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دولت بایدن و افغانستان؛ 
اولویت های متفاوت و سیاست های مختلف

عــنوان های مـهم

لیالم دالر؛ 
عدم وجود اقدامات اساسی

برای حفظ ارزش پول 

هدف گیری کدرهای نظامی؛ 
شکست طالبان یا ضعف مدیران امنیتی؟
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مخابراتی)اتـرا(  خدمـات  تنظیـم  اداره  رییـس  انصـاری،  عمرمنصـور 

می گویـد کـه کیفیـت پاییـن خدمـات، هیـچ یـک از شـبکه های مخابراتـی 

کشور پذیرفتنی نیست.

آقـای انصـاری در جلسـه آنالیـن بـا رهـری رشکـت مخابراتی اتصـاالت گفت 

کـه بعضی از شـبکه های در نقاط خاص کشـور مترکـز منوده اند، در حالی که 

میلیون هـا شـهروند از خدمـات مخابراتـی و انرتنتـی با کیفیـت بی بهره اند.

رییـس اداره اتـرا تاکیـد منـود کـه شـکایت های زیـادی از کابـل و والیـات 

به خاطـر مشـکالت پوشـش و کیفیـت شـبکه های مخابراتی رسـیده اسـت که 

بـر اسـاس آن ایـن اداره به شـکل جـدی بـا رشکت هـای مخابراتـی در زمینـه 

حـل مشـکالت دسـت بـه کار شـده اند...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

RAH-E-MADANYAT DAILY

بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

محدودیت های  بر  عالوه  افغان  زنان  از  بسیاری   

زیادی که از طرف جامعه از گذشته تا به امروز با آن ها 

مواجه هستند، از حامیت خانواده نیز برای تحصیل و 

و  زنان  از  بسیاری  بسا  چه  هستند؛  بی بهره  اشتغال 

دخرتان در سن آموزش با منع خانواده از تحصیل نیز 

این  به  نگاهی عمیق تر می توان  با  روبه رو می شوند.  

حقیقت پی برد که منع منودن زنان در امر تحصیل 

مصداق آشکار خشونت بر زنان است.

در  فراوان  استعدادهای  وجود  با  زنان  از  بسیاری 

خود  که  خشونتی  به خاطر  یافنت،  تعلیم  و  آموزش 

باز  تحصیل  از  می نامند،   خانوادگی  مصلحت  را  آن 

می مانند...

 نگاه پست مدرن 
به ریالیزم جادویی

خارجی  داستان های  بررسی  و  نقد  معایب  از  یکی   
می تواند این نکته باشد که ما با زبان اصلی داستان آشنایی 
باشد، زحمت کار  اگر ترجمه ضعیف  از سویی  نداریم. 

دوچندان می شود.
از  انتخاب می کند  که  این خواننده است  موارد،   این  در 

خواندن داستان لذت بربد و به این واسطه...

صدور ویزا به ترجامن های افغان 
امریکایی آغاز می شود قوای 

امضای تفاهم نامۀ همکاری تعلیمی
 میان افغانستان و عربستان

استیضاح ترمپ؛ 
جمهوری خواهان به دنبال تاخیر

اظهار خوش بینی عربستان از 

روابط »عالی« با دولت بایدن

خشونت پنهان

بایدن و سرنوشت صلح افغانستان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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ادارۀ  اترا:

کیفیت پایین خدمات مخابراتی قابل قبول نیست 



راه مدنیــت: روزنامــۀ واشنگنت پســت   

ــام وزارت  ــک مق ــول ی ــام از ق ــدون ذکــر ن ب

ــه  ــزارش داده ک ــده گ ــاالت متح ــۀ ای خارج

ســفارت ایــن کشــور در کابــل بــه زودی طی 

مراحــل هــزاران ویــزای خــاص مهاجــرت بــه 

ــاز  ــی آغ ــرای افغان های ــا SIV را ب ــکا ی امری

می کنــد کــه بــرای نیروهــای امریکایــی در 

افغانستان کار کرده اند.

ــن روزنامــه آمــده کــه صــدور  در گــزارش ای

ویــزا بــه ایــن شــهروندان کشــور از مــاه مارچ 

ــیوع  ــل ش ــه دلی ــالدی ب ــته می ــال گذش س

ویــروس کرونــا متوقــف شــده بــود.

در ادامــه آمــده کــه ســفارت امریــکا در 

کابــل بــه گونــۀ مرحلــه وار مصاحبــه بــا 

ــاه فــروری  ــزا در م درخواســت کنندگان وی

ســال جــاری را از رس خواهــد گرفــت.

بــر اســاس اطالعــات وزارت خارجــۀ ایــاالت 

ــزا  ــزار وی ــش از هفت ه ــکا، بی ــده امری متح

ــن  ــوای ای ــا ق ــکار ب ــای هم ــرای افغان ه ب

کشــور در ســال 2020میــالدی در نظــر 

گرفتــه شــده  بــود، امــا بــه دلیــل مشــکالت 

و شــیوع کوییــد19 تاکنــون صــادر نشــده 

اســت.

همچنیــن اداره رسمفتــش وزارت خارجــۀ 

امریــکا یــا »ســیگار« حدود شــش مــاه پیش 

بــا نــر گزارشــی در مــورد برنامــۀ SIV گفته 

کــه از مــاه ســپتمر ســال 2019میــالدی 

درخواســت کنندۀ  19هــزار  بــه  نزدیــک 

افغانســتان منتظــر دریافــت ویــزا هســتند.

واشنگنت پســت گــزارش داده کــه چندیــن 

نیروهــای  پیشــین  کارمنــد  و  ترجــامن 

امریکایــی در مصاحبــه بــا ایــن روزنامــه 

گفته انــد کــه بــه دلیــل تاخیــر طــی مراحل 

درخواســت و صــدور ویزای شــان بــا تهدیــد 

ــده اند. ــرو ش ــرت روب ــر بیش و خط

در ســال 2009 میــالدی، کانگــرس امریکا 

پیــامن حراســت از متحــدان افغــاِن ایــاالت 

متحــده را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن 

ــا  ــاط ب ــان در ارتب ــه جان ش ــی ک افغان های

ــکا در افغانســتان در خطــر  ــت امری ماموری

اســت، بایــد کمــک شــوند.

برنامــه ویــزای خــاص مهاجــرت ایــاالت 

تــا ۲۰۱۴، ســاالنه ۱۵۰۰ویــزا  متحــده 

بــرای افغان هــا صــادر می شــد، امــا در 

ســال ۲۰۱۴، صــدور ایــن ویــزا بیشــرت 

شــد. در یــک دهــه اخیــر بیــش از ۳۸هــزار 

افغــان از طریــق ویــزای خــاص مهاجــرت به 

امریــکا رفته انــد.

راه مدنیت: عمرمنصور انصاری، رییس اداره   

که  می گوید  مخابراتی)اترا(  خدمات  تنظیم 

کیفیت پایین خدمات، هیچ یک از شبکه های 

مخابراتی کشور پذیرفتنی نیست.

آقای انصاری در جلسه آنالین با رهری رشکت 

مخابراتی اتصاالت گفت که بعضی از شبکه های 

در  منوده اند،  مترکز  کشور  خاص  نقاط  در 

حالی که میلیون ها شهروند از خدمات مخابراتی 

و انرتنتی با کیفیت بی بهره اند.

شکایت های  که  منود  تاکید  اترا  اداره  رییس 

زیادی از کابل و والیات به خاطر مشکالت پوشش 

و کیفیت شبکه های مخابراتی رسیده است که بر 

اساس آن این اداره به شکل جدی با رشکت های 

مخابراتی در زمینه حل مشکالت دست به کار 

شده اند.

جواز  مخابراتی  شبکه های  متام  وی،  گفتۀ  به 

خدمات  باید  و  منوده اند  اخذ  را  ملی  پوشش 

فراهم  برای متام شهروندان در سطح کشور  را 

منایند.

دیگر  با  که  می گویند  اترا  اداره  در  مسووالن 

تا  می شود  صحبت  هم  مخابراتی  شبکه های 

انکشافی  طرح های  1400و  سال  پالن های 

و  پوشش  ساحۀ  تا  شوند  ترغیب  و  بشنوند  را 

داده،  وسعت  کشور  رسارس  در  را  کیفیت شان 

باعث بهبود خدمات مخابراتی شوند.

از سویی هم، سعید شینواری، سخنگوی اداره 

با  صحبت  در  )اترا(  مخابراتی  خدمات  تنظیم 

در حال  اداره  این  که  مدنیت گفت  راه  روزنامه 

4جی  سیستم  راه اندازی  روی  برنامه ریزی 

نیز  مخابراتی  رشکت های  متام  از  و  می باشد 

خواسته شده که به این برنامه بپیوندند.

طبق معلومات شینواری، رشکت های مخابراتی 

خدمات  کشور،  ناامن  و  دورافتاده  مناطق  در 

2جی عرضه می کنند، اما تالش ها جریان دارد تا 

این رشکت ها سیستم عرضه خدمات انرتنتی شان 

را بروزرسانی و متام شهروندان کشور به خدمات 

3جی دسرتسی داشته  باشند.

وی می افزاید که در کشور پنج رشکت مخابراتی 

34.5میلیون  حدود  تاکنون  و  دارد  فعالیت 

حدود  میان  این  از  و  شده  توزیع  سیم کارت 

می باشند.  فعال  سیم کارت  22.5میلیون 

همچنان 12.2میلیون نفر در کشور به خدمات 

انرتنتی دسرتسی دارند.

همچنان، در این جلسه آنالین که اعضای شورای 

عالی اداره اترا، اعضای بورد و روسای تخنیکی 

ویلر،  میتو  بودند،  منوده  اشرتاک  اداره  این 

رییس رشکت مخابراتی اتصاالت تعهد کرد که 

در قسمت بهبود کیفیت، گسرتش پوشش، ایجاد 

اتصال، اشرتاک در داوطلبی ۴جی و بلند بردن 

ظرفیت تخنیکی سایت ها تالش منایند.

مردم در رسارس کشور از کیفیت پایین خدمات 

از  کارت ها  کردیت  دزدی  و  انرتنتی  مخابراتی، 

سوی رشکت های مخابراتی شکایت دارند. این 

اخیر  سال ها  طی  که  شده  باعث  موضوعات 

شامری از کاربران رسانه های اجتامعی به ویژه در 

فیس بوک کارزاری اعرتاضی را راه اندازی کنند.

شیوع کرونا در میان بی جاشدگان داخلی 
در فاریاب

راه مدنیت: نقیب الله فایق، والی فاریاب اعالم 

بی جاشدگان  میان  در  کرونا  ویروس  که  کرد 

داخلی در این والیت شیوع یافته و شامری از 

آن ها به کویید19 مبتال شده اند.

آقای فایق روز جمعه )۳دلو( در صفحۀ رسمی 

توییرتش نوشته که صدها بی جاشدۀ داخلی در 

۱۶مکتب در شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب 

زندگی می کنند.

والی فاریاب افزوده: از بی جاشدگانی که رسفه 

و تب داشتند، تست ویروس کرونا گرفته شده 

که نتایج آزمایش ۳۰نفرشان مثبت گزارش شده 

است.

او افزود که خودش به دیدار مریضان کرونایی 

رفته و آن ها را قناعت داده تا در شفاخانه بسرت 

شوند.

شفاخانه های  که  کرد  ترصیح  فایق  آقای 

کووید۱۹ در فاریاب متام امکانات تداوی برای 

این ویروس را دارد.

تا  کشور،  عامۀ  صحت  وزارت  معلومات  طبق 

کنون ۴۲۸نفر در والیت فاریاب به ویروس کرونا 

مبتال شده اند که از این میان، ۲۹۰نفر بهبود 

یافته و ۲۵نفر دیگر جان داده اند.

گذشته  شبانه روز  که  کرد  اعالم  وزارت  این 

را  کرونا  ویروس  به  مشکوک  ۱۸۴۷منونۀ 

نتایج  که  کرده  تست  کشور  البراتوارهای  در 

شده  تشخیص  مثبت  آن  ۷۶منونۀ  آزمایش 

است. همچنان در این مدت سه تن دیگر جان 

باخته اند.

از زمان شیوع ویروس کرونا  در رسارس کشور 

مبتال  کرونا  به  ۵۵۹نفر  و  ۵۴هزار  تاکنون 

۹۱۲نفر  و  ۴۶هزار  میان،  این  از  شده اند. 

بهبود یافته و دوهزار و ۳۷۳نفر دیگرشان فوت 

کرده اند.

همچنین در حال حارض، شش هزار و ۷۱۶بیامر 

کرونایی در کشور وجود دارند.

هم زمان با حمله های هدف مند در شهرهای 

بزرگ، شامری از آگاهان امور بر این باورند که 

استخبارات  با  تبانی  در  طالبان 

دولت  تضعیف  به منظور  منطقه، 

حمله های  کابل،  در  مرکزی 

هدف مند را گسرتش داده اند. با این 

ملی،  دفاع  وزارت  مسووالن  حال، 

علت تشدید این حمله ها را شکست 

نرد  میدان های  در  طالبان 

می دانند.

بر شدت  در چند ماه پسین، عالوه 

گرفنت جنگ  و خشونت ها، ترورهای 

کشور  بزرگ  شهرهای  در  هدفمند 

افزایش چشم گیر داشته و قربانیان این ترورها، 

اکرث کارمندان دولتی و امنیتی هستند.

ترورهدف مند  اخیر، حداقل سه  هفته  یک  در 

کابل،  والیت های  در  امنیتی  نیروهای  علیه 

روز  صبح  گرفت.  صورت  کاپیسا  و  هرات 

در  ملی  اردوی  افرس  سه  )1دلو(  چهارشنبه 

سوی  از  هرات،  شهر  منارهای  پای  منطقه 

افراد مسلح ترور و چهار رسباز دیگر نیز زخمی 

شدند. همین طور عرص روز پنج شنبه دو افرس 

اردوی ملی در کابل جان باختند. در کاپیسا، 

روز پنج شنبه یک کارمند امنیت ملی از ساحه 

خارج درۀ ولسوالی نجراب اسیر طالبان شده و 

لحظاتی بعد به قتل رسید.

ترورها  این  مسوولیت  طالبان  گروه  هرچند، 

گروه  این  حکومت  اما  نگرفته اند؛  به عهده  را 

شهرها  در  هدف مند  ترورهای  اصلی  عامل  را 

به  ترورها  این  بیشرت  حال،  عین  در  می داند. 

ماین های  انفجار  یاهم  و  موترسایکل  واسطه 

مقناطیسی صورت می گیرد.

ملی  دفاع  وزارت  مسووالن  حال،  این  با 

می گویند که طالبان در میدان نرد با نیروهای 

مبنی  آن ها  تالش  و  خورده  شکست  امنیتی 

خارج  دولت  کنرتول  از  را  ساحاتی  این که  بر 

عین  در  و  است  مواجه شده  ناکامی  با  کنند، 

حال، جنگ جویان آن ها در میدان جنگ تلفات 

آن ها  کلیدی  افراد  و  شده  متقبل  را  سنگین 

کشته شده اند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به 

روزنامه راه مدنیت می گوید که به دلیل شکست 

آن ها در میدان جنگ، شیوه ترورهای هدف مند 

را در پیش گرفته و با استفاده از آن، به دنبال 

ایجاد ترس و تشویش در میان مردم هستند.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید که 

وضعیت  این  مهار  به خاطر  امنیتی  برنامه های 

راه اندازی شده و این تدابیر نسبت به گذشته 

جدی تر است تا حمله ها مهار و به صفر برسد؛ 

ارایه  مورد  این  در  بیشرتی  جزییات  او  اما 

منی کند.

وجود  به  را  نگرانی هایی  وضعیت،  این  تداوم 

آورده که در صورت عدم مهار زودهنگام ترورها 

علیه کارمندان دولتی، به ویژه نظامیان نهادهای 

امنیتی، ادامه کار را در ادارات دولتی سخت تر 

پاسخ  برعکس  امان  فواد  اما  کرد،  خواهد 

می دهد که در این اواخر جلب وجذب افراد در 

صفوف اردوی ملی افزایش یافته و نیز، در یک 

هفته گذشته در والیت های شاملی حدود 400 

تن به اردوی ملی پیوستند. »آمار جلب وجذب با 

گذشت هر روز بیشرت می شوند و هر روز صدها 

جوان با انگیزه و متحدانه می پیوندند و مبارزه 

می کنند و دشمن شکست خواهد خورد.«

مجلس  اعضای  از  شامری  حال،  همین  در 

با  طالبان  گروه  که  باورند  براین  منایندگان 

در  منطقه،  کشورهای  استخبارات  همکاری 

صدد تضعیف دولت افغانستان است و به همین  

به  و  شهرها  در  را  هدف مند  حمله های  خاطر 

ویژه در کابل افزایش داده اند.

روند  به  منایندگان  مجلس  عضو  این  اشارۀ 

امر  این  به  تحلیل ها  است.  صلح  گفتگوهای 

استوار است که از یک سو امضای توافق نامه با 

این گروه جرات خشونت های بیشرت  با  امریکا 

داده و از سوی دیگر، رهران این گروه امتیاز 

دست  به  دوحه  مذاکرات  میز  از  را  بیشرتی 

آوردند.

هلمند  مردم  منایندۀ  صادقی،  محمدظفر 

مدنیت  راه  روزنامه  به  منایندگان  مجلس  در 

ترورهای  در  بیرونی  دست های  که  کرد  تاکید 

با  تبانی  در  طالبان  است.  دخیل  هدف مند 

استخبارات تالش دارند که چنین حمله هایی را 

تشدید کنند و این هم واقعیت است که قدرت 

دولت در مهار تهدیدهای امنیتی ضعیف است 

و همه  این را می دانند.

برخی  منایندگان،  مجلس  عضو  این  گفتۀ  به 

از افرادی  که در ساختارهای امنیتی گامشته 

انتظار مردم منی توانند  شده اند، طبق توقع و 

مدیران  از  برخی  دیگر،  عبارت  به  کنند.  کار 

نیستند.   برخوردار  الزم  شایستگی  از  امنیتی 

صادقی همچنان تاکید منود که او با مسووالن 

پنج  از  و  داشته  صحبت هایی  امنیتی  ارشد 

هزار زندانی  که در یک سال گذشته از بند رها 

شدند، اکرثشان با همکاری استخبارات منطقه 

به ویژه پاکستان به میدان جنگ برگشته اند.

پیرفت  موانع  از  یکی  گفته اند  طالبان  گروه 

نیست  حارض  دولت  که  است  این  مذاکرات 

۷هزار زندانی دیگر طالبان را که در توافق نامه 

امریکا و این گروه آمده، آزاد کند.

با این همه، در این اواخر حرف و حدیث هایی از 

رهایی هفت هزار زندانی دیگر طالبان از سوی 

دولت مطرح شده است. 

اما وحید عمر، مشاور ارشد محمدارشف غنی، 

خود  اخیر  سخنان  در  کشور  رییس جمهوری 

گفته که به هیچ صورت طالبان بیشرتی از بند 

دولت آزاد نخواهند شد.

 وحیـد عمـر روز چهارشـنبه در یـک کنفرانـس 

خـری گفـت، بـا آزادی بیـش از ۵هـزار زندانی 

بـا  گـروه  ایـن  توافق نامـه  براسـاس  طالبـان 

امریـکا، نـه تنهـا خشـونت ها کاهـش نیافتـه و 

آتش بـس تامین نشـد، بـل طالبـان گام مثبتی 

برنداشـتند.  نیـز  مذاکـرات صلـح  راسـتای  در 

»مـا طـرف دار رهایـی طالبـان بیشـرت بـه هیـچ 

صـورت نیسـتیم، اال این کـه طالبـان قدم هایـی 

را بردارنـد که مردم افغانسـتان ببیننـد که آن ها 

آمـاده صلـح هسـتند.«

راه مدنیت: وزارت امور خارجۀ کشور اعالم   

کرد که محمدحنیف امتر، وزیر این اداره در 

جریان سفرش به عربستان سعودی با حمد بن 

محمد آل شیخ، وزیر معارف عربستان دیدار و 

یک تفاهم نامۀ همکاری تعلیمی را امضا کرده 

است.

نر  با  )3دلو(  جمعه  روز  خارجۀ  وزارت 

یادداشت  روشنایی  در  که  گفته  خرنامه یی 

و  مسووالن  متقابل  بازدیدهای  تفاهم،  این 

افزایش  کشور  دو  آموزشی  امور  هیات های 

یافته و آموزش زبان عربی برای عالقمندان در 

افغانستان در کانون توجه قرار داده می شود.

امتر  آقای  که  آمده  خرنامه  این  ادامه  در 

زمینۀ  در  سعودی  عربستان  معارف  وزیر  با 

مسایل  و  آموزشی  و  تعلیمی  همکاری های 

»مورد اهتامم« مشرتک بحث و گفتگو کرده 

است.

طبق معلومات خرنامه، وزیر امور خارجۀ کشور 

از کمک های دولت عربستان  دیدار  این  در 

در  به ویژه  و  مختلف  زمینه های  در  سعودی 

به  بورسیه ها  اعطای  و  تربیه  و  تعلیم  بخش 

دانشجویان افغان قدردانی کرده است.

خواستار  دیدار  این  در  امتر  آقای  همچنین 

کمک ها  ارایۀ  و  همکاری ها  دامنۀ  گسرتش 

در زمینۀ آموزش های مسلکی به افغان ها در 

رشته های علمی و تخنیکی شده است.

شیخ،  آل  محمد  بن  حمد  هم،  سویی  از 

این  در  نیز  سعودی  عربستان  معارف  وزیر 

با  دیدار گفته است که کشورش می خواهد 

افغانستان در مرحلۀ گذار افغانستان به فصل 

جدید، همکاری کند.

ادامه  در  سعودی  عربستان  معارف  وزیر 

شامر  افزایش  راستای  در  که  داشت  تاکید 

لیسانس  مقاطع  در  تحصیلی  بورسیه های 

آموزش های  برای  زمینه سازی  و  ماسرتی  و 

آماده  افغان های  برای  تخصصی  و  مسلکی 

است.

وی می افزاید که در بخش های آموزش معلم، 

تدوین برنامه های آموزشی و نصاب درسی، با 

استفاده از مدل ها و تجارب دست داشتۀ خود 

به افغانستان کمک می کند.

سال  ۱۶رسطان  در  که  حالی ست  در  این 

که  کرد  اعالم  کشور  سنای  مجلس  جاری 

عربستان  سفیر  محمدالخالدی،  جسیم 

فضل هادی  با  دیدار  در  کابل  در  سعودی 

مسلم یار، رییس مجلس سنا  گفته که ریاض 

هزینۀ ۳۵برنامۀ انکشافی و ۱۰۰باب مدرسۀ 

دینی در افغانستان را منظور کرده است.

تند مردم در شبکه های  با واکنش  این خر 

منت  سنا  مجلس  شد.  مواجه  اجتامعی 

کرد  اعالم  دوباره  و  اصالح  را  خرنامه اش 

می سازد.  را  مکتب  100باب  عربستان  که 

سفارت  جنجال ها،  این  دنبال  به  همچنان 

عربستان در کابل نیز اعالم کرد که در این 

موضوع  مورد  در  کشور  این  سفیر  دیدار، 

ساخت مدارس دینی صحبت نکرده است.

خارجۀ  وزیر  قریشی،  شاه محمود  مدنیت:  راه   

پاکستان در مصاحبه با شبکۀ خری الجزیره گفته است 

دولت بایدن باید درک کند فرصتی که در افغانستان 

به وجود آمده، نباید از دست برود؛ زیرا پس از مدت ها این 

فرصت به وجود آمده و ما در مسیر درست قرار گرفته ایم.

آقای قریشی در این مصاحبه از جو بایدن، رییس جمهور 

نیروهای  و خروج  روند صلح  که  است  امریکا خواسته 

نظامی از افغانستان را به گونۀ جدی پی گیری کند.

وی با اشاره به نقش پاکستان در تسهیل گفتگوهای 

صلح افغانستان گفت که امریکا باید به توافق نامۀ خود 

که با طالبان امضا کرده، پابند باشد.

آقای قریشی در مورد خشونت های اخیر در کشور گفت 

اقتصادی  سود  جنگ  این  از  که  هستند  کسانی  که 

این  در  بیرونی  عنارص  که  می کنند  ادعا  و  می برند 

تاکید  پاکستان  خارجه  وزیر  دارند.  دست  خشونت ها 

داشت: »تخریب کنندگان یا بازی گران داخلی افغانستان 

ما  با دیدگاه  آنان  و دیدگاه  مقرص خشونت ها هستند 

که یک افغانستان صلح آمیز و با ثبات است، مشرتک 

نیست.«

این گفته ها در حالی مطرح می شود که لوید آستین، 

امریکا،  برای وزارت دفاع  بایدن  گزینۀ پیشنهادی جو 

پاکستان را» یک رشیک اساسی« برای صلح افغانستان 

توصیف کرده است. در کنار آن آنتونی بلینکن، نامزد 

پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجۀ این کشور گفته 

که  توافق نامۀ صلح امریکا-طالبان را بررسی می کند.

بلینکن این اظهارات را روز سه شنبه هفته گذشته در برابر 

اعضای کمیته روابط خارجی سنای امریکا مطرح کرده 

و افزوده: »باید به دقت بررسی کنیم که واقعا در مورد 

چه چیزهایی مذاکره شده. من هنوز از این جزییات آگاه 

نیستم.« آنتونی بلینکن همچنان گفته است که امریکا 

می خواهد به این جنگ »به اصطالح ابدی« پایان بدهد و 

نیروهایش را به خانه برگرداند.

توافق نامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان در ماه حوت 

سال گذشتۀ خورشیدی توسط زملی خلیل زاد، منایندۀ 

ویژه امریکا برای صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر، 

معاون سیاسی طالبان در قطر امضا شد. براساس این 

توافق نامه، امریکا تعهد سپرده است که متام نیروهایش 

را تا ماه می سال جاری میالدی از کشور خارج و طالبان 

نیز تعهد سپرده اند که به هیچ گروهی اجازۀ استفاده از 

خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را منی دهند.

این در حالی ست که پاکستان به حامیت از گروه های 

تروریستی به ویژه طالبان و القاعده متهم است. به تازگی 

نریۀ گریک سیتی تایمز، گزارش داده که سازمان های 

محمد،  جیش  و  الدعوه  جامعت  مانند  هراس افگن، 

بدون مصونیت از مجازات در این کشور فعالیت دارند و 

از همین رو این کشور ممکن است در فهرست سیاه گروه 

ویژه اقدام مالی قرار بگیرد. این گروه که یک سازمان 

فعالیت های  برابر  در  کشورها  فعالیت  بر  نظارت گر 

هراس افگنی است در سال ۲۰۱۸پاکستان را به علت 

فهرست  در  تروریستی  گروه های  برابر  در  بی پروایی 

خاکسرتی خود قرار داد.
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هدف گیری کدرهای نظامی؛ 
شکست طالبان یا ضعف مدیران امنیتی؟

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به روزنامه راه مدنیت می گوید که به دلیل شکست آن ها در میدان جنگ، 
شیوه ترورهای هدف مند را در پیش گرفته و با استفاده از آن، به دنبال ایجاد ترس و تشویش در میان مردم هستند

امضای تفاهم نامۀ همکاری تعلیمی
 میان افغانستان و عربستان

شاه محمود قریشی: فرصت به وجودآمده نباید از دست برود

صدور ویزا به 
افغان قوای  ترجامن های 

آغاز می شود امریکایی 

ادارۀ اترا: 
کیفیت پایین خدمات مخابراتی 

قابل قبول نیست

والی بلخ: در برابر کسانی که قانون را نادیده می گیرند، می ایستم 
احمدفرهاد عظیمی: مناز جمعه را در کنار هم وطنان عزیزم ادا کردیم و با اغتنام از فرصت، برای مردم رشیف ما دیدگاه دولت جمهوری اسالمی افغانستان را پیرامون صلح، تأمین رابطه   
دولت با مردم، مبارزه با فساد و تطبیق مساویانٔه قانون باالی همه بیان منودم و گفتم: به عنوان فرزند شام متعهد هستم تا هر نوع مشکل در راستای امنیت شهروندان را برطرف منایم و در 

برابر کسانی که قانون را نادیده می گیرند، می ایستم و به شام مردم باعزت اطمینان می دهم که باالتر از منافع مردم چیز دیگری برایم اهمیت ندارد و به خاطر آسایش شام از هیچ تالشی 
دریغ نخواهم کرد.

سید مهدی حسینی



لیالم دالر؛ 
عدم وجود اقدامات اساسی برای حفظ ارزش پول 

تاکید رییس جمهوری بر تقویت انجمن ادبی هرات 
و دیجیتل سازی روزنامه اتفاق اسالم

هفته پیش خر لیالم 28میلیون دالر، توسط د 

مرجع  مهم ترین  مرکزی(  )بانک  بانک  افغانستان 

اعالم  کشور  پولی  سیاست های  اعامل  و  تدوین 

ارزش  را حفظ  اقدام  این  بانک مرکزی علت  شد. 

جدیدی  اتفاق  این  است.  کرده  عنوان  ملی  پول 

نیست و بانک مرکزی هر از چندگاه دست به لیالم 

اسعار  و  ملی  پول  میان  موازنۀ  تا  می زند  دالر 

خارجی را در بازار حفظ کند. 

این چیزی است که با استقبال رصافان و بانک ها 

و  بازار  در  دالر  کاهش  با  زیرا  می شود؛  مواجه 

افزایش و یا حتی ثبات تقاضای آن، متعاقبا قیمت 

مخالفانی  بازار  به  دالر  تزریق  اما  می رود،  باال  آن 

بانک  اسعار  ذخیرۀ  حفظ  اهمیت  به  که  دارد  هم 

اما  اشاره می کنند.  بنیادی  راهکار  لزوم  و  مرکزی 

واقعا چرا و چطور باید ارزش پول را حفظ کرد؟

ارزش پول ملی؛ باال یا پایین؟

ارزش واحد پول یک کشور، قدرت خرید آن واحد 

معنی می شود. اینکه به ازای چند واحد چه کاال یا 

خدماتی را می توان در مقایسه با واحدی دیگر در 

جای دیگر دریافت کرد.

منظور از کاهش ارزش پول ملی هم کاهش ارزش 

یا  طال  قیمت  به  نسبت  کشور،  یک  پول  واحد 

سایر اسعار خارجی است که باعث افزایش میزان 

زیرا  می شود،  کاال  واردات  دشواری  و  صادرات 

برای دیگر کشورها کاال و خدمات این کشور ارزان 

متام می شود. با این تعریف می توان متایل بعضی 

کشورها برای پایین نگه داشنت ارزش پول را درک 

کرد.

دکتور عبدالله غفاری، استاد اقتصاد در دانشگاه 

با ترجیح بعضی کشورها بر پایین بودن  در رابطه 

و  چین  کشورهای  از  مثال  با  را  ملی  پول  ارزش 

ایران )که به تازگی این سیاست را در پیش گرفته( 

ملی  پول  ارزش  »کاهش  می کند:  عنوان  این طور 

که ریشه در عقاید کالسیک ها دارد، بیشرت با بحث 

می شود  گفته  می خورد.  پیوند  صادرات  تشویق 

اقتصادی  رشد  به  تا  دارند  قصد  که  کشورهایی 

درمانی  و  سیاحتی  توریزم  و  صادرات  بر  مبتنی 

نگاه  پایین  را  خود  پول  ارزش  کنند،  پیدا  دست 

می دارند تا سایر کشورها محصوالت آن را ارزان تر 

از  یکی  را  کشور  آن  نهایت  در  و  کرده  دریافت 

تامین کننده های اصلی نیازهای خود بدانند.«

این  نیازمند  را  پولی  سیاست  این  غفاری  دکتور 

رییس جمهـوری  غنـی،  مدنیـت: محمـدارشف  راه 

کشـور در جریـان سـفرش بـه والیـت هـرات گفـت 

کـه انجمـن ادبـی هـرات از سـوی وزارت اطالعـات 

و فرهنـگ و آکادمـی علـوم تقویـت خواهـد شـد و 

در زمینـه دیجیتل سـازی روزنامـۀ اتفـاق اسـالم نیز 

اقـدام صـورت خواهـد شـد.

رییس جمهـور غنـی در مراسـم صدسـالگی روزنامه 

اتفـاق اسـالم، نودسـالگی انجمـن ادبـی هـرات و 

تجلیـل از ۶۰۶میـن سـالروز تولـد حـرت موالنـا 

گفـت  می کـرد،  سـخرنانی  جامـی  عبدالرحمـن 

کـه موالنـا جامـی و تاریـخ طبقـه نقش بنـدی اش 

رضورت بـه تحقیقـات همـه جانبـه دارنـد.

وی افـزود: »مـا شـبکه های اسـالمی را کمـرت درک 

کردیـم، ایـن شـبکه های فکری اسـت کـه در نقاط 

مختلـف کشـور و کشـورهای هم جـوار نقـش رابـط 

را داشـتند.«

کـه  کـرد  تاکیـد  مراسـم  ایـن  در  غنـی  آقـای 

کامل الدیـن بهـزاد را فرامـوش نکنیـد؛ زیـرا بـرای 

امپراتـوری  نقاشـی  صنعـت  متـام  قـرن  چهـار 

در  قصد  که  کشوری  امر،  ابتدای  در  که  می داند 

و  توانایی  دارد،  را  خود  پولش  ارزش  بردن  پایین 

پتانسیل باالی تولیدی و زیرساخت های الزم برای 

ارایه خدمات را داشته باشند. 

کارآفرینان  اخیر  متایل  افزایش  توضیحات  این  با 

تولیدی در کشورهایی  برای رشوع کارهای  کشور 

بودن  پایین  که  قزاقستان  و  اوزبیکستان  مثل 

را  محصول  متام شدۀ  نرخ  انرژی  و  زمین  قیمت 

کاهش می دهد، قابل توجیه است و از سوی دیگر 

و  افغانستان  در  تولید  پایین  ظرفیت  به  توجه  با 

وابستگی شدید به واردات را می توان دالیل اصلی 

افغانی  ارزش  کاهش  از  جلوگیری  اهمیت  برای 

اعالم کرد.

این استاد دانشگاه با تاکید می گوید که اگر ارزش 

مردم  پیدا کند، قدرت خرید  ما کاهش  ملی  پول 

کاهش پیدا کرده و دیگر در کشور میوه و ترکاری 

خود افغانستان هم پیدا نخواهد شد و با صادرات 

رو  این  از  شد.  خواهیم  مواجه  آن  قاچاق  حتا  و 

باید جدا به دنبال حفظ و ارزش پول ملی خود در 

رشایط کنونی باشیم.

سیاست  پولی کشور و لیالم دالر

بسیاری  در  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری 

را  ملی  پول  ارزش  غیررسمی  و  رسمی  محافل  از 

کاذب و تصنعی می دانند. 

بانک  سخت گیرانۀ  بسیار  پالیسی  غفاری  دکتور 

اجازۀ  که  را  افغانستان  مرکزی  بانک  علیه  جهانی 

افغانستان  به  را  مشخص  حد  از  بیش  پول  چاپ 

منی دهد، یکی از دالیل باال بودن ارزش پول کشور 

می داند. 

قدرت های  سیاسی  حامیت های  همچنین  او 

وی  نقاشـی  سـبک  از  مغـول  و  عثامنـی، صفـوی 

می کـرد. پیـروی 

از  سـخنانش  اخیـر  در  غنـی،  محمـدارشف 

به  خاطـر  هـرات  ادبـی  انجمـن  تالش هـای 

تقویـت  ملـی،  فرهنـگ  مـورد  در  نظریات شـان 

مردم سـاالری و فرهنـگ صلح، اعتـدال و میانه روی 

کـرد. امتنـان  ابـراز 

نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه  هـم،  سـویی  از 

ریاسـت جمهوری گفتـه کـه متام آثار بـزرگ ادبی و 

عرفانـی به خاطـری کـه بنیادشـان عشـق، انگیزه و 

عالقـه بـوده، ادامـه یافتـه اسـت.

بـه فرهنگیـان هـرات گفـت  آقـای صالـح خطـاب 

کـه انجمـن ادبـی هـرات را حامیـت خواهـد کـرد و 

بایـد کارهـای فرهنگی و ادبی را به روز بسـازید. در 

رسـانه های چاپـی به ویـژه روزنامـه »اتفـاق اسـالم« 

تـا هـر  بـه بخـش دیجیتلـی شـود  بیشـرت  اتـکای 

گوشـه کشـور بـه آن دسرتسـی داشـته باشـد.

هـرات  والیـت  فرهنگـی  مسـووالن  همچنـان 

می گوینـد کـه روزنامـه اتفـاق اسـالم به نـام هـرات 

خارجی  کمک های  ورود  و  افغانستان  از  خارجی 

در  افغانی  باالی  ارزش  علت  دیگر  از  را  کشور  به 

مقایسه با واحد پول کشورهایی می داند که اسعار 

به طور طبیعی و در پی صادرات وارد می شود.

در ابتدای این گزارش به مخالفت ها با لیالم دالر 

ترفند  که  معتقدند  مخالفان  این  شد.  اشاره  نیز 

به  شکل  این  به  دالر  تزریق  و  نقدینگی  کاهش 

ممکن  بااینکه  و  می ماند  کودکانه  دادنی  بازی 

داشته  پی  در  مثبتی  نتایج  مقطعی  در  است 

نظیر  اقدامات،  سایر  اینکه  به  توجه  با  اما  باشد، 

همسایه،  کشورهای  به  دالر  قاچاق  از  جلوگیری 

افزایش تولید داخلی، مبارزه جدی با فساد مالی 

و اداری، افزایش رسمایه گذاری و مسدود ساخنت 

این  منی گیرد،  صورت  موازی  ارزی  جریآن های 

اقدام کوتاه مدت در نهایت فاجعه می آفریند و روزی 

می رسد که مشکالتی بزرگرت نظیر خشک سالی و 

فجایع دیگر زیست محیطی ناشی از تغییر اقلیم با 

کمبود اسعار در ذخیرۀ بانک مرکزی همراه شده و 

تراژدی اقتصاد افغانستان را هولناک تر کند.

ملی  پول  واحد  نقدینگی  کاهش  آن ها همچنین   

را باعث کاهش میل مرصف می دانند و تورم بسیار 

گردش  کاهش  موجب  را  افغانستان  در  پایین 

رسمایه عنوان می کنند.

انتقادها  این  عمدۀ  که  گفت  می توان  مجموع  در 

سیاست های  نبودن  اساسی  به  مخالفت ها  و 

حامیان  اما  دارد،  اشاره  بانک  افغانستان  د  پولی 

راهکارهای  نبود  علت  مقطعی  سیاست های 

همه روزۀ  کاهش  به  را  اساسی  و  بلندمدت 

امیدواری ها به ثبات سیاسی در کشور می دانند و 

تا رسیدن به چنین ثباتی این بودن این ترفندها را 

بهرت از نبود آن اعالم می کنند.

گـره خـورده اسـت، نشـانۀ هویـت هـرات می باشـد 

و زمانـی کـه از هـرات یـاد می شـود، نـام روزنامـه 

می شـود. مجسـم  همـه  ذهـن  در  اسـالم  اتفـاق 

آنـان خواهان توجه بیشـرت حکومت بـه این روزنامه 

شـد، گفته انـد که ایـن روزنامه نقطـه فرهنگی برای 

نویسـندگان و فرهنگیـان هـرات و وسـیله ارتبـاط 

میـان حکومـت و مردم می باشـد.

در عیـن حـال، داوود منیـر، مسـوول انجمـن ادبی 

هـرات تاکیـد داشـت کـه مـا نیـاز بـه ادبیـات نوین 

داریـم کـه با دنیـا تعامل داشـته باشـد.

وی گفـت: »عرصـه هـرن و فرهنگ. چیـزی که ما به 

شـدت نیـاز داریم و می تواند ما را بـه کنارهم جمع 

کنـد، ادبیـات ملـی اسـت و آن شـامل ارزش هـای 

دینـی، مدنـی و میهنی می باشـد.«

رییس جمهـور غنی روز پنج شـنبه )2دلـو( در راس 

یـک هیـات بلندپایـۀ دولتـی به هـرات رفـت. او در 

ایـن سـفر وضعیت هـرات را مورد بررسـی قرار داده 

و بـا مسـووالن حکومتـی، مردمـی، فعـاالن جامعـه 

مدنـی و زنـان دیـدار کرده اسـت.

فاوچی: از قرارگرفنت در برابر ترمپ هیچ لذتی منی بردم
  آنتونی فاوچی تا پیش از ظهور ویروس کرونا که کمرت نامی از او در رسانه های ایاالت متحده و جهان مطرح بود، حاال در مقام مشاور ارشد امور مرتبط با کرونا با جو بایدن، رییس جمهوری جدید 
نبود.  مبتنی  علمی  واقعیت  بر  که  بود؛ چرا  ناخوشایند  که  گفته شده  مواردی  ]در دولت گذشته[  که  است  واضح  کامال  عفونی می گوید:  بیامری های  ارشد  داکرت  این  دارد.  کابینه اش همکاری  و  امریکا 

می توانم به شام بگویم که از قرار گرفنت در برابر رییس جمهوری و تکذیب او هیچ لذتی منی بردم. در ضمن این طور نبود که فکر کنید می توانید حرفی بزنید و  آن حرف تبعاتی در پی نداشته باشد.

رسمقاله

ــاختار  ــان س ــط و بنی ــه رواب ــتان ک ــای افغانس در جغرافی
اشــکال  در  دارد، خشــونت  اجتماعــی خصلــت جماعتــی 
مختلــف آن قــادر بــه برهــم زدن معــادالت مســتقر و مقهــور 

ساختن مردم در قالب نهادینه آن نخواهد بود. 
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ معاصــر کشــور داشــته باشــیم متوجــه 
می شــویم خشــونت هیــچ گاه نتوانســته بــه ســامان دهی 
ــردازد. حتــی حضــور نیروهــای خارجــی  ــط اجتماعــی بپ رواب
ــه  ــور توج ــه در خ ــه ک ــت آن گون ــز نتوانس ــس از2001 نی پ
ــی در افغانســتان  ــامان دهی ســاخت های اجتماع ــه س اســت ب
ــه  ــرای پیوســتگی افغانســتان ب ــرا تالش هــا ب کمــک کنــد؛ زی
ــل موفقیت هــای محسوســی نداشــته اســت. سیســتم بین المل

ــا روی کار  ــا ب ــتیم ت ــدد آن هس ــه درص ــن مقدم ــر ای ــا ذک ب
آمــدن جــو بایــدن به عنــوان رییس جمهــور امریــکا، ایــن 
ــرار دهیــم کــه سیاســت خارجــی  مســاله را مــورد بررســی ق
بایــدن در قبــال مســایل افغانســتان بــه خصــوص گفتگوهــای 
ــی  ــد راه ــدن می توان ــا بای ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــح چگون صل
ــتان  ــگ افغانس ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــالف او ب ــه اس را ک
نتوانســته اند بــه ســرانجام برســانند، او بــه ســر منــزل مقصــود 
ــه  ــی ب ــدا نگاه ــوع در ابت ــن موض ــی ای ــرای بررس ــاند؟ ب برس
خواهیــم  افغانســتان  قبــال  در  بایــدن  موضع گیری هــای 
داشــت و پــس از آن بــه تحلیــل آینــده سیاســی افغانســتان در 

ــد. ــد ش ــه خواه ــان او پرداخت زم
ــه در  ــا و چ ــت اوبام ــت اول دول ــان معاون ــه در زم ــدن چ بای
ــه عنــوان کاندیــدای ریاســت جمهــوری امریــکا  زمانــی کــه ب
در مبــارزه بــا ترمــپ بــود، دیدگاه هــای خــاص خــود را دربــاره 

جنــگ افغانســتان داشــته اســت. 
در زمــان ریاســت جمهــوری اوبامــا کــه اســتراتیژی این کشــور 
مبتنــی بــر یک پارچه ســازی و همبســتگی افغانســتان بــا 
ــرای آن  ــز ب ــی نی ــول خاص ــه اص ــود ک ــل ب ــتم بین المل سیس
ــت  ــاختن دول ــد س ــی مانن ــود؛ اصول ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــل  ــه در داخ ــار و حوصل ــود آوردن اعتب ــه وج ــتان، ب افغانس
ــی  ــگاه نظام ــاد پای ــامل ایج ــی ش ــات نظام ــکا(، مالحظ )امری
بــرای مبــارزه بــا تروریــزم و ... بایــدن دیــدگاه مشــخص خــود 
ــش  ــا افزای ــدن ب ــای بای ــد آق ــه می ش ــت. گفت ــته اس را داش
نیروهــای امریکایــی در افغانســتان توســط بــاراک اوبامــا 
موافــق نبــوده اســت. بایــدن بارهــا بــر انتقــال مســوولیت های 

ــود.  ــرده ب ــد ک ــی تاکی ــربازان امریکای ــروج س ــی و خ امنیت
ــای  ــای آق ــد برنامه ه ــز در نق ــی نی ــن انتخابات ــان کمپای در زم
ترمــپ، بایــدن بــه ایــن عقیــده بــود کــه اولویــت او بازگرداندن 
ــکا در سیســتم نظــام بین الملــل اســت  رهبــری اخالقــی امری
ــای  ــه جنگ ه ــه ب ــود ک ــه ب ــز گفت ــتان نی ــال افغانس و در قب
و  افغانســتان و خاورمیانــه خاتمــه می دهــد  بی پایــان در 
بیشــتر نیروهــای امریــکا را بــه خانــه مــی آورد و مأموریــت ایــن 
ــده و داعــش  ــا القاع ــارزه ب ــر مب ــق ب ــه طــور دقی ــا را ب نیروه

ــد. ــز می کن متمرک
هرچنــد اظهــارات جنجالــی دیگــری نیــز از آقــای بایــدن بــه 
ــتان  ــاره افغانس ــود: درب ــه ب ــه گفت ــه اینک ــم از جمل ــاد داری ی
ــن  ــازی در ای ــده ملت س ــف ای ــال مخال ــن کام ــم، م ــد بگوی بای
ــه آن کشــور متحــد شــود،  ــودم... ممکــن نیســت ک کشــور ب

ــود. ــه ش ــور یک پارچ ــه آن کش ــدارد ک ــکان ن ــچ ام هی
اگرچــه ایــن اظهــارات در زمانــی ایــراد می شــد کــه وی 
ــت،  ــده نداش ــکا را برعه ــوری امری ــت جمه ــوولیت ریاس مس
امــا امــروز او رســما رییس جمهــور منتخــب امریکاســت 
ــال  ــا کام ــا دوران اوبام ــه ب ــش رو دارد ک ــرایطی را در پی و ش

ــت.  ــاوت اس متف
ــه ســابقه یی کــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد آقــای بایــدن ب ب
ــت  ــت، سیاس ــته اس ــتان داش ــش افغانس ــا چال ــورد ب در برخ
ــد  ــا تاکی ــا ب ــد، ام ــری کن ــتان پی گی ــه را در افغانس مصالح
ــر مبــارزه علیــه تروریــزم. پــس می تــوان گفــت کــه بایــدن  ب
ــدی  ــای بلن ــد دارد گام ه ــتان قص ــگ افغانس ــم جن ــرای خت ب
ــن کشــور را  ــتیژ ای ــار و پرس ــد اعتب ــا او نمی خواه ــردارد، ام ب

ــد.  ــگ در افغانســتان کن ــان جن ــی پای قربان
ــه عبــارت دیگــر خالــی کــردن صحنــه افغانســتان و امتیــاز  ب
ــپ در آن  ــت ترم ــه دول ــان را ک ــه طالب ــدازه ب ــش ان دادن بی
ــه  ــکا را ب ــار امری ــد گذاشــت و اعتب ــار خواه ــرد، کن ــراط ک اف
ــت.  ــد گرف ــر خواه ــل در نظ ــام بین المل ــون نظ ــوان هژم عن

ــی  ــه زمان ــز در بره ــتان نی ــالمی افغانس ــوری اس ــت جمه دول
ــتراتیژیک  ــد اس ــا متح ــد ب ــاله، بای ــن مس ــا درک ای ــی ب فعل
خــود بــه رایزنــی پرداختــه و تاکیــد بــر دســتاوردهای دو دهــه 

اخیــر داشــته باشــد. 
ــده نظــر  ــا اســتفاده از فرصــت پیش آم ــد ب افغانســتان می توان
ــب  ــر جل ــای اخی ــه رخداده ــی را ب ــت مداران امریکای سیاس
ــار  ــه فش ــوط ب ــان را من ــا طالب ــح ب ــای صل ــد و گفتگوه کن
ــی  ــه بین الملل ــد. فشــار جامع ــروه بدان ــن گ ــر ای ــی ب بین الملل
افغانســتان  واقعیت هــای  درک  همزمــان  و  طالبــان  بــر 
می توانــد اهرم هــای ختــم ایــن جنــگ باشــند؛ زیــرا بــا 
دادن امتیــاز بــه طالبــان هیــچ گاه ایــن گــروه دســت از اعمــال 

ــید. ــد کش ــود نخواه ــونت بار خ خش

بایدن و سرنوشت صلح افغانستان
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معصومه امیری



یکی از معایب نقد و بررسی داستان های 
خارجی می تواند این نکته باشد که ما با زبان 
اصلی داستان آشنایی نداریم. از سویی اگر 
ترجمه ضعیف باشد، زحمت کار دوچندان 

می شود.
در این موارد،  این خواننده است که انتخاب 
می کند از خواندن داستان لذت بربد و به این 
کند.  پوشی  چشم  ترجمه  نقص  از  واسطه 
)اگرچه به نظر می رسد، خوانندۀ داستان مدرن 
و حتی منتقد آن نباید توجه چندانی به این 
مساله داشته باشد و بیشرت بر اندیشه، ساختار 
یا حتی نحوه تکنیک  و محتوای داستان و 
روایت، مترکز کند. در واقع موارد ذکر شده 
تنها چیزی است که از اثر به یاد خواهد ماند.(

در  جامعه شناسی  مباحث  کندوکاو  در  اگر 
منادگرایی ها  با  داستان  این  هستید  ادبیات 
فالشبک  قالب  در  گاه  که  رفرنس هایی  و 
می شود؛  بیان  خاطره  قالب  در  هم  گاهی  و 
تا  می تواند  که  می سازد  مناسب  بسرتی 
آن  کند.  برآورده  را  انتظارات شام  حدودی 
چنان که حتی ممکن است چنانچه با دیده 

معمولی نگاه کنید، ناامید شوید!
متولد  که  این  علی رغم  موراکامی  هاروکی 
ابتدای  هامن  در  است،  کیوتو)جاپان( 
جاپان  ادبیات  از  را  خود  راه  نویسندگی، 
جدا کرد. با وجود اینکه معتقد است سبک 
اوست،  خود  به  متعلق  فقط  نوشتاری اش 
کارور،  ریموند  گرایی های  ساده  می توان 
ساده  گاه  و  چندلر  تخیل  و  داستان پردازی 
آثارش  در  را  کاپوته  ترومن  کردن  روایت 
داستان  همین  در  به خصوص  کرد.  مشاهده 
)یورش دوم به نانوایی( که تا حدودی متام 

این موارد مشاهده می شود.
این سبک نوشتاری را می توان تأثیر بی قید ورشط زمانی دانست 
که موراکامی مرتجم )آثار نویسنده های ذکر شده( بود. اگر آن را 
تاثیرپذیری به حساب نیاوریم، می توان گفت نشانۀ تشابه سلیقه 

موراکامی و آن ها در نگارش داستان است.
تصویرسازی و توصیف، یکی از نقاط قوت این داستان به شامر 
می رود. برای مثال دو تصویر ذهنی، یکی تصویر مرد که در قایق 
خود  روحی  متشنج  فضای  گرسنگی،  منایش  تصویر  و  است 
را رشح می دهد، به نوعی متام شخصیت فرد را در خود جای 
می دهد. تصویر اول که در اوایل داستان نشان می دهد. مرد وقتی 
همرسش پیشنهاد او را رد می کند خود را در قایقی کوچک تنها 
می بیند. آتش فشانی را زیر دریا می بیند که خیلی به سطح آب 
نزدیک است، ولی در عین حال آب آنقدر شفاف است که عمق 
آن هم قابل تشخیص نیست. متامی این اتفاقات در ۲ الی ۳ثانیه 

اتفاق می افتد.
قهرمان داستان علی رغم این طوفانی که درونش اتفاق می افتد به 
جواب منفی همرسش بدون هیچ مخالفت و یا ارصار، روی خوش 
قانع  این گونه  را  موافقت می کند. سپس خود  و  نشان می دهد 
می کند که من فروید نبودم تا این طوفان درونی خودم را تحلیل 

کنم و از طرفی بیش از آن گرسنه و شوکه بودم که مجال گفتگوی 
بیشرت در من مباند. 

ادبیات جاپانی را نقد  اگرچه هامن طور که گفته شد موراکامی 
می کند اما در شکل نوشتاری توصیفات، دست کمی از یاسوناری 
کاواباتا ندارد. آن اعجاز و تصاویر سوریالیزم،) کوه آتش فشانی 
که از آب باال می زند( در منت از آن جمله است و حتی گاهی 

توصیفات نیز به آن سمت کشیده می شود.
به  را  زمان حسی  که  است  در منت  موراکامی  اعجاز  اولین  این 
بهرتین شکل می شکند و هم زمان از سیر روایت و توصیف خارج 

منی شود.
تصویر دوم در قایق و فضای ذهن قهرمان که حاالت روحی خود 
را با آن مثال زده بود، اگرچه به اندازه تصویر اول اعجاز نداشت اما 
به خوبی پایان داستان و همینطور پایان آن شب عجیب و غریب 
و آن حاالت را جمع کرده بود. طوری که این بار زن مصمم برای 
انجام این کار بود. مرد، مردد بودن خود را با این جمله که آیا الزم 

بود این کار انجام شود، نشان داد.
 همچنان در فضای ذهنی خود، خود را تنها احساس کرد اما با این 
تفاوت که دیگر آتش فشانی وجود نداشت و هنوز عمق آب پیدا 
نبود! و مرد عاجزانه آرزوی این را داشت تا به جایی برده شود که 

به آن تعلق دارد.

 با اشاراتی که شد، به نظر می رسد که قوی ترین قسمت روایت در 
این دو بند خالصه می شود. جایی که توصیفات زمان حال، خیال، 
شخصیت پردازی و بازی های زمانی تنها در ۳ثانیه شکل می گیرد و 
نویسنده با روایت های اول داستان و میانه داستان این اتفاق را کامالً 

حرفه یی با منطق های داستان همراه کرده است.
سه ثانیه یی که یادداشت نویس هم یک صفحه ونیم در گیر آن 

است، آیا شگفت انگیز نیست؟
تصاویر و منطق ها در داستان با سبک ریالیزم جادویی همخوانی 
دارد. برای مثال، از »گرسنگی یی که اگر غذای متام رستورآن های 
شهر را بخورد باز به امتام منی رسد.« این اولین باری نیست که 
موراکامی در این سبک موفق عمل می کند و این سبک جادویی 
واتفاقات عجیب را در داستان مدرن به کار می برد مثل باران ماهی 

و یا گوسفندی که در جسم انسان ها حلول می کند.
دیگر  فاخر  آثار  در  موراکامی  که  است  اندیشه هایی  تصاویر 
خود نیز به کار برده است. خواننده اگر عاقل باشد، در قدم اول 
هیچ گاه دنبال چرایی در داستآن های موراکامی منی  گردد و فقط 
در قدم اول با حوصله و همراه با منطق های خود داستان، اثر را 
دنبال می کند؛ زیرا به گفته خود موراکامی، او نویسنده خوانندگان 
رسدرگم است. انسان رسدرگم اول از همه به دنبال مقصد و رسیدن 

به هدف است، نه چرایی و جزییات آن.
اگر به دنبال چرایی هستید تصاویری از این داستان وجود دارد که 
دو پهلو هستند و شاید، ذکر می کنم شاید، هیچ معنی فلسفی و 
جامعه  شناسی و منطقی نداشته باشد؛ مثال: تصویر اینکه چرا نانوا، 

نان را با گوش دادن به موسیقی عرضه می کند؟
چرا موراکامی انسانی که با هرن رسو کار دارد و خو می گیرد را 
نفرین شده می داند.) که به نظر من درست فکر می کند( چرا باید 
برای رفع گرسنگی دوباره به یک نانوایی دیگر حمله کند و چرا 
به مک دونالد حمله می کند؟  چرا دو جوان که در مک دونالد 
خوابیده اند با وجود آن همه اتفاق از یک مرده هم کمرت واکنش 

دارند؟ و ده ها چرای دیگر. 
حاال به نظر شام با وجود منطق های روایی داخل داستان آیا متام 
این چرایی ها معنای فلسفی و جامعه شناختی دارند یا خیر؟ آیا 
آن ها نشانه هایی هستند که به مفهومی بزرگ تر ختم می شوند یا با 

منطق های خارج داستان این اتفاقات عادی جلوه می کند؟
به نظر می رسد هیچ یک از این اتفاقات پاسخ ثابتی ندارند و هرگز 
کسی جز خود نویسنده منی تواند ادعا کند که این تصمیامت 
یا  و  است  آگاه  خود  امر  یک  داستان  قهرمان  برای  اتفاقات  و 
ناخودآگاه؟ تاثیر جامعه و جهان است یا عمد نویسنده؟ یک امر 
فلسفی و جامعه شناختی است و یا پرداختی بیشرت و نگاهی نو بر 

سبک ریالیزم جادویی؟
هامن طور که منی شود از هر شئ و اندیشه  یی به عنوان مناد در 
داستان )بومی گرایی، سمبولیزم و ...( یاد کرد، با هر پرداختی از 
اتفاقات هم منی توان گفت داستان پیرو ریالیزم جادویی است. 
جادویی شدن با یک اتفاق خارق العاده به تنهایی ایجاد منی شود. 
حل شدن آن اتفاق در جریان آن داستان است که یک داستان 
نه  و  خاص  مکان  نه  و  کلامت  بر  تکیه  نه  می سازد؛  جادویی 

موجودی خارج از این دنیا.
در پایان بد نیست به خاطر داشته باشیم که موراکامی از این جهت 
صاحب سبک است که با انسآن هایی که گاه گوشه گیر هستند و 
به شدت معمولی، در جهانی واقعی، لحظاتی جادویی را خلق 

می کند!

حقیقت دارد و باقی همه در جملۀ عدم 
با نور ارتباط  محسوب می گردد. شهود 
به مشاهده می رسد  دارد. هر چیزی که 
امکان پذیر  نور  توسط  مشاهده  این 

می گردد. 
ذات الهی به گونه نور متجلی می شود. 
ظهور مشهودات با نور و نور با شهادت 
پیوند دارد. کلمۀ تجلی یا جلوه گری از 
یک سو با منبع نور پیوند دارد و از سوی 
دیگر با اشیایی که به مشاهده می رسد. 
تجلی با مراتب نخستین، دومین و سومین 
تعیینات مختلف را موجب شده است. 
الهی در  نور  یا  با ذات حق  هر مشهود 
پیوند است. مشهودات از یک سو جلوۀ 
به مدد  ذات حق است و از سوی دگر 
ذات حق مدرک ذات حق است. عامل 
و آدم هر دو از تجلی ذات حق است و 

با ذات حق در پیوند می باشد. ذات حق پایدار و حقیقی و مشهودات عامل 
عاریتی غیر حقیقی و در جملۀ عدم است.

چهرۀ مطرح در غزلی از جامی با دیدگاه وحدت الشهود به جامل الهی تامل 
می کند. در این تامل او به ذات اقدس الهی متوجه گردیده او را مورد خطاب 

قرار می دهد و می گوید ای آن که جامل و زیبایی ذات تو در هر چیزی 
که در جهان ظاهر می گردد، ظهور دارد؛ هزاران جان های پاک و مقدس 

فدایت شود.
این چهره می خواهد که موضوع جدایی و یگانگی یا دیدگاه وحدت الشهود 
را با متثیل نالیدن نی از غم جدایی که بیشرت به نی موالنا در مثنوی اشاره دارد؛ 

مطرح کند و به تکرار آن در طول زمان تاکید دارد که الینقطع جریان دارد، 
یعنی به دم به دم یا نفس به نفس یا هم به حساب تنفس که نشانۀ حیات است؛ 

صورت می گیرد. هر لحظه مادر یگانگی و جدایی به رس می بریم.
او می گوید: انسانی که حقیقت وحدت الشهود را درمی یابد، آرام منی گیرد و 
به خاطر جدایی از اصل خود که ذات الهی است می نالد و نیز اذعان می دارد 
که چون او هامنند سایر مشهودات، تجلی یی از ذات اقدس الهی است؛ 
یعنی با ذات اقدس الهی یکی است یعنی وحدت دارد؛ جدایی خود را از 

آن ذات، حقیقی منی داند.
عشق یکی است که دو جلوه دارد. یکی به صورت منبع عشق که به صورت 
جامل یا حسن )شاه( جلوه می کند و دیگر به صورت عشق عاشق )گدا(. 
خداوند است که عشق را به دل عاشق می اندازد و او را به سوی جامل خود 

می کشاند.
صوت هم یکی است، گاهی به صورت ندا می آید، گاهی به صورت پژواک 
یا صدا. کسی که در این جهان ندا می کند؛ هامن ندا را به صورت پژواک یا 
صدا می شنود. وقتی خدا را ندا کنی و چیزی بخواهی خداوند می دهد یا 

چیزی کشت کنی هامن حاصل می دهد.
چون این گونه است؛ پس ای ساقی یا مظهر حیات شاد و مست، جامی ده تا 
غم ها زدوده شود. غم ها تا وقتی است که ما خود را می بینیم؛ وقتی خود ما از 
میان رفت، در مشهودات ما خدا می ماند؛ پس چنان جامی ده که از خودی 
باز مانم و جز خدا چیزی را نبینم. راه راست جز عشق خدا چیزی نیست. 

درود بر کسی که تابع راه راست است و عشق خدا در دلش است.

اندیـشه
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زیبایی و عشق
 با روش وحدت الشهود 

)با تکیه به غزلی از جامی(

موراکامی: برای رسیدن به روشنایی، باید از تاریکی گذر کنید

هاروکی موراکامی هفتادساله است. هر روز، چهار صبح بیدار می شود، پنج شش ساعت می نویسد و سپس 9کیلومرت می دود. تنها یکی از رمان هایش، در اولین سال انتشار،   
۳.۵میلیون نسخه فروش رفته است. خودش خرب ندارد چرا این همه مردم دوستش دارند، اما می داند محبوبیتش بی ربط به عجیب بودن اتفاقات قصه هایش نیست: ماهی هایی که از 

آسامن می بارند و گربه هایی که در خیابان گم می شوند. می گوید: »در رمان نوشنت نباید خیلی چون وچرا کرد، من به تاریکِی ناخودآگاهم می روم و با دست پُر از آنجا برمی گردم. 
نتیجه اش می شود رمان هایی که نوشته ام.«

یا من بدا جاملک فی کل ما بدا
بادا هزار جان مقدس تورا فدا

می نامل از جدایی تو دمبدم چونی
وین طرفه تر که از تو نیم یک نفس جدا

عشق است و بس که در دو جهان جلوه می کند
گاه از لباس شاه و گه از کسوت گدا

یک صوت بر دو گونه همی آیدت به گوش
گاهی ندا همی نهیش نام و گه صدا

برخیز ساقیا زکرم جرعه یی بریز
برعاشقان غمزده زان جام غمزدا 

زان جام خاص کز خودیم چون دهد خالص
در دیده شهود مناند به جز خدا

جامی ره هدی به خدا غیر عشق نیست
گفتیم والسالم علی تابع الهدا

 وحدت الوجود و وحدت الشهود دو روش اصلی 
تاکید  وحدت  به  دو  هر  که  است  عرفانی  دید 
عدم  را  آفریده ها  و  حقیقت  را  خدا  و  می ورزد 
می شامرد. هدف عرفان از طریق عشق، دریافت 
خدا و تحقق کامل انسان است و اثبات خلیفه خدا 

شدن انسان در زمین.
ذات  تجلی های  دارد؛  هستی  جهان  در  آنچه 
یکتاست. هر تجلی که جنبۀ واقعیت دارد، منایندۀ 
حقیقت و واقعیت باالتر است، اما وقتی از اصل 
جدا شده وغیریت پیدا کرده وهمی و امر عدمی 

است. 
و  وحدت الشهود  میان  فرق  توضیح  در 
وحدت الوجود باید گفت که وحدت الشهود تجلی 
ثابته در سطح کیهانی یا طبیعت است که  اعیان 
حقیقت یگانه توسط آن طبیعت و مظاهر طبیعی 
به رویت می آید. البته از نظر وحدت الشهود آن 

حقیقت یگانه، داننده و شناسندۀ حقیقی است.
می داند.  تجلی  یک  را  آفرینش  وحدت الوجود 
منونه های اعلی و نخستین همه اشیا )اعیان ثابته( 
صورت هایی از اسام و صفات الهی هستند که به 
حالت کمون در عقل الهی وجود دارند. چنان که 
گفتیم؛ این اعیان ثابته به صورت کمون در عقل 
الهی وجود دارند که خدا به آن ها هستی می دهد 
و چنان می شود که آن ها تجلی کنند؛ اما آنچه در 
جهان محسوس دیده می شود؛ تنها سایۀ آن هاست. 
چنین  وحدت الشهود  و  وحدت الوجود  خالصۀ 

بیان می شود:
الف. وحدت الوجود

1.خدا
2.محتوای علم خدا که به صورت کمون در عقل 

الهی وجود دارد.
3. اسام و صفات خدا

4. اعیان ثابته )حقیقت(
5. اشیا )سایه(

ب. وحدت اوجود
1. خدا

2. محتوای علم خدا که به صورت کمون در عقل 
الهی وجود دارد.

3. اسامء وصفات خدا 
4. اعیان ثابته )حقیقت(

5. مظاهر طبیعی و طبیعت )اشیا(
ج. فرق وحدت الشهود و وحدت الوجود

طبیعی  مظاهر  که  دارد  ادعا  وحدت الشهود   .1
جلوه های محسوس اعیان ثابته و تجلی خداست.

2. وحدت الوجود مدعی است که اشیای محسوس 
سایه یی از اعیان ثابته و تجلی خداست.

اما رشح فرق وحدت الوجود و وحدت الشهود از 
نظر روش شناسی در اولویت قرار گرفنت موضوع 
یا سوژه  است.  ابژه  و  ناظر  یا  یا شخص، منظور 
هر یک با این امر که کدام را اولویت می دهد نام 
خاص خود را گرفته اند. در وحدت الشهود باید بر 
طرز دید تغییر آورد تا از ورای مشهودات به ذات 
الهی متوجه شد و او را دریافت. در حالی که در 
به سان  موجودات  یا  آفریده ها  وحدت الوجود، 
سایه های اعیان ثابته فرض می شود. فقط ذات خدا 

وجود حقیقی است و حقیقت دارد.
تعیینات یا سلسله مراتب وجود شبیه سایه یا عدم به 
صورت تجلی های مختلف است. در عین زمان این 
وجود مستقیام با ذات حق پیوند دارد و دانندگی و 

شناخت وعقل خود را موجودات از آن می گیرند.
وحدت الوجود  و  وحدت الشهود  در  عشق 
عربی  ابن  و محرک حیات حقیقی.  است  اصل 
وحدت الوجود را به میان آورد و عالء الدوله سمنانی 
وحدت الشهود را بنیان گذاشت. حقیقت و عدم یا 
عاریتی بودن و پایدار بودن، اصل و دورافتادگی 
یا جدایی از اصل مطالبی است که با آن موقعیت 
آدمی در پیوند با خدا مطرح می گردد. خدا اصل 
قرار می گیرد و منبع عشق و حیات جاودانه با همین 

عشق تحقق پیدا می کند.
آفرینش یا تجلی ذات حق نخستین تعیینات را به 
شکل اعیان ثابته یا صورت های اصلی  پدیدار کرد 
که واقعیت ها به شکل اشیا یا چیزی شبیه سایۀ آن 
صورت های اصلی در آفریده های عامل، محسوس 
پی در پی  تجلی های  است. عامل حاصل هامن 

ذات حق است که مشاهده می شود.
آفریننده یکی است که داننده و شناساننده حقیقی 
هامن است و جهان همه جلوۀ آن است. تنها هو 

مهدی هزاره

گل احمد یما؛ استاد دانشگاه

 نگاه پست مدرن به ریالیزم جادویی
یادداشتی بر داستان »یورش دوم به نانوایی« اثر هاروکی موراکامی



بسیاری از زنان افغان عالوه بر محدودیت های 

بسیاری که از طرف جامعه از گذشته تا به امروز با 

آن ها مواجه هستند، از حامیت خانواده نیز برای 

بسا  چه  هستند؛  بی بهره  اشتغال  و  تحصیل 

منع  با  آموزش  و دخرتان در سن  زنان  از  بسیاری 

خانواده از تحصیل نیز روبه رو می شوند.  با نگاهی 

عمیق تر می توان به این حقیقت پی برد که منع 

آشکار  مصداق  تحصیل  امر  در  زنان  منودن 

خشونت بر زنان است.

در  فراوان  استعدادهای  وجود  با  زنان  از  بسیاری 

آموزش و تعلیم یافنت، به خاطر خشونتی که خود 

آن را مصلحت خانوادگی می نامند،  از تحصیل باز 

می مانند.

معارص  دولت های  که  است  حقوقی  از  تحصیل   

رفته رفته زمینه های برابری در آن را فراهم کرده اند، 

اگرچه ممکن است رشایط تحصیل نابرابری داشته 

باشد، اما وجودش برابر است. 

مشکلی  هیچ  شهری  جوامع  در  حارض  حال  در 

برای  آموزشی  نهادهای  مدیریت  سوی  از  بزرگی 

ادامه تحصیل و داشنت سند تحصیلی برای زنان 

وجود ندارند،. اما از بین بردن چنین فرصت هایی 

آن ها،  زندگی  روش  در  تغییر  موجب  زنان  برای 

تغییر در نگرش آن ها و بازماندن از نعمت بزرگی 

و  کرده اند  تشویق  را  آن  بزرگان  متام  که  است 

پیامر اسالم )ص( آن را بر زن و مرد الزم و رضوری 

دانسته است.  برای اشتغال و یافنت وظیفه، زنان 

به حداقل مدرک نیاز دارند .

امروزه، حتی ساده ترین مشاغل نیز به یک دیپلم 

با این وجود، هر روز شاهد ترک  نیاز دارند.  ساده 

از  که  اختیاراتی  و  هستیم  زیادی  زنان  تحصیل 

بر  تحصیل،  منع  روز  هر  می گردد.  سلب  آنان 

گسرتش  را  بی سوادی  دایرۀ  و  می افزاید  خشونت 

می دهد. یک روز کمپیوتر به میدان می آید ، روز 

دیگر انرتنت، سواد رسانه یی و .... و این زن است 

به دستور دیگران درسش را رها می کند، در کنج 

خانه زندانی می شود و در جهانی که هر لحظه در 

حال پیرفت علمی ست، از حداقل تحصیالت و 

آکادمیک  چیزی رسش منی شود. در جامعه  فهم 

و  منی کند  برقرار  ارتباط  درستی  به  دیگران  با 

شناخت درستی از محیط پیرامون خود ندارد.

خانواده های زیادی هستند که دخرتان خود را در 

می کنند  محروم  نعمت  این  از  ۱۶سالگی  و   ۱۵

غیرت  دلیل  به  یا  و  امکانات  نبود  دلیل  به  یا  و 

او  شهری  فضای  در  حضور  از  زن  مامنعت های  و 

حکومت  از  بعد  که  امکاناتی  به  دست یابی  از  را 

طالبان توسعه یافته است، محروم می سازند. اکرث 

خانواده ها با ازدواج دخرتان شان دیگر اهمیتی به 

این در حالی است  ادامه تحصیل وی منی دهند 

که باید ادامه تحصیل دخرتشان را یکی از رشوط 

ازدواجش قرار دهند، در چنین رشایطی است که 

پس از ازدواج اوضاع، سخت تر می شود.

کیفیت  برای  ضامنتی  ازدواج ها  روزگار،  این  در 

ندارند و اگر زنی به خاطر آسیب های زندگی درگیر 

بیکار  شوهرش  مثال  گردد؛  متعددی  مشکالت 

باید   ،... و  کند  قهر  مبیرد،  شود،  معتاد  شود، 

وابسته به والدین یا برادران خود باشد. و اگر عضو 

فامیلی برایش منانده باشد، باید با تکیه کردن به 

اما  بگذراند،  را  خود  زندگی  جامعه  اعضای  دیگر 

را  غیرت  ذات  می تواند  غیرت،  دست آورد  این  آیا 

حفظ کند؟ اصل غیرت در آن است که خواهران 

نکنیم  راهنامیی  مسیری  به  را  دخرتان مان  و 

خیرات بخشی  و  ترحم  نیازمند  مبادا،  روز  در  که 

کسانی شوند که کم اتفاق می افتد و یا احتامال با 

نگاه های ارزیابانه و نامحرتم همراه است.

با این وجود زنانی که از این رشایط عبور کرده اند 

و همچنان برای حفظ حقوق و ارزش های خود در 

برابر مشکالت به تنهایی ایستاده اند را باید ستود.

در کنـار اعـامر مکتـب بـرای دخـرتان و زنـان، بایـد 

نهادهـا و موسسـات مربـوط، در جهـت جلوگیـری 

از تـرک تحصیـل زنـان و کـودکان اقدامـات جـدی 

بـرای  اجرایـی  ضامنـت  و  قانـون  باشـند.  داشـته 

جلوگیـری خشـونتی ایـن چنینـی وجـود داشـته 

افـراد  تـک  تـک  بایـد  مهمـرت  همـه  از  و  باشـد 

جامعـه ایـن امـر را بپذیرند کـه زنان حـق تحصیل 

دارنـد. چنـان ایـن حقیقـت بایـد در روح و کالبـد 

جامعه شـان جـا بـاز کنـد کـه هـر کدامـامن جلـو 

اعـامل خشـونت دیگـری را در امـر منـع تحصیـل 

زنـان بگیریـم.

فرهنگ از جمله مظاهر متدن هر ملت است که 

سابقه یی به بلندای تاریخ دارد. انسآن ها روزگاری دور 

یک جانشینی را تجربه کردند وآنگاه دانستند ناگزیرند 

آنچه را برای سکونت می آفرینند کنار هم بگذارند و در 

آن حضور یابند. فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن 

زندگی می کنند. فرهنگ ازآِن مردم است. 

هر منطقه از هر کشوری می تواند فرهنگ متفاوتی با 

دیگر مناطق آن کشور داشته باشد . شکل و سازمان 

فضایی یک شهر به شدت تحت تاثیر فرهنگی است 

که به آن تعلق دارد. امروزه مناظر شهر ها فاقد چنین 

این  آنچه  شهرهای مان  منای  به  نگاهی  هویتی اند. 

موضوع را تایید می کند.

کمرت  که  مساله یست  شهرنشینی،  فرهنگ  موضوع 

نبود  از  که  یافت  می توان  را  جامعه  امروزی  شهرهای 

یا کمبود آن رنج نرد. اثرات منفی جنگ در کشور و 

همچنین توسعه ناهامهنگ شهری در دهه های اخیر 

باعث نوعی از هم گسیختگی در بافت و شکل منظر 

شهری شده است.

فرهنگ شهرنشینی چیست؟

فرهنگ  از  ویژه  بخشی  شهری  فرهنگ  از  منظور 

با  طورمستقیم  به  که  است  شهری  جامعه  عمومی 

پیدا  ارتباط  شهری  ومدیریت  شهری  نامه ریزی  بر 

کرد:  تعریف  چنین  را  آن  می توان  بنابراین  می کند. 

اجتامعی  ازفرهنگ  مستقل  بخش  شهری  فرهنگ 

عمومی است که در کناربرنامه های عمومی فرهنگی 

و آموزشی مورد شناسایی سامان دهی وهدایت قرارمی 

در  موثری  نقش  آن  وکیفیت  کمیت  که  چرا  گیرد؛ 

توسعه  غنای  خاص  وبه طور  شهری  زندگی  بهبود 

به  آن،  در  اختالل  هرگونه  همچنین  دارد.  فرهنگی 

اختالل کل حیات شهری منجر می شود. 

جوامع  وناموزون  رسیع  رشد  دلیل  به  دیگر  طرف  از 

درشهرهایی  شهری  فرهنگ  این  هنوز  توسعه نیافته 

نکرده  پیدا  قوام  و  انسجام  افغانستان  شهرهای  مثل 

و یا انواع ناهامهنگی وعدم کارایی روبه رو می باشد.

وضعیت فرهنگی شهرهای ما

شهر  خیابآن های  در  را  شهری  فرهنگ  عقب ماندگی 

وسط  در  رفنت  راه  کرد.  مشاهده  می توان  به خوبی 

نقلیه است؛ خود نشانه  رسک که محل عبور وسایط 

فرهنگ  با  کشور  این  مردم  اخالق  سازگاری  عدم 

شهری ست و رفتارمنطقی را که برای فرهنگ شهری 

تقسیم بندی  نیاموخته اند.  درستی  به  است  رضور 

اقشار مختلف مردم با منشاء قومی، زبانی، جغرافیایی 

و شیوه زندگی متفاوت در بسرت شهر نوعی موزاییک 

احساس  به  رسیدن  که  آورده  پدید  ناموزون  انسانی 

همدلی، همبستگی و هم شهری بودن را دشوار کرده 

این  برای  تنها  نه  گدشته  دهه  چند  طول  در  است. 

بل  نشده  اندیشیده  چاره یی  فرهنگی  ناهامهنگی 

شدت هم پیدا کرده است. اینک با رشد آپارمتان سازی 

مثل  جدید  تجهیزات  و  تاسیسات  توسعه  و  درشهر 

از  ارتباط  ورزشگاه ها،  هوایی،  پل های  هوایی،  میدان 

راه دور، دیش آننت، فروشگاه های بزرگ، افزایش انواع 

موتر شیوه زندگی ما درشهرها بسیار پیچیده تر و در 

نتیجه رفتارهای فرهنگی شهرنشینان بسیارمتنوع تر، 

ناموزون تر و نابهنجارتر شده است.

این  منای  متام  آیینه  شهرما  فضا های  حارض  درحال 

وسایل  و  کاالها  انواع  است.  فرهنگی  پس افتادگی 

کرده  رخنه  شهرنشین  مردم  روزمره  زندگی  در  جدید 

ولی هنوز آداب و رفتار استفاده از آن ها پدید نیامده 

جنگ  میدان  به  رسک ها  است. 

است.  شده  تبدیل  موترها  و  آدم ها 

از  پیاده  پیاده رو می راند،  موترسواردر 

رسک  و  کوچه  می کند.  عبور  جاده 

است.  شده  تبدیل  پارکینگ  به 

می ریزند،  آب  جوی  رادر  پسامنده ها 

بازی  فوتبال  رسک  و  پارکینگ  در 

را  رو  پیاده  فروشان  دست  می کند، 

در  سنتی  غذای  می کنند،  مسدود 

ده ها  و  می شود  فروخته  کوچه ها 

پدیده عجیب وغریب دیگر.

ارزش ها،  ما  کهن  فرهنگ  در  که  است  این  حقیقت 

ولی  دارد  وجود  باارزشی  بسیار  ونهاد های  هنجارها 

در برابر هجوم ارزش ها، هنجارها و نهاد های جدید تا 

حدود زیادی کارآیی شان را از دست داده اند واز این رو 

نیاز به بازشناسی، اصالح و تکمیل دارند. 

در فرهنگ ملی و دینی ما به توجه به کودکان، احرتام 

همسایه،  حق  ناتوانان،  به  کمک  بزرگ ساالن،  به 

زندگی  دارند ولی در  باور  رصفه جویی، حفظ درختان 

روزمره اکرثیت آن نادیده گرفته می شوند، به این دلیل 

که ساختار فرهنگی ما به هم ریخته است وعنارص آن با 

یکدیگرهامهنگی ندارند. در نتیجه با سادگی فراوان 

و  پارک  آلوده کردن  بد، مرصف دخانیات،  رانندگی  با 

رسک، هارن کردن بیجا، استفاده نادرست از تلیفون و 

عدم رعایت نوبت در صف روبرو می شویم.

 همچنان حقوق کودکان کهن ساالن و همه شهروندان 

را نادیده می گیریم، هوا، آب و خاک را آلوده می سازیم 

و زندگی را برای خود ودیگران تلخ و سیاه می کنیم و 

گاه در درون خود می نالیم که عجب روزگار بدی شده 

است!

بیشرتین  شهری  فرهنگ  تغیرمثبت  برای  نهایت  در 

مدیریت  آموزشی،  مراکز  نهاد های  برعهده  مسوولیت 

شهری و شوراها، روشنگران افکار عمومی، رسانه های 

این  تا  جمعی، هرنمندان و تشکل های مردمی است 

وضعیت آشفته را تغییر دهند.

یادداشت
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لطفًا دانشجو باشیم

خشونت پنهان
بسیاری از زنان به خاطر خشونتی که خود آن را مصلحت خانوادگی می نامند،  از تحصیل باز می مانند

شهرهای افغانستان و فرهنگ شهرنشینی

انسـان موجـودی پیچیـده و همیشـه درحـال یافـنت و کشـف 

پدیده هـای اطراف خود اسـت. بـا حضور یافنت انسـان در محیط 

یاغی گـری  ناخـودآگاه  پیرفـت،  و  ترقـی  حـس  آکادمیـک، 

می  کنـد، بـدون آنکـه هیـچ معنایـی از دانشـگاه و محیـط علمی 

در ذهن داشته باشد.

 آیـا می  تـوان هرکسـی را کـه در پوهنتـون باشـد دانشـجو نامید؟ 

)دانشـجو( معنـی رصیح آن یعنی کسـی که جویـای علم و طالب 

یادگیـری باشـد. در چنیـن فضایـی آیـا واقعـا همگـی محصـالن 

)دانشـجو( هستند؟

بـا نهایـت تاسـف بسـیار اندک نـد کسـانی کـه بـا هدف روشـن و 

تصمیـم قاطـع وارد پوهنتـون می  شـوند.

 دانشـجو بـه جـای اینکـه شـب و روز کتـاب بخوانـد، مجـالت و 

مقـاالت مهـم را مـرور کنـد، یـا بـا نویسـندگان و مفاهیـم آشـنا 

شـود، وقـت خودش را در کتابخانـه و محفل های علمی بگذراند، 

جسـمش را گاهـی از بیـن کاغـذ و کتاب بیرون بکشـند، فقط به 

صـورت اپورتونیزمـی وارد دانشـگاه می  شـوند تـا در نهایـت بـرای 

کسـب شـهرت و مقـام، مدرکـی به دسـت داشـته باشـند.

دانشـجو بایـد خـودش پی گیـر راه علم و  دانش باشـد، الزم اسـت 

خـودش بـه سـمت کتاب بـرود تـا اندکی معرفـت واقعـی را حس 

کنـد. متاسـفانه دانشـگاه فقط چهـار کتاب و چهار خط و نشـان 

مشـخص می  کننـد و متام.

پُربـار  دانـِش  بـا  را  همـه  کـه  نیسـت  دانشـگاه  وظیفـه  ایـن   

فارغ التحصیـل کنـد، وظیفـه اصلـی در دسـتان و بینـش خـود 

دانشجوسـت کـه بایـد از محیـط دانشـگاهی نهایـت اسـتفاده را 

بـرد و گاهـی در خلـوت خـود به سـاخت دانشـی بهـرت فکر کند 

و علمـی سـازنده را بـرای آینـده کشـور در ذهـن بپرورانـد.

 بـا نهایـت تاثر، به ظاهر دانشـجویانی هسـتند کـه موقع ارزیابی 

و امتحانـات بـا امـر شـوم و کثیـف )نقـل کـردن( بـا متـام تـوان، 

را  ناحق شـان  آخـر منـره  در  کـه  می زننـد  کاری  هـر  بـه  دسـت 

بـا افتخـار بـه رخ یکدیگـر بکشـند. عمـق فاجعـه کامـال آشـکار 

اسـت، ملتـی تقلـب پـرور که حتـی ذره یی بـه علم خـود اهمیت 

منی دهنـد، حقیقتـی بس ناراحت کننده اسـت و تنها دسـت آورد 

آن چیـزی جـز غـرق در مـرداِب ناآگاهـی و جهالـت نیسـت.

کتـاب  یـک  منی کننـد  تـالش  حتـی  دانشـجوها  از  بعضـی   

بخوانند که تالشـی باشـد در راه کسـب علم و معرفت و رسـیدن 

بـه جایـگاه رفیـع )دانشـجویی(.

بـاور غلطـی هـم کـه در ذهـن برخـی دانشـجویان شـکل گرفتـه 

ایـن اسـت کـه دانشـگاه برویـم تـا در آینـده شـغل و پـول داشـته 

باشیم.

 صـد البتـه که اگـر عوام زدگی و باورهـای کاذب را کنـار بگذاریم، 

نیسـت،  ثـروت  و  پـول  کسـب  محـل  دانشـگاه  کـه  می دانیـم 

دانشـگاه محل کسـب تخصص اسـت، در هر رشـته و شـاخه یی.

اگـر تنهـا با دیدگاه کسـب درآمد وارد دانشـگاه شـویم نـه تنها به 

ثـروت منی رسـیم، بـل داشـنت تخصـص الزم را هـم به فراموشـی 

می سـپاریم.  شـخصی کـه تخصـص داشـته باشـد بـه مراتـب راه 

کسـب درآمـد هـم برایش سـهل خواهـد بود.

واقعا کجاسـت دانشـجویی که با هدف کسـب تخصص و علم به 

دانشـگاه آمده باشـد؟ کجاست دانشـجویی که دیدگاه جنسیتی 

پوسـیده اش را کنـار گذاشـته باشـد؟ کجاسـت دانشـجویی که با 

بهـره علمـی فوق العاده از دانشـجو بودنـش لذت برد؟

هرکسـی می توانـد منـره بگیـرد، هرکسـی می توانـد قبـول شـود، 

فـرق  امـا  باشـد،  داشـته  در دسـت  مدرکـی  می توانـد  هرکسـی 

)بـه ظاهـر دانشـجویان( بـا دانشـجویان واقعـی، زمانی مشـخص 

می شـود کـه بحـث بـر رس درجـه مهـارت و تخصـص بـه معرکـه 

بیاید.

بـه سـخنی دیگـر دانشـجویی کـه حتـی بـه داشـنت یادگیـری 

دلسـوزی  بـرای  انتظـاری  چـه  اسـت،  شـده  بی اعتنـا  خـودش 

باشـیم؟ داشـته  را  کشـور  بـرای  کردنـش 

مهـم  نیسـت،  فارغ التحصیـل شـدن  و  قبول شـدن  فقـط  مهـم 

بـا دانـش علمی مـان همخوانـی داشـته  ایـن اسـت مدرک مـان 

باشـد. دانشـجو بـودن، جایـگاه و منزلـت رشیفـی اسـت کـه باید 

احرتامـش نگـه داشـته شـود.

پانکاج میرشا؛ رمان نویس هندی:
آرشیو فکری یی که از خالل دو جنگ جهانی به وجود آمد، بحران های اقتصادی دهۀ ۲۰ و ۳۰ و هولوکاست، معموال بر بینش افرادی که پیش از   
همه و مستقیم در معرض خشونت بنیادین سیستم های اقتصادی و سیاسی قرار گرفتند، ارجحیت پیدا کرده است. تجربۀ شخصیتی مثل گاندی از 

جهان -در سه قاره مختلف آسیا، آفریقا و اروپا- زمانی که از نیرنگ های توده و خشونت پنهان دموکراسی های غربی می نوشت، وسیع تر از نظریه پردازان 
مکتب فرانکفورت بود. وقتی جواهر لعل نهرو فاشیزم را به عنوان برادر دوقلوی امپریالیزم غربی معرفی کرد، هانا آرنت هنوز دربارۀ اردوگاه های کار 

اجباری انگلیس در افریقای جنوبی ننوشته بود. متفکران ضد استعامری یی که در مورد آن ها در کتابم »از ویرانه های امپراتوری« نوشتم، وقتی در مورد 
ارتباط بین حقوق بین امللل و سلطه امپریالیستی صحبت می کردند خود را به کارل اشمیت محدود منی کردند.

سحر محمود؛ کارشناس پالن ریزی شهری

سید رسوش نقشبندی

الهه موسوی؛ جامعه شناس



فضاپیامی  کرد  اعالم  ناسا 

اوریون برای سفر به کره ماه آماده 

است. این فضاپیام ساخته رشکت 

الکهید مارتین بوده و اکنون مراحل 

می کند.  طی  را  خود  آزمایش 

است طی  قرار  اوریون  فضاپیامی 

سال  در  آرمتیس  آزمایشی  پروژه 

۲۰۲۱ به ماه ارسال شود.

طبق اعالمیه ناسا، فضاپیامی اوریون که در مرحله آماده سازی نهایی به رس 

می برد قرار است پروژه رفنت انسان به ماه را به رسانجام برساند. ماموریت 

آرمتیس ناسا بدون رسنشین و توسط سفینه اوریون به دور ماه خواهد بود. 

طی این پروژه قرار است بررسی های الزم برای موشک SLS و تیم های زمینی 

انجام گیرد تا پس از این ماموریت پروژه آرمتیس۲ به همراه رسنشین آغاز شود. 

البته در پروژه دوم نیز فضانوردان به سطح ماه فرود نخواهند آمد.

آماده شدن فضاپیامی اوریون برای سفر بازگشت به ماه یک لحظه تاریخی 

به شامر می رود، اما هنوز ناسا جزییات دقیق برنامه آرمتیس را عنوان نکرده 

است. طبق آخرین اخبار منتر شده بودجه اختصاص یافته به برنامه آرمتیس 

در سال ۲۰۲۴ نیز کاهش یافته و ممکن است با توجه به بحران بیامری 

کرونا این برنامه به تاخیر بیفتد اما به احتامل زیاد ماموریت آرمتیس۱ به 

زودی انجام خواهد شد. البته رسنوشت فضاپیامی اوریون پس از آن مشخص 

نخواهد بود و احتامال زمان زیادی کنار گذاشته خواهد شد. 

قرار گرفتن سنسور اثر انگشت 
در آیفون۱۳ زیر نمایشگر

به نقل از بلومرگ، اپل در حال آزمایش سنسور اثر انگشت زیر منایش 

نیز  از این  البته پیش  آیفون ۱۳ استفاده کند.  از آن برای  تا بتواند  است 

شایعاتی در مورد استفاده از این سنسور 

شده  منتر  آیفون ۱۲  گوشی های  در 

بود اما اپل تالش دارد تا این ویژگی را در 

آیفون 13 در اختیار کاربران قرار دهد.

هنوز مشخص نیست سازنده سنسورهای 

اپل چه رشکتی است، اما اخیراً کوالکام 

منایشگر  زیر  جدید  سنسور های  از  نیز 

خود رومنایی کرده که عالوه بر پوشش 

منایشگر، حدود ۵۰درصد  ۷۷درصدی 

بهرتی  عملکرد  گذشته  به  نسبت  نیز 

دارد. احتامل اینکه اپل برای ساخت این سنسور به رساغ کوالکام برود بسیار 

زیاد است. مینگ چی کو نیز به عنوان تحلیل گر موبایل عنوان کرده بود که 

آیفون 13 از سنسور اثر انگشت در زیر منایشگر بهره مند خواهد بود.

گجت رژ لب؛ محصول جدید 
۲۰۲۱ CES نمایشگاه

گجت آرایشی Perso Smart رشکت لورئال، به کمک هوش مصنوعی، 

طیف گسرتده یی از رنگ های رژ لب را می سازد و در اختیار شام قرار می دهد.

 کسانی که می خواهند رژ لب های متنوع داشته باشند، باید به رساغ گجت 

دارد.  را  متنوعی  رنگ های  تولید  توانایی  که  بروند   Perso Smart آرایشی 

 Perso Smart از منونه آزمایشی گجت آرایشی L’Oreal سال گذشته رشکت

رومنایی کرد و حاال آن را به خط تولید رسانده است. این محصول قرار است 

تحت برند ایو سن لوران )Yves Saint Laurent( عرضه شود و هر بار که از آن 

استفاده می کنید، یک رنگ رژ لب متفاوت به شام ارایه دهد.

گجت جدید از کارتریج های رنگی قرمز، نارنجی، صورتی و غیره مخصوص 

با کمک هوش مصنوعی می تواند  و  استفاده می کند  لوران  ایو سن  برند 

هزاران رنگ تلفیقی بسازد. با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی این محصول، 

می توانید از دستگاه بخواهید تا رنگ مورد نظر شام را بسازد و تحویل دهد. 

اگر به هر دلیلی منی توانید رنگ مناسبی را انتخاب کنید، هوش مصنوعی با 

توجه به لباس های شام، سه رنگ مختلف را برمی گزیند.

هنگامی که رنگ را انتخاب کردید، کافی است دکمه »ساخت« را فشار دهید 

تا آن رژ لب در اختیار شام قرار بگیرد. این گجت را به خارج از خانه هم 

می توانید برید.

دستگاه جدید با قیمت ۲۹۹ دالر عرضه خواهد شد که شاید کمی بلند به 

نظر برسد، اما محصوالت برند ایو سن لوران، لوکس محسوب می شوند و اکرثاً 

گران قیمت هستند. کسانی هم که معموالً در انتخاب رنگ تردید دارند یا 

بنا بر عادت، رژ لب خود را به وفور تغییر می دهند، با این گجت می توانند 

مشکالت خود را برطرف کنند.

طبق اعالم لورئال، این ایده به زودی بر روی محصوالت آرایشی دیگر اجرا 

می شود و تا پایان سال ۲۰۲۱، می توانید منتظر گجت های بیشرتی در این 

زمینه باشید. آن ها اخیراً از دستگاهی به نام واتر سیور )Water Saver( نیز 

رومنایی کرده اند که یک »تکنالوژی پایدار در زمینه مراقبت از مو« توصیف 

شده است. این گجت می تواند فشار و رسعت قطرات آب را کنرتول کند تا 

عالوه بر حفظ سالمت مو، هنگام شستشو، آب کمرتی به هدر رود.

این دستگاه فعالً تنها در سالن های منتخب لورئال در دسرتس قرار گرفته و 

قرار است تا پایان سال ۲۰۲۲ به صورت جهانی عرضه شود.

دانـش و تکـنالوژی
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سفر به ماه

دردی به عنوان مزمن تعریف می شود که بیش از 

یک  بهبودی  برای  عادی  زمان  از  فراتر  یا  ماه  سه 

بیامری زمینه یی یا آسیب دیدگی ادامه داشته است.

درد مزمن رشایطی پیچیده است و می تواند گاهی 

هر  به  که  دهد  قرار  تنگنا  در  آنقدر  را  افراد  اوقات 

روشی برای ختم درد متوسل شوند. 

برای  مقاله  این  دارید  مزمن  دردی  هم  شام  اگر   

کمک به شامست. گزینه های بسیاری برای تسکین 

درد مزمن وجود دارند که از آن جمله می توان به گرما 

و رسما درمانی، یوگا و درمآن های 

دارویی اشاره کرد.

از  پس  است  ممکن  مزمن  درد 

واسطه  به  یا  آسیب دیدگی  یک 

بر  و  بگیرد  مساله یی طبی شکل 

کار  از  فرد،  زندگی  از  بخشی  هر 

و  خواب  تا  اجتامعی  زندگی  و 

سالمت روانی تاثیرگذار باشد.

مزمن  درد  مردم  از  درصد  چند 

دارند؟

و  کنرتول  مراکز  گفته  به 

امریکا،  بیامری  از  پیش گیری 

در  بزرگ ساالن  ۲۰درصد  حدود 

این کشور در سال ۲۰۱۶ با درد 

درد  به  درصد   ۸ و  مواجه  مزمن 

مزمن با تاثیر زیاد مبتال بوده اند. 

در  جهانی  مطالعه  برآورد  بنابر 

سال ۲۰۱۷، تعداد افراد مبتال به 

درد مزمن رو به افزایش است.

رشایط  از  بسیاری  با  مزمن  درد 

سالمت جسمی و روانی از جمله 

موارد زیر مرتبط است:

-افرسدگی

- مشکالت خواب

- انزوای اجتامعی

- استفاده بیش از حد از دوا

مدیریت درد چیست؟

برای  استفاده  مورد  تکنیک هایی  به  درد  مدیریت 

کاهش و کنرتول میزان دردی که فرد در بلند مدت 

بسیاری  روش های  می شود.  گفته  می کند،  تجربه 

آن ها شامل  همه  و  دارند  وجود  درد  مدیریت  برای 

مرصف دارو منی شوند.

تکنیک های جسمی

روش های جسمی مختلفی می توانند به تسکین درد 

درمانی،  رسما  و  گرما  فیزیوتراپی،  که  کنند  کمک 

ماساژ و طب سوزنی از آن جمله اند.

گرما و رسمادرمانی

برای  و بی خطر  رایج  گرما و رسما درمانی تکنیکی 

شدن  شل  به  می تواند  گرما  است.  درد  کاهش 

عضالت و گشاد شدن رگ های خونی کمک کند. 

همچنین، گرما می تواند به تقویت بهبودی پس از 

یک آسیب دیدگی کمک کند.

که  التهابی  و  خون  جریان  می تواند  درمانی  رسما 

روش  این  دهد.  کاهش  را  می شود  درد  موجب 

شامل استفاده از یک بسته یخ پیچیده شده در یک 

دردناک  قسمت  جلد  روی  که  می شود  دست پاک 

بدن قرار می گیرد.

ماساژ

ماساژ مالش دادن بافت نرم بدن است. افراد ممکن 

دیگر  با  همراهی  در  تکنیک  این  فواید  از  است 

درمآن های مدیریت درد مانند فیزیوتراپی و دارو های 

مسکن بهره مند شوند.

از فواید ماساژ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ریلکس شدن

- افزایش انعطاف پذیری

- کاهش التهاب

- بهبود پوسچر )وضع اندامی(

- بهبود گردش خون

یک بررسی در مورد ماساژ در سال ۲۰۰۷ نشان داد 

که این روش ممکن است برای کاهش کمردرد موثر 

باشد. 

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی شامل تکنیک های جسمی برای تقویت 

فیزیوتراپی  می شود.  مفاصل  و  عضالت  کشش  و 

در  دهد،  تسکین  بدن  رسارس  در  را  درد  می تواند 

از بدن  رشایطی که روش های خاص در هر بخش 

استفاده می شوند.

درد  برای  بلندمدت  فواید  می تواند  درمانی  ورزش 

شامل  است  ممکن  تکنیک ها  باشد.  داشته  مزمن 

ماساژ، برنامه های ورزشی و نور قرمز درمانی شوند.

طب سوزنی

طب سوزنی شامل استفاده از سوزن هایی نازک در 

نقاط خاصی از پوست بدن می شود. به گفته مرکز 

ملی طبی مکمل و جایگزین امریکا، شواهد نشان 

می دهد که این تکنیک می تواند به افراد در مدیریت 

برخی انواع درد کمک کند.

ناحیه کمر،  این شامل تسکین کوتاه مدت درد در 

گردن، زانو، و استئوآرتریت )آرتروز( می شود. با این 

وجود، شواهد در مورد تاثیر طب سونی در بلند مدت 

اندک هستند.

زیر  موارد  به  می توان  سوزنی  طب  فواید  از 

اشاره کرد:

- تسکین درد

- کاهش التهاب

- ریلکس شدن

- کاهش انقباض های عضالنی

به طور معمول، طب سوزنی زمانی که توسط فردی 

اسرتیل  سوزن های  از  و  شده  اجرا  دیده  آموزش 

استفاده شود، بی خطر است.

تکنیک های ذهن-بدن

روش هایی که روان شناسی و بدن را ترکیب می کنند 

می توانند به بسیاری از افراد در مدیریت درد مزمن 

کمک کنند.

رفتار درمانی شناختی

شامل  مزمن  درد  برای  روان شناختی  درمان های 

 )CBT( گفتار درمانی، مانند رفتار درمانی شناختی

می شوند. هدف از درمآن های روان شناختی کاهش 

است.  فرد  روانی  سالمت  بر  مزمن  درد  منفی  اثر 

اثربخشی  مورد  در   ۲۰۱۳ سال  در  بررسی  یک 

داد  نشان  روان شناختی  درد  مدیریت  تکنیک های 

که رفتار درمانی شناختی نسبت به عدم استفاده از 

هیچ راهردی در کاهش درد بالفاصله پس از آغاز 

درمان موثر بوده است.

همچنین، این بررسی نشان داد هیچ مدرکی مبنی 

بر کاهش درد بلندمدت با استفاده از رفتار درمانی 

شناختی وجود ندارد. اما این تکنیک برای کاهش 

اضطراب ناشی از درد و بهبود کیفیت زندگی افراد 

مفید بوده است.

یوگا

انعطاف پذیری  حفظ  و  تقویت  آرامش،  کسب  یوگا 

بخش های  بر  که  است  کششی  حرکات  طریق  از 

خاصی از بدن متمرکز است.

مطالعه یی در سال ۲۰۱۰ در مورد آثار یوگا بر درد 

درد  کاهش  موجب  روش  این  که  داد  نشان  مزمن 

درد  با  آن ها  مقابله  به  اما  نشده،  رشکت کنندگان 

نحوه  بر  بیشرتی  کنرتول  افراد  این  و  کرده  کمک 

تاثیر درد بر زندگی روزمره خود داشتند.

برای  دسرتس  در  و  خطر  بی  تکنیک  یک  یوگا 

با  خانه  در  می توانند  افراد  که  است  درد  مدیریت 

استفاده از ویدیو های آنالین یا در یک یک کالس با 

حضور مربی انجام دهند.

تای چی

تای چی یک درمان ورزشی است که شامل حرکات 

با تکنیک های  آرام، مداوم و سیال بدن در ترکیب 

و  مفاصل  با  روش  این  تن آرامی می شود.  و  تنفس 

عضالت بدن انسان نیز رفتاری مالیم دارد. تای چی 

می تواند قدرت و پایداری مفصل را بهبود بخشیده و 

مترکز فرد را افزایش داده که می تواند به بهبود خلق 

و خوی وی کمک کند.

شواهد  برخی   ،۲۰۱۶ سال  در  بررسی  یک  بنابر 

به درد مزمن  نشان می دهد که تای چی می تواند 

استفاده  چی  تای  از  که  افرادی  کند.  کمک 

آرتریت  از  ناشی  مزمن  درد  در  بهبود  می کردند، 

روماتوئید، کمردرد و استئوآرتریت را تجربه کردند.

تکنیک های تن آرامی

دالیل  به  می تواند  مزمن  درد  با  داشنت  کار  و  رس 

بسیاری از جمله عدم کنرتول بر ناراحتی اسرتس زا 

کاهش  به  می توانند  تن آرامی  تکنیک های  باشد. 

درد ها  و  عضالنی،  اسپاسم های  عضالنی،  تنش 

کمک کنند. همچنین، آن ها می توانند موجب ترشح 

اندورفین شوند که یک مسکن طبیعی در بدن است.

کاهش اسرتس به واسطه تن آرامی می تواند مقداری 

از بار درد مزمن را کاهش دهد، در رشایطی که به 

خواب بهرت نیز کمک می کند.

به  می توان  مزمن  درد  برای  تن آرامی  روش های  از 

موارد زیر اشاره کرد:

تکنیک های تنفس عمیق: روش های تنفس آرام و 

آهسته مانند تنفس جعبه یی به کاهش تنش کمک 

می کنند.

و  انقباض  شامل  عضالتی:  پیش رونده  تن آرامی 

انبساط هر گروه عضالتی به مدت ۱۰ثانیه از رس تا 

انگشتان پا می شود. بر تنفس خود مترکز داشته و 

از درگیر کردن عضالتی که با احساس درد در آن ها 

مواجه هستید، پرهیز کنید.

به تصور یک صحنه  را  پنج دقیقه  آرامش:  با  تفکر 

طبیعت  در  آفتابی  روز  یک  مانند  آرامش بخش 

اختصاص دهید.

فعالیت های آرامش بخش: زمانی را برای فعالیت های 

آرامش بخش مانند یک حامم گرم، مطالعه کتاب یا 

هرن های دستی اختصاص دهید.

معلومات madanyatdai سال دهم   شامره 686        شـنبه  4 دلو  1399 ly.com

درد مزمن؛ دردی که جا خوش کرده است!

ترکیبی که درد های مزمن را تسکین می دهد
پژوهشگران دمنارکی، ترکیب جدیدی را روی موش ها آزمایش کرده اند که می تواند به تسکین درد کمک کند. پژوهشگران در بررسی های خود 

توانسته اند راه جدیدی را برای درمان درد مزمن ابداع کنند. شاید این روش که فعال روی موش ها آزمایش شده، بتواند به تسکین کامل درد در انسان 

نیز کمک کند. بین هفت تا ۱۰درصد جمعیت جهان، از درد های مزمنی رنج می برند که ناشی از تخریب عصب ها است. پژوهشگران بیش از یک دهه 

به طراحی، ابداع و آزمایش دارو برای تسکین کامل درد پرداخته اند؛ اما اکنون پژوهشگران »دانشگاه کپنهاگ« )UCPH( دمنارک، راهی برای درمان 

این درد ها یافته اند. »کنت لیندگارد مادسن«، استادیار بخش علوم اعصاب دانشگاه کپنهاگ و از نویسندگان این پژوهش، گفت: ما روش جدیدی برای 

درمان درد های مزمن ابداع کرده ایم. این روش، بر سگنال دهی عصبی تاثیری منی گذارد، بل تغییرات عصبی ناشی از بیامری را تحت تاثیر قرار 

می دهد. ما بیش از ۱۰سال روی این پژوهش کار کرده ایم تا ترکیبی ارایه دهیم که به برطرف کردن درد در حیوانات کمک کند.

گردآوردنده: نجمه رسا



در  قدرت  انتقال  به  واکنش   در  جهان  رهران 

ایاالت متحده، پیام های متعددی منتر کردند که در 

این میان، مقام های ارشد اتحادیه اروپا از جو بایدن به 

عنوان »دوست« این اتحادیه در کاخ سفید یاد کردند.

پیام های مختلف، سازمان  در  فردا،  رادیو  گزارش  به 

برای  اروپا  و  امریکا  همکاری  خواستار  ناتو  پیامن 

به  بازگشت  بر  روسیه  شد،  چالش ها  با  رویارویی 

و  کرد  تأکید  هسته یی  کالهک های  مهار  پیامن 

رییس جمهوری آملان گفت که اکنون با این انتقال 

قدرت »نفسی به آسودگی« می کشد.

میشل،  شارل  بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  جریان  در 

»بیایید  گفت:  پیامی  ارسال  با  اروپا  شورای  رییس 

پیامن نوینی برای یک اروپای قوی تر، امریکای قوی تر 

و جهانی بهرت شکل بدهیم.«

در همین حال، اورسوال فون درالین، رییس کمیسیون 

نیز گفت: »مراسم دیرینه یی که روی زینه های  اروپا 

و  توان  است،   انجام  حال  در  متحده  ایاالت  کنگره 

استقامت دموکراسی امریکایی را به منایش می گذارد 

از چهار  این مدعاست که پس  بر  و شاهدی استوار 

سال، اروپا اکنون در کاخ سفید دوستی دارد.«

پیامن  رییس  استولتنرگ،  ینس  هم،  سویی  از 

آتالنتیک شاملی )ناتو( نیز در پیامی ابراز امیدواری 

کرد که روابط دو سوی اقیانوس اطلس تقویت شود.

رییس جمهوری  بایدن،  با جو  »از همکاری  افزود:  او 

منتخب، استقبال می کنیم تا بتوانیم مناسبات بین 

ایاالت متحده و اروپا را بیش از پیش مستحکم سازیم، 

زیرا با چالش هایی جهانی روبه رو هستیم که حل آن ها 

از عهده هیچ  یک از ما به تنهایی برمنی آید.«

نوشته  بایدن  به  پیامی  در  نیز  فرانسیس  پاپ 

امریکا  مردم  که  باشد  شام،  رهری  است:»تحت 

همچنان از ارزش های واالی سیاسی، اخالقی و دینی 

که الهام بخش این ملت از زمان بنیان گذاری کشور 

بوده، بهره مند شوند.«

پاپ در پیام خود واضح بیان کرد:»من به نوبه خود از 

خداوند، که منشأ متامی فرزانگی ها و حقایق است، 

می خواهم تا تالش های شام را جهت تقویت تفاهم، 

آشتی و صلح در ایاالت متحده و در میان ملت های 

منزل  به  عمومی،  خیر  پیشرد  منظور  به  جهان، 

مقصود رهنمون شود.«

واکنش نشان  امریکا  انتقال قدرت در  به  نیز  روسیه 

داد. دمیرتی پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که 

روسیه به دنبال روابط حسنه با ایاالت متحده است 

و این که آیا واشنگنت بخواهد به سمت همین هدف 

برود، بستگی به آقای بایدن و تیم او دارد.

دموکرات ها  از  امریکا  سنای  در  جمهوری خواهان 

استیضاح  برای  بررسی  رشوع  که  کرده اند  درخواست 

دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین را تا ماه فروری به 

تاخیر بیندازند.

به  تاخیر  این  که  گفته اند  آن ها  بی بی سی،  گزارش  به 

آقای ترمپ فرصت می دهد تا خود را برای دفاع آماده 

کند. آقای ترمپ متهم شده که در سخرنانی خود در 

روز ششم جنوری در واشنگنت، هوادارانش را به یورش 

به ساختامن کنگره تشویق کرده است.

وارد  زور  به  او  هواداران  ترمپ،  آقای  اظهارات  پی  در 

قانون گذاران مجبور شدند  نتیجه  کنگره شدند که در 

را  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  نهایی  تایید  روند 

معلق کنند و به پناهگاه بروند.

با  امریکا  منایندگان  مجلس  حادثه،  این  پی  در 

۲۳۲رای مثبت در مقابل ۱۹۷رای منفی به استیضاح 

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا رای دادند.

او اولین رییس جمهور در تاریخ این کشور بوده که دو 

بار استیضاح شده است.

و  روبه روست  محاکمه  با  سنا  در  اکنون  ترمپ  آقای 

از امکان  اگر محکوم شود، ممکن است برای همیشه 

رشکت در انتخابات محروم شود.

هجدهم  در  این  از  پیش  امریکا،  منایندگان  مجلس 

دسمر سال 2019 میالدی، آقای ترمپ را با دو اتهام 

سوءاستفاده از قدرت و کارشکنی علیه کنگره استیضاح 

فشار  اوکراین  به  که  بود  متهم  ترمپ  آقای  بود.  کرده 

آورده درباره رقیب سیاسی او جو بایدن تحقیق کند. با 

این حال مجلس سنا دو هفته بعد به تریه او رای داد.

ریاست جمهوری اش  دوره  یافنت  پایان  با  ترمپ  دونالد 

در  از رشکت  و  رفت  فلوریدا  به  )1دلو(  روز چهارشنبه 

مراسم تحلیف جو بایدن خودداری کرد.

میچ مک کانل، رهر اقلیت سنا، روز پنج شنبه )2دلو( 

از  که  گفت  جمهوری خواه  سناتوران  با  متاسی  در 

ارسال  از  تا  کرده  درخواست  مجلس  دموکرات های 

میالدی  جاری  ۲۸ماه  تا  سنا  به  استیضاح  الیحه 

اول  مرحله  آغاز  باعث  که  اقدامی   کنند.  خودداری 

رسیدگی به استیضاح دونالد ترمپ می شود.

براساس این برنامه زمانی، آقای ترمپ سپس دو هفته 

یعنی تا ۱۱فروری فرصت دارد تا دفاع مقدماتی خود 

ماه  اواسط  از  انتظار می رود که بحث ها  ارایه دهد.  را 

فروری آغاز شود.

گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  از  که  جمهوری خواهان 

عمال دیگر کنرتول سنا را در دست ندارند، برای عملی 

شدن به تاخیر افتادن روند رسیدگی استیضاح در سنا، 

به موافقت رهر جدید اکرثیت دموکرات در سنا یعنی 

چاک شومر نیاز دارند.

به  رسیدگی  جریان  در  جمهوری خواه  مناینده  ده 

کنار  در  جنوری  چهاردهم  در  ترمپ  دونالد  استیضاح 

دموکرات های مجلس منایندگان بودند.

اختیار  در  حارض  درحال  سنا  اکرثیت  اگرچه 

ترمپ  آقای  محکومیت  برای  اما  دموکرات هاست، 

رضوری  جمهوری خواه  ۱۷مناینده  حداقل  حامیت 

آرای  دو سوم  تصمیمی،  گونه  هر  برای  که  است. چرا 

منایندگان الزم است.

پاسخ دموکرات ها چه خواهد بود؟

میچ  سناتور  پیشنهاد  مورد  در  هنوز  شومر  آقای  دفرت 

مک کانل، اظهارنظری نکرده است.

روز  هم  منایندگان  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 

زمان  مورد  در  خرنگاران  سوال  به  پاسخ  از  گذشته 

خودداری  سنا  در  ترمپ  آقای  استیضاح  به  رسیدگی 

این خاطر که دوران  به  ترمپ  آقای  اما گفت که  کرد، 

ریاست جمهوری اش به پایان رسیده، به معنای نادیده 

گرفنت محاکمه وی نیست.

جمهوری خواهان  اگر  گفته  هم  کونز  کریس  سناتور 

کنند  کمک  بایدن  آقای  کابینه  نامزدهای  پذیرش  در 

تاخیر در  این صورت احتامل دارد که دموکرات ها  در 

استیضاح آقای ترمپ را بپذیرند.

اتحادیه  تجاری  توافق  از  انتقاد  با  اروپا  پارملان 

اروپا با چین، اعالم کرده که این توافق اعتبار اروپا در 

مورد حقوق بر را زیر سوال می برد.

اروپا  پارملان  منایندگان  یورونیوز،  گزارش  به 

با  مجازی،   نشست  یک  در  )2دلو(  پنج شنبه  روز 

رسکوب  محکومیت  در  قطع نامه یی  قاطع،  اکرثیت 

دولت  به دست  هانگ کانگ  دموکراسی خواهان 

مرکزی چین به تصویب رساندند.

در این قطع نامه، پارملان اروپا هشدار داده که هنگام 

رای گیری برای تصویب طرح رسمایه گذاری با چین، 

وضعیت حقوق بر در این کشور از جمله در منطقه 

هانگ کانگ را مدنظر خواهند داشت.

در  که  شد  آن  خواستار  اروپا  پارملان  منایندگان 

تحریم های  چین،  با  همکاری  برای  تصمیم گیری 

گرفته  درنظر  کشور  این  مسووالن  علیه  هدف مند 

شود.

روند تصویب طرح رسمایه گذاری تجاری اروپا و چین، 

طول  به  میالدی   ۲۰۲۲ سال  ابتدای  تا  احتامال 

خواهد انجامید.

منایندگان اروپایی در بیانیه خود گفته اند: »اتحادیه 

با  تجاری  توافق  امضای  روند  در  »تعجیل«  با  اروپا 

چین بدون هیچ اقدامی در برابر نقض آشکار و جاری 

حقوق بر در این کشور، ممکن است به اعتبار خود 

خدشه وارد کند.«

پارملان اروپا از ۲۷عضو اتحادیه با تاکید خواسته که 

برخی  علیه  هدف مندی  تحریم های  رسیع تر  هرچه 

افراد در هانگ کانگ و چین در نظر بگیرند.

دولت  رییس  الم،  کری  از  پارملان،  این  بیانیه  در 

محلی هانگ کانگ و نیز برخی دیگر از مسووالن این 

که  افرادی  عنوان  به  نیمه»خودمختار« چین  منطقۀ 

باید تحریم شوند، نام برده شده است.

طرح توافق تجاری اتحادیه اروپا با چین که آملان از 

آن حامیت می کند، پس از چند سال مذاکره باالخره 

از  هدف  شد.  نهایی  گذشته  دسمر  ماه  اواخر  در 

این طرح، تضمین حفظ رشایط پایدار برای تجارت 

در  اروپایی  و  چینایی  رشکت های  رسمایه گذاری  و 

بازارهای دو طرف اعالم شده است.

رییس جمهور آملان: با انتقال قدرت به بایدن، نفسی به آسودگی کشیدم

فرانک اشتاین مایر، رییس جمهوری آملان به مناسبت انتقال قدرت در امریکا گفته است، روز چهارشنبه که قدرت به بایدن انتقال کرد، روز خوبی برای   
دموکراسی است. او در بیانیه یی افزود: »امروز، روز خوبی برای دموکراسی است. ایاالت متحده امریکا با چالش های بزرگی روبه رو شده و در برابر آن ها 
استقامت ورزید. به رغم تالش هایی که برای ازهم گسیخنت ساختار نظام سیاسی امریکا شد، کارگزاران انتخاباتی، قوه قضاییه و کنگره، قدرت و استحکام خود 
را نشان دادند.« رییس جمهوری آملان همچنان گفت: »از این که امروز جو بایدن به عنوان رییس جمهور سوگند یاد می کند و به کاخ سفید منتقل می شود، 

نفسی به آسودگی کشیدم. می دانم که بسیاری از مردم آملان هم همین احساس را دارند.«
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واکنش رهربان جهان  به تغییر دولت در امریکا

استیضاح ترمپ؛ جمهوری خواهان به دنبال تاخیر

پارملان اروپا: توافق تجاری با چین به اعتبار حقوق برشی اروپا لطمه می زند
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اظهار خوش بینی عربستان از روابط 
»عالی« با دولت بایدن

تحریم سیاست مداران امریکایی از سوی چین

دولت بایدن واکنش نشان داد

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، نسبت به روابط 

ابراز  بایدن  جو  ریاست جمهوری  دوران  در  ریاض  و  واشنگنت  بین  »عالی« 

خوش بینی کرده است.

امور خارجه عربستان، روز پنج شنبه )2دلو( در  به گزارش رادیو فردا، وزیر 

نخستین واکنش پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن گفته است: انتصاب 

مقام های جدید در دولت امریکا »نشان دهنده درک« رییس جمهوری جدید 

امریکا از مسایل است.

جو بایدن روز چهارشنبه در مراسمی به عنوان چهل وششمین رییس جمهور 

امریکا، ادای سوگند کرد و رسامً زمام امور را به دست گرفت.

فیصل بن فرحان در خصوص توافق هسته یی موسوم به برجام و روی کرد دولت 

جو بایدن افزوده است: کشورهای اروپایی که به همراه امریکا در سال ۲۰۱۵ 

توافق هسته یی را امضا کردند، حاال دریافته اند که این توافق »ناقص« است.

عربستان سعودی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ روابط نزدیکی با 

امریکا داشت و دو کشور در خصوص مهار برنامه های هسته یی و موشکی ایران 

و فعالیت های منطقه یی ایران  مواضع نزدیکی داشتند.

به رغم این که بایدن در نخستین ساعات کاری خود شامری از سیاست های 

دوران دونالد ترمپ از جمله خروج از معاهده اقلیمی پاریس و سازمان صحت 

جهانی را لغو کرد، اما او در خصوص توافق هسته یی ایران هنوز دست به 

اقدامی نزده است.

که  کرده  اعالم  سفید  کاخ  سخنگوی  بایدن،  جو  کارآمدن  روی  با  هم زمان 

رییس جمهوری امریکا با متحدان این کشور درباره توافق هسته یی با ایران 

رایزنی خواهد کرد.

برنامه هسته یی ایران هم اکنون یکی از مسایل اصلی پیش روی دولت جو 

بایدن در عرصه سیاست خارجی امریکاست.

دونالد ترمپ در آغاز ریاست جمهوری خود چهارسال پیش با انتقاد از برجام، 

آن را »بدترین توافق« امریکا خواند و در سال ۲۰۱۷ خروج امریکا از این توافق 

را اعالم کرد.

دولت دونالد ترمپ از سال ۲۰۱۷ و پس از خروج از برجام با سیاست»فشار 

حداکرثی« در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، تحریم های گسرتدۀ را 

علیه تهران اعامل کرد.

 هم زمان با مراسم سوگند ریاست جمهوری جو بایدن، حزب کمونیست 

چین تحریم هایی را علیه 28زن و مرد سیاست مدار فعال در دولت ترمپ از 

جمله مایک پمپیو؛ وزیر خارجه پیشین امریکا اعامل کرد. 

مقام های  و  دولت  علیه  که  هستند  کسانی  افراد  این  العربیه،  گزارش  به 

چینایی نظرات تندی ابراز کرده بودند.

بر اساس این تحریم، 28زن و مرد سیاست مدار فعال دولت ترمپ، اجازه 

سفر به چین، هانگ کانگ و نیز انجام معامله با رشکت های چینایی را ندارند.

در واکنش به این تحریم، یک سخنگوی شورای امنیت ملی »جو بایدن«، 

رییس جمهوری جدید امریکا در بیانیه یی گفته است: »اعامل این تحریم ها 

در روز تحلیف، تالشی برای ایجاد چند دستگی میان احزاب امریکاست. 

هر دو حزب امریکا باید این اقدام غیرسازنده را محکوم کنند. رییس جمهور 

بایدن در زمینه مقابله با چین با رهران هر دو حزب امریکا همکاری دارد.«

علیه  تحریم هایی  گذشته،  ماه  چند  نیزدر  امریکا  دولت  است،  گفتنی 

در  بر  حقوق  نقض  به دلیل  چینایی  مردان  دولت  و  سیاست مداران 

شین جانگ )علیه مسلامنان اویغور( و نقض حقوق بین امللل در هانگ کانگ 

از سوی دولت چین، اعامل کرده است.

به باور کارشناسان، دولت جو بایدن نیز احتامالً موضع و رفتار تند و انتقادی 

ایاالت متحده با چین را ادامه خواهد داد.

آوریل هاینس؛ مدیر جدید رسویس امنیتی امریکا، چین را برای امنیت، رفاه 

و ارزش های امریکا یک چالش دانسته  است. او گفته که از »رفتار تهاجمی« 

در مقابل چین حامیت می کند.
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تصمیم نهایی در مورد مسی: مجازات سنگین نیست

لیونل مسی به دلیل خطا بر روی بازیکن حریف در فاینل سوپرجام اسپانیا، دو بازی از همراهی بارسلونا محروم شد. یک شنبه شب هفته گذشته   
فاینل سوپر جام اسپانیا برگزار و اتلتیک بیلبائو موفق شد با شکست 2-3 بارسلونا در 120دقیقه، قهرمان این جام ارزشمند شود. قضاوت این دیدار را 

خسوس گیل مانزانو؛ داور رسشناس اسپانیایی بر عهده داشت و در دقیقه 120 بازی، پس از آن که مسی به آسیر ویالیربه بازیکن بیلبائو با مشت رضبه 
زد، به این بازیکن کارت رسخ نشان داد و او را اخراج کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا، در مورد محرومیت مسی تصمیم گیری کرد و این بازیکن را دو جلسه از همراهی بارسا محروم منود. به این 

ترتیب مسی تنها بازی با کورنیا در یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری و الچه در اللیگا را از دست خواهد داد.

مورد  در  رسعت  به  که  دارد  نیاز  بایدن،  آینده  دولت 

پالیسی اش در افغانستان تصمیم بنیادی اتخاذ کند. چنانکه 

به صورت جداگانه نوشتم، انتخاب ها به چارچوب تصمیم گیری 

افغانستان  در  مختلف  پالیسی های  اهداِف  به  اولویت دهی  و 

بستگی دارد؛ الف( ضامنت حالت حداکرثی مبارزه  با تروریزم، 

جیواسرتاتژیک  اهداف  ج(  موجود،  دست آوردهای  حفظ  ب( 

با پاندمی )کوید19( و  باتوجه به چین، روسیه، مبارزه  امریکا 

مدیریت گرمایی جهانی.

هریک از این اهداف برای حضور نظامی امریکا در افغانستان 

و موقف امریکا نسبت به بازی گران مختلف افغانستان به شمول 

طالبان و حکومت افغانستان پیامدهای سیاسی بسیار متفاوت 

دارد. 

اولویت بندی حداکرث ضامنت در برابر مبارزه  با تروریزم

دولت بایدن، اهداف مبارزه  با تروریزم در افغانستان را مشخصاً 

)داعش(  خراسان  در  اسالمی  دولت  و  القاعده  با  مبارزه  در 

گزینه  دو  در  اولویت بندی  این  کند.  اولویت بندی  می تواند 

پالیسی  حداکرثی  ضامنت  می شود؛  تفسیر  سیاست گذاری 

)وقتی  تروریزم.  با  مبارزه  پالیسی عادی  یا  و  تروریزم  با  مبارزه  

اهداف اسرتاتژیک را بحث کنم به دومی بیشرت توجه می شود.( 

بر  است  متمرکز  تروریزم  مبارزه  با  پالیسی  حداکرثی  ضامنت 

برای  امریکا  توسط  تروریزم  با  مبارزه  مروط  و  محدود  ادامه 

توافق صلح عملی  که  زمانی  تا  بسیار طوالنی، حداقل  مدتی 

شود. این رویکرد فرض می کند باوجود تعهدهایی که طالبان 

در فروری2020 در دوحه داده اند، منی توان به طالبان اعتامد 

کرد که القاعده و دیگر عوامل تروریست و ظرفیت های حمله به 

به  امریکا  بنابراین  کنند.  ترک  را  همکارانش  و  امریکا  اهداف 

دنبال حفظ یک نیروی رضبتی رسیع در افغانستان است. 

که  می کند  ایجاب  تروریزم،  با  مبارزه  امر  در  موقفی  چنین 

نیروهای  خروج  یعنی  توافق ،  از  اصلی شان  هدف  از  طالبان 

خارجی از افغانستان را رصف نظر کنند و خودشان را در معرض 

این آسیب قرار دهند که ممکن است نیروی مبارزه  با تروریزم 

بسیار  دهد.  قرار  مورد حمله  را  طالبان  مربوط  اهداف  امریکا 

بعید است که طالبان از اهداف شان رصف نظر کنند، مخصوصا 

اگر امریکا نقش برجسته طالبان در حکومت افغانستان را قبول 

و ضامنت نکند.

حفظ نیروی ویژه مبارزه  با تروریزم، امریکا را ملزم می سازد که 

به  طالبان  هنگامی که  افغانستان،  نظامی  نیروهای  کنار  در 

مراکز والیت یورش برده و بخش های از خاک افغانستان را در 

ترصف کنند، ایستادگی کند. 

آتش بس  به  و  متوقف  را  نظامی  حمله  طالبان  که  است  بعید 

در  آنان  زمانی که  از  کنند.  موافقت  همیشگی  و  همه جانبه 

قدرت  کارگزاران  و  دولت  با  چانه زنی  موقعیت  در  مذاکرات 

از  به صورت مستقیم  را  این جایگاه  قرار گرفته اند،  افغانستان 

کارکرد نظامی شان تصور می کنند. 

اراضی اش  فروپاشی کنرتول  نوبه خود  به  افغانستان  حکومت 

نظامی، متویل  بر کمک  عالوه  امریکا  از  و  تحمل منی کند  را 

امنیتی  نیروهای  اکرث  می کند.  درخواست  نیز  را  نیروهایش 

نیروهای  به  برای عملیات های دفاعی، وابسته  افغانستان حتا 

ناتو و امریکاست.

به احتامل قوی امریکا مجبور است چنین ضامنت حداکرثی 

طالبان  جانب  از  موافقت  بدون  را  تروریزم  مبارزه  با  پالیسی 

-از  فروری2020  از  بعد  ماه  چند  ظرف  تاکنون  کند.  دنبال 

که  کرد  موافقت  طالبان  با  توافق نامه  در  امریکا  زمانی که 

به  طالبان  احتامال  کند،  خارج  افغانستان  از  را  نیروهایش 

با  کار  این  شاید  و  کنند  رشوع  امریکا  پایگاه های  گلوله باری 

را در معرض  امریکا شاید خود  و  بگیرد  ایران صورت  همکاری 

یک جنگ جدید با طالبان تصور کند. 

-جایی که  دارد  عراق  به  شباهت  )جنگ(  میدان  واقعیت های 

منظم  صورت  به  ایران  طرفدار  الحشدالشعبی  شبه نظامیان 

)از  را  متحده  ایاالت  تا  کنند  می  گلوله باران  را  امریکا  پایگاه 

پایگاه های  جایی که  سوریه،  از  بیشرت  سازند-  خارج  عراق( 

تاهنوز  روسیه  و  است  کردی اش  متحدان  رسزمین  در  امریکا 

تصمیم نگرفته که امریکا را از سوریه خارج سازد. 

هاوان  با  منظم  صورت  به  طالبان  دوحه،  موافقت نامه  از  قبل 

باالی پایگاه های امریکا شلیک می کرد و یک بازی گر مسلح در 

افغانستان -احتامال دولت اسالمی در خراسان )داعش(- اکنون 

باالی  دوامدار  صورت  به  را  موتر  در  جاسازی شده  هاوان های 

پایگاه های امریکا شلیک می کند. 

مبارزه  با  پایگاه  یک  که  بود  خواهد  مجبور  امریکا  اگرچند 

تروریزم را حفظ کند، حتا اگر مناطق اطراف به دست طالبان 

باشند. اگر امریکا می خواست پیرفت طالبان را مهار سازد، 

نیاز بود که نیروها را بیشرت از 2500تن افزایش دهد. هرچند، 

آغاز دوباره اقدامات نظامی علیه طالبان و حفظ حضور نظامی 

امریکا در افغانستان، هم چنان انگیزه طالبان را برای حامیت از 

تعهدهای ضدتروریستی شان در دوحه کاهش می دهد. 

اما  نکرده اند،  قطع  القاعده  با  را  پیچیده شان  روابط  طالبان 

افغانستان  در  تروریزم  مبارزه  با  پایان ناپذیر  نیروی  حفظ 

خاک  از  القاعده  حمالت  جلوگیری  برای  را  طالبان  می تواند 

افغانستان بی اراده کند. 

اولویت بندی »حفظ دست آوردهای افغانستان«

دو دهه  باید حفظ دست آوردهای  بایدن  اداره  دیگر،  به شیوه 

گذشته در افغانستان را اولویت دهد، به شمول قانون اساسی 

افغانستان، دموکراسی، حقوق بر، حقوق زنان و اقلیت ها. در 

اصل، این پالیسی تا هنوز درصدد شکست طالبان است نه تنها 

در میدان نرد؛ بل در میز مذاکرات. این )حفظ دست آوردها( 

می تواند از طریق دو روش متفاوت تعقیب شود که هر دویش 

توسط حکومت افغانستان به صورت قوی استقبال شد.

چشمگیر  به صورت  را  نظامی اش  حضور  می تواند  امریکا  اول، 

سیاست  داخلی،  هزینه های  و  دهد  افزایش  افغانستان  در 

خارجی و جیوسرتاتژیک را به آن اختصاص دهد، اما یک دهه 

نیروی  150هزار  و  بود  ضعیف  بسیار  طالبان  زمانی که  قبل 

که  اکنون  دهند،  شکست  را  آن ها  نتوانستند  امریکا  و  ناتو 

طالبان قوی ترند کمرت انتظار می رود که یک نیروی محدودتر 

دیگر  جانب  از  دهند.  شکست  را  آن ها  متحدان اش  و  امریکا 

که  است  نکرده  کافی  پیرفت  افغانستان  در  حکومت داری 

طالبان را از حامیت عامه محروم سازد.

امریکا می تواند حضور محدود و پایان ناپذیر نظامی را به عهده 

و  امریکا  که  کنند  موافقت  صلح  توافق  به  طالبان  تا  گیرد، 

تغییرات  معنای  به  این  است.  آن  طرفدار  افغانستان  حکومت 

کوچک در رسنوشت سیاسی این کشور و تامین حضور طالبان 

در حکومت افغانستان خواهد بود.

رویکرد »حفظ دست آوردها« وابسته به این امید است که وقتی 

امریکا رضب االجل ماه می مبنی بر خروج نظامی را طرد کند، 

اهداف  شاید  دالیلی(  )به  طالبان  که  است  محتمل  غیر  آن 

اسرتاتژیک شان را ترک کنند و الزامات هبستگی داخلی شان 

را نادیده بگیرند. برای چندین سال، طالبان به شدت در حال 

حمله باالی نیرهای امنیتی افغانستان و به دنبال تضعیف آنان 

هستند. در بهرتین حالت اگر چند این پالیسی تنزل نیروهای 

امنیتی افغان و دست آوردهای نظامی طالبان را بطی می سازد. 

این تکرار رویکرد »امید و دعا« از 2015 تا 2017 است که به 

نحووی بعضی چیزها شاید در میدان نرد تغییر کند و طالبان 

اشتباه هایی شوند که خودشان  ناگهانی دچار  به صورت  شاید 

را تخریب کنند.

تحت این پالیسی طالبان ممکن است برای سال ها از مذاکرات 

تقاضای حکومت  اولویت دهی  این  دور شوند. در همین حال 

زمانی  تا  امریکا  می دهد.  افزایش  مذاکرات  در  را  افغانستان 

می ماند که یک توافق مناسب صلح به دست آید، در این مدت 

که مذاکرات صلح دچار فروپاشی شود و یا ادامه یابد، ممکن 

است حکومت افغانستان هزینه هایی متحمل شود. با حامیت 

واشنگنت از حکومت افغانستان، انگیزهای محدود وجود دارد 

که به طالبان و دیگر سیاسیون جویای قدرت که با اقدام های 

می کنند  سنگ اندازی  حکومت  برابر  در  کوته نظرانه شان 

امتیازهای مهم داده شود.

حتا اگر مذاکرات فرونپاشد، طالبان ممکن است به گلوله باری 

امریکا  دیگر  سوی  از  شوند،  متوسل  امریکا  پایگاه های  باالی 

با  را  آنان  و  بزنند  رضبه  را  طالبان  به  مربوط  اهداف  به  شاید 

سیاست  هامنند  برگرداند.  مذاکرات  به  محدود  تقاضاهای 

حداکرثی مبارزه  با تروریزم، اگرچند امریکا به جنگ پایان ناپذیر 

برمی گردد. طالبان یکبار دیگر انگیزه شان را برای انجام  بعضی 

از تعهدهای ضدتروریستی شان از دست می دهند.

قدرت های  و  امریکا  بین  تنش  پایان ناپذیر،  نظامی  استقرار 

افزایش  به صورت وسیع تر  را  ایران  و  روسیه  منطقه یی؛ چین، 

نظامی  دوام دار  حضور  کشورها  این  کدام  هیچ  داد.  خواهند 

امریکا را در افغانستان منی خواهند )با اینکه آنان از رسدرگمی 

کنند.(  می  استقبال  افغانستان  باتالق  در  امریکا  گیرکردن  و 

هیچ کدام آنان تشدید جنگ داخلی در افغانستان را در نتیجه 

کدام  هیچ  منی خواهند.  کشور  این  از  امریکا  کشیدن  دست 

آنان بازگشت طالبان هامنند دهه 1990 را منی خواهند. آنچه 

را که آن ها می خواهند حکومت ایتالفی است که طالبان بر آن 

تحمیل شود، در عین حال هرکدام این کشورها با طالبان در 

صلح به رس می برند. 

اگر امکان حضور گسرتده امریکا تبدیل به واقعیت شود، این 

شبه  و  کرد  خواهند  تشدید  طالبان  به  را  کمک شان  قدرت ها 

نظامیان افغان را نظم و آرایش خواهند داد و یا باالی پاکستان 

فشار خواهند آورد که امریکا را از دسرتسی به پاکستان محروم 

به  دسرتسی  از  امریکا  -محروم سازی  خود  نوبه  به  این  سازد. 

پاکستان و خطوط ارتباطی زمینی- امکان دارد که استقرار ناتو 

و امریکا را در افغانستان رضبه بزند. ما وضعیتی را منی خواهیم 

حفظ  به  وابسته  را  پاکستان  با  ارتباطش  بقای  واشنگنت  که 

وادار  برای  پاکستان هیچ کاری  اگر  قرار دهد، حتا  دسرتسی 

و  افغان ها  مقابل  در  خشونت  کاهش  برای  طالبان  کردن 

نیروهای امریکا انجام ندهد.

اولویت بندی ختم جنگ و الزامات جیواسرتاتژیک

را  امریکا  جیواسرتاتژیک  منافع  باید  باید  دولت  دوم، 

هند-پاسیفیک،  منطقه  در  چین  با  رقابت  کند:  اولویت بندی 

با فعالیت های رشیرانه روسیه در رسارس جهان، مقابله  مقابله 

با تهدیدهای فراملی هامنند گرمای جهانی و پاندمی ها، متام 

دنبال ختم جنگ  به  امریکا  که دولت  است  در حالی  ها  این 

داخلی 40ساله در افغانستان است. ده ها هزار افغان )به علت 

این جنگ( اکنون ساالنه نابود می شوند. 

این اولویت بندی تشخیص می دهد که طالبان در افغانستان رو  

به رشد است و امریکا با هیچ هزینه معقول ظرفیت واژگون سازی 

این روند را ندارد؛ حتا با حضور نظامی دوام دار. 

مهم  بازیگر  یک  شاید  طالبان  که  بپذیرد  است  ممکن  امریکا 

سیاسی  رسنوشت  نتیجه  در  و  شود  افغانستان  حکومت  در 

باوجود مخالفت جدی حکومت  تغییر خواهد کرد.  افغانستان 

بی طرفی  حالت  به معنای  اولویت بندی  این  اما  افغانستان، 

بود.  خواهد  طالبان  و  افغانستان  حکومت  برابر  در  امریکا 

امریکا  دومی  و  اول  اهداف  می تواند  بدهد،  نتیجه  اگر  صلح 

کاهش  از:  عبارتند  اهداف  این  کند.  تامین  افغانستان  در  را 

سلطه  تحت  که  افغانستان  یک  و  تروریستی  تهدیدهای 

به  و  قدرت های هژمونیک و حکومت های متخاصم قرار نگیرد 

بکشد.  بیرون  افغانستان  از  را  خودش  که  دهد  اجازه  امریکا 

مورد  در  باخت هایش  رساندن  حداقل  به  دنبال  به  امریکا 

و  همه شمول  پروسه های  است؛  سه گانه اش  عالقه مندی های 

کرثت گرا، حقوق بر و حقوق زنان و حامیت از اقلیت ها.

متدید  مورد  در  طالبان  با  باید  امریکا  سناریو،  این  اساس  بر 

گفتگو  سال2021  آخر  تا  مثال  نظامی  حضور  کوتاه مدت 

از  که  است  این  هدف  می کند  تاکید  طالبان  به  این  کند. 

چندپارچه شدن ناشی از جنگ داخلی جلوگیری شود و بنیاد 

بهرت برای حکومت باثبات تر افغانستان تامین گردد که امریکا 

در آن نقش طالبان را خواهد پذیرفت.

با متدید و یا بدون آن، امریکا خواست های طالبان در مذاکرات 

اقتصادی  و  سیاسی  روش  با  و  می دهد  شکل  را  رفتارشان  و 

چامق و شیرینی مدیریت خواهد کرد. آن کمک های اقتصادی 

برداشنت  و  ویزا  مروعیت،  شناخنت،  رسمت  به  سیاسی،  و 

یا  و  گرفت  خواهد  نادیده  را  جدید  موارد  اعامل  و  تحریم ها 

ادامه  و  طالبان  با  تعامل اش  امریکا  کرد.  خواهد  پیش کش 

کمک هایش را به حکومت ایتالفی آینده افغانستان روی بعضی 

بر  حقوق  از  حفاظت  و  افغانستان  حکومت  در  فراگیری ها 

به شمول زنان و اقلیت ها مروط و مقید خواهد ساخت. 

به  که  می دانند  و  می خواهند  بین املللی  مروعیت  طالبان 

ادامه کمک های غرب نیاز دارند تا از بحران اقتصادی هامنند 

1990 جلوگیری شود، اما از آنچه برای اداره کردن یک کشور 

در قرن 21 نیاز است درک و فهم بسیار ناقص و ناچیزی دارند. 

کامل  به صورت  را  متویل کننده  کمک های  رشایط  هم چنان 

این  شامل  اسرتاتژی  تدوین  اگرچند  منی توانند.  کرده  درک 

مدرن  حکومت داری  سیستم  مورد  در  را  طالبان  که  می شود 

آموزش دهد. این اسرتاتژی به این نتیجه منی رسد که طالبان 

دموکراسی و آزادی های مدنی را بپذیرند. تغییرات مهم شاید در 

سیستم سیاسی افغانستان در انتظار باشد. تغییرات در قانون 

اساسی رسمی افغانستان و تداوم کنش های بی قاعده، سیستم 

افغانستان را شبیه حکومت های مختلف خاورمیانه و  حکومت 

آسیای مرکزی خواهد ساخت نه دژ مستحکم دموکراسی. 

شد.  خواهد  عادی  هم چنان  امریکا،  ضدتروریستی  پالیسی 

امریکا به صورت رسمی در جستجوی همکاری طالبان در مورد 

تروریستی در  و دیگر گروپ های  القاعده  با توطیه های  مقابله 

متام  توقیف  و  طالبان  اخراج  است،  متحدانش  و  امریکا  برابر 

این،  بر  عالوه  پالیسی  این  نیست.  رضوری  القاعده  اعضای 

ضدتروریستی اش  تعهدهای  به  موافقت  برای  طالبان  انگیزه 

در دوحه را حفظ می کند، اما امریکا پالیسی مبارزه با تروریزم 

روش های  روی  نظامی  نیروهای  به  نسبت  افغانستان  در  را 

دیگر متمرکز خواهد کرد: حمالت دریایی، احتامالت استقرار 

نیروهای مبارزه با تروریزم در افغانستان و تشدید دفاع از خاک 

و منافع امریکا.

کاهش  را  امریکا  اهداف  مالحظه  قابل  به طور  پالیسی  این 

را  تابلت  چندین  که  می سازد  ملزم  را  واشنگنت  و  می دهد 

برای  عمیقا  پالیسی  چنین  این  ببلعد.  تابلت  یک  جای  به 

یک  این  اما  است،  ناامیدکننده  مدنی  و  شهری  افغان های 

و  مهم  اسرتاتژیک  اولویت های  که  است  واقع بینانه  پالیسی 

اهداف داخلی امریکا را اولویت بندی می کند. 

پی نوشت:

و  اسرتاتژی  امنیت،  مرکز  ارشد،  برون؛همکار  ِفلباب  *وندا 

متخصص  و  بروکینگز  خارجی  سیاست  برنامه  در  تکنالوژی 

منازعات داخلی و بین املللی و تهدیدهای امنیتی غیر سنتی 

به شمول شورشگری، جرایم سازمان یافته و خشونت های شهری 

است.

غیر  عمومی  سیاست گذاری  سازمان  یک  بروکینگز  موسسه   *

کار  به  از سال 1916  که  است  واشنگنت  در  مستقر  انتفاعی 

آغاز کرده است.

دولت بایدن و افغانستان؛ 
اولویت های متفاوت و سیاست های مختلف

نویسنده: *وندا فلباب برون / منبع: *بروکینگزترجمه: سید نعمت ضیا

ترجمه

به شیوه دیگر، اداره   
بایدن باید حفظ 

دست آوردهای دو دهه 
گذشته در افغانستان را 

اولویت دهد، به شمول قانون 
اساسی افغانستان، 

دموکراسی، حقوق برش، 
حقوق زنان و اقلیت ها. در 
اصل، این پالیسی تا هنوز 
درصدد شکست طالبان 

است نه تنها در میدان نربد؛ 
بل در میز مذاکرات. این 

)حفظ دست آوردها( می تواند 
از طریق دو روش متفاوت 
تعقیب شود که هر دویش 

توسط حکومت افغانستان به 
صورت قوی استقبال شد.


