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دیدار خلیل زاد - طالبان در قطر 
امریکا آغاز مذاکرۀ رسمی 

با طالبان را مرشوط ساخت

شـکسِت انتخـابات
 و سنـاریو هـای احتـمالی

3

در صــورت انتقــام تهــران، ممکــن اســت ایــران شــاهد 
چنیــن حمالتــی بــدون تعلــل باشــد. در ایــن صــورت، 
نزدیک تریــن مــکان بــرای کنــش نظامــی امریــکا، 
افغانســتان اســت. چنانــی کــه در گذشــته هــم از 
ــتادن  ــرای فرس ــتان ب ــی اش در افغانس ــای نظام پایگاه ه
هواپیماهــای تجسســی بــه فضــای ایــران اســتفاده کــرده 

ــز بــه دســِت ایرانی هــا افتــاده  و یــک مــورد آن نی
ــران  ــه ای ــد ک ــرار باش ــر ق ــال، اگ ــن ح ــا ای ــت. ب اس
اقــدامِ قهرآمیــِز نظامــی انجــام دهــد و امریــکا هــم بــه 
ــد  ــه می توان ــردازد، افغانســتان چگون ــر بیشــترش بپ قه
ــا  ــدان بی طــرف نگــه دارد؟ حت ــن می خــودش را در ای
ــکا از  ــه امری ــند ک ــداهلل بکوش ــی و عب ــای غن ــر آق اگ

پایگاهــش از این جــا اســتفاده نکنــد، ممکــن اســت بــا 
قهــر و عتــاِب ترامــپ به ســاِن حکومــت عــراق مواجــه 
شــوند کــه خواســتار خــروج نیروهــای امریکایــی بعــد 
ــی  ــدس عراق ــلیمانی و المهن ــرار دادن س ــدف ق از ه

شــده  اســت...

جمعیـت  حـزب  پیشـین  فرماندهـان  از  سـتار  آمـر 
اسـالمی و چهـار همـراه او در یک درگیری مسـلحانه 

در شـهر کابـل کشـته شـدند. 
 ایـن رویـداد شـب گذشـته )یکشـنبه 15 جـدی( در 
سـاحه خیرخانـه در مربوطـات حـوزه یازدهـم امنیتی 

شـهر کابـل رخ داده اسـت.

سـتار  آمـر  درگیـری،  ایـن  در  کـه  می شـود  گفتـه 
غوربنـدی همـراه بـا پسـر، بـرادرزاده و دو تـن دیگر 

اسـت. کشـته شـده  همراهانـش  از 
بـر اسـاس گزارش هـای تاییـد ناشـده، آمـر سـتار در 

عملیـات نیروهـای امنیـت ملـی کشـته شـده اسـت.
گواهـان عینـی نیـز می گویند کـه فرمانـده عبدالسـتار 
اسـالمی  جمعیـت  حـزب  فرماندهـان  از  غوربنـدی 
افغانسـتان همـراه بـا فرزنـدش و سـه تن دیگر شـب 
گذشـته در یـک حمـالت امنیت ملی کشـته شـده اند.
عبدالسـتار  قومانـدان  کـه  می  گوینـد  عینـی  گواهـان 
غوربنـدی روز گذشـته از والیـت پروان بـه کابل آمده 
بـود و در خانـه پسـر خالـه خـود در منطقـه خیرخانه 

بـود کـه توسـط امنیت ملی کشـته شـد.
بقـه بـاور گواهـان کـه سـاعت 7:00 شـب گذشـته 
امنیـت ملـی در خانـه پسـر خالـه قوماندان عبدالسـتار 
غوربنـدی حملـه کردنـد کـه در ایـن حملـه 5 نفـر به 
شـمول آمـر سـتار کشـته و دو تـن دیگـر از سـوی 

نیروهـای امنیتـی بازداشـت شـدند.
میـر رحمان رحمانـی رییس مجلس نماینـدگان نیز در 
نشسـت امـروز مجلـس گفت:«عملیات شـب گذشـته 

کـه امنیـت ملـی در ناحیه یـازده خیرخانه انجـام داده، 
آمـر سـتار غوربنـدی بـا پنج تن دیگر شـهید شـدند«.

وی بیـان داشـت:« آمـر سـتار آدم گریـزی نبـود و در 
تمـام جلسـات حکومـت حضـور داشـت چطـور این 
طـور عملیـات صـورت گرفتـه کـه چندین نفر کشـته 

شدند«.
آمر عبدالسـتار پسـر ملک غفـور از فرماندهان پیشـین 
حـزب جمعیت اسـالمی و یکـی از فرماندهان جهادی 
والیـت پـروان بـود. او بـه عنـوان یـک چهـره تاثیـر 
گـذار و ضـد طالـب در منطقـه دره غوربنـد والیـت 
او  اخیـر  سـال های  در  امـا  می شـد،  شـناخته  پـروان 
متهـم بـود کـه فرماندهـی افراد مسـلح غیرمسـوول را 

دارد. عهـده  به 
در همیـن حـال فـردوس فرامرز سـخنگوی فرماندهی 
پولیـس کابـل دربـاره رویـداد کشـته شـدن آمر سـتار 
بـه  گفـت که ایـن عملیات از سـوی نیروهـای امنیت 
راه اندازی شـده و این اداره جزییات آن را با رسـانه ها 

ساخت. خواهد  شـریک 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی تاکنـون در ایـن بـاره 

چیـزی نگفتـه اسـت.

صفحه 2

احمد ولی مسعود
انکشـافات اوضـاع در منطقـه، بخصـوص کشـور های 
ثابـت سـاخت، زمانـی کـه  ایـران و عـراق به خوبـی 
یکسـره  باشـد،  میـان  در  کشـورها  ملـی  منافـع  پـای 
زبانـی،  حزبـی،  گروهـی،  درونـی،  اختالفـات  همـٔه 
ایدیولوژیـک، تباری و قشـری خود را کنـار می گذارند 
و در محـور اساسـات مشـترک ملـی خویـش بسـیج 

می شـوند. 
مسـألۀ  وقتـی  پاکسـتانی ها  داریـم،  معـروف  روایـت 
مجاهـد،  باشـد؛  بیـن  در  ملی شـان  منافـع  حیاتـی 
لیبـرال نمی شناسـند،  افراطـی، معتـدل و  دیموکـرات، 

می گیرنـد. قـرار  پاکسـتان  واحـد  صـف  در  همـه 
و امـا در کشـور خداداد افغانسـتان از این چیزها خبری 
نیسـت. هریـک بـا دهـل خـود، آهنـگ منافـع ملـی 
خـودش را می نـوازد! همیـن روزهـا میان کارگـزاران و 
حتـا رهبـران حکومت وحـدت ملی پیرامـون تحوالت 
جدیـد منطقه شـاهد چندیـن پارچۀ تمثیلـی منافع ملی 
بوده ایـم....                                 ادامـه صفحـه 6

قـادر فـرخ از هنـر پیشـه های پـرآوازه سـینما و رییـس تیاتر 
کشـور بـه سـن 7۳ سـاله گی درگذشـت.

بـه  از دیـر زمانـی  او  آقـای فـرخ می گوینـد کـه  نزدیـکان 
ایـن سـو بیمـار قلبی بـود و یک شـنبه شـب )15 جـدی( در  

بیمارسـتانی در کشـور ترکیـه، جـان باختـه اسـت.
آقـای فـرخ در سـال1۹۴7 در منطقۀ باغ  علیمـردان ناحیۀ اول 

شـهر کابل، زاده شـده بود.
رهبـر  موسـیقیدان،  نقـاش،  فـرخ،  محمـود  اسـتاد  پسـر  او 
در  موسـیقی  نوتیشـن  سیسـتم  بنیانگـزار  و  آرکسـترجاز 

بـود. افغانسـتان 
آقای فرخ عروسی کرده بود و نه فرزند داشت.

او از دوران نوجوانـی بـه تیاتـر و سـینما عالقمند بـوده و در 
نقش هـای مختلـف بـازی کرده اسـت.

آقـای فـرخ همچنـان رییـس تیاتـر ملـی افغانسـتان و اسـتاد 
دانشـکدۀ هنرهـا در کابـل بـود.

تیاتـری سـالگرد،  نمایشـنامه های  از  زیـادی  او در شـماری 
حماسـۀ مـادر، پارلمـان، گارگـردان، خاطـرات یـک مجاهد، 

نقـش ایفـا کرده اسـت.
او همچنـان در بیـش از ۳0 فلـم هنـری از جملـه »دختـری 
بـا پیراهـن سـپید«، »دهکده هـا بیـدار می شـود« و »نیلوفـر در 
بـاران«، نقـش ایفا کرده اسـت و بیشـتر از نمایشـنامه هایش را 

خـودش نوشـته کرده اسـت.
ایـن سـومین هنرمند و بازیگر سـینمای افغانسـتان که در یک 
مـاه گذشـته در گذشـته اسـت، پیـش از ایـن آصـف جاللـی 

کمیدیـن و بازیگـر از هنرمنـدان معـروف ابدیت پیوسـت. 

یکـی از فرمـاندهـان پیشیـن حـزب جمعیت در کابـل کشتـه شـد

افغانستان صحنۀ تئاتر
 پارچه های تمثیلی منافع ملی

رییس تیاتر ملی درگذشت آیا افغانستان می تواند مانِع اقدام نظامی امریکا از خاکش در برابر ایران شود؟

صفحه 3

 اختـالف سفـارت امریـکا و یونـاما 
بر سـر نتـایج انتخـابات با اشتـراک پاییـن
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بـر  ثبات وهمگرایـی  تیـِم  کـه  حالـی  در 
تیـم  ایـن  گفتـۀ  بـه  راِی  سـه صدهزار  ابطـال 
»غیربایومتریک شـده و جعلـی« تأکید می ورزد، 
می گویـد  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
شـکایات در مـورد ایـن تعـداد آرا را بررسـی 
می کنـد؛ امـا بـه گفتـۀ رییـس ایـن کمیسـیون، 
بخشـی از شـکایات در مورد سـه صدهزار رای 
بی اسـاس انـد. ایـن در حالی اسـت کـه برخی 
تیم هـای انتخاباتـی و از جملـه تیـم »ثبـات و 
همگرایـی« خواهـاِن تفتیـش ویـژۀ ایـن آرا اند 
و می گوینـد بایـد بالفاصلـه سـه صدهزار رای 
از ردۀ آراِی پـاک بیـرون سـاخته شـوند. آن هـا 
می گوینـد پـس از بیـرون شـدِن ایـن رای های 
تقلبـی، کمیسـیون شـکایات می تواند بـه دیگر 
شـکایات نیـز رسـیده گی کنـد کـه بـه احتمال 
از  هـم  دیگـری  آرای  اسـت  ممکـن  زیـاد 

شـمارش بیـرون شـوند.
 آرایـی را که تیـم »ثبات و همگرایـی« خواهان 
ابطـال آن اسـت، بیشـتر بـه تیـم »دولت سـاز« 
جریـان  در  کـه  می شـود  مربـوط  آن  رقیـِب 
انتخابـات ششـم میزان یـا بایومتریک نشـده اند 
و یـا در سـاعاِت بیرون از وقِت تعیین شـده به 
صندوق هـا ریختـه شـده اند. بـا ایـن حسـاب، 
بسـیار مشـکل اسـت که بتــوان انتظار داشـت 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی در وقت و زماِن 
تعییـن شـده و قانونـی، بـه شـکایات انتخاباتی 
کمیسـیون  بـه  را  نتیجـه  و  کنـد  رسـیده گی 

بفرسـتد.  انتخابات 
  جنجـال انتخابـاِت سـال روان حتـا فراگیرتـر 
و پیچیده تـر از انتخابـات 201۴ خواهـد بـود. 
در آن انتخابـات، حداقـل وقتـی می خواسـت 
هیـوالِی بحــران انتخاباتـی سـر بیـرون کنـد، 
وزیـر خارجـۀ امریـکا پیـدا شـد و بـا سـرهم 
کـردِن طـرح عجیب وغریـِب حکومت وحدت 
ملـی کـه گویا در چند کشـور بحـران زدۀ دیگر 
هـم تجربه شـده بود، بـه غایلۀ انتخابـات پایان 
بخشـید. امـا بعـداً معلـوم شـد کـه جـان کری 
وزیـر خارجـۀ امریکا چـه کالهی بر سـِر داکتر 
عبـداهلل کـه آن زمـان هـم بـه نتیجـۀ انتخابات 
عمـاًل  او  اسـت.  گذاشـته  داشـت،  اعتـراض 

ریاسـت جمهـوری را در اختیـار اشـرف غنی 
رقیـب داکتـر عبداهلل که بیشـترین تقلـب را در 
جریـان انتخابـات انجـام داده بـود، گذاشـت و 
داکتـر عبـداهلل را در رأس اداره یـی قـرار داد که 
هیـچ مشـروعیِت حقوقـی و قانونی در کشـور 
نداشـت. بـه همیـن دلیـل پنـج سـال حکومت 
وحـدت ملـی، حکومـِت افتـراِق ملـی شـد و 
بـه جـای این کـه دو رقیـب انتخاباتـی در کنار 
هـم بـه مشـکالت کشـور رسـیده گی کننـد و 
توافق نامـۀ حکومـت وحـدت ملی را مـو به مو 
اجرایـی سـازند، هر کـدام حکومـت علی حدۀ 
و  آوردنـد  وجـود  بـه  کشـور  در  را  خـود 
افغانسـتان را دچار مشـکالِت تازه تـری کردند. 
 جـان کـری با طـرح حکومـت وحـدت ملی، 
کشـور  در  را  ملوک الطوایفـی  نظـام  عمـاًل 
زنـده کـرد. دو بخـش حکومـت در پنـج سـال 
گذشـته، نـه بـه یکدیگـر تمکیـن کردنـد و نـه 
گامـی بـرای بهبـود و اصـالِح امـور برداشـتند. 
و  غنـی  آقایـان  قـدرِت  جنـگ  بحبوحـۀ  در 
عبـداهلل، مـردم افغانسـتان شـاهد سـخت ترین 
زنده گی شـان  روزهـای  ناخوشـایندترین  و 
بودنـد. از ناامنی هـای دوام دار گرفتـه تـا فقـر 
گرفـت  را چنـان  مـردم  گریبـان  بـی کاری،  و 
کـه حـاال کشـور سـراپا در ناامنـی سیاسـی و 
اقتصـادی غرق شـده اسـت. جنگ قـدرِت این 
دو تـن سـبب شـد کـه طالبـان قـدرِت بیشـتر 
بگیرنـد و عمـاًل به یکـی از جناح های سیاسـِی 
مطـرح مبـدل شـوند که حـاال حتا با مشـارکت 
در قـدرت نیـز حاضـر بـه مذاکـره بـا جانـب 

دولـت و حکومـت نیسـتند. 
بـه  تمایـل  عـدم  و  وقت کشـی  بـا  طالبـان 
گفت وگـو بـا نماینـده گان حکومـت، فقـط بـه 
اهمیـت  راهبردی شـان  و  بـزرگ  هدف هـای 
کـردِن  سـاقط  شـامل  می توانـد  کـه  می دهنـد 
حکومـت افغانسـتان باشـد. امـا این جـا بحـث 
اصلـی بحـث انتخابـات اسـت و آقـای غنی به 
هیـچ صـورت نمی خواهد کـه نتیجـۀ نهایی به 
سـود او تمـام نشـود. هرچنـد ممکن اسـت که 
رقیـِب او داکتـر عبـداهلل بخواهـد بـا تغییر حتا 
انـدک در آرای موجـود، انتخابات را به دور دو 

ببـرد؛ ولی این چیزی نیسـت کـه مورد حمایت 
باشـد.  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  دسـتۀ  و  ارگ 
ایـن دسـته بـا تمـام نیــرو و امکانـات تـالش 
انتخابـات  نخسـت،  دور  همیـن  در  کـه  دارد 
بـه نتیجـه برسـد و آقـای غنـی یـک دور تـازه 
را بـدون داشـتن شـریک در قـدرت سیاسـی، 
شـود.  افغانسـتان  ســیاست  میـدان  یکه تـازِ 
بـه همیـن دلیـل، چنـد گزینـه وجـود دارد کـه 
ممکن در پی بررسـی های کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی صـورت گیرد: نخسـت احتمال دارد 
بـا فشـارهایی کـه از سـوی ارگ بر کمیسـیون 
نتیجـۀ  می شـود،  وارد  انتخاباتـی  شـکایات 
نهایـی بـه سـود دسـته انتخاباتـی »دولت سـاز« 
اعـالم شـود. اگر چنیـن چیزی صـورت گیرد، 
بدون تردید افغانسـتان وارد فاز کشـمکش های 
تـازه بـر سـِر نتایـج انتخابـات خواهـد شـد و 
ممکن بـرای مدت هـای مدید وضعیت کشـور 
بحرانـی باقـی بماند. دوم، احتمـال دارد در یک 
توافـق میان قدرت هـای موجود در افغانسـتان، 
در دور نخسـت هیـچ برنده یـی وجود نداشـته 
باشـد و انتخابـات وارد دور دوم شـود کـه در 
ایـن صـورت نیـز ادامـۀ کار حکومـِت فعلی با 
تمام نابسـامانی های سیاسـی و نظامـی می تواند 
چالش هـای جدیـدی را برای کشـور رقم زند. 
سـوم، احتمـال دارد بـا توجـه بـه وقایـع پـس 
گفت وگوهـای  و  انتخابـات  نتیجـۀ  اعـالم  از 
صلـح امریـکا و دیگـران متحـدان بین المللـی 
زدِن  دور  بـرای  دیگـری  طـرح  افغانسـتان، 
انتخابـات ارایـه کننـد کـه بـه احتمـال زیـاد به 
یـک حکومت مشـارکِت ملی بینجامـد. در این 
صـورت نیـز معلوم نیسـت کـه بر سـِر رهبری 
چنیـن حکومتـی توافِق آنی میسـر خواهد شـد 
و یـا خیـر. چـون از قرایـن و شـواهد چنیـن 
از  کمتـر  بـه  »دولت سـاز«  تیـم  کـه  برمی آیـد 
نیسـت،  راضـی  انتخابـات  در  شـدن  برنـده 
حتـا اگـر کشـور دچـار بحــران و اعتراضـاِت 
سراسـری شـود. به هر حـال، می تـوان از حاال 
نتیجـه گرفـت کـه روزهـای خوشـی در انتظار 

کشـور نخواهـد بود. 
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ــدس  ــروی ق ــده نی ــلیمانی، فرمان ــس از کشــته شــدن قاســم س پ
ــداد،  ــپ در بغ ــد ترام ــتور دونال ــه دس ــران، ب ــداران ای ــپاه پاس س
ــی  ــت تلیفون ــا محمداشــرف غنی صحب ــکا ب وزارت خارجــۀ امری
ــی  ــی در توییت ــور غن ــت، رییس جمه ــن صحب ــان ای ــرد. در پای ک
ــتفاده  ــچ کشــوری اس ــه هی ــتان علی ــاِک افغانس ــه از خ نوشــت ک
نخواهــد شــد. بــه همیــن ترتیــب، آقــای غنــی دیــروز در مکالمــۀ 
تلیفونــی بــا حســن روحانــی رییس جمهــور ایــران، بــه او اطمینــان 
ــر  ــی در براب ــتفادۀ نظام ــچ اس ــورش هی ــاِک کش ــه از خ ــپرد ک س
ــری  ــت جمهوری در خب ــایت ارگ ریاس ــود. وب س ــران نمی ش ای
ــالمی  ــوری اس ــرف غنی رییس جمه ــد اش ــت: »محم ــاه نوش کوت
ــا داکتــر حســن  ــی ب افغانســتان، امــروز طــی یــک تمــاس تلیفون
ــان داد  ــه وی اطمین ــران، ب ــی، رییس جمهــوری اســالمی ای روحان
ــاالت متحــدۀ  ــی افغانســتان و ای ــۀ امنیت ــاد موافقت نام ــر بنی ــه ب ک
ــری  ــور دیگ ــالف کش ــچ گاه برخ ــتان هی ــاک افغانس ــکا، خ امری
ــۀ  ــه حادث اســتعمال نمی شــود. رییس جمهــور کشــور در رابطــه ب
دو روز قبــل کــه در عــراق بــه وقــوع پیوســت، مراتــب تســلیت 
ــراز  ــران اب ــردم ای ــور و م ــه رییس جمه ــود را ب ــریکی خ و غم ش

نمــود.«
ــی  ــه روحان ــان دادن ب ــورد اطمین ــاه در م ــر کوت ــن خب ــر ای  نش
و تســلیت گفتــن بــه او و مــردم ایــران بــه نظــر نمی رســد 
ــرا  ــد؛ زی ــم کن ــی فراه ــرِف ایران ــرای ط ــاد الزم را ب ــد اعتم بتوان
پایگاه هــای  از  اســتفاده  در  امریکایی هــا  کــه  اســت  ممکــن 
ــه  ــازی ب ــه نی ــد ک ــل کنن ــان عم ــتان چن ــان در افغانس نظامی ش
اجــازۀ رییس جمهــور غنــی نداشــته باشــند. در عیــن حــال، 
ــِی  ــه چارچــوِب قانون ــدر ب ــوم نیســت کــه امریکایی هــا چه ق معل
ترسیم شــده در توافق نامــۀ امنیتــی دو کشــور در ایــن رابطــه اعتنــا 
ــی  ــرایط غیرمنتظره ی ــون در ش ــکا اکن ــاالت متحــدۀ امری ــد. ای کنن
قــرار دارد و تصامیــم ترامــپ، فغــاِن کنگــرۀ امریــکا و حتــا 
متحدانــش را کشــیده  اســت. او کــه بــه انجــام کارهــای غیرمنتظــره 
ــرده  ــد ک ــی تهدی ــده، در توییت ــهور ش ــش مش در دوران مأموریت
ــه تالفــی و انتقــام کشــته شــدن جنــرال   اســت کــه اگــر ایــران ب
ســلیمانی بپــردازد، 52 هــدف از جملــه مکان هایــی را کــه اهمیــت 
فرهنگــِی زیــادی بــرای ایــران دارد، مــورد حملــه قــرار می دهــد. 
ایــن هشــدار بــا توجــه بــه رفتــار ترامــپ می توانــد عملــی باشــد.
ــن  ــران شــاهد چنی ــران، ممکــن اســت ای ــام ته  در صــورت انتق
ــن  ــورت، نزدیک تری ــن ص ــد. در ای ــل باش ــدون تعل ــی ب حمالت
مــکان بــرای کنــش نظامــی امریــکا، افغانســتان اســت. چنانــی کــه 
ــرای  ــتان ب ــی اش در افغانس ــای نظام ــم از پایگاه ه ــته ه در گذش
فرســتادن هواپیماهــای تجسســی بــه فضــای ایــران اســتفاده کــرده 
ــا  ــت. ب ــاده اس ــا افت ــِت ایرانی ه ــه دس ــز ب ــورد آن نی ــک م و ی
ــِز نظامــی  ــدامِ قهرآمی ــران اق ــرار باشــد کــه ای ــن حــال، اگــر ق ای
انجــام دهــد و امریــکا هــم بــه قهــر بیشــترش بپــردازد، افغانســتان 
ــه  ــرف نگ ــدان بی ط ــن می ــودش را در ای ــد خ ــه می توان چگون
ــکا از  ــه امری ــند ک ــداهلل بکوش ــی و عب ــای غن ــر آق ــا اگ دارد؟ حت
ــر  ــا قه ــت ب ــن اس ــد، ممک ــتفاده نکن ــا اس ــش از این ج پایگاه
ــه  ــوند ک ــه ش ــراق مواج ــت ع ــاِن حکوم ــپ به س ــاِب ترام و عت
خواســتار خــروج نیروهــای امریکایــی بعــد از هــدف قــرار دادن 

ــی شــده  اســت.  ــدس عراق ســلیمانی و المهن
گمــان نمی شــود کــه آقــای غنــی بتوانــد مانعــی در برابــر 
اقدامــاِت امریــکا از پایگاه هــای نظامــِی آن در کشــور ایجــاد 
ــاز  ــش نی ــوزۀ منافع ــنگتن در ح ــه واش ــوص این ک ــد؛ به خص کن
بــه کســب اجــازه  از هیــچ کشــوری نمی بینــد. بنابرایــن، روزهــای 
ــت. در  ــاک اس ــم و خطرن ــیار مه ــتان بس ــرای افغانس ــِش رو ب پی
ــه  صورتــی کــه ایــران حملــۀ امریــکا را تالفــی کنــد و امریــکا ب
ــه  ــتان ک ــردازد، فضــای افغانس ــه آن کشــور بپ ــترده ب ــۀ گس حمل
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــًا م ــرار دارد، حتم ــور ق ــرِل آن کش در کنت
می گیــرد. البتــه ممکــن اســت کــه ایــران بــا اقدامــاِت هوشــیارانه 
ــا اگــر  ــکا شــود؛ ام ــا امری ــع برخــورد بیشــتر و جدی تــرش ب مان
سیاســِت آن کشــور انتقــام از حملــۀ امریــکا باشــد، دولــت وحدت 
ملــی توانایــی منــِع اســتفادۀ امریــکا از پایگاه هــای نظامــی اش در 

ــدارد.  ــتان را ن افغانس
ــی  ــتان در آزمون ــد، افغانس ــرح ش ــه مط ــی ک ــه احتماالت ــر ب نظ
دشــوار قــرار گرفتــه و ممکــن بــه شــکل ناخواســته در آن دخیــل 
و درگیــر شــود. بنابرایــن خــوب اســت کــه دولــت افغانســتان، از 
ــکا کــه در عیــن حــال  ــا متحـــداِن امری ــی را ب ــون مذاکرات هم اکن
متحــدان دولــت افغانســتان هســتند، آغــاز کنــد تــا آن هــا امریــکا 
ــع ســازند کــه از  ــر افغانســتان، قان ــه شــرایط خطی ــا توجــه ب را ب
ــان  ــد و همچن ــتفاده نکن ــران اس ــر ای ــور در براب ــن کش ــاِک ای خ
افغانســتان را بــه عنــوان نقطــۀ تعامــل میــان امریــکا و ایــران حفــظ 

کنــد. 

آیا افغانستان می تواند مانع اقدام نظامِی 
امریکا از خاکش در برابر ایران شود؟

احمـد عمـران

و  بـزرگ  هدف هـای  بـه  فقـط  حکومـت،  نماینـده گان  بـا  گفت وگـو  بـه  تمایـل  عـدم  و  وقت کشـی  بـا  طالبـان 
راهبردی شـان اهمیـت می دهنـد کـه می توانـد شـامل سـاقط کردِن حکومت افغانسـتان باشـد. امـا این جا بحث 
اصلـی بحـِث انتخابـات اسـت و آقـای غنـی به هیچ صـورت نمی خواهد کـه نتیجۀ نهایی به سـود او تمام نشـود. 
هرچنـد ممکـن اسـت کـه رقیـِب او داکتـر عبداهلل بخواهد بـا تغییِر حتا انـدک در آرای موجـود، انتخابات را به 
دور دو ببرد؛ ولی این چیزی نیسـت که مورد حمایت ارگ و دسـتۀ انتخاباتی »دولت سـاز« باشـد. این دسـته 
بـا تمـام نیــرو و امکانـات تالش دارد که در همین دور نخسـت، انتخابات به نتیجه برسـد و آقـای غنی یک دوِر 

تازه را بدون داشـتن شـریک در قدرت سیاسـی، یکه تاِز میدان ســیاست افغانسـتان شـود

شـکسِت انتخـابات
 و سنـاریو هـای احتـمالی
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زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژه امریـکا در امـور صلح 
افغانسـتان در دور تـازۀ گفت وگوهـای صلـح بـا گروه 
طالبـان در قطـر بـه صـورت غیـر رسـمی با مـال برادر 

دیـدار کرد. 
طالبـان تاییـد کرده اند که زلمـی خلیلـزاد، نمایندۀ ویژۀ 
امریـکا بـرای صلح افغانسـتان به کشـور قطر رسـیده و 
بـا مـال برادر، معـاون این گـروه و رییس دفتر سیاسـی 

قطـر دیدار کرده اسـت.
طالبـان بـه روزنامـۀ دیلـی تایمـز پاکسـتان گفته اند که 
آنـان آماده گـی الزم بـرای آغـاز دوبـارۀ گفت وگـو بـا 

دارند. را  امریـکا 
یـک عضـو گـروه طالبـان که خـود در رونـد مذاکرات 
صلـح امریـکا و طالبـان مشـارکت دارد، بـدون ذکـر 
نامـش، افـزود کـه طالبـان نیـز بـرای شـروع مذاکرات 

»منتظـر هدایـت نهایـی رهبـری« ایـن گـروه اسـت.
امـا، زلمـی  خلیـل زاد  نماینـدۀ ویـژه امریـکا در امـور 
مصالحـۀ افغانسـتان گفتـه اسـت که تـا هنـوز در رابطه 
بـه پیشـنهاد اش که »کاهـش خشـونت ها« و »آتش بس« 

بـوده، از طالبـان پاسـخ دریافـت نکرده اسـت. 
ایـن دور از گفت وگوهـا »کاهـش  تمرکـز اصلـی در 
خشـونت ها و آتـش بـس« اسـت. اما گـروه طالبـان تا 
هنـوز در رابطـه بـه ایـن دو مـورد موضع روشـن خود 

را بیـان نکرده انـد. 
ایـن اظهـارات زلمی  خلیـل زاد، در حالی بیان می شـود، 
کـه پیـش از یـک دیپلومـات امریکایی در سـفارت این 
کشـور در کابـل بـه  رسـانه های گفتـه اسـت کـه از 
سـرگیری مذاکـرات به شـکل رسـمی بـا گـروه طالبان 
مشـروط بـه پاسـخ ایـن گـروه در مـورد آتش بـس و 

کاهـش حشـونت ها اسـت.
ایـن دیپلومـات گفتـه اسـت کـه تـا زمانـی کـه گـروه 
طالبـان در رابطـه بـه آتش بـس و کاهـش خشـونت ها 
بـه صـورت رسـمی موقـف خـود را روشـن نسـازند، 
مذاکرات به شـکل رسـمی از سـر گرفته نخواهد  شـد. 
هفتۀ گذشـته، رسـانه های غربی از قـول اعضای طالبان 
در شـورای کویتـه - پاکسـتان خبـر دادنـد کـه اعضای 
ایـن گـروه بـا آتش بـس موافقـت کرده  انـد، امـا بعـداً 

سـخنگوی گـروه طالبـان این خبـر را تکذیـب کرد. 
زلمـی خلیلـزاد، بـا توقـف دور دهـم گفت وگوهـای 
بـا طالبـان در 16 قوس سـال جـاری خورشـیدی گفته 
اسـت کـه طالبـان باید نشـان دهند کـه مایل هسـتند و 
می تواننـد بـه خواسـت افغانسـتان بـرای صلـح پاسـخ 

. هند د
براسـاس گزارش هـا آقـای خلیلـزاد بـه هیـأت مذاکره 

کننـدۀ طالبـان گفتـه بود کـه درباره کاهش خشـونت ها 
بعـد  و  کننـد  رهبـران خـود مشـوره  بـا  آتش بـس  و 

مذاکـرات از سـر گرفته شـود.
در مـاه قـوس اعضای سیاسـی گـروه طالبـان از قطر به 
پاکسـتان سـفر کردنـد تـا بـا اعضای ارشـد ایـن گروه 

در پاکسـتان مشـورت کنند. 
امـا گـروه طالبـان آتش بـس و کاهـش خشـونت ها را 
مسـایل داخلـی می داننـد کـه بـه بـاور آنـان پـس از 
خـروج نظامیـان امریکایی روی آن بحث خواهد شـد.  

برگشت جنگجویان طالب 
در همیـن حـال، سـازمان ملـل متحـد گفتـه اسـت که 
جـذب سـربازان طالبـان به زنده گـی عادی مهم اسـت 
و سـازمان ملـل متحـد در ایـن زمینـه کار خواهد کرد. 
افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  معاونیـت  سـازمان  دفتـر 
همچنـان تأییـد کـرده اسـت کـه طرح هـای مختلف را 
بـرای بهبـود وضعیـت زنده گـی طرف هـای دخیـل در 
منازعـه روی دسـت دارد و بـا طرف هـای دخیـل در 

بحـران در ایـن مـورد مشـورت خواهـد کـرد.
افغانسـتان   2020 سـال  در  کـه  اسـت  گفتـه  یونامـا 
گام هـای را بـرای رسـیدن بـه صلـح واقعـی برخواهد 
داشـت، سـازمان ملـل، مـردم و رهبـران ایـن کشـور 

را کمـک خواهـد کـرد تـا بـرای کاهـش خشـونت و 
رسـیدن به یـک آتش بـس و صلح پایـدار فرصت های 
مختلـف را جسـتجو کننـد. ایـن کار نیـاز بـه صبـر و 
حوصلـه دارد، وضیعـت پیچده اسـت، اما بـه هر عنوان 
افغانسـتان بـه یـک صلـح پایدار دسـت خواهـد یافت.

مذاکرات امریکا - طالبان
امریـکا و طالبـان تـا هنـوز 10 دور در کشـور قطـر و 

امـارات متحـدۀ عربـی باهـم  گفت وگـو کرده انـد.
اولیـن نشسـت طالبـان - امریـکا  در 12 اکتبـر سـال 
201۸ در شـهر دوحـه قطـر برگزار شـد، نشسـت دوم 
16 نوامبـر سـال 201۸ در همیـن شـهر تدویـر یافـت، 
اما نشسـت سـوم در 17 دسـامبر سـال 201۸ در شـهر 
ابوظبـی امـارات متحـده عربـی بـود، نشسـت چهـارم 
در 1۹  جـوالی سـال 201۹ در شـهر دوحـه برگـزار 
شـد. در نشسـت پنجم ) 25 فوریه (سـال 201۹ زلمی 
خلیلـزاد، نماینـده ویـژه وزارت خارجـه امریـکا بـرای 
صلـح افغانسـتان بـرای نخسـتین بار بـا مـال عبدالغنی 
بـرادر معـاون تحریـک طالبـان در دوحـه دیـدار کـرد. 
دور ششـم گفت وگوهـا پـس از ۹ روز 1۹ ثـور پایـان 
بـا  نشسـت  ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  دو طـرف  یافـت. 

پیشـرفت های همـراه بـوده اسـت.

دور هفتـم 2۹ جـون در دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز 
شـد، دور هشـتم مذاکرات میـان نماینـده گان امریکا - 
گـروه طالبـان 12 اسـد در دوحه، پایتخت قطـر آغاز و 
تـا ۹ روز بـا گفت وگـو میـان دو طرف جریان داشـت.
دور نهـم مذاکـرات امریـکا و طالبان ۳1 اسـد در دوحه 
آغـاز شـد و مـدت ده روز ادامـه داشـت. بعـد از پایان 
توییت هایـی  رشـته  در  خلیلـزاد  آقـای  نشسـت  ایـن 
کـه  هسـتیم  توافقـی  یـک  آسـتانه  در  »مـا  نوشـت 
بـرای شـهروندان  را  راه  و  داده  کاهـش  را  خشـونت 
افغانسـتان خواهـد گشـود تا بـرای مذاکـرات در مورد 
یـک صلـح باعـزت و پایـدار و یک افغانسـتان متحد و 
بـا اقتـدار که ایـاالت متحـده، متحدانش و هیچ کشـور 

دیگـر را تهدیـد نکنـد، بـا هم بنشـینند.«
دور دهـم مذاکـرات امریکا و طالبـان نیز 16 قوس آغاز 
و  22 ایـن مـاه ادامـه یافـت. امـا بـه دلیـل یـک حملۀ 
موتـر بـم در نزدیک پایگاه امریکایـی در بگرام - پروان 
متوقـف  شـد. امـا حـاال معلوم نیسـت کـه اتفاقاتی ک 
اخیـرا میـان امریکا و ایـران رخ داده اسـت، چه تاثیری 
بـر روند صلح گذاشـته اسـت. اگرچـه طالبـان گفته اند 
که کشـته شـدن جنـرال سـلیمانی فرمانده قدس سـپاه 

پاسـداران، تاثیـری برروند مذاکـرات نمی گذارد. 

سـفارت امریکا: به دلیـل اندک بودن اشـتراک رأی دهنده گان 
در انتخابـات ششـم میـزان خواهان یک حکومت مشـارکتی 

به وجـود بیاید
نماینـده گـی سـازمان ملـل: »عادالنـه ایـن اسـت کـه بـه 
مردمـی ارزش قایـل شـویم کـه ثبـت نـام کردنـد و از رای 

شـان اسـتفاده کردنـد
سـفارت امریـکا و دفتـر یوناما، در مورد کمیـت حضور رای 
دهنـده گان و تاثیـر آن اختـالف نظـر پیدا کرده انـد. در حالی 
کـه سـفارت امریـکا در کابـل بـه دلیـل پایـان بـودن میـزان 
رای دهنـده گان خواهـان حکومـت مشـارکتی در افغانسـتان 
شـده اسـت، یونامـا می گوید کـه پایین بـودن اشـتراک مردم 
در انتخابـات مهـم نیسـت و باید به کسـانی کـه رای داده اند 
احتـرام گذاشـته شـود؛ امـا در عین حـال دفتر سـازمان ملل 

در کابـل آماده گی هایـش را بـری دور دوم انتخابـات ابـزار 
کرده اسـت.

ریاسـت جمهوری  سـخنگوی  معـاون  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان در واکنـش بـه اظهـارات سـفیر امریـکا در کابل، 
گفـت کـه در قانـون، سـقف رای دهنـده گان معیـار نیسـت.
لطیـف محمـود، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری بـه 
رسـانه ها گفتـه اسـت کـه قانـون اساسـی افغانسـتان سـقف 
اشـتراک کننـده گان در انتخابات ریاسـت جمهـوری را تعین 
نکـرده اسـت و اولویـت بدسـت آوردن 50+1 اسـت که هر 
نامـزد آن را بـه دسـت بیـاورد بـه عنـوان برنـدۀ انتخابـات 

شـناخته می شـود. 
دور دوم انتخابات تا کمتر از شش ماه دیگر

دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( 

می گویـد: در صورتـی کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری به 
دور دوم بـرود، تمـام راه هـای الزم همکاری را با کمیسـیون 
انتخابـات بـرای برگـزاری زود هنگام انتخابات روی دسـت 

می گیـرد.
توبـی لینـزر، معـاون دفتر نماینده گی سـازمان ملـل متحد در 
افغانسـتان )یونامـا( می گویـد کـه در صورت کشـیده شـدن 
انتخابـات بـه دور دوم ایـن نهـاد »از تمامـی راه هـای ممکن 
در سـازمان ملـل متحـد« اسـتفاده خواهـد کرد تا کمیسـیون 

انتخابـات بتوانـد دور دوم را هرچـه »زودتـر« برگـزار کند.
کـردن  آمـاده  حـال  در  »مـا  کـه   گفتـه  لینـزر  آقـای 
برنامه های«احتیاطی«هسـتیم؛ اگـر اعـالم کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات نشـان دهـد کـه هیچ کـس بیـش از پنجـاه درصـد 
بـرای  انتخاباتـی  نهادهـای  صـورت  آن  در  نیـاورده  رای 

داشـت.« خواهنـد  آماده گـی  دوم  دور  برگـزاری 
معـاون نماینـده ویـژه دبیـرکل سـازمان ملـل در افغانسـتان 
می افزایـد  کـه شـاید بـرای من مناسـب نباشـد کـه نتیجه را 
حـدس بزنـم، مـن فکـر می کنـم مهمترین مسـاله این اسـت 
کـه بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی فرصت داده شـود تا 

شـکایات را بررسـی کند.
آقـای لینزر در پاسـخ این سـوال که دسـت کم در شـش ماه 
آینـده بـه علت سـرمای زمسـتان، برگزاری انتخابـات ممکن 
نخواهـد بـود، گفـت: شـما از شـش مـاه سـخن می گوییـد، 
ولـی مـن انتظـار خواهم داشـت کـه در مدت کمتر از شـش 

مـاه )دور دوم انتخابـات( برگزار شـود.
معـاون دفتـر یونامـا در افغانسـتان می گویـد کـه انتظـار مـا 
ایـن اسـت کـه انتخابـات بـه دور دو مـی رود یا نه، اگـر نیاز 
باشـد کـه بـه دور دوم بـرود انتظـارم از نهادهـای انتخاباتـی 
ایـن خواهـد بود کـه هر چه زودتـر آن را به طور مسـووالنه 
برگـزار کننـد. البتـه که سـازمان ملـل متحد کمک هـای را از 

جامعـه جهانـی که بـه آڼ نیـاز باشـد فراهم خواهـد کرد..
معـاون یونامـا دربـاره سـطح پاییـن مشـارکت در انتخابـات 
نیـز گفـت کـه در اروپا که اغلب سـطح مشـارکت مـردم در 
انتخابـات »پاییـن« اسـت و یـک نفر بـا »کسـب آرای خیلی 

کـم بـه پارلمـان اروپـا راه می یابـد«. او افـزود : »عادالنه این 
اسـت کـه بـه مردمـی ارزش قایل شـویم که ثبت نـام کردند 
و آنهایـی کـه از حـق رای خـود اسـتفاده کردنـد. بایـد بـه 

نتیجـه برآمـده از رای آنـان احترام گذاشـته شـود.«
معـاون دفتـر یونامـا در حالـی ایـن گفته ها را با بی  بی سـی، 
بیـان کـرده اسـت کـه کمیسـیون شـکایات انتخابـات نیز در 
گفت وگـو بـا رسـانه ها، از احتمـال رفتـن انتخابـات بـه دور 

دوم خبر داده اسـت. 
دبیـر کمیسـیون شـکایات انتخابـات گفته اسـت کـه احتمال 
مـی رود کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه دلیـل حجـم 
زیـاد شـکایت ها از تقلبـات و جرایـم انتخابـات، انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری بـه دور دوم بـرود. 

حکومت مشارکتی
از سـویی هم، سـفارت امریـکا در کابل به دلیـل اندک بودن 
اشـتراک رأی دهنـده گان در انتخابـات ششـم میـزان خواهان 

یـک حکومت فرا گیر شـده اسـت. 
جـان بـس، سـفیر امریـکا در کابـل، 11 جـدی در گفت وگو 
سـطح  بـه  اشـاره  بـا  نیـوز  طلـوع  تلویزیونـی  شـبکه  بـا 
ریاسـت  انتخابـات  در  دهنـده گان  رای  پاییـن  مشـارکت 
انتخابـات  برنـده  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  جمهـوری 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان از حمایت شـمار اندک مردم 
ایـن کشـور برخـوردار خواهـد بـود و بایـد به فکر تشـکیل 

یـک حکومـت فراگیـر باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات در اول 
جـدی سـال روان اعالم گردید؛اما اکثریـت نامزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ایـن نتیجـه را نپذیرفتـه و گفتـه انـد که 

رأی سـیاه از سـفید جدا نشـده اسـت. 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، تیـم ثبات و 
همگرایـی، تیـم امنیت و عدالت اسـالمی و امنیت و عدالت، 
نتیجـۀ برآمـده از انتخابات را بحران آفریـن و کودتا در برابر 

رأی مردم دانسـته اند. 

احتمال دور دوم انتخابات؛ اختالف سفارت امریکا و یوناما بر سر نتایج انتخابات با اشتراک پایین

دیدار خلیل زاد - طالبان در قطر
امریکا آغاز مذاکرۀ رسمی با طالبان را مشروط ساخت

ابوبکر صدیق
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بینش تاریخی رزا لوکزامبورگ
مسـالۀ نقش خشـونت در گسترش سـرمایه داری- 
چـه در طـول تاریـخ و چـه در حـال حاضـر - 
بسـیاری از منتقـدان ایـن نظـام را درگیـر کـرده 
اسـت. مباحثـات بـر سـِر ایـن موضـوع همـواره 
حـوِل این مسـأله جریـان دارد کـه سـرمایه، بنا به 
منطـق خـود، از عناصـری بهره بـرداری می کند که 
بنا بر نظریات سـه جلد سـرمایۀ مارکس، فراسوی 
فرآینـد سـرمایه دارانۀ تولیـد و گردش قـرار دارند. 
ایـن عناصـر شـامل موضوعـات بنیادینـی ماننـد 
نقـش امپریالیسـم و انقیـاد اسـتعماری، مبارزه های 
خشـونت آمیز درون دولـت - ملت هـا و میان آن ها 
با هـدف کنتـرل منابع طبیعـی، منطق نژادپرسـتی، 
سکسیسـم، و تـداوم هسـتی کار اجبـاری و بدون 

مـزد در سـرمایه داری می شـود. 
یکـی از نخسـتین متفکران مارکسیسـتی کـه رابطۀ 
بیـن سـرمایه داری در حال گسـترش را با »خارج« 
از آن در سـطحی واقعـًا جهانی بررسـی کـرد، رزا 
لوکزامبـورگ بـود کـه یـک  قـرن پیـش بـه طـرز 
وحشـیانه یی بـه قتـل رسـید. او در اثـر درخشـان 
خـود انباشـت سـرمایه )1۹1۳( بـا عنـوان فرعـی 
سـهمی در تفسـیر اقتصادی امپریالیسـم، بازتفسیر 
مارکـس  از  بحث برانگیـزی  بسـیار  و  شـجاعانه 
می کنـد  اسـتدالل  لوکزامبـورگ  می  دهـد.  ارایـه 
کـه انباشـت سـرمایه تنهـا در صورتـی می توانـد 
به تـداوم اتفـاق بیفتـد کـه مناطق غیرسـرمایه داری 
وجـود داشـته باشـند کـه مجبـور به جـذب تولید 
او در بخـش  مـازاد هسـتۀ سـرمایه داری شـوند. 
سـوم و پایانـی این کتـاب، یکی از درخشـان ترین 
تکامـل  تاریخـی  پیش شـرط های  از  بررسـی ها 
سـرمایه داری را بیــان می کنـد. با این حـال، یاران 
مارکسیسـِت وی اسـتدالل نظـری مطرح شـده در 
دو بخـش اول کتـاب را کم وبیـش به طـور کامـل 
رد کردنـد و درنتیجـه اغلـب خواننـده گان بعـدی 

ایـن اثـر از ارزش عظیـم آن غافـل شـدند.  
بی درنـگ  لوکزامبـورگ  اصلـی  نظـری  اسـتدالل 
بی امـاِن  حملـۀ  مـورد  کتـاب  انتشـار  از  پـس 
جنبـش  مختلـف  جناح هـای  نماینـده گان 
لوکزامبـورگ  گرفـت.)1(  قـرار  سوسیالیسـتی 
ایـن مفهـوم را کـه سـرمایه داری بـدون دسترسـی 
وارد  غیرسـرمایه دارانه  سـپهرهای  بـه  داشـتن 
بحــران پایانـی خواهد شـد، بـر مبنـای نقد طرح 
دوم  جلـد  در  مارکـس  نـزد  بازتولیـد  معـروِف 
سـرمایه بسـط داد. اغلـب متفکـران مارکسیسـت 
در همـان زمـان و بعدها تفسـیر »مصـرف ناکافی« 
او را رد کردنـد. بـا این کـه دالیـل خوبـی بـرای 
ایـن کار وجود دارد، اما شـدت برخورد غیرعادی 
ذهن هـای حقیـری که بـه او حمله کردند، نشــان 
می دهـد کـه انگیزه هـای دیگـر هـم در ایـن میـان 
نقـش داشـتند. خصومت سیاسـی بـا لوکزامبورگ 
راسـت  جنـاح  حمله هـای  از  بسـیاری  منشـای 
بـود. عـالوه بر ایـن، لحـن تحقیرآمیز بسـیاری از 
پاسـخ ها صریحـًا رنگ  وبـوی سکسیسـم  داشـت. 

بـا این  حـال، همان طـور کـه مارسـل فن درلیندن، 
ایـن  می تـوان  گفـت  پیـش  چنـدی  تاریخ نـگار، 
سـپهرهای  رسـیدن  به پایـان  کـه  را  اسـتدالل 
انباشـت  مانـع  مهم تریـن  غیرسـرمایه دارانه 
سـرمایه را شـکل می دهـد، مـردود دانسـت ولـی 
کمـاکان نظـر مربـوط بـه اهمیـت تاریخـی ادغـام 
نابـودی  مسـتقل،  دهقانـی  تولیـد  خشـونت آمیز 
اقتصادهـای جماعـت - محـور و بازتولیـد دایمی 
و  سـرمایه دارها  بینابیـن  الیه هـای  انـواع  همـۀ 
کارگـران مـزدی در تکامـل عملـی سـرمایه داری 
را پذیرفـت.)2( لوکزامبـورگ کارکرد خشـونت را 
در ترکیـب دو چیـز می بینـد: از یک سـو فرآینـد 
نامنظـم، دایمـًا رشـدگرا و مسـتعد بحـران پویش 
دیگـر  سـوی  از  و  جهانـی  سـرمایۀ  گسـترش 
اضافـی  ارزش  تحقـق  بـرای  گسـترده  امکانـات 
خـارج از سـپهر بالفصل سـرمایه. بنابرایـن او این 
خشـونت را چنین تحلیل می کند: » شـیوۀ پیوسـتۀ 
انباشـت سـرمایه به عنـوان یـک فرآینـد تاریخـی، 
نه صرفـًا در منشـای آن، بلکـه تـا همیـن امـروز.« 
بخـش تاریخـی سـوم کتـاب انباشـت سـرمایه از 
هشـت فصل تشـکیل می شـود. لوکزامبـورگ پس 
از تصریـح موضع نظـری خود دربـارۀ عدم امکان 
بازتولید گسـتردۀ سـرمایه بدون وجـود »بازارهای 
بیرونـی«، از شـیوه هایی بحـث می کند که سـرمایه 
بـا یاری دولـت از طریق آن این مناطق را تسـخیر 
می کنـد، در آن هـا نفـوذ می کنـد و آن هـا را تحت 
کنتـرل می گیـرد. اهـداف اقتصـادی ایـن مبـارزۀ 
جـاری میـان سـرمایه داری و جوامـع دارای یـک 

»اقتصـاد طبیعـی« بر چهار قسـم اسـت: 
1. کسـب فـوری منابـع مهـم نیروهـای تولیـدی 
اولیـه،  جنگل هـای  در  شـکار  زمیـن،  ماننـد 
و  کانی هـا  و  قیمتـی  سـنگ های  معدنـی،  مـواد 
محصـوالت گیاهـی خـاص مانند کائوچـو و غیره 
2. آزادسـازی« نیـروی کار و بـه خدمـت گرفتـن 

ن  نا آ
۳. باب کردن اقتصاد کاالیی

۴. تفکیک تجارت و کشاورزی. 
توضیـح  بعـدی  فصل هـای  در  لوکزامبـورگ 
در  سـرمایه  خونیـِن  پیروزی هـای  کـه  می دهـد 
کاالیـی،  اقتصـاد  ترویـج  بـا  بخـش  چهـار  ایـن 
انحـالل اقتصادهـای دهقانـی کوچک با گسـترش 
از  حمایـت  سیاسـت  بین المللـی،  وام هـای 
نظامی گـری  و  داخلـی  فراورده هـای  و  صنایـع 
همـراه اسـت. شـباهت آن بـا بررسـی مارکـس از 
»به اصطـالح انباشـت اولیـه« در پایـان جلـد اول 
دربـارۀ  لوکزامبـورگ  و  اسـت  مشـهود  سـرمایه 
جریـان فالکـت انسـانی کـه در رد پـای فاتحـان 
بـه جـا می مانـد، همـان نظـر را دارد. »از آن جا که 
انجمن هـای بـدوی بومیـان قوی تریـن حمایت هـا 
را بـرای سـازمان های اجتماعـی و پایه هـای مادی 
بـا  بایـد  سـرمایه  می کنـد،  ارایـه  آن هـا  هسـتی 
نابـودی  نظام منـد و  بـرای تخریـب  برنامه ریـزی 

تمـام واحد هـای اجتماعـی غیرسـرمایه دارانه کـه 
مانـع توسـعۀ آن می شـود، آغـاز کنـد.« در عیـن 
حـال، لوکزامبـورگ بـا تأکیـد بر این که خشـونت 
صرفـًا مقدمه یی برای انباشـت سـرمایۀ متعارف یا 
واقعـی را شـکل نمی دهـد، توضیـح می دهـد کـه 
»... مـا از مرحلـۀ انباشـت اولیه گـذر کرده ایم؛ این 

فرآینـد کمـاکان ادامـه دارد.« 
تشـریح  در  لوکزامبـورگ  فوق العـادۀ  تیزبینـی 
منظـر  از  امپریالیسـتی  سـلطۀ  واقعیت هـای 
از  قـرار دارنـد،  کشـورهایی کـه در معـرض آن 
از  می گیـرد.  سرچشـمه  دوگانـه  خاسـتگاهی 
سـویی، او درک جزمـی از تکامـل سـرمایه داری 
را کـه در میـان بسـیاری از سوسیالیسـت ها رواج 
دارد، بـه نقـد می کشـد. آنـان فقـط در صورتی به 
فرآیندهـای تاریخـی عالقـه نشـان می دهنـد که با 
دریافت هـای نظـری انتزاعی آن ها کامـاًل هماهنگ 
باشـد. در نتیجـه بـه عنـوان مثـال، او رابطۀ خطی 
و میکانیکی بین سـرمایه داری و گسـترش کار آزاد 
را رد کـرد. او پـس از تصدیـق ایـن  کـه »رهایـی 
نیـروی کار از شـرایط بـدوی اجتماعـی و جـذب 
از  یکـی  سـرمایه داری،  مـزدی  نظـام  توسـط  آن 
سـرمایه داری  گریزناپذیـر  تاریخـی  پایه هـای 
اسـت« در ادامـه بـه تناقض هـای بسـیاری کـه در 
ایـن فرآینـد وجود دارد، اشـاره کرد: »بـرای اولین 
شـاخۀ تولیـد سـرمایه دارانۀ حقیقی یعنـی صنعت 
پنبـۀ انگلیـس، نـه تنهـا پنبـۀ ایالت هـای جنوبـی 
امریـکا ضـروری بود، بلکـه میلیون ها سیاه پوسـت 
آفریقایـی بـرای تأمیـن نیـروی  کار در مـزارع بـه 
امریـکا گسـیل شـدند- گرفتن نیـروی کار الزم از 
جوامع غیرسـرمایه داری، به اصطالح »مسـالۀ کار«، 
بـرای سـرمایه در مسـتعمرات از اهمیت بیش تری 
برخـوردار اسـت. تمـام روش های ممکـن »اجبار 
مالیـم« بـرای حل این مشـکل یعنی انتقـال کار از 
نظام هـای اجتماعی پیشـین به زیر فرمان سـرمایه، 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. جـدا از ایـن، درک 
قـدرت  تاریخـی،  توسـعۀ  پیچیده گی هـای  از 
موضع گیـری لوکزامبـورگ از مخالفـت صریـح او 
بـا گسـترش امپریالیسـتی ناشـی می شـود؛ آن هـم 
در زمانـی کـه بسـیاری از سوسـیال دموکرات های 
معتدل تر مشـتاق بودنـد تا اسـتعمار و نظامی گری 
بپذیرنـد.  بالقـوه مترقـی  نیروهـای  را بـه  عنـوان 
برده گـی،  بـرای  لوکزامبـورگ  تاریخـی  تحلیـل 
اقتصادهـای  نابـودی  و  اسـتعماری  بهره کشـی 
طبیعـی، نـه از رهگـذر تقابـل آن هـا بـا توسـعۀ 
سـرمایه دارانۀ »معمـول« و بهره کشـی از پرولتاریـا 
در غـرب بلکـه بـا نشـان دادن آن هـا بـه عنـوان 
نهایـت  آن،  منظـر وی - ضـروری  از  مکمـل - 
چیـزی  همـان  ایـن  می شـود.  قایـل  را  اهمیـت 
اسـت کـه لوکزامبـورگ را بـه زعـم فن درلیندن به 
»نخسـتین مارکسیسـتی ]بـدل کـرد[ کـه در تالش 
بـود تا مفهـوم حقیقتـًا جهانی همبسـتگی از پایین 

را بسـط دهـد.« 

انـکار تمام عیـار کتاب انباشـت سـرمایه از سـوی 
سوسیالیسـتی  جنبـش  راسـت  و  چـپ  جنـاح 
بینش هـای لوکزامبـورگ را بـرای چندیـن نسـل 
مدفـون کـرد. امـا چنـدان تعجـب آور نیسـت کـه 
ایـن بینش هـا امـروز از نـو کشـف شـده اند. وقتی 
بولسـانارو خصوصی سـازی  دسـتورکار  می بینیـم 
بـه  بـه  وقتـی  یـا  اسـت،  اسـتوایی  جنگل هـای 
ویرانـی گسـترده یی می اندیشـیم کـه شـرکت های 
زیسـت بوم های  و  جماعت هـا  روی  چندملیتـی 
اندونـزی  بخش هـای  از  بسـیاری  در  سـنتی 
صـورت داده، نمی توانیـم درک لوکزامبـورگ را از 
پیوندهای میان امپریالیسـم و سـرمایه که هرچیزی 
را کـه فراتـر از مرزهـای خـود باشـد می بلعـد، 
تحسـین نکنیـم. بـا این حـال، این کشـف دوباره، 
مسـایل دشـواری را هـم بـرای تحلیـل و تعریـف 
لوکزامبـورگ  خـود  کـه  چیـزی  می کنـد،  طـرح 
هرگـز از مواجهـه بـا آن هـراس نداشـت. دیویـد 
هـاروی جغرافیـدان مارکسیسـت بـا صورت بندی 
مجدد نظریۀ لوکزامبورگ از توسـعۀ سـرمایه داری 
سـلب  راه  از  سـرمایه  »انباشـت  عنـوان  تحـت 
مالکیـت« سـهم بزرگـی در تجدیدحیـات ارزیابی 

لوکزامبـورگ داشـته اسـت. 
بـا ایـن حـال، ایـن اصطـالح نـزد هـاروی، نه تنها 
دسـت اندازی سـرمایه به جوامعی را دربر می گیرد 
کـه پیش از این دسـت کم تـا حدودی توانسـته اند 
بـازار را مهـار کننـد، بلکه فرآیند سـنتی تری را نیز 
شـامل می شـود کـه از رهگـذار آن سـرمایه داران 
در  رقبـای شکسـت خوردۀ خـود  غنایـم  موفـق، 
نظـام سـرمایه داری را از طریـق ابـزار اقتصـادی 
»متعـارف«، فسـاد یـا دزدی و یـا بهره بـرداری از 
حاکمیـت می بلعنـد. ایـن برابرسـازی دو پدیـدۀ 
تاریخـی بسـیار متفـاوت باعـث می شـود هـاروی 
چنیـن اسـتدالل کند کـه در دورۀ نولیبرالیسـم، در 
واقـع »انباشـت از راه سـلب مالکیـت« بـه شـکل 
غالـب انباشـت تبدیـل شـده اسـت. امـا بـه نظـر 
تأکیـد  تفسـیری،  جابه جایـی  ایـن  بـا  می رسـد 
لوکزامبـورگ بـر پیوسـته گی انباشـت سـرمایه - 
آن طـور کـه مارکـس درک کـرده بـود - فرآینـد 
عـادی تراکم و تمرکز سـرمایه و ادغـام حوزه های 
غیرسـرمایه دارانه، به شـدت تضعیف شـده اسـت. 
بازتفسـیر هـاروی مسـالۀ بغرنجـی ایجـاد می کند: 
»بیـرون« از انباشـت جهانـی سـرمایه در قـرن 21 
تأکیـدی  لوکزامبـورگ  خوانـدن  اسـت؟   کجـا 
اسـت بـر اهمیـت راهبـردی یافتـن پاسـخ ایـن 
پرسـش. زیـرا هرچنـد مـا دربـارۀ مباحـث نظری 
کـه کتـاب انباشـت سـرمایه مطـرح کـرده اسـت، 
قضـاوت می کنیـم، مهم ترین توانایـی آن در همان 
شـیوه یی نهفتـه اسـت کـه این اثـر از رهگـذار آن 
مبارزه هـای پیرامونـی بـا سـرمایه را بـا مناقشـات 

مرکـز ایـن نظـام پیوند داده اسـت. 
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بـه نظـر شـما پیش گویـی آینـده، امکان پذیـر 
افـرادی  دسـته  آن  از  شـما  اگـر  اسـت؟ 
ناممکـن  کاری  ایـن  می گوینـد  کـه  هسـتید 
اسـت، احتمـاالً این هشـت نویسـندۀ مشـهورِ 
داسـتان های علمـی - تخیلـی، باید شـما را در 
ایـن زمینـه متقاعد کنند. این هشـت نویسـندۀ 
ژول ورن  از  تخیلـی،   - علمـی  داسـتان های 
کـه ظاهـراً انترنـت را پیش بینـی کـرده بـود تا 
آرتـور سـی کالرک کـه پرینتر هـای سـه بُعدی 
را پیش بینـی کـرده بـود، ممکـن اسـت کمک 
کنند تا شـما بـه چنین احتمالی بیندیشـید. این 
نویسـنده گان، بـه شـهادت آثارشـان، آینده یـی 
را دیدنـد کـه در واقـع چهـرۀ جهـاِن امـروزِ 
مـا بـود؛ امـا واقعـًا وقتـی کـه سـخن از تـوان 
مشـاهدۀ آینـده در میان اسـت، ایـن توانایی را 

می نامیـد؟ چـه 

ژول ورن و پیش بینی فناوری های قرن 2۰
ژول ورن در اولیـن ُرمـان خـود »پاریـس در 
قـرن بیسـتم« دقیقـًا بخـش اعظمـی از قـرن 
ورن  ژول  بـود.  کـرده  پیش بینـی  را  گذشـته 
در سـال 1۸6۳ در ایـن کتـاب منتشـر نشـده، 
نشـان داده کـه از زمـان خـود بسـیار جلوتـر 
بـوده اسـت. وی در ایـن کتـاب بـه درسـتی 
چیزهایـی، چـون زنده گـی در حومـۀ شـهرها 
در مقیـاس بـزرگ، اشـتغال زنـان در خـارج 
از خانـه، موسـیقی الکترونیکی سـینتی سـایزر 
فـروش  بـرای  را  اصـوات  و صنعـت ضبـط 
آسانسـور،  بـه  مجهـز  و همچنیـن شـهر های 
سراسـر  در  الکتریکـی  مصنوعـی  روشـنایی 
شـهر و در تمـام اوقـات شـب، خودرو های با 
سـوخت گاز طبیعـی و بسـیار مـوارد دیگر را 

پیش بینـی کـرده بـود.
او در سـال 1۸65 نیـز کتاب »سـفر بـه ماه« را 
نوشـت و در همیـن کتـاب، موشـک هایی را 
توصیـف کـرد کـه می تواننـد انسـان ها را بـه 
انتقـال دهنـد. موشـک هایی کـه یـادآور  مـاه 
سـفینه ماه پیمایی اسـت که در سـال 1۹6۹ در 
سـفینه آپولـو 11 مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
در همیـن کتـاب از بادبان های خورشـیدی هم 
صحبـت کـرده اسـت. پدیده یـی که سـرانجام 
بررسـی  بـرای  ناسـا  در سـال 1۹70 توسـط 
سـتاره های دنبالـه دار طراحـی شـد و در سـال 
2010 بـرای نخسـتین بار مـورد اسـتفاده قـرار 
از  نیـز  الکتریکـی  زیردریایی هـای  گرفـت. 
دیگـر پیش بینی هـای محقـق شـده ژول ورن 
اسـت. او در یکـی از مشـهورترین رمان هـای 
خـود به نام »بیسـت هزار فرسـنگ زیـر دریا« 
یـک زیردریایـی الکتریکـی را معرفـی کرد که 
شـخصیت جـذاب ایـن رمـان یعنـی »کاپیتان 
نمـو« در یـک زیردریایـی عظیـم و الکتریکـی 

می کـرد. زنده گـی 

الدوس هاکسلی؛ ویران شهر یا دیستوپیای 
آینده

آینـده  دربـارۀ  اسـرارآمیز  پیش بینی هـای 
»الـدوس هاکسـلی« در کتـاب »دنیای قشـنگ 

نـو« بیـش از هـر چیز دیگـری جذابیـت دارد. 
در ایـن کتـاب او از یـک »جامعـۀ پادآرمانـی« 
جامعـۀ  یـا  اتوپیایـی  جامعـۀ  مقابـل  نقطـه 
ویران شـهری در مقابـل آرمان شـهری سـخن 
خیالـی  آرمان شـهر ها جوامعـی  اسـت.  گفتـه 
و  مثبـت  چیـز  همـه  آن هـا  در  کـه  هسـتند 
ایـده آل اسـت. ترسـیم یـک جامعـه پادآرمانی 
یـا ویران شـهر توسـط نویسـنده گان آینده نگـر 
مطـرح می شـود کـه اغلـب بـا نوعـی بدبینـی 
فناوری هـا همـراه  آینـدۀ توسـعۀ  بـه  نسـبت 
 1۹۳2 سـال  در  نـو«  قشـنگ  دنیـای  اسـت. 
نوشـته شـده اسـت، کـه داسـتان آن در قـرن 
بیست وششـم در لنـدن اتفـاق می افتـد. مقالـۀ 
معـروِف او بـا نام در هـای ادراک نیز در سـال 
1۹5۴ منتشـر شـد کـه بـه شـرح تجربیـات او 

می پـردازد. مسـکالین  از مصـرف  پـس 
قرص هایـی  از  اسـتفاده  هاکسـلی  آلـدوس 
بهبـود می بخشـند  را  افـراد  کـه خلق وخـوی 
ازدیـاد  مشـکالت  و  مولـد  فناوری هـای  و 
جمعیـت را پیش بینـی کـرده بـود. او دربـارۀ 
دنیـای آینـده تصویـری دیسـتوپیایی خـود در 
عیـن حال چشـم انداز جالب و پیشـگویی های 
واقـع  در  کـه  کـرده  ارایـه  شـگفت انگیزی 
تصویـری از زنده گـی در 50 سـال بعد از دهه 
1۹50 اسـت. او در ایـن کتـاب حتا از شـرایط 
انسـان نما هایی  حتـا  یـا  روبـات  پساانسـانی؛ 
برخـی  و  گفتـه  سـخن  روباتیـک  کامـاًل 
پیش بینی هـا از آینـدۀ جهـان کـرد کـه چیـزی 
شـبیه به جهان در سـال 2000 به این سوسـت. 
او می گویـد: »جهـان در 50 سـال آینده با سـه 
مشـکل بـزرگ مواجه اسـت. مشـکل اجتناب 
از جنـگ، مشـکل تغذیـه و تأمین پوشـاک دو 

یـا چهـار میلیـون جمعیـت انسـان که تا سـال 
2000 بـه بیش از سـه میلیـارد افزایش می یابد 
و سـومین مشـکل، تأمیـن مواد مـورد نیاز این 
جمعیـت انبـوه انسـانی اسـت بـدون این کـه 
منابـع و ذخایـر غیرقابـل جایگزیـن سـیاره به 

برسـد.« پایان 
در حالـی کـه پیش بینی هـای او کاماًل درسـت 
بـوده، بـرآورد او از رشـد جمعیت انسـانی نیز 

بـا اغمـاض، البته بـرآورد بدی نبوده اسـت. 

مارک تواین؛ پیش بینی انترنت و رسانه های 
اجتماعی

نوشـته   1۸۹۸ سـال  در  کـه  داسـتانی  در 
ظاهـراً  توایـن«   »مـارک  نویسـنده اش،  شـده، 
بلکـه  تلویزیـون  نه تنهـا  بـود  شـده  موفـق 
را  اجتماعـی  شـبکه های  و  انترنـت  ظهـور 
»از  به نـام  ایـن داسـتان  پیش بینـی کنـد.  هـم 
دوران لنـدن در 1۹0۴«، خبـر از ظهـور چنیـن 
پدیده هایـی داده اسـت. در حالـی کـه اولیـن 
سـاخته  میـالدی   1۹20 دهـۀ  در  تلویزیـون 
شـد، او در ایـن کتـاب از فنـاوری عجیبـی در 
دنیـای آینـده سـخن می گویـد کـه بـه گونـۀ 
حیـرت آوری بـه تلویزیـون و حتـا اسـکایپ 
داسـتان  ایـن  در  همچنیـن  دارد.  شـباهت 
زنده گـی یـک مختـرع جـوان در میـان اسـت 

نـام  بـه  بسـازد  را  دسـتگاهی  توانسـته  کـه 
Telectroscope. ایـن دسـتگاه، اولیـن مدل 
مفهومـی یک سیسـتم تلویزیون یـا ویدیوفون 
بـود. ایـن اصطـالح در قـرن نوزدهـم بـرای 
توصیـف سیسـتم های علمـی مبتنـی بـر دیدن 
و  نـام  گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  دور  از 
مفهـوم این دسـتگاه تا پـس از اختـراع تلیفون 
در سـال 1۸76 مطـرح نشـد و مفهـوم اصلـی 
آن، پـس از اختـراع ابزارهایـی، چـون فکـس 
روی کاغذ و شـنیدن و مشـاهده تصاویر زنده 
از راه دور تکامـل یافـت. گفتـه می شـود کـه 
تخیـالت مـارک توایـن در ایـن کتاب یـادآور 
شـبکه های اجتماعـی هماننـد توییتر اسـت. او 
گفتـه بـود کـه تلکتروسـکوپ می توانـد امور 
روزمـرۀ جهـان را بـرای همـه گان به گونه یـی 

به صـورت تصویـری نشـان دهـد. آزاد و 

آیزاک آسیموف؛ زنده گی با روبات ها

راکـت »فالکون هـوی« کمپانی اسـپیس اکس، 
سـال گذشـته )201۸( در سـفر فضایـی خود، 
نسـخه یی از کتـاب مبانـی سـه گانۀ آسـیموف 
را هـم بـه همراه داشـت. این نشـان از نفوذ و 
اهمیـت آثار آسـیموف، در جهاِن امـروز دارد. 
آیـزاک آسـیموف، مهاجـر روس در امریـکا، 
در سـال 1۹۸۳ پیش بینی هـای جالبـی دربـارۀ 
شـامل  مـوارد  ایـن  داد.  ارایـه  آینـده  دنیـای 
زنده گـی  در  آن  نفـوذ  و  کمپیوتـر  گسـترش 
همکاری هـای  و  روابـط  گسـترش  روزمـره، 
جهانـی، اوقـات فراغت بیشـتر و معـدن کاوی 

اسـت. ماه  در 
آیـزاک آسـیموف، شـاید بیـش از هـر چیـز 
به خاطـر قوانیـن سـه گانۀ روباتیکـش شـناخته 
می شـود کـه طبـق آن اعـالم کـرده اسـت کـه 
چـه  و  مسـتقیم  چـه  روبـات  یـک  کار  اوالً 
غیرمسـتقیم، نبایـد موجـب آسـیب بـه انسـان 
تابـع  بایـد  روبـات  یـک  کـه  آن  دوم  شـود. 
دسـتوران انسـان باشـد مگـر در مـواردی کـه 
مغایـر با دسـتور اول باشـند. سـوم آن که یک 
روبـات بایـد از خـود تـا زمانـی که بـا قوانین 
اول و دوم در تناقـض نباشـد، حفاظـت کنـد. 
کوتاهـی  داسـتان  مجموعـه  روبـات«؛  »مـِن 
اسـت که در سـال 1۹50 میالدی منتشـر شـد 
و یکی از مشـهورترین آثار آسـیموف به شـمار 

می رود. آسـیموف همچنیـن دربارۀ روباتیک و 
آثـار آن بـر وضعیت اشـتغال و نیروی انسـانی 
و نحـوۀ کار کردن انسـان، پدیده )اتوماسـیون( 
بـی کاری  بـروز  و حـذف برخـی مشـاغل و 
پیش بینی هایـی کـرده اسـت کـه اکنـون جهان 
بـه عنـوان واقعیتی جـدی، با آن رویارو شـده 

ست. ا
دربـارۀ  آسـیموف  آیـزاک  پیش بینی هـای 
افزایـش جمعیـت دنیـا و افزایـش آلوده گـی 
نیـز محقـق شـده اسـت. با ایـن تفـاوت که او 
امیـدوار بـود فناوری هـای نـو راهـی را بـرای 
حـل ایـن مشـکالت بـرای بشـر بـاز کنـد. او 
پیش بینـی کـرده بـود کـه انسـان ها با سـاخت 
ایسـتگاه های فضایـی، امـکان معـدن کاوی در 
مـاه را نیـز خواهنـد داشـت. در حـال حاضـر 
تالش هـا برای اجـرای پروژه هـای معدن کاوی 
در سـیارات در جریان اسـت. آیزاک آسیموف 
همچنیـن در آثارش به درسـتی خبـر از جامعۀ 
انسـانی پیچیده یـی داده بـود کـه حاصـل آن 
اسـت. روزی  ماشـین  بـه  انسـان  وابسـته گی 
کـه جدا کـردن کمپیوتر هـا از سـاده ترین امور 
زنده گـی انسـان ناممکـن خواهـد شـد. همان 
تصویر آشـنایی کـه اکنون کمابیـش برای همه 

مـا محقق شـده اسـت.

سـال های  و  هاین الیـن  آنسـون  رابـرت 
نیامـده

 Robert Anson( الیـن«  هایـن  »رابـرت 
Heinlein(، نویسـندۀ امریکایی سبک علمی 
- تخیلـی و یکـی از سـه نویسـندۀ برتـر ایـن 
ژانـر اسـت. او در کنـار آیـزاک آسـیموف و 
آرتـور سـی کالرک یکـی از سـه غـول علمی 
هایـن  می شـود.  محسـوب  دنیـا  تخیلـی  ـ 
الیـن، یکـی از اثرگذارتریـن و در عیـن حـال 
ـ  علمـی  نویسـنده گان  جنجال برانگیزتریـن 
تخیلـی سـخت بـود. از آن جـا کـه در جوانـی 
امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  دریایـی  نیـروی  در 
جنبـۀ  پیش بینی هایـش  بـود،  کـرده  خدمـت 
نظامـی و سیاسـی دارد. پیش بینـی جنگ سـرد 
اوسـت.  پیش بینی هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
در مجموعـۀ »تاریـخ آینـده«، »رابـرت هایـن 
ترسـیم می کنـد. در  را  آینـده  الیـن«، جهـان 
کتـاب »شـورش در سـال 2100«، بـه وضـوح 
شـهروندانی را نشـان می دهـد کـه برخـالف 
یـک سیسـتم اسـتبدادی ظهـور می کننـد کـه 
ریشـه در امریکا داشـته است. »موشـکی به نام 
لونـا« و »سـتارۀ  تاریـک  گالیلـه«، »حفره هـای 
اوسـت.  معـروف  کتاب هـای  از  خامـوش« 
هایـن الیـن در آثـار خـود، رویـای اکتشـاف 
در فضـا را بـه قرن هـا پـس از عصـر مـا پیش 
برده اسـت. مثـاًل در کتـاب »سـتارۀ خاموش« 
سـخن از زمانی اسـت که انسـان سال هاسـت 
بـه وجـود موجـودات زنـده در کـرات دیگـر 
پـی بـرده و حتا بـا آن ها ارتبـاط برقـرار کرده 
اسـت، بـه حـدی کـه رفت وآمـد بـه مریـخ، 
محسـوب  پیش پاافتـاده  بسـیار  کاری  تقریبـًا 
سـخن  سـال هایی  از  همچنیـن  می شـود. 
ایـن  نیـز بـرای  می گویـد کـه بشـر قوانینـی 
تعامـالت وضـع کـرده و به طورکلـی روابـط 
انسـانی با موجـودات فرازمینـی از اصول مهم 
دولت هـا بـا هـدف حفظ صلـح و پیشـگیری 

فرازمینی هاسـت. بـا  از جنـگ 
هایـن الیـن بـه دلیـل نفـوذی کـه بـر نسـل 
دانشـمندان قرن 21 داشـته، یکی از سـه عضو 
شـاخصی اسـت کـه »بـزرگان سـه گانه علمی 
- تخیلـی« نامیـده می شـوند. دو عضـو دیگـر 
ایـن مجموعه »آرتـور سـی کالرک« و »آیزاک 

بودند. آسـیموف« 

و  ژنتیـک  ویرایـش  دیـک؛  کـی  فیلیـپ 
بیـل نو چر

»فیلیـپ کـی دیک« یکـی دیگـر از بزرگ ترین 
تمـام  در  تخیلـی  ـ  علمـی  نویسـنده گان 
دوران اسـت. بسـیاری از آثـار او الهام بخـش 
نویسـنده گان و طـرف داران به طور یک سـان تا 
زمـان مـرِگ او در اوایـل دهۀ1۹۸0 اسـت. او 
 DNA دورانـی را پیش بینـی کـرده اسـت که
انسـان به طـور مصنوعـی توسـط فناوری هـای 
آثـار  در  همچنیـن  او  می شـود.  اصـالح  نـو 
خـود از بـروز حادثه یی هسـته یی خبـر داد که 
می گفـت در 1۹۸5 رخ خواهـد داد. )چرنوبیل 

در سـال 1۹۸6 رخ داد.(

پیش بینـی چاپگـر  و  آرتـور سـی کالرک 
ی سـه بُعد

در دهـۀ 1۹60 آرتـور سـی کالرک فیزیکـدان 
و نویسـندۀ مشـهور بریتانیایـی، پیش بینی های 
بسـیار جالبـی را دربـارۀ آینده مطـرح کرد. او 
کـه دارنـدۀ هفـت مـدرک دکتـرای افتخـاری 
جملـه  از  تجربـی  مختلـف  رشـته های  در 
بـود،  فیزیـک و ریاضیـات  مـدال درجه یـِک 
عمدتـًا به عنـوان نویسـندۀ داسـتان های علمی 
- تخیلی شـناخته شـده اسـت. او از بسـیاری 
ابتـکارات جهـان مـدرن خبـر داد کـه در آن 
زمـان حقیقتـًا جـز تخیـل نامـی نداشـت. از 
جملـه ظهـور انترنـت، چاپ یـا همـان پرینتر 
همچنیـن  کـرد.  پیش بینـی  هـم  را  سـه بعدی 
به گونه یـی عجیـب و غریـب، خبـر از ظهـور 
امـا  داد.  تعلیم دیـده  خدمتـکار  میمون هـای 
پیش بینـی اصلـی آرتـور سـی کالرک، طـرح 
در  کـه  بـود  راکتـی«  »ایسـتگاه های  موضـوع 
پیشـرفته یی  فناوری هـای  پیش بینـی  واقـع 

شـبیه بـه ماهواره هـای امروزیـن بـود.
آرتور سـی کالرک، در سـال 1۹6۴ در جریان 
شـبکۀ  از  تلویزیونـی  مسـتند  یـک  پخـش 
از  خـود  چشـم انداز  از  شـرحی  بی بی سـی، 
ایـن گـزارش  ارایـه کـرد. در جریـان  آینـده 
از نگـرش و عقایـدش  مسـتند، او جزییاتـی 
دربـارۀ آینـده بیـان کـرد و از جملـه اظهـار 
داشـت کـه در آینـده مـردم قـادر خواهند بود 
بـدون این که از مـکان و موقعیت های یکدیگر 
آگاه باشـند، بـا هم تمـاس بگیرند و به آسـانی 
از هـر جـای جهـان که هسـتند، کسـب و کار 
خـود را اداره کننـد. آیـا ایـن اظهـارات شـما 
انترنـت نمی انـدازد؟ او همچنیـن  را بـه یـاد 
از اختـراع آنچـه کـه آن را »دسـتگاه تکثیـر« 
می نامیـد، خبـر داده بـود. طبـق پیش بینی هـای 
او ایـن دسـتگاه در واقـع فنـاوری خاصی بود 
کـه بـرای کپی بـرداری دقیـق از هـر چیـزی 
قابل اسـتفاده اسـت. هرچند که بسـیاری از ما 
احتمـاالً بالفاصلـه به یـاد سیسـتم کپی بـرداری 
چنیـن  امـا  می افتیـم،   Star Trek فیلـم  در 
یـادآور  درعین حـال  می توانـد  دسـتگاهی 
پرینتر هـای سـه بعدی باشـد کـه بـا دقتـی باال 
همچنیـن  او  می کننـد.  کپـی  را  چیـزی  هـر 
مـوارد  و  پزشـکی  پیشـرفت های  دربـارۀ 
توجهـی  جالـب  پیش بینی هـای  نیـز  دیگـری 
کـرده اسـت. شـاید الزم نباشـد کـه یـادآوری 
کنیـم آرتـور سـی کالرک نویسـندۀ مشـهور 
بریتانیایـی، خالـق رمان علمی - تخیلی بسـیار 
معـروف »2001: اودیسـه فضایـی« اسـت کـه 
بیشـتر ما بـا فیلمی بـا همین نام با آن آشـنایی 
داریـم. ایـن فیلم در اصـل برمبنـای این کتاب 
و  شـد  سـاخته  کوبریـک«  »اسـتنلی  توسـط 
جایزۀ اسـکار را برای او و آرتور سـی کالرک 

بـه ارمغـان آورد.
 

منبـع: سیمرغ

 نویسنده گانپیش بینـی آینده توسط
 از انترنت تا سفر به ماه
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اداره  و  کابـل  شـهرداری  مسـووالن  نماینـدگان  مجلـس 
محیـط زیسـت کشـور را در پیونـد بـه افزایـش آلودگـی 

هـوای شـهر کابـل اسـتجواب کردنـد.
 احمـد ذکـی سـرفراز سرپرسـت شـهرداری کابل و شـاه 
زمـان میوندی، معین اداره محیط زیسـت در نشسـت روز 
دوشـنبه )16 جـدی( مجلـس نماینـده گان در پیونـد بـه 

آلوده گـی هـوای کابـل اسـتجواب شـدند.
احمد ذکی سـرفراز سرپرسـت شـهرداری کابـل گفت که 
ایـن اداره در همـکاری بـا سـایر ادارات زیربط به دسـتور 
رییـس جمهـور غنی، بـرای کنتـرل کوتاه مـدت آلوده گی 
تجارتـی،  سـاحات  بـاالی  را  برنامه هـای  کابـل  هـوای 
ترافیـک و شـهرک های صنعتـی آغـاز کـرده و ایـن رونـد 

دارد. ادامه 
جملـه،  از  مختلـف  اصنـاف  کـه  گفـت  سـرفراز  آقـای 
و  حمام هـا  منـزل ،  بلنـد   25 شـهرک ،   17 خبازی هـا، 
حوض هـای آب بـازی  بررسـی شـده کـه اکثـراً فلترهـای 
تصفیـه دود نصـب کـرده و برخی هـای بـه نصـب تعهـد 
کرده انـد. از برخـی اصنـاف کوچـک خواسـته شـده کـه 

کننـد. تبدیـل  بـه گاز  را  سـوخت فوسیلی شـان 
او، در بخـش سـاحات صنعتـی هـم بررسـی  بـه گفتـه 
جریـان دارد و بسـیاری فابریـکات فلتـر نصـب کرده انـد.
او تاکیـد کـرد کـه ایـن اقدام هـا موقتـی اسـت؛ امـا بـرای 
بایـد راه هـای  اقداماتـی الزم  ایـن مشـکل  دایمـی  حـل 

اساسـی جسـتجو گـردد.
آقـای سـرفراز گفـت کـه یکـی از عوامـل کالن آلوده گـی 
هـوا در کابـل نبـود سیسـتم درسـت ترانسـپورتی اسـت. 
شـهرداری،  جملـه  از  اداره  سـه  ترانسـپورتی  بعـد  در 
ترانسـپورت و ترافیـک دخیـل اسـت؛ شـهرداری صـرف 
وزارت  دارد،  مسـوولیت  سـاز  و  سـاخت  قسـمت  در 

ترانسـپورت در بعـد ایجـاد ترانسـپورت عامـه و قوانیـن 
مسـوولیت دارد و ترافیـک هم تطبیق کننده قوانین اسـت.
او مشـکالت اصلـی آلوده گـی هـوا را عدم تطبیـق قوانین 
خوانـد و تاکیـد کـرد کـه وزارت ترانسـپورت بایـد هـر 

شـش مـاه وسـایط شـهری را چـک و کنتـرل کند.
بـه گفتـه او، تنهـا شـهرداری کابـل بـرای جلوگیـری از 
آلوده گـی هـوای کابل امکانـات الزم در دسـترس ندارد و 

سـایر ادارات نیـز بایـد در زمینـه همـکاری کننـد.
اخیـراً رییـس جمهـور فرمـان داده اسـت که بـرای کنترل 
آلوده گـی از سـوخت فوسـیلی در سـاحات تجارتـی در 

کابـل جلوگیری شـود.
ادارۀ مسـوول نیـز بـرای جلوگیری از سـوخت مواد دودزا 
و بی کفیـت اقدامـات جداگانـۀ را روی دسـت گرفته انـد، 
اقدامـات  ایـن  کـه  دارنـد  بـاور  شـهروندان  بیشـتر  امـا 
نمایشـی اسـت و خواهـان اقـدام منظم و با برنامـه در این 

رابطـه شـده اند. 
همچنـان، شـاه زمـان میونـدی معیـن اداره ملـی محیـط 
زیسـت نیـز گفـت: »اداره ملـی محیـط زیسـت اقداماتـی 
را روی دسـت دارد؛ ولـی قابـل قناعـت نیسـت. پالن پنج 
سـاله مبـارزه بـا آلوده گـی محیـط زیسـت در کشـور تهیه 
شـده و ایـن پـالن بـه تازه گـی از طـرف کابینـه نیـز مورد 

تاییـد قـرار گرفته اسـت.«
بـه گفتـه او، در ایـن پـالن 1۳ سـکتور )صحـت، معارف، 
تحصیـالت، معـادن، صنایـع و ادارات متفرقـه( شناسـایی 
شـده کـه سـبب آلوده گـی هـوا می شـود و نیـز بیشـتر از 
50 مورد آالینده در این سـکتورها شناسـایی شـده اسـت.

او گفـت کـه مامـوران اداره محیـط زیسـت در جریـان 
بررسـی ها بـا ممانعت هـای مواجـه شـده و از ورود آنـان 

بـه فابریکه هـا، حمام هـا و سـایر اصنـاف جلوگیری شـده 
ست. ا

از فرمـان رییـس  تاکیـد کـرد کـه پـس  آقـای میونـدی 
جمهـور در زمینـه جلوگیری از افزایـش آلوده گی هوا، 1۹ 
مـورد تطبیقـی شناسـی و ادارات مربـوط به تمـام اصناف 
یـک هفتـه مهلـت داده تـا سیسـتم های تصفیـه دود را در 

فابریـکات شـان نصـب کنند.
بـه گفته او، بررسـی ها از شـهرک آریا آغاز شـده و دیروز 
از ریگریشـن ها، داش هـای گـج پـزی و خشـت پـزی در 

سـاحه پغمـان نظـارت صورت گرفته اسـت.
او بـا اشـاره بـه این کـه بسـیاری از فابریـکات در ده سـبز 
کابـل انبارهـای رابـر را می سـوزانند، افـزود کـه ادارات 
زیربـط موضـوع بررسـی کیفیـت مـواد نفتـی را هـم آغاز 
کـرده کـه در مرحلـه اول 6 تانـک تیل به شـکل نمونه در 

شـهر کابل بررسـی شـده اند.
بـا ایـن وجـود، میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلـس 
بـرای  ایـن مسـووالن  اظهـارات  نماینـده گان گفـت کـه 
کنتـرل آلوده گـی هوای کابـل قناعت بخش نیسـت و آنان 
بایـد در یـک جلسـه مشـترک کمیسـیون محیـط زیسـت 
مجلـس، مشـترکًا راه هـای حـل اساسـی ایـن معضلـه را 

دریافـت کننـد.
برخـی نماینـده گان تاکیـد کردنـد میـزآن الودگـی هـوای 
کابـل بـه عنـوان آلوده تریـن شـهر در جهـان بـه بیشـتر از 
500 درجـه رسـیده؛ امـا اداره محیط زیسـت گفت که این 
آمـار دقیـق نیسـت؛ زیـرا به جـز از سـفارت امریـکا یک 
نقطـه شـهر کابـل را در می گیـرد، دیگـر هیچ آله یـی برای 

تشـخیص آلوده گـی در ایـن شـهر وجود نـدارد.

کابـل ښـاریان وايـي، پـه دې ورسـتیو کـې د 

جنايـي جرمونو پیښـې زیاتې شـوې، چې دوی 

یـې سـخت اندېښـمن کـړي دي.

عـي سـینا مظفري پـه ماشـومتوب کـې د مور 

او پـار لـه سـیوري بـې برخـې شـو، څلـور 

وروڼـو په ډېرې خـوارۍ تر پوهنتون ورسـاوو.

نومـوړی د کابل پوهنتـون د ژورنالیزم پوهنځي 

د دریـم کال محصـل و، چـې یـو کال تعجیـل 

امریکايـي  افغانسـتان  د  او  واخیسـت  یـې 

پوهنتـون کـې یـې زده کـړې پیـل کـړې.

خـو وسـله والـو غلـو د ده د لـوړو زدکـړو پـه 

ارمـان عـي د خـاورو ډېـرۍ واړولـې او د یـو 

مبایـل او لـپ ټـاپ کمپیوټـر لپـاره یـې وواژه.

د مظفـري د کاکا زوی محمـد ضیـا مظفـري د 

نوموړي د مرګ کیسـه داسـې کوي: »تیره شـپه 

عي سـینا لـه پوهنتون نـه راغی، ماتـه یې زنګ 

وواهـه چـې رسک تـه رسـیدلی یـم، ورتـه مـې 

وویل درشـم ویـل یې نـه اوس کور ته رسـیږم، 

شـپږ دقیقې وروسـته یـې راته زنـګ وواهه چې 

زه غلـو پـه چاقـو ووهلـم، زه چې راغلـم، غله 

تښـتیديل و، پـه دغـه کوڅه کې چې عي سـینا 

یـې وهلـی، څو غاوې شـوي.«

قدیـر مظفـري د غي سـینا ورور چـې دی ورته 

پـه کوچنیـوايل کـې یتـم پاتـې شـوی و وايـي، 

ځوانیمـرګ ورور مـې نـړۍ ارمانونـه لـه ځانـه 

رسه ګورتـه یـوړول.

نومـوړی له دولت غـواړي چـې د ورور قاتلین 

یـې ونیيس.

نـه لـرم، زه  هغـه زیاتـه کـړه: »د خـرو تـوان 

لـه اړنـدو ارګانونـو غـواړم چـې پـه هېـواد پـه 

ټینـګ  امنیـت  کابـل کـې  پـه  توګـه  ځانګـړې 

کـړي، مونـږ نـن یو عي سـینا لـه السـه ورکړ، 

کـه د امنیـت غم ونه خـوړل يش، لسـګونه نور 

بـه هـم لـه السـه ورکړو.

کابـل ښـاریان وايي، چې له ماښـام وروسـته د 

غلـو او مجرمینـو لـه ډاره لـه کـوره د بانـدې نه 

راوتای. يش 

نـه  د  ارګانونـو  امنیتـي  د  چـې  وايـي،  دوی 

پاملرنـې لـه املـه هـره شـپه پـه کابـل ښـار کې 

غـل خلـک لوټـي او که یـې مقامـت وکړ وژين 

. یې

بـل خـوا د افغانسـتان د کورنیو چـاروو وزارت 

کـه څه هـم د د روانې جـدې میاشـتې د قتلونو 

خـو  ورکـوي  نـه  معلومـات  اړه  پـه  غـاو  او 

وايـي، چـې یوازې پـه تېرې قوس میاشـت کې 

پـه کابـل ښـار کـې ۲۳۰ جنايي پېښـې کشـف 

شـوې، چـې پـه تـړاو یـې ۲۴۱تنه نیول شـوي 

او پـه دوی کـې ۳۳ یـې قاتلیـن دي.

د کابـل امنیـې قومنـداين پـه کابـل ښـار کـې د 

جرایمـو زیاتوالـی منـي خـو وايـي، یـوازې په 

تېـرو پنځلسـو ورځـو کـې د غـاوو، اخاقـي 

فسـاد او قتـل پـه تـور دوی ۴۳ تنه نیـويل دي.

د کابـل امنیـه قومندانـۍ ویاند فـردوس فرامرز 

وايـي: »پـه ټول تـوان هڅه کـوو، چـې د دغې 

پېښـې عاملین ونیسـو، پېښـه تـر پلټنـې الندې 

کابـل  د  يش،  ونیـول  قاتلیـن  ژربـه  ډېـر  ده، 

امنیتـي ټیم لـه جرایمو رسه ټینګه مبـارزه کوي، 

لـه خلکو غوښـتنه کـوو، چې پـه دې برخه کې 

لـه پولیسـو رسه مرسـته وکړي.«

کابـل ښـاریان وایـي، کلـه چـې پولیـس تـورن 

کسـان ونیـيس، نو ډېـر ژر له بنـده خاصیږي، 

چـې دې کارغلـه نـور هـم زړه ورکړي.

د کورنیـو چـارو وزارت دغـه خـره نـه منـي او 

وايـي، چـې دوی لـه غلـو رسه قانـوين چلنـد 

. ي کو

چـالش آلـوده گـی هـوا
مجلس مسووالن ادارۀ محیط زیست و شهرداری را استجواب کرد

کابل یو شمیر ښاریان:

 د جنـايي جرمـونو د پیښو زیاتـوايل انـدېښمن کـړي یـوو

ادعای سفیر پیشین امریکا در خصوص 
ناکامی طرح کودتا در پاکستان

ریچارد اولسـون، سـفیر پیشـین امریـکا در اسـالم آباد که 
پنـج سـال پیـش از سـوی عمـران خـان، متهم بـه دخالت 
در امـور داخلـی پاکسـتان شـده بـود، اکنون مدعـی خنثی 
ارتـش  وقـت  فرمانـده  توسـط  نظامـی  کودتـای  شـدن 

شد. پاکسـتان 
کـه  نوشـت  یک شـنبه  روز  نیـوز  د  پاکسـتانی،  روزنامـه 
ریچـارد اولسـون مدعـی شـده که جنـرال راحیل شـریف 
فرمانـده وقـت ارتش پاکسـتان تـالش کودتـای نظامی در 

سـال 201۴ میـالدی را خنثـی کـرد.
سـفیر پیشـین امریـکا رییـس وقـت سـازمان اطالعـات-
امنیـت ارتش پاکسـتان )ISI( را به طراحـی کودتای ناکام 
علیـه حکومـت غیرنظامی متهم کرد و افـزود: ما اطالعاتی 
دربـاره اینکـه جنرال ظهیر االسـالم رییس وقـت »آی اس 
آی« بـرای یـک کودتـا در مـاه سـپتامبر 201۴ بسـیج مـی 

شـود، دریافـت کردیم.
زمـان اعالم شـده از سـوی اولسـون بـه ایـام تحصن ضد 
پاکسـتان برمی گـردد روزهایـی کـه  پایتخـت  دولتـی در 
»عمـران خـان« رییـس حـزب تحریـک انصاف )نخسـت 
وزیـر فعلـی( و حامیانـش علیـه حکومت نواز شـریف به 
خیابان هـا ریختنـد. عمـران خـان همچنیـن در آن زمان از 
ریچـارد اولسـون سـفیر وقت امریکا خواسـت تـا در امور 
داخلـی پاکسـتان دخالـت نکنـد و کاخ سـفید را نیـز از 

هرگونـه دخالـت در پاکسـتان بـر حذر داشـت.
سـفیر پیشـین امریـکا می گوید کـه جنرال راحیل شـریف 
بـا برکنـاری فـوری رییس وقت سـازمان اطالعـات ارتش 

پاکسـتان طـرح کودتـای نظامـی را خنثی کرد.
روزنامـه د نیـوز یـاد آورشـده کـه افشـاگری اولسـون در 
کتـاب جدیـد شـجاع نـواز بـرادر جنـرال آصـف نـواز 
فرمانـده فقیـد ارتش پاکسـتان در خصوص روابـط امریکا 

و پاکسـتان درج شـده اسـت.
کتـاب مـورد نظـر شمشـیرهای متقابـل نـام دارد کـه یک 
کتـاب معتبر دربـاره تاریخ ارتش پاکسـتان تلقی می شـود. 
نویسـنده ایـن کتـاب همچنیـن به جاسوسـی امریـکا علیه 
جنرال شـجاع پاشـا و جنرال ظهیراالسـالم روسـای سابق 

سـازمان آی اس آی نیـز اشـاره کرده اسـت.
پیـش از سـال 201۴، ماجـرای یـک کودتـای احتمالی در 
پاکسـتان جنجـال آفریـن شـد و آن زمـان سـبب شـد تـا 
مقام هـای نظامـی و غیرنظامـی ایـن کشـور رو در روی 

هـم قـرار گیرند.
امریـکا،  مقیـم  پاکسـتانی  تاجـر  یـک  اعجـاز‹  ›منصـور 
انتشـار مقاله یـی در روزنامـه  بـا  اواخـر سـال 2011  در 
›فایننشـال تایمـز‹ مدعـی شـده بـود کـه »آصـف علـی 
نامه یـی  پاکسـتان  وقـت  جمهـوری  رییـس  زرداری« 
محرمانـه بـه »مایـک مولـن« رییـس وقـت سـتاد ارتـش 
عملکـرد  از  را  خـود  نگرانـی  آن  در  و  نوشـته  امریـکا، 
ارتـش و سـازمان های اطالعاتـی پاکسـتان در قبـال دولت 

غیرنظامـی ایـن کشـور ابـراز کـرده بـود.
در  اعجـاز  پاکسـتانی،  رسـانه های  گـزارش  اسـاس  بـر 
اظهـارات خـود مدعـی شـد کـه نامـه مـورد نظـر توسـط 
حسـین حقانـی سـفیر وقـت پاکسـتان در واشـنگتن بـه 

اسـت. امریـکا رسـیده  نظامـی  مقام هـای  دسـت 

افغانستان صحنۀ تئاتر...
وقتـی سـخن از مشـارکت ملـی می زنیـم، ضرورتـش دقیقًا همینجاسـت. در یـک برهٔه 
حسـاس کشـور یـا تحـول منطقـٔه کـه کمـاکان تأثیـر پذیـری دارد، در مسـیر عبـور از 
بحـران، چگونـه در قالـب مشـارکت  ملـی، بـا داشـتن تعریف همگـون از منافـع ملی، 
کنـار گذاشـتن مالحظـات گروهـی، سیاسـی، ایدیولوژیـک...، در یـک تصمیـم گیری 
مشـترک بـا اعالم پالیسـی یکدسـت، ممثـل منافع ملـی خویش، به خصـوص در محیط 

بین المللـی باشـیم.
مشـارکت ملـی بـه این معنی نیسـت که چند تاجر سیاسـی یا بی هیچ اندیشـه و چشـم 

انـداز در سیاسـت، تعـدادی فرصت طلـب ارزش فـروش و بی اصول، عده یـی معامله 
گـِر معـروف بـا جمعـی وابسـته کـه بـه هیـچ دغدغـٔه درونـی و صـدای وجدانی یک 
رسـالت خدایـی، وطنـی یـا مردمـی دل و گـوش نسـپاریده اند، در یـک رشـتٔه هـوس 

ثـروت و توهـم قـدرت با هـم یکجا سـاخته شـوند و تمثیل مشـارکت ملـی نمایند!
اکنـون معتقد شـده باشـیم کـه گـذار از وضعیِت موجود، بـدون مشـارکت ملی تعریف 
شـده در یـک سـاختار عادالنـٔه جدیـد یـا بـا آرایـش نـو معطـوف بـه ثبات، متشـکل 
از همـه نیروهـای صـادق، متعهـد، رسـالتمند، آنانـی کـه افغانسـتان را برای افغانسـتان 

می خواهنـد، نـه به خاطـر امنیـت ملـی دیگـران، نـه مقـدور اسـت و نه میسـور.
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یا مدل های  آ
نند  تی می توا یاضیا ر
موفق به پیش بینی 

ند؟ یخ شو تار

اول اینکــه برخــی افــراد کــه از یــک طبقــه 
ــب  ــد، اغل ــواده بودن ــک خان ــی از ی ــا حت ی

ــد. ــل در می آوردن ــۀ مقاب ــر از جبه س
و نکتۀ 

دوره هــای  در  انقالب هــا  اینکــه  دوم 
تاریخــی خاصــی متراکــم شــده بودنــد 
ــا  ــرن 1۸ ت ــای 1۴ و 17 و اواخــر ق -قرن ه
ــرای  اوایــل قــرن 1۹- امــا دلیــل روشــنی ب
بــه جــوش آمــدن تنش هــای طبقاتــی در آن 
دوران خــاص، و نــه در دوره هــای تاریخــی 
دیگــر، وجــود نداشــت. او گمــان کــرد کــه 
ــند  ــری در کار باش ــای عمیق ت ــد نیروه بای
و تصمیــم گرفــت ایــن نیروهــا را بشناســد.
به لطــف  گلدســتون  خوشــبختانه، 
بی پولــی اش دســتیار آموزشــی یکــی از 
ــام  ــاروارد به ن ــگاه ه ــان دانش جمعیت شناس
ــم  ــه چش ــی ک ــد، کس ــنیک ش ــورج ماس ج
گلدســتون را بــه روی تأثیــر ژرف اجتماعی، 
ــت در  ــاد جمعی ــادِی ازدی ــی و اقتص سیاس
ــاز  ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــکای پ آمری
ــا  ــی جمعیــت جــوان ب ــاد ناگهان کــرد. ازدی
تنش هــای جدیــدی در جامعــه همــراه شــد، 
ــازار کار و  ــر ب ــار ب ــش فش ــه افزای ازجمل
ــی.  ــای افراط ــه ایدئولوژی ه ــدید ب ــل ش می
ــا  ــه آی ــرد ک ــن فکــر می ک ــه ای گلدســتون ب
ــی  ــای جمعیت ــن انفجاره ــت ای ــن اس ممک
نقشــی در دوره هــای آشــوب جوامــع دیگــر 
ــرد  ــۀ ۸0 شــروع ک ــد. او در ده ــته باش داش
ــه  ــوط ب ــات مرب ــب آرشــیو اطالع ــه ترکی ب
از  پیــش  دهه هــای  در  جمعیــت  رشــد 

وقــوع انقالب هــای اروپایــی.
ــطح  ــات در س ــر، اطالع ــال پیش ت ــد س چن
موردنیــاز گلدســتون در دســترس نبــود، امــا 
»گــروه بررســی تاریــخ جمعیــت و ســاختار 
انگلســتان  در  کیمبریــج«10  اجتماعــی 
عــالوه بــر گروه هــای مشــابه دیگــر در 
سراســر اروپــا تــالش ســختی را بــرای 
بازســازی تاریخچــۀ جمعیتــی براســاس 
ــی  ــع حیات ــت وقای ــر ثب ــد دفت ــی مانن منابع
ــتون  ــر گلدس ــوق دیگ ــد. مش ــاز کرده ان آغ
انتشــار اطلــس تاریخــی جمعیــت جهــان11 
ــز  ــارد جون ــودی و ریچ ــن مک ای ــر کالی اث
»هم زمانــی  کــه  بــود،   1۹7۸ ســال  در 
ــد  ــش زاد و ول ــگفت انگیزی« را در افزای ش
ــیا در  ــا و آس ــِی اروپ ــای جمعیت و انفجاره
طــول هــزاران ســال نشــان مــی داد. او پــس 
ــداد و  ــا اع ــن ب ــار رفت ــاه کلنج ــد م از چن
ــه  ــف را تجرب ــۀ کش ــرانجام لحظ ــام، س ارق
ــی  ــًا افزایش ــود: واقع ــز ب ــرد: »حیرت انگی ک
ناگهانــی در رشــد جمعیــت ســه نســل قبــل 
ــزرگ  ــا انقــالب ب ــوع هــر شــورش ی از وق

تاریخــی مشــاهده می شــد«.
هجدهــم  قــرن  در  مالتــوس  تومــاس 
اســتدالل کــرد کــه باالخــره ســرعت رشــد 
جمعیــت از منابــع رشــد پیشــی می گیــرد و 
ــار ســّمی کشــمکش و بیمــاری  فــرو  در غب
می افتــد، تــا وقتــی کــه دوبــاره بــه تناســبی 
ــدی  ــد جدی ــاز رش ــد و ف ــر برس کنترل پذی
ــه اش را از  ــتون نظری ــد. گلدس ــاز کن را آغ
ــن  ــۀ مهــم ای ــا نکت مالتــوس وام گرفــت، ام
اســت کــه گریزناپذیــری شــوم چنیــن 
ــن  ــرد. در ای ــذف ک ــه ای را در آن ح چرخ
نظریــه ادعــا شــده بــود کــه رشــد جمعیــت 
ــی آورد و هــر  ــع انســانی فشــار م ــر جوام ب
ــده  ــه روش پیچی ــار را ب ــن فش ــه ای جامع
می کنــد.  تحمــل  خــود  اختصاصــِی  و 
ــرزه  ــه زمین ل ــت را ب ــن وضعی گلدســتون ای
تشــبیه می کنــد. نیروهــای لــرزه ای تــا زمــان 
ــود،  ــته می ش ــن انباش ــر زمی ــرزش در زی ل
زمیــن  روی  ســاختمان های  اینکــه  امــا 
ــا در  ــد ی ــرو می ریزن ــد، ف ــا می مانن پابرج
حــد متوســط آســیب می بیننــد بــه وضعیــت 
ساختشــان بســتگی دارد. به همیــن دلیــل 
ــی  ــی خاص ــک دورۀ تاریخ ــا در ی انقالب ه
بیشــتر می شــوند، امــا در دوره ای دیگــر 
ــع را از  ــۀ جوام ــد هم ــفتگی ها نمی توان آش

ــا در آورد. پ
ــف  ــر مختل ــه عناص ــت ک ــتون دریاف گلدس
ــا-  ــگان، توده ه ــت، نخب ــه -دول ــک جامع ی
ــن فشــارها نشــان  ــه ای ــی ب ــش متفاوت واکن
دارنــد.  نیــز  برهم کنــش  امــا  می دهنــد، 
ــده ای  ــامانۀ پیچی ــا س ــر، او ب ــارت دیگ به عب
ــارش  ــد رفت ــه می ش ــت ک ــر و کار داش س
را به بهتریــن شــکل بــه زبــان ریاضــی 
نشــان داد. مــدل او بــرای علــت وقــوع 
انقالب هــا شــامل مجموعــه ای از معــادالت 

ــاده  ــان س ــه زب ــوان ب ــه می ت ــود، ک می ش
این گونــه بیــان کــرد: جمعیــت پیوســته 
ــد  ــه ای می رس ــه مرحل ــد و ب ــد می کن رش
کــه در آن زمیــن دیگــر تــوان تأمیــن منابــع 
ــتاندارد  ــدارد. ســطح اس ــازش را ن ــورد نی م
ــال  ــد و احتم ــن می آی ــا پایی ــی توده ه زندگ
ــی رود.  ــاال م ــردم ب ــونت آمیز م ــیج خش بس
دولــت ســعی می کنــد بــا ایــن وضــع 
مقابلــه کنــد -مثــاًل بــا تعییــن ســقف 
ــه  ــری ب ــن تدابی ــا چنی ــا- ام ــرای اجاره به ب
ــع  ــی می انجامــد کــه مناف ــی نخبگان نارضایت
مالی شــان آســیب می بینــد. از آنجــا کــه 
نخبــگان نیــز همــواره رو بــه فزونی انــد 
ــر ســر منبــع محــدودِ مشــاغل بلندپایــه  و ب
ــد،  ــگ دارن ــی تنگاتن ــوذ رقابت ــول و نف و پ
طبقه شــان بــه پذیــرش ضــرر و زیــاِن 
ــد.  ــان نمی ده ــی نش ــل چندان ــتر تمای بیش
ــرای  ــود ب ــور می ش ــت مجب ــن دول بنابرای
ــه دســت ببــرد  ــه خزان آرام کــردن توده هــا ب
ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــی مل و درنتیجــه بده
هرچــه دولــت مقروض تــر شــود، در مقابــِل 
ــری  ــری کمت ــتر انعطاف پذی ــارهای بیش فش
خواهــد داشــت. درنهایــت، آن دســته از 
ــده اند  ــده ش ــیه ران ــه حاش ــه ب ــی ک نخبگان
ــا  ــت از توده ه ــه حمای ــت ب ــل دول در مقاب
ــد  ــترش می یاب ــونت گس ــد، خش برمی خیزن
ــه  ــف شــده اســت ک ــدر ضعی ــت آنق و دول

نمی توانــد جلویــش را بگیــرد.
اندازه گیــری  بــرای  راه هایــی  گلدســتون 
رقابــت  مــردم،  تــودۀ  بســیج  پتانســیل 
ــت  ــون دول ــت دی ــوان پرداخ ــگان و ت نخب
پیشــنهاد داد و مفهومــی تعریــف کــرد به نــام 
ــار  ــی«12 -به اختص ــش سیاس ــاخص تن »ش
پســی )psi( یــا Ψ- کــه حاصل ضــرب 
ــه  ــان داد ک ــود. او نش ــاال ب ــۀ ب ــه مولف س
مقــدار پســی )Ψ( پیــش از انقــالب فرانســه، 
جنــگ داخلــی انگلســتان و دو نــزاع بــزرگ 
دیگــر در قــرن هفدهــم -بحــران عثمانــی در 
آســیای صغیــر و اختالفــات سلســلۀ مینــگ 
تــا کینــگ در چیــن- بــاال رفتــه بــود. امــا در 
ــز در کار  ــل دیگــر نی ــک عام ــورد، ی ــر م ه
بــود: شــانس و تصــادف. شــکافی کوچــک 
ــه  ــا تهاجــم خارجــی- ک ــد قحطــی ی -مانن
در مواقــع دیگــر به آســانی قابــل ترمیــم 
ــوران  ــه ف ــی ب ــش پس ــگام افزای ــت، هن اس
اختــالف و خشــونت می انجامــد. نمی تــوان 
ــی را پیش بینــی  ــۀ چنیــن فوران محــرک اولی
کــرد و بــه زمــان دقیــق وقــوع بحــران پــی  
بــرد، ولــی می تــوان فشــارهای ســاختاری و 
درنتیجــه ریســک چنیــن بحرانــی را انــدازه 

ــت. گرف
مــدل گلدســتون ســاده بــود و خــودش هــم 
می توانســت  او  می کنــد.  تأییــد  را  ایــن 
ــودن  ــاال ب ــا ایــن مــدل نشــان دهــد کــه ب ب
شــاخص تنــش سیاســی وقــوع انقالب هــای 
ــی  ــا راه ــد، ام ــی می کن ــی را پیش بین تاریخ
بــرای پیش بینــی وقایــع آتــی نداشــت. 
ــق  ــب دقی ــه ترکی ــت ب ــتگی داش ــن بس ای
ســه مؤلفــۀ شــاخص پســی و نحــوۀ تعامــل 
ــر.  ــورد نظ ــۀ م ــای جامع ــا نهاده ــا ب آن ه
ناقــص  گرچــه  گلدســتون،  تالش هــای 
ــری  ــالب را از منظ ــد انق ــث ش ــود، باع ب
ــوان  ــه  به عن ــد: ن ــده ببین ــد و نگران کنن جدی
بــرای  دموکراتیــک  اصالحــات  نوعــی 
ــر،  ــد و انعطاف ناپذی ــوخ، فاس ــی منس رژیم
بلکــه واکنشــی در برابــر نوعــی بحــران 
ــل  ــه در تحم ــی جامع ــناختی -ناتوان بوم ش
ــه  ــدرت ب ــه به ن ــت- ک رشــد ســریع جمعی

حــل بحــران می انجامــد.
ایــن الگوهــا بــه گذشــته محــدود نمی شــد. 
ــطور  ــن س ــتون آخری ــه گلدس ــی ک هنگام
ــای  شــاهکارش، انقــالب و شــورش در دنی
ــاد  ــتین1۳، را می نگاشــت، اتح ــدرن نخس م
فروپاشــی  حــال  در  شــوروی  جماهیــر 
ــی  ــدار پس ــه مق ــد ک ــاره می کن ــود. او اش ب
ــه  در بلــوک شــوروی در دو دهــۀ منتهــی ب
ــه  ــش یافت ــمگیری افزای ــور چش 1۹۸۹ به ط
بــود و در کشــورهای در حــال توســعه 
نیــز همــواره بــاال بــوده اســت. او همچنیــن 
می نویســد: »بســی مایــۀ تعجــب اســت کــه 
امــروزه ایــاالت متحــده بــا چــه ســرعتی، از 
ــۀ دولتــی و نگــرش نخبگانــش،  لحــاظ مالی
کــه  می کنــد  طــی  را  مســیری  همــان 
ــوی  ــه س ــتین را ب ــدرن نخس ــای م دولت ه

ــوق داد«. ــران س بح
وقتــی کتــاب گلدســتون در ســال 1۹۹1 

ــد.  ــه گرفتن ــان جبه ــد، تاریخ دان ــر ش منتش
لورنــس اســتون، مــورخ بریتانیایــی، در 
نیویــورک ریویــو آو بوکــس اثــر گلدســتون 
را این گونــه توصیــف کــرد: »بیش ازحــد 
جســورانه و مبهــم در ســاخت مفهومــی 
ــه  ــه ب ــی، ک ــش سیاس ــاخص تن ــام ش به ن
انــدازۀ تک شــاخ واقعــی اســت«. خــود 
ــاب در  ــه کت ــد ک ــراف می کن ــتون اعت گلدس
حــد انتظــارش اثرگــذار نشــد. او می گویــد: 
ــم«. او  ــول ماندی ــم هــر دو مغف ــن و کتاب »م
بعدهــا در یکــی از روزهــای 1۹۹7 تماســی 

ــرد. ــت ک ــن دریاف ــر تورچی از پیت
ــرش  ــن دوره ای از عم ــان، تورچی در آن زم
را ســپری می کــرد کــه به طنــز »بحــران 
روزهایــی  همــان  می نامــد؛  میان ســالی« 
ــی  ــالگی زیست شناس ــن چهل س ــه در س ک
را رهــا کــرد و بــه تاریــخ گرویــد. یکــی از 
علــل جــذب او بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
جوامــع از درون فــرو می ریزنــد ایــن اســت 

کــه فروپاشــِی 
ــل  ــه درمقاب ــود جامع ــث می ش ــران باع بح
حســاس  فوق العــاده  بیرونــی  آشــفتگی 

ــود ش
ــده  ــود دی ــم خ ــه چش ــا را ب ــی از آن ه یک
بــود. او در روســیه بــه دنیــا آمــد امــا 
خانــواده اش در ســال 1۹7۸ بــه آمریــکا 
مهاجــرت کردنــد و تورچیــن تــا 1۹۹2 
ــاد مــی آورد  ــه ی ــه مســکو برنگشــت. او ب ب
ــم  ــاًل از ه ــز کام ــال همه چی ــه »در آن س ک
پاشــیده بــود. مــاه دســامبر بــود؛ »روزگاری 
تیــره و خوفنــاک. آدم هــای مســت و الیعقــل 
ــرش در  ــد«. او و همس ــو بودن ــا ول همه ج
کنــار  از  بــازار  ســمت  بــه  مسیرشــان 
ماشــینی کــه منفجــر شــده بــود گذشــتند و 
ــه داراِن  ــه از دک ــد ک ــا را دیدن ــای مافی اعض
می گرفتنــد،  پــول  بــه زور  وحشــت زده 
ــن  ــرد. ای ــا می ک ــس تماش ــه پلی درحالی ک
ــدگار شــد. ــن مان ــر در ذهــن تورچی تصاوی
کتــاب  بــا  وقتــی  می گویــد  تورچیــن 
گلدســتون آشــنا شــدم، دیــدم »قابل توجــه« 

اســت، امــا مــدل پیشــنهادی اش ناقــص 
بــه  جوامــع  ورود  چگونگــی  »او  بــود: 
از  ولــی  می کنــد،  توصیــف  را  بحــران 
نمی کنــد«.  بحــث  خروجشــان  نحــوۀ 
ــن  ــت ای ــم گرف ــن تصمی ــن تورچی بنابرای
کــه  دریابــد  و  کنــد  تکمیــل  را  مــدل 
آیــا چنیــن الگویــی در دامنــۀ زمانــی و 
ــه.  ــا ن ــرد دارد ی ــز کارب ــیع تر نی ــِی وس مکان
ــز  ــه تمرک ــدرِن اولی ــر دوران م ــتون ب گلدس
کــرده بــود -دوره ای در حــدود چهــار قــرن 
کــه از 1500 میــالدی شــروع می شــد- 
ــود را  ــش خ ــروع پیمای ــۀ ش ــن نقط تورچی
تــا ۸000 ســال قبــل و عصــر نوســنگی 
ــد  ــن کار بای ــرای ای ــرد. او ب ــب ب ــه عق ب
ــرد  ــع آوری می ک ــی داده جم ــر عظیم مقادی
ــرد  ــود: رویک ــال ب ــن نظــر خوش اقب و از ای
کمیّتــِی تاریــخ کــه در دهــۀ 1۹70 بــا دفاتــر 
ــود، در  ــده ب ــاز ش ــی آغ ــع حیات ــت وقای ثب
دهه هــای اخیــر شــتاب چشــمگیری گرفتــه 

ــود. ب
گرچــه تاریــِخ مکتــوب تکه تکــه و پراکنــده 

لورا اسپینی /ترجمۀ: مجتبی هاتف
بخش دوم

ــد و  ــارۀ چن ــد درب ــون می ش ــود، اکن ــده ب مان
چــون انقــراض مردمانــی کــه پیش تــر زندگــی 
می کردنــد حرف هایــی نــو زد، حتــی اگــر 
ــود. و  ــت نب ــا در دس ــوب از آن ه ــری مکت اث
ــد  ــان، می ش ــدگاه ریاضی دان ــر از آن، از دی فرات
ــان کــرد.  ــم بی ــا عــدد و رق ــن حرف هــا را ب ای
بــرای مثــال، نمونه هــای یخــی بــه دســت  
ــی  ــدۀ دقیق ــد نماین ــرزمین گرینلن ــده از س آم
ــا از آب در  ــادی در اروپ ــت اقتص ــرای فعالی ب
ــن  ــه منجمِد زمی ــای همیش ــون الیه ه ــد، چ آم
آلودگــی را در خــود محبــوس و نوســاناِت 
ــد.  ــت می کن ــا ثب ــول قرن ه ــی را در ط آلودگ
ــراف زادگان  ــای اش ــاختار ویاله ــی و س بزرگ
نشــان از رقابــت نخبــگان و گنجینه هــای ســکه 
ــمکش های  ــارۀ کش ــی درب ــت از دلواپس حکای
درحالی کــه  دارد،  قریب الوقــوع 
ناهنجاری هــای اســکلتی ســوءتغذیه را آشــکار 
ــتاندارد  ــان دهندۀ اس ــه نش ــری ک ــد؛ متغی می کن
ــه ارزش  ــش ب ــا پی ــت. از مدت ه ــی اس زندگ
ــرده  ــی ب ــده پ ــای نماین ــن متغیره ــی ای اطالعات
ــن  ــِی چندی ــای کّم ــون داده ه ــا اکن ــد، ام بودن

ــا  ــه آن ه ــز ب ــرن نی ــن ق ــی چندی ــه و گاه ده
اضافــه شــده بــود، درنتیجــه می شــد روندهــای 
تاریخــی را در طــول زمــان تشــخیص داد. 
متغیــری  بــرای  بیشــتری  نماینــدۀ  هرچــه 
خــاص در دســت داشــتید، می توانســتید از 
ــد. ــیم کنی ــن تر ترس ــری روش ــته تصوی گذش
تورچیــن در ســال 200۳ در کتــاب پویایی  هــای 
در  را  قرنــی  الگــوی چرخه هــای  تاریخــی 
ــش  ــزارۀ اول پی ــه از ه ــان داد ک ــی نش جوامع
از میــالد تــا حــول و حــوش 1۸00 تطــور یافته 
و بــه فرانســه و روســیۀ امــروزی تبدیــل شــده 
ــای  ــه لرزه ه ــان داد ک ــن نش ــد. او همچنی بودن
ــاده  ــات ایــن جوامــع افت ــر ثب ــز ب ــری نی کوتاه ت
کــه نزدیــک بــه 50 ســال طــول می کشــد. وی 
ــدر و  ــای پ ــاه را »چرخه ه ــای کوت ــن دوره ه ای
ــه  ــل متوج ــک نس ــی ی ــد: وقت ــری«1۴ نامی پس
وجــود بی عدالتــی شــده، اقــدام بــه اصــالح آن 
ــرده اســت، نســل  ــا روشــی خشــونت آمیز ک ب
ــوده  ــع ب ــن وض ــۀ همی ــه تربیت یافت ــدی ک بع
ــه، ســپس نســل ســوم  ــره رفت از خشــونت طف

ــت. ــرده اس ــروع ک ــو ش ــز را از ن همه چی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

 اگـر قـرار بود پیـش بینی های بسـیاری از فرهنگ های 
جهـان درسـت از آب درآمـده باشـد، مـا اکنـون در 
آینده  یـی زندگـی می کردیـم کـه هرگـز محقـق نشـد. 
کـه  در حالـی پشـت سـر گذاشـتیم  را  سـال 201۹ 
فیلـم  )»تیغ کِـش«،  رانِـر«  »بلِیـد  فیلـم  تصویـری کـه 
علمـی تخیلـی سـال 1۹۸2 کـه پیـش بینـی می کـرد 
جهـان هـزاره 2000 میـالدی، در تسـلط ربات هـای 
انسـان  بـا  تفاوتـی  ظاهـر  در  کـه  اسـت  ضدبشـری 
ندارنـد( از دنیـای امـروز مـی داد، به حقیقت نپیوسـته 
اسـت. در سـال 2015 هـم سـناریوی فیلم »بازگشـت 
بـه آینـده 2« بـه صـورت یـک تخیـل سـینمایی باقـی 
مانـد؛ هرچنـد آن بخـش از فیلـم که پیش بینـی می کند 
تیـم بیس بـال »شـیکاگو کابز« پس از بیـش از یک قرن 
در رقابت هـای سـری جهانی پیروز می شـود، درسـت 

از آب درآمـد.  
از  بیـش  احتمـاال  سـینمایی  فیلم هـای  پیش بینی هـای 
حـد خوشـبینانه و مثبـت اسـت، امـا حتـی فیلم هـای 
پیشـرفت  نتوانسـته اند  هـم  گذشـته  تخیلی-علمـی 
بشـر در فنـاوری  در قرن بیسـت و یکم را پیشـگویی 
کننـد. مـا در حـال حاضر مغزهـای الکترونیکی بسـیار 
پیشـرفته  یی را در جیـب لباس هایمـان حمـل می کنیم، 
موشـک هایی فضایـی سـاخته ایم کـه خـودکار فـرود 
می آینـد، و اتوموبیل هـای بـدون راننـده و ربات هایـی 
در دسـترس داریـم کـه غذای مـورد تقاضای مـا را به 

خانه هامـان تحویـل می دهنـد.
دشـوار  را  آینـده  پیش بینـی  تغییـر،  در  شـتاب  ایـن 
می کنـد، امـا از تغییـرات و نقـاط عطف شـگفت انگیز 
گذشـته، ایـن ادامـه تطـور فناوری هـای کنونـی در ده 

سـال آینده اسـت:
تلفن های هوشمند برچیده می شود

بـا ترکیـب نرم افـزار دسـتیار صوتـی، کالود، جی پنج 
و اینترنـت دیگرابزارهـا، احتماال بـه زودی دیگر حمل 

کامپیوتـر در جیبتـان الزم نخواهد بود.
بخـش  هوشـمند  تلفن هـای  گذشـته،  سـال  ده  در 
جدانشـدنی و الزم زنده  گـی شـده اسـت که بـه مردم 
امـکان می دهـد تـا از دیـدن اخبـار گرفتـه تـا خبـر 
کـردن تاکسـی را تنها بـا لمس صفحه گوشـی موبایل، 
ممکـن کننـد. اما بـا فناوری هـای جدیـد، عملکرد این 

تلفن هـای »همـه کاره« محـدود خواهـد شـد.
برخـی معتقدنـد تلفن های هوشـمند پلی هسـتند میان 
کامپیوترهـای سـنتی و الگوهـای کامپیوتـر آزاد که در 
آن، کاربـر می توانـد آزادی آن را داشـته باشـد بـه میل 
خـود، نـرم افـزارش را بـرای کپـی، پخـش، مطالعه و 
تحقیـق، تغییـر دهـد یـا عملکـرد آن را تنظیـم کنـد. 
ایـن ابتـکار جدیـد، هـم اکنـون نیـز بـرای نصـب در 
تلفن هـای هوشـمند در دسـتور کار اپـل، سامسـونگ، 

فیسـبوک و گوگل اسـت.  
بـه  سامسـونگ،  موسسـه  مدیـر  ُکـه،  جـی  دی 
ایندیپندنـت گفت: »ده سـال گذشـته، عصـر تلفن های 
هوشـمند بـود. از امسـال، احتماال عصـر تازه  یی ظهور 
خواهـد کـرد، زیـرا شـبکه اینترنتـی چیزها، جـی پنج 
و هـوش مصنوعـی، همـه بـا هـم ترکیـب می شـوند. 
عصـر جدیـدی پیـش روی ماسـت...، بـه جـای تلفن 
هوشـمند، بایـد به »ابزار هوشـمند« فکـر کنیم.  ممکن 
اسـت تلفـن هوشـمند از میان بـرود، اما ابـزار دیگری 

جـای آن را خواهـد گرفـت.«
آقـای ُکـه گفـت، این بـه حرکـت از خانه بـه اتومبیل 
یـا دفتـر کار می مانـد. ابزارهـای به هـم پیوسـته و چند 
صفحه  یـی، در هـر محلـی بـه مـردم امـکان می دهـد 
تـا تمـام کارهایـی کـه پیـش از این بـا تلفن هوشـمند 

می کرده انـد، بـدون نیـاز بـه حمـل آن انجـام دهند.
از تماشـای ویدیـو گرفتـه تا گوش کردن به موسـیقی، 
از خوانـدن پیامـک تـا دیکته کـردن پاسـخ، »می توانید 
همـان تجربیات را هرکجا که هسـتید، داشـته باشـید.«

یـا حتـی  نمادیـن«،  بـا ظهـور عینک هـای »واقعیـت 
همـراه  تلفن هـای  مغـز،  بـه  متصـل  کامپیوترهـای 

شـد.   خواهنـد  منقـرض 

ثروت بدون کار
نظریـه حداقـل عایـدی بـرای شـهروند، در همه قرون 
مطـرح بـوده اسـت. اثـر داسـتانی »یوتوپیـا« )مدینـه 
فاضلـه/ ناکجاآبـاد( اثـر سـر تومـاس مُور که در سـال 
1516 منتشـر شـد، جامعه  یـی را ترسـیم می کند که در 
آن همـه شـهروندان دارای یـک عایـدی تضمین شـده 

هسـتند، چـه کار بکننـد، چـه نکنند.
در قـرن بیسـتم تالش هایـی بـرای محقـق کـردن ایـن 
ایده آل انجام گرفت )ریچارد نیکسـون در سـال 1۹6۸ 
تـالش کـرد برنامـه حداقـل عایـدی را در چارچوبـی 
محـدود بـه اجـرا بگـذارد، امـا شکسـت خـورد(، اما 
تنهـا در قـرن بیسـت و یکـم اسـت که افزایش سـریع 
اسـتفاده از دسـتگاه های خـودکار، می توانـد این نظریه 

را بـه واقعیـت نزدیـک کند.
نرم افـزار  تولیـد  موسسـه  مدیـر  دیلیـون،  گـوراو 

»اسـنپ الجیـک«، بـه ایندیپندنـت گفـت: »یک رشـته 
فناوری هـای جدیـد – هـوش مصنوعی، حسـگرهای 
هوشـمند، و نظایـر آن – هم اکنـون نیـز کارهای مکرر، 
دسـتی و سـاده را انجـام می دهنـد و بـه فـرد امـکان 
رضایت بخش تـری  فعالیت هـای  روی  تـا  می دهنـد 

کند.« تمرکـز 
ایـن مـورد، میـان سـال های  بزرگتریـن آزمایـش در 
بـه  کـه  گرفـت  انجـام  فنالنـد  در   201۸ و   2017
فنـاوری  ایـن  گونه  یـی شـگفت انگیز، نشـان داد کـه 
حـس سـالمت و سـعادت شـرکت کننده گان در ایـن 
طـرح را افزایـش می دهـد. امـا ایـن نگرانـی در بیـن 
اسـت کـه در صورت توزیـع عایدات رایـگان در میان 
شـهروند، دیگـر کسـی حاضـر نباشـد به مشـاغلی که 
در آن مهارت چندانی الزم نیسـت، بپـردازد. اما فنالند 
هم اکنـون نیـز در چنیـن مشـاغلی، از جملـه مدیریت 

زبالـه، از »ربـات« اسـتفاده می کنـد.
حداقـل  کـردن  عملـی  بـرای  مختلفـی  راه هـای 
عایـدی بـرای شـهروندان وجـود دارد، امـا یکـی از 
محبوب ترین هـا، وضـع مالیـات بـر ربات هاسـت کـه 
ممکـن اسـت مسـخره به نظـر بیایـد، امـا از حمایـت 
پرنفوذتریـن سـرمایه داران جهان، از جملـه بیل گیتس، 

برخـوردار اسـت.
بیـل گیتـس، در یـک مصاحبـه در سـال 2017 گفـت: 
»اگـر کارگر یـک کارخانه کاری برابر بـا 50 هزار دالر 

تولیـد کنـد، بایـد روی آن مالیـات بدهد. امـا اگر یک 
ربـات کار او را انجـام دهـد، می شـود همـان مقـدار 
مالیـات را از او )از عایـدی کارگـری که ربـات کار او 

را انجـام داده اسـت( کـم کرد.«
نشـریه تایـم، در همـان روزهـای اسـتیضاح پرزیدنت 
نیکسـون، در مقاله یـی نوشت:»ماشـین ها آنقـدر تولید 
خواهنـد داشـت کـه تمـام شـهروندان آمریکا مسـتقال 
مقالـه  آن  در  شـد.«  ثروتمنـد خواهنـد  آن،  فـرای  و 
آمـده بـود که یـک خانـواده متوسـط می توانـد به نرخ 
امـروز، حدود ۳00 هزار دالر عایدی )سـاالنه( داشـته 
باشـد، بدون آن که مجبور به کار باشـد. این وضعیت، 
همچنـان تصویـر یـک »مدینه فاضله« اسـت، امـا تنها 
مسـتلزم یک جهش بـزرگ از سـوی دولت های جهان 
اسـت کـه بـا در پیش گرفتن سیاسـت حداقـل عایدی 

بـرای شـهروندان، متوجه فواید آن بشـوند.

رمز-ارز، پول رایج 
پیش بینـی ایـن کـه رمـز-ارز بـه زودی وجـه رایـج 
بـرای پرداخـت بهـا و هزینه هـا می شـود، از پیـش از 
سـال 201۴ مطـرح بـوده اسـت، امـا هنوز بـه واقعیت 
»بیـت  ارزش   اسـت  ممکـن  اسـت.  نشـده  نزدیـک 
کویـن« بـه عـرش اعال رسـیده باشـد، امـا اسـتفاده از 
 ،)Dark Net( آن، ورای گوشـه های ممنوعـه اینترنت

هنـوز گسـترش پیـدا نکرده اسـت.
تحوالتـی کـه رمـز-ارز در سـال 201۹ بـه خـود دید، 
بـه مفهـوم آن اسـت که ایـن نوع پـول تا سـال 20۳0 
– احتمـاال، شـاید، حتمـا – وجـه رایـج دنیـا خواهـد 
شـد. شـاید بیـت کویـن در حـال حاضـر بزرگتریـن 
و معروف تریـن رمـز-ارز باشـد، امـا بعیـد بـه نظـر 

می رسـد کـه در ایـن جایـگاه باقـی بمانـد. 
موسسـات  توجـه  تردیـد  بـدون  رمـز-ارز،  منافـع 
چندملیتـی و بزرگتریـن اقتصادهـای جهـان را به خود 
جلـب کرده اسـت. اگـر هر یـک از ایـن رمز-ارزها با 
موفقیـت عرضـه شـود و بـا وضـع مقـررات درسـت، 
از نظـر تجارتـی پذیرفتنـی شـود، ایـن پیش بینی هـا به 

پیوسـت.   حقیقـت خواهد 
و  فرودگاه هـا  در  طویـل  صف هـای  بـر  پایانـی 

خصوصـی حریـم 
مسـافرت هوایـی، هم زمـان، هـم راحت تریـن و هـم 
در  اسـت.  مـدرن  عصـر  در  پدیـده  ناراحت تریـن 

پروازهـای کوتـاه مـدت، عبور از مراحل سـوار شـدن 
بـه هواپیما و پسـت های امنیتـی، اغلب بیشـتر از خود 

مـدت سـفر وقـت می بـرد.
و  بیومتریـک  گذرنامه هـای  جملـه  از  تسـهیالتی، 
اسـتفاده از تلفـن همـراه بـرای عبـور، تجربـه سـوار 
بـه هواپیمـا را قـدری آسـان تر کـرده اسـت،  شـدن 
امـا ممکـن اسـت در ده سـال آینـده صـف بسـتن در 
سـالن فـرودگاه و درآوردن کفـش در پسـت امنیتی، به 

گذشـته سـپرده شـود.
موسسـه تولیـد نرم افـزار »سـیتا« بـرای وسـایل ایـاب 
از  عبـور  کـه  می کنـد  پیش بینـی  ذهـاب عمومـی،  و 
پسـت های امنیتـی و حفاظتـی می توانـد بـه قـدم زدن 
در داخـل یـک کریدور محدود شـود. بنـوا وربر، مدیر 
موسسـه سـیتا، می گوید:»مسـافران و بارشـان، خودکار 
شناسـایی می شـوند. کریدورهـای مجهـز بـه حسـگر، 
جـای پسـت های حفاظتی معمـول را خواهـد گرفت، 
و دیگـر الزم نیسـت گذرنامـه و دیگر اسـناد را به فرد 

دیگـری نشـان بدهید.«
بهـای ایـن تسـهیالت خـودکار، شـراکت خصوصیات 
چهـره و اطالعـات فـردی بـا مقامات مسـوول اسـت، 
و حفـظ حریـم خصوصـی در جهانـی که بـه گونه  یی 
فزاینده دیجیتال می شـود، بسـیار دشـوار خواهد شـد.
در ایـن پیونـد، فـرض بـر آن گذاشـته شـده اسـت 
کـه پـرواز هواپیما هـا بـا مسافرانشـان همچنـان ادامـه 
خواهـد داشـت. در سـال های اخیر، گروه هـای کثیری 
از مـردم بـه دالیـل محیط زیسـتی، از پرواز بـا هواپیما 
خـودداری کرده انـد، و ممکن اسـت در صـورت ادامه 
اسـتفاده شـرکت های هواپیمایـی از سـوخت معمـول، 

رونـد پرهیـز از پـرواز ادامـه یابد.
ماشین های پرنده )تا حدی(

کلیشـه های  محبوب تریـن  از  یکـی  ایـن  شـاید 
بـه  دارد  امـا  باشـد،  علمی-تخیلـی  داسـتان های 
واقعیـت نزدیـک می شـود. در سـال های اخیـر تعـداد 
در  کـه  خودروهایـی  یـا   – پرنـده  ماشـین  بسـیاری 
برمی خیزنـد  هـوا  بـه  عادی شـان  وضعیـت  همـان 
شـده اند؛  آزمایـش  می آینـد-  فـرود  همان گونـه  و 
توسـط  اروموبیـل  و  لیلیـوم  خودروهـای  جملـه،  از 
مخترعـان نوپـا، و خودروهـای پرنـده دیگـری که در 
برنامـه کار کارخانه هـای معظـم، ماننـد اربـاس، قـرار 

دارنـد.
حتـی شـرکت »اوبـر« قصـد دارد شـبکه »اِلِِویت« خود 
را گسـترش دهـد. مهندسـان اوبـر در گزارشـی که در 
مـورد برنامه هـای آینـده ایـن شـرکت پیرامـون تولیـد 
می گوینـد:»  کرده انـد،  منتشـر  هوایـی  تاکسـی های 
همـان گونـه کـه برج سـازی بـه شـهرها امـکان داد تا 
از محدودیـت زمین حداکثر اسـتفاده را ببرند، وسـایل 
ایـاب و ذهـاب هوایـی نیز از حریم هوایـی به گونه ای 
سـه بعدی اسـتفاده خواهد کرد تا ترافیـک روی زمین 

را کاهـش دهند.« 
امـا تـردد در هـوا بـه منظـور کاهـش ترافیـک روی 
اگـر  روبه روسـت.  عمـده ای  مشـکالت  بـا  زمیـن، 
چنیـن طرحـی صـورت واقعیـت به خـود گیـرد، باید 
مقـررات دقیـق و مفصلی در مورد آن اعمال شـود. اما 
در هرحـال، تـردد هوایـی تنهـا متعلـق بـه ثروتمندان، 
و جاده هـای آن، احتمـاال بـه راه هـای میـان هتل هـا و 

زمین هـای گلـف محـدود خواهـد بـود. 
ولـی الـون ماسـک، سـرمایه دار و کارآفریـن میلیاردر، 
معتقـد اسـت کـه راه حـل معضـل آزاردهنـده ترافیک 
اندیشـیدن بـه مسـیری دیگـر اسـت.  »سـه بعـدی«، 
تازه تریـن ایـده او، شـرکت »بورینـگ« اسـت که طرح 
یک شـبکه  تونـل زیرزمینی در زیر شـهر لس آنجلس 
را داده اسـت تـا از میـزان ترافیک روی زمیـن بکاهد.  
ایـن طـرح، احتمـاال راه  حـل ممکن تـری برای مسـئله 
اسـت. تارنمـای شـرکت بورینـگ می گوید:»برخالف 
ماشـین های پرنـده، ایـن تونل ها ضـدآب و دور از دید 

اسـت و بر سـرتان خـراب نمی شـوند.«

آیا ربات ها زمام امور را به دست خواهند گرفت؟
آنتونی کاتبرتسون 


