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امریکا نمی تواند از افغانستان فرار کند
چـرا جوبایـدن بـه تجدیـد نظـر در موافقت نامـۀ 

امریـکا و طالبـان نیـاز دارد؟

استراتیژیک  و  عامته   ارتباطتات  ادارۀ  عمومتی  رییتس  عمتر،  وحیتد   

ریاستت جمهوری می گویتد کته حکومتت حتارض استت بترای صلتح قربانتی 

بدهد، اما به رشط این که برآیند آن به استحکام نظام، دموکراسی ...

 استناد رستیده بته روزنامته راه مدنیتت نشتان می دهتد کته هشتت نفر از 

مقام هتای بلندپایته حکومتت محلتی بغتان به شتمول معتاون ایتن والیتت در 

ارتبتاط بته خریتد تجهیتزات طبتی و لتوازم آشتپزخانه بته حیف ومیتل بیتش از 

2میلیون و 285هزار افغانی از بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا  ... 

مخترع،  انجنیتر،  کیمیتا دان،  نوبتل  آلفترد    

او  بتود.  و دانشتمند برشدوستت ستویدنی  تاجتر 

بیتش از هتر چیتز بتا جایتزه  مشتهور صلتح نوبتل 

و  دینامیتت  مخترع  او  امتا  می شتود؛  شتناخته 

صاحب رشکت تولید  ...

عــنوان های مـهم

وحید عمر:

 آرامش قبرستان صلح نیست!

فساد میلیونی هشت مقام محلی در بغالن
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هم زمتان بتا بتاال گرفتن طترح حکومتت موقتت؛ حمداللته محتب مشتاور 

شتورای امنیتت ملتی می گویتد کته حکومت موقتت برنامته کشتورهای خارجی 

استت، مردم افغانستتان اهمیت دموکراستی را دانستته و دیگر نیازی به برنامه 

خارجتی نیستت. حکومتت موقتت به معنتای یتک فرصت دایمتی بترای مداخله  

خارجی است.

مشاور شورای امنیت ملی، این اظهارات را در واکنش به موقف جدید گروه 

طالبان، مبنی بر ایجاد حکومت موقت مطرح کرد. عباس استانکزی، معاون 

گروه طالبان در سفرش به روسیه در یک نشست مطبوعاتی گفت که حکومت 

موجود مانعی برای تامین صلح در کشور است و برای موفقیت این روند، باید 

قدرت به حکومت موقت انتقال یابد.

مهاجرانــی کــه در ســردرگمی و بالتکلیفــی 
ــد، ذهــن، فکــر و روان آنهــا  بــه ســر می برن
ــای شــدید  ــر ضربه ه آســیب پذیر شــده و در براب
ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــی و فرهنگ ــی، عاطف روح
ارتبــاط  در  نکبیــن  احمدضیــا  جامعه شــناس، 
ــان   ــی انس ــد: »وقت ــوع می گوی ــن موض ــه ای ب
در  یــک جغرافیــای جدیــد قــرار می گیــرد، 
ــا از خــودش  ــر شــوک فرهنگــی، دایم عــالوه ب
می پرســد کــه مــن بایــد چــه کار کنــم و چطــور 
ــدا  ــازگاری پی ــا س ــی  اینج ــالت اجتماع ــا تعام ب
ــك  ــا ی ــدیداً ب ــه ش ــود ک ــن می ش ــم؟ همی کن

قرغیزستان: نوبل؛ مخترع دینامیت و حامی صلح
می خواهیم با افغانستان

 رابطه قوی و دوام دار داشته باشیم

استانکزی: علامی جهان اسالم جنگ و 
خون ریزی را حرام و تامین آتش بس را 

واجب دانسته اند

انتقاد سازمان جهانی صحت
 از ملی گرایی در  زمینه  واکسین کرونا

جیک سالیوان: اولویت فوری و حیاتی امریکا 
موضوع برجام است

بحران مهاجرت و بالتکلیفی
در جستجوی آرامش

راه دشوار خودکفایی
ترویج فرهنگ اقبال عمومی از تولیدات داخلی 

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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مشاور شورای امنیت ملی: 
حکومت موقت، یک فرصت دایمی برای مداخلۀ خارجی است



عمومی  رییس  عمر،  وحید  مدنیت:  راه 

اسراتیژیک  و  عامه   ارتباطات  ادارۀ 

ریاست جمهوری می گوید که حکومت حارض 

به رشط  اما  بدهد،  قربانی  صلح  برای  است 

نظام،  استحکام  به  آن  برآیند  این که 

انتخابات  و  کرثت گرایی  دموکراسی، 

 بیانجامد.

آقای عمر روز شنبه )۱۱دلو(  در یک نشست 

خربی گفت که صلح خواست اساسی مردم 

اما  می دهد،  تشکیل  را  افغانستان  دولت  و 

با  افغانستان  یک  آن  نتیجۀ  در  که  صلحی 

ثبات، متحد، دموکراتیک و صاحب نظام به 

دست آید. آرامش قربستان و گورستان، صلح 

نیست.

»ما  کرد:  تاکید  نشست  این  در  تاکید  وی 

افغانستان  مرشوع  دولت  و  نظام  به عنوان 

چندین قدم را جهت صلح برداشتیم، اما از 

هیچ قدم ما از جانب مقابل استقبال نشد، 

داده  پاسخ  تهدیدها  و  رشوط  با  برعگس 

شد.«

مذاکره کنندۀ  هیات  کرد  عاوه  او  همچنین 

دولت با طرح و آجندای واضح به میز مذاکره 

به  عاقه مندی  طالبان  گروه  اما  رفتند، 

به  پایتخت  یک  از  روز  هر  و  ندارند  مذاکره 

پایتخت دیگر می روند.

افغانستان  باید  طالبان  وی،  اظهارات  طبق 

جدید را بشناسند و با افغانستان فعلی کنار 

بیایند. چون طرح های قدیم منسوخ گردیده 

است.

آقای عمر در ادامه افزود: »جنگ فعلی برای 

است.  گذشته  ۲۰سال  ارزش های  بقای 

یا  جنگ  نتیجۀ  در  می کند  فکر  کسی  اگر 

ارزش ها  این  متام  صلح،  نام  زیر  معامله یی 

بر  به گذشته  را  افغانستان  و  کرده  پا  زیر  را 

بازگشت  راه  می گرداند، اشتباه کرده است. 

به گذشته هم از طریق جنگ و هم از طریق 

معامله مسدود است.«

به گفتۀ وحید عمر، از یک سال به این طرف، 

جنگ گروه طالبان در برابر نیروهای خارجی 

که آن ها را اشغال گر می نامید، متوقف شده، 

اما جنگ علیه مردم و تاسیسات عامه ادامه 

دارد.

عباس  اخیرا،  که  حالی ست  در  این 

ستانکزی، معاون هیات طالبان در قطر که 

در راس هیاتی به روسیه رفته بود، گفته که 

حکومت فعلی به رهربی محمدارشف غنی، 

مانع اصلی برای برقرای صلح در افغانستان 

است.

به گفته ی او، اگر رییس جمهور غنی از قدرت 

کنار برود، صلح در افغانستان برقرار خواهد 

شد، آقای عمر خواست ایجاد حکومت موقت 

را طرح »محکوم شده« در تاریخ خواند و گفت 

بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست. 

با این حال، بیش از ۲۰روز از آغاز دور دوم 

در  اما  می گذرد،  قطر  در  صلح  گفتگوهای 

هیات های  بار  یک  تنها  مدت،  این  جریان 

نشست  طالبان  گروه  و  دولت  مذاکره کنندۀ 

مستقیم برگزار کرده اند.

با  طالبان  نظامی  کمیسیون  مسوول 
33تن جنگ جوی دیگر در هلمند کشته 

شدند
کرد  اعام  ملی  دفاع  وزارت  مدنیت:  راه 

هوایی  و  زمینی  عملیات  نتیجۀ  در  که 

ناوۀ  ولسوالی  در  کشور  امنیتی  نیروهای 

طالبان  گروه  ۳۴جنگ  جوی  هلمند،  والیت 

کشته شده اند.

نرش  با  )11دلو(  شنبه  روز  وزارت  این 

به  مشهور  »عبدالولی«  که  گفته  خربنامه یی 

»مجاهد«، مسوول کمیسیون نظامی طالبان 

»بال«،  به  مشهور  عتیق الله«  »مولوی  و 

ولسوالی  برای  گروه  این  رسخ  قطعۀ  معاون 

ناوه والیت هلمند نیز در جمع کشته شدگان  

هستند.

در ادامه این خربنامه آمده که در جریان این 

و  دفاعی  نیروهای  زمینی  و  هوایی  عملیات 

ساح  ۲۸میل  و  وسایط  عراده  سه  امنیتی، 

مختلف این جنگ جویان طالبان از بین برده 

شده است.

تا کنون گروه طالبان در این مورد اظهار نظر 

نکرده اند.

ناامن  والیت های  جمله  از  هلمند  والیت 

گروه  فعالیت  اخیرا  و  می رود  به شامر  کشور 

این  ولسوالی های  از  شامری  در  طالبان 

والیت شدت یافته است.

راه مدنیتت: معصتوم استتانکزی، رییس  هیات 

مذاکره کننتدۀ دولت گفت که علامی افغانستتان و 

را  کشتور  در  خون ریتزی  و  جنتگ  استام  جهتان 

حترام، قطتع جنتگ و تامیتن آتش بتس را واجتب 

دانسته اند.

آقتای استتانکزی روز شتنبه )11دلتو( در صفحتۀ 

توییرش نوشتته استت که جنگوجویتان را نباید بر 

ختاف احتکام قرآن و ستنت در تاریکی نگه داشتت 

و جنتگ را ادامته داد.

مذاکره کننتدۀ  هیتات   رییتس  گفته هتای  طبتق 

دولتت، علتامی افغانستتان حارضنتد تتا در حضتور 

علتامی جهان استام، عدم مرشوعیت جنتگ را به 

اثبتات برستانند.

همچنیتن او ضایع کتردن فرصت صلح به هر بهانه 

را جفتا در حق ملت خواند.

از ستویی هم، روالند کوبیتا مناینده خاص اتحادیه 

اروپتا بترای افغانستتان نیتز در صفحتۀ توییترش 

نوشتت کته اگتر برختی از طرف هتا اصطتاح »آتش 

بتس« را دوستت ندارنتد آن را توقتف جنتگ، مهلت 

قانونتی  یتا دوره ستکوت بنامید.

آقتای روالنتد در ادامه تاکید کرد که معنی شناستی 

»آتش بتس« هر چه باشتد بایتد رودخانه های خونی 

افغانستان را متوقف کند.

مناینتده ختاص اتحادیتۀ اروپتا در توییت مشتخص 

نکترده کته هدف ش کتدام طرف مذاکره می باشتد، 

امتا اذعتان داشتت: »شتام بتا دولتت جدیتد ایتاالت 

تتا نشتان دهیتد -واقعتاً-  متحتده فرصتتی داریتد 

خواهتان صلتح هستتید.«

ایتن گفته هتای در حالتی مطترح می شتود کته روز 

جمعته )10دلتو( عباس استتانکزی، معتاون هیات 

طالبتان در قطتر گفته استت کته ایتن گتروه زمانتی 

صلتح می کنتد کته ارشف غنتی استتعفا کند.

همچنیتن ارگ ریاستت جمهوری بته ایتن گفته هتا 

واکنتش نشتان داده و تاکید کرده که خواستت ما 

عباس استتانکزی، خواست دشتمنان افغانستان و 

استتخبارات کشتورهای خارجی است.

ریاستت جمهوری در ادامته ترصیتح کترد که تجربه 

حکومتت موقتت خون ریتزی و ویرانی استت.

در عیتن حتال حمدالله محب، مشتاور امنیت ملی 

رییتس  جمهوری دولتت موقت را برنامه کشتورهای 

خارجتی عنتوان منتوده و گفتت: »مردم افغانستتان 

اهمیتت دموکراستی را دانستته و دیگتر نیتازی بته 

برنامته خارجی نیستت.«

او بیتان کترد: »دولتت موقتت به معنای یتک فرصت 

دایمتی بترای مداخله  خارجی استت.«

اظهتارات در متورد حکومت موقتت در حالی مطرح 

می شتود کته مذاکترات صلتح در قطتر بتا بن بستت 

شده استت. مواجه 

قرغیزستان: 
می خواهیم با افغانستان رابطه 

قوی و دوام دار داشته باشیم

اعتام  ریاستت جمهوری  ارگ  مدنیتت:  راه   

کترد کته رییس جمهتور غنتی با ستدیر جبتاروف، 

تلیفونتی  صحبتت  قرغیزستتان،  رییس جمهتور 

رییس جمهتور  متتاس  ایتن  در  کته  منتوده 

قرغیزستتان گفتته: »ما می خواهیم با افغانستتان 

کته یکتی از کشتورهای مهم منطقه استت، روابط 

و دوام دار در عرصه هتای مختلتف داشتته  قتوی 

باشیم.«

خربنامه یتی  نترش  بتا  )11دلتو(  شتنبه  روز  ارگ 

تلیفونتی،  مکاملتۀ  ایتن  در  کته  می گویتد 

در  را  موصتوف  پیتروزی  غنتی  رییس جمهتور 

انتخابتات ریاستت جمهتوری قرغیزستتان تربیک 

ستال  چنتد  در  افغانستتان  کته  افتزود  و  گفتته 

گذشتته روابتط تاریختی ختود را بتا آستیای میانه 

به شتمول  مناستبات  ایتن  و  کترده  احیتا  دوبتاره 

قرغیزستتان بتا متتام این کشتورها حستنه و نیک 

می باشتد.

محمتدارشف غنتی در ایتن متتاس تلیفونتی بتر 

و  افغانستتان  میتان  روابتط  تحکیتم  و  گسترش 

قرغیزستتان در عرصه هتای اقتصتادی، فرهنگی، 

اجتامعی و مشتورت های سیاستی تاکیتد ورزید.

همتکاری  از  این کته  ضمتن  وی  همچنیتن 

قرغیزستتان در زمینتۀ تطبیتق پروژه هتای بتزرگ 

کترد. امتنتان  ابتراز  منطقه یتی 

او در ادامه خواستتار همکاری کشتور قرغیزستان 

در پروژه هتای کاستا یتک هتزار و پتروژه منطقه یی 

خط آهن شتد.

از  قرغیزستتان  رییس جمهتوری  عیتن حتال،  در 

رییس جمهتور غنتی جهتت یتک ستفر رستمی بته 

کشتورش دعتوت منتود و رسان دو کشتور فیصلته 

رییس جمهتور  دو  هتر  دفتر  رؤستای  تتا  کردنتد 

مقدمتات ایتن ستفر را ترتیتب کننتد.

منتود  تشتکر  وی  دعتوت  از  از  رییس جمهتوری 

بته  رستمی  ستفر  یتک  به خاطتر  موصتوف  از  و 

کترد. دعتوت  نیتز  افغانستتان 

بحث  گرفن  باال  با  هم زمان  مدنیت:  راه 

محب  حمدالله  موقت؛  حکومت  تشکیل 

که  می گوید  ملی  امنیت  شورای  مشاور 

خارجی  کشورهای  برنامه  موقت  حکومت 

است، مردم افغانستان اهمیت دموکراسی را 

خارجی  برنامه  به  نیازی  دیگر  و  دانسته 

نیست. حکومت موقت به معنای یک فرصت 

دایمی برای مداخله  خارجی است.

مشاور شورای امنیت ملی، این اظهارات را در 

واکنش به موقف جدید گروه طالبان، مبنی 

عباس  کرد.  موقت مطرح  ایجاد حکومت  بر 

سفرش  در  طالبان  گروه  معاون  استانکزی، 

به روسیه در یک نشست مطبوعاتی گفت که 

حکومت موجود مانعی برای تامین صلح در 

باید  روند،  این  موفقیت  برای  و  است  کشور 

قدرت به حکومت موقت انتقال یابد.

روز  محب  آقای  اظهارات،  این  به  پیوند  در 

که  گفت  توییت هایی  در  )11دلو(  شنبه 

تشکیل حکومت موقت به معنای فرصت دادن 

دایمی برای مداخله  خارجی  در کشور است 

آجندای  که  نخواهد شد  داده  اجازه  دیگر  و 

خارجی  در افغانستان اجرایی شود.

گروه طالبان  اگر  که  تاکید کرد  آقای محب 

بر اساس مرشوعیت مردم و مرشوعیت دینی 

با  باید  صلح  مذاکرات  می گرفتند،  تصمیم 

»کسانی که  می یافت.  ادامه  آتش بس  تامین 

همزمان با مذاکرات صلح، دست از خشونت 

علیه مسلامنان  و رضر رساندن به جان و مال 

به  ملت  که  بدانند  باید  برنداشته اند،  مردم 

باور  نظام  اهمیت  و  ارزش های مردم ساالری 

دارند.«

به  نیز  غنی  رییس جمهور  این،  از  پیش 

اظهارات اعضای گروه طالبان، واکنش نشان 

حکومت  ایجاد  که  بود  کرده  تاکید  و  داده 

به  منجر  و  بوده  مرشوعیت  فاقد  موقت 

خون ریزی های بیشری خواهد شد.

آقای غنی که در نشست مجازی »انستیتوت 

اشاره  با  می کرد،  صحبت  اسپین«  پژوهشی 

دهۀ90  داخلی  جنگ های  پیامدهای  به 

میادی افزود که طرح حکومت های موقت در 

افغانستان ناکام بوده و این حکومت ها منجر 

به جنگ های داخلی و خون ریزی شده اند.

رییس جمهور پیش از این نیز در مصاحبۀ با 

به تجربۀ حکومت  شبکه خربی »سی ان ان« 

وجود  با  که  بود  کرده  اشاره  نجیب  داکر 

تضمین سازمان ملل  متحد هم متاسفانه به 

فاجعه انجامید. »ما به خاطری به تدبیر تاکید 

می کنیم که از تجربۀ زمان داکر نجیب الله 

آگاهی داریم، ما همه می دانیم که او چگونه 

وی  به  ملل متحد  سازمان  شد،  داده  فریب 

تضمین تامین صلح داده بود، اما متاسفانه 

به فاجعه انجامید.«

با این که بیشر از یک ماه از رشوع دور دوم 

مذاکرات دوحه می گذرد اما بیش از ده روز 

طالبان  مذاکره کننده  هیات  که  می شود 

دولت  هیات  جانب  با  مذاکرات  رشوع  برای 

در  طالبان  گروه  نیست.  حارض  افغانستان 

روی  همسایه  و  منطقه  کشورهای  به  عوض 

هیات  دو  اخیر،  هفته  یک  در  آورده اند. 

بلندپایه طالبان به کشورهای ایران و روسیه 

سفر کرده اند.

از  رسمی  مذاکرات  رشوع  عدم  به  پیوند  در 

رییس  استانکزی،  معصوم  طالبان،  سوی 

هیات مذاکره کننده دولت در دوحه می گوید 

که ضایع کردن فرصت صلح به هر بهانه یی 

جفا در حق مردم است.

استانکزی پس ازظهر شنبه )11دلو( در رشته  

و  افغانستان  »علامی  نوشت:  توییت هایی 

جهان اسام، جنگ و خون ریزی در کشور را 

حرام و قطع جنگ و تامین آتش بس را واجب 

برخاف  نباید  را  جنگ جویان  دانسته اند. 

احکام قرآن و سنت در تاریکی نگه داشت و 

جنگ را ادامه داد.«

با  حارضند  افغانستان  علامی  وی  گفتۀ  به 

حضور علامی جهان اسام، عدم مرشوعیت 

کردن  ضایع  برسانند.  اثبات  به  را  جنگ 

مردم  بهانه  جفا در حق  به هر  فرصت صلح 

افغانستان است.

استناد رستیده بته روزنامته راه مدنیتت نشتان 

بلندپایته  مقام هتای  از  هشتت نفر  کته  می دهتد 

ایتن  معتاون  به شتمول  بغتان  محلتی  حکومتت 

بته خریتد تجهیتزات طبتی و  ارتبتاط  والیتت در 

لوازم آشتپزخانه بته حیف ومیل بیتش از 2میلیون 

و 285هتزار افغانتی از بودجتۀ مبتارزه بتا ویتروس 

کرونا متهم شده اند.

نیتازی،  عبدالقدیتم  گتزارش،  ایتن  بنیتاد  بتر 

محب اللته  بغتان؛  والیتت  رسپرستت  و  معتاون 

حبیتب، رییتس صحتت عامته؛ انجنیتر غام شتاه، 

یزدانتی  عبدالقتدوس  شتهرداری؛  رسپرستت 

رییتس دفر مقتام والیتت، حبیب الرحامن جاهد 

حمیتدی،  نظام الدیتن  مالتی؛  و  اداری  رییتس 

شتهردار و مولتوی نقیب اللته ستجاد رییتس حتج 

و اوقتاف والیتت بغتان از جملته مقام های محلی 

شتده اند.   شتناخته  مظنتون  کته  هستتند 

خرید 27قلم تجهیزات طبی

بیستت و یکم حمل ستال جاری، ریاستت صحت 

27قلتم  خریتد  قترارداد  بغتان،  والیتت  عامته 

تجهیتزات طبتی بته ارزش 4میلیتون و 459هتزار 

و 685افغانتی را بتا رشکتت تجارتتی نوی روشتان 

ملیتتد امضتا کترده کته ادارۀ بتازرس هشتت قلتم 

آن را بتا قیمتت تخمینتی بتازار مقایسته کترده و 

و  78هتزار  و  2میلیتون  مبلتغ  کته  داده  نشتان 

تفتاوت وجتود دارد. 932افغانتی 

بغتان  والیتت  محلتی  مستووالن  به طتور منونته، 

هشتت پایته »مانیتور کنترول مریتض« خریده اند 

کته هرپایته بته قیمتت 136هتزار و 960افغانتی 

هتر  تخمینتی  قیمتت  حالی کته  در  شتده،  ثبتت 

کتدام در بتازار 45هتزار افغانتی استت. 

همچنتان بته تهیتۀ »چپرکت مریض« اشتاره شتده 

کته تعتداد آن بته پنتج پایته می رستد. چپرکتت 

 280 و  17هتزار  قیمتت  بتا  هرکتدام  مریتض 

افغانتی ثبت شتده، در حالی  کته قیمت در بازار 

12هتزار و 500افغانتی تخمیتن می شتود.

بتر بنیاد ایتن یافته ها، مستووالن محلتی بغان، 

خریتد پنتج پایته ماشتین »تولیتد اکستیجن« را 

نیتز بتا مشتخصات چینایتی ثبتت کرده انتد. در 

گتزارش آمتده کته هتر ماشتین تولیتد اکستیجن 

بته ارزش 77هتزار و 40افغانی خریداری شتده، 

امتا قیمتت تخمینتی هتر کتدام آن هتا در بتازار 

53هتزار و 900 افغانتی استت. تفتاوت هزینتۀ 

کل 115هتزار و 700افغانی را نشتان می دهد.

همچنیتن ایتن مستووالن، یتک پایته »ونتیاتور« 

را بته ارزش یتک میلیتون و 200هتزار افغانتی 

خریده انتد کته یتک میلیتون و 76هتزار و 800 

افغانتی تفتاوت بتا نترخ واقعتی دارد. »امبویتک« 

مستووالن  خریداری هتای  از  بخشتی  نیتز 

محلتی بغتان استت و در ایتن گتزارش ترصیتح 

13پایته  تعتداد  بته  محلتی  مستووالن  کته  شتده 

امبویتک بتا مشتخصات چینایتی را هرکتدام بته 

قیمتت یتک هتزار و 819افغانتی خریده انتد، امتا 

قیمتت تخمینتی هتر کتدام آن هتا در بتازار یتک 

هتزار و 300افغانتی می باشتد. در ایتن گتزارش، 

والیتت  رسپرستت  و  معتاون  نیتازی  عبدالقدیتم 

امتر خریتداری  و  پیشتنهاد  بغتان منظورکننتده 

حبیتب  محب اللته  طبتی،  تجهیتزات  27قلتم 

رییتس صحتت عامته پیشتنهادکننده خریتداری،  
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وحید عمر: آرامش قبرستان 

مشاور شورای امنیت ملی: صلح نیست!
حکومت موقت، یک فرصت دایمی برای مداخلۀ خارجی است

فساد میلیونی هشت مقام محلی در بغالن

استانکزی: علمای جهان 
اسالم جنگ و خون ریزی را 

حرام و تامین آتش بس را 
واجب دانسته اند

عمران خان: دخالت پاکستان در جنگ افغانستان، اشتباهی بزرگ بود
عمران خان، نخست وزیر پاکستان از حکومت ها و مقامات پیشین کشورش به دلیل دخالت در جنگ علیه تروریزم به رهربی امریكا در افغانستان، انتقاد کرده و آن را   
»اشتباه بزرگ« خواند. براساس گزارش بخش دیوه صدای امریکا، عمران خان طی یک بیانیه گفته است: »ما قبالً اشتباهاتی مرتکب شده بودیم و در جنگ های دیگران 

درگیر شده بودیم. این جنگ ما نبود، ما به دلیل فشار آنان در جنگ دخیل شدیم که به کشور )پاکستان( آسیب زیاد رسانید.«
آقای خان نگفت که در این جنگ پاکستان متحمل کدام »خسارات« شده است، اما گفت »پاکستان در ازای دریافت پول به بخشی از جنگ های خارجی تبدیل شده است« 

و باید از اشتباهات این »رویکردهای نادرست« درس بگیریم.

سید مهدی حسینی   گزارشگر
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فساد میلیونی هشت مقام ...  
کمیتته  عضتو  ملتی  امنیتت  مناینتده  محمدعلتی 

تتدارکات، مناینتده شتورای والیتتی عضتو کمیتته 

و  عامته  صحتت  ریاستت  مناینتده  تتدارکات، 

مناینتده مقتام والیتت بته اتهتام حیف ومیتل بودجه 

قلتم تجهیتزات  اختصاص یافتته در خریتداری 27 

شتده اند. شتناخته  مظنتون  طبتی، 

افتزون بتر خریتداری بته قیمتت بلنتد، طرزالعمتل 

اقدامتات  اجرایتی  رهنمتود  و  منظورشتده  بودجتۀ 

تدارکاتتی اضطتراری نیز از ستوی مستووالن والیت 

بغتان نقتض شتده استت. بتر استاس یافته هتا، از 

یک ستو تاییتدی شتورای نظتارت موجتود نبتوده و 

از ستوی دیگتر، در این خریتداری مناینده شتورای 

والیتتی به حیتث هیتات خریتداری تعییتن گردیتده 

 . است

از جانتب دیگتر، قیمتت تخمینی توستط اداره ارایه 

نشتده و نیتز نترخ تخمینتی آنایتن بترای ونتاتتور 

مالیتات  و  گمترک  هزینته  درنظرداشتت  بتدون 

می باشتد.

روی استراتیژی مبتارزه بتا فستاد را از اقداماتی در 

این بختش خوانده استت.

زیانتد  کشتورهای  از  گتزارش  ایتن  در  همچنیتن 

جدیتد، دمنتارک و فنلنتد بته ترتیتب به عنهوان سته 

شتده اند. معرفتی  جهتان  دولت هتای  پاک تریتن 

طتی سته ستال گذشتته ایتن سته کشتور همتواره 

شتفافیت  ستازمان  رده بنتدی  جتدول  صتدر  در 

داشتته اند. قترار  بین املللتی 

خریداری 16 قلم لوازم آشپزخانه

والیت  محلی  که مسووالن  آمده  مذکور  گزارش  در 

را  تنظیفاتی  مواد  و  آشپزخانه  لوازم  54قلم  بغان 

قیمت مجموع  به  احمدی«  »رحیم الله  فروشگاه  از 

353هزارو530 افغانی خریده اند. 

خریداری شده  اجناس  که  می دهد  نشان  یافته ها 

نسبت به نرخ تخمینی بازار که توسط ادارۀ بازرس 

به تاریخ 1399/6/6از مارکیت کابل به دست آورده 

)با توجه به تفاوتی که می تواند در مارکیت کابل و 

بغان وجود داشته باشد( تفاوت  زیادی دارد. 

54قلم  مجموع  از  جنس  16قلم  مقایسۀ  در 

و  ارزش 69هزار  به  تفاوتی  خریداری شده  اجناس 

670افغانی مشاهده می گردد.

به طور منونه، مسووالن محلی بغان »عینک مقاوم« 

را بدون مشخصات به تعداد 40جوره و هر کدام را 

مبلغ 265افغانی خریداری کرده و قیمت مجموع 

اداره  است.  شده  متام  600افغانی  و  10هزار  آن 

تقریبی هر عینک  قیمت  که  مقایسه کرده  بازرس 

به  آن  مجموع  و  است  50افغانی  بازار  در  مقاوم 

را  600افغانی  و  8هزار  تفاوت  که  می رسد  2هزار 

نشان می دهد.

با  که  بیان شده  به وضوح  بازرس  ادارۀ  در گزارش 

خریداری شده  قیمت های  تفاوت  درنظرداشت 

منابع  مرصف  در  بازار،  تخمینی  قیمت  با 

اختصاص یافته برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا 

فساد صورت گرفته و به  این منظور، ایجاب می مناید 

تا در این مورد تحقیق بیشری صورت گیرد.

و  140هزار  آشپزخانه  لوازم  16قلم  کل  قیمت 

و  70هزار  بازار  در  که  شده  متام  250افغانی 

580افغانی تخمین زده می شود. تفاوتی که به میان 

آمده، 69هزار و 670افغانی است.  

امام محمد، منایندۀ مستوفیت عضو کمیتۀ تدارکات 

آشپزخانه،  لوازم  54قلم  و  طبی  تجهیزات  27قلم 

منایندۀ سارنوالی، انجنیرغام شاه رسپرست ریاست 

شهرداری پلخمری به اتهام حیف ومیل منابع مالی 

مظنون شناخته شده اند.

خرید پودر کلور

بر اساس پیشنهاد شهرداری و حکم مورخ هجدهم 

قیمت  به  کلور  پودر  40سیر  امسال،   سوم  ماه 

137هزار و 200افغانی با استفاده از روش نرخ گیری 

از ادویه فروشی »امید عمر« خریداری شده است. 

هر  بغان  محلی  مسووالن  که  آمده  گزارش  در 

340افغانی  و  4هزار  ارزش  به  را  کلور  پودر  سیر 

برای هر سیر  بازار  خریده اند، در حالی  که قیمت 

این پودر 910افغانی است. 

مصارف غیرمرتبط

ارتباط  که  داشته اند  مصارفی  بغان  مسووالن 

مستقیم در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا نداشته 

تعیین شده در طرزالعمل مرصف  و خاف ساحات 

بودجه کرونا می باشد.

طبق پیشنهاد ریاست صحت عامه و منظوری والی 

12هزار  پایه  )چهارده  ایرکندیشن  16پایه  والیت، 

وات و دو پایه 18هزار وات( برای شفاخانه کووید-19 

به تاریخ 1399/2/10 از فروشگاه »احسان صمیم« 

را 523هزار افغانی خریده اند. 

به نظر ادارۀ بازرس، تهیۀ اجناس فوق در مغایرت با 

طرزالعمل مرصف بودجه کرونا بوده و قابل توجیه 

منی باشد.

در طرزالعمل مرصف این بودجه به رصاحت آمده که 

اشاره  آن ها  به  این طرزالعمل  »سایر مواردی که در 

موافق  به  جدی  رضورت  حالت  در  باشد،  نشده 

با  باشد.«  رسیده  مرصف  به  نظارت  شورای  کتبی 

و  کتبی  موافقت  شده،  ارسال  اسناد  درنظرداشت 

تاییدی شورای نظارت در زمینه موجود نیست.

مصارف  در  که  آمده  بازرس  اداره  گزارش  در 

مناینده  عامه،  صحت  ریاست  مناینده  غیرمرتبط، 

مقام والیت، مناینده مستوفیت و مناینده سارنوالی 

مظنون شناخته شده اند که همگی اعضای کمیته 

تدارکات بودند.

پیش پرداخت مدد معاش برای مسووالن بغالن

عبدالقدیم نیازی، رسپرست و معاون والیت بغان 

این والیت مبلغ  از مسووالن  نفر  برای هفت 

»مدد معاش«  را تحت عنوان  افغانی  ده هزار 

کرده  پرداخت  ماهوار  به طور  کرونا  بودجه  از 

است. 

مناینده  کهگدای  محمدحنیف  حاجی 

شورای والیتی، محمدچمران مناینده ریاست 

شهرداری، حاجی شیرمحمد مناینده سکتور 

خصوصی، حمیدی شیرزی مناینده رسانه ها، 

مدنی،  جامعۀ  مناینده  منصوری  حبیب الله 

مستوفیت  ادارۀ  مناینده  سنگین  رشیف الله 

والیت  مقام  مناینده  یزدانی  عبدالقدوس  و 

از جمله کسانی بودند که بر اساس پیشنهاد 

ماه های  برای   ،1399/2/14 مورخ  والی 

حمل، ثور و جوزا ماهانه مبلغ ده هزار افغانی 

به نام مدد معاش دریافت کرده اند.

در گزارش اداره بازرس تاکید شده که منطق 

کم درآمد  اشخاص  برای  مددمعاش  پرداخت 

کفاف  موجود  معاش  که  بوده  مستحقی  و 

نشان  اسناد  اما  منی کرده،  را  آن ها  زندگی 

می دهد که مسووالن این والیت به اشخاصی 

مددمعاش  والیتی  شورای  وکیل  مانند 

پرداخت منوده است. این پرداخت در مغایرت 

رصیح با طرزالعمل مرصف بودجه منظورشده 

جهت مبارزه با این بیامری بوده و قابل توجیه 

اضافه  همچنان  گزارش،  این  در  منی باشد. 

شده که مجموع مدد معاش 210هزار افغانی 

شده  پیش پرداخت  جوزا  اول  در  که  بوده 

است.

برای  معاش  پرداخت  در  شفافیت  نبود 

علام

تاریخ  در  بغان  والیت  اوقاف  و  حج  رییس 

بیست وچهارم ماه دوم پیشنهاد کرده که برای 

برای  آگاهی دهی  جهت  دینی  163عامل 

با معاش ماهانه  تریرن  به عنوان  آن ها  19نفر 

10هزار افغانی و برای 144عامل دیگر ماهانه 

این  گردد.  استخدام  افغانی  5هزار  مبلغ 

پیشنهاد از سوی والی بغان نیز منظور شده 

است. 

به  افغانی  910هزار  ارزش  به  مبلغ  مجموع 

علامی  برای  جاری  سال  26رسطان  تاریخ 

استحقاق  در  اما  شده،  پرداخت  دینی 

معاشات آغاز و ختم قرارداد ذکر نگردیده و در 

عین حال، بیشر امضاهای مربوط به علام، 

باهم شباهت دارند.

عبدالقدیم نیازی، معاون والیت و منظورکننده 

تدارکات  کمیته  برای  معاش  مدد  پیشنهاد 

شورای نظارت، استخدام 4نفر قربکن، مدد 

عاملان  استخدام  قرنطینه،  کمیتۀ  معاش 

خریداری  هیات  برای  مددمعاش  و  دینی 

   فضلی: توزیع تذکرۀ الکرتونیکی به 20 هزار در روز رسیده است
  فضل محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری می گوید: »قول داده بودم که ظرفیت توزیع تذکرۀ الکرتونیکی را ده برابر کنم.«

آقای فضلی تاکید کرد که سه ماه قبل ۲هزار تذکره در روز توزیع می شد، اما اکنون به ۲۰هزار در روز رسیده  است.
به گفتۀ وی، برای رسیدن به هدف واال در آیندۀ  نزدیک باید ظرفیت واقعی را دو برابر ساخت تا بتوانیم روزانه ۴۰هزار تذکره توزیع کنیم.

رسمقاله

راه دشوار خودکفایی
ترویج فرهنگ اقبال عمومی از تولیدات داخلی 
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دو دهه از عمر دولت داری پس از فروپاشی نظام طالبانی 
می گذرد. در طول این مدت زمان، سوژه های رسانه یی اکرثا با 
در  می شود.  ترسیم  و  خورده  رقم  منفی  موضوع های  و  ابعاد 
صدر تیرهای رسانه یی که از فضای خربی افغانستان پمپاژ 
و  وحشت  تریاک،  و  ترور  سال،  چندین  طول  در  می شود، 
رسمقاله های  در  بیشر  قبیل  این  از  کلامتی  و  دهشت 

روزنامه ها و مجات ما نقش بسته اند. 
خربهای  از  یکی  قلم   56 در  افغانستان  خودکفایی  بازتاب 
و  صنعت  وزارت  سوی  از  پیش  چندی  که  بود  امیدوارکننده 
تجارت نرش شد؛ اما حقیقت این است که مفهوم خودکفایی 
معنا،  یک  به  زیرا  ندارد،  واقعی  تعریف  امروز  دنیای  در 
خودکفایی به معنای بسن دروازه های تعامل است، امری  که 
در جهان امروز امکان پذیر نیست. با این حساب، خودکفایی 
حتی در همین 56قلم نیز زمانی معنادار می گردد که ما مواد 
به  بتوانیم  و  منوده  تولید  کشور  داخل  در  را  آن ها  اساسی 

مرحله استفاده برسانیم. 
خودکفایی،  امر  در  مهم  نکات  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
منابع  و  تولید  برای  نیاز  مورد  انرژی  تکنالوژی،  فراهم سازی 
قلم  یک  تولید  در  خودکفایی  که  معنا  این  به  است.  مالی 
مورد نیاز باید به گونه یی باشد که یک کشور از صنایع مادر 
و  اسراتژیک  کاالهای  بتواند  و  بوده  برخوردار  باالدست  و 

رسمایه یی را تولید کند. 
باید  است  خودکفایی  مدعی  که  کشوری  هم  طرفی  از 
اقام  بتواند  تا  باشد  داشته  را  کاالها  تولید  تخنیکی  دانش 
و  بین املللی  بازار  در  رقابت  قابل  کیفیت  با  را  تولیدشده 
کیفیت  که  چرا  مناید،  تولید  نیاز  مورد  استندردهای  مطابق 
پایین محصوالت، اجازۀ رقابت با کاالها در سطح بین  املللی 
اعتبار  توانایی خلق  آن، عدم  نتیجه   آن ها منی  دهد که  به  را 

تولیدات داخلی است.
به  که  کشورهایی  در  است.  رسمایه  عامل  دیگر  مهم تر  نکته 
بخش  از  مالی  حامیت های  باید  هستند،  خودکفایی  دنبال 
صنعت و تولید به گونه یی باشد که بتواند اجرای سیاست های 
خودکفایی را مورد مساعدت قرار دهد؛ امری که در کشورهایی 
بل  نیست،  مدون  سیاست  دارای  تنها  نه  افغانستان  چون 
وابسته به خواست کشورهای حامی خارجی می باشد. تأمین 
انرژی ارزان، بسر تولید و زمین مورد نیاز و سایر امکانات نیز 

در همین چارچوب قابل ماحظه و ارزیابی قرار می گیرد. 
موضوع مهم دیگر در خصوص خودکفایی، استقبال عمومی 
یک ملت از تولیدات داخلی است. هرچند دولت افغانستان 
قرار  نظر  مد  قرارداد  در  را  اجبارها  برخی  خصوص  این  در 
و  اعتامدسازی  ملی،  مشارکت  به  نیاز  امر  این  ولی  داده، 
زیرا  است؛  داخلی  تولیدات  از  عمومی  اقبال  فرهنگ  ترویج 
در رشایط کنونی، حتی بسیاری از تولیدات داخلی به دلیل 
جذب اعتبار و کسب اعتامد مشری، از مارک های خارجی به 

صورت غیرقانونی استفاده می کنند. 
سیاست  شدن  اجرایی  برای  می  رسد  نظر  به  بنابراین، 
یک  مردم  حداکرثی  حامیت  و  مشارکت  به  نیاز  خودکفایی، 
تولیدات  معموال  شد،  گفته  که  هامن طور  زیرا  است؛  جامعه 
کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند از کیفیت باالیی 
که  پولی  برابر  در  بخواهند  مردم  اگر  و  نیست  برخوردار 
می  پردازند بهرین اقام مورد نیازشان را استفاده کنند، باید 
اداره هایی چون اداره نورم و استندرد نظارت کافی، جدی و 
فنی از تولید کاالهای با کیفیت داشته باشند؛ زیرا در دنیای 
کنونی، با توجه به گسره  روابط تجاری و بین  املللی، چنین 

امری میرس نخواهد بود. 
خودکفایی،  تحقق  مؤلفه های  اصلی  ترین  از  یکی  بنابراین 
مساله،  این  تعقیب  به  است.  مردم  حامیت  و  مشارکت 
فراهم سازی  و  انرژی  تأمین  مالی،  منابع  فراهم سازی 
بسرهای تولید از جمله امنیت، رسمایه و زمین از مؤلفه های 
دیگر خودکفایی است که تا رسیدن به این مرحله، راه درازی 

را در پیش داریم. 

در گزارش اداره بازرس تاکید 

شده که منطق پرداخت 

مددمعاش برای اشخاص 

کم درآمد و مستحقی بوده که 

معاش موجود کفاف زندگی آن ها 

را منی کرده، اما اسناد نشان 

می دهد که مسووالن این والیت 

به اشخاصی مانند وکیل شورای 

والیتی مددمعاش پرداخت 

منوده است. این پرداخت در 

مغایرت رصیح با طرزالعمل 

مرصف بودجه منظورشده جهت 

مبارزه با این بیامری بوده و 

قابل توجیه منی باشد. در این 

گزارش، همچنان اضافه شده 

که مجموع مدد معاش 210هزار 

افغانی بوده که در اول جوزا 

پیش پرداخت شده است.

ایــن مســووالن، یــک پایــه »ونتیالتــور« را بــه ارزش یــک میلیــون و 200هــزار افغانــی 
خریده انــد کــه یــک میلیــون و 76هــزار و 800 افغانــی تفــاوت بــا نــرخ واقعــی دارد

است.  عبدالقدوس یزدانی، رییس دفر مقام والیت، حبیب الرحامن جاهد 

نقیب الله  و مولوی  انجنیرنظام الدین حمیدی شهردار  اداری،  و  مالی  رییس 

سجاد رییس حج و اوقاف از جمله کسانی هستند که در ارتباط به این موضوع 

مظنون هستند.

و  فوق  توضیحات  درنظرداشت  با  که  شده  ترصیح  بازرس  ادارۀ  گزارش  در 

برای  آگاهی دهی  جهت  معاش  پرداخت  فرایند  ارسال شده،  اسناد  مشاهدۀ 

علام شفاف نبوده و مشکوک به نظر می رسد. 

در همین حال، بر اساس پیشنهاد هیات تدارکات مورخ 1399/3/21 و حکم 

عبدالقدیم نیازی برای 5نفر از هیات خریداری  که هر یک نجیب الله مجیدی 

مناینده  احمدی  محمدعلی  سارنوالی،  مناینده  حمید  والیت،  مقام  مناینده 

امنیت ملی، امام محمد مناینده مستوفیت و سیدنعمت الله مناینده صحت 

عامه می باشند، به طور ماهوار مبلغ 10هزار افغانی که مجموع آن 150هزار 

افغانی می شود، برای ماه های حمل، ثور و جوزا به تاریخ 23رسطان پرداخت 

گردیده است.

تاکید کرده که پرداخت معاش برای کارمندانی   این گزارش  بازرس در  اداره 

که به حکم وظیفه و از حیث مسوولیت عضو هیات تدارکات معرفی گردیده، 

قابل توجیه منی باشد، پرداخت معاش برای کارمندان فوق مغایر با طرزالعمل 

مرصف بودجه کرونا بوده و قابل قبول نیست.



و  درست  دادن  انجام  برای  اشاره: 
دقیق یك کار به نقشه راه نیاز داریم. 
برای نوشتن داستان هم باید یك طرح 
فکر  بدون  است  ممکن  باشیم.  داشته 
به  شروع  نقشه  یك  داشتن  یا  قبلی 
از قضا موفق  بکنیم و  نوشتن داستان 
حساب  به  را  این  من  اما  بشویم،  هم 
قصه گویی  غریزه  یا  خوش شانسی 
داستان نویس  کمتر  می گذارم. 
نقشه  بدون  پیدا می شود که  حرفه یی 
داستان  یك  نوشتن  قبلی  طرح  و 
دربرگیرنده  طرح  کند.  شروع  را 
اتفاق های اصلی و چارچوب کلی یك 
منطقی  شکلی  به  که  است  داستان 
پشت سر هم اتفاق می افتد، اما داشتن 

و عالوه  است  راه  اول  تازه  یك طرح، 
که  هستیم  ساختاری  نیازمند  آن  بر 
طرح داستانی مان را در آن ارایه کنیم. 
ساختار به ما می گوید چطور حادثه ها 
ظرف  در  را  داستان  صحنه های  و 
زمان بسط و گسترش دهیم. با توجه 
جهان  در  می خواهیم  که  معنایی  به 
داستان مان خلق کنیم کدام صحنه ها 
و حادثه ها را بیشتر بسط دهیم و کدام 

قسمت های طرح را کنار بگذاریم؟ 
داستان  ساختار  و  طرح  بر  درآمدی 
هفته وار  صورت  به  یادداشت  ده  در 
عین  در  و  روشن  تصویر  می کوشد 
به  ساختار  و  طرح  از  کاربردی  حال 
بدهد.  داستان نویسی  عالقه مندان 
است:  قرار  این  از  یادداشت  ده  این 
چیست؟  داستان  روایت،  و  ماجرا 
موقعیت،  و  وضعیت  ایده یابی،  و  ایده 
آن،  انواع  و  اهمیت  کشمکش؛ 
به  رسیدن  شخصیت:  کنش مندی 
آرزو، قهرمان و ضدقهرمان در داستان، 
داستان  روایی،  پرکاربرد  الگوهای 
و  پیام  و  نیمه تمام  داستان  و  پایان باز 

ساختار.

درس اول: روایت، خمیرمایه اصلی 
داستان

قبل از اینکه درباره معنای اصطالحی 
«روایت» صحبت کنیم، می خواهم یك 

ماجرای جالب برایتان تعریف کنم:
مادرش  از  یزدان  نام  به  جوانی 
برای  پیش  سال ها  پدرش  که  شنیده 

بخت  از  اما  رفته،  دریا  به  ماهیگیری 
قایق  بوده،  طوفانی  دریا  روز  آن  بد 
شکسته و پدر غرق شده است. یزدان 
که از کودکی بدون پدر زندگی کرده، 
جای خالی او را چندان حس نمی کند. 
یك روز نامه یی به زبان خارجی به او 
می رسد که در آن نوشته پدرش نه تنها 
زنده است بل ثروت خیره کننده یی هم 
دارد؛ فقط برای اینکه جای دقیق او را 

بگویند یك شرط دارند....
نظرتان  به  کنید.  صبر  لحظه  یك 
می کنم  قصه  برایتان  که  چیزی  این 
فلم  رمان؟  یك  خالصه  چیست؟ 
تخمه  دوستم  با  دیشب  که  سینمایی 
خاطره  دیدمش؟  و  می شکستیم 

کاکای پیرم که بعد از سال ها مهاجرت 
از  و  برگشته  وطن  به  بالروس،  به 
نمایش  یك  گفته؟  ما  برای  گذشته ها 

جذاب در چند پرده یا چی؟
چند  این  که  است  این  واقعیتش 
نیست.  باال  موارد  از  کدام  هیچ  خط 
است  خیالی  ماجرای  یك  از  قسمتی 
که در همین لحظه ساختمش؛ اما این 
قابلیت را دارد که خمیرمایه و مبنای 
شود.  روایی  قالب های  آن  از  یك  هر 
افسانه،  قدیمی،  حکایت  یك  وقتی 
سینمایی،  فلم  کوتاه،  داستان  رمان، 
روی  تله فلم،  )رادیویی،  نمایش  انواع 
صحنه، خیابانی و ..( و .... را می خوانید 
متوجه  می بینید؛  و  می شنوید  و 
اتفاق  چندین  همه شان  در  می شوید 
یا ماجرا رخ داده است ولی قالب های 
ارایه شان متفاوت است. در یك نمایش 
اجرای  و  با صدا  را  رادیویی آن ماجرا 

گویندگان می شنویم.
 در یك فلم ماجرا به صورت تصویری 
برایمان نمایش داده می شود و هنگام 
خواندن یك رمان با کلماتی سر و کار 
و  صدا  خواندن شان  از  بعد  که  داریم 
ذهن مان  در  صحنه ها  آن  تصویر 

ساخته می شود.
روایت  همان  اتفاق ها  و  ماجراها  این 
است که به دست هنرمندان به فورم ها 
می شوند  تبدیل  گوناگون  قالب های  و 
قرار  تاثیر  تحت  را  خود  مخاطب  تا 
از  را  نظرشان  مورد  معنای  و  دهند 

حالت انتزاعی خارج کرده و به صورت 
کامال ملموس و عینی بسازند. در واقع 
به صورت یك زندگی در جهانی تازه و 

برساخته به نمایش بگذارد.
از  مجموعه یی  روایت  بنابراین: 
رخدادها و اتفاق های مرتبط به هم در 

طول زمان است.
عنصر  سه  خطی  یك  تعریِف  این  در 

اصلی وجود دارد:
1. مجموعه یی از رخدادها

یك رخداد و اتفاق به تنهایی نمی تواند 
روایت را بسازد. باید حداقل از دو اتفاق 
تشکیل شده باشد. دلیل ساده اش این 
است که ما در مواجهه با روایت منتظر 
یك  و  هستیم  نتیجه  و  فرجام  یك 
آِن  در  نمی تواند  تنهایی  به  اتفاق 
واحد هم شروع یك ماجرا و روایت 
مثال  ماجرا.  آن  پایاِن  هم  و  باشد 
جمله: برف بارید یك رخداد است. 
کردیم  درست  برفی  آدم  ما  جمله 
مجموعه  اما  است.  رخداد  یك  هم 
روایت  این دو رخداد می تواند یك 
کوچك برای ما بسازد: برف بارید و 

ما آدم برفی درست کردیم.
نکته: 

رخدادها می تواند صرفا یك حادثه 
یا  باشد  انسان  اختیار  از  خارج 
اراده  اساس  بر  و  کنش  یك  اینکه 
شکل  داستانی  شخصیت های 
»برف  باال:  مثال  در  باشد.  گرفته 
بارید« یك حادثه است و »ما آدم 
کنش  یك  کردیم«  درست  برفی 
تصمیم  و  اراده  یك  از  برخاسته  و 

انسانی است. 
2. در طول زمان:

یك روایت ارتباط مستقیم با زمان دارد. 
شکل  زمان  ظرف  در  روایت  واقع  در 
متوقف  را  زمان  شما  اگر  و  می گیرد 
کنید، روایت هم متوقف می شود. مثال 
وقتی ما می گوییم: گربه یی سفید روی 
دیوار نشسته است یا مردی بلندقد در 
ایستاده است، فقط یك تصویر  کوچه 
در ذهن مخاطب شکل می گیرد و اگر 
همین  روی  از  صرف  بخواهید  او  از 
چیزی  بگوید  برایتان  را  ماجرا  جمله 
دست  اینکه  مگر  ندارد  گفتن  برای 
روایت  و خودش  تخیل شود  دامن  به 
را  زمان  شما  اگر  اما  کند،  کامل  را 
بدهید  اجازه  و  دربیاورید  حرکت  به 
گربه  نزدیك  گنجشکی  بعد  لحظه یی 
آن  جست  یك  با  هم  گربه  بنشیند، 
برود  و خوشحال  و شاد  کند  را شکار 
شکل  روایت  یك  خودش،  کار  دنبال 

می گیرد.
در مورد مردی هم که در وسط کوچه 
چقدر  هر  همین طور.  است  ایستاده 
شما جزییات دقیق و بی شمار از چهره، 
و  الغری اش،  و  چاقی  پیراهن،  رنگ 
حتی حالت های درونی اش مثل غم و 
افسردگی و امیدواری و شادی بی قرار 
کننده اش بگویید اما زمان ایستا باشد، 
حرکت  به  زمان  باید  است.  بی فایده 
بعدی  اتفاق های  و  ماجراها  تا  دربیاید 

هم رخ بدهد و روایت شکل بگیرد. 

3. به هم مرتبط بودن اتفاق ها
را  روایت  یك  می توانند  اتفاق هایی 
داشته  ارتباط  یکدیگر  با  که  بسازند 
یك  صرفا  ارتباط  از  مقصودم  باشند. 
بل  نیست؛  مفهومی  و  معنایی  رابطه 
این اتفاق ها باید علت و معلول یکدیگر 

باشند.
* مردی به شهر برگشت.

* شب، باران شدیدی آمد.
* به یك رستوران رفتم.

به  که  زمانی  تا   باال  جمله  سه 
را  روایت  نباشند، یك  یکدیگر مرتبط 
نمی سازند. اجازه بدهید تالش کنم تا 
بین شان یك ارتباط درست کنم: برای 
به  تغییرات جزیی  کار یك سری  این 
طبیعی تر  روایت  تا  می دهم  جمله ها 

شود.
سال  بیست  از  بعد  قدیمی ام  دوست 
همدیگر  وقتی  برگشت.  شهرمان  به 
شدیدی  باران  دیدیم  خیابان  در  را 
کلمه  یك  حتی  اینکه  بدون  می آمد. 
دویده  و  کرده  قوز  بزنیم  با هم حرف 
قرار  که محل  رستورانی  رفتیم سمت 

همیشگی مان بود.
 

روایت در زندگی روزمره
دیدید که روایت لزوما از صدها اتفاق 
ریز و درشت درست نشده است و چند 
و ساده هم می تواند یك  کوتاه  جمله 
چیزی  بسازد.  ساده  و  کوچك  روایت 
طور  به  روزمره مان  زندگی  در  ما  که 
وقتی  می کنیم.  استفاده  آن  از  مرتب 
تعریف  را  شیرین  یا  تلخ  خاطره یی 
یا  بودن  شاد  علت  وقتی  می کنیم، 
می دهیم  توضیح  را  بودن مان  غمگین 
افتاده  اتفاق هایی که  و  .... رخدادها  و 
نقل  برایش  روایت  یك  صورت  به  را 

می کنیم.
و  نویسنده  یك  عنوان  به  ما  اما 
روایت هایمان  باید  حرفه یی  روایت گر 
در سطحی باالتر از روایت های روزمره 
تبدیل  روایت هایی که  ظرفیت  باشد. 
و  تاثیرگذار  داستان  یك  به  شدن 

درخشان را داشته باشد. 
چند تمرین ساده و کاربردی:

اینکه خیلی فکر کنید چهار  1. بدون 
ذهن تان  به  که  خطی  یك  اتفاق 
از  کبوتری  مثال:  بنویسید.  را  می رسد 
برای چکر  پرید/ تصمیم گرفتم  قفس 

به پغمان بروم.
2.تالش کنید اتفاق های یك خطی تان 
صحنه،  مثال  کنید.  جذاب تر  را 
خاص تر  را   ... و  اتفاق  نوع  شخصیت، 
از  من  تخم طالی  کبوتر  مثال:  کنید. 
پای  با  گرفتم  تصمیم  پرید./  قفس 

پیاده به پغمان بروم.
3. بین چهار اتفاقی که نوشتید، ارتباط 
تا تبدیل  ایجاد کنید  معنایی و روایی 

به یك روایت کوتاه چهارخطی شود.
4. خالصه داستان رستم و سهراب را 
این  برای  بنویسید.  خط  ده  در  نهایتا 
را  ماجرا  این  اتفاق های  مهم ترین  کار 

از نظر خودتان انتخاب کنید.
***
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نشر »فضایل القرآن« در هرات

کتاب »فضایل القرآن« اثر ابوعبید القاسم بن سالم هروی با ترجمه عبدالله خاموش هروی به تازگی توسط انتشارات موسسه پژوهشی بایسنغر در هرات منترش شده است. این کتاب از قدیمی ترین رسایل 
درباره فضیلت های قرآن است که منبع بسیای از دانشمندان در علوم قرآنی بود. مؤلف آن ابوعبید القاسم بن سالم هروی، زاده سال ۱۵۱ هجری قمری در روستای پاشان هرات است. ابوعبید محدث، 
قاری، فقیه و زبان شناس خراسانی بود که بیش تر عمر خود را در عراق و خراسان به تألیف آثاری از جمله غریب القرآن، غریب الحدیث، الناسخ و املنسوخ و... گذراند. او که مشاغلی چون قضاوت را نیز 

مدت ها تجربه کرد، پس از رفنت به حج در رسزمین حجاز ماندگار شد و در آن جا درگذشت.

درآمدی بر طرح و ساختار داستان
احمد مدقق         داستان نویس

 از کوچۀ رندان

 ساختار به ما می گوید چطور حادثه ها و صحنه های داستان را در ظرف زمان بسط و گسترش دهیم.
نظامـی  زبـان  از  لیلـی  توصیـف 

نظامـی  خمسـه  در  گنجـوی 

سر دفتر آیت نکویی
شاهنشه ملك خوبرویی 

فهرست جمال هفت پرگار
از هفت خلیفه جامگی خوار

 
رشك رخ ماه آسمانی
رنج دل سرو بوستانی

منصوبه گشای بیم و امید
میراث ستان ماه و خورشید

محراب نماز بت پرستان
قندیل سرای و سرو بستان

هم خوابه عشق و هم سرناز
هم خازن و هم خزینه پرداز

پیرایه گر پرندپوشان
سرمایه ده شکرفروشان

دل بند هزار در مکنون
زنجیر بر هزار مجنون

لیلی که به خوبی آیتی بود
وانگشت کش والیتی بود

سیراب گلشن پیاله در دست
از غنچه نوبری برون جست

سرو سهیش کشیده تر شد
میگون رطبش رسیده تر شد

می رست به باغ دل فروزی
می کرد به غمزه خلق سوزی

از جادویی که در نظر داشت
صد ملك بنیم غمزه برداشت

می کرد به وقت غمزه سازی
برتازی و ترک ترکتازی

صیدی ز کمند او نمی رست
غمزش بگرفت و زلف می بست

از آهوی چشم نافه وارش
هم نافه هم آهوان شکارش

وز حلقه زلف وقت نخجیر
بر گردن شیر بست زنجیر

از چهره گل از لب انگبین کرد
کان دید طبرزد آفرین کرد

دلداده هزار نازنینش
در آرزوی گل انگبینش

زلفش ره بوسه خواه می رفت
مژگانش خدا دهاد می گفت

زلفش به کمند پیش می خواند
مژگانش به دورباش می راند

برده بدو رخ ز ماه بیشی
گل را دو پیاده داده پیشی

قدش چو کشیده زاد سروی
رویش چو به سرو بر تذروی

لبهاش که خنده بر شکرزد
انگشت کشیده بر طبرزد

لعلش که حدیث بوس می کرد
بر تنگ شکر فسوس می کرد

چاه زنخش که سر گشاده
صد دل به غلط در او فتاده

زلفش رسنی فکنده در راه
تا هر که فتد برآرد از چاه



غربت
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بحران مهاجرت و بالتکلیفی
در جستجوی آرامش

 آیا آتش جنگ در این سرزمین فروکش خواهد کرد؟

ــن،  ــد، ذه ــر می برن ــه س ــی ب ــردرگمی و بالتکلیف ــه در س ــی ک مهاجران
فکــر و روان آنهــا آســیب پذیر شــده و در برابــر ضربه هــای شــدید 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــی و فرهنگ ــی، عاطف روح

جامعه شــناس، احمدضیــا نکبیــن در ارتبــاط بــه ایــن موضــوع می گویــد: 
ــر  ــرار می گیــرد، عــالوه ب ــد ق »وقتــی انســان  در  یــك جغرافیــای جدی
ــد چــه کار  ــن بای ــه م شــوک فرهنگــی، دایمــا از خــودش می پرســد ک
ــم؟  ــدا کن ــازگاری پی ــا س ــی  اینج ــالت اجتماع ــا تعام ــور ب ــم و چط کن
ــری  ــده جامعه پذی ــد پیچی ــك فراین ــا ی ــه شــدیداً ب ــن می شــود ک همی

ــوند.« ــر می ش درگی

ــل احســاس فقــدان  ــن دالی ــز یکــی از مهم تری از نظــر روان شناســان نی
ــرای  ــری الزم ب ــدم انعطاف پذی ــد، ع ــرت می کنن ــه مهاج ــرادی ک در اف

پذیرفتــن افــراد متفــاوت اســت.

هــادی کــه 4۵ســال دارد و همیــن اکنــون دور از خانــواده اش در آتــن در 
ــد و  ــپری می کن ــواری را س ــی دش ــران  زندگ ــای مهاج ــی از خیمه ه یک
تــا هنــوز روشــن نیســت کــه چــه مدتــی را در ایــن مــکان باقــی خواهــد 
ــدت  ــه ش ــش( ب ــواده اش )زن و فرزندان ــر دوری از خان ــه خاط ــد. ب مان
از لحــاظ روحــی روانــی آســیب پذیر شــده اســت و می گویــد: »ای 
کاش! هیــچ گاه مهاجــرت کــردن را در فکــرم جــا نمــی دادم و در کنــار 

ــدم.« ــی می مان ــتان باق ــواده ام در افغانس خان

ــه در  ــان ک ــن و پناه جوی ــارۀ مهاجری ــزی درب ــا بارک ــناس زکری روان ش
ــك  ــده و در ی ــر ش ــان زمین گی ــورهای جه ــی کش ــای مختلف کمپ ه

ــد: ــد، می گوی ــر می برن ــه س ــی ب ــت بالتکلیف حال

ــدید  ــدر ش ــر آن ق ــراد مهاج ــزد اف ــی در ن ــاس بالتکلیف ــی احس »گاه
ــاره ادامــه مســیر زند گــی    خــود  می شــود کــه آن هــا دچــار تردیــد در ب
ــود  ــاوری محــض می ش ــك ناب ــر ی ــان درگی ــام داشته های ش ــده و تم ش
ــی و  ــیب های روح ــن آس ــد، ای ــدا کن ــه پی ــران ادام ــن بح ــر ای ــه اگ ک
ــراد  ــن اف ــرای ای ــی را ب ــه زند گ ــده و ادام ــکل زا ش ــدیداً مش ــی ش روان

دشــوار می ســازد.«

بارکــزی می افزایــد: »پروســه مهاجــرت در برخــی افــراد می توانــد 
ــن ذهنیت هــا،  ــز فعــال ســازد؛ فعال شــدن ای احســاس رهاشــد گی را نی
ــی او را  ــای عاطف ــده و خاله ــی ش ــدید منف ــات ش ــه احساس ــر ب منج
ً  مــورد آزار و اذیــت قــرار می دهــد. همچنــان آن دســته از  شــدیدا
مهاجــران کــه در انتظــار دریافــت پاســخ هســتند و چشــم انداز درســتی 
بــرای آینــده خــود ندارنــد، حالــت بالتکلیفــی آن هــا نیــز، احتمــال روی 

ــد.« ــش می ده ــدر را افزای ــواد مخ ــه م اوردن ب

ــد از  ــرده و بع ــپری ک ــاق را س ــواری های راه قاچ ــام دش ــه تم داوود ک
ــت  ــوری را به دس ــچ کش ــت هی ــته، اقام ــه نتوانس ــی ک ــال ها بالتکلیف س
بیــاورد و دوبــاره راهــی افغانســتان شــده می گویــد: »مــن همیشــه فکــر 
ــه  ــه بقی ــده و اینک ــپری ش ــوده س ــی ام بیه ــام زند گ ــه تم ــم ک می کن
زند گــی ام چطــور و در چــه مکانــی ســپری خواهــد شــد، هیــچ تفــاوت 

ــت.« ــی داش ــم نخو اه برای

کاظــم کــه بــه جــرم چاقــو برداشــتن بــاالی یکــی از همکارانــش بعــد از 
هشت ســال دوبــاره بــه افغانســتان برگشــته و در حــال حاضــر در جمــع 
از معتــادان قــرار دارد، می گویــد: »وال زندگــی نــه در افغانســتان بــه درد 
می خــوره نــه در خــارج، مــا مردمــی هســتیم کــه در هیــچ مکانــی بــه 

ــیم.« ــش نمی رس آرام

جامعه شــناس احمــد ضیــا نکبیــن دربــارۀ مصایــب مهاجــرت می گویــد: 
ــا کــه شــامل کدر هــای تخصصــی و روشــن فکــران  »نیــروی بشــری م
جامعــه مــا می شــود، بــا مهاجــرت ایــن دســته از اشــخاص مــا 
ــان  ــت جوان ــال: اکثری ــم داشــت. مث ــر خواهی انســان های باســواد را کمت
ــل  ــه دالی ــر ب ــد، نظ ــل کرده ان ــان تحصی ــول کشورش ــا پ ــه ب ــا ک م
ــای  ــا بحران ه ــن مهاجرت ه ــه ای ــده اند ک ــن ش ــرک وط ــه ت ــور ب مجب
جبران ناپذیــر را در جامعــه مــا شــکل خواهــد داد. همچنــان ماجراهــای 
نابهنجــار دیگــری نیــز در ایــن ارتبــاط وجــود دارد، بــرای مثــال، بیشــتر 
ــورهای  ــه کش ــان را ب ــکالت خودش ــزاران مش ــا ه ــه ب ــا ک ــان م جوان
ــا نپذیرفتــن و طــرد شــدن از  آن کشــورها  ــا ب همســایه رســانده اند؛ ام
ــدر  ــواد مخ ــه م ــا ب ــت آن ه ــتان، اکثری ــه  افغانس ــاره ب ــت دوب و برگش

آغشــته شــده اند.«

ــل، شــمار مهاجــران در ســال 2٠1٩ میــالدی  ــار ســازمان مل طبــق آم
بــه ۵،٧٩ میلیــون نفــر رســیده اند کــه طبــق ایــن آمــار به دســت آمــده 
بیــش از یــك درصــد کل جمعیــت جهــان را مهاجــران در بــر می گیــرد 
ــورهای  ــالدی در کش ــه 2٠2٠می ــا ب ــال 2٠1٠ ت ــا از س ــداد آن ه و تع
مختلــف جهــان دو برابــر شــده و بیشــترین پناه جویــان را در کشــورهای 
مختلــف جهــان، ایــن پنــج کشــوري در حــال توســعه و توســعه نیافتــه 

ــد. ــکیل می ده تش

مثــال: ســوریه بــا ۶،۶میلیــون مهاجــر مقــام اول، ونزویــال بــا  3،٧میلیــون 
مهاجــر در مقــام دوم، افغاســتان بــا 2،٧میلیــون مهاجــر در مقــام ســوم 
و کشــورهای ســودان جنوبــی و میانمــار در ردیــف چهــارم و پنجــم قــرار 
دارنــد. طبــق آمــار رســمی ســازمان ملــل، بیشــترین پناهجویــان جهــان 
ــون  ــا جــا دادن ۶،3میلی ــه ب ــال: ترکی ــد. مث ــج کشــور می آین ــن پن از ای
پناهجــو در مقــام اول، کلمبیــا بــا جــا دادن 1،٨میلیــون پناهجــو در مقام 
دوم، پاکســتان بــا جــا دادن 4،1میلیــون پناهجــو در مقــام ســوم، اوگانــدا 
ــان  ــه و آلم ــن درج ــو در همی ــون  پناه ج ــا دادن 4،1میلی ــا ج ــم ب ه
ــا جــا دادن 1،1میلیــون پناه جــو در کشــور خــود مقــام پنجــم را دارا  ب
ــداد بی شــماری  ــوز تع ــه  هن ــی اســت ک ــن همــه در حال می باشــد و ای
ــترالیا و  ــادا، اس ــکا، کان ــا، امری ــته اروپ ــای بس ــت دره ــان پش پناهجوی
کوریــای جنوبــی قــرار دارنــد کــه تنهــا بــه تعــداد 11۵۶٠٠نفــر مهاجــر 
در یونــان گرفتــار بــوده و بــه دنبــال راهــی هســتند کــه در کشــورهای 

ــوند. ــا ش ــی جابه ج اروپای

کمک به کشورهای مبدا مهاجران
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان: کشورهای عضو این اتحادیه اروپا موافقند که به کشورهای مبدا پناهجویان کمک صورت گیرد 
تا مردم راه مهاجرت را در پیش نگیرند. زیهوفر گفته است که همین امر در مورد وضعیت مهاجران در یونان و همچنین بوسنیا-
هرزگوینا نیز صدق می کند. بوسنیا عضو اتحادیه اروپا نیست و مهاجران در اردوگاه های این کشور تحت شرایط بسیار ناگوار زندگی 
می کنند. زیهوفر افزود: »در این ارتباط تنها پاسخی که واقعًا به ما کمک می کند و ما را به جلو می برد این است که کشورهای عضو 

باید تحت رهبری کمیسیون اتحادیه اروپا این کشورها را کمک کنند )...( و این کار صورت هم می گیرد.« 

صلح؛ داستانی با پایان نامعلوم

قسمت سوم و پایانیشمیم فروتن   

ــکار  ــا روی پــس از ســال ها جنــگ و ناآرامــی، ب
ــردم نســبت  آمــدن حامــد کــرزی، خوش بینــی م
کمتــر  گرفــت.  بــاال  به شــدت  حکومــت  بــه 
خانواده یــی را می یافتیــم کــه فرزندان شــان در 
ــتانی  ــای زمس ــد. کورس ه ــامل نبودن ــب ش مکات
حتــی در اکثــر روســتاها فعــال شــدند. تــا جایــی 
کــه به خاطــر دارم، در آن زمــان بیســوادترین 
افــراد جامعــه کــه حتــی توانایــی خوانــدن ســوره 
به عنایــت  توانســتند  نداشــتند،  را  یاســین 
کورس هــای ســوادآموزی، قــرآن را روان و ســلیس 

تالوت کنند. 
افغانســتان  مناطــق  بیشــتر  در  دامــن جنــگ 
برچیــده شــدند. اکثریــت جنگ ســاالران به خاطــر 
ــل  ــك می ــی، ی ــای داخل ــخ از جنگ ه ــه تل تجرب
کالشــینکوف روســی را بــه ارزش چنــد ســیر 
ــد. نگــه داری ســالح گــرم  گنــدم معاملــه می کردن
ــزاری  ــد داشــت. بی ــردم شــگون ب ــای م در خانه ه
مــردم از تفنــگ و ابــزار جنگــی نشــان دهنده 
حضــور صلــح در کشــور بــود، امــا ایــن امیــدواری 

زیــاد به طــول نینجامیــد. 
ــیاه  ــایه س ــدی، س ــال و ان ــت دوس ــد از گذش بع
ــاره انــدک انــدک مهمــان  بدبختــی و فالکــت دوب
روح و روان مــردم گشــت. ســناریوی بــرادران 
ناراضــی از ســوی جاللت مــآب کــرزی مطــرح 
شــد. دیگــر فضــای گفتمانــی دولت مــردان در 
چهاردیــواری ارگ محــدود نمی شــد؛ دامنــه پیــدا 

ــتان.  ــای پاکس ــوی مرزه ــا آن س ــد ت کردن
بــرای  را  بزرگ تــری  خریطه هــای  زورمنــدان 
ــی کــردن  غــارت و دزدی امــوال بیت المــال و خال
جیب هــای مــردم تــدارک دیدنــد. از جانــب دیگــر، 
ــای  ــور گفتگوه ــب در مح ــژاد و مذه ــت، ن قومی
ــی و  ــای اجتماع ــد. نابرابریه ــم خوردن ــی رق تاریخ
طبقاتــی مجــددا رونــد صعــودی به خــود گرفتنــد. 
ــر  ــذف و تغیی ــی ح ــی در پ ــت مداران قوم سیاس
ــوری وارد  ــام جمه ــای نظ ــت ها و قرارداده یادداش

عمــل شــدند. 
بــازی بــا زندگــی مــردم لــذت ناتمــام ایــن 
یــا  خواســته  عــوام  و  شــد  سیاســت مداران 
ناخواســته از ایــن نــوع رفتارهــا اطاعــت می کردنــد. 
ــود  ــده ب ــد، مان ــر و برادرن ــه براب ــعار هم ــر ش ظاه
امــا  واقعیــت امــر همــان دیالــوگ »همــه برابرنــد 

و بعضــی برابرترنــد« گردیــد. 
ــردم  ــه م ــن اســت ک ــن پیشــینه، مســاله ای ــا ای ب
ــح  ــه صل ــد امیــدوار ب ــی بای ــا چــه زمان تاکجــا و ت
زندگــی کننــد؟ آیــا آتــش جنــگ در این ســرزمین 

فروکــش خواهــد کــرد؟ 
نظــر بــه حواشــی و جوانــب اتفاقــات جــاری 

ــح  ــری صل ــورت، پاگی ــا در دوص ــور تنه کش
در کشــور امــکان دارد. اول این کــه مراکــز 
آموزشــی به صــورت گســترده بــرای باالبــردن 
ــد  ــالش کنن ــردم ت ســطح ســواد و آگاهــی م
امــارت  قانــون  چارچــوب  پذیــرش  دوم  و 
ــه  ــه ب ــد باتوج ــر میرس ــت. به نظ ــالمی اس اس
خســارات جبران ناپذیــر گذشــته، فرضیــه اول 
ــوردار  ــی برخ ــت مردم ــن حمای از ضعیف تری

شــود. 
حمــالت انتحــاری انجــام شــده در مراکــز 
ســربریدن  دانشــگاه ها،  و  آموزشــی 
هرات-کابــل  شــاهراه های  در  دانشــجویان 
ــر  ــات دیگ ــی والی ــان و در بعض و کابل-بامی
علم پــروری،  و  دانش گرایــی  جــرم  بــه 
ــرای  ــی ب ــاد ادارات دولت ــوده از فس ــای آل فض
دانشــگاه ها،  فارغ التحصیــالن  اســتخدام 
ــر  ــر به خاط ــای فقی ــاالی خانواده ه ــزان ب می
حمایــت فرزندان شــان در راســتای کســب 
ــرخاله«یی  ــام پس ــری در »نظ ــل، نابراب تحصی
بیــن  از  و هشــدار گروه هــای اســالمی در 
مهم تریــن  اکادمیــك  حوزه هــای  بــردن 
ــش  ــواد و دان ــردم از س ــدن م ــل روگردان دالی
در کشــور هســتند. دیگــر کمتــر شــاهد 
خودجوشــی مــردم در کســب علــم مثــل 
ــل،  ــال قب ــتیم. چندس ــل هس ــه قب ــك ده ی
دانش آمــوزان از والیــات مختلــف به خاطــر 
از آغــاز  آمادگــی کنکــور، مدت هــا قبــل 
دوره هــای آمادگــی پروســه ثبت نــام مقدماتــی 
را انجــام می دادنــد، امــا اکنــون آن همــه 
خوش بینــی از اذهــان مــردم رخــت بربســته . 
بدیــن ترتیــب، صــورت دوم پرچالش تریــن 
زندگــی  در  پیش بینــی  پرمخاطره تریــن  و 

ــود.  ــد ب ــتان خواه ــردم افغانس م
نظــر بــه آزادســازی بیــش از شــش هزار طالــب 
ــمی  ــر رس ــمی و غی ــور رس ــه ط ــدان ب از زن
تابه حــال  نه تنهــا  ایــن گــروه  نشــان داد، 
قراردادشــان  بــه  وفــاداری  هیچ گونــه 
ــل پروســه آدم کشــی در کشــور  نداشــته اند، ب

ــد.  ــدت داده ان ــش ش ــش از پی را بی
مذاکــرات بی پایــان صلــح در قطــر بــرای 
حتــی  اســت.  شــده  داســتانی  جهانیــان 
ــیدن  ــور اندیش ــاله کش ــودک ده س ــه ک دغدغ
ــت.  ــور اس ــح در کش ــاله صل ــی مس ــه چرای ب
تاریــخ دهــه هفتــاد نیــز نشــان می دهــد 
ــز  ــزی ج ــور چی ــان در کش ــور طالب ــه حض ک
ــت. ــته اس ــی نداش ــت در پ ــه و مصیب  فاجع
ــن  ــان در باالتری ــه زن ــونت علی ــزان خش  می
ــردم در  ــواد م ــطح س ــوده و س ــود ب ــد خ ح
ــه  ــه بقی ــبت ب ــود نس ــار خ ــن معی پایین تری

ــان.  ــورهای جه کش
در ایــن شــرایط، هیــچ نــوع واقعیــت ملمــوس 
و محسوســی وجــود نــدارد کــه گروه اســالمی 
باشــد. تنهــا  امنیــت در کشــور  خواهــان 
ــای  ــق برنامه ه ــا تطبی ــد آن ه ــه نظام من برنام
بنیادگرایانــه بــر مــردم و برکنــار کــردن 
ــع،  ــت. در واق ــی اس ــگاه فعل ــت از جای حکوم
ــی  ــی طالبان ــراری حکومت ــا برق ــدف آن ه ه
اســت. در ایــن میــان، میــزان امیــدواری 
حــد  پایینتریــن  در  زندگــی  بــه  مــردم 
ــن وصــف،  ــا ای ــت. ب ــد یاف ــزل خواه خــود تن
پیامدهایــی چــون شــدت یافتن مهاجــرت 
ــی  ــایه، انزواطلب ــورهای همس ــه کش ــردم ب م
ــور  ــور کش ــدم حض ــرده و ع ــف تحصیل ک طی
را در نشســتهای جهانــی شــاهد خواهیــم بــود.

علی ارشاق          ، 

راه مدنیــت: ســحر همــدرد، معیــن امــور ســاختمانی 
وزارت شهرســازی و اراضــی بــا بیــان این کــه کار 
دیزایــن پــروژه کابــل جدیــد جریــان دارد، افــزود کــه 
ــه انجــام شــده و طــرح  ســروی ابتدایــی در ایــن زمین
ابتدایــی ۳۰هــزار نمــره رهایشــی در ایــن پــروژه 

جابه جا گردیده است.
خانــم همــدرد روز شــنبه )11دلــو( در برنامه حســابدهی 
ــزار  ــاخت 1۰ه ــرح س ــه ط ــت ک ــت گف ــه مل ــت ب دول
اپارتمــان نیــز در طــرح ابتدایــی شــهر کابــل جدیــد در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــی  ــال مال ــن اداره در س ــای وی، در ای ــق گفته ه طب
ــه از  ــود ک ــده ب ــن ش ــروژه دیزای ــش از ۵۰۰پ 1۳۹۹بی
ــروژه  ــتر از ۳۰۰پ ــل و بیش ــروژه تکمی ــه 1۵۰پ آن جمل

ــرار دارد. ــت کار ق ــر تح دیگ
ــازی  ــر شهرس ــرزی، وزی ــود ک ــم، محم ــویی ه از س
مثابــه  بــه  وزارت  ایــن  کــه  اراضــی می گویــد  و 
ــود  ــهری، بهب ــکتور ش ــۀ س ــکتوری در عرص وزارت س
ــاد  ــق ایج ــور از طری ــهروندان کش ــهری ش ــی ش زندگ
ــرایط  ــت ش ــر داش ــا در نظ ــخص ب ــای مش برنامه ه
مدیریــت  و  اداره  اقتصــادی،  و  مالــی  امکانــات  و 

زمین هــای دولتــی و شــخصی جهــت رشــد 
ــت  ــه، فعالی ــی جامع ــادی و اجتماع ــوازن اقتص مت

. یــد می نما
ــع  ــد، توزی ــل جدی ــروژه کاب او عــالوه کــرد کــه پ
و  خانه هــا  مالــکان  بــه  جدیــد  قباله هــای 
ــور کاری  ــن، ام ــون ره ــا و کار روی قان جایداده
ــکیل  ــی را تش ــازی و اراض ــده وزارت شهرس عم

می دهــد.
ــفاف  ــت ش ــرزی فعالی ــای ک ــال آق ــن ح در همی
و موثــر را دیــدگاه بنیــادی وزارت شهرســازی 
ــاد  ــم بنی ــر تحکی ــوده و ب ــوان نم ــی عن و اراض
رشــد  مرکــز  منحیــث  مصــون  شــهرهای 
اقتصــادی، محیــط زیســت ســالم، بهبــود کیفیــت 
ــه  ــهیالت عام ــی تس ــا تمام ــهری ب ــی ش زندگ
حیــات شــهری از طریــق طــرح پالن هــای وســیع 

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــه جانب و هم
ــور  ــن ام ــتانی، معی ــد گلس ــز احم ــن، عزی همچنی
ــه  ــت ک ــی گف ــازی و اراض ــکن وزارت شهرس مس
پالیســی مســکن تکمیــل و اجرایــی شــده و پــالن 
ــار  ــرای چه ــکن ب ــع مس ــرح جام ــتراتیژیک ط اس

ــده اســت. ــده ترتیــب گردی ســال آین
آقــای گلســتانی تاکیــد کــرد کــه در قســمت قانــون 
ــده و کار در  ــی ش ــی آن نهای ــداف اساس ــن، اه ره
زمینــه تامیــن و عرضــه مســکن و معیــاری ســازی و 

ــان دارد. ــز جری ــکن نی ــازی مس ستندردس
ــور  ــن ام ــل، معی ــان توتاخی ــال گل رحم ــن ح در همی
زمیــن داری وزارت شهرســازی واراضــی می گویــد 
کــه تثبیــت حــق مالکیــت و اســتمالک زمیــن 
پنجصــد  بــرق  انتقــال  لین هــای  پروژه هــای  در 
ــریف،  ــان، مزارش ــه، جوزج ــیرهای آقین ــت مس کیلوول

ــت. ــده اس ــت ش ــری تثبی ــوی و پلخم اندخ
ــر  ــه ۷۰1کیلومت ــت ک ــان داش ــل بی ــای طوطاخی آق
زمیــن در مســیر راه هــای مواصالتــی، ســروی، تثبیــت 
ــات از ســوی  ــرای قباله ج ــده، اج ــق مالیکــت ش و ح
ــده .  ــاز ش ــال آغ ــرات عم ــت ه ــن وزارت در والی ای
ــی  ــای زراعت ــب زمین ه ــون جری ــان ۶.۶ میلی همچن
ــده  ــت گردی ــروی وثب ــت س ــا در ۲۸ والی و علفچره
و به گونــه مجموعــی، 1.۲میلیــون جریــب زمیــن 
دولتــی و ۵.۳میلیــون جریــب علفچــر، ســروی و ثبــت 

شــده اســت.

ساختن 10هزار اپارتمان در شهر کابل جدید



 تتا ستال۲۰۲۲، تعتداد هشتت دستتگاه C تایپ توستط جگوار ستاخته 

خواهتد شتد. ایتن موترهتا از نظر ظاهتری و فنتی، کاما مشتابه مودل های 

عرضه شده در سال۱۹۵۳ هستند.

حتدود ۷۰ستال پیتش، جگتوار توانستت بتا C تایپ بته قهرمانی مستابقات 

۲۴ستاعته برستد. ایتن افتختار، دو بتار در ستال های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۳ تکرار 

شتد. طراحتی آیرودینامیتک، بریک هتای دیستکی و پیرشانته ۴/۳ لیتری 

۶ ستیلندر خطتی بتا سته کاربراتتور و قتدرت ۲۲۰ استب بخار، مهم تریتن 

ویژگی هتای جگتوار C تایتپ هستتند. در زمتان تولیتد طی سته ستال، تنها 

 C-Type ۴۳ دستتگاه از ایتن موتتر عرضته شتد. منونه هتای کلکستیونی از

امتروزه بیتش از ۲میلیتون دالتر قیمتت دارنتد؛ درحالی کته زمتان تولیتد، بته 

قیمتت ۶ هزاردالتر فروختته شتده اند.

 Jaguar(  مرکتز بازستازی و تولیتد موترهای کاستیک گتروه جگتوار لنتدرور

Land Rover Classic Works( در کاونتری انگلستتان فعالیتت می کنتد. 

و  متدرن  استکرنهای  از   C-Type مجتدد  ستاخت  بترای  مجموعته  ایتن 

نرم افزارهتای شبیه ستازی کمپیوتتری استتفاده کترده استت تتا محصتول 

نهایتی، دقیقتا مطابتق منونته اصلی باشتد. پیرشانه و ستایر تجهیتزات فنی 

نیتز، به صتورت دست ستاز و مشتابه استناد موجتود، تولیتد خواهنتد شتد.

فروش C-Type جدید، به صورت کاما سفارشتی انجام می شتود و احتامال، 

بیتش از یتک میلیون دالر قیمت خواهد داشتت. خریتدار می تواند ۱۲ نوع 

رنتگ بدنته و ۸ طرح برای تزیینات داخلی ستفارش دهد. همچنین، امکان 

ستاخت موتر با جزییات ظاهری و فنی کاما مشتابه قهرمان ملان ۱۹۵۳، 

وجود دارد.

عاوه بتر C تایتپ، تاکنتون سته محصول کاستیک جگتوار شتامل ای تایپ 

ستبک وزن )E-Type Lightweight(، دی تایتپ و XK SS ، طتی برنامته 

جگتوار کانتینیوشتن )Jaguar Continuation( بازتولیتد شتده اند.

فناوری چارچ Mi Air شـیایومی، 

دسـتگاه ها را از راه دور چارچ می کند

فناوری چارچ کاما بی ستیم Mi Air شتیایومی می تواند چند دستتگاه 

را از راه دور و بتدون نیتاز بته پتد چارچتر، به صتورت هم زمان چتارچ کند. این 

سیستم چارچ دارای تعداد زیادی آنن ویژه است. 

سیستتم های چتارچ بی ستیم مبتنی بتر پدهتای چتارچ  و ستیم پیچ  هنتوز 

به طتور کامتل بترای متامتی کاربتران و متامی دستتگاه ها در دسترس قرار 

نگرفته انتد و نسل به نستل شتاهد اعتامل برختی پیرشفت هتا روی ایتن نتوع 

فنتاوری چتارچ بی ستیم هستتیم. بااین حتال آن طتور کته به نظتر می رستد 

رشکت هتای حتوزه  فنتاوری مدت هتا استت روی جایگزینتی بترای چتارچ 

بی ستیم مبتنی بتر پتد چتارچ کار می کننتد کته از راه دور توانایتی چتارچ 

کردن محصوالت را داشتته باشتد و عما سیستتم چارچ کاما بی ستیم نام 

بگیرد. 

 Xiaomi Mi شتیایومی ستاعاتی پیش فناوری چارچ محور جدیدی را با نام

Air Charge Technology معرفی کرد؛ Mi Air Charge سیستتمی برای 

چارچ بی ستیم استت که مطابق با ادعای شتیایومی می تواند دستتگاه ها را 

در »شتعاع چندیتن متری« چارچ کند. سیستتم چتارچ شتیایومی می تواند 

چنتد دستتگاه را به صتورت هم زمتان بتا تتوان پنتج وات چتارچ کنتد و موانتع 

فزیکتی تاثیتری روی کاهش توان چارچ ندارند. شتیایومی می گوید فناوری 

مورداشتاره افزون بتر موبایتل هتای هوشتمند بتا ستاعت های هوشتمند و 

دستتبندهای تناستب اندام هتم کار می کند.

یکتی از اهدافتی که شتیایومی بتا معرفتی Mi Air Charge دنبال می کند، 

ایتن استت کته »اتتاق نشتیمن را کامتا بی ستیم« کنتد. به لطتف سیستتم 

چارچ شتیایومی، متامی آیتم های حارض در اتاق نشتیمن نظیر الداستپیکر 

و چتراغ و دستتگاه های مربوط به خانه  هوشتمند همگی به صتورت هم زمان 

توستط سیستتمی واحد، چارچ می شتوند.

فتردی به منایندگتی از شتیایومی در گف گتو بتا رستانه  ورج اعتام کترد هیچ 

 Mi Air محصولتی تجاری در ستال جاری میادی به پشتتیبانی از فنتاوری

Charge مجهتز منی شتود و فعا هیتچ تاریخ دقیقی برای عرضه  محصوالت 

ستازگار بتا ایتن فنتاوری در دسترس نیستت. شتیایومی می گویتد فنتاوری 

اصلتی سیستتم چتارچ از راه دور ایتن رشکتت برپایه  موقعیت یابتی و انتقال 

انترژی در فضتا طراحتی شتده استت. دستتگاه شتارژ جدیتد شتیایومی کته 

به صتورت اختصاصی توستط این رشکت توستعه داده شتده استت در درون 

ختود از پنتج آنتن تداخل فتازی استتفاده می کند .

دانـش و تکـنالوژی
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جگوار c تایپ کالسیک، بازتولید شد

انجنیتتر، مختترع،  نوبتتل کیمیتتا دان،  آلفتترد 

ستتویدنی  برشدوستتت  دانشتتمند  و  تاجتتر 

بتتود. او بیتتش از هتتر چیتتز بتتا جایتتزه  مشتتهور 

او  امتتا  می شتتود؛  شتتناخته  نوبتتل  صلتتح 

مختترع دینامیتتت و صاحتتب رشکتتت تولیتتد 

تجهیتتزات نظامتتی Bofors نیتتز بتتود. او عتتاوه 

بتتر دینامیتتت، ۳۵۴ پتنتتت ثبت شتتده  دیگتتر 

نیتتز در کارنامتته  ختتود دارد. عنتترص نوبلیتتم در 

جتتدول تناوبتتی عنتتارص نیتتز بتته پتتاس قدردانتتی 

از مطالعتتات نوبتتل بتته نتتام ایتتن شتتیمی دان 

ثبتتت شتتده استتت.

امتتا میتتراث بزرگتتی کتته از آلفتترد نوبتتل باقتتی 

مانتتده، بنیتتاد صلتتح نوبتتل و جایتتزه  آن استتت 

کتته هرستتاله بتته دانشتتمندان علتتوم مختلتتف، 

اهتتدا  جهانتتی  صلتتح  فعتتاالن  و  ادیبتتان 

می شتتود. 

تولد و تحصیل

ستتال  اکتوبتتر   ۲۱ در  نوبتتل  برنتتارد  آلفتترد 

۱۸۳۳ در استتتکهلم، پایتختتت ستتویدن متولتتد 

شتتد. پتتدر او، امانوئتتل نوبتتل یتتک انجنیتتر 

خودستتاخته بتتود کتته تنهتتا تتتا ۱۴ستتالگی 

تحصیتتات رستتمی را گذرانتتده بتتود. متتادر 

او، آندریتتت آشتتل نتتام داشتتت و پدربتتزرگ 

متتادری اش حستتابدار بتتود. از طرفتتی پتتدری، 

اوالئتتوس رودبتتک از دانشتتمندان ستتویدنی، 

جتتزو نیتتاکان نوبتتل استتت. پتتدر و متتادر آلفتترد 

و  کردنتتد  ازدواج  هتتم  بتتا   ۱۸۲۷ ستتال  در 

۸فرزنتتد داشتتتند. البتتته فقتتر ایتتن خانتتواده و 

بیامری هتتای شتتایع آن دوران باعتتث شتتد تنهتتا 

آلفتترد و ستته بتترادرش در کودکتتی زنتتده مباننتتد 

و بتته ستتن جوانتتی برستتند.

آلفتترد نوبتتل در ۱۶ستتالگی عاقتته  زیتتادی بتته 

نویستتندگی پیتتدا کتترد. پتتس از تحصیتتل زبتتان 

شکستتپیر  منایشتتنامه های  بتته  او  انگلیستتی 

عاقه منتتد شتتد و تحتتت تاثیتتر پرستتی شتتلی، 

بتته شتتاعری مشتتغول شتتد. پتتدر آلفتترد بتته 

قلبتتا  امتتا  می گذاشتتت  احتترام  او  تصمیتتم 

راضتتی نبتتود کتته پتترسش ایتتن مستتیر را بتترای 

ادامتته  زندگتتی طتتی کنتتد. بتته همیتتن دلیتتل 

بتته آلفتترد پیشتتنهاد داد کتته در صتتورت مترکتتز 

روی کستتب وکار خانوادگتتی و پایتتان دادن بتته 

مطالعتته  ادبیتتات، فرصتتت مستتافرت بتته دور 

اروپتتا و امریتتکا بتته او خواهتتد داد.

کارخانه  برادران نوبل در سن پرتزبورگ

آلفتترد پیشتتنهاد پتتدرش را پذیرفتتت و بتته تتتور 

اروپتتا رفتتت. او در دوران ستتفر در مکان هایتتی 

مرتبتتط بتتا تجتتارت و تحقیقتتات ختتود زمانتتش 

و  کتابخانه هتتا  از  آلفتترد  می گذرانتتد.  را 

کارخانه هتتای زیتتادی در طتتول دوران ستتفر 

بازدیتتد کتترد و اکتترث زمتتان ختتود را در پاریتتس و 

نیویتتارک گذرانتتد.

نوبتتل در ۱۸ستتالگی بتته امریتتکا رفتتت و عتتاوه 

بتتر مطالعتته  بیشتتر کیمیتتا، زیرنظتتر دانشتتمند 

بتته  اریکستتون  جتتان  امریکایتتی  مختترع  و 

تحصیتتل پرداختتت. اریکستتون مختترع اولیتتن 

آیرونتتکاد )نوعتتی کشتتتی جنگتتی( امریتتکا در 

ختتال جنگ هتتای داخلتتی ایتتن کشتتور بتتود.

تاریخچه جایزه نوبل؛

 اهداکننده یی با وجدان ناراحت       

همتته چیتتز بتتا یتتک انفجتتار آغتتاز شتتد. اختتراع 

دینامیتتت ثتتروت عظیمتتی را در قتترن نوزدهتتم 

بتترای آلفتترد نوبتتل بتته بتتار آورد، امتتا نیتتروی 

محرکه  یتتی کتته نوبتتل را بتته ستتوی ایتتن اختتراع 

دردنتتاک  و  شتتخصی  تجربه یتتی  کشتتاند 

بتتود: جوان تریتتن بتترادر آلفتترد نوبتتل هنتتگام 

انجتتام آزمایتتش بتتا متتاده بستتیار خطرنتتاک 

نیروگلیرسیتتن )رایج تریتتن متتاده منفجتتره در 

آن زمتتان( جتتان ختتود را از دستتت داد. ایتتن بود 

کتته نوبتتل تصمیتتم گرفتتت متتاده منفجره یتتی 

آن  از  بتتتوان بی خطتتر  کتته  اختتراع کنتتد  را 

استتتفاده کتترد.

در پتتی آن گویتتا نوبتتل بتتر اثتتر یتتک اتفتتاق 

و  نیروگلیرسیتتن  ترکیتتب  کتته  کتترد  کشتتف 

ختتاک دیاتومتته متتاده منفجتتره خوبتتی به دستتت 

می دهتتد کتته در ضمتتن می توانتتد بتتدون خطتتر 

حمتتل شتتود. بدیتتن ترتیتتب دینامیتتت اختتراع 

شتتد. او از ستتال ۱۸۶۷ بتته تولیتتد ایتتن متتاده 

نزدیکتتی  در  ختتودش  کارخانتته  در  منفجتتره 

شتتهر »گیستتت هاخت« آملتتان )امتتروزه واقتتع 

پرداختتت.  ایالتتت شلسویگ-هولشتتتاین(  در 

می دانستتت  صلح دوستتت  را  ختتود  او  اینکتته 

و در عیتتن حتتال یکتتی از ستتاح های مهتتم 

جنتتگ را تولیتتد می کتترد از نظتتر تاریخدانتتان 

بتتوده  تاریتتخ«  »وارونه کاری هتتای  از  یکتتی 

استتت. آلفتترد نوبتتل تتتا زمتتان درگذشتتتش در 

ستتال ۱۸۹۶ بیتتش از ۳۵۰ اختتراع را بتته نتتام 

ختتود ثبتتت کتترد و بتته تاستتیس چندیتتن رشکتتت  

و آزمایشتتگاه در بیتتش از ۲۰ کشتتور پرداختتت. 

او توانستتت از ایتتن راه ثتتروت عظیمتتی بیندوزد.

»هیچ توقعی ندارم که نوشته هایم شعر در نظر 

این  با  گرفته شود. هرازگاهی می نویسم فقط 

زبان  یا  یابد،  تسکین  افرسدگی ام  که  هدف 

انگلیسی ام بهر شود.«

این بخشی از نامه آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه 

عاقه  بر  دوستش،  به  خطاب  که  است  نوبل 

خود به نوشن و ادبیات تأکید کرده است.

دینامیت  اخراع  با  تاریخ  در  را  نوبل  آلفرد 

می شناسند، اما او شیفته ادبیات هم بود؛ به 

پرسی  چون  شاعرانی  و  انگلیسی  شعر  ویژه 

نوزدهم  قرن  غزل رسای  شاعر  شلی،  بیش 

تاثیرگذار  شاعران  از  بایرون،  لرد  و  بریتانیا 

مکتب رمانتیزم این کشور.

این دانشمند سویدنی هم به زبان مادری اش 

فرانسه؛  به  هم  و  انگلیسی  به  هم  می نوشت، 

اما از هامن جوانی نسبت به قریحه ادبی خود 

تردید داشت.

در سال ۱۸۶۲، وقتی ۲۹ساله بود، در نامه یی 

نوشت:  فرانسه  زبان  به  جوان  دخر  یک  به 

ادبیات.«  نه  است،  فیزیک  من  دانش  »حوزه 

با این حال، او پرداخن به ادبیات را تا زمان 

مرگ ادامه داد.

درگذشت  از  قبل  ماه  دو  یکی   ،۱۸۹۶ در 

شد  منترش  او  از  منایشنامه یی  نوبل،  آلفرد 

چن  »خاندان  منایشنامه  از  که   )Nemesis(

چی« نوشته پرسی بیش شلی الهام گرفته بود. 

داستان این منایشنامه منظوم تراژیک در قرن 

شانزدهم میادی و در رم می گذشت و ماجرای 

اعدام زنی را بازگو می کرد که پدرشوهرش را به 

دلیل تجاوز به خودش، کشته بود.

موجب  ادبی،  تاش های  و  عاقه ها  این  همه 

برای  خود  وصیت نامه  در  نوبل  آلفرد  که  شد 

کنار  در  نیز  را  ادبیات  نوبل،  جایزه  تأسیس 

چگونگی  درباره  و  بگنجاند  علوم  رشته های 

انتخاب برنده نوبل ادبیات نظر دهد.

جایزه  برندگان  مشخصات  بر  مروری  با 

ملیت،  نظر  از  که  می یابیم  در  ادبیات  نوبل 

دفعات  به  فرانسوی   شاعران  و  نویسندگان 

بیشری جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرده اند، 

به طوری که توانسته اند پانزده بار این جایزه را 

از آن ها، امریکایی ها و  بیاورند. پس  به دست 

بریتانیایی ها با ۱۲ و ۱۱ نوبل ادبی در جایگاه 

دوم و سوم قرار دارند. آملان، سویدن، اسپانیا 

و ایتالیا هم در رتبه های بعدی هستند.

از نظر زبان هم، این زبان انگلیسی است که 

به طوری  است؛  مسلط  ادبیات  نوبل  جایزه  بر 

به  شده،  اهدا  که  جوایزی  چهارم  یک  که 

بوده  انگلیسی زبان  شاعران  و  نویسندگان 

است.

پس از انگلیسی، زبان های فرانسوی، آملانی و 

اسپانیایی بیشرین جایزه را به دست آورده اند 

و سویدنی، زبان داوران آکادمی نوبل، که فقط 

ده میلیون نفر متکلم دارد، در رتبه پنجم است.

***

معلومات m سال دهم   شامره 692          یک شـنبه  12 دلو  1399 a d a n y a t d a i l y. c o m

نوبل؛ مخترع دینامیت و حامی صلح

چه زبان هایی بیشترین جوایز نوبل را برده اند؟

جایزهنوبلبهچهکسانیدادهمیشود؟
نوبـل در وصیت نامـه خـود اعـالم کـرد کـه ثـروت او پـس از مرگـش در خدمـت تاسـیس بنیـادی قـرار گیـرد کـه هـر سـال بهرتین 

دانشـمندان جهـان را برگزینـد. معیـار اعطـای جایـزه به یک دانشـمند به خواسـت او باید این باشـد که »این شـخص در سـال گذشـته 

بزرگ ترین فایده را به برشیت رسانده باشد.«

گردآوردنده: نجمه رسا



ثروت منتد  کشتورهای  از  ستازمان جهانتی صحتت 

به خاطتر دعتوا و منازعته بتر رس واکستین انتقتاد کترده 

است. 

ادهانتوم  تتدروس  فارستی،  بی بی ستی  گتزارش  بته 

دبیترکل ستازمان جهانتی صحتت بتار دیگتر نستبت بته 

ملی گرایتی در زمینته واکستین هشتدار داده و گفته که 

چنیتن مستاله یی می توانتد باعتث گسترش همه گیری 

شود.

ایتن انتقتاد ستازمان پتس از آن اعتام شتد کته اتحادیه 

اروپتا گفتت: محدودیت هایتی بترای صادرات واکستین 

تولیتد شتده در کشتورهای این اتحادیه وضتع می کند.

دکتر متارک رایتان، رییس برنامته فوریت های پزشتکی 

هتم  صحتت  جهانتی  ستازمان  ارشتد  مقام هتای  از  و 

کشتورهای ثروت منتد را متهتم کترده کته در حتال دعوا 

بتر رس کیکتی هستتند کته کشتورهای فقیرتتر حتتا بته 

ندارنتد. آن دسرستی  خرده هتای 

در همیتن حتال، اتحادیته اروپتا نیتز اعتام کترده کته 

بتررس اختتاف بتا دو تولیدکننتده واکستین و به خاطتر 

کمبتود آن، رشکت هتای دوا را مجبتور خواهتد کترد کته 

قبتل از ارستال دوزهتای واکستین، مجتوز بگیرنتد.

ایتن بترای اولین بار نیستت کته ستازمان جهانی صحت 

در ایتن متورد هشتدار می دهد.

کته  بتود  گفتته  ادهانتوم  آقتای  هتم  پیتش  هفتته  دو 

کشتورهای ثروت منتد بدون توجته به نیازهتای جهانی، 

ختود را در اولویتت قترار داده انتد و این در حالی استت 

کته بستیاری از ستاملندان در کشتورهای فقیتر چشتم 

در  تن درستت  افتراد  کته  مانده انتد  واکستینی  راه  بته 

می کننتد. دریافتت  ثروت منتد  کشتورهای 

افتزوده  همچنتان  صحتت  جهانتی  ستازمان  دبیترکل 

بتود: ایتن عدالتت نیستت کته جوان ترهتا و افراد ستامل 

در کشتورهای متمتول پیتش از افتراد درمعترض خطر و 

ستاملند کشتورهای فقیتر واکستین کرونتا بزننتد.

همچنتان، ائتافتی از نهادهای خیریه هشتدار داده اند 

واکستین  احتتکار  در حتال  ثروت منتد  کته کشتورهای 

کرونتا هستتند و در مقابتل کستانی  کته در کشتورهای 

می کننتد،  زندگتی  فقیرتتر 

و  واکسیناستیون  فرصتت 

ایمنتی را از دستت می دهنتد.

استت  گفتته  اروپتا  اتحادیته 

تولیتد  دو  بتا  اختتاف  رس  بتر 

خاطتر  بته  و  واکستین  کننتده 

رشکت هتای  آن،  کمبتود 

خواهتد  مجبتور  را  دارویتی 

دوزهتای  ارستال  از  قبتل  کترد 

بگیرنتد. مجتوز  واکستین، 

نیستت  بتار  اولیتن  بترای  ایتن 

کته ستازمان جهانی بهداشتت 

در ایتن مورد هشتدار می دهد.

از  بهداشتت  جهانتی  ستازمان 

همته کشتورها خواستته کته به 

مفتاد کواکتس - اتحتاد جهانی 

بترای توزیتع واکستین کرونتا - متعهتد مباننتد؛ طرحتی 

کته قترار استت کار توزیتع جهانتی واکستین را از چنتد 

روز آینتده کلیتد بزنتد.

برنامته کواکتس زیتر نظتر ستازمان جهانتی بهداشتت و 

بتا هتدف کمتک بته خریتد و توزیتع واکستین کرونتا در 

کشتورهای کم درآمتد یتا بتا درآمتد متوستط راه انتدازی 

همته  بترای  واکستین  بته  دسرستی  تتا  استت  شتده 

شتود. امکان پذیتر  کشتورها 

***

جیتک ستالیوان، مشتاور امنیتت ملتی کاخ ستفید 

اولویتت فتوری و حیاتتی جدیتد دولتت  می گویتد کته 

امریکا موضوع برجام است.

بته گتزارش رادیتو فتردا، مشتاور امنیتت ملتی کاخ 

کنفرانتس  یتک  در  )10دلتو(  جمعته  روز  ستفید، 

واشتنگن  صلتح  موسسته  توستط  کته  ویدیویتی 

برگتزار شتده بتود، افتزود کته دولتت جتو بایتدن بتا 

سیاستت های دولتت دونالتد ترمتپ در قبتال برجتام 

دارد. واقعتی  اختافتات 

مشتاور امنیتت ملتی دولتت جتو بایتدن اعتام کترد 

امریتکا  جدیتد  دولتت  حیاتتی«  و  »فتوری  اولویتت 

رستیدگی بته »بحتران تنش افتزای برنامه هستته یی« 

ایتران استت.

بته  همچنتان  ستفید  کاخ  ملتی  امنیتت  مشتاور 

رصاحتت بیتان کترد کته ایتران بته رسعتت بته مبتب 

می شتود. نزدیتک  هستته یی 

دولتت امریتکا بته رهتربی آقتای ترمتپ ستال1397 از 

برجتام ختارج شتد و تحریم هتای ستختی علیته ایتران 

وضتع کرد. جتو بایتدن، رییس جمهتوری جدیتد امریکا 

پیتش از ایتن گفتته بتود که مایل به بازگشتت بته برجام 

استت امتا ایتن بازگشتت »آستان« نخواهتد بود.

بتا ایتن همه، کشتورهای اروپایی عضو برجتام، از جمله 

آملتان، بریتانیتا و فرانسته خواهتان بازگشتت امریتکا به 

برجتام بوده انتد، امتا آن هتا همچنتان خواستتار توافتق 

جدیتد و جامتع بتا ایتران نیز هستتند.

ایتران در ستال1398  در واکنتش بته ختروج امریتکا 

تعهتدات  از  تحریم هتا،  اعتامل  و  هستته یی  توافتق  از 

و  کترد  عتدول  ختود  هستته یی 

اکنتون نیتز می گوید: تنهتا زمانی 

تعهتدات  بته  بازگشتت  آمتاده 

ختود استت کته امریتکا بته برجام 

بازگتردد و تحریم هتا را لغتو کنتد.

وزیرخارجته  ظریتف  محمدجتواد 

ختود  اخیتر  ستخنان  در  ایتران 

بیتان کترد کته درخواستت دولتت 

ایتران  بازگشتت  بترای  امریتکا 

بته اجترای کامتل تعهتدات ختود 

و  نیستت  عملتی  و  منطقتی 

منی شتود.« عملتی  »هیتچ گاه 

او تاکیتد کترد کته عدول ایتران از 

تعهتدات ختود در برجتام بته معنتای تتاش ایتران برای 

دستت یابی به ستاح هستته یی نیستت و ایتن اقدامات 

»بترای جتربان اقدامتات« امریتکا صورت گرفته استت.

***

 پارملتان پرتتگال بته تازگتی الیحه یی را بته تصویب 

بتا  خودخواستته  مترگ  آن،  استاس  بتر  کته  رستانده 

قانونتی  کشتور  ایتن  در  طبتی  کمتک  از  بهره بتردن 

می شود.

پرتتگال  پارملتان  یورونیتوز،  گتزارش  بته 

بته  روز جمعته )10دلتو(  را  ایتن الیحته 

رستاند. تصویتب 

بدیتن ترتیتب، پرتتگال بتا تصویتب ایتن 

آن  اجرایی شتدن  صتورت  در  و  قانتون 

لوکزامبتورگ  و  هالنتد  بلجیتم،  از  پتس 

تبدیتل  اروپایتی  کشتور  چهارمیتن  بته 

می شتود کته حتق استتفاده از »اتانتازی« 

قانونتی  صعب العتاج  بیتامران  بترای  را 

می کنتد. قلمتداد 

این قانون  که در برگیرنده پیشتنهاد های 

مصوبته قبلتی استت، تنهتا بته افتراد بزرگ ستال دارای 

تابعیتت پرتتگال و ستاکن این کشتور اجتازه می دهد که 

در صتورت قرارگرفتن در وضعیتت »درد و رنتج شتدید«، 

تحمتل صدمتات و ضایعتات شتدید و غیرقابل بازگشتت 

و یتا رنج بتردن از بیامری هتای صعب العتاج بته مترگ 

خودخواستته بتا کمک طبی متوستل شتوند.

رای  بته  از  پتس  جمعته  روز  یادشتده  قانونتی  الیحته 

گذاشتن در پارملتان پرتگال با کستب ۱۳۶رای موافق 

در برابتر ۷۸رای مخالتف و ۴رای ممتنتع بته تصویتب 

رستید و بته قانتون تبدیتل شتد.

در  شتدن  اجرایتی  بترای  اتانتازی  از  استتفاده  قانتون 

پرتغتال بایتد بته تاییتد مارستلو ربلتو، رییس جمهتوری 

ایتن کشتور نیز برستد. آقای ربلتو در صتورت مخالفت یا 

از حتق وتتو ختود استتفاده می کنتد و یتا آن را بته دیوان 

قانتون اساستی ارجتاع می دهتد.

ایتن الیحته در حالتی بته لطتف اکرثیتت آرا مناینتدگان 

کته  بته تصویتب رستید  احتزاب چتپ  و  سوسیالیستت 

پارملتان پرتگال پیش تر در فتربوری ۲۰۲۰ نیز چندین 

پیشتنهاد قانونتی در خصتوص حتق استتفاده از اتانازی 

بترای بیامری هتای بی درمتان را تصویتب کترده بتود.

الیحته قانونی مصتوب در روز جمعه در واقع دربرگیرنده 

همته پیشتنهادهای قبلتی استت کته در صتورت تاییتد 

ریاستت جمهوری پرتتگال بته صتورت قانونتی بته اجترا 

گذاشتته می شتود.

مکرون: عربستان سعودی در مذاکرات جدید با ایران دخیل باشد
هم زمان با افزایش تنش ها در مورد مساله برجام، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه می گوید که هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام»بسیار   
سخت گیرانه« خواهد بود و در این مذاکرات باید عربستان سعودی نیز دخیل باشد. مکرون که در مصاحبۀ با العربیه صحبت می کرد، افزود:»فرصت 

اندکی برای جلوگیری از دستیابی ایران به مبب هسته یی باقی مانده است.«
رییس جمهوری فرانسه همچنان افزود که باید از اشتباه برجام سال ۲۰۱۵ که کشورهای عربی را در این مذاکرات داخل نکرده بود، اجتناب کرد.

عربستان در چندین جبهه با ایران در حال جنگ نیابتی است، از جمله جنگ یمن که ایران پشتیبان نیروهای حوثی شیعه است و عربستان رهربی 
ائتالفی در جنگ با حوثی ها را بر عهده دارد.

یک مقام چینی به جرم
 گرفتن رشوه اعدام شد

  رییس پیشین یک رشکت مالی  که دارایی های  حکومت چین را 
مدیریت می کند، به اتهام گرفنت رشوه اعدام شد.

به گزارش صدای امریکا، الی شیومین، رییس رشکت مدیریت دارایی 
هورنگ، در میان هزاران مقام رسمی بود که در یک کارزار ضد فساد به 
رهربی شی جینپینگ، رییس جمهور چین بازداشت شد. سایر افراد از 

جمله رییس تنظیم بیمه به زندان محکوم شده اند.
حکم اعدام الی شیومین روز جمعه )10دلو( اجرا شد. 

به  ماه جنوری سال جاری  در  را  تیانجین، الی ۵۸ساله  در  محکمه یی 
جرم اخذ رشوه هایی »به پیامنٔه بزرگ« در بدل رسمایه گذاری، اعطای 
قراردادهای ساختامنی، کمک به ترویج و ارایه سایر متیازات، به اعدام 

محکوم کرد.
براساس گزارش محکمه، الی طی یک دهٔه گذشته ۱.۸میلیارد ین چینایی 
معادل ۲۶۰میلیون دالر رشوه درخواست و یا اخذ کرده است. طبق این 
گزارش، تنها در یکی از موارد او ۶۰۰میلیون ین چینایی معادل ۹۳میلیون 

دالر رشوه اخذ کرده بود.
افزون بر این، او به اتهام اختالس بیش از چهارمیلیون دالر و ازدواج دوم 

نیز محکوم شد.
در وبسایت تلویزیون دولتی چین آمده است: »الی امنیت مالی ملی و 

ثبات مالی را به خطر انداخته است.«
الی در سال ۲۰۱۸ توسط نهاد ناظر ضد فساد حزب کمونیست چین 

از حزب اخراج شد.  تحت تحقیق قرار گرفت و سپس در هامن سال 
محققان ده ها میلیون دالر پول نقد را در سال ۲۰۱۸ از امالک الی کشف 

و ضبط کردند.
به  که الی همچنان  بود  گفته  در سال۲۰۱۸  فساد چین  با  مبارزه  ادارٔه 
ارساف پول عامه، سازمان دهی غیرقانونی ضیافت ها، داشنت روابط جنسی 

با چندین زن و گرفنت رشوه متهم است.

ایتالیا فروش اسلحه به عربستان و امارات را لغو کرد

وزارت خارجه ایتالیا با تاکید بر لزوم احرتام به حقوق برش، از لغو قرارداد 
فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی خربداد.

به گزارش رادیو فردا، لوییجی دی مایو، وزیرخارجه ایتالیا روز جمعه )10دلو( 
در سخنانی افزود که این اقدام کشورش »پیام روشن برای صلح« و نشانه 

تعهد این کشور به حقوق برش است.
وزیرخارجه ایتالیا هرچند به گونۀ مستقیم به جنگ داخلی یمن اشاره نکرد 
اما بر اساس نرش گزارش خربگزاری فرانسه، ایتالیا فروش اسلحه به ریاض 

و ابوظبی را به دلیل مداخله این دو کشور در یمن به حال تعلیق درمی آورد.
در سال ۲۰۱۹، ایتالیا جزو چند کشور اروپایی بود که طرح های خود برای 

فروش اسلحه به عربستان را به حال تعلیق درآوردند.
عربستان سعودی رهربی ائتالفی از چند کشور از جمله امارات متحده عربی 
را بر عهده دارد که چندسال است در یمن با گروه شیعه مذهِب حوثی ها 
می جنگند، جنگی که تاکنون چندین هزار غیرنظامی قربانی داشته و مردم یمن 

را به آستانه قحطی کشانده است.
در همین زمینه، دولت جو بایدن، رییس جمهوری جدید امریکا، فروش عمده 
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انتقاد سازمان جهانی صحت از ملی گرایی در زمینه واکسین کرونا

جیک سالیوان: اولویت فوری و حیاتی امریکا موضوع برجام است

پارلمان پرتگال، مرگ خودخواسته را قانونی کرد
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ریربی به مسی و رونالدو پیوست

فرانک ریربی ستاره پیشین تیم ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ که فعال در فیورنتینا بازی می کند، در دیدار این تیم در مقابل  تورینو که با تساوی   
یک بر یک به پایان رسید، یک گل به مثر رساند و توانست به رکورد ستاره های بزرگ جهان فوتبال برسد. 

مهاجم فرانسوی دومین فصل خود را در رسی آ تجربه می کند و با وجود این که مهره حیاتی برای تیمش به حساب می آید، اما همه چیز نشان می دهد که 
فیورنتینا را در تابستان ترک خواهد کرد و به فوتبال خود در لیگ MLS آمریکا ادامه خواهد داد یا به بوندسلیگا برمی گردد. ریربی در دیداری که تیمش 

دو اخراجی داشت توانست گل نخست بازی را در دقیقه 67به مثر برساند.

رییس جمهـور بایـدن تصمیـم دارد کـه موافقت نامـۀ 
طالبـان و امریـکا را کـه توسـط ترمـپ امضـا شـده 
اسـت مـورد تجدید نظر قـرار دهد. ایـن یک تصمیم 
امتیـاز  یـک  موافقت نامـه  زیـرا  می باشـد؛  معقـول 
ناعادالنـه بـرای یک گروپ شـبه نظامی داده اسـت. 
توافـق نکـردن بهتـر از توافق بـد اسـت، توافقی که 
بیـن طالبـان و امریـکا توسـط ترمـپ امضـا شـد به 

صـورت مشـخص یک مـورد بد اسـت. 
موافقت نامـه بـا شـتاب انجـام شـد، بـه خاطری کـه 
طوالنـی  جنـگ  می خواسـت  شـدت  بـه  امریـکا 
شـکل  بـا  توافق نامـه  امـا  کنـد،  ختـم  را  1۹سـاله 
فعلـی اش نسـبت بـه فایـده ضـرر بیشـتر را متوجـه 

می کنـد. افغانسـتان  و  امریـکا 

تصمیـم بایـدن مبنی بـر عالقمندی دولـت اش برای 
تجدیـد نظـر دربـارۀ توافق نامـۀ دوحـه یـک حرکت 
مـورد قبـول اسـت. هرچند مـا نمی دانیم کـه چگونه 
تجدیـد نظـر را قـرار اسـت دولـت بایـدن اجـرا کند. 
یـک تجدیـد نظر سـطحی نتایج دلخواه را به دسـت 

داد. نخواهد 
دالیلـی وجـود دارد بـاور کنیـم کـه دولـت جدید به 
برخـورد  تملـق  بـا  بـه گونه یـی  افغانسـتان  مسـاله 
انتونـی بلینکـن در  می کنـد. نامـزد وزارت خارجـه؛ 
هنـگام تایید سـنا اظهار داشـت که »امریـکا تصمیم 
کنـد.«  ختـم  را  ابـدی  اصطـالح  بـه  جنـگ  دارد 
خیلـی خـوب آقـای بلینکـن، ختـم بـه زودی جنـگ 

افغانسـتان غیـر محتمـل اسـت.

یکبنبست
اگـر هـدف فقـط خـارج کـردن نیروهـای امریـکا از 
افغانسـتان باشـد توافق نامـه ۲۰۲۰ دوحـه این هدف 

را تامیـن می کنـد. اگـر توافق نامه برای ختـم منازعه 
و تامیـن امنیـت افغانسـتان باشـد، توافق نامـه فعلـی 

ناقـص و ناکافی اسـت.
حمـالت خشـونت بار از زمـان توافق نامـه طالبـان و 
امریکا شـدید شـده اسـت. ایـن گروه جنگجو دسـت 
داشـتن در حمـالت را انـکار می کنـد، امـا اعتمـاد به 
آن هـا دشـوار اسـت. بـا وجـود درخواسـت های مکرر 
از جانـب کابـل و واشـنگتن آنان از موافقـت در مورد 

آتش بـس سرتاسـری خـودداری می کننـد.
اسـت.  متوقـف  عمـال  بین االفغانـی  گفتگوهـای 
در ایـن گفتگوهـای جنجالـی از زمانی کـه آنـان در 
مـاه سـپتامبر بعـد از اتهام زنی هـا و مشـاجرات آغـاز 
کردنـد پیشـرفت زیادی وجـود نـدارد. موضوعاتی در 

مـورد حقـوق بشـر و کاهـش خشـونت وجـود دارد، 
امـا بخش جنجالـی اصلـی موافقت در مورد سـاختار 

سیاسـی آینـده ایـن کشـور جنـگ زده اسـت.
ایـن سـاختار چگونـه ممکن اسـت باشـد؟ امریکا در 
نظـر دارد که این سـنجش باالی طالبـان و حکومت 

آقـای غنـی قبوالنده شـود. آن امـکان ندارد.
دیـدگاه کابـل و طالبـان در مـورد نوعیـت حکومـت 
اسـت. طالبـان سیسـتم حاکمیـت  متفـاوت  کامـال 
غنـی  آقـای  حالی کـه  در  می خواهنـد  را  شـریعت 

کنـد. حفـظ  را  پارلمانـی  دموکراسـی  می خواهـد 
را  پارلمانـی  حکومـت  سـاختار  طالبـان  اگـر  حتـا 
بپذیرنـد آن هـا قدرت بیشـتر را شـاید در قـوه مجریه 
بخواهنـد. و آن ها چـرا نخواهند؟ آنـان بر بخش های 
از اراضـی کشـور نفـوذ دارنـد. آن هـا فکـر می کننـد 
حکومـت  بـر  می تواننـد  را  خواست های شـان  کـه 
افغانسـتان تحمیـل کننـد. در حالی کـه حکومـت از 
نظـر مالـی و نظامی بـه امریـکا و کشـورهای غربی 

امریکا نمی تواند از افغانستان فرار کند
چرا جوبایدن به تجدید نظر در موافقت نامۀ امریکا و طالبان نیاز دارد؟
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وابسـته اسـت. توافق نامه یی که اساسـا در مـورد خروج 
نیروهـای امریـکا از افغانسـتان اسـت، طالبان را بیشـتر 

می سـازد. قدرت منـد 

درپناهبازیگرانمنطقهیی
جـک سـلیوان؛ مشـاور امنیت ملـی بایدن اخیـرا اظهار 
داشـت کـه »امریـکا پروسـه صلـح را بـا تـالش جدی 
حالی کـه  در  می کنـد.«  حمایـت  منطقه یـی  سیاسـی 
قدرت هـای منطقه یـی فقـط به دنبـال منافع خودشـان 

. ستند ا
ابـراز  قریشـی  محمـود  شـاه  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر 
امیـدواری کـرد کـه دولـت بایـدن فرصـت صلـح را در 
افغانسـتان حفـظ کنـد. این امیـدواری به این معناسـت 

کـه امریـکا توافق نامـه ترمـپ را اصـالح نکنـد.
بـدون  دوحـه  توافق نامـه  کـه  اسـت  دقیـق  ایـن 
حمایـت اسـالم آباد ممکـن نبـود. پاکسـتان نفـوذ قابل 
مالحظه یـی بـاالی طالبـان دارد و یـک نقـش کلیدی 
بـرای آوردن جنگ جویـان در میـز مذاکـره بـازی کرد. 
بـرای  افغانسـتان  آینـده  حکومـت  در  پاکسـتان  امـا 
طالبـان نقـش قـوی می خواهـد. منافـع منطقه یـی آن 
بـا حضـور قدرت منـد طالبـان در همسـایگی غربی اش 
در  را  ایـن، صلـح  به هرحـال  می شـود.  تامیـن  بهتـر 

نمی کنـد. ضمانـت  افغانسـتان 

بازگشتبه1996
گذشـته  سـال  توافق نامـه  سـودگیرنده  بزرگ تریـن 
امریـکا و طالبان، پاکسـتان می باشـد. چنانچـه امیدوار 
اسـت نفـوذ هنـد در افغانسـتان را که از سـال ۲۰۰1 با 
حضـور امریـکا افزایش یافته اسـت کم کنـد. بعضی از 
صاحب نظـران می گوینـد کـه بـا توافـق دوحـه، ترمپ 

کابـل را دو دسـتی تسـلیم اسـالم آباد کرد.
آیـا بایـدن می خواهـد کـه بـرای پاکسـتان و طالبـان 
نقـش بیشـتر در افغانسـتان بدهـد؟ این برخورد کشـور 
را بـه دهـۀ 1۹۹۶ برمی گردانـد؛ وقتـی طالبـان کابـل 
را تصـرف و حاکمیـت تندروانـه پنج سـاله اش را آغـاز 
کرد، در آن وقت افغانسـتان و مناطق شـمالی پاکسـتان 

پنـاه گاه شـبه نظامیـان گردید.
گرفتـه  نایـده  کـه  اسـت  سیاسـی  واقعیـت  طالبـان 
نمی شـود. در هرسـاختار آینـده نقـش خواهنـد داشـت، 
امـا بعـد از دو دهه جنجـال تحت نـام دموکراتیزه کردن 
نمی توانـد  واشـنگتن  افغانسـتان،  در  ثبـات  آوردن  و 
افغان هـا را در اختیـار ذی نفعـان سـتیزه جو قـرار دهـد. 
بـا بیـرون شـدن ترمـپ از قـدرت، ایـن یـک فرصـت 
و  امریـکا  معاهـده  جدیـد  دولـت  کـه  اسـت  مناسـب 

طالبـان را اصـالح کنـد.
آیـا آن به این معناسـت کـه طالبان در مـورد توافق نامه 
دوبـاره مذاکـره خواهنـد کرد؟ ایـن خیلی غیـر محتمل 
بـاالی  جدیـد  دولـت  کـه  اسـت  نیـاز  امـا  اسـت، 
جنگ جویان فشـار بیشـتر وارد سـازد و نقـش بزرگتر را 
در مذاکـرات بین االفغانـی بـازی کند. امریـکا نمی تواند 

از افغانسـتان فـرار کند.

چرا عاقل کند کاری؟ 
تأملی در باب اهمال کاری

ــی  ــا را طراح ــجد دنی ــنگ ترین مس ــه قش ــنیده اید ک ــیرازی را ش ــار ش ــرای آن معم ماج
کــرد؟ خیــال چنیــن طرحــی بــه ذهــن هیــچ  کــس خطــور نکــرده بــود، طرحــی کــه جســارتش 
ــگار از  ــه ان ــان اســتادانه ک ــود، چن ــال متناســب ب ــا کام ــرد ام ــس می ک نفــس را در ســینه حب
بهشــت آمــده بــود، امــا گرمــای انســانی آشــکارا از آن می تابیــد. کســانی کــه طــرح را دیدنــد 

مبهوت شدند.
بّناهــای مشــهور از آن معمــار خواهــش می کردنــد اجــازه بدهــد مســجد را بنــا کننــد. 
ــا  ــرقت آن طرح ه ــرای س ــا ب ــد. دزده ــش را بخرن ــا طرح ــد ت ــدان از راه دور می آمدن ثروتمن
ــی معمــار  ــد، ول ــه زور بگیرن نقشــه می کشــیدند. حاکمــان قدرتمنــد می خواســتند طرح هــا را ب
خــود را در اتــاق مطالعــه اش محبــوس کــرد، ســه روز و ســه شــب بــه طرح هایــش خیــره شــد، 

ســپس همــه را ســوزاند.
معمــار تــاب ایــن تصــور را نداشــت کــه آن ســازه اســیر نیروهــای فرســودگی و تباهــی شــود، 
ــه دســت قبایــل وحشــی ویــران شــود. در آن روز و شــب ها کــه  ــا ب در نهایــت فــرو بریــزد ی
در اتــاق مطالعــه اش بــود، پیــش چشــمش می دیــد کــه مخلوقــش هتــک حرمــت شــده و بــا 
خــاک یکــی می شــود، و از ایــن تصویــر بســیار آشــفته شــد. چــه بهتــر کــه مســجدش در کمــال 

بمانــد. چــه بهتــر کــه هرگــز ســاخته نشــود.
ایــن ماجــرا یــک افســانه اســت، ولــی ایــدۀ اصلــی اش )اینکــه وضعیــت آرمانــی هــر چیــزی 
پیــش از زایــش آن اســت، اینکــه چــه بهتــر کــه بــه دنیــا نیایــد( هــم هولنــاک اســت و هــم 
ــگاه  ــن ن ــتیم. ای ــره وری را می پرس ــرفت و به ــاًل پیش ــه عم ــروز ک ــژه ام ــز، به وی خیال انگی
بصیرتــی فلســفی بــا خاســتگاه باســتانی را به خاطــر مــی آورد کــه هنــوز کاویــدن آن ارزشــمند 

اســت.
ــا  ــم: »دنی ــت، می خوانی ــن نیس ــندّیتش روش ــه س ــتیکی ک ــن گنوس ــپ، آن مت ــل فیلی در انجی
ــت آن را  ــاخت »می خواس ــا را س ــه دنی ــی ک ــد.« جهان آفرین ــود آم ــه وج ــا ب ــک خط ــا ی ب
فاسدنشــدنی و جــاودان خلــق کنــد«، امــا درنهایــت »بــه مقصــود خــود نرســید، چــون جهــان 
ــن.«  ــز به همچنی ــی کــه جهــان را ســاخت نی ــاب، اوی ــن ب ــود، و، در ای هرگــز فاسدنشــدنی نب
ــکلی از  ــدن ش ــت، و به وجودآم ــال اس ــانۀ کم ــدم1 نش ــه ع ــد ک ــد بودن ــتیک ها معتق گنوس

خوارشــدن اســت.
ــن  ــود واالتری ــد ب ــه، معتق ــیزم اولی ــای گنوستیس ــن چهره ه ــی از جالب تری ــدس، یک بازیلی
صفــت الوهیــت عــدم اســت. بازیلیــدس، بنــا بــه گفتــۀ خــودش، الهــی داِن »خــدای ناموجــود« 
بــود. و بــا تعبیــر »اویــی کــه نیســت« بــه خــدا اشــاره می کــرد، به جــای آنکــه خــدا را خالــق 

دنیــا بدانــد کــه در چنبــرۀ وجــود و زمــان گرفتــار شــده اســت.
ــت  ــرد: آن وضعی ــازی می ب ــِی ممت ــرِو هستی شناس ــه قلم ــا را ب ــتیکی م ــر گنوس ــن تفک ای
کمالــی کــه مقــدم بــر تحقــق اســت. آنچــه هنــوز زاده نشــده اســت )خــواه دنیــا، یــک فــرد، 
یــک تکــه از مبلمــان یــا یــک تکــه نوشــته مثــل همیــن یادداشــت( شــاید هیــچ باشــد، ولــی 
ــر از  ــر و غنی ت ــودِن آن تمام ت ــال اســت. هیچ ب ــای کم ــه در منته ــه اســت ک ــن مرحل در همی
هــر گونــه وجــود معمولــی اســت. به وجودآمــدن یعنــی هبــوط بــه قلمــرو زمــان، و بــا زمــان 

ــد. ــرگ می آی ــالخوردگی و م ــی، س ــم تباه ه
به ســختی می تــوان هــواداران مــدرن ایــن ایــده را پیــدا کــرد، ولــی امیــل ســیوران، فیلســوف 
فرانســوی رومانیایی تبــار، مطمینــًا یکــی از آن هاســت. بــه نظــر ســیوران، کــه در ســال 1۹۹۵ 
فــوت کــرد، چیــزی بســیار بدتــر از مــرگ وجــود دارد: »فاجعــۀ تولــد«، و همراهــش »هبــوط 
بــه قلمــرِو زمــان«. او در کتــاب »ایــراد متولد شــدن« گســترۀ وســیِع هیچ بــودن را کــه مقــدم 

ــد. ــدن اســت ترســیم می کن ــود آم ــر به وج ب
ســیوران می نویســد: »فقــط آنچــه مقــدم بــر مــن بــوده اســت مــرا اغــوا می کنــد، آن لحظــات 
ــه  ــازه ب ــه، او نگاهــی ت ــِت متولدنشــده«. از ایــن زاوی ــوده ام: در وضعی بی شــماری کــه مــن نب
دنیــا می انــدازد و درک عمیق تــری از خــودش می یابــد: »مــن هرگــز خــودم را موجــود حســاب 
نکــرده ام. یــک ناشــهروند، یــک حاشیه نشــین، یــک هیــچ کــه وجــودش فقــط از ســر زیــادت 

ــش.« ــادِت هیچ بودن اســت، زی
ــی  ــن ناکام ــرا ای ــم؟ چ ــرا کاری کنی ــد: چ ــش می کش ــی را پی ــش بدیه ــک پرس ــا ی این ه

ــم؟ ــر کنی ــد براب ــت«، را چن ــاح خلق ــن »افتض ــی، ای کیهان
ــی  ــد تجربه  ی ــه می توان ــا فی نفس ــت، ام ــام اس ــی بدن ــگ غرب ــت در فرهن ــه بطال ــم ک می دانی
فلســفی باشــد. برترانــد راســل مقاله  یــی طوالنــی در ســتایش بطالــت نوشــت، و اســکار وایلــد 

ــم«.  ــچ  کاری نکنی ــا آن اســت کــه هی ــن و »دشــوارترین کار دنی می گفــت فکورانه تری
ــودن جایگاهــی محــوری در  ــودن برمــی دارد. هیچ ب ــۀ هیچ ب ــرده از یــک تجرب ــت پ پــس بطال
ســنت های شــرقی مثــل بودیــزم و تائوییــزم دارد، ولــی مــا در غــرب نوعــًا از آن می گریزیــم؛ 
ــی  ــت، یعن ــی اس ــی هستی شناس ــفۀ غرب ــاخه های فلس ــاخص ترین ش ــی از ش ــره یک باالخ

مطالعــۀ آنچــه وجــود دارد.
شــاید جالب تریــن نــوع بطالــت همانــی باشــد کــه تقریبــا همــۀ مــا از نزدیــک بــا آن آشــناییم: 
ــود  ــا می ش ــک معن ــه ی ــت، ب ــت. درحقیق ــوان یاف ــاب را ســخت می ت ــت ن ــال کاری. بطال اهم
ــل  ــن شــکل خــود مای ــد چــون در رادیکال تری ــا بیفت ــه چنــگ م ــت نمی خواهــد ب گفــت بطال
ــی  ــت(. ول ــی گویاس ــوف و بارتلب ــرای ابلوم ــم ماج ــا ه ــد )اینج ــود را ببلع ــدان خ ــت مری اس
ــور  ــت، همان ط ــر اس ــل پویات ــایع تر ب ــا ش ــرق دارد: نه تنه ــه کل ف ــال کاری ب ــرای اهم ماج
ــت  ــه بطال ــان را ب ــه عمرش ــانی ک ــت از کس ــر اس ــی دراماتیک ت ــم چهره  ی ــال کار ه ــه اهم ک

می گذراننــد و »یــک قدیــِس ستون نشــین«، ریاضت کــش و بی حرکت انــد.
وجــه دراماتیــک اهمــال کاری به خاطــر سرشــت دوگانــۀ ایــن پدیــده اســت. اهمــال کار، مثــل 
همــان معمــار شــیرازی، مبتــال بــه تصویــِر کامــِل آن چیــزی اســت کــه هنــوز متولــد نشــده 
اســت؛ او مســحور آن  همــه خلــوص و شــکوه می شــود. او بــه تماشــای چیــزی می نشــیند کــه 
کامــل اســت، گــذر ایــام تباهــش نکــرده اســت، گــرد چرخــش ایــن روزگاِر آشــفته بــه دامنــش 
ــد.  ــا رفتنی ان ــۀ این ه ــه هم ــد ک ــال می دان ــن ح ــال کار در همی ــی اهم ــت. ول ــته اس ننشس
ــود او  ــْت خ ــت سرنوش ــد، دس ــق می افت ــر تحق ــدم ب ــاِل مق ــه کم ــگاه او ب ــه ن ــض آنک به مح
ــال را  ــرۀ ایدی ــه چه ــی ک ــه کس ــل ب ــد: تبدی ــل می کن ــق تبدی ــد تحق ــی از فراین ــه بخش را ب
مخــدوش کــرده و رونوشــتی متزلــزل از آن بــه دنیــا آورده اســت، برخــالف آن معمــار شــیرازی 

ــا آتــش زدن طرح هایــش آن چهــره را حفــظ کــرد. کــه ب
ــه  ــم ک ــکوهی کنی ــاز پرش ــه َمج ــیدن ب ــرف اندیش ــتری را ص ــت بیش ــد وق ــر باش ــاید بهت ش
مقــدم بــر وجودیافتــن اســت. باالخــره تأمــل حقیقــی بایــد همیــن باشــد: بده بســتان بــا وجــِه 
غیرواقعــی چیزهــا، عــادت بــه دیدنشــان از زاویــۀ ممتــازی کــه بــه پیــش از وجــود یــا عــدمِ ِ 
وجودشــان می نگــرد. به این ترتیــب، به جــای گرفتارشــدن در ظاهــر گمراه کننــدۀ دنیــای 
ــوراخ ها و  ــۀ س ــا هم ــا، ب ــه دنی ــم ک ــل می کنی ــی منتق ــه آن برهه  ی ــان را ب ــادی، خودم م

ــود. ــداده ب ــوز رخ ن ــش، هن نقص های
پینوشت:

ــر او  ــن اث ــت. آخری ــک اس ــگاه تگزاس ت ــانی در دانش ــوم انس ــتاد عل ــان اس ــتیکا برادات *کاس
ــام دارد. ــوفان ن ــرۀ فیلس ــات پرمخاط ــا: حی ــان دادن در راه ایده ه ج
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