  اداره  معلومات  براساس 

نصب  مخابراتی  ۳۰۲آننت  ۱۳۹۹درکل 

کرده است.

مالی  سال  در  که  می افزاید  انصاری  آقای 

631جوازنامه  و  سه هزار  ۱۳۹۹مجموعاً 

میان  این  در  که  شده  صادر  فریکونسی 

جواز  چهار   ،FM رادیوهای  ۱۵جواز 

تلویزیون، یک هزار و 925BTSs، ۵۴۰جواز 

مخابره،۹۸۳  ۱۰جواز  مایکروویف،  لینک 

جواز VSATs،۱۴۵جواز تلفون های ستایت 

تنظیم  اداره  عمومی  رییس  می باشد. 

خدمات مخابراتی گفت که در حال حارض 

در  فعال  سیم کارت های  مجموعی  شار 

رسارس کشور به بیش از ۲۲میلیون می رسد 

استفاده کنندگان  مجموعی  شار  که 

۱۴۳هزار  حدود  دیجیتال،  تلیفون های 

مشرتک می باشند.

راه مدنیت: قاضی میرافغان صافی، رییس 
شورای رسارسی رصافان کشور می گوید که 
یک  در  کشور  رسارس  از  رصافان  شاری 
کاری  به اعتصاب  دست  اعرتاضی  حرکت 

زده اند.
آقای صافی گفت که رصافان از رسارس کشور 
روز شنبه )18دلو( به تصمیم تازۀ بانک مرکزی 
اسعار  تبادله  مرکز  شهزاده،  رسای  برابر  در 

اعرتاض کردند.
و  خواست ها  زمانی که  تا  کرد:  تاکید  او 
مرکزی  بانک  طرف  از  رصافان  پیشنهادات 

پذیرفته نشود، آنها کار نخواهند کرد.
وی عاوه کرد که همه رصافان مراکز خدمات 
پولی را بسته و در لیام های بانک مرکزی نیز 

رشکت منی کنند.
مرکزی  بانک  اخیرا  که  حالی  ست  در  این 
و  رصافان  فعالیت  »رشکت سازی«  تصمیم 
را روی دست  پولی  عرضه کنندگان خدمات 
گرفته و براساس آن، رصافی های شخصی به 
رشکت های پولی تبدیل و برای شان جواز داده 

می شود.
بانک مرکزی با نرش خرنامه یی گفته که این 
به رشکای  بانک  این  تعهدات  تصمیم طبق 
و  پول شویی  با  مبارزه  برای  بین املللی اش 
متویل تروریسم روی دست گرفته شده است.

طبق معلومات بانک مرکزی، این بانک برای 
جوازهای رشکتی یک سلسله سهولت های را 
فراهم کرده، شامل جواز رشکتی رضورت به 
ندارد.  مرکزی  بانک  به  بیانس ساالنه  ارایه 
می کند  دریافت  رشکتی  جواز  که  افرادی  
نیاز به تضمین و تحصیات ندارد و همچنان 
کشور  رسارس  در  می تواند  رشکتی  جواز  با 

منایندگی ایجاد کند.
این بانک از رصافان خواست که از روند ملی 
حایت کرده و جواز رشکتی اخذ کنند. در  
اعامبه بیان شده که بانک مرکزی در چند 
را  رشکتی  100جواز  حدود  گذشته  هفته 

صادر کرده است.
در خرنامه تاکید شده که سبوتاژ این روند از 
هر طریق یا به هر وسیله یی که باشد، به ضد 

منافع کشور می باشد.
از سویی هم، رییس شورای رسارسی رصافان 
افغانستان اذعان کرد که این تصمیم بانک 
مرکزی در حال حارض قابل اجرا نیست و باید 

روند قبلی از رس گرفته شود.
جواز  که  می گوید  رصافان  رسارسی  شورای 
انفرادی و شخصی که در گذشته برای سه 
سال صادر می شد، از سوی بانک مرکزی لغو 
شده است. توزیع جواز انفرادی، متدید جواز 
منایندگی ها و تبدیل شدن مالیه پیش پرداخت 
به مالیه قطعی از دیگر خواست های رصافان 

عنوان شده  است.

***
صالح: تغییر روابط افغانستان و 

امریکا مثبت است

راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست 
امنیتی  تصمیم  جلسۀ  در   ریاست جمهوری 
اساسی  و  بنیادی  روابط  که  گفت  حکومت 
میان افغانستان و امریکا پس از ایجاد اداره 
و  کرده  ملس  قابل  و  مثبت  تغییر  بایدن، 

واشنگنت بیشرت از پیش شنوا شده است.
صفحۀ  در  )18دلو(  شنبه  روز  صالح  آقای 
حضور  با  که  است  نوشته  فیس بوکش 
امریکا صحبت  با وزیر دفاع  رییس جمهوری 
به  ارتباط  در  را  نظرهایش  و  کرده  تلیفونی 
دوحه  توافق نامۀ  خاهای  و  کنونی  اوضاع 

رشیک ساخته است.
وی عدم میکانیزم یا روش راستی سنجی در 
توافق نامۀ  امریکا و گروه طالبان را یک خا 
و کمبود جدی عنوان کرد. همچنان او تاکید 
گروه  شفاهی  به تعهدات  متاسفانه  که  کرد 
طالبان باور شده و این گروه به هیچ یک از 

تعهدات خویش عمل نکرده اند.
از سویی هم، معاون نخست  ریاست جمهوری 
در بخش از صحبت هایش گفته: خوش بختانه 
جامعه جهانی می داند که ترورهای هدفمند و 
متام حمات کورکورانه به زیربنای اقتصادی و 

جامعه مدنی، کار طالبان است.
آقای صالح در ادامه با اشاره به نقش پاکستان 
در مورد تجهیز گروه طالبان افزود که مساله 
از  پاکستان  بی دریغ  و  وسیع  حایت  دیگر 
این گروه در عرصه های تعلیات، تسلیحات، 
لوژستیک و رهمنایی های اسرتاتیژیک است 
که توافق نامه دوحه به این بخش ها اصا توجه 

نکرده است.
باور است که بدون  این  به  این مقام دولتی 
پرسازی خا و پرداخنت به مساله پاکستان، 

کلید صلح از سیاه چاله بیرون نخواهد آمد.
مطالعه  گروه  گزارش  نرش  او  همچنین 
افغانستان را یک اقدام نیک خواند و گفت که 
این گزارش نظر هر دو حزب عمدۀ امریکا را 
در بردارد و به منافع تهدابی-امنیتی و سیاسی 
همچنان  و  می گذارد  احرتام  افغانستان 

همسویی بیشرت را توصیه می مناید.

 راه مدنیـت: کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 

در واکنـش به گـزارش بازرس ویـژۀ امریکا برای 

کـه  گفـت  )سـیگار(  افغانسـتان  بازسـازی 

کمک هـای جامعـه جهانـی از طریـق نهادهای 

نهادهـا  ایـن  و  رسـیده  به مـرف  بین املللـی 

حتـی گزارش مقـدار و چگونگی مرف شـان را 

رشیـک  کمیسـیون  ایـن  بـا  رسـمی  به  شـکل 

نکرده است.

بـا  )18دلـو(  روز شـنبه  انتخابـات  کمیسـیون 

نـرش اعامیه یـی گفتـه کـه کمک هـای جامعـه 

جهانـی برای افغانسـتان در بخـش انتخابات از 

طریـق نهادهـای بین املللـی ماننـد UNDP و 

بـا مدیریـت آنهـا به مرف رسـیده و کمیسـیون 

را  کمک هـا  ایـن  مـرف  اختیـار  انتخابـات 

نداشـته اسـت.

یـک  انتخابـات  کمیسـیون  معلومـات  طبـق 

کارمنـدان  به معـاش  کمک هـا  ایـن  از  بخـش 

به خاطـر   UNDP طریـق  از  کـه  بین املللـی 

پروژۀ انتخابات اسـتخدام شـده بود، اختصاص 

بخش هـای  در  کـه  دیگـری  مقـداری  و  داده 

عملیاتـی انتخابـات بـا مدیریـت خودشـان بـه 

اسـت. رسـیده  مـرف 

در  کمیسـیون،  ایـن  گفته هـای  بنیـاد  بـر 

از  سـال1398  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

بودجـه ملـی بـا مدیریـت کمیسـیون مسـتقل 

شـده  مـرف  دالـر  29.5میلیـون  انتخابـات 

اسـت.

ایـن در حالی سـت کـه روز سه شـنبه )۱۴دلـو( 

کـه  کـرد  اعـام  گزارشـی  نـرش  بـا  سـیگار 

از  همـواره  افغانسـتان  انتخابـات  کمیسـیون 

صاحیـت،  بـدون  کارمنـدان  رهـری،  ضعـف 

حداقل پاسـخ گویی در برابر تقلب و کوتاهی ها 

و سـاختار نامناسـب بـرای تصمیم گیـری رنـج 

بـرده و همچنـان رنـج می بـرد.

در بخشـی از ایـن گـزارش سـیگار بـه انتخابات 

اشـاره شـده  ریاسـت جمهوری ۲۰۱۹میـادی 

و آمـده اسـت کـه در آن زمـان تنهـا ۶۳درصـد 

مراکـز رای دهـی بـاز بوده انـد.

امـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـا رد ادعای 

سـیگار تاکیـد کـرد کـه کمیسـیون در مرکـز و 

و  آورده  به وجـود  سـازمانی  اصاحـات  والیـات 

توانسـته که کادرهای تحصیـل یافته و با تجربه 

را جـذب منـوده و در داراالنشـای کمیسـیون 

انتخابـات یـک ظرفیـت عالـی کاری ایجاد کند 

و متـام فراینـد انتخابـات 1398، نیـز توسـط 

کارمنـدان داراالنشـای کمیسـیون مدیریـت و 

اجرایـی گردیـده اسـت.

همچنیـن در بخشـی از ایـن اعامیـه در مـورد 

شـده  اشـاره  بایومرتیـک  وسـیله  از  اسـتفاده 

کـه اسـتفاده از تکنالـوژی بایومرتیـک و اتخـاذ 

 ،1398 انتخابـات  در  تقلـب  ضـد  تدابیـر 

به شـکل  رای دهنـدگان  فهرسـت  از  اسـتفاده 

کاغـذی و الکرتونیکی، بـه کارگیری فورم نتایج 

الکرتنیکـی، سیسـتم جمع بنـدی نتایـج و... از 

مـوارد مهمنـد که تقلب انتخاباتـی را به حداقل 

کاهـش داده اسـت. 

کمیسـیون انتخابـات افـزود کـه در نتیجـه ایـن 

تدابیـر از مجمـوع ارقام ارایه شـده، یک میلیون 

و 823هـزار و 948رای واقعـی تثبیـت گردیـد 

انتحابات هـای  در  تصفیـه کاری  این گونـه  کـه 

افغانسـتان بی سـابقه می باشـد.

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  می افزایـد  اعامیـه 

انتخابـات همیشـه متعهـد بـه اصول شـفافیت، 

حسـابی دهی و گزارش دهـی بـوده کـه مراحـل 

مختلـف عملیـات انتخاباتـی را در زمـان آن بـا 

رشکای انتخاباتـی، نهاد هـای مشـاهد و مـردم 

افغانسـتان در میـان گذاشـته اسـت.

ایـن کمیسـیون با اشـاره در مـورد تامین امنیت 

محـل رای دهی گفـت که اکرثیت قاطـع مراکز 

رای دهـی تامیـن امنیـت شـده و در آنهـا رای 

واقعـی مـردم اسـتعال گردیـده بود.

برگـزاری  بـرای  انتخابـات  کمیسـیون 

پارملـان  والیتـی،  شـوراهای  انتخابات هـای 

شـهرداری های  از  تعـدادی  و  غزنـی  والیـت 

و  کـرده  آمادگـی  اعـام  بـزرگ  شـهرهای 

می گویـد کـه با تهیـه بودجه از جانـب حکومت 

برنامه هـای  و  فعالیت هـا  عمـا  افغانسـتان 

می گـردد. آغـاز  کمیسـیون  عملیاتـی 

کـه  کـرد  تاکیـد  آخـر  در  کمیسـیون  ایـن 

توجـه  بـا  کـه  اسـت  باورمنـد  کمیسـیون  ایـن 

و  فرهنگـی  اجتاعـی،  سیاسـی،  به وضعیـت 

مشـکات  و  چالش هـا  کشـور،  در  اقتصـادی 

و  انتخابـات سـامل  برگـزاری  راه  فـرا  متعـددی 

انتخابـات  کمیسـیون  امـا  دارد،  قـرار  شـفاف 

بـرای برگـزاری انتخابات هـای سـامل، شـفاف و 

می باشـد. متعهـد  عادالنـه 

راه مدنیـت: لـوی سـارنوالی کشـور اعـام 

محمدانـور  بابکرخیـل،  لیاقت اللـه  کـه  کـرد 

باشـلیق و عظیـم قویـاش، اعضـای پیشـین 

مجلس سـنا بـه اتهـام دریافـت ۴۰هـزار دالـر 

رشـوه، هـر کـدام محکـوم بـه ده سـال و یـک 

ماه زندان شده اند.

لـوی سـارنوالی روز شـنبه )18دلـو( بـا نـرش 

سـوی  از  افـراد  ایـن  کـه  گفتـه  خرنامه یـی 

دادگاه ابتدایـی مرکز عدلـی و قضایی مبارزه 

به صـورت  اداری  فسـاد  سـنگین  جرایـم  بـا 

شـده اند. محکـوم  غیابـی 

دادگاه  ایـن  کـه  شـده  تاکیـد  خرنامـه  در 

هـر کـدام آنـان را ضمـن ده سـال و یـک مـاه 

زنـدان، به پرداخـت ۴۰هـزار دالـر امریکایـی 

طـور »تضامـن« نیـز محکـوم کـرده اسـت.

ایـن سـه سـناتور در تاریخ )۷جـدی( به اتهام 

اخـذ رشـوه در والیت بلخ به صـورت »باالفعل« 

بازداشـت شـدند. فرهـاد عظیمـی، والـی 

بلـخ در آن هنـگام در یـک نشسـت خری 

بازداشت شـده  افـراد  کـه  کـرد  اعـام 

اعضـای هیاتـی بودنـد کـه بـرای بررسـی 

ادارات عوایـدی بـه بلـخ آمـده بودنـد.

رییس جمهـور غنی در پی بازداشـت آنان، 

عضویـت محمدانـور باشـلیق و لیاقت اللـه 

بابکرخیـل، از اعضـای انتصابـی مجلـس 

سـنا را لغـو کرد.

قبـل  دوهفتـه  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

شـهردار هـرات با شـش  تن دیگر از سـوی 

ایـن لـوی سـارنوالی بـه اتهـام جرایـم فسـاد 

اداری بـه سه سـال زندان و پرداخـت ۷۵هزار 

دالـر محکـوم بـه مجـازات شـده بودنـد.
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اتحادیۀجهانیعلمایمسلمان
جنگافغانستانراخالف

محب: آموزههایادیانآسمانیخواند
نظام طالبانی را هیچ کشوری در منطقه منی پذیرد

کمیسیون انتخابات: 
نهادهای کمک کننده، گزارش مرصف بودجه شان را رشیک نکرده است 

سه سناتور به اتهام گرفتن رشوه به 10سال زندان محکوم شدند

اعتصاب جدی رصافان   لوید استین در متاس با غنی:  دولت جدید امریکا از صلح پایدار که به نفع افغان ها باشد حامیت می کند

  در این گفتگو لوید آستین، وزیر دفاع امریکا  و رییس جمهور درباره روابط میان کابل و واشنگنت و دستاوردهای اخیر روند صلح افغانستان تبادل نظر کرده اند. 
همچنین دو طرف از افزایش خشونت ها و ترورهای هدفمند ابراز نگرانی و آن را محکوم کرده اند.

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور امنیت 

اعضای  اشاره در مورد سفرهای  با  ملی کشور 

گفت:  مختلف  کشورهای  به  طالبان  گروه 

کشورهای منطقه که از آینده افغانستان نگران 

جواب  طالبان  گروه  به  هستند، 

طالبان  را  امارتی  و  داده  قاطع 

در  کشوری   هیچ  می خواهند، 

منطقه منی پذیرد.

)18دلو(  شنبه  روز  محب  آقای 

گروه  که  گفت  خری  نشست  در 

کرده  ترک  را  مذاکره  میز  طالبان 

و ما منی خواهیم هیات دولت نیز 

مذاکره را ترک کند.

او در ادامه تاکید کرد که اگر گروه 

را  نظام  زدن  برهم  قصد  طالبان 

داشته باشند، اجازه منی دهیم که 

باداران شان برسند، زیرا  به هدف 

گروه طالبان ظرفیت سقوط دادن 

هیچ شهر و ولسوالی را ندارند.

طالبان،  که  افزوده  کشور  ملی  امنیت  مشاور 

میز مذاکره را ترک کرده، اگر این گروه جنگ 

را شدت ببخشد، ما حارض به جنگ با طالبان 

و دفاع مقدس از کشور و مردم خود هستیم.

طبق اظهارات وی، در حال حارض گروه طالبان 

که  منی خواهند  و  هستند  صلح  اصلی  مانع 

مذاکرات را ادامه و صلح تامین گردد.

وزیر  اندرابی،  مسعود  محمد  هم،  سویی  از 

که  گفت  نشست  این  در  کشور  داخله  امور 

و  شهر  هیچ  سقوط  ظرفیت  طالبان  گروه 

در حال  که  می افزاید  وی  ندارند.  را  ولسوالی 

که  ندارند  جنگجو  قندهار  در  طالبان  حارض 

جنگ  امنیتی  نیروهای  با 

کنند، جنگجویان شان را از 

این  به  بادغیس  و  فاریاب 

والیت می آورند.

او،  گفته های  براساس 

در  طالبان  گروه  رهران 

دوحه نشسته و از افرادشان 

خر ندارند و بر اساس داعیه 

فرزندان  خودشان،  ناحق 

می کشند،  را  افغانستان 

بدون اینکه مسوولیت اش را 

به عهده بگیرند.

به گفته او، طالبان در والیت 

قندهار در دو هفته گذشته 

داشته اند.  سنگین  تلفات 

طالبان  گروه  ماندن  امان  در  راه  تنها  صلح 

می باشد.



آگاهان امور:

دعوتکشورهایمنطقهازطالبانخالفحقوقوروابطبینالمللاست

 هم زمان با سـومین سـفر منطقه یی هیات طالبان به ترکمنستان، 

زمانی کـه  تـا  می گوینـد:  گـروه  ایـن  پیشـین  اعضـای  از  شـاری 

توافق نامـه دوحـه عملـی نشـود، هیـات مذاکره کننـده طالبـان حارض 

بـه ادامـه مذاکـرات بـا جانب دولت افغانسـتان نیسـتند. بـا این حال، 

)ایـران،  منطقه یـی  کشـورهای  دعـوت  افغانسـتان،  قانون گـذاران 

روسـیه، ترکمنسـتان( از طالبـان )کـه یـک گـروه شورشـی اسـت( را 

خاف حقوق و روابط بین امللل می دانند.

دیـروز هیاتـی از گـروه طالبـان بـه رهـری ماعبدالغنی بـرادر، رییس 

دفـرت سیاسـی ایـن گـروه در قطر، بـه ترکمنسـتان رفت. پـس از ایران 

و روسـیه، ترکمنسـتان سـومین کشـور منطقه اسـت که طی دو هفته 

اخیـر از طالبـان دعـوت و میزبانـی می کنـد. هنـوز مشـخص نیسـت 

کـه ایـن دعـوت بـه چـه دلیلی صـورت گرفتـه و آجنـدای دیـدار هیات 

طالبـان بـا مقام هـای ترکمنسـتانی چیسـت. هرچنـد طالبـان اعـام 

کـرده کـه در مـورد روابـط دو جانبـه افغانسـتان و ترکمنسـتان گفتگـو 

می کننـد امـا دولت این کشور)ترکمنسـتان( در این مـورد توضیحاتی 

ارایـه نکـرده اسـت. در روابط بین امللـل، ارتباط کشـورها و بحث روی 

موضوعـات کان ملـی، منطقه یـی و فرامنطقه یـی اساسـا دولت محور 

تعریـف شـده، امـا تاهنـوز پاسـخی ارایه نشـده کـه دولت هـای ایران، 

روسـیه و ترکمنسـتان بـا چـه انگیـزه و بـا چـه هدفـی، بـا یـک گـروه 

رشایطـی  کـه  در  آن هـم  می کننـد؛  گفتگـو  و  مباحثـه  دولت برانـداز 

طالبـان از یک سـو بیـش از هـر زمان دیگـری به طبل جنـگ می کوبد 

و از سـوی دیگـر، بـه مذاکـرات دوحه پشـت کـرده  اسـت. تحلیل های 

عمومـی بیان گـر ایـن اسـت کـه دولت هـای منطقـه به منظـور تامیـن 

امنیـت و همین طور برای گسـرتش منافع شـان درصـدد تحکیم روابط 

بـا گـروه طالبان هسـتند.

امـا پرسـش اساسـی ایـن اسـت که چـرا طالبان بـاب مذاکره بـا دولت 

را مسـدود و از کشـورهای منطقه یـی دلـری می کنـد؟ در رشایطـی 

 کـه حضـور نیروهـای خارجـی بـه حداقـل رسـیده و طالبـان دلیلـی 

بـرای تداوم جنـگ ندارند، 

ایـن گـروه از منطقـه چـه 

می خواهـد؟

طالبـان  پیشـین  اعضـای 

کـه  می دهنـد  پاسـخ 

به دنبـال  گـروه  ایـن 

بـه  اطمینان دهـی 

اسـت  منطقـه  کشـورهای 

ایـن  بـه  تـا  دارد  تـاش  و 

کنـد  تفهیـم  کشـورها 

خـاک  75درصـد  کـه 

کنـرتل  تحـت  افغانسـتان 

طالبـان اسـت و در صورت 

مشـکلی  آن،  حاکمیـت 

بـرای منطقه بـروز نخواهد 

قلم الدیـن،  کرد.مولـوی 

بـه  امـر  پیشـین  وزیـر 

ازمنکـر  نهـی  و  معـروف 

صحبـت  در  طالبـان 

با روزنامـه راه مدنیت 

ایـن  گفت:»مسـاله 

طالبـان  کـه  اسـت 

موقـف  می خواهـد 

منطقـه  در  را  خـود 

قـوی  فرامنطقـه  و 

دوسـتانی  بسـازد، 

پیـدا کنـد تـا آنهـا را 

کنـد.« حایـت 

پیشـین  عضـو  ایـن 

اشـاره  بـا  طالبـان 

مذاکـرات  توقـف  بـه 

کـرد  تاکیـد  دوحـه 

کـه اگـر واشـنگنت از 

توافق نامه امضاشـده 

عـدول کنـد، طالبان 

بـه ازرسگیـری جنـگ 

علیـه  خشـونت  و 

نیروهـای خارجـی مجبور خواهند شـد.»وقتی طالبان بـا انحصارگران 

جزییـات  البتـه  کـه  کردنـد  امضـا  توافق نامـه  و  رسـیدند  توافـق  بـه 

توافق نامـه هنـوز معلـوم نیسـت کـه تطبیـق می شـود یـا نـه، در آن 

صـورت خارجی هـا اگـر از توافق نامـه عـدول کنـد، طالبـان مجبـور به 

جنـگ می شـوند. وقتـی طالبـان مجبـور به جنگ شـود، اشـغال ختم 

نـدارد.« معنایـی  صلـح  نشـوند،  بیـرون  خارجی هـا  نشـود، 

افغانسـتان،  و دولـت  این کـه مبنـای مذاکـرات طالبـان  بیـان  بـا  او 

توافق نامـه دوحـه اسـت، تریح منـود که اگـر امریکایی ها بر اسـاس 

توافق نامـه امضاشـده عمـل نکنـد و جنـگ بـار دیگـر شـدت بگیـرد، 

دوام مذاکـرات بـا جانـب دولـت افغانسـتان بی معنـا اسـت.»مذاکرات 

بـا دولـت افغانسـتان زمانـی معنـا دارد کـه خارجی هـا بیـرون شـوند و 

مطابـق توافق نامـه عمـل کنـد.«

پرسـش دیگر این اسـت کـه در صورت خروج کامـل نیروهای خارجی، 

چـه اعتـادی بـه طالبـان وجـود دارد کـه هـان دوره سـیاه و تاریـک 

را بـار دیگـر بـر فضـای افغانسـتان احیـا نکننـد؟ قلم الدیـن بـه ایـن 

پرسـش پاسـخ داد کـه ایـن بی اعتـادی بـه جانـب دولت افغانسـتان 

هـم اسـت. بایـد تـاش صـورت گیـرد تـا یـک حکومـت همه جانبه که 

بـرای همـه قابل قبـول باشـد، ایجاد شـود.

در همیـن حـال، شـاری از قانون گـذاران معتقدنـد کـه بـر اسـاس 

حقـوق و روابـط بین امللـل، وقتـی یـک کشـور دارنـده نظـام سیاسـی 

مـرشوع باشـد، حکومت هـای دیگـر منی تواننـد نیروهـای شورشـی که 

در برابـر نظـام برحـال می جنگنـد، به گونـۀ رسـمی دعـوت کننـد.

محمدعلـی اخاقـی، عضو مجلـس منایندگان بـه روزنامـه راه مدنیت 

عمدتـا  کـه  واقعیت هاسـت  سلسـله  یـک  موضـوع  داشـت:  اظهـار 

ایـن واقعیت هـا گاهـی عـرف و روابـط بین امللـل را تحـت تاثیـر قـرار 

می دهـد؛ بـا توجـه به وضعیـت کنونی، مطرح شـدن طالبان بـه عنوان 

کتلـه صاحب نفـوذ و بـا توجـه بـه حایت هایـی  کـه بـه دسـت آورده، 

طبیعـی اسـت هر کشـوری به نحـوی می خواهد که ارتبـاط و تعامات 

خـود را داشـته باشـد تـا در آینـده منافعـش مـورد تهدیـد قـرار نگیرد.

یـک بخـش از روابـط طالبـان بـا منطقـه بـه جانـب دولـت افغانسـتان 

برمی گردد که نتوانسـته با دسـتگاه دیپلاسـی، نگاه منطقه را نسبت 

بـه طالبـان تغییـر و یـا حداقـل مرشوعیت زدایـی کنـد.  بـه بـاور ایـن 

قـرار  افغانسـتان در موقعیتـی  عضـو مجلـس مناینـدگان، حکومـت 

دارد کـه منی توانـد یـک موضـع جـدی مبنـی بـر مخالفـت بـا ایـن 

نشسـت ها و ارتباطـات اتخـاذ کنـد.»از یک طـرف امریکا کـه نیروهای 

خـود را خـارج می سـازد و از طـرف دیگـر، هنـد، روسـیه، ایـران و دیگر 

کشـورهای منطقـه، تـا حـدی در کنار دولت افغانسـتان بـوده و بر این 

اسـاس، کشـورهای منطقـه توجیـه می کنند کـه ما می خواهیـم راهی 

بـرای رسـیدن بـه صلـح و ثبات دایمی بـا حفظ ارزش هـای دو دهه در 

افغانسـتان باز شـود.«

بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان، بـا توجـه بـه این کـه طالبان 

هنـوز حـارض نشـده روی آجنـدای اصلـی )مسـاله آتش بـس( در دور 

دوم مذاکـرات بحـث کنـد، در ایـن گفتگوهـا )دعـوت از طالبـان( هـر 

طـرف به دنبـال منافـع خـود اسـت و به همیـن خاطـر، طالبـان تـاش 

می کننـد که حایت هـای بیرونی را بـرای تحقق اهداف شـان )امارت 

اسـامی( بـه دسـت آورنـد. بـا ایـن همـه، توقـف در مذاکـرات دوحه و 

تداوم سـفرهای منطقه یی طالبان، واکنش  دولت را برانگیخته اسـت. 

عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی مصالحـه در اظهـارات اخیـر 

خـود، طالبـان را مـورد تاخت وتـاز قـرار داد و گفـت کـه ایـن گـروه بـا 

مروفیـت سـفرها و بحث هـای حاشـیه یی، بهانه تراشـی می کننـد.

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی همچنـان خطـاب به کشـورهای 

ذی دخـل در رونـد صلـح افغانسـتان اعـام کـرد کـه قضیۀ این کشـور 

مربـوط بـه افغان ها می شـود و بـرای پایـان دادن به جنگ و خشـونت 

بایـد بـر اسـاس رهنمودهـا، عـرف و قوانیـن بین املللـی، مشـکات 

موجـود حل شـود.

رصافان کابل رسای شهزاده را بسته کردند
شورای رسارسی رصافان کابل در اعرتاض به اقدام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل رصافی ها به رشکت های خدمات پولی، دست به اعرتاض زده و رسای شهزاده را بسته کردند. در اعالمیه این شورا آمده است: »رسای   
شهزاده کابل و متام بازار های رصافی و خدمات پولی در رسارس این کشور از امروز تا حل مشکل رصافان با بانک مرکزی افغانستان، بسته خواهند ماند.« در واکنش به این اعرتاض، عصمت الله کوهسار، مسوول رسانه های 

بانک مرکزی در پیام ویدیویی گفته است: »ما منی دانیم که چرا رصافان از اخذ جواز رشکتی هراس دارند. جوازهای رشکتی عین مراحلی را دارد که رشکت های انفرادی دارد.«
بانک مرکزی افزوده که تبدیل فعالیت های رصافان به رشکت های پولی بر اساس تعهدات با رشکای بین املللی به منظور مبارزه با پول شویی و متویل تروریزم روی دست گرفته شده است.
یادداشت

 در ســوم دلــو ســال روان، جیــک ســالیوان، مشــاور امنیــت ملــی بایــدن در گفتگــو بــا حمــداهلل 
محــب، اعــام داشــت کــه دولــت تــازۀ امریــکا، توافــق دوحــه را بازنگــری می کنــد. پیــش از ایــن 
وزیــر خارجــۀ امریــکا نیــز بــر بازنگــری توافــق دوحــه از ســوی دولــت بایــدن خبــر داد. بازنگــرِی 
ایــن توافــق هــر پیــام و نتیجــۀ احتمالــی کــه داشــته باشــد، یــک پیــام قطعــی دارد و آن هــم پیــاِم 
نارضایتــی دولــت بایــدن از دیپلوماســی خلیــل زاد اســت. اکنــون دولــت بایــدن در یــک منجــاب 
کــه ســاختۀ دولــت پیشــین و دیپلوماســی خلیــل زاد اســت، گیــر مانــده و تقــا می کنــد کــه خــود 

را از این منجاب، بیرون کشد. 
ــت  ــان تک ــات بس ــه انتخاب ــگاه او ب ــپ و ن ــۀ ترم ــات عجوالن ــه تصمیم ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
انتخاباتــی اش، و همینطــور دیپلوماســی خلیــل زاد در مذاکــره و گفتگــو بــا طالبــان، چنــدان مــورد 
ــق  ــن تواف ــدن از ای ــا و بای ــت. دموکرات ه ــده اس ــع نش ــدن واق ــخص بای ــا و ش ــع دموکرات ه طب
ــت  ــن جه ــه همی ــد، ب ــکا می دانن ــدت امری ــی بلندم ــع مل ــاف مناف ــتند و آن را خ ــی هس ناراض

ــرد.  ــد ک ــال خواه ــق اعم ــن تواف ــی در ای ــدن تغییرات ــًا بای مطمئن
ــرای  ــم ب ــکاتی ه ــث مش ــت و باع ــوده اس ــز نب ــت موفق آمی ــد جه ــل زاد از چن ــی خلی دیپلوماس
امریــکا و هــم بــرای دولــت افغانســتان شــده اســت، از جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

رفتار با طالبان بسان یک دولت 
گرچنــد در توافــق دوحــه، در هــر جایــی کــه اســم امــارت اســامی ذکــر شــده اســت در پســوند 
آن آمــده کــه امــارت اســامی از ســوی امریــکا بــه عنــوان یــک دولــت شــناخته نمی شــود، امــا 
ــار  ــا طالبــان بســان یــک دولــت رفت ــه ای اســت کــه عمــًا ب ــه گون محتــوای توافــق و تعامــل ب
شــده اســت، بــه عنــوان نمونــه در بنــد پنجــم از بخــش دوم ایــن توافــق، آمــده کــه طالبــان تعهــد 
ــی  ــۀ اســناد قانون ــکان مســافرت از خــاک افغانســتان و ارائ ــۀ پاســپورت، ام ــا از ارای می ســپارند ت
بــه کســانی کــه دشــمن امنیــت ملــی امریــکا هســتند خــودداری کننــد. واضــح اســت کــه ارائــۀ 
پاســپورت یــا اســناد قانونــی بــه افــراد بیگانــه، تنهــا در محــدودۀ اختیــارات دولــت حاکــم اســت، 
نــه هیــچ گــروه و جنــاح دیگــری. ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــا ایــن بنــد از توافــق، عمــًا بــا طالبــان 
بــه گونــۀ یــک دولــت رفتــار کــرده اســت و ایــن نــه بــا قواعــد دیپلوماســی ســازگار اســت و نــه بــا 

ــکا قایــل هســتند.  ــرای امری پرســتیژی کــه دموکرات هــا ب
قدرت گیری طالبان در نتیجۀ توافق

ــترش  ــان  و گس ــری طالب ــم قدرت گی ــت و آن ه ــته اس ــی داش ــۀ قطع ــک نتیج ــق ی ــن تواف ای
ماشــین جنگــِی شــان. بــر اســاس ایــن توافــق دولــت امریــکا متعهــد شــده تــا بــرای آزادســازی 
پنــج هــزار زندانــی طالبــان از بنــد دولــت افغانســتان، زمینــه ســازی کنــد. همینطــور متعهــد شــده 
ــن  ــدۀ ای ــان باقی مان ــام زندانی ــان، تم ــی طالب ــزار زندان ــج ه ــازی پن ــس از آزادس ــاه پ ــه م ــه س ک
گــروه نیــز آزاد شــوند. از ســویی گزارش هــای متعــددی می رســاند کــه زندانیــان آزاد شــده دوبــاره 
بــه میدان هــای جنــگ پیوســته اند. از ایــن رو ایــن توافــق باعــث قــدرت گیــری ماشــین جنگــی 
طالبــان شــده اســت و بــه طالبــان در راســتای بــاال بــردن گــراف خشــونت ها، توانایــی و امکانــات 
انســانی را مهیــا کــرده اســت. می تــوان چنیــن گفــت کــه ایــن توافــق، عمــًا طالبــان را در مقابــل 

افغانســتان کــه متحــد امریــکا اســت، قوی تــر ســاخته اســت.
فراموش شدن ارزش های امریکایی در این توافق

 در توافــق دوحــه خبــری از دموکراســی و جمهوریــت نیســت. در تمــام ایــن توافــق حتی یــک مرتبه 
هــم اســم جمهوریــت آورده نشــده اســت. بلکــه بــه جــای آن از عبــارت مبهــم )حکومــت اســامی 
پســاتوافق( نــام بــرده شــده اســت. اصطاحــی کــه اکنــون باعــث ادعاهــای زیــاد طالبــان شــده 
ــد کــه در  ــد و مدعی ان ــه اعــام می کنن ــان یافت ــی را پای ــن ادعــا، حکومــت غن ــا همی ــان ب و طالب
توافــق دوحــه، تعهــد شــده اســت کــه بــه جــای دولــت کنونــی، حکومــت اســامی پســاتوافق روی 
کار می آیــد. در هــر صــورت، فرامــوش شــدن جمهویــت و دموکراســی، چیــزی کــه دموکرات هــا 
ــن  ــترش ای ــه گس ــد ب ــکا را متعه ــد و امری ــام می برن ــی ن ــای امریکای ــوان ارزش ه ــه عن از آن ب

ارزش هــا می داننــد، باعــث شــده اســت کــه ایــن جنــاح از توافــق دوحــه ناراضــی باشــند.
تبدیل شدن طالبان به متحد دولت امریکا

ــد  ــه متح ــان ب ــروه طالب ــدن گ ــل ش ــد، تبدی ــه می کن ــب توج ــر جل ــوارد دیگ ــتر از م ــه بیش  آنچ
ــان،  ــه طالب ــت ک ــده اس ــه آم ــن توافق نام ــش دوم ای ــوم از بخ ــد س ــت. در بن ــکا اس ــت امری دول
ــکا  ــی امری ــت مل ــمن امنی ــه دش ــوند ک ــی می ش ــز گروه های ــل و تجهی ــربازگیری، تموی ــع س مان
ــار  ــکا و در کن ــی امری ــت مل ــتای امنی ــان، در راس ــه طالب ــد آن اســت ک ــن بن ــای ای هســتند. معن
ــان  ــاط خودش ــه ارتب ــا ک ــه تنه ــی ن ــد، یعن ــارزه می کنن ــکا مب ــون امری ــی چ ــا گروه های ــکا، ب امری
ــه  ــت ک ــی اس ــدان معن ــد ب ــن بن ــد. ای ــل می کنن ــان عم ــل آن ــه در مقاب ــد، بلک ــع می کنن را قط
طالبــان، متحــد  امریــکا و همــکار امریــکا در مبــارزه بــا تروریســم بین المللــی اســت. ایــن بنــد از 
ــرای دولت هــا و بیــن   توافــق مخالــف اصــول دیپلوماســی اســت کــه روابــط بین الملــل را تنهــا ب
ــان  ــروز آن ــا دی ــا، متحــد گروهــی شــود کــه ت ــه اینکــه ابرقــدرت دنی ــد، ن دولت هــا مجــاز می دان
را بــه عنــوان تروریســت و قاتــل شــهروندان خــود معرفــی می کــرد. از ایــن رو ایــن مســاله نیــز 

ــول نیســت. ــل قب ــا، قاب ــدن و دموکرات ه ــت بای ــرای دول ب
امتیازدهی زیاد به طالبان نسبت به دولت 

 در ایــن توافــق امریــکا متعهــد شــده اســت تــا زمینــه ســازِی آزادی پنــج هــزار زندانــی طالبــان را 
پیــش از آغــاز مذاکــرات میــان افغانــی انجــام دهــد. از ســویی در مقابــل طالبــان نیــز یــک هــزار 
زندانــی ارتــش را آزاد خواهنــد کــرد. اینکــه در مقابــل یــک هــزار زندانــی کــه از ســوی طالبــان 
آزاد می شــوند، پنــج هــزار زندانــی از ســوی دولــت افغانســتان آزاد شــوند، نشــان دهنــدۀ آن اســت 
کــه در ایــن توافــق، بــه طالبــان امتیــاز بیشــتری داده شــده اســت. اگــر قــرار باشــد امریــکا بــرای 
خــود متحــد تعریــف کنــد، بیــش و پیــش از طالبــان، دولــت افغانســتان بــه عنــوان دوســت و متحــد 
شــناخته مــی شــود، نــه گــروه طالبــان کــه بــرای ســال ها در مقابــل نیروهــای امریکایــی جنگیــده 
و باعــث کشــده شــدن صدهــا امریکایــی شــده اند.  همینطــور بخــش اول ایــن توافــق، تعهــدات 
امریــکا را بــه ذکــر گرفتــه اســت و در بخــش دوم بــه تعهــدات طالبــان پرداختــه اســت، کــه ایــن 
ــه  مســاله نیــز از دیــدگاه اصــول دیپلوماســی و نــگارش توافــق دیپلوماتیــک، یــک نــوع امتیــاز ب

طالبــان اســت.
از ایــن رو تمــام ایــن مــوارد باعــث شــده اســت کــه دولــت بایــدن، از دیپلوماســی خلیــل زاد راضــی 
ــن  ــواد ای ــرات و اینکــه برخــی از م ــگام مذاک ــل زاد در هن نباشــد. برعــاوه مخفی کاری هــای خلی
توافــق، همگانــی نشــدند. باعــث آن گردیــد تــا کشــورهای منطقــه، ماننــد ایــران و روســیه از ایــن 
جهــت نگــران شــده و خــود بــا گــروه طالبــان ارتبــاط بگیرنــد تــا از ایــن جهــت نگرانــی اطاعاتــی 
ــی  ــه نوع ــه ب ــه کشــورهایی ک ــث آن شــد ک ــل زاد باع ــان کاری خلی ــد. پنه ــود را برطــرف کنن خ
دشــمن امریــکا هســتند، یــک دیپلوماســی فعــال پیــش رو بگیرنــد و ایــن دیپلوماســی، همچنــان 

باعــث قدرت گیــری طالبــان شــد. چیــزی کــه بــرای دولــت بایــدن خوشــایند نیســت.
طالبــان بــه خاطــر دیپلوماســی اشــتباه خلیــل زاد بــه انــدازه ای قــدرت گرفته انــد کــه اکنــون خــود 
ــا ســفر بــه کشــورهایی همچــون ایــران و روســیه، بــه  ســفرهای منطقــه ای انجــام می دهنــد و ب
امریــکا پیــام فرســتاده و بــه گونــه ای، حامیــان منطقه  یــی خــود را بــه رخ امریــکا می کشــند. ایــن 

قدرت گیــری و تشــجیع طالبــان، نتیجــۀ دیپلوماســی اشــتباه خلیــل زاد اســت.
ــپ در  ــۀ ترم ــش عجل ــت و نق ــل زاد انداخ ــردن خلی ــر گ ــوولیت را ب ــام مس ــوان تم ــد نمی ت گرچن
ایــن مــورد را نادیــده گرفــت، امــا بــاز هــم دیپلوماســی خلیــل زاد در مــود توافــق، تعییــن کننــدۀ 
خــط مشــی امریــکا بــوده اســت. دیپلوماســی خلیــل زاد بــه اندازه  یــی بــرای دموکرات هــا ناراحــت 
ــکا مطــرح  ــژۀ امری ــود کــه بعــد از پیــروزی بایــدن، احتمــال تبدیــل شــدن فرســتادۀ وی ــده ب کنن
ــر وظیفــه اش ابقــا کــرد. دلیــل آن هــم ایــن  می شــد، امــا دولــت بایــدن همچنــان خلیــل زاد را ب
اســت کــه خلیــل زاد، بــرای امریــکا بــه جهــت شــناختی از افغانســتان دارد، بهتریــن گزینــه اســت و 

ــد در راســتای خــط مشــی جدیــد بایــدن نیــز عمــل کنــد.  البتــه کــه می توان
از ایــن رو تــاش کنونــی بایــدن ایــن اســت کــه بــا بازنگــری توافــق دوحــه، خــود را از منجابــی 

کــه خلیــل زاد و دولــت پیشــین بــرای امریــکا درســت کــرده اســت، خــاص کنــد.
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سید مهدی حسینی   گزارشگر

محمد هادی ابراهیمی

پرسش دیگر این   

است که در صورت خروج 

کامل نیروهای خارجی، 

چه اعتامدی به طالبان 

وجود دارد که هامن دوره 

سیاه و تاریک را بار دیگر 

بر فضای افغانستان احیا 

نکنند؟ قلم الدین به این 

پرسش پاسخ داد که این 

بی اعتامدی به جانب 

دولت افغانستان هم 

است.  



 درس دوم: داستان چیست؟

قصـه،  مثـل  روایـی  قالب هـای  متـام  شـد  گفتـه 

منایشـنامه، خاطـره، حکایـت و داسـتان )چیـزی کـه 

مـا در ایـن یادداشـت ها دنبالـش هسـتیم( خمیرمایـه 

اسـت.  ماجـرا درسـت شـده  و  روایـت  از  اصلی شـان 

جزییـات  اسـت  الزم  داسـتان  شـناخنت  بـرای  پـس 

بیشـرتی از قالـب و سـاختانش بدانیـم تـا آن را از 

کنیـم. جـدا  مشـابه  قالب هـای  دیگـر 

 

تعریف داستان:

«داسـتان» ماجرایـی اسـت برآمـده از تخیـل نویسـنده 

کـه بـا نـرثی جزیی نگـر تحول یـک شـخصیت را به ما 

می دهد. نشـان 

 ویژگی های یک داستان:

 الف: نرث بودن

اولیـن چیـزی کـه در ظاهـر یـک داسـتان بـه چشـم 

می آیـد نـرث بـودن آن اسـت. نـرث نوشـته یی اسـت کـه 

مثل شـعر وزن و آهنگ ندارد. در شـاهنامه فردوسـی، 

شـعرهای  از  بسـیاری  نظامـی،  از  مجنـون  و  لیلـی 

پرویـن اعتصامـی و صدهـا منونـه شـعر )چـه کهـن و 

چـه معـارص(... ماجراهـا و روایت هـای کاملـی آورده 

شـده، امـا منی شـود اسمشـان را داسـتان گذاشـت. 

چـون بـه شـکل نـرث نیسـت.

دربـاره فیلـم و رسیـال و منایش هـای روی صحنـه هم 

احتـاال نیـاز نباشـد زیـاد بحـث کنیـم. چـون خیلـی 

ایـن  در  کـه  روایت هایـی  و  ماجـرا  کـه  اسـت  واضـح 

قالب هـا گفتـه می شـود بـه زبـان تصویـر اسـت و نـه 

نرثگونـه. کلمه هـای 

 

ب: تخیلی و برساخته بودن

 

..... در بیـن فیرهـا ناگهـان صـدای فریـاد یـک زن 

رفیـع!...  قـادر!....  »کشـتمند!...  شـد:  شـنیده 

رفیـع!...« قـادر!....  کشـتمند!... 

مـا  بـود.  ثریـا  صـدای  بـود.  آشـنایی  صـدای 

منی دانسـتیم چـه شـده. فکـر کردیـم ممکـن اسـت 

اتفاقـی برایـش افتـاده باشـد و از ما کمـک می خواهد 

ولـی مـا چـه می توانسـتیم بکنیـم؟ امـا قضیـه از ایـن 

قـرار بـود کـه ثریـا از رادیو شـنیده بـود کـه روس ها به 

افغانسـتان آمده اند. ثریا می خواسـت مـا را از موضوع 

بـا خـر کنـد. روس هـا بودنـد کـه به طـرف زنـدان پل 

می کردنـد.  فیـر  چرخـی 

در همیـن هنـگام، صـدای ماشـین ثقیـل بـه گوشـم 

رسـید. حیـران مانـدم! صـدای تانـک چهارده سـلندر 

بـود. عجـب! صـدای ایـن تانـک خیلـی قـوی اسـت. 

چهـارده سـلندر دارد. هفـت سـلندر در یـک طـرف و 

هفـت سـلندر در طـرف دیگـر. حیـران مانـدم کـه آن 

تانـک، آن جـا چـه می کنـد. صـدا و روشـنایی تانـک، 

نزدیک تر می شـد. آمد و آمد. پشـت دیوار رسـید. سـه 

دیـوار و یـک دروازه، محلـی را کـه مـا در آن زندانـی 

بودیـم در بـر گرفتـه بـود. یـک دیـوار دو و نیـم مـرته، 

یـک دیـوار شـش مـرته در مقابـل، دروازه و یـک دیوار 

سـه مرتهء دیگـر. پیش روی دیوار سـه مـرته اتاق های 

زنـدان بـود. تانـک آمـد و پشـت آن دیـوار سـه مـرته 

توقـف کـرد. تانـک، روشـن بـود.

مـن بـه رفیع گفتـم: »مسـلک تو تانک اسـت. تـو باید 

بدانـی این چی اسـت.«

رفیع گفت: »همه چیز از یادم رفته است«

گفتم: »تو هیچی منی فهمی«

کشـتمند گفـت: »بیـا از سـوراخ لولۀ بخـاری ببین که 

چـی گـپ اسـت« کشـتمند کمک کـرد. من باال شـدم 

و بـه بیـرون نـگاه کـردم. از آن جـا فقـط می توانسـتم 

بخـاری  لولـه  سـوراخ  از  ببینـم.  را  رو  بـه  رو  دیـوار 

منی شـد پاییـن را دیـد. چنـد لحظه یـی گذشـت.

کشتمند گفت: »پایین شو، پایین شو! ُمرَدم«

هی زندگی...

.از: خاطـرات سیاسـی جرنال عبدالقـادر، )در گفتگو 

بـا پرویـز آرزو(، هرات: نرش احـراری، ص 325

 

مـنت بـاال قسـمتی از یـک خاطره اسـت. ما بـا خاطره 

ماجـرا و روایتـی قصـه می کنیـم و در عیـن حـال ادعـا 

می کنیـم آنچـه گفتـه می شـود در جهـان واقعـی هـم 

اتفـاق افتـاده امـا بـرای داسـتان نوشـنت الزم نیسـت 

حتـا در جهـان واقعـی هـم اتفـاق افتاده باشـد. 

داسـتان  یـک  ماجـرای  رونـد شـکل گیری  در  تخیـل 

آفریننـده  داسـتان نویس  دارد.  کلیـدی  نقـش 

رسنوشـت  بـرای  کـه  اوسـت  و  اسـت  داسـتانش 

و  رسنوشـت  نـه  می گیـرد  تصمیـم  شـخصیت هایش 

تقدیـر.

الهـام  از خاطره یـی واقعـی  البتـه داسـتان می توانـد 

بگیـرد امـا به این معنی نیسـت که صددرصـد پای بند 

واقعیـت خارجـی باشـد. آنچـه کـه در داسـتان مهـم 

اسـت باورپذیـری و واقع منایـی اسـت کـه دربـاره اش 

بعدهـا بیشـرت حـرف می زنیـم. 

 

مقصود از برساخته بودن یک داستان:

 

در کتاب هـای لغت، «برسـاخته» را جعلی و سـاختگی 

معنـا کرده انـد و بـار معنـای منفـی آن پررنـگ اسـت، 

امـا مقصـود مـا از برسـاخته بـودن بـر اراده و دخالـت 

نویسـنده در رونـد تخیـل تاکید می کنـد. یعنی تخیل 

بـودن،  رسکـش  عیـن  در  داسـتان  در  رفتـه  کار  بـه 

خـود  سـو  یـک  از  داسـتان  نیسـت.  لجام گسـیخته 

خارجـی  واقعیت هـای  از  گزارش گـری  بـه  ملـزم  را 

منی دانـد و از سـوی دیگـر در هر داسـتان برای تخیل 

داسـتان  هـان  بـا  متناسـب  خـاص  چارچـوب  یـک 

می کنـد. تعییـن 

برسـاخته بودن به نفع هدفمند شـدن روایت داسـتان 

بـه طـرف معنـای مـورد نظـر نویسـنده عمـل می کند. 

ایـن معنـا زمانـی روشـن تر می شـود کـه بدانیـم تخیل 

بـه هـدف رسگرمـی  رفتـه در داسـتان رصفـا  بـه کار 

نیسـت و در خدمـت معنـای داسـتان اسـت.

ایـن نـوع نـگاه به تخیل آن روی سـکه معنای سـاختار 

در داسـتان اسـت. سـاختار یعنـی بسـط و گسـرتش 

زمـان.  ظـرف  در  داسـتانی  اتفاق هـای  و  صحنه هـا 

هنـگام انتخـاب سـاختار بـرای داسـتان بایـد تصمیـم 

بگیریـم چـه چیزهایـی از طـرح را حـذف کنیـم و یـا 

خیلـی گـذرا بـه آن اشـاره کنیـم و بـر چـه صحنه هـا و 

جزییاتـی بیشـرت توقـف کنیـم.

 

 ج: جزیی نگری در نرث و شخصیت پردازی

 

..... دخـرتک دسـت زیـر چانـه اش گذاشـت و چشـم 

تنـگ کـرد. گفت: بسـته بـه نظر شاسـت. هـر کاری 

کـه از یـک انسـان بربیاید.»

بلنـد خنـده  بـه دروغ  امـا  نیامـد،  یعقـوب خنـده اش 

کـرد. می خواسـت نشـان بدهـد بـه خـودش مسـلط 

دامـی  اگـر  کـه  کنـد  تحقیـرش  می خواسـت  اسـت. 

روی  دارد.  خطرناکـی  حریـف  بفهمـد  کـرده  پهـن 

صندلـی اش جابجـا شـد و هان طـور کـه می خندیـد 

خنـده  از  انـگار  کـه  گرفـت  پیشـانی اش  از  دسـت 

بی خـود شـده اسـت. هان طـور خنده خنـده گفـت: 

برمی آیـد.» کارهـا  خیلـی  انسـان  »از 

و بـا خنـده خـودش را بـه چـپ و راسـت متایـل کرد. 

میـز  لبـه   کـه  قلم دانـی  قوطـی  بـه  خـورد  دسـتش 

گذاشـته بـود. قوطـی بـا رس و صـدا روی زمیـن غلتید 

و قلم هایـش زیـر میـز افتاد. لـب و لوچه دخـرت آویزان 

شـده بـود. هان طـور کـه خنـده می کـرد صندلی اش 

را عقب تـر بـرد و خـم شـد قلم هایـش را از زیـر میـز 

جمـع کنـد. دخـرتک هم خـم شـد قلم هـای ریخته را 

جمـع کنـد. دسـت یعقـوب بـه قلم هـا نرسـید. 

کـف یـک دسـتش را گذاشـت روی رسدی کـف اتـاق 

و دسـت دیگـرش را دراز کـرد سـمت قلـم. رسش را 

بـرد چشـم در چشـم دخرتکـی شـد کـه  کـه جلوتـر 

در خیابانـی پـر رفت وآمـد التـری می فروشـد و انـگار 

می خواهـد تکه یـی نان برای سـگی بیندازد. دسـتش 

هان طـور دراز و بی حرکـت مانـد. دخـرتک قلم هـا را 

جمـع کـرد. یعقـوب بـا صـدای ضعیفی پرسـید: شـا 

چـی نـام دارین؟

»رخشانه«

پرسـید:  و  چرخانـد  دهـان  در  را  خشـکش  زبـان 

«مبارکـه؟»

سـبز  و  رسخ  مهره هـای  زیـر  بـرد  دسـت  رخشـانه 

گردنبنـدش کـه از زیـر رورسی اش آویـزان شـده بود و 

داخـل یخنـش انداخـت. لب هایـش را جمـع کـرد و با 

تاکیـد بیشـرتی گفـت: «نـه! رخشـانه.»

تهـران:  مدقـق،  احمـد  روسـی،  آوازهـای  رمـان  از:   

1396 ادب  شهرسـتان 

 

قالب هـای  باقـی  خـاف  بـه  معمـوال  داسـتان  یـک 

ایـن  می دهـد.  زیـادی  اهمیـت  جزییـات  بـه  روایـی 

شـخصیت پردازی  در  هـم  و  نـرث  در  هـم  جزییـات 

می کنـد. خودمنایـی 

 

حاال به این حکایت توجه کنید:

از  بـود.  بـه جنـگ رفتـه  بـا سـپری بـزرگ   شـخصی 

بشکسـت.  رسش  و  زدنـد  رسش  بـر  سـنگی  قلعـه 

برنجیـد و گفـت: ای مـردک! کوری سـپر بدین بزرگی 

می زنـی؟! مـن  رس  بـر  سـنگ  و  منی بینـی 

 

بـه نظرتـان قلعه یـی کـه ایـن شـخص نزدیکـش رفتـه، 

چگونـه قلعه یـی اسـت؟ جنـس دیوارهایـش از خشـت 

اسـت یـا سـنگ؟ در چـه موقعیتی قـرار گرفته اسـت؟ 

در دامنـه یـک کـوه؟ میـان یـک دشـت؟ سـپر بـزرگ 

یعنـی چقـدر بـزرگ؟ سـنگین هـم بـوده؟ طـوری کـه 

باشـد؟  آن خسـته کـرده  از حمـل کـردن  را  شـخص 

چـاق  اسـت؟  آدمـی  چطـور  شـخص،  ایـن  راسـتی 

اسـت یـا الغـر؟ قدبلند اسـت یـا کوتـاه؟ در قالب این 

حکایـت ویژگی هـای ظاهـری و روحـی ایـن شـخص 

چنـدان اهمیتی نداشـته انـگار. ببینید حتی شـخص 

مـورد نظـر ایـن حکایت بـا «ی» نکـره نام گذاری شـده 

اسـت. او «شـخصی» اسـت که خودش خیلی اهمیت 

نـدارد. مهـم ماجرایی اسـت کـه بعد از آن بر لب شـا 

بیاید. لبخنـد 

 شـاید بگوییـد حکایتی در دو سـه خط کوتـاه مجالی 

بـرای پرداخـنت بـه این جزییـات ندارد. دقیقـا من هم 

بـا شـا هـم نظـر هسـتم. چـون اساسـا هـدِف قالـب 

فردیـت  و  روحـی  حـاالت  بـه  نزدیک شـدن  حکایـت، 

رسگرمـی  بـرای  معمـوال  حکایت هـا  نیسـت.  شـخص 

بـا  داسـتان  یـک  امـا  گفتـه می شـوند،  پنـددادن  یـا 

جزییـات پردازی و نزدیک شـدن به فردیت شـخصیت 

تـاش  و  می گیـرد  را  مخاطـب  دسـت  داسـتانی، 

فقـط  نـه  را  داسـتانی  شـخصیت  تجربـه  او  می کنـد 

بخوانـد یـا بشـنود بـل آن را زندگی کند. اگـر ماجرای 

این حکایت در قالب یک داسـتان ارایه شـود احتاال 

و  گرمـی  کـه  داشـت  خواهیـد  را  فرصـت  ایـن  شـا 

خیسـی خونی را که از پیشـانی این شـخص به پایین 

رُشه می کنـد، حـس کنیـد و درد کوبیده شـدن سـنگ 

تـا مغـز اسـتخوان تان را بسـوزاند.

بـه جزییـات  بایـد دقـت داشـت کـه پرداخـت  البتـه 

معمـوال رسعـت روایـت را کـم می کنـد و ممکـن اسـت 

یـک  بنابرایـن  باشـد.  خسـته کننده  مخاطـب  بـرای 

داسـتان نویس حرفه یـی بایـد میان جذابیـت از طریق 

جزییـات پـردازی و رسعت روایتش تعـادل برقرار کند.

 

د: تحول یک شخصیت

ویژگی هـای  میـان  از  بپرسـد،  مـن  از  کسـی  اگـر   

همـه  از  یـک  کـدام  داسـتان،  یـک  قالـب  مختلـف 

مهم تـر اسـت؟ پاسـخ مـن تغییـر و تحـول شـخصیت 

رمـان  مثـل  قالبـی  در  تغییـر  ایـن  اسـت.  داسـتانی 

بـه سـبب مجـال بیشـرتی کـه نویسـنده دارد بسـیار 

عمیق تـر اتفـاق می افتـد، امـا بـه ایـن معنـی نیسـت 

کـه در داسـتان کوتاه تغییـر و تحول شـخصیت اتفاق 

فتـد.  منی ا

اگـر چـه ایـن تغییـر ممکـن اسـت در سـطح تغییـر در 

حـس و حـال، یـک تلنگـر و یـا یـک تصمیـم بـه ظاهر 

کوچـک باشـد. امـا مهـم این اسـت کـه شـخصیت در 

داسـتان در ابتـدا و انتهـای روایت دیگر آن آدم سـابق 

. نیست

تحـول  و  تغییـر  جهـت  از  داسـتان  مقابـل  نقطـه 

داسـتان های  و  افسـانه ها  و  حکایت هـا  شـخصیت 

حاسـی و. .. اسـت. در ایـن قالب ها شـخصیت کلی 

امـا بعـد از  ماجراهـای مختلـف را از رس می گذرانـد 

متـام شـدن قصـه، شـخصیتش دقیقـا هـان چیـزی 

اسـت کـه در ابتدای قصه بـوده بـدون کمرتین تحول 

شـخصیتی در رفتـار و یـا نـوع نگاهـش بـه جهـان. 

و  شـخصیت   دربـاره  بیشـرت  گفتگوهـای 

شـخصیت پردازی در داسـتان را بـه درسـی بـا همیـن 

می کنیـم. موکـول  عنـوان 
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تصـورات حکیمـی مانند نظامـی گنجوی از زن را بـا منظر موالنا 

قیـاس کنیـد که هر دو در فضـای فکری و فرهنگی تربیت شـده اند، 

اما این کجا و آن کجا!

نظامـی گنجوی، زن خوب و درسـت کار )راسـت بـاز( را دارای صفاتی 

چنین نامناسـب بر شـمرده اسـت کـه کمرتینش بی وفایی سـت!

البتـه شـاید اغلـب فضـای فکـری و فرهنگـی آن روزگار این چنیـن 

بـوده و بـا مـاک و معیـار امـروز نبایـد بـه قضـاوت تفکـرات و سـبک 

زندگـی آن روزگار رفـت، ولی بـرای درک جهان بینـی موالنا و تفاوتش 

بـا سـایر شـعرا می شـود بـه ابیـات شـعروادب آن ها نـگاه مقایسـه یی 

انداخـت.  در عین حـال بایـد بـه ایـن نکتـه هـم توجـه داشـت کـه 

زمینه هـای خلـق و طـرح یـک دیـدگاه را بایـد بررسـی منـود و عـاوه 

بـر آن چنـد بیـت را در قالـب و طـرح و کلیـت ماجرایـی کـه در آن 

اسـت مطالعـه کـرد.  بـا متـام این تفاصیـل، حتی بـا ایـن ابیاتی که 

در اینجـا آورده می شـود هـم می شـود بـه تفـاوت منظـر دو شـاعر و 

متفکـر برجسـتٔه ایرانـی پـی برد.

موالنا به زن چه نگاهی دارد؟ 

زُیَِّن لِلِّناس حق آراستست

زانچ حق آراست چون دانند جست

چون پی »یَسُکن اِلَیها«ش آفرید

کی تواند آدم از حوا برید

رستم زال ار بود وز حمزه بیش

هست در فرمان اسیر زال خویش

آنک عامل مست گفتش آمدی

»کَلِّمینی یا ُحمیرا« می زدی

آب غالب شد بر آتش از لهیب

زآتش او جوشد چو باشد در حجیب

چونک دیگی حایل آمد هر دو را

نیست کرد آن آب را کردش هوا

ظاهراً بر زن چو آب ار غالبی

باطناً مغلوب و زن را طالبی

اینچنین خاصیتی در آدمیست

مهر حیوان را کَمست آن از کَمیست 

...

گفت پیغامر که زن بر عاقان

غالب آید سخت و بر صاحب دالن

باز بر زن جاهان چیره شوند

زانک ایشان تند و بس خیره روند

کم بودشان رقّت و لطف و وداد

زانک حیوانی ست غالب بر نهاد

مهر و رقّت وصف انسانی بود

خشم و شهوت وصف حیوانی بود

پرتو حقست آن معشوق نیست

خالقست آن گوییا مخلوق نیست

 نظر نظامی گنجوی  در خصوص زن

)از مجموعه لیلی و مجنون(

زن گر نه یکی هزار باشد

در عهد، کم استوار باشد

چون نقش وفا و عهد بستند

بر نام زنان قلم شکستند

زن دوست بود، ولی زمانی

تا جز تو نیافت مهربانی

چون در بر دیگری نشیند

خواهد که دگر ترا نه بیند

زن میل ز مرد بیش دارد

لیکن سوی کام خویش دارد

زن راست نبازد آنچه بازد

جز زرق نسازد آنچه سازد

بسیار جفای زن کشیدند

وز هیچ زنی وفا ندیدند

مردی که کند زن آزمائی

زن بهرت از او به بی وفایی

زن چیست نشانه گاه نیرنگ

در ظاهر صلح و در نهان جنگ

در دشمنی آفت جهانست

چون دوست شود هاک جانست

گویی که بکن منی نیوشد

گویی که مکن دو مرده کوشد

چون غم خوری او نشاط گیرد

چون شاد شوی ز غم مبیرد

این کار زنان راست باز است

افسون زنان بد دراز است

از تجربه های داستان نویسی دیگران 
ویلیام فاکرن: آن وقت ها در »نیواورلئان« زندگی می کردم و برای این که گه گاهی کمی پول در آورم، هر کاری می کردم. در هامن جا با »رشوود اندرسن« آشنا شدم. من و او بعدازظهرها در اطراف شهر 
گشت می زدیم و با مردم صحبت می کردیم. غروب ها هم دوباره همدیگر را می دیدیم و  می نشستیم به گفتگو. البته هیچ وقت صبح ها او را منی دیدم. »اندرسن« صبح ها از مردم کناره می گرفت و کار می کرد. 
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فوت و فن داستان نویسی
اولین چیزی که در ظاهر یک داستان به چشم می آید نرث بودن آن است

تفاوت دیدگاه نظامی 
گنجوی و موالنا به زن 



 یکـی از جذاب تریـن و پرتکرارتریـن سـواالت در 

محافـل اقتصـادی این اسـت کـه چه زمانـی جایگاه 

بزرگ تریـن اقتصاد جهـان دسـتخوش تغییر خواهد 

شـد؟ چیـن می تواند با عبـور از امریـکا جایگاه خود 

جهـان  اقتصـادی  قـدرت  بزرگ تریـن  به عنـوان  را 

سـال  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع  کنـد.  مسـتحکم 

گذشـته و انقبـاض اقتصـاد امریکا در برابـر موفقیت 

نسـبی اقتصـاد چیـن سـبب شـده تـا اقتصاددانـان 

جواب های جدیدی به این سوال قدیمی بدهند.

آمـار مربـوط بـه سـال گذشـته نشـان می دهـد کـه 

اقتصـاد امریـکا در نهایت با انقباضـی ۳/ ۲درصدی 

سـال کرونایی را پشـت رس گذاشـت. ایـن در حالی 

یعنـی  امریـکا،  تعقیب کننـده  بزرگ تریـن  کـه  بـود 

اقتصـاد  تنهـا  به عنـوان  توانسـت  چیـن  اقتصـاد 

قدرمتند در سـال گذشـته رشـدی مثبت و به اندازه 

۳/ ۲درصـد را بـه ثبـت برسـاند.

حـال اقتصاددانـان اعـام کرد ه انـد که ایـن واگرایی 

در رشـد اقتصـادی بـه احتـال زیـاد سـبب خواهـد 

شـد کـه اقتصاد چیـن در زمـان نزدیک تـری اقتصاد 

امریـکا را پشـت رس بگـذارد. در حالـی کـه فاصلـه 

اقتصـادی امریـکا و چیـن در سـال ۲۰۱۹ بـه اندازه 

۱/ ۷ هـزار میلیـارد دالـر بـوده اسـت، ایـن فاصلـه 

اکنـون بـه ۲/ ۶هـزار میلیارد دالر کاهـش پیدا کرده 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر چیـن توانسـت از فرصـت 

از ۱۲درصـد فاصلـه  بیـش  و  اسـتفاده کنـد  کرونـا 

خـود را بـا امریـکا کاهـش دهـد. 

گروهـی دیگـر از زاویه یـی دیگـر بـه ایـن پیش بینـی 

مهـر تاییـد می زننـد و اعـام می کننـد کـه اقتصـاد 

چیـن سـه تـا پنـج سـال زودتـر از آنچـه پیش بینـی 

بزرگ تریـن  به عنـوان  را  خـود  می توانـد  می شـد 

اقتصـاد جهـان معرفـی کنـد. ایـن در حالـی اسـت 

کـه هنـوز تولیـد رسانـه چین فاصلـه زیادی بـا تولید 

رسانـه امریـکا دارد و برخـی از تحلیلگـران اقتصادی 

مقایسـه  در  نیـز  معیـار  ایـن  کـه  می کننـد  عنـوان 

اقتصاد دو کشـور از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.

چین چه سالی سبقت می گیرد؟

اقتصـادی در هلدینـگ  تحلیلگـر  راب سـوبارامان، 

کـه  کـرده  عنـوان  جاپـان  در  نامـورا  بانکـداری 

و  بـود  پیش بینـی  قابـل  رشـد  در  واگرایـی  ایـن 

اقتصـاد  کـه  می دهـد  نشـان  مـا  پیش بینی هـای 

چیـن در سـال ۲۰۲۸ می توانـد با عبـور از امریکا به 

بزرگ تریـن اقتصـاد جهـان تبدیـل شـود. همچنیـن 

چیـن  پـول  کـه  صورتـی  در  افـزود  تحلیلگـر  ایـن 

در ایـن مـدت تقویـت شـود و به عنـوان مثـال نـرخ 

برابـری دالـر و بـه یـوآن بـه ۶ برسـد، اقتصـاد چیـن 

می توانـد دو سـال زودتـر یعنـی در سـال ۲۰۲۶ از 

اقتصـاد امریـکا عبـور کنـد.

چین، الگوی کاهش تعرفه

بارهـا بـا خـر پیشـتازی چیـن در تولیـد موتـر رَس 

خورده ایـم. تقریبـا یـک دهـه اسـت که چیـن عنوان 

جهـان  در  موتـر  بـازار  در  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

را دارد. ولـت بجینـگ تصمیـم داشـت تـا در سـال 

سـال  در  و  ۳۰میلیـون  بـه  را  خـود  تولیـد   ۲۰۲۰

برسـاند. موتـر  بـه ۳۵میلیـون   ۲۰۲۵

مشـخص اسـت کـه چیـن بـه یکبـاره مقـام اول در 

بـازار موتـر نشـد و مسـیر پرفـراز و نشـیبی را پیمود. 

بـا رشـد اقتصادی و افزایـش صادرات چین از سـال 

۲۰۰۵، ایـن کشـور تصمیم گرفـت حداقل به صورت 

کوتاه مدت سـهم بیشـرتی از چرخـه اقتصاد جهانی 

اتخـاذ  نقطـه عطـف  گیـرد.  نظـر  بـرای خـود در  را 

سیاسـت های جدیـد چیـن در قبال صنعـت موتر در 

طـی گفتگوهـای بجینگ با سـازمان تجـارت جهانی 

 WTO بـه  بجینـگ  پیوسـنت  از  پـس  خـورد.  رقـم 

در سـال ۲۰۰۱ تولیـد وسـایط نقلیـه در چیـن بـه 

رسعـت رشـد کـرد که این الگـو بر خاف بسـیاری از 

کشـورهای دیگـر بود. 

کاهـش   ۲۰۰۱ سـال  در  چیـن  اقـدام  نخسـتین 

تعرفه هـا بـود، امـا در سـال ۲۰۰۴ این کشـور اعام 

کـرد کـه قوانیـن جدیـدی از جملـه میـزان ناچیـزی 

تعرفـه بر بخش موتـر اعال خواهد کرد و در ابتدای 

سـال ۲۰۰۵ بنـا دارد موترسـازانی کـه از قطعـات و 

خدمـات وارداتـی اسـتفاده می کننـد، اطاعـات آن 

را کـه شـامل ارزش و مشـخصات محصـول می شـد 

را وارد کننـد.  در ایـن محاسـبات اگـر میـزان کاال 

کمـرت  سـهمی  شـده  اسـتفاده  چینـی  خدمـات  و 

بـر آن  تعرفـه وارداتـی  باشـد،  از ۶۰درصـد داشـته 

تعرفه یـی  سیاسـت  می شـود.  لحـاظ  محصـول 

بجینـگ بـا اعـرتاض بسـیاری از کمپنی هـا روبـه رو 

ایاالت متحـده،  از  گروهـی  در سـال ۲۰۰۶  و  شـد 

اتحادیـه اروپـا و کانـادا گـرد هـم آمدنـد تـا وظایـف 

تجـارت  سـازمان  اعضـای  از  یکـی  به عنـوان  چیـن 

جهانـی را بـه او متذکـر شـوند. در فـروری ۲۰۰۸ 

مخالـف  تدابیـری  اتخـاذ  بـه  را  چیـن  گـروه  ایـن 

نتیجـه  در  و  کردنـد  متهـم   WTO سیاسـت  های 

فشـارها بـر ایـن کشـور، در  جنـوری ۲۰۰۹ چیـن به 

میـز مذاکـرات بـا سـازمان تجـارت جهانی بازگشـت 

و  سیاسـت های  تسـهیل  بـرای  سـازمان  ایـن  از  و 

اقدامـات خـود، زمـان خواسـت.

از آنجـا کـه چیـن بـرای گرفـنت بـازار جهانـی موتـر 

خیـز برداشـته بـود، گریـزی جـز اعـال اصاحـات 

بـرای رسـیدن  در صنعـت موتـر نداشـت. بی شـک 

بـه چنیـن اهدافـی، هـر کشـور بایـد توجـه خـود را 

هنـد  چـون  نوظهـور  اقتصادهـای  بـازار  معطـوف 

ایـن در حالـی بـود کـه بسـیاری  و چیـن بگـذارد. 

چیـن  تدابیـر  نگـران  چندملیتـی  رشکت هـای  از 

ایـن  بودنـد.  از کاالی چینـی  درخصـوص حایـت 

موضـوع خصوصـا بـرای آملـان کـه صدرنشـین اروپا 

در صـادرات بخـش موتر بـه چین بـود، نگران کننده 

بود.

امـا بجینـگ در جوالی ۲۰۱۸ تعرفه بـر واردات را از 

۲۵درصـد بـه ۱۵درصـد کاهـش داد و تعرفـه اعال 

شـده بـر ۲۱۸ دسـته از بخش هـای موتـر را کاهـش 

و در رقـم اسـتندارد ۶درصـد قـرار داد. بـا این وجود 

تنهـا یـک مـاه بعـد تعرفه یـی ۲۵درصـدی بـه ارزش 

۵۰میلیـارد دالـر بـر واردات از ایاالت متحـده اعال 

کـرد کـه بالغ بر ۵ تـا ۲۵درصد از کاالهـای وارداتی 

غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  به طـور  ایاالت متحـده  از 

تنـش  گرچـه  دادنـد.  قـرار  هـدف  را  موتـر  بخـش 

بـود  فزونـی  حـال  در  بجینـگ  و  واشـنگنت  میـان 

بنـا  کـه  کـرد  اعـام  چیـن   ۲۰۱۸ دسـمر  در  امـا 

دارد تعرفه هـای اعالـی بـر موتـر را تـا آخـر مـارچ 

۲۰۱۹ بـه حالـت تعلیـق درآورد بـه ایـن امیـد کـه با 

واشـنگنت بـه راه حلـی برسـد. فـراغ از جنـگ تجاری 

واشـنگنت،  و  بجینـگ  میـان 

کمپنی هـا  از  بسـیاری  بـرای 

یـا تولیدکننـدگان دولتـی کـه 

اقتصـادی  رشـد  سـودای  در 

الگـوی  یـک  چیـن  هسـتند، 

اسـت.  بی نظیـر 

کـه  شـده  شـنیده  بسـیار   

ورود  بـاب  در  نگرانی هایـی 

یـک  بـه  خارجـی  موترهـای 

کشـور همچون تخریـب تولید 

داخلـی یـا پـر شـدن بـازار از 

موترهـای کم کیفیـت خارجی 

وجـود دارد، امـا بانـک جهانی 

بـه سـه دلیل ایـن نگرانی ها را 

نخسـت  می دانـد.  بی اسـاس 

موترسـازی.  بخـش  طبیعـت 

موترسـازان  از  بسـیاری 

رسـاندن  حداقـل  بـه  بـرای 

حمـل  خسـارات  و  هزینه هـا 

و نقـل ترجیـح می دهنـد کـه 

محصوالت خـود را در نزدیکی 

کننـد.  تولیـد  فـروش،  محـل 

کـه این خود سـبب رونق بازار 

داخلـی می شـود. دوم آنکـه تجربـه نشـان داده کـه 

کاهـش تدریجـی تعرفه هـای وارداتـی روی قطعـات 

موتـر، نـه تنهـا صنعـت موتـر را نابـود منی کنـد بـل 

یـک کاتالیـزور بـرای موفقیـت جهانی یک موترسـاز 

می شـود. سـوم آنکه کاهـش عوارض واردات وسـایل 

نقلیـه تجـاری سـبب افزایش تولیـد، ایجاد اشـتغال 

می شـود. تجـاری  مـازاد  و  گسـرتده 

زیست محیط 
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تـا  ارتفاعـات هندوکـش گرفتـه  از زمسـتان های خشـن و رسد در 

روزهـای تفتـه و گـرم تابسـتان دشـت های ترکسـتان در جـوار آمودریـا، 

محـل  منطقـه،  هـر  بومیـان  اسـت.  بـوده  جـاری  همـواره  زندگـی 

زندگی شـان چـه کویـر بـوده باشـد و چه کوهسـتان های صعـب العبور، 

راهـی بـرای زیسـت در آن منطقـه پیـدا کـرده  و نسـل بـه نسـل، ایـن 

همراهی و همزادی با طبیعت را منتقل کرده اند. 

روسـتازاده کـه باشـی، زندگیـت کـه بـا طبیعـت گره خـورده باشـد، نان 

رس دسـرتخوانت را کـه از دسـت طبیعـت گرفتـه باشـی، اگـر گاهـی 

قهـر طبیعـت هـم بـه مزرعـه و محصـول و دامـت زده باشـد، حرمـت 

دسـرتخواِن همیشـه بـا برکتـش را نگـه مـی داری و بـه امیـد روزهـای 

خـوب آینـده، خرابی هـا را آبـاد می کنـی و دسـت بـه زانو گرفتـه و بلند 

می شـوی و بـار دیگـر بـا زحمـت و تـاش، از خـاک و دیـارت، طلب نان 

می کنـی. روزی  و 

در برابـر قهـر تغییـرات اقلیمـی، زیسـت بـوم مـا ایـن بـار، قهـر نکـرده، 

او را بـه قهـر برده انـد و زمیـن بـرای نجـات خـود، دسـت بـه سـوی مـا 

دراز کـرده اسـت. شایسـته نیسـت دسـتی کـه همیشـه بـه مـا نعمـت 

سـیاب ها،  یـا  خشکسـالی ها  اولیـن  بـا  و  بزنیـم  پـس  را  بخشـیده 

رهایـش کنیـم و از دامـان پاک طبیعـت به شـهرهای دودزده پناه بریم 

و مـا نیـز عاملـی بـر آلودگـی بیشـرت شـهرهای بـزرگ و تغییـر چهـره 

زشـت ایـن دنیـا باشـیم.

شـاید روزگاری هاننـد گذشـته، نتـوان شـاهد رقص بـاد در گندمزاران 

بامیـان بـود و شـاید روزی جشـن گل رسخ مـزار رشیف، تنهـا با خاطره 

برگـزار شـود. شـاید روزی رودهـای خروشـان دره هـای  گل هـای اللـه 

بدخشـان و پنـج شـیر، رس از خـروش بگذارنـد و آرام و کـم آب بگذرنـد. 

ولـی همچنـان بـرای مردمانـی که نسـل اندر نسـل آنجا زیسـته اند، آن 

بـوم، خـاک اجـدادی اسـت و تـرک دیـار، بایـد آخریـن راه حـل تغییرات 

اقلیمـی باشـد. شـاید هـر گوشـه از ایـن خـاک، حـال خـوش خـودش 

را در حـال ناخـوش حاصـل از تغییـرات اقلیمـی از دسـت بدهـد امـا 

بایـد بـا آپارتایـدی کـه خاطـرات مردمـان این خـاک را به سـمت ویرانی 

می کشـاند مبـارزه کـرد.

در ایـن داسـتان تراژیـک نابـودی زیسـت بوم هـا، شـاید بتـوان بـه آنچه 

بـرای روابـط انسـانی در فیلـم شـکوه علفـزار، توصیـه می شـود بـرای 

روابـط انسـان و طبیعـت هـم عمـل کـرد:

»آن فروغ درخشان که زمانی در برابر دیدگانم می درخشید،

اکنون برای همیشه از نظرم ناپدید شده است.

گرچـه هیـچ چیـز، بار دیگـر، شـکوه علفزار و طـراوت گل هـای بهاری را 

بـه ما بـاز نخواهـد گرداند؛

اما غمی نیست،

باید قوی بود و به آنچه بر جای مانده امید بست«

در مسـیر مبـارزه بـا آپارتایـد اقلیمی که به روشـنی افغانسـتان یکی از 

قربانیـان آن اسـت، نیـاز بـه اطاع رسـانی، ایجـاد آگاهـی موثـر و ایجاد 

احسـاس مسـئولیت در دولـت و مـردم، در همـه کشـورها داریم. 

در کشـورهای توسـعه یافته کـه اغلـب از عوامـل اصلـی اثـراث مخـرب 

آب و هوایـی و ایجـاد تغییـرات اقلیمـی هسـتند نیـاز اسـت کـه مـردم 

نسـبت بـه تاثیـری کـه اقدامات 

و  آنهـا  جمعـی  و  شـخصی 

سیاستمداران شـان  تصمیـات 

کشـورها  دیگـر  زندگـی  بـر 

بـرای  و  شـوند  آگاه  می گـذارد 

ایـن  جـران  و  کاهـش  توقـف، 

در  افـراد  بـرای  خسـارت ها 

کشورهای دیگر، از طریق تغییر 

عملکـرد خـود و دولت هایشـان 

بکوشـند و از سـویی دیگـر نیـاز 

دولت هـای  و  مـردم  کـه  اسـت 

تغییـرات  قربانـی  کشـورهای 

اقلیمـی هـم با کسـب اطاعات 

مطالبه گـری،  صحیـح  روش  و 

خواهان جـران این خسـارت ها 

در  مقـر  کشـورهای  طـرف  از 

باشـند. مخـرب  فراینـد  ایـن 

در  کـه  مـواردی  دیگـر  از 

تغییـرات  قربانـی  کشـورهای 

آب و هوایـی بایـد آمـوزش داده 

بسـرت  و  روحیـه  ایجـاد  شـود 

جدیـد  رشایـط  بـا  همزیسـتی 

زندگـی  محـل  تـرک  اسـت. 

نبایـد اولیـن گزینـه ایـن افـراد 

مخـرب  اثـرات  بـا  مواجهـه  در 

تغییـرات اقلیمی باشـد. در این 

کشـورها کـه غالبـا سـنت کهن 

زیـادی  متدن هـای  سـابقه  و 

متـادی،  قرن هـای  دارنـد، 

شـاید  یـا  مشـابه  رشایطـی  در 

افـراد،  ایـن  نیـاکان  سـخت تر، 

طبیعـت را مهـار کردنـد و بـه زندگـی در آن مناطـق پرداختنـد. دنیـای 

پیرشفتـه امـروز، که همیـن پیرشفت باعـث تخریب زندگی در آن شـده 

اسـت، نیـاز دارد عقبگـردی بـه شـیوه زندگـی نیـاکان و گذشـتگان و 

باشـد. داشـته  طبیعـت  بـا  دوبـاره  همراهـی  و  دوسـتی 

نخستین اقدام چین   
در سال ۲۰۰۱ کاهش 

تعرفه ها بود، اما در سال 

۲۰۰۴ این کشور اعالم 

کرد که قوانین جدیدی 

از جمله میزان ناچیزی 

تعرفه بر بخش موتر 

اعامل خواهد کرد و در 

ابتدای سال ۲۰۰۵ بنا 

دارد موترسازانی که از 

قطعات و خدمات 

وارداتی استفاده 

می کنند، اطالعات آن را 

که شامل ارزش و 

مشخصات محصول 

می شد را وارد کنند.  

شاید روزگاری   
هامنند گذشته، نتوان 

شاهد رقص باد در 
گندمزاران بامیان بود 

و شاید روزی جشن 
گل رسخ مزار رشیف، 
تنها با خاطره گل های 

الله برگزار شود. شاید 
روزی رودهای 

خروشان دره های 
بدخشان و پنج شیر، 

رس از خروش بگذارند 
و آرام و کم آب 

بگذرند. ولی همچنان 
برای مردمانی که نسل 

اندر نسل آنجا 
زیسته اند، آن بوم، 

خاک اجدادی است و 
ترک دیار، باید آخرین 

راه حل تغییرات 
اقلیمی باشد. منایند. 

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: اکنون تعداد افرادی که واکسین کروناویروس را دریافت کرده اند از ۱۰۰میلیون نفر 
فراتر رفته است. تدورس آدهانوم قربیسوس، با بیان اینکه آمار منترششده از تعداد دریافت کنندگان واکسین خرب خوبی 
نگران کننده است.  امر  این  توزیع شده که  ثرومتند  تولیدی در ۱۰کشور  واکسین های  از  از سه چهارم  بیش  است، گفت: 
همچنین برخی از کشورها تعداد قابل توجهی از جمعیت خود را که در معرض ابتال نوع شدید بیامری یا مرگ قرار ندارند، 

واکسینه کرده اند.

منبع: اکونومیست فارسی

از چین چه بیاموزیم؟

اقتصاد چین تا چند سال دیگر از امریکا سبقت می گیرد 

زیست بوم ما این بار، قهر نکرده؛ او را به قهر برده اند و 
زمین برای نجات خود، دست به سوی ما دراز کرده است

زهرا یزدان  شناس، کارشناس ارشد حقوق برش

آپارتاید اقلیمی
 و مهر پایدار سرزمین



همـه  مدل های آیفـونiPhone – ۱۳ 13 بـه دوربین اولرتا واید جدید 

اپـل مجهـز می شـوند کـه بـه دلیـل بزرگ تـر بـودن دیافراگـم، افزایـش 

کیفیت عکس  و فلم  را به همراه دارد.

طبـق یادداشـت تحلیل گـران بارکلیـز، بلین کورتیـس و تومـاس اومالی، 

اپـل برای متام موبایل های هوشـمند رسی آیفون۱۳ خـود دوربین اولرتا 

وایـد جدیـدی بـه ارمغـان می آورد کـه دارای دیافراگـم f/1.8 اسـت و این 

مـورد باعـث می شـود تا مقـدار نـور ورودی به لنز افزایـش یابد.

 Ming-Chi Kuo بـا گـزارش قبلـی تحلیل گـری به نـام ایـن اطاعـات 

متفـاوت اسـت چـون وی ادعـا کـرده بـود کـه فقـط آیفون های مـدل پرو 

دوربیـن جدیـد را دریافـت می کننـد.

در لنز f/1.8 جدید، میزان نوری که به سانسـور می رسـد، نسـبت به لنز 

اولـرتا وایـد فعلـی آیفـون کـه از دیافراگـم f/2.4 اسـتفاده شـده، افزایش 

می یابد.

همچنیـن در مقایسـه بـا گلکسـی اس۲۱ اولرتا کـه از لنـز ۲.۵۵/۱اینچ 

اسـتفاده می کنـد یـا هـواوی میـت۴۰ پـرو کـه از سانسـور بسـیار بـزرگ 

۱.۵۴/۱اینـچ بهـره می بـرد، ایـن احتـال وجـود دارد کـه اپـل انـدازه 

سانسـور ۳.۶/۱اینچـی فعلـی را بـرای آیفون هـای۱۳ افزایـش دهـد.

از نظـر تیـوری، وقتـی دریچـه دیافراگم عریض تر باشـد به معنـای جذب 

نـور بیش تـر اسـت کـه در نتیجـه، باعـث می شـود تـا کیفیـت تصاویـر و 

ویدیوهـا افزایـش یابـد. ایـن ویژگـی، به خصـوص در محیط هـای تاریک 

بـرای کاربـران کاربـرد بیش تـری خواهد داشـت.

در ادامـه گـزارش تحلیل گـران Barclays آمـده اسـت که اپل به اسـتفاده 

از دوربیـن ۱۲مگاپیکسـل f/2.2 و ۶۵میلی مـرتی بـا بزرگنایـی ۲.۵ 

برابـری ادامـه خواهد داد. همچنیـن، از این لنز به طـور اختصاصی برای 

آیفـون ۱۲پـرو مکـس امسـال و در رسی۱۳ آیفـون اسـتفاده خواهد کرد 

و دامنـه  نصـب آن را از موبایـل پـرو مکـس بـه موبایـل پـرو نیـز گسـرتش 

خواهـد داد.

منابـع صنعـت گـزارش می دهند که اپل بـه فرمول خود برای اسـتفاده از 

دو دوربیـن در آیفون هـای ۵.۴ و ۶.۱اینچی، اسـتفاده از مـاژول دوربین 

سـه گانه در آیفون هـای ۶.۱اینچـی و ۶.۷اینچی، پایبنـد خواهد بود.

***
بهبود عکس ها به وسیله هوش مصنوعی 

در دوربین رسی اس۲۱ سمسونگ

مدتـی از معرفـی رسیGalaxy S21 سمسـونگ می گـذرد. اکنـون 

سمسـونگ از نحـوه  بهبود عکس های پرتره به وسـیله هـوش مصنوعی در 

دوربین رسی اس۲۱ می گوید.

ایـن روزهـا موضوعـات مختلفـی در مـورد دوربین هـای مجهـز بـه هـوش 

مصنوعـی مطـرح می شـود. اکنـون سمسـونگ توضیـح دقیقـی دربـاره  

چگونگـی بهبـود عکـس بـه کمـک هـوش مصنوعـی در دوربیـن رسی 

اس۲۱ می گویـد. هـوش مصنوعـی موجـود در ایـن نسـل پرچـم داران 

سمسـونگ، باعـث ایجـاد عکس های پرتره بسـیار باکیفیت شـده اسـت.

روند پردازش در دوربین سـلفی گلکسـیS21 بسـیار سـاده است. ابتدا، 

چهره هـای موجـود در تصویـر شناسـایی می شـوند و برای پـردازش به تر، 

عامـت گـذاری می شـوند. سـپس، پـردازش بـرای جزییـات مو، چشـم و 

ویژگی هـای صـورت رخ می دهـد. عـاوه بـر این ها هوش مصنوعـی قادر 

اسـت کـه رنگ هـای طبیعی و واقعی پوسـت را بـدون در نظـر گرفنت نور 

محیـط اطـراف شناسـایی کنـد. در عکس هـای پرتـره، هـوش مصنوعی 

بیش تـر درگیـر می شـود. در ایـن بخـش کار بـا تشـخیص چهـره آغـاز 

شـده و در مرحلـه بعـدی، می توانـد تشـخیص دهـد کـه کـدام بخـش از 

عکس، تصویر انسـان اسـت، کدام بخش از عکس یک حیوان خانگی و 

کـدام فقـط یـک تصویـر پس زمینه اسـت. به ایـن ترتیب می تـوان به یک 

پـردازش صحیـح دسـت پیـدا کرد. مـورد بعـدی، tri-map اسـت. در این 

بخـش، مـرز میـان سـوژه اصلـی و پس زمینه مشـخص می شـود. سـپس 

بـا اسـتفاده از نقشـه  تصویـر و اسـتفاده از جزییـات دقیـق، ویژگی هایی 

همچـون مـو و صـورت را از پس زمینـه تفکیـک می کنـد. در پایـان نیـز 

بـا محاسـبه  تخمینـی فاصلـه  اشـیا، تشـخیص می دهـد چـه عمقـی را 

ایجـاد کنـد. اگـر از حالت هـای پرتـره اسـتفاده کـرده باشـید، می دانیـد 

کـه جزییـات و تارهـای مـو گاهـی در پس زمینـه به صـورت مـات قـرار 

می گیرنـد، امـا tri-map، بـرگ برنـده سمسـونگ در ایـن بخـش خواهـد 

بـود و باعـث ثبـت عکس هـای پرتـره دقیـق می شـود. 

در ابتدای کار، رنگ سـفید برای سـوژه اصلی، رنگ سیاه برای پس زمینه 

و رنگ خاکسـرتی برای نواحی نامشـخص درنظر گرفته شـده است. بعد 

از اسـتفاده از ایـن تکنالـوژی امـا می بینیـم کـه تنهـا رنگ هـای سـفید و 

سـیاه وجود دارد و در نتیجه، متامی نواحی به درسـتی تفکیک شـده اند.  

در کل، پس از عکس گرفنت، در ابتدای کار سوژه اصلی انتخاب و سایر 

نواحـی مات می شـوند. سـپس بـا افزودن نقشـه مات، یک تقسـیم بندی 

دقیـق میـان جزییات تصویر انجام می شـود. متامی ایـن الیه ها در کم تر 

از سـه ثانیـه پـردازش و به تصویر اصلی تبدیل می شـوند.

دانـش و تکـنالوژی
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همه مدل های آیفون۱۳ با دوربین اولرتا واید 
جدید اپل عرضه می شوند

کـره مـاه نزدیک تریـن همسـایه کیهانی زمیـن و تنها 

قمـر آن اسـت، امـا مـاه فقـط یـک نـور بـزرگ زیبـا در 

و  فـرد  بـه  منحـر  ویژگی هـای  بـل  نیسـت،  آسـان 

اعجاب آوری دارد.

کـره مـاه تنهـا قمـر سـیاره زمیـن اسـت کـه عـاوه بـر 

جالـب  ویژگی هـای  مسـحورکننده اش  درخشـندگی 

دیگـری نیـز دارد کـه پـس از رشح چگونگـی تشـکیل 

ایـن قمـر بـه رشح ایـن خصوصیـات غافلگیرکننـده نیـز 

می پردازیـم.

شکل گیری کره ماه

از  بعـد  اندکـی  مـاه  کـره  غالـب،  نظریـه  اسـاس  بـر 

شـکل گیری منظومـه شمسـی حـدود 4.5میلیارد سـال 

پیـش بـا برخـورد سـنگی بـه انـدازه سـیاره مریـخ بـه کره 

آمـد. به وجـود  زمیـن 

قفل شده در یک مدار

شـاید جالب تریـن ویژگـی مـاه ایـن باشـد کـه همیشـه 

یک طـرف از صـورت خـود را به ما نشـان می دهـد، اما با 

وجـود این کـه مـاه و زمین هـر دو به دور خود و خورشـید 

می چرخنـد چگونـه چنیـن چیزی ممکن اسـت؟

موجـب  زمیـن  گرانشـی  اثـرات  قبـل،  مدت هـا 

آهسته شـدن چرخیـدن مـاه حـول محـور خـودش شـد. 

ایـن آهسـته شـدن تـا جایـی پیـش رفـت که بـا چرخش 

مـاه بـه دور خورشـید تطابـق و هاهنگـی پیـدا کـرد و 

نیـز  از قمرهـای سـیارات دیگـر  تثبیـت شـد. بسـیاری 

ایـن دارنـد. بـه  رفتـاری شـبیه 

را  زمانـی  زمیـن می چرخـد  بـه دور  مـاه  زمانـی کـه  در 

بیـن زمیـن و خورشـید می گذرانـد و نیمه یـی از قسـمت 

روشـن مـاه رو در روی مـا قـرار می گیـرد.

در واقـع بـر خـاف بـاور عمـوم، ماه نیمـه تاریـک ندارد، 

تنهـا نیمه یـی اسـت کـه مـا هرگـز منی بینیم.

خواهر ماه

آیـا مـاه تنهـا قمر کره زمین اسـت؟ در حـال حارض بلی، 

امـا ممکن اسـت تـا ابد این طور نباشـد!

شـهاب  یـک  دریافتنـد  دانشـمندان  سـال1999  در 

سـنگ بـه عـرض 5کیلومـرت در حـال حرکـت به سـمت 

مـدار زمین اسـت و ممکن اسـت توسـط اثرات گرانشـی 

زمیـن در مـدار زمیـن گرفتار شـود. دانشـمندان نام این 

و  گذاشـتند   )Cruithne( »کرویـت«  را  شهاب سـنگ 

تخمیـن زدنـد که 770سـال طـول خواهد کشـید تا این 

شهاب سـنگ در یـک مـدار نعـل اسـبی حول زمیـن قرار 

بگیـرد و بـرای 5هـزار سـال باقی مباند و تبدیل شـود به 

خواهـر مـاه، دومیـن قمـر کـره زمین.

کره ماه کامل را می توان از روی زمین مشاهده کرد؟

بیش تـر کتاب هـای مرجـع در این مـورد ایـن گونه اعام 

کرده انـد کـه هرگـز منی تـوان کره کامـل ماه را از سـطح 

زمیـن مشـاهده کرد و حداکـرث ما می توانیـم نیمی از آن 

را مشـاهده کنیـم، امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه در طول 

مـدار بیضـوی مـا می توانیم حـدودا ۵۹درصد کـره ماه را 

از سـطح زمیـن به خوبی مشـاهده کنیم.

۴۱درصـد باقـی کـره مـاه به هیـچ وجه قابل مشـاهده از 

کـره زمیـن نیسـت و قطعـا اگـر کسـی در ایـن ۴۱درصد 

مـاه قـرار بگیـرد، قطعـا منی تواند کـره زمین را مشـاهده 

! کند

اعتقـاد  محققـان  پیـش،  دهـه  چنـد  تـا  آب،  زمینـه  در 

امـا  نـدارد،  وجـود  آب  مـاه  کـره  سـطح  بـر  داشـتند 

مطالعـات نشـان داده اسـت مالیکول هـای آب بر سـطح 

کـره مـاه وجـود دارد کـه بـا جمـع آوری آن ها می تـوان به 

منابـع آب مایـع دسـت پیـدا کـرد.

افـزون بـر منابـع آب در اتوموسـفیر کـره ماه، یکـی دیگر 

از منابـع تامیـن آب در کـره مـاه، باد هـای خورشـیدی 

بـا  پروتون هـا  خورشـیدی  باد هـای  اثـر  در  اسـت. 

الکرتون هایـی کـه بـر روی کـره ماه وجـود دارنـد برخورد 

تولیـد می کننـد. را  هایـدروژن  اتـم  و  می کننـد 

سایه ها بر روی کره ماه تیره تر از روی زمین هستند

فضانوردانـی کـه بـه کـره مـاه رفتنـد خیلـی زود متوجـه 

می شـدند سـایه  آن هـا روی ایـن سـیاره بسـیار تیره تـر از 

روی زمیـن اسـت. الیـه  جوی که نـور را پراکنـده و باعث 

تشـکیل سـایه بـر روی زمین می شـود، در کـره ماه وجود 

نـدارد. نـور خورشـید و نـوری کـه از کـره  زمیـن بـه مـاه 

می رسـد، برای تشـکیل سـایه روی ماه کافی اسـت، اما 

سـایه ها بسـیار تاریک تـر هسـتند.

به طـور تقریبـی ۱مـاه طـول می کشـد کـه مـاه بـه دور 

زمیـن بچرخـد. دوره گـردش مـاه کامـل بـه دور زمیـن 

۲۷روز اسـت کـه این گـردش کامل نامیده می شـود، اما 

دوره بیـن ۱مـاه تـا ماه جدیـد از دید زمینـی ۲۹.۵۳روز 

اسـت کـه آن را مـاه قمـری می نامنـد.

اتوموسفیر ماه صفر می باشد؟

در  موجـود  اتوموسـفیر  می دانیـد،  کـه  گونـه  هـان 

جـو کـره زمیـن، بدیـن معنـا می باشـد کـه می توانـد بـا 

خاصیت هایـی کـه دارد در مقابـل اشـعه های خطرنـاک 

و آسیب رسـان کهکشـانی و حتـی در کاهـش میـزان نور 

خورشـید بـه میـزان قابـل توجهـی موثـر واقـع شـود، اما 

ایـن حالـت خـوش بینانه یی در کـره زمین اسـت که کره 

مـاه دارای صفـر میـزان اتوموسـفیر اسـت و ایـن بدیـن 

معنـا اسـت کـه کـره مـاه در مقابـل اشـعه های بسـیار 

خطرنـاک، مقـاوم نیسـت.

 کاوش در فضـا در واقعیـت هم به هان اندازه یی 

می شـود  داده  منایـش  هالیـوودی  فلم هـای  در  کـه 

تجربـه ویـژه و حیرت انگیزی اسـت. حتـی بزرگ ترین 

دانشـمندان هـم از درک کامـل جهان وسـیعی که در 

آن زندگـی می کنیـم عاجزنـد، امـا انسـان همـواره بـه 

دنبـال کشـف حقایـق بیش تـری درباره جهـان بوده و 

خواهد بود.

ناسا صداهای عجیبی از فضا ضبط کرده است

آژانـس فضایـی ناسـا برای شـنیدن آن چه کـه در فضا 

داده هـا  صوتی سـازی  به نـام  شـیوه یی  از  می گـذرد، 

بـه منظـور دریافت سـیگنال از امـواج رادیویی، امواج 

پاسـا و میدان هـای مقناطیسـی اسـتفاده کـرده و 

ایـن سـیگنال ها را تبدیـل به قطعـات صوتی می کند.

صداهـای مختلفـی در ایـن قطعـات صوتـی شـنیده 

می شـود، از رسوصداهایـی شـبیه بـه صـدای آرنـگ 

صـدای  گویـی  کـه  بیپ هایـی  تـا  گرفتـه  امبوالنـس 

هسـتند. فضایی هـا  آدم  سـفینه 

غروب آبی رنگ خورشید در سیاره مریخ 

اولیـن تصویـر رنگـی کاوشـگر کیورسـیتی مـارس از 

سـال۲۰۱۵  در  مریـخ  سـیاره  در  خورشـید  غـروب 

نشـان می دهـد کـه غروب هـای ایـن سـیاره بـه رنـگ 

آبـی اسـت.

طبـق توضیحـات ناسـا علـت این مسـاله آن اسـت که 

ذرات بسـیار کوچکـی در غبـار موجـود در اتوموسـفیر 

بـا  مقایسـه  در  را  آبـی  نـور  کـه  دارد  وجـود  مریـخ 

رنگ هایـی مثـل زرد، نارنجـی و رسخ کـه طـول مـوج 

بلندتـری دارنـد، بهـرت از خـود عبـور می دهنـد.

ارسال اشیا به فضا بسیار هزینه بر است

اگـر هزینـه  پرتاب یک سـفینه را به وزن بار آن تقسـیم 

کنیـد، عدد به دسـت آمده رسسـام آور خواهد بود.

هزینـه ارسـال هر پوند )حدود ۴۵۰ گـرام( بار به فضا 

۱۰هـزار دالـر اسـت. این هزینـه در مـورد فضاپیای 

سـیگنوس ۴۳۱۸۰دالـر و بـرای فضاپیاهـای جدید 

اسـپیس اکـس ۲۷هـزار دالـر بـه ازای هـر پونـد بـار 

است.

فضا پر از زباله شده است

تکه هـای  مثـل  فضایـی  زباله هـای  از  مملـو  فضـا 

موشـک ها و ماهواره هـای از کار افتـاده اسـت. ایـن 

زباله هـا با رسعـت ۲۸۱۶۳کیلومرت در سـاعت به دور 

می چرخنـد. زمیـن 

طبـق اعـام شـبکه مراقبـت فضایـی امریـکا، تعـداد 

ایـن زباله هـا بـه ۲۳هـزار عدد می رسـد و انـدازه آن ها 

بزرگ تـر از یـک تـوپ بیـس بـال اسـت.

ایـن زباله هـای فضایـی خطرنـاک هسـتند چـون یک 

از  زنجیره یـی  تـا  اسـت  کافـی  آن هـا  میـان  برخـورد 

ایـن زباله هـا بـا یکدیگـر برخـورد کننـد. در اثـر ایـن 

اتفـاق ابـری مملـو از زبالـه در فضـا به وجـود می آیـد 

کـه سـفرهای فضایـی را بسـیار مخاطره آمیـز می کند. 

ایـن مسـاله موضوعـی بـرای رشوع فلـم »جاذبـه« بـا 

بـازی سـاندرا بـوالک و جـورج کلونـی بـود.

بـه  متعلـق  فضایـی  زباله هـای  ایـن  اعظـم  بخـش 

اسـت. چیـن  و  روسـیه  امریـکا،  کشـورهای 

ردپـای فضانـوردان سـفینه آپولو تا ۱۱۰میلیون سـال 

دیگـر بـر روی کـره ماه باقـی می ماند

نـرخ فرسـایش سـطح کـره مـاه، ۰۴/۰اینـچ )حـدود 

اسـت.  سـال  میلیـون  یـک  هـر  در  میلی مـرت(  یـک 

بنابرایـن ردپـای فضانوردانـی کـه در سـال۱۹۶۹ از 

سـفینه آپولـو، بـر کره مـاه قـدم گذاشـتند می تواند به 

مـدت ۱۰ تـا ۱۰۰میلیـون سـال دیگـر باقـی مبانـد.

 فضا همیشه رسد نیست

در تاریک تریـن بخـش فضـا، دمـا می توانـد بـه حدود 

منفـی ۲۳۴درجـه سـانتی گرید برسـد، در عین حـال 

زمیـن  کـره  نزدیکـی  در  نـور خورشـید  برابـر  در  اگـر 

باشـید، دمای فضا بسـیار گرم و در حدود ۱۲۱درجه 

سـانتی گرید خواهـد بـود. لبـاس فضانـوردان به رنگ 

سـفید اسـت تـا گرمایی کـه بر بـاالی کره زمیـن با آن 

مواجـه می شـوند را بازتـاب دهـد.

 یک سال سیاره زهره کوتاه تر از یک روز آن است

سـیاره زهـره در جهتـی مخالـف جهـت گـردش زمیـن 

و بـا رسعتـی بسـیار پاییـن بـه دور خـود می چرخـد، 

دور  یـک  معـادل  زمیـن  کـره  کـه ۲۴۳روز  به طـوری 

بـه  امـا  اسـت،  خـود  دور  بـه  زهـره  سـیاره  چرخـش 

دلیـل آن که سـیاره زهـره در فاصلـه بسـیار نردیکی از 

خورشـید قـرار دارد، تنهـا ۲۲۵روز طـول می کشـد تـا 

به طـور کامـل بـه دور خورشـید بچرخـد. بنابراین یک 

سـال سـیاره زهـره کوتاه تـر از یـک روز آن اسـت.

انـدازه یـک زمیـن  بـه  ایسـتگاه فضایـی بین املللـی 

فوتبـال اسـت

۱۰۹مـرت  بـه  نزدیـک  بین املللـی  فضایـی  ایسـتگاه 

طـول دارد یعنـی حـدود ۹۰سـانتی مرت کوچک تـر از 

ایـن ایسـتگاه  یـک زمیـن فوتبـال امریکایـی اسـت. 

فضایـی حـدود ۴۱۹تن وزن دارد و بزرگ ترین دسـت 

سـاخته بـرش در فضـا محسـوب می شـود.

بـرای  مختلـف  کشـورهای  از  ۲۳۰نفـر  تاکنـون 

انجـام تحقیقـات و ماموریت هـا در ایسـتگاه فضایـی 

انـد. داشـته  حضـور  بین املللـی 

در فضـا بـدون لباس فضانـوردی تنها حـدود ۱۵ثانیه 

دوام خواهید آورد

در فضـا بـدون لبـاس محافظ پـس از تنها چنـد ثانیه 

دچـار خفگـی خواهیـد شـد. چـون هیـچ فشـاری در 

فضـا وجـود نـدارد، هوای موجود در شـش ها منبسـط 

می شـود و بـه رسعـت از میـان بافـت بـدن از دسـت 

مـی رود. در ایـن رشایـط تنهـا ۱۵ثانیه کافی اسـت تا 

بـدن متام آکسـیجن موجـود در خـون را مرف کند.

عواقـب  محافـظ  لبـاس  بـدون  فضـا  در  حضـور 

وحشـتناک دیگـری هم دارد: از دسـت دادن کنرتول 

روده هـا، جوشـیدن خـون، ترکیـدن موی رگ هـا و ورم 

کـردن بـدن.
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خصوصیات غافلگیرکنندۀ ماه 

 درباره فضا و دنیای ارسارآمیز آن

ماه؛ تنها قمر زمین 
مـاه تنهـا قمـر سـیارٔه زمیـن اسـت کـه بـا بازتاب دهنـده نـور خورشـید، شـب های زمیـن را کمـی روشـن می کنـد. مـاه پنج مین قمـر طبیعِی 
بـزرگ در منظومـٔه خورشـیدی در میـان ۱۷۳قمـر موجـود در ایـن منظومه اسـت. قطِر مـاه حـدوِد ۳٬۴۷۶کیلومرت اسـت. جو نـدارد و در پهنٔه 
آن دهانه هـای برخـوردی درپـِی برخـورِد سـنگ های آسـامنی پدید آمده اسـت. مسـاحت سـطح آن حـدود ۳۸میلیون کیلومرت مربـع )دقیق تر 

۳۷میلیون و ۹۳۰هزار( است که در مقام مقایسه از مساحت قاره آسیا کم تر است.

گردآوردنده: نجمه رسا



جمعـه  روز  بین املللـی  کیفـری  محکمـه  قضـات 

پیرامـون  محکمـه  ایـن  کـه  دادنـد  رای  )17دلـو( 

فلسـطینی  رسزمین هـای  وضعیـت  بـه  رسـیدگی 

صاحیـت قضایـی دارد و ایـن حکـم، زمینـه را بـرای 

تحقیقـات در مـورد جنایات جنگی ایـن مناطق هموار 

خواهد کرد.

از رای قضـات  بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، پـس 

محکمـه کیفـری بین املللـی، حـاال نظـر قضـات ایـن 

محکمـه می توانـد زمینه یـی بـرای تحقیـق احتالـی 

در مـورد ادعاهـای جنایـات جنگی از سـوی ارساییل، 

قـرار  فلسـطینی  مسـلح  گروه هـای  سـایر  و  حـاس 

. گیرد

قضـات ایـن محکمـه اعـام کردنـد کـه تصمیـم آن هـا 

بـر اسـاس قوانیـن مربـوط بـه صاحیـت قضایـی در 

اسـناد بنیادین اسـت و این حکم تاشـی بـرای تعیین 

دولت هـا  شـناخنت  رسـمیت  بـه  یـا  قانونـی  مرزهـای 

کل  دادسـتانی  ایـن،  از  پیـش  منـی رود.  شـار  بـه 

دیـوان کیفـری بین املللـی سـال۲۰۱۹ پس از 

تحقیقـات پنج سـاله بـه ایـن نتیجـه رسـیده بود 

کـه برای رسـیدگی بـه جنایات جنگـی در کرانه 

باخـرتی، نـوار غـزه و بیت املقـدس رشقـی مبنا 

و مـدارک قابـل قبولـی وجـود دارد.

فاتـو بنسـوده، دادسـتان کل محکمـه کیفـری 

بین املللـی پیـش از ادامـه تحقیقـات خـود، از 

قضـات محکمـه الهـه خواسـته بـود تا مشـخص 

کننـد که آیـا تحقیقـات او در قلمروی صاحیت 

قضایـی دادگاه کیفـری بیـن املللـی بـه شـار 

می آیـد یـا نـه.

بنسـوده  فاتـو  بـه  دوبـاره  اکنـون  پرونـده  ایـن 

بازگشـته اسـت تا درخصـوص ادامـه تحقیقـات درباره 

جنایـات جنگـی در رسزمین هـای اشـغالی فلسـطینی 

تصمیـم بگیـرد.

محکمـه کیفـری بین املللـی در سـال۲۰۰۲ بـا هدف 

کمـک بـه اسـتقرار و حفـظ صلـح و امنیـت در جهـان 

کار خـود را در شـهر الهـه هالنـد آغـاز کـرد.

ایـن دیـوان کـه نخسـتین محکمـه دایمـی بین املللی 

اسـت، به منظـور محاکمـه کسـانی تاسـیس شـده کـه 

جنایـات  جملـه  از  جنایـات  سـنگین ترین  مسـوولیت 

علیـه برشیـت و جنایـات جنگـی را بـر عهـده دارنـد.

واکنش ها چه بوده؟

از اعـام رای قضـات محکمـه کیفـری  سـاعتی پـس 

بین املللـی، تشـکیات فلسـطینی بـا اسـتقبال از آن 

از آمادگـی کامـل بـرای همـکاری بـا تحقیقـات خانـم 

بنسـوده سـخن گفتنـد اما ارساییـل و امریـکا که عضو 

ایـن دادگاه نیسـتند، از آن بـه شـدت انتقـاد کردنـد.

حسـین الشـیخ از مقام هـای ارشـد فتـح در توییتـی از 

اسـتناد قضـات دیـوان عالـی بـه فلسـطین بـه عنـوان 

یـک کشـور بنـا بر مفـاد پیان رم اسـتقبال کـرده و آن 

را یـک »پیـروزی بـرای عدالـت و ارزش هـای اخاقی و 

آزادی در جهـان« ارزیابـی کـرده اسـت.

بـرای  خـود  آمادگـی  از  هـم  فلسـطینی  تشـکیات 

همـکاری بـا تحقیقات دادسـتان محکمه بیـن املللی 

کیفـری خـر داده اسـت.

ارساییـل از سـال۲۰۰۷ و پـس از آن کـه حـاس بـا 

بیـرون رانـدن تشـکیات فلسـطینی کنـرتل غـزه را در 

دسـت گرفـت، سـه بـار بـا ایـن گـروه درگیـری نظامی 

داشـته اسـت.

وزارت  سـخنگوی  پرایـس،  نـدا  حـال،  همیـن  در 

خارجـه امریـکا عـر جمعـه )17دلـو( بـه خرنـگاران 

گفت:»ایـن نگرانـی امریـکا از آن جـا نشـات گرفتـه که 

دیـوان بین املللـی کیفـری دامنـه صاحیـت قضایـی 

خـود را بـه حوزه نیروهـای نظامی ارساییل بسـط داده 

اسـت. مـا همـواره موضع مان ایـن بوده که ایـن دیوان 

بایـد حـوزه قضایی خـود را محدود به کشـورهایی کند 

کـه عضـو آن هسـتند و یـا ایـن کـه ایـن حـوزه را بـه 

محـدوده ارجاعات شـورای امنیت سـازمان ملل متحد 

کند.« محـدود 

اساسـنامه رم کـه ایـن دیـوان بـر اسـاس آن تأسـیس 

شـد، از سـوی ۱۲۳کشـور تصویـب شـده اسـت، امـا 

امریـکا بـه رغم حضـور در مذاکرات تدوین اسـاس نامه 

دیـوان، از تصویـب آن خـودداری کـرد.

جـوزپ بـورل، مسـوول سیاسـت خارجـی اتحادیـه 

اروپـا در سـفرش به مسـکو گفتـه که پرونده مسـمومیت 

رسسـخت  منتقـد  ناوالنـی،  آلکسـی  زندانی کـردن  و 

پوتیـن، روابـط روسـیه را بـا اتحادیـه اروپا کاهـش داده 

است.

بـه گزارش ایران اینرتنشـنال، بـورل روز جمعه )17دلو( 

در یـک کنفرانـس خـری مشـرتک بـا رسگئـی الوروف، 

وزیرخارجـه روسـیه گفـت: »مـن بـه وزیرخارجه روسـیه، 

رسگئـی الوروف نگرانـی عمیـق خـود و درخواسـت مان 

ناوالنـی و گشـایش یـک تحقیـق دربـاره  آزادی  بـرای 

مسـمومیتش را منتقـل کـردم.«

ایـن  در  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  مسـول 

کنفرانـس خـری از دولت روسـیه خواسـت که الکسـی 

کنـد. آزاد  زنـدان  از  را  ناوالنـی 

بـورل همچنـان بیان کرد:»طی سـال های اخیـر، روابط 

مـا بـا اختافات سیاسـی و فقـدان اعتاد روبه رو شـده 

اسـت.« در همیـن حـال، بـورل به دنبـال زندانی شـدن 

ناوالنـی، طـرح رسـمی بـرای اعـال تحریـم تـازه علیـه 

روسـیه نـدارد امـا رهـران اروپـا دربـاره روابط با مسـکو 

همچنـان بحـث و گفتگـو خواهنـد کرد.

از سـویی هـم، الوروف در ایـن کنفرانـس خـری گفـت 

کـه مسـکو و اتحادیـه اروپـا در زمینـه مسـایل مختلفـی 

دچار اختاف هسـتند، اما به نظر می رسـد ارادۀ در دو 

طـرف بـرای حـل ایـن اختافـات بـه شـیوه عمل گرایانه 

دارد. وجود 

بدتـر  کـه  داد  هشـدار  همچنـان  روسـیه  وزیرخارجـه 

تبعـات  دارای  اروپـا  اتحادیـه  و  مسـکو  روابـط  شـدن 

بـود. خواهـد  سـنگینی 

وزیـر خارجـه روسـیه افـزود که کشـورش، اتحادیـه اروپا 

را رشیکـی غیرقابـل اتـکا می داند.

بـا وجـود روابـط تجاری و وابسـتگی ها در زمینـه انرژی، 

روابـط سیاسـی روسـیه و اتحادیـه اروپـا پـس از الحـاق 

سـال  در  روسـیه  بـه  اوکرایـن  از  کریمـه  شـبه جزیره 

۲۰۱۴ پرتنـش شـد.

در روزهـای اخیـر نیـز صدور حکـم زندان بـرای ناوالنی 

بـا  شـد،  بازداشـت  روسـیه  بـه  بازگشـت  از  پـس  کـه 

محکومیـت اتحادیـه اروپـا مواجـه گردیـد

اعـام کـرده  امریـکا  و مرزبانـی   سـازمان گمـرک 

اسـت، 11ایرانـی  کـه گفتـه شـده به طـور غیرقانونی از 

مـرز مکزیـک وارد ایالـت آریزونـای امریکا شـده بودند، 

را بازداشت کرد.

بـه گزارش العربیه، روزشـنبه )18دلـو( اداره گمرک و 

مرزبانـی ایاالت متحـده امریکا اعام کـرد که گروهی 

متشـکل از 11ایرانـی را کـه اوایـل هفتـه جـاری بـه 

صـورت غیرقانونـی از مـرز مکزیـک به ایالـت آریزونای 

آمریـکا وارد شـده بودند، بازداشـت کرده اسـت.

و  گمـرک  سـازمان  مطبوعاتـی  اعامیـه  اسـاس  بـر 

مرزبانـی امریـکا، مامـوران گشـت مـرزی ایـن کشـور 

عـر دوشـنبه هفتـه گذشـته 5زن و 6مرد بـا تابعیت 

ایـاالت  خـاک  بـه  غیرقانونـی  ورود  هنـگام  را  ایـران 

متحـده در شـهر سـن لوئیس ایالـت آریزونـا بازداشـت 

کـرده و بـرای انجـام مراحـل قانونـی بـه مرکـز یومـا 

داده انـد. انتقـال 

بیـان  بـا  امریـکا در اطاعیـه خـود  سـازمان مرزبانـی 

از  جلوگیـری  مـرزی  گشـت  اصلـی  ماموریـت  این کـه 

ورود افـراد و گروه هـای رشور بـه خـاک ایـاالت متحـده 

اسـت، ایـران را کشـوری حافـظ و اشـاعه دهنده ترویزم 

خوانـده کـه در لیسـت ایـن سـازمان بـه ثبـت رسـیده 

. است

بـا ایـن حـال، مقام هـای امریکایـی تریـح نکرده انـد 

کـه آیـا افـراد بازداشت شـده مظنـون بـه فعالیت هـای 

»تروریسـتی« بوده انـد یـا خیـر.

سـازمان مرزبانـی امریکا افـزوده که تعـداد ایرانی های 

بازداشت  شـده در سـال جـاری، باالتریـن میـزان طـی 

دو سـال اخیـر بوده اسـت.

امریـکا  مرزبانـی  مامـوران  میـادی،  در سـال 2020 

8ایرانـی را بازداشـت کـرده بودند، این در حالی اسـت 

در سـال 2021  ایرانـی  بازداشت  شـدگان  کـه شـار 

میـادی تـا کنـون بـه 14تـن رسـیده اسـت.

پیـش  از ایـن جـو بایـدن، رییس جمهـوری امریـکا بـا 

امضـای یـک فرمـان اجرایـی، تصمیـم دونالـد ترمـپ، 

جنوبـی  مرزهـای  مـورد  در  را  پیشـین  رییس جمهـور 

ایـاالت متحـده و سـاخت دیـوار فسـخ کـرد و خواهـان 

استیو ومک: رژیم ایران، وام را هزینه برهم زدن ثبات می کند
استیو ومک مناینده جمهوری خواه امریکایی به صندوق بین املللی پول در خصوص پرداخت وام )قرضه( به ایران هشدار داد. به گزارش العربیه، این   
مناینده جمهوری خواه از ایالت آرکانزاس امریکا روز شنبه )18دلو( در توییتی نوشته است:»رژیم ایران وام را هزینه برنامه های رسکش و برهم زدن ثبات 

می کند و نه کمک به مردمی  که مدام رسکوب می شوند.«
او همچنان افزود: »دولت جو بایدن، رییس جمهوری امریکا و صندوق بین املللی پول باید با هر تامین مالی جهت کمک به این کشور حامی تروریزم 
مخالفت کنند.« ومک با بیان این که به تالش و همکاری جامعه بین املللی نیازمندیم، ترصیح کرد که طبیعی است متعاقبا به بررسی پرونده های برنامه 

موشکی ایران و گروه های نیابتی آن در منطقه خواهیم پرداخت.
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بورل: زندانی کردن ناوالنی، روابط مسکو و اتحادیه اروپا را کاهش داده است

بازداشت 11 ایرانی در امریکا
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کشف آثار مواد رادیواکتیو در سایت های 
هسته یی اعالم نشده ایران

روزنامـه  بـه  )۱۷دلـو(  جمعـه  روز  اروپایـی  دیپلـات  سـه 

وال اسـرتیت جورنـال گفته انـد: بازرسـان آژانس بین املللـی انرژی 

امتـی شـواهدی تـازۀ از سـایت های اعام نشـده ایـران بـه دسـت 

آوردنـد کـه پرسـش های تازه یـی در خصـوص برنامـه هسـته یی این 

کشور مطرح می کند.

بـه گـزارش رادیـوی فـردا، این دیپلات هـا همچنان به ایـن روزنامه 

اضافـه کرده انـد کـه بازرسـان آژانـس بین املللـی انـرژی امتـی در 

فصل خزان سـال جاری خورشـیدی در جریان بازدید از دو سـایت 

ایـران منونه هایـی برداشـتند کـه پـس از  هسـته یی اعـام نشـده 

آزمایـش ایـن منونه هـا مشـخص شـده کـه آن هـا حـاوی آثـار مـواد 

هسـتند. رادیواکتیو 

در گـزارش روزنامـه وال اسـرتیت جورنـال آمده اسـت: ایـن منونه ها 

می تواننـد نشـان دهنده آن باشـند کـه ایـران فعالیت هایـی مرتبـط 

بـا سـاح هسـته یی را انجـام داده اسـت، امـا ایـن دیپلات هـا در 

خصـوص ماهیـت دقیـق شـواهد به دسـت آمـده، ابـراز بی اطاعی 

کرده انـد.

دیویـد آلرایـت، یـک بـازرس سـابق تسـلیحاتی و ریيـس موسسـه 

علـم و امنیـت بین امللـل در واشـنگنت، بـه وال اسـرتیت جورنـال 

گفتـه اسـت: کشـف مـواد رادیواکتیـو در ایـن سـایت ها می توانـد 

نشـانه آن باشـد کـه ایـران واقعـاً دارای مـواد هسـته یی اعام نشـده 

است.

بـه گفتـۀ دیویـد آلرایـت، این نشـان می دهد که تهران در گذشـته 

برنامـه تسـلیحات هسـته یی داشـته اسـت، بـه احتال زیـاد آژانس 

انرژی امتی خواسـتار دسرتسـی به سایت های بیشـرت و توضیحات 

بیشـرت از ایران خواهد شـد.

از سـویی هـم، مناینده روسـیه در سـازمان های بین املللی مسـتقر 

در پایتخـت اتریـش، در واکنـش به ایـن گزارش، در توییتی نوشـته 

امـور  بـه  اسـت  قـرار  دیپلات هـا  کـه  اسـت  ایـن  فـرض  اسـت:» 

بـزرگ فکـر کننـد. چـه کسـی بـه دنبـال ردیابـی مـواد رادیواکتیـو 

باقی مانـده از ۲۰ سـال پیـش اسـت، وقتـی ایـران بـه ابتـکار خـود 

برخـی از آزمایشـات را متوقـف کـرده اسـت.«

از  برخـی  اگـر  کـه  کـرد  اضافـه  همچنـان  اولیانـوف  میخاییـل 

دیپلات هـا در ایـن لحظـات حسـاس بیـش از انـدازه بـه گذشـته 

توجـه کننـد، همـه مـا بـا مشـکات قابـل توجهـی روبـه رو خواهیـم 

شـد. ایـن در حالـی اسـت که ایـران همواره تـاش برای دسـتیابی 

بـه سـاح هسـته یی را رد کـرده اسـت.

واشنگتنحوثیهاییمنراازفهرست
گروههایتروریستیخارجمیکند

دولـت جـو بایـدن اخیـرا بـه کنگـره امریـکا اطـاع داده کـه بـا 

توجـه بـه وخامـت وضعیـت انسـانی در یمن، تـاش دارد کـه با لغو 

فهرسـت  از  را  یمـن  حوثی هـای  ترمـپ،  آخـر  روزهـای  تصمیـم 

گروه های تروریستی خارج کند.

از آن اعـام  ایـن تصمیـم یـک روز پـس  بـه گـزارش رادیـو فـردا، 

می شـود کـه رییس جمهـوری امریـکا گفتـه بـود: ایاالت متحـده به 

حایتـی پنـج سـاله خـود از ائتـاف بـه رهری عربسـتان سـعودی 

در جنـگ یمـن پایـان می دهـد.

آنتونـی  بیانیه یـی گفتـه کـه  امریـکا در  یـک مقـام وزارت خارجـه 

لینکـن وزیرخارجـه ایـن کشـور تاکیـد دارد کـه بررسـی تروریسـتی 

اعـام شـدن انصاراللـه )شـبه نظامیان حوثـی( ترسیـع شـود، چـرا 

کـه پیامدهایـی بـرای مـردم یمـن داشـت کـه بـا بدتریـن فاجعـه 

انسـانی روبـه رو هسـتند.

در ایـن بیانیـه آمـده اسـت:»پس از یـک بررسـی جامـع، می توانیـم 

تأییـد کنیـم که وزیر امـور خارجه قصد دارد انصارالله را از فهرسـت 

بـه عنـوان  تروریسـتی خارجـی و طبقه بنـدی شـده  سـازمان های 

یـک گـروه تروریسـتی بین املللـی خـارج کند.«

ایـن مقـام وزارت خارجـه امریـکا همچنـان افـزود کـه ایـن موضـوع 

رسـا بـه کنگـره اطـاع داده شـده و جزییـات بیشـرتی در روزهای 

آینـده ارایـه خواهد شـد.

هیـچ  تصمیـم  ایـن  امریـکا،  خارجـه  وزارت  مقـام  ایـن  گفتـۀ  بـه 

ارتباطـی بـا موضـع دولـت ایـاالت متحـده در قبـال شـبه نظامیان 

حوثـی  و اقدامـات مذمـوم آن هـا از جملـه حملـه بـه غیرنظامیـان و 

نـدارد. امریکایـی  ربـودن شـهروندان 

گفتنـی اسـت، مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه دولـت دونالـد ترمـپ، 

ترمـپ،  کار  پایـان  از  قبـل  روز  یـک  درسـت  جـدی،  ۱۹مـاه  در 

شـبه نظامیان حوثـی را بـه فهرسـت گروه هـای تروریسـتی اضافـه 

کـرد.



RAH-E-MADANYAT DAILY
 Sun     Feb 7  2021   No. 697   Vol.10   Price: 20 Afg

رسمربی فرانکفورت: هیچکس منی تواند مجبورم کند یوویچ را فیکس کنم

رسمربی آینرتاخت فرانکفورت این روزها از سوی رسانه های آملانی برای بازی دادن به لوکا یوویچ در ترکیب ثابت تحت فشار است.  
هوتلر رسمربی فرانکفورت می گوید: لوکا یوویچ مهاجمی در سطح اول دنیاست و قابلیت های خارق العاده یی هم دارد. با او حرف زده ام و زمانش که برسد، 
در ترکیب ثابت به میدان خواهد رفت. قرار نیست به خاطر نام و اعتبارش او را در ترکیب ثابت به زمین بفرستم. هیچکس هم منی تواند مرا مجبور به این 
کار کند. اگر حس کنم او به بهرتین فرمش رسیده، قطعا در ترکیب 11نفره قرار خواهد گرفت. بازی های زیادی در پیش است و نوبت به لوکا هم می رسد. 

اگر در تیم ما یوویچ و روده نیمکت نشین هستند، نشان می دهد که چه تیم قدرمتندی در اختیار داریم.«

اندیشه

بـه  ترمـپ  طرفـداران  حملـه  و  امریـکا  انتخابـات  قضایـای  از  بعـد   

دموکراسـی  بـر  تنـدی  انتقاد هـای  هموطنـان  از  تعـدادی  کانگـرس، 

امریکایـی نوشـتند و شـورش حامیـان ترمـپ را اوج وحشـت و بربریـت در 

مرکز یک دموکراسی خوانده اند. 

اولیـن سـوالی کـه بـر ذهن هر خواننده پیدا می شـود این اسـت کـه آیا ما 

واقعـاً بـا وجـود این همه مشـکات و بدبختی و ضعـف در دولت داری، حق 

متسـخر بـر دیگـران را کـه از نقطـه نظـر اقتصـاد، سیاسـت، دولـت داری 

و حاکمیـت قانـون پیـش قـدم اسـت داریـم؟ ایـن نظریـات تند نسـبت به 

نظـام دموکراسـی واقعـاً از کجـا به وجود آمده اسـت؟

در قضیـه شـورش هـواداران ترمـپ، پولیـس می گـذارد مـردم بـه راحتـی 

داخـل حیـاط کانگـرس شـوند، چـون به مـردم احرتام گذاشـته می شـود. 

در نهایـت امـر، تـاش می شـود کـه درگیـری مسـلحانه صـورت نگیـرد. 

چـون آنجـا، حـرف اول را حاکمیـت قانـون و پاسـداری از قانـون اساسـی 

می زنـد. وقتـی، شـورش از جانـب مـردم به تشـنج منتج می شـود، پولیس 

ناگزیـر بـر اقـدام می شـود. 

طبیعـی اسـت کـه شـهروندانی که اقـدام به قتـل پولیس مناینـد، پولیس 

حـق شـلیک دارد و در نتیجـه ادامـۀ تشـنج، یـک نفـر کشـته می شـود اما 

در ایـن طـرف ماجـرا، زنـی در مرکز پایتخت توسـط مردم به آتش کشـیده 

وظیفـه  نه تنهـا  گسـیختگی،  لجـام  و  غفلـت  رِس  از  پولیـس  و  می شـود 

اصلـی اش را فرامـوش می کنـد بـل رشیـک جـرم می شـود! متولـی دینـی 

هـم جـرم قتـل را توجیـه می منایـد. 

بـه همیـن ترتیـب، قضایـای بـه وفـور در برهه هـای مختلفـی از تاریـخ در 

امریـکا بـه وقـوع پیوسـته کـه در قبـال آن مـردم توانسـته اند در روشـنایی 

قانـون اساسـی و اصـول اساسـی مشـق دموکراسـی بـرای احقـاق حقـوق 

خویـش بـه شـکل عملـی اقـدام منایند. 

بـه گونـۀ مثـال، در امریـکا، یـک سیاه پوسـت ناعادالنـه کشـته می شـود. 

بـه جاده هـا  بـرای دادخواهـی  از سـیاه و سـفید  اعـم  انسـان  ملیون هـا 

اقـدام  و  حکومـت  توسـط  معذرت خواهـی  و  زانـوزدن  الـی  و  می ریزنـد 

عملـی بـرای تحقیقـات همه جانبـه در قضیـه، متـام کشـور را بـه بن بسـت 

می کشـند. قانـون را بـه نفـع مـردم تغییـر می دهنـد و در ازای خـون یـک 

شـهروند، متـام کشـور را بـه گـروگان می گیرنـد. چـون آنهـا درک کرده اند 

که خون انسـان باارزش اسـت و نباید به ناحق ریخته شـود اما در کشـور 

مـا روزانـه صد هـا تـن بی گنـاه و بی دفـاع مـان کشـته می شـوند و مـردم 

فقـط نظـاره می کننـد و افسـوس می خورنـد. حکومـت نیـز تنهـا تقبیـح 

می منایـد. ایـن وضعیـت اسـف بـار، سـه دهـه اسـت کـه جریـان دارد. بـا 

ایـن حـال، آیـا واقعـاً مـا حـق داریـم کـه بـه ریـش دیگـران بخندیم؟

وقتـی کنـه موضـوع را در برخورد متدن ها بررسـی می مناییـم، درمی یابیم 

کـه تفـاوت از کجـا تـا بـه کجاسـت؟ چـرا آنهـا امنیـت و صلـح دارنـد مـا 

نداریـم؟ چـرا آنهـا حاکمیـت قانـون را تأمین منوده انـد و ما نتوانسـته ایم؟ 

چـرا آنهـا دانشـگاه ها و بنگاه هـای علمـی و تحقیقاتی بـزرگ و موثر دارند 

مـا نداریـم؟ چـرا آنهـا مـردم تحصیـل یافتـه و روشـن دارنـد مـا نداریـم؟ 

چگونـه آنهـا یـک قـاره بـزرگ را بـا بیشـرت از ۳۰۰ ملیون نفـوس کنرتول و 

محافظـت می مناینـد ما کشـوری به مانند یکی از ایـاالت آن را منی توانیم 

کنـرتول مناییـم؟ چگونه آنهـا  دولت داری موثر دارند ما فاقـد آنیم؟ چگونه 

آنهـا اقتصـاد خـوب دارند و مـا محتاجیم؟ چگونـه آنها به تعلیـم و تربیت و 

اشـتغال زایی رسـیده اند و مـا هنوز قـادر نشـده ایم؟ چگونه آنها توانسـتند 

ملت سـازی مناینـد و مـا هنوز درگیـر همدیگریـم؟ آیا هیچ تهدیـدی علیه 

آنهـا وجود نـدارد و علیه مـا دارد؟

بـرای جـواب بـه ایـن سـواالت، نظریـات اصاح گرایانـه چهـار دانشـمند 

مالـک  مـری،  عبـده  محمـد  شـیخ  الجزایـری،  بادیـس  ابـن  اسـامی 

بـن نبـی مـری و عامـه اقبـال الهـوری را بـه طـور فـرشده بـه بررسـی 

می کنیـم.  رشوع  بادیـس  ابـن  از  نخسـت  و  می گیریـم 

ابـن بادیـس، رهـر جمعیـت اصاح گـر علـای مسـلان در الجزایـر بود. 

برنامـه عملـی کاملـی را بـه اسـتناد آیـه رشیفـه »اِنَّ اللّـَه الیَُغیِّـُر مـا ِبَقـْوم 

َحتّـی یَُغیِّـرُوا مـا ِبأنُْفِسـِهم« ]رعـد، آیه ۱۳[ آغـاز کرده بود. بر این اسـاس، 

او کلیـد حـل مشـکل را در روح امـت می دانسـت و ایجـاد متـدن را یـک 

پدیـده اجتاعـی می دانسـت کـه در رشایطـی درسـت هاننـد رشایـط 

پیدایـش نخسـتین، ممکـن می شـود. 

ایـن در حالی اسـت که اصاحات شـیخ محمد عبـده رصفاً در بخش کام 

اسـامی بسـنده می کـرد. شـیخ محمد عبده فقیـه، حقوقدان و روشـنفکر 

دینـی مـری بـود. او معتقـد بـود که مـردم هر کشـور بایـد آزاد باشـند تا 

بـا توجـه بـه تاریخ و رشایـط روزمره جامعـه خود نـوع و روش حکومت خود 

را تعیـن کننـد. عاوتـاً، او بدیـن بـاور بـود کـه مسـلانان منی توانند فقط 

متکـی بـه منابع نوشـته شـده توسـط روحانیان رسـمی باشـند و بایسـتی 

بـرای بهبـود رشایـط روزمـره و زمان خود، بـه عقل و منطق توسـل جویند. 

می گفـت کـه اسـام مردم را تشـویق به تفکـر می مناید و تقلیـد کورکورانه 

را از سـنت جـدا می دانسـت. بـه گفتـه او بزرگ ترین دارایی هـای مذهب، 

اسـتقال اراده و اسـتقال فکـر و عقیـده  اسـت. او بـاور داشـت کـه رشـد 

متـدن غـرب در اروپـا در ایـن دو اصل اسـتوار بود.

از جانـب دگـر، از نظـر مالـک ابـن نبی، جوهر مشـکل هر ملت در مسـاله 

متـدن آن اسـت و هیـچ ملتـی قـادر بـه فهـم و حـل مشـکل خـود نخواهد 

بـود، مگـر آنکـه اندیشـه خـود را تـا سـطح تحـوالت بـزرگ بـرشی ارتقـا 

بخشـد و عوامـل ظهـور و سـقوط متدن هـا را عمیقـاً درک کنـد.

از دیـدگاه مالـک بـن نبـی، هـر محصول متدنـی تنها از ترکیب سـه عامل 

انسـان، زمیـن و زمـان به دسـت می آیـد. بن نبـی تأکید می کنـد که برای 

ترکیـب ایـن سـه عنـر یـک »ترکیب کننـده متدنـی« الزم اسـت و تحلیل 

تاریخـی نشـان می دهـد کـه ایـن ترکیـب کننـده چیـزی جـز » اندیشـه 

دینی روشـن« نیسـت.

از نظـر وی، ترکیـب عنـارص متدن هـا و عامـل ترکیب کننده آنهـا از منطق 

حرکـت تاریـخ پیـروی می کند؛ زیرا متـدن دارای » حیات« یـا، به قول ابن 

خلـدون، دارای یـک »دوره« اسـت: بـا » نهضـت« بـه دنیا می آیـد، صعود و 

رشـد می کنـد تـا به نقطه »اوج« برسـد، سـپس راه نزول در پیـش می گیرد 

و بـه »افـول« منتهـی می شـود. گرچـه بـه نظـر بن نبـی، ایـن دوره، تخلف 

ناپذیـر اسـت، وی برخـاف ابـن خلـدون، از متدنـی که درخشـش خود را 

از دسـت داده ناامیـد نیسـت، زیـرا خداونـد اسـباب پیرشفت را بـه اختیار 

انسـانها نهـاده اسـت. احیا یا بازسـازی متـدن ناچار باید بـر آگاهی کامل 

از تاریـخ ایـن متـدن و مراحـل دوره متدنـی و رشایـط اجتاعـی و روانـی 

فـرد و جامعـه در مراحـل مختلف مبتنی باشـد.

عامـه اقبـال الهـوری همچنـان بر اصاح گـری جوامع اسـامی با جدیت 

پرداخـت. چنانچـه در رویکـرد اصاح گرایانـۀ اقبـال، ملـت را بـه بازگشـت بـه 

خویشـنت فـرا می خوانـد و از تفرقـه و تبعیـض گرایـی شـدیداً برحذر مـی دارد. اقبال 

در جـای جـای دیـوان خـود جوانـان را بـه سـخت کوشـی و کـرّاری دعـوت می کند:

هرکه خود را صاحب امروز کرد

گِرد او گردد سپهر گرد گـرد

او جهان رنگ و بو را آرزوست 

دوش از او، امروز از او، فردا از اوست

مرد حق رسمایه ی روز و شب است

 زانکه او تقدیر خود را کوکب است

اقبـال می گویـد، حقیقـت ایـن اسـت که هر نوع سـعی و کوشـش برای کسـب علم و 

دانـش اصـوالً یـک نوعـی از مناز اسـت، کسـی که از دیـد علمی به طبیعـت می نگرد 

و بـرای کشـف ارسار و رمـوز طبیعـت می کوشـد، نیـز در حکـم هـان عارفـی اسـت 

کـه از راه منـاز در جسـت و جـوی حقیقـت باشـد. بـه بـاور اقبـال ملتی بـه رسوری و 

قـدرت می رسـد کـه هـرن و علم و تجربـه و. .. را در خدمت کشـور خویش بـکار بندد:

 خدا آن ملتی را رسوری داد

که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت رس و کاری ندارد 

که دهقانش برای دیگری کشت

بـا  در نظرداشـت نظریـات دانشـمندان مزبـور، بـرای رهایـی از تندروی هـای دینـی، 

عادی تریـن  تـا  دانشـجو  یـک  از  باشـند.  سـهیم  روشـنگری  پروسـه  در  بایـد  همـه 

فـرد ایـن کشـور. دانشـکده ها در متامـی دانشـگاه های کشـور، مسـوولیت دارنـد تـا 

قرائت هـای معتـدل اسـامی را بـه خـورد دانشـجویان بدهنـد و بسـرت گفتان هـای 

روشـنفکری دینی را میان دانشـجویان و مردم عادی، میان اسـتادان و دانشـجویان، 

میـان دانشـجویان و متولیـان دینـی، میـان اسـتادان و مـا امامـان مسـاجد و در 

پاتفـورم کانـرت، در سـطح کشـور راه انـدازی مناینـد. 

از جانبـی دگـر، در پژوهش هـای تطبیقـی در زمینـۀ روشـنفکری دینـی، ریشـه یابی 

عوامـل تندروی هـای دینـی، آشـتی میـان مذاهـب و گفتان های تسـاهل و تسـامح 

دینـی مسـاعی بیشـرت بـه خـرج داده و نسـخه های بهـرتی بـرای احیـا و روشـنگری 

جامعـه دینـی ارایـه دهنـد، کاری کـه دانشـمندان فوق الذکـر انجـام دادنـد. 

تـا زمانـی کـه اسـتادان دانشـکده ها و متولیـان دینی مـان بـه معنـی واقعـی کلمـه 

روشـن و پژوهشـگر بـار نیاینـد، یـک تطهیـر کلـی در متامـی دانشـگاه های کشـور 

صـورت نگیـرد، اسـتادان به صورت شـفاف و براسـاس اصل شایسته سـاالری انتخاب 

نگردنـد، دانشـگاه ها بـه معنـی واقعـی بـه تولیدگـر علـم مبـدل نشـوند، ریشـه های 

تندروی هـای دینـی به گونـه ژرف و تطبیقـی بازبینـی نگردنـد، اصاح گـری بنیـادی 

قرائـت دینـی از منظـر روشـنفکری دینـی بـه وجـود نیایـد، گفتان هـای منطقی در 

بـاب کرثت گرایـی، اندیشـه های نویـن اسـامی، تسـاهل و تسـامح و فراهـم سـازی 

فضـای معتـدل دینـی ایجـاد نگردنـد، مـا ره بـه جایـی نخواهیـم برد. 

این ره که تو می روی...
نقد منصفانه یا عقده  مندانه بر دموکراسی

سید عبدالوکیل مصلح
این جهش با عنوان K ۴۸۴ E بخشی از امضای جنتیکی 

برزیل  و  جنوبی  آفریقای  در  هم اکنون  که  است  گونه هایی 

عمومی  بهداشت  اداره  گزارش  برطبق  شده اند.  شناسایی 

انگلستان، این جهش به تازگی در ۱۱منونه از ویروس کرونای 

انگلیسی با عنوان B.۱.۱.۷ شناسایی شده است. این خر 

خوبی برای کارایی واکسین کرونا نیست.

گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط اداره سامت عمومی 

ویروس  که  دارد  آن  از  حکایت  است  شده  منترش  انگلستان 

انگلیسی کرونا دچار نوعی جهش شده که می تواند آن را در 

برابر آنتی بادی مقاوم کند و این ویروس جهش یافته به رسعت 

در انگلستان در حال انتشار است.

جنتیکی  امضای  از  بخشی   E۴۸۴K عنوان  با  جهش  این 

برازیل  و  جنوبی  افریقای  در  هم اکنون  که  است  گونه هایی 

عمومی  بهداشت  اداره  گزارش  برطبق  شده اند.  شناسایی 

انگلستان، این جهش به تازگی در ۱۱منونه از ویروس انگلیسی 

نظر  به  همچنین  است.  شده  شناسایی   ۱.۱.۷.B عنوان با 

می رسد که برخی از این منونه ها به جای آنکه از یک مورد واحد 

منترش شده باشند، به صورت مستقل دچار جهش شده اند.

از سایر  انگلیسی کرونا که  به این معنی است که گونه  این 

گونه ها مرسی تر شناخته شده، ممکن است در مقابل آنتی بادی 

محافظت کننده یی که توسط واکسین در بدن تولید می شود، 

مقاوم باشد؛ که همچنین به این معنی است که افرادی که به 

واسطه ابتا به کووید ۱۹ در بدنشان آنتی بادی تولید شده نیز 

در مقابل ابتای مجدد به ویروِس جهش یافته مصون نیستند.

در  اپیدمیولوژی  زمینه  در  محقق  دانشمند  فائور،  جوزف 

ِییل، می گوید: »این خر خوبی  دانشکده بهداشت عمومی 

برای کارایی واکسین نیست.« او افزود اینکه ما در انگلستان 

از طریق ردیابی توالی جنتیکی توانسته ایم گونه های جدید را 

شناسایی کنیم و در امریکا این گونه ها مشاهده نشده است، 

می تواند ناشی از برنامه های نظارتی قوی ژنومی در انگلستان 

باشد که امریکا در آن عقب است.

شواهدی از مصونیت ویروس در مقابل ایمنی

کارشناسان می گویند برای پیش بینی اثر جهش بر تغییرات 

مسیر کووید ۱۹ در انگلستان و جهان بسیار زود است، اما 

ویروس  مقاومت  دلیل  احتاالً  می گویند  تحقیقات  برخی 

 E۴۸۴K آفریقای جنوبی در مقابل برخی واکسین ها جهِش

است.

نواوکس اخیراً اعام کرده است که واکسینش در مرحله سوم 

مطالعه  در  اما  بوده،  مؤثر  ۸۹ درصد  انگلستان  در  آزمایش 

جداگانه یی که به روی ویروس آفریقای جنوبی انجام شد این 

واکسین فقط ۶۰ درصد مؤثر بود. به همین منوال، اثربخشِی 

در  آزمایش  سوم  مرحله  در  جانسون  و  جانسون  ویروس 

کشور های متفاوت، نتایج متفاوت داشت: ۷۲ درصد اثربخشی 

در امریکا و فقط ۵۷ درصد اثربخشی در آفریقای جنوبی. در 

هر دو آزمایش، بین ۹۰ تا ۹۵ درصد از موارد به ویروس آفریقای 

جنوبی که به گونه B.۱.۳۵۱ مرتبط است مبتا بودند. این 

گونه حاوی جهِش E۴۸۴K است. جهش جدید به اصطاح 

»جهِش گریز از مصونیت« نامگذاری شده است.

کرد  تأکید  راکفلر،  دانشگاه  از  ویروس شناس  بینیاس،  پاول 

چندین  در  پراکنده  صورت  به  »ماه ها   E۴۸۴K جهِش  که 

منونه مشاهده شده است.« روز دوشنبه دکرت آنتونی فاوچی، 

با  امریکا،  در  عفونی  بیاری های  با  مبارزه  ارشد  متخصص 

استناد به مطالعاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده است 

تأکید کرد که »ابتای مجدد به ویروس کرونا با میزان باالیی 

مشاهده شده است که به این معنی است که ابتا به ویروس 

منی تواند شا را در برابر ابتای مجدد مصون کند.«

گونه انگلیسی ویروس کرونا با نام B.۱.۱.۷ نخستین بار در 

کشور   ۷۰ حداقل  در  اکنون  اما  شد،  شناسایی  انگلستان 

جهان شامل امریکا وجود دارد. کارشناسان می گویند که با 

جهش هایی که ویروس نشان داده است اکنون بیشرت از هر 

زمان دیگری نیاز به واکسیناسیون گسرتده احساس می شود.

فاوچی پیش از این گفته بود: »باید در زمانی بسیار کم تعداد 

زیادی از افراد واکسینه شوند. هرچند ممکن است اثربخشی 

را  افراد  اما  باشد،  کمرت  جدید  گونه های  برابر  در  واکسین 

در  بسرتی  بیاری،  شدیدتر  شکل های  به  ابتا  مقابل  در 

بیارستان و مرگ محافظت می کند.«

CNN :منبع

***

با جهش جدید ویروس کرونا؛ 
با آنتی بادی هم مصونیت ندارید


