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عــنوان های مـهم

بایدنباتوافقدوحهچهمیکند؟
اعـام دولت بایدن مبنی بر بازنگـری توافق دوحه، باعث گمانه های 

زیادی در مورد تغییرات بایدن در این توافق شـده اسـت

د ژبې د پرمختګ الملونه
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به  راجع  تحقیق  و  مشاوره  پروژه  اشاره: 

تنظیم و مدیریت زباله، در جریان یک ماه در 

پنج محل از شهر کابل راه اندازی و اجرا شده 

از  پیش  از  پالن  براساس  تحقیق  این  است. 

تعیین شده در ساحات هموار و پالنی )کارته 

3، کارته 4 و خوشحال خان در ناحیه 5( و دو 

ساحه هموار غیرپالنی )محله دیوان بیگی در 

)کول  کوهستانی  ساحه  یک  و   )5 ناحیه 

کابل(  شهر  هشتم  ناحیه  در  خان  حشمت 

اجرا شده است...

برایدومینبارنخستوزیرارساییلبهمعجزۀ اقتصادی بنگادش

جلسهمحکمهاشحضوریافت

سیگار:ازسال۲۰۰۱تاکنون
۱٫۲میلیارددالربرایانتخابات
افغانستانهزینهشدهاست

تظاهراتهزارانشهروندمیامنار
علیهکودتایارتشاینکشور

لیندزیگراهام:رسبازانامریکامبتنی
بررشایط،درافغانستانحفظگردد

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله

طالبان؛ حافظ منافع بیگانگان
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

بنگادش در سال های نه چندان دور 
به عنوان کشوری فقیر نام برده می شد،
 اما در یک دهه گذشته شرایط خیِز 

اقتصادی را فراهم کرده است

 حال سوال از آقای ظریف این است که اگر واکنش شمخانی با استخدام افراد گروه طالبان برای 
تخریب بند پاسخ نداد که به طور قطع پاسخ نخواهد داد، آقای ظریف بازهم با گروه طالبان دیدار و 

گفتگو خواهد کرد یا با دولت افغانستان در متاس خواهد شد؟

ویـژۀ  فرسـتادۀ  خلیلـزاد،  زملـی   ،۲۰۲۰ سـال  فـروری  بیسـت ونهم  در 

امریـکا در امـور افغانسـتان، بـا مالبـرادر، معـاون سیاسـی گـروه طالبـان، 

توافقـی دوجانبـه را امضـا کـرد؛ توافقـی کـه گویـا عمـری...

حرف نهایی را برای ظریف کی خواهد گفت؟

گروه طالبان یا دولت افغانستان؟



راه مدنیت: شامری زیادی از باشندگان 

هامیشی،  راه اندازی  با  هرات  والیت 

و  گردید  جمهوریت  نظام  حفظ  خواهان 

می گویند که حکومت موقت را منی پذیرند.

با  )۲۰دلو(  دوشنبه  روز  هرات  باشندگان 

مخالف  کردند  تاکید  هامیشی  راه اندازی 

نظام  از  و  هستند  موقت  حکومت  تشکیل 

جمهوری اسالمی با حفظ نیروهای امنیتی 

و دفاعی کشور به صورت همه جانبه حامیت 

می کنند.

اشرتاک  از  یک تن  صفایی،  موسی 

آنها  که  گفت  هامیش  این  در  کنندگان 

مخالف تشکیل حکومت موقت می باشند، 

در  ویرانی  و  بدبختی  موقت  حکومت  زیرا 

پی دارد.

وی تاکید کرد که مردم افغانستان حکومت 

در  و  کرده اند  تجربه  را  مرشوعیت  فاقد 

دوران این حکومت ها متام زیرساخت های 

هامیش  با  ما  است.  گردیده  ویران  کشور 

خواهان  که  کسانی   برای  می خواهیم 

حکومت موقت هستند، بگویم که حکومت 

ویرانی  چیزی در  و  از جنگ  به غیر  موقت 

پی نخواهد داشت.

اشرتاک  دیگر  احمدی،  علی  همچنین 

پیام های  ارایه  با  ما  که  کرد  تاکید  کننده 

که  اسالمی  جمهوری  نظام  از  واضح، 

حاصل خون شهدا است با قاطعیت اعالم 

کرد  تاکید  ادامه  در  او  می کنیم.  حامیت 

که به قیمت خون از ارزش ها و جمهوریت 

حراست خواهیم کرد.

اشرتاک کنندگان اظهارات شخصی بعضی 

چهره های سیاسی که خالف روحیه مردم و 

نظام است را به شدت رد کردند.

آنها خواهان تامین صلح با عزت در کشور 

شدند.

شامر زیادی از باشندگان والیت هرات در 

برگزار می کنند که شامری  حالی هامیش 

تشکیل  بحث  اخیرا  سیاسی  چهره های  از 

اما  کرده اند،  مطرح  را  موقت  حکومت 

جمله  از  دولت  مقام های  و  امریکا  سفارت 

رییس جمهور غنی با طرح تشکیل حکومت 

نظام  تقویت  بر  و  کرده  مخالفت  موقت 

جمهوری و انتقال قدرت از طریق انتخابات 

تاکید کرده است.

راه مدنیت:   وزارت امور داخلۀ کشور اعالم کرد 

بهسود  اول  حصۀ  ولسوالی  در  معرتضان  که 

به  تظاهرات  آن که  از  پس  و  بوده  غیرمسلح 

تظاهرات  جریان  در  گراییده،  خشونت 

زخمی  دیگر  ۳۱نفر  و  کشته  ۱۱غیرنظامی 

شدند.

این وزارت روز دوشنبه )۲۰دلو( با نرش اعالمیه یی 

گفت که وظیفۀ الله داد فدایی، فرمانده پولیس 

و  درآمده  تعلیق  حالت  به  میدان وردک  والیت 

پروندۀ  وی را برای تحقیقات بیشرت به سارنوالی 

فرستاده است.

فرمانده  پروندۀ  که  داد  اطمینان  داخله  وزارت 

و  بررسی  جدی  به صورت  میدان وردک  پولیس 

عدالت تامین خواهد شد.

براساس این اعالمیۀ وزارت امور داخله، زخمیان 

پولیس  ۳۰۰بسرت  شفاخانه  در  بهسود  حادثۀ 

به طور رایگان تداوی می گردد و به خانواده های 

الزم  رسیدگی  نیز  بهسود«  رویداد  »شهدای 

که  داده  اطمینان  وزارت  این  می گیرد.  صورت 

بهسود  دوم  حصه  و  اول  حصه  ولسوالی های 

مردم  برای  و  فعال  دوباره  میدان وردک  والیت 

خدمات عرضه خواهد کرد.

این در حالی ست که در تاریخ )۱۰دلو( گزارش 

شد که نیروهای امنیتی بر معرتضان در ولسوالی 

حصۀ اول بهسود تیراندازی کرده اند. در آن زمان 

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفته بود که 

افراد غیرمسوول وابسته به علی پور بر نیروهای 

امنیتی شلیک کرده و در نتیجۀ چندین کشته 

و زخمی شدند.

به منظور  را  هیاتی  ملی  امنیت  شورای  دفرت 

بررسی همه جانبۀ این حادثه به ولسوالی حصۀ 

اول بهسود اعزام کرد. این هیات در ۱۸دلو نتایج 

یافته هایش را به وزارت داخله سپرد.

***
مسوول جلب و جذب شبکۀ 

القاعده در ننگرهار بازداشت شد

که  می گویند  داخله  امور  وزارت  مدنیت:  راه 

عملیات  یک  نتیجۀ  در  پولیس  ویژه  نیروهای 

جذب  و  جلب  مسوول  ننگرهار،   در  هدفمند 

شبکۀ تروریستی »القاعده« را بازداشت کردند.

نرش  با  )20دلو(  دوشنبه  امروز  وزارت  این 

خاص  قطعات  نیروهای  که  گفته  خرنامه یی 

در  هدفمند  عملیات  یک  اجرای  با  پولیس 

ننگرهار،  والیت  رسخ رود  ولسوالی  مربوطات 

مسوول جلب و جذب شبکه تروریستی »القاعده« 

برای والیت ننگرهار را بازداشت کرده اند.

شبکه  عضو  این  که  آمده  خرنامه  ادامۀ  در 

تروریستی »القاعده« در تبانی با گروه تروریستی 

حمالت  سازماندهی  و  طراحی  در  طالبان 

نقش  ننگرهار  والیت  مربوطات  در  تروریستی 

کلیدی داشته است.

طبق معلومات وزارت داخله، از نزد وی مقداری 

مهامت نیز به دست آمده است. این درحالی ست 

که در توافق نامۀ صلح دوحه، گروه طالبان تعهده 

کرده که رابطه اش را با گروه های تروریستی از 

جمله شبکۀ القاعده قطع می کند. اما سازمان 

ملل با نرش گزارشی گفته است که رابطه طالبان 

با القاعده، داعش و برخی از گروه های تروریستی 

دیگر هنوز پا برجا و محکم است. 

سازمان ملل تاکید کرد که کشته شدن چندین 

عبدالرؤوف،  حسام  به شمول  القاعده  فرمانده 

معروف به ابومحسن املرصی، در قلمرو طالبان، 

از  شده  نرش  گزارش  است.  مدعا  این  گواه 

طالبان  تحریک  میان  هامهنگی  و  تهدیدات 

پاکستان، گروه های تروریستی منطقه یی و گروه 

جهاد اسالمی که با صد جنگجوی فعال تحت 

و  فاریاب  والیات  در  و کنرتول طالبان  حامیت 

کندز فعالیت دارند،  نیز یاد کرده است.

راه مدنیت: بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی 

سال  از  که  کرد  اعالم  )سیگار(  افغانستان 

جهانی  جامعه  اکنون  تا   ۲۰۰۱

حداقل ۱٫۲میلیارد دالر را برای 

انتخابات  روند  از  حامیت 

افغانستان هزینه کرده است.

با نرش گزارشی گفته که  سیگار 

جهانی  جامعه   ،۲۰۰۱ سال  از 

حداقل  و  دالر  میلیارد   ۱٫۲

دولت  توسط  دالر  ۶۲۰میلیون 

حامیت  برای  متحده  ایاالت 

افغانستان،  انتخابات  روند  از 

انتخابات  هفت  در  جمله  از 

جداگانه، هزینه کرده است.

براساس این گزارش انتخابات در 

افغانستان طی ۲۰سال گذشته 

جمله  از  زیادی  دشواری های  با 

رای دهندگان،  تایید شامر  جنگ جاری، عدم 

جغرافیای  و  گسرتده  فساد  بی سوادی،  

صعب العبور مواجه بوده است.

سیگار در این گزارش تاکید کرد که امریکا برای 

یک  به  افغانستان  شدن  تبدیل  از  جلوگیری 

پناهگاه امن تروریستی، سال ها تالش کرده تا 

انتخابات معتری را که منجر به انتخاب قانونی 

افراد می شود، برگزار کند.

همچنین در گزارش آمده که به رغم تالش  زیاد 

تاکنون  که  منی رسد  به نظر  جهانی،  جامعه 

مسووالن انتخاباتی افغانستان آماده مدیریت و 

حل اختالفات انتخاباتی شده باشند.

در   USAID گزارش  به  اشاره  با  همچنین 

در سال ۲۰۱۸ نرش شد، خر  که  افغانستان 

داد که: »هنوز انتخابات توسط مردم به عنوان 

یک روش موثر برای تاثیرگذاری بر سیاست های 

عمومی درک منی شود.«

این  گزارش  این  کلیدی  یافته  افزود،  سیگار 

است که ایجاد نهادهای انتخاباتی، نهاد جامعه 

مدنی ، احزاب سیاسی و سنت های دموکراتیک 

الزم برای انتخابات معتر مستلزم تعامل مداوم 

سه شنبه  روز  که  حالی ست  در  این  است. 

کرده  اعالم  گزارشی  نرش  با  سیگار  )۱۴دلو( 

بود که کمیسیون انتخابات افغانستان همواره 

صالحیت،  بدون  کارمندان  رهری،  ضعف  از 

حداقل پاسخ گویی در برابر تقلب و کوتاهی ها 

رنج  تصمیم گیری  برای  نامناسب  ساختار  و 

برده و می برد. در بخشی از این گزارش سیگار 

ریاست جمهوری  انتخابات  به 

آمده  و  شده  اشاره  ۲۰۱۹میالدی 

است که در آن زمان تنها ۶۳درصد 

مراکز رای دهی باز بوده اند.

با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 

رد ادعای سیگار روز شنبه )۱۸دلو( 

و  مرکز  در  کمیسیون  که  بود  گفته 

والیات، اصالحات سازمانی به وجود 

آورده و توانسته که کادرهای تحصیل 

یافته و با تجربه را جذب منوده و در 

داراالنشای کمیسیون انتخابات یک 

ظرفیت عالی کاری ایجاد کند. متام 

توسط  نیز  انتخابات ۱۳۹۸  فرایند 

کمیسیون  داراالنشای  کارمندان 

مدیریت و اجرایی گردیده است.

همچنین در بخشی از این گفته های کمیسیون 

انتخابات در مورد استفاده از وسیله بایومرتیک 

اشاره شده که استفاده از تکنالوژی بایومرتیک 

و اتخاذ تدابیر ضد تقلب در انتخابات ۱۳۹۸، 

به شکل  رای دهندگان  فهرست  از  استفاده 

کاغذی و الکرتونیکی، به کارگیری فورم نتایج 

از  و…  نتایج  جمع بندی  سیستم  الکرتنیکی، 

موارد مهمند که تقلب انتخاباتی را به حداقل 

این  گزارش  براساس  است.  داده  کاهش 

انتخابات ریاست جمهوری سال  کمیسیون در 

۲۰۱۹ یک میلیون و ۸۲۳هزار و ۹۴۸ اشرتاک 

کرده بودند.

رییـس  اوریاخیـل،  نرسیـن  مدنیـت:  راه 

شـورای طبـی کشـور می گویـد کـه ایـن اداره 

در سـال مالی ۱۳۹۹خورشـیدی، ۱۰میلیون 

افغانـی  ۴۰میلیـون  مبلـغ  و  عـادی  بودجـه 

بودجـه انکشـافی داشـته که حـدود ۹۸درصد 

بودجه این اداره به مرصف رسیده است.

)۲۰دلـو(  دوشـنبه  روز  اوریاخیـل  خانـم 

ملـت  بـه  دولـت  برنامـه حسـاب دهی  در 

در  کشـور  طبـی  شـورای  کـه  گفـت 

بخش هـای تعلیـامت متـداوم طبـی، ثبت 

داکـرتان و صـدور جـواز مسـلکی طبـی، 

طبـی،  مسـلک گرایی  تقویـه  و  ترویـج 

رسـید گی بـه شـکایات و تخلفـات طبـی، 

فـارغ  داکـرت ان  از  دولتـی  امتحـان  اخـذ 

ارزیابـی  و  نظـارت  پوهنتون هـا،  از  شـده 

خصوصـی،  و  دولتـی  شـفاخانه های  از 

تحصیـالت  به موسسـات  اعتباردهـی 

عالـی طبـی و تدویـن معیارهـای تحصیـالت 

عالـی طبـی در سـال مالـی ۱۳۹۹ فعالیـت 

کشـور  طبـی  شـورای  رییـس  اسـت.  کـرده 

افـزود کـه ایـن اداره در جریـان سـال ۱۳۹۹ 

صحـت  وزارت   بـا  همـکاری  تفاهم نامه هـای 

عامـه، مبنـی بـر تقویـت هامهنگـی، تحکیـم 

روابـط، جلوگیـری از تداخـل کاری طرف های 

در  مشـرتک  اقـدام  تقنینـی،  اسـناد  طبـق 

غیرقانونـی،  فعالیت هـای  از  جلوگیـری 

و  مسـلکی  معیـارات  خـالف  و  غیرعلمـی 

سـلوکی طبـی داکـرتان طب و سـایر کارکنان 

امضـا رسـانید. بـه  صحـی 

خانـم اوریاخیـل، امضـای تفاهم نامـۀ شـورای 

طبـی کشـور بـا رویال کالـج به هـدف ایجاد و 

تحکیـم روابـط دو جانبه تحصیلـی و همکاری 

را  طـرف  دو  میـان  طبـی  آمـوزش  عرصـه  در 

در  اداره  ایـن  دسـت آوردهای  از  دیگـر  یکـی 

سـال۱۳۹۹ عنـوان کـرد.

او گفـت کـه در جریـان سـال ۱۳۹۹شـورای 

دولتـی،  از۱۸شـفاخانه  کشـور  طبـی 

شـفاخانه های  و  خصوصـی  ۲۲شـفاخانه 

کوییـد۱۹ در مرکـز و الیـات کشـور نظـارت و 

اسـت. کـرده  ارزیابـی 

و  رشایـط  تا میـن  کـه  کـرد  عـالوه  وی 

مصونیـت و حقـوق صحـی مریضان، 

و  کیفیـت  ارتقـای  معیاری سـازی 

داکـرتان  صحـی  خدمـات  تنظیـم 

طـب، تقویـت و بهبـود سـتندردهای 

آموزشـی طبـی در کشـور و حامیـت 

طـب  داکـرتان  مسـلکی  حقـوق  از 

شـورای  کلیـدی  مسـوولیت های  از 

می آیـد. به حسـاب  کشـور  طبـی 

رییـس شـورای طبـی تاکیـد کـرد که 

این داره در سـال ۱۳۹۶ ایجاد شـده 

و در بخـش خدمـات صحـی فعالیت 

می کنـد، امـا تاکنـون معلـوم نیسـت کـه در 

رسارس کشـور چه تعـداد داکرت فعالیـت دارند 

و سیسـتم صحـی کشـور بـه چـه تعـداد داکرت 

دیگـر نیازمند می باشـد.

وی از ثبـت تعـداد داکـرتان به صـورت آنالیـن 

در ایـن اداره خـر داد.

جمهوری خـواه  سـناتور  گراهـام،  لینـدزی  مدنیـت:  راه 

امریکایـی می گوید کـه از پیشـنهاد ادارۀ جوبایدن خوش حال 

اسـت و می خواهـد کـه رسبـازان امریـکا بـا رویکـرد مبتنـی بـر 

رشایـط، در افغانسـتان حفـظ شـود. همچنـان گفـت کـه قـرار 

ایـاالت  میـالدی رسبـازان  مـی سـال جـاری  مـاه  تـا  نیسـت 

متحده افغانستان را ترک کنند.

آقـای گراهـام در صحبـت با شـبکۀ سـی  بی  اس تاکیـد کرد که 

رسبـازان امریکایـی زمانی افغانسـتان را تـرک خواهند کرد که 

رشایـط در این کشـور بهرت شـود.

رشایـط  و  کـرده  فریـب کاری  طالبـان،  گـروه  کـه  افـزود  وی 

توافق نامـۀ صلـح دوحـه را رعایـت نکرده اند، به همیـن دلیل با 

موضـع وزارت خارجـه و ادارۀ جو بایـدن، موافـق اسـت.

و گـروه  امریـکا  توافق نامـۀ صلـح  ایـن در حالی سـت کـه در 

طالبـان کـه در تاریـخ ۲۹فـروری سـال ۲۰۲۰ در قطـر امضـا 

شـد. امریـکا در ایـن توافق نامـه تعهـد کـرده اسـت کـه متـام 

رسبازانـش را  تـا مـاه مـی سـال جـاری میـالدی از افغانسـتان 

خـارج کننـد.

گفتـه  متحـده  ایـاالت  جدیـد  رییس جمهـور  جو بایـدن،  امـا 

کـه توافق نامـۀ دوحـه را بررسـی می کنـد کـه آیـا طالبـان بـه 

خیـر. یـا  کرده انـد  عمـل  تعهدات شـان 

از سـویی هـم این سـناتور جمهوری خـواه امریکایـی می افزاید 

کـه موضـوع حضـور مجـدد رسبـازان امریکایی در افغانسـتان، 

در حـال ارزیابـی اسـت. »تـالش می شـود که شـامر رسبـازان، 

در حـد پاییـن باشـد، امـا نـه این کـه متـام دسـت آوردها را از 

بدهیم.« دسـت 

بـه بـاور آقـای گراهـام، در صـورت خروج 

القاعـده  و  داعـش  امریـکا،  عجوالنـۀ 

شـد. خواهنـد  قدرت منـد  دوبـاره 

همچنیـن اخیرا کانگـرس امریکا در یگ 

گـزارش از جو بایـدن خواسـته اسـت تـا 

از  امریکایـی  رسبـازان  خـروج  رسعـت 

افغانسـتان را کاهـش دهـد تـا وضعیـت 

امنیتـی ایـن کشـور، بهـرت شـود.

در ایـن گـزارش آمـده که ایـاالت متحده 

طالبـان  بـه  را  پیـروزی  میـدان  نبایـد 

بدهـد. 

داده  هشـدار  همچنـان  گـزارش،  در 

شـده کـه ممکـن اسـت گـروه طالبـان 

بـا متدیـد ماموریـت رسبـازان امریکایی 

از  و  نکنـد  موافقـت  افغانسـتان  در 

گفتگوهـای صلـح بیـرون شـود. بـا ایـن حـال از آغـاز دور دوم 

مذاکـرات هیات هـای دو طـرف در دوحـه، بیـش از سـه هفتـه 

سـپری می شـود، امـا ایـن مذاکـرات نتیجه یـی در پی نداشـته 

اسـت.
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وحید مجروح: در 12والیت، آزمایشگاه تست کرونا وجود دارد
وحید مجروح، رسپرست وزارت صحت عامۀ کشور می گوید که در حال حارض 18آزمایشگاه با داشنت 44دستگاه پی سی آر در 12والیت کشور، تست های مشکوک   
ویروس کرونا را مورد آزمایش قرار می دهند. آقای مجروح گفت که در 25البراتوار خصوصی نیز زمینه آزمایش ویروس کرونا مساعد شده است. او تاکید کرد که کارمندان 
صحی در دشوارترین روزها با متام توان در اوج بحران ویروس کرونا برای نجات مردم تالش کرده  اند. رسپرست وزارت صحت عامه افزود که در سال جاری این وزارت، بحران 

را موفقانه مدیریت کرد و رکوردار مدیریت بحران کرونا در منطقه شده است.



حرفنهاییرابرایظریفکیخواهدگفت؟

گروه طالبان یا دولت افغانستان؟

بنـد کامل خـان در حالـی چنـد روز  آب گیـری در 

پیـش آغاز شـد که هیـات گفتگوکنندۀ گـروه طالبان به 

رهـری مـال عبدالغنـی بـرادر، میـز گفتگـو در قطـر را 

تـرک کـرد و بیـش از یـک هفتـه در جمهـوری اسـالمی 

ایـران بـه رس بـرد. ایـن هیـات بـه صـورت رسـمی بـا دو 

منبع دولتی ایران دیدار کرده بود.

امنیـت ملـی و  علـی شـمخانی؛ دبیـر شـورای عالـی 

محمدجـواد ظریـف وزیـر؛ خارجـه جمهـوری اسـالمی 

طالبـان  بـا  ایـران  حکومـت  بلندپایـۀ  مقـام  دو  ایـران 

ابـراز  دیدارهـا  ایـن  مـورد  در  و  رسـمی  دیدارهـای 

داشـتند. نیـز  نظرهایـی 

در  در سـال1345  بـار  اولیـن  بـرای  بنـد کامل خـان 

والیت غربی نیمروز اسـاس گذاشـته شـد که بعـد از آن 

به دلیـل بحران های سیاسـی و آغاز جنگ هـای داخلی 

و خارجـی کار ایـن بنـد ادامـه داده نشـد. کار ایـن بند 

بـرای بـار دوم در سـال1396 با هزینۀ78میلیـون دالر 

آغـاز گردیـد. به گفتـه وزارت انرژی و آب، بـا اکامل این 

پـروژه حـدود 184هکتـار زمیـن زیـر آب یـاری می آیـد و 

9کیلـووات بـرق تولید خواهد شـد.

هرچنـد آب گیـری بنـد کامل خـان پیـش از ایـن در ماه 

عقـرب رشوع شـده بـود، اما دلیل رسـانه یی شـدن خر 

آن طـی روزهـای اخیـر باید دالیلی داشـته باشـد.

روابـط افغانسـتان بـا کشـورهای همسـایه ، به خصـوص 

فـراز و فرودهایـی  تاریـخ  پاکسـتان در طـول  و  ایـران 

داشـته اسـت. در بیـش از نیـم قـرن اخیـر، افغانسـتان 

شـاهد نوسـانات جـدی در روابـط خود با این دو کشـور 

همسـایه بـوده اسـت؛ تـا حـدی کـه از سـه دهه بـه این 

طـرف هردو همسـایه پیوسـته بـر امور داخلی کشـور ما 

دخالـت کـرده و حتا گاهی هوای تسـخیر این کشـور را 

بـا گروه هـای اجیرشـدۀ خـود در رس پرورانده انـد.

ادارۀ  ترمـپ در دو سـال آخـر حکومـت خـود تـالش کرد 

بـرای ختـم طوالنی تریـن جنـگ امریکا راه حلـی بیابد. 

هرچنـد این تـالش دونالد  ترمـپ یک برنامـه انتخاباتی 

توصیـف شـد، ولـی واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه ایاالت 

متحـده امریکا اکنون پس از 19سـال هزینه و درگیری 

دسـت کم  می خواهـد  و  شـده  خسـته  افغانسـتان  در 

چیـزی از بـار دوش خـود کـم کند. 

تـالش  سـال  یک ونیـم  حـدود  از  بعـد  اداره  ترمـپ 

توانسـت مناینـدگان گـروه طالبـان را رودرروی هیـات 

طالبـان  دهـد.  قـرار  افغانسـتان  دولـت  گفتگوکننـدۀ 

کـه در بخـش اول گفتگوهـا بـا طـرف امریکایـی، خـود 

بایـدن،  جـو  آمـدن  بـا  بودنـد،  کـرده  تلقـی  برنـده  را 

توافق نامـۀ  تطبیـق  از  امریـکا،  جدیـد  رییس جمهـور 

امریـکا و طالبـان که توسـط زملی خلیل زاد امضا شـده 

بـود مایـوس شـدند. اداره جدیـد امریـکا گفـت کـه این 

شـد. خواهـد  ارزیابـی  توافق نامـه 

دور دوم مذاکـرات پـس از سـه هفته تعطیلـی در حالـی 

از رسگرفتـه شـد کـه هیـات گـروه طالبـان حتـا یـک بار 

هـم در میـز مذاکـره حـارض نشـدند. شـاید عمده تریـن 

دلیـل ایـن بی حرمتـی طالبـان بـه گفتگوهـای صلـح، 

در  همسـایه  مداخله گـر  دولت هـای  موجودیـت 

آن هاسـت. از  پشـیتبانی 

در حالی کـه هیـات دولـت همچنـان در قطـر در انتظار 

ادامـۀ گفتگوهـا هسـتند، پذیـرش سـفر اعضـای ارشـد 

توسـط  بین االفغانـی،  گفتگـوی  در  طالبـان  گـروه 

جمهـوری اسـالمی ایـران و بعـد کشـورهای دیگـر در 

واقـع یـک اخـالل جـدی در رونـد گفتگوهـا پنداشـته 

می شـود؛  پذیرفـن یـک گـروه خشـونت گر کـه روزانـه 

از مـردم ملکـی قربانـی می گیـرد و علیـه دولـت مرشوع 

افغانسـتان نزدیـک بـه 20سـال اسـت کـه می جنگـد.

طالبـان از بـدو تشـکیل و تکویـن تـا امـروز، جنایـات 

هولناکـی را مرتکـب شـده اند و دولـت ایـران از متامـی 

ایـن جنایـات آگاهی کامـل دارد. حتا برخـی  مدعی اند 

کـه در عقـب برخـی از ایـن جنایـات، دسـت ایـران نیـز 

اسـت. دخیل 

ایران کشـوری اسـت که ادعای بیشـرتین مشـرتکات با 

افغانسـتان را دارد. یکـی از ایـن ادعاهـا آب مشـرتک و 

منونـه اش همیـن دریـای هیرمنـد می باشـد کـه اکنون 

بنـد کامل خـان روی آن اعامر و آب گیری اش آغاز شـده 

است. 

هرچنـد مقام هـای مسـوول در افغانسـتان گفته انـد که 

بنـد کـامل خان هیچ مشـکلی برای جمهوری اسـالمی 

ایـران خلـق منی کنـد و آنچـه حقابـه ایـران اسـت به آن 

کشـور می رسـد، امـا بـا ایـن وجـود دولـت ایـران از آغاز 

آب گیـری در بنـد کامل خـان ابـراز نگرانی کرده اسـت.

بـه گفتـۀ کارشناسـان ایرانـی در ایـن اواخـر، دریاچـه 

هامـون که در مرز افغانسـتان و ایران قـرار دارد، ممکن 

اسـت با آغاز آب گیری در بند کامل  خان خشـک شـود 

و بسـیاری از تاالب هـا در آن طـرف مـرز نابـود گردند.

حتـی در صورتـی کـه حقابـه ایـران بـه صـورت پیوسـته 

بـه آن کشـور برسـد نیـز بـرای پـر نگه داشـن دریاچـه 

هامـون و تاالب هـای دیگـر در ایـران کفایـت منی کند.

اخیـرا کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی ایران 

بـا حضور وزیر نیروی آن کشـور، افتتـاح بند کامل  خان 

بـر دریـای هیرمنـد را مـورد بررسـی قـرار داد. جزییاتی 

از ایـن نشسـت بیـرون نشـده؛ ولـی واقعیـت این اسـت 

کـه ایـران بـه اسـتفاده زیـاده از حـق خـود، از آب هایی 

کـه از افغانسـتان رسچشـمه می گیرنـد، عـادت کـرده و 

کاهـش در میـزان جریـان آب در ایـران موجـب واکنش 

ایـن کشـور خواهد شـد.

کـردن  اجیـر  ایـران،  واکنـش  نخسـتین  شـاید 

جنگ جویـان طالبـان بـرای تخریـب ایـن بنـد باشـد. 

در مـاه عقـرب سـال روان، شـش رسبـاز محافـظ بنـد 

آنـان جـان  کامل خـان در نتیجـه حمـالت مسـلح بـر 

باخـت و دو تـن دیگـر زخـم برداشـتند. در بهـار سـال 

حملـه  یـک  در  نیـز  سـلام  بنـد  محافـظ  ده   ،2017

باختنـد. جـان  طالبـان  تهاجمـی 

احتـامل حمـالت تخریبـی توسـط  نگارنـده،  بـاور  بـه 

جمهـوری اسـالمی ایـران بعیـد نیسـت. بـا اسـتناد بـه 

تیرانـدز حیـدر« سـالح کشـندۀ  »تـک  نکتـه کـه  ایـن 

ایرانـی، اخیـرا در دسـرتس طالبـان قـرار گرفتـه 

اسـت.

متعارف تریـن برخـورد ایـران ایـن خواهـد بود که 

در ایـن مـورد بـا دولـت افغانسـتان وارد گفتگـو 

ایـن  بـه  نیـز کمیسـیونی  قبـال  شـود. چنانچـه 

منظـور بیـن دو کشـور ایجـاد شـده اسـت.

حـال سـوال از آقـای ظریـف ایـن اسـت کـه اگـر 

گـروه  افـراد  اسـتخدام  بـا  شـمخانی  واکنـش 

طالبـان بـرای تخریب بند پاسـخ نـداد که به طور 

قطـع پاسـخ نخواهـد داد، آقـای ظریـف بازهم با 

گـروه طالبـان دیـدار و گفتگـو خواهـد کـرد یا با 

دولـت افغانسـتان در متـاس خواهـد شـد؟

هامن طـور کـه یـادآوری شـد پاسـخ این پرسـش 

بـرای هـر دو گزینـه مثبت اسـت! هم بـا طالبان 

انفجـار  را  بنـد  کـه  شـد  خواهـد  متـاس  بـه 

دهنـد )هرچنـد امـکان ایـن کار اکنـون چنـدان 

جـدی نیسـت.( و هـم بـا حکومـت افغانسـتان 

و رییس جمهـور غنـی بـه متـاس خواهـد شـد؛ 

چـون ایـن اداره را مسـوول کم آبـی ایـران تلقـی 

می کنـد.

بـه هـر صـورت مـردم افغانسـتان چـون ققنـوس 

از میـان دود و خاکسـرتی کـه سـال های سـال، 

و  خـاک  زدن  آتـش  بـا  همسـایه  کشـور های 

دارایی هـای مـا ایجـاد کـرده، رس برمی آورنـد و 

چنـدان دور نخواهد بود که دسـت مداخله گران 

کوتـاه گـردد. 

هم فرهنگـی،  مـا  همسـایه های  اسـت  بهـرت 

همسـایگی و سـایر مشـرتکات را در نظـر بگیرند 

و دسـت کم در دهـه سـوم قـرن بیسـت و یکـم، 

صاحـب ایـن شـعور سیاسـی شـوند کـه مداخله 

در امـور داخلـی هیـچ کشـوری عاقبـت خـوب 

نـدارد. 

امرالله صالح: مردم افغانستان از جنگ خسته اند و حارض نیستند تن به هر کاری دهند

نامه،  به گفتگو در مورد توافق  اور  نیوز  با جین فرگوسن خربنگار ویژه  افغانستان  امرالله صالح معاون رییس جمهور  برنامه ریزی شود،  امریکایی  اینکه برای همیشه برای عزیمت نیروهای  از  ۱۰۰ روز قبل  از  در کمرت   
میراث امریکا در افغانستان، اشتباهات بزرگ کاخ سفید ترمپ و آنچه او امیدوار است در دولت بایدن اتفاق بیفتد صحبت کرد:  او گفته است وقتی ایاالت متحده ما را دور زد و مستقیام با رسان گروه طالبان وارد معامله 
افغانستان کشته نشده  امریکایی در  بیانیه وزیر خارجه آقای پمپئو را می خواندم که می گفت هیچ  این یک اشتباه بود. چند وقت پیش  از نظر من  این برای ما تعجب آور بود و همچنین برای طالبان یک رویا بود.  شد، 

است. ما خوشحالیم که هیچ امریکایی کشته نشد، اما او فراموش کرد که چند افغان کشته شدند. روشی که او این جمله را بیان کرد نحوه درست برخورد شام با متحدان خود نیست.

رسمقاله

 ارگ ریاســت جمهــوری افغانســتان از گفتگــوی تلفنــی 
ــد  ــن کشــور و لوی محمــد اشــرف غنی،رییــس جمهــوری ای

آستین، وزیر دفاع آمریکا خبر داده است.
ــت  ــه دول ــت ک ــه اس ــاس گفت ــن تم ــتین در ای ــای آس آق
جدیــد آمریــکا از صلــح پایــدار کــه بــه نفــع افغان هــا باشــد 

و آتش بــس دایمــی حمایــت می کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عبــداهلل عبــداهلل، رییــس شــواری 
ــدم  ــه ع ــوم ب ــان را محک ــز طالب ــی نی ــه مل ــی مصالح عال
ــرای  ــی ب ــود اراده کاف ــرده و نب ــره ک ــز مذاک ــور در می حض

ــت. ــته اس ــی دانس ــش اساس ــک چال ــو را ی گفتگ
پــر واضــح اســت کــه پروســه صلــح افغانســتان یــک پروســه 
جنجالــی و همچنیــن پیچیــده شــده چــرا کــه در نمونه هــای 
مشــابه نیــز در کشــورهای درگیــر جنــگ، رســیدن بــه صلــح 
پایــدار بســیار ســخت و دارای پیچیدگی هــای بســیاری 

بــوده اســت. 
همیــن پیچیدگی هــا باعــث شــده کــه طــرف طالبــان 
ــذارد،  ــر داخــل کشــور بگ ــز خــود را ب ــه تمرک ــش از آنک بی
ــع  ــردازد. در واق ــایه بپ ــورهای همس ــا کش ــی ب ــه رای زن ب
ــرای  ــان ب ــرف طالب ــه ط ــد ک ــان می ده ــاله نش ــن مس ای
ــد.  ــر مســیری اســتفاده می کنن ــدرت از ه ــه ق دســت یابی ب
طالبــان بــه ایــن بــاور رســیده کــه بــا روی کار آمــدن دولــت 
ــکا، رویکــرد ایــن کشــور در خصــوص صلــح  ــد در امری جدی
ــازات  ــرات بســیاری خواهــد داشــت و دیگــر از آن امتی تغیی
ــه  ــبب ب ــن س ــه همی ــود. ب ــد ب ــری نخواه ــپ خب دوره ترم
ســمت کشــورهای رقیــِب ایــاالت متحــده امریــکا در منطقــه 
تمایــل پیــدا کرده انــد. کشــورهایی کــه در چنــد دهــه اخیــر 
نشــان دادنــد کــه نــه تنهــا هیــچ برنامه یــی بــرای حمایــت 
ــت از  ــا حمای ــل ب ــد ب ــتان ندارن ــدر در افغانس ــت مقت از دول
گروه هــای رادیکالــی ماننــد طالبــان در پــی ایجــاد تفرقــه و 

ــی در کشــور هســتند. ــش ناامن افزای
ــد  ــران و بع ــه ای ــان ب ــات طالب ــفر هی ــال س ــوان مث به عن
ــت  ــی آن اس ــان در پ ــه طالب ــان از آن دارد ک ــیه نش روس
ــوان  ــه عن ــود را ب ــورها خ ــن کش ــاد ای ــب اعتم ــا جل ــه ب ک
یگانــه نیرویــی معرفــی کنــد کــه در مقابــل امریــکا ایســتاده 
و خواهــد ایســتاد. ایــن مطلــب در ســخنان علــی شــمخانی 
دبیــر شــورای امنیــت ملــی ایــران بــه صراحــت بیــان شــد 

ــد.  ــزم جــدی دارن ــکا ع ــا امری ــارزه ب ــان در مب ــه طالب ک
از دیگــر ســوی دولــت ایــاالت متحــده امریــکا بــا بازخوانــی 
مــوارد توافــق میــان ایــن کشــور و طالبــان در دوحــه قطــر، 
در پــی آن اســت تــا از دســت آوردهای دو دهــه اخیــر 
در افغانســتان حمایــت صــورت گیــرد. ایــن مســاله در 
موضع گیری هــای مقامــات دولــت جدیــد امریــکا بارهــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی م
ــا  ــو ب ــکا در گفتگ ــاع امری ــر دف ــر وزی ــری اخی  در موضع گی
رییــس جمهــور کشــور نیــز بــر حفــظ دســت آوردهای نظــام 

دموکراســی تاکیــد صــورت گرفتــه اســت. 
جــو بایــدن بــدون شــک بــه دنبــال خــروج نیروهــای خــود از 
افغانســتان اســت امــا در اســتراتیژی سیاســت خارجــی کــه 
ــر آن داشــته کــه مــا خواهــان  اعــام کــرده اســت تاکیــد ب
بازگردانــدن پرســیتژ امریــکا در عرصــه بین المللــی هســتیم. 
مســاله یی کــه در دوره ترمــپ دچــار خدشــه شــد و اعتبــار 

ایــن کشــور در عرصــه بین المللــی بســیار پاییــن آمــد.
 بنابرایــن در خصــوص افغانســتان می تــوان گفــت کــه 
ــه دنبــال حفــظ نظــام و در گام  ــت بایــدن در گام اول ب دول
ــا  ــی افغان ه ــا مشــارکت تمام ــدار ب ــح پای ــدی ایجــاد صل بع
ــاد  ــر ایج ــه و ب ــان آن را نپذیرفت ــه طالب ــزی ک ــت؛ چی اس
دولــت براســاس قرائــت خویــش بارهــا پــا فشــاری کرده انــد.

ــه  ــه ک ــز دریافت ــتان نی ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه دول
ــر  ــره، دیگ ــز مذاک ــور در می ــدم حض ــا ع ــان ب ــرف طالب ط
ــره  ــا مذاک ــع آن ه ــدارد در واق ــره ن ــه انجــام مذاک ــی ب تمایل
ــته های  ــی خواس ــه تمام ــد ک ــه بودن ــرطی پذیرفت ــه ش را ب
آنهــا بــرآورده شــود کــه چنیــن چیــزی بــا روحیــه تفاهــم و 

ــت.  ــازگار نیس ــره س مذاک
طــرف طالبــان دیگــر تحقــق خواســته های خــود را توجــه بــه 
ســخنان مقامــات دولــت امریــکا امکان پذیــر نمی داننــد امــا 
ــت اســتفاده  ــا نهای ــد ت ــده می خواهن از فرصــت به وجــود آم
را ببرنــد و بــا ایجــاد روابــط آشــکار بــا کشــورهای منطقــه، 
حمایــت آنهــا را بــا خــود داشــته باشــند و جدیــت خــود را 
بــه عنــوان نیرویــی کــه ضــد منافــع امریــکا مبــارزه می کنــد 

بــه ایــن کشــورها نشــان دهنــد.
ــت یابی  ــرای دس ــان ب ــه طالب ــت ک ــوان گف ــت می ت در نهای
بــه قــدرت، هیــچ توجهــی بــه خواســت مــردم ندارنــد. آنهــا 
ــردم  ــع م ــا مناف ــت ب ــه در ضدی ــا کشــورهایی ک ــد ب حاضرن
هم پیمــان  داده انــد  انجــام  را  بی شــماری  فعالیت هــای 

ــد. ــری کنن ــا را در کشــور پیگی ــع آنه ــوند و مناف ش

طالبان؛ 
حافظ منافع بیگانگان
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حال سوال از آقای   
ظریف این است که اگر 

واکنش شمخانی با 
استخدام افراد گروه 

طالبان برای تخریب بند 
پاسخ نداد که به طور قطع 

پاسخ نخواهد داد، آقای 
ظریف بازهم با گروه 
طالبان دیدار و گفتگو 

خواهد کرد یا با دولت 
افغانستان در تماس 

خواهد شد؟

دور دوم مذاکرات   
پس از سه هفته تعطیلی 

در حالی از سرگرفته شد 
که هیات گروه طالبان 
حتا یک بار هم در میز 
مذاکره حاضر نشدند. 

شاید عمده ترین دلیل این 
بی حرمتی طالبان به 

گفتگوهای صلح، 
موجودیت دولت های 

مداخله گر همسایه در 
پشیتبانی از آن هاست.

دکتور کریمی



ابر می بارد ومن می شوم از یار جدا  
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع  
من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا

سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان رسسبز  
بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا

ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی  
چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

دیده از بهر تو، خون بار شد ای مردم چشم  
مردمی کن، مشو از دیده خون بار جدا

نعمت دیده نخواهم که مباند پس از این  
مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا 

دیده صد رخنه شد از بهر تو، خاکی زرهت  
زود برگیر و بکن رخنۀ دیوار جدا 

می دهم جان مرو از من وگرت باور نیست  
پیش از آن خواهی، بستان و نگهدار جدا

حسن تو دیر نپاید چو ز خرسو رفتی  
گل بسی دیر مناند چو شد از خار جدا

شـناخت  دارد.  اساسـی  دومبحـث  ادبـی  علـوم 
. ادبـی  ادبـی وآفرینـش 

بـر  و خیـال  بـا عاطفـه  آفرینـش  ادبیـات حیـن 
و  حـاالت  وصـف  و  روی دادهـا  درک  اسـاس 
چهره هـا و اشـیا چنـان برخـورد می کنـد کـه بـه 
اثـر آن، در جریـان خوانـش، خواننـده در خـود 
ایـن  می منایـد.  حـس  را  رهاشـدگی  از  نوعـی 
رهاشـدگی خواننـده را اسـتواری می دهـد و در 
بیـت پایانـی غـزل امیرخـرسو کـه ذکـر شـد؛ بـه 

می شـود. دیـده  برجسـته  صـورت 
ادبیـات در یـک موضـوع بـا محوریـت عاطفـه یـا مسـتقیآم بـه 
به سـوی  یـا  می شـود  کشـانده  موجـود  حادثـه  یـک  در  دقـت 
حافظـه مـی رود و یـا یک جـا از حـال و گذشـته اثـر برمـی دارد و 
از آن بـرای ایجـاد تصاویر منسـجم بـرای القای آنچه رهاشـدگی 

گفتیـم اسـتفاده می  کنـد.
مبنـای  و  حسـی  مبنـای  دارد؛  مبنـا  دو  تصویـر  هـر  درادبیـات 

احساسـی.
تصاویـر  مجمـوع  در  یـا  رویـداد  و  تصویـر  مرکـز  کـه  عاطفـه 
ورویدادهـا می باشـد؛ نتیجه یی اسـت از احسـاسِ یـک اعجاب، 
یـک نـدا، یـک حادثـۀ درد انگیـز یـا فرح بخـش و درک یـک 
زیبایـی یـا عامـل در بیـرون که میان درون انسـان و جهـان بیرونی 

اسـت. به وجـود آورده  را  رابطه یـی  او 
حیـن آفرینـش، جهـان بیرونـی هامننـد یـک نیـرو می شـود کـه 
بـرای فعـل و انفعـاالت درونـی کـه قلـب مرکـز آنسـت انگیـزه 
می گـردد. ایـن انگیـزه یا متوجـه ذهن می شـود و زبان؛ یـا متوجه 
حرکـت در پاهـا یـا دسـت ها می گـردد. ذهـن و زبـان براسـاس 
آن نیروهـای بیرونـی و ایـن انگیزه هـای درونـی بـه مـدد خیـال و 
تفکـر دسـت بـه کار می شـوند و تصاویـر و معانـی جزیـی، یعنـی 
تصویرهـای اشـیای مشـخص و رویدادهـای مرتبـط بـا حرکـت 
اشـخاص واشـیای معیـن را شـکل می دهنـد. تصاویـر و معانـی 
جزیـی متناسـب بـا ارزش هـای ادبـی کـه رهاشـدگی احساسـی 
انسـجام  اثربخـش  به گونـۀ  دارد؛  رسوکار  تصاویـر  بـا  و  اسـت 

می یابـد.
هامهنگـی ذهنـی و عاطفـی میان جهـان انگیزه هـای درون )روح 
و قلـب وعقـل وفزیولـوژی( وجهان نیروهـای بیرونی )به شـمول 
کـه  می شـود  موجـب  و حافظـه(  بیـرون  در  فعـال  محرک هـای 
آدمـی راحتـی حـس کنـد؛ یـا بـه عبـارت دیگـر رهاشـدگی را 
در خـود احسـاس منایـد؛ آن گاه اسـت کـه ادبیـات اثـر خـود را 

گذاشـته اسـت.
بیرونـی  جهـان  و  درونـی  جهـان  و  زبـان  بـر  هرانـدازه  شـاعر 
بـرای ایجـاد تصاویـر ومعانـی مسـلط باشـد؛ خواننـده را بیشـر 

جریـان  در  می بینیـم  طوری کـه  می دهـد.  سـوق  رهاشـدگی  بـه 
آفرینـش حـس وادراک، احسـاس وعاطفـه و خیـاالت و تفکـر 
و عقـل در غـزل امیـر خـرسو بـا هـم موثرانه عمـل کرده تـا چهرۀ 
مطـرح درغـزل او یـک رویـداد عاطفـی را چنان روایـت کند که 
واقعـأ رخ داده اسـت. ایـن رویـداد مربـوط بـه وداع یـاران )او و 
برامـده  خیـاالت  رویـداد،  ایـن  روایـت  از  بعـد  اسـت.  یـارش( 

از ارتباطـات روحـی ناشـی از حافظـه میـان آنهـا بـه بیـان گرفتـه 
احساسـی  )رابطـه  یـار  از  کنـدن  دل  حـال  درچنیـن  می شـود. 

یـار  در هرحـال  امـا  معلـوم می شـود؛  بسـیار دشـوار  وعاطفـی( 
مـی رود و چهـرۀ مطـرح در غـزل می مانـد. چـه باید بکنـد؟ او که 
عشـق خـود را سـوزان و دردنـاک می یابـد و یـار را بی لطـف، بـه 
تعقـل می پـردازد واسـتدالل می  کنـد وخطـاب بـه یـار می  گویـد: 
دیـر  شـد  جـدا  خـار  از  گل  چـون  منی پایـد  دیـر  تـو  حسـن 

منی مانـد.
دریـن غـزل بـارشِ  ابر وصفـی اسـت از طبیعت که چهـرۀ مطرح 
در شـعر امیرخـرسو با اشـاره بـه آن هامهنگی میان جهـان طبیعی 

را بـا جهـان روانـی یـا حـال خـود به وجـود مـی آورد تـا وضعیت 
روحـی را کـه از تصمیـم یـار بـرای رفـن و عملی کـردن تصمیم 

رفـن ایجـاد شـده؛ به بیـان گیـرد و آن را تجسـم دهد. 
او بیـان می کنـد کـه رفـن یـار باید ذهنـأ توسـط او پذیرفته شـود 
و روحـآ بپذیـرد کـه دل دار مـی رود؛ امـا دل کنـدن از یـار کار 
سـاده نیسـت؛ یـک کشـمکش روانـی به وجـود آورده و درد و 
غمـش او را چـون ابـری سـاخته کـه می بـارد. 
از  قبـل  می شـود؛  مطـرح  ابـر  باریـدن  وقتـی 
تظاهـر آب، ابـر آشـکار می گـردد و مقدماتی 
کـه بـرای باریـدن در آن مطـرح اسـت. حـال 
شـخصیت مطـرح در شـعر امیـر خـرسو چون 
فعـل وانفعاالتـش تظاهر بیرونـی نیافته هامنند 
باریـدن ابر اسـت نـه بـاران؛ زیرا بـاران حالت 
بیرونـی را کـه گریـه اسـت نشـان می دهـد امـا 
درونـی  وضـع  یـا  باریـدن  مقدمـات  بـه  ابـر 
شـخصی کـه در حـال گریـه قـراردارد؛ اشـاره 

دارد.
طبیعـت او را بـه خـود می خوانـد؛ او می بینـد 
کـه طبیعـت بـا پیشـکش ابـر و بـاران فضایـی 
ایجـاد کرده که غم واندوه در آن تسـلط دارد. 
ایـن غـم و انـدوه را او در خـودش و یـارش 
نیـز می بینـد. خـودش و یـارش که بـرای وداع 
ایسـتاده اند. دریـن حـال، او رابطه یـی  گفـن 
میـان ابـر و یـار و خـودش برقـرار می کنـد کـه 
آن وجه اشـراک در گریه اسـت کـه هر کدام 

آن حالـت را جداگانـه دارنـد.
بعـد از وداع، بـا رفـن یـار وضعیـت دگرگونـه 
امیـر  غـزل  در  مطـرح  شـخصیت  می شـود. 
خرسو این سـو و آن سـو می بیند سـبزه نوخیز 
اسـت؛ هوا خـرم و بسـتان رسسـبز. درین حال 
می بینـد کـه یـارش نیسـت. او رفتـه. درچنیـن 
حـال او بـه خـود می بینـد حـس می  کنـد کـه 
هامننـد بلبلی اسـت کـه گل در گل زار نیسـت 
و او منی دانـد کـه بـرای کی بخوانـد و به روی 

بخندد. کـی 
پنـاه  خیـال  جهـان  بـه  طبیعـی  واقعیـت  از  او 
می  بـرد؛ هـامن گونـه کـه جهـان طبیعـی را بـا 
جزییـات آن دیـده بود؛ حـال، یار را بـه تصور مـی  آورد و دربارۀ 
زلفـش می  اندیشـد کـه یـادآوری نبـود آن چنـان دشواراسـت که 
بنـد از بنـدش جـدا می  کنـد؛ زیـرا چنـان بـه دسـت زدن در زیـر 
مـوی او خـو گرفتـه بـود و لطف آن را حس و بـه آن عادت کرده 
بـود که احسـاس می  کند از نظر روانی به آن وابسـته شـده اسـت.
بـه دیـدۀ خون بـار  بـه سـوی خـودش می لغـزد.  یـار  از  ذهنـش 
خـود متوجـه می شـود وخطـاب بـه یـار بـه زبانـش می  آیـد کـه 
یـک مـردی کـن وازمـن جدا مشـو! بعـد وقتـی در عـادت کردن 
بـه دلـدار متوجـه می شـود؛  یـا دلبسـتگی اش  یـار  بـه  چشـمش 
می گویـد در حالتـی کـه یـار نیسـت؛ بهـر اسـت چشـم نداشـته 

باشـم و ایـن گریـه خوبسـت کـه مـرا نابینـا بسـازد. 
چشـمم سـوراخ سـوراخ شـده و می بارد؛زود خاک رهت را بگیر 
و رخنـه آن  را کـه چـون دیوارسـوراخ شـده معلـوم می شـود جدا 

 ! کن
مثلـی کـه بـا اسـتفاده از خـاک وآب )گل(، درز دیـوار را ترمیـم 
می  کننـد وعیـب آن را دور و جـدا می  کننـد؛ آب دیـده کـه در 
خـاک راهـت ریختـه و آن را گل سـاخته اسـت؛ آن را بگیـر؛ از 
ترکیـب آن دو مرهـم بسـاز و چـارۀ سـوراخ های چشـم را کـه از 
آن آب جـاری اسـت؛ بکـن! یعنـی عامل گریـه را از میـان بردار! 
عامـل گریـه رفـن توسـت؛ رفن کسـی که شـخصیت مطـرح در 

شـعر امیـر خـرسو قربـان خـاک راهش می شـود.
آن گاه بـه وضـع خـود متوجـه می شـود و فریـاد می زنـد کـه از 
نـزدم مـرو کـه جـان می دهـم و بـاز اسـتدالل می  کنـد کـه اگـر به 
مـردن مـن باورت منی شـود؛ همین اکنـون جان مرا بسـتان و جدا 

نگهـدارش؛ ببیـن می میـرم یـا نی؟
بـا ایـن همـه، می خواهـد خود را تسـلی بدهد و این تسـلی ناشـی 
از پیداکـردن عقیـده بـه تغییـر یـار اسـت کـه شـخص مطـرح در 
غـزل را نسـبت بـه وضـع روحـی وعاطفـی نسـبت بـه یار بـه تغییر 
وامـی دارد، او را گل فـرض می  کنـد و خـود را خـار و می گویـد 
کـه حسـن تـو دیـر منی ماند چنـان کـه گل از خـار جدا شـد دیر 

منی پایـد.

یـادداشــت
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داستانکوتاه
درگذرزمان

شاعر هراندازه بر زبان و   
جهان درونی و جهان بیرونی 

برای ایجاد تصاویر ومعانی 
مسلط باشد؛ خواننده را 

بیشرت به رهاشدگی سوق 
می دهد. طوری که می بینیم 

در جریان آفرینش حس 
وادراک، احساس وعاطفه و 

خیاالت و تفکر و عقل در 
غزل امیر خرسو با هم 

موثرانه عمل کرده تا چهرۀ 
مطرح درغزل او یک رویداد 

عاطفی را چنان روایت کند 
که واقعأ رخ داده است. 

هنر نخواندن
هرن نخواندن، هرنی است بس مهم و آن روی نیاوردن به کتاب هایی است که در هر زمان اقبال عظیم عامه را به خود برمی انگیزد. وقتی رساله یی 

سیاسی و مذهبی یا داستان و شعری رسوصدای زیادی برانگیخت به یاد آورید آن که برای ابلهان می نویسد خواننده  فراوان پیدا می کند. نخستین رشط 
خواندن کتاب های خوب نخواندن کتاب های بد است؛ چه زندگی بس کوتاه است.«  

آرتور شوپنهاور، »کتاب و نویسندگی«

یـا  دریچـه  مثـل  کوتـاه  داسـتان   

دریچه هایـی اسـت کـه بـه روی زندگـی 

بـرای  شـخصیت هایی،  یـا  شـخصیت 

مدت کوتاهی باز می شود

قـرن اخیـر، قـرن غلبـه جهانـی داسـتان 

کوتـاه بر دیگر انواع ادبی اسـت. انسـان 

کـه  نـدارد  را  فراغـت  و  ذوق  آن  دیگـر 

رمان هـای بلنـد چنـد جلـدی بخواند؛ از 

ایـن رو بـا مطالعـه داسـتان کوتـاه گویی 

زندگـی  و  می دهـد  تسـکین  را  خـود 

کوتـاه  داسـتان  آیینـه  در  را  خـود  و  را 

می جویـد.

برشـی  کوتـاه،  داسـتان  در  نویسـنده 

داسـتان  قهرمـان  زندگـی  بـه  می زنـد 

و نقطه یـی از آن را کـه بایـد بـه مرحلـه 

در  می کنـد.  انتخـاب  برسـد  حساسـی 

داسـتان کوتـاه شـخصیت قبـالً تکویـن 

خواننـدۀ  چشـم  پیـش  و  اسـت  یافتـه 

منتظـر، در گیـرودار کاری اسـت کـه بـه 

خـود  بحرانـی  و  حسـاس  لحظـه  و  اوج 

کـه  اسـت  کاری  جریـان  در  یـا  رسـیده 

قبـالً وقـوع یافتـه امـا بـه نتیجه نرسـیده 

اسـت.

یـا  دریچـه  مثـل  کوتـاه  داسـتان 

دریچه هایـی اسـت کـه بـه روی زندگـی 

بـرای  شـخصیت هایی،  یـا  شـخصیت 

بـه  و  می شـود  بـاز  کوتاهـی  مـدت 

از  کـه  می دهـد  امـکان  فقـط  خواننـده 

ایـن دریچه هـا بـه اتفاقاتـی کـه در حال 

کنـد. نـگاه  اسـت  وقـوع 

معنـی  بـه  کوتـاه«  »داسـتان  غـرب  در 

و  گرفـت  شـکل  نـزده  قـرن  در  امـروزی 

اولیـن کسـی کـه به صـورت جـدی بدان 

ادگار  اسـت.  پـو«  آلـن  »ادگار  پرداخـت 

آلـن پـو عـالوه بـر نوشـن داسـتان های 

در  مطالبـی  هـم  تئـوری  نظـر  از  کوتـاه 

را  کوتـاه  داسـتان  و  نوشـته  آن  مـورد 

به عنـوان یـک نـوع ادبـی مطـرح کـرده 

اسـت.

در افغانسـتان داستان نویسـی 94 سـال 

داسـتان  نـگارش  بـا  و   دارد  پیشـینه 

نخسـتین  اسـت.  شـده  رشوع  کوتـاه 

الدیـن  جـامل  »سـید  داسـتان نویس، 

سـال های  بیـن  کـه  بـود  افغانـی« 

اقامتـش  مـدت  در   1270 تـا   1260

در اسـتانبول عـالوه بـر نوشـن مطالـب 

نیـز  کوتـاه  داسـتان  چهـار  گوناگـون، 

نوشـت و آن هـا را در کتابـی منترش کرد.

 ایـن کتـاب دو بـار منتـرش شـده کـه از 

چـاپ اول آن در ترکیـه اطالعـی نداریم، 

 1353 سـال  در  دوم  بـار  بـرای  ولـی 

تهـران  در  »تـوس«  انتشـارات  توسـط 

عنـوان  بـا  مجموعـه  ایـن  شـد.  منتـرش 

»قصه های اسـتاد«، شـامل داستان های 

دل ربـا«،  »شـاه زادۀ  عزیـز«،  »شـاه زادۀ 

»دلـر و اژدهـا« و »شـوم و اقبـال« بـود. 

کـه  می دهـد  نشـان  داسـتان ها  عنـوان 

هـم  داسـتان هایش  در  جـامل  سـید 

بـه  غـرب  فرهنـگ  شناسـاندن  دغدغـه 

اسـت. داشـته  را  رشقیـان 

گل احمد یما 

نازنین خلیلی پور 

آفرینشادبیورهاشدگیدرادبیات
با درنگی برغزلی از امیر خسرو



 اشـاره: بـا توجـه بـه این کـه امـروز مـردم ما در 

بدتریـن رشایـط اقتصـادی و حـاالت خـود بـه رس 

کـه  گرفتیـم  تصمیـم  مدنیـت  راه  در  می بـرد؛ 

از رشایطـی  کـه  را  موفـق  اقتصـادی  مودل هـای 

مشـابه بـه مـا یا حداقـل کمی بهرت از مـا رشوع به 

رسوسـامان  را  اقتصاد  شـان  و  کردنـد  فعالیـت 

دادنـد، معرفـی کنیـم. البتـه از موضـوع جنـگ و 

نا امنـی کـه مخـل اصلـی رشـد اقتصـاد مـا اسـت 

منی تـوان رصف نظـر کـرد، امـا بـا ایـن هـم ایـن 

و  جـوان  نسـل  امیدوار سـاخن  بـرای  مقـاالت 

سازنده کشور خالی از فایده نخواهد بود.

وقتـی یـک اقتصـاد در یک دهـه تولیـد ملی خود 

»معجـزه«  یـک  بی شـک  می کنـد،  برابـر  سـه  را 

رخ داده اسـت. بنـگالدش کشـوری اسـت کـه در 

سـال های نـه چنـدان دور به عنوان کشـوری فقیر 

نـام بـرده می شـد، امـا در یـک دهـه گذشـته بـا 

سیاسـت گذاری مناسـب رشایـط خیـز اقتصـادی 

ایـن  اقتصـادِی  راز رشـد  فراهـم کـرده اسـت.  را 

کشـور ۱۶۰میلیون نفـری ایـن بـوده کـه توانسـته 

از فرصت هـای به وجـود آمـده، نهایـت اسـتفاده را 

بـرای افزایـش تولیـد بـرد. در حـال حـارض بیش 

از ۸۰درصـد تولید این کشـور در صنعت پوشـاک 

اسـت. بوده 

ایـن کشـور توانسـته بـا بهره گیـری از تکنالـوژی، 

فراهـم  دنیـا،  کشـو ر های  بـا  تجـارت  و  تعامـل 

کـردن فضـای رقابتـی بـرای بنگاه هـا، روش هـای 

از  درسـت  بهره گیـری  و  مالـی  تامیـن  جدیـد 

نیـروی کار ارزان، در مسـیر خیـز اقتصـادی گام 

بـردارد. مطابـق پیش بینی هـا، تا سـه سـال آینده 

قـرار  توسـعه یافته  کشـور های  جـزو  کشـور  ایـن 

خواهـد گرفـت و پیش بینـی می شـود تـا ۵سـال 

آینـده تولیـد ناخالـص داخلـی آن به حـدود ۵۰۰ 

میلیـارد دالـر برسـد.

روش درست خصوصی سازی

موجـب  بـه  و  ۸۰میـالدی  دهـه  اوایـل 

ثرومتنـد  هـزاران  اقتصـاد،  در  خصوصی سـازی 

در بنـگالدش بـه وجـود آمـد کـه هـر کدام بیشـرت 

داشـتند.  دسـت  در  رسمایـه  دالـر  ۱۰۰هـزار  از 

فعـاالن  به عنـوان  مـرور  بـه  ثرومتنـد  طبقـه  ایـن 

جدیـد  تکنالوژی هـای  دنبـال  بـه   اقتصـادی 

بـرای رسمایه گـذاری مولـد رفتنـد و همـه این هـا 

اقتصـاد  بـه  کـه  بـود  جدیـدی  شـانس  همزمـان 

بـود. کـرده  رو  بنـگالدش 

رسمایه گذاری خارجی

بـود  خوش شـانس  بنـگالدش  حیـن  همیـن  در 

کـه در بدنـه جامعـه، طبقـه رسمایـه دار جدیـدی 

درحال شـکل گرفن بود و سـاختار سیاسـی و در 

راس آن رییس جمهـور بـه رسمایه گـذاری خارجی 

بـرای ارتقـای تکنالـوژی اهمیـت مـی داد.

اقبال خارجی برای اقتصاد

موافقت نامـه   جریـان  در  و   ۱۹۷۳ سـال  در 

مالتـی فیـر )MFA( کشـوهای اروپایـی و امریکا 

توافـق کردنـد کـه مقـدار پوشـاک وارداتـی خـود 

را محـدود کننـد.  توسـعه  از کشـور های درحـال 

در جریـان ایـن توافـق سـهمیه یی بـه کشـورهای 

صادر کننـده پوشـاک داده شـد و بـه موجـب آن 

کشـورهایی ماننـد جاپـان و کوریـا منی توانسـتند 

ایـن  باشـند.  داشـته  صـادرات  قبـل  انـدازه  بـه 

توسـعه نیافته یی  و  فقیـر  کشـورهای  توافـق، 

ماننـد بنـگالدش را شـامل محدودیـت صـادرات 

منی کـرد.

مزیت دست مزد ارزان

صنعـت پوشـاک از صنایعـی اسـت کـه بـه نیـروی 

کار بیشـرتی نیـاز دارد و در نتیجـه در کشـورهای 

کمـرت توسـعه یافته و پرجمعیـت با  رصفه تر اسـت. 

بنـگالدش درحال حـارض نسـبت بـه رقبـای خـود 

نسـبی  مزیـت  کارهـا  کسـب  و  ایـن  زمینـه  در 

بیشـرتی دارد بـه  عنـوان منونه حداقـل حقوق در 

بنـگالدش در حـدود ۴۱درصد حداقـل حقوق در 

کشـورهای مشـابه ماننـد ویتنـام و چیـن اسـت.

تکنالوژی و حکمرانی

در متـام کشـورها مقـررات بایـد به گونه یـی تنظیم 

شـوند کـه تکنالـوژی تـوان تـداوم و گسـرتش را 

در  آزاد  بـازار  تیـوری  براسـاس  و  باشـد  داشـته 

یـک کشـور می توانـد زمینـه یادگیـری سـازمانی 

همیـن  از  و  آورده  به وجـود  اقتصـاد  یـک  در  را 

راه، بهـره وری و تکنالـوژی را نیـز افزایـش دهـد؛ 

امـا در کشـورهای توسـعه نیافته کـه یـا بـازار آزاد 

ندارنـد یـا در نظـام بـازار آزاد عـدم رعایـت قوانین 

بسـیار شـایع اسـت، تکنالـوژی منی توانـد بـرای 

بیـاورد. دوام  بلند مـدت 

حرکت به سمت حکمرانی کارآمد

سـاختار سیاسـی در بنـگالدش بـه ایـن پختگـی 

رسـیده بود که بتواند در راسـتای تسـهیل کسـب  

کشـورها  بقیـه  تجربـه  از  اقتصـادی  وکارهـای 

اسـتفاده کنـد. برای مثال در سیسـتم بانک  داری 

 Back-to-Back( از نظـام اعتبارنامـه بـا پشـتوانه

ایـن  می کننـد.  اسـتفاده   )Letters of Credit

 Letter of( اسـنادی  اعتبارنامـه  دو  از  سیسـتم 

واسـطه  و  مقصـد  کشـور  در  همزمـان   )Credit

تشـکیل شـده اسـت.

یعنـی اگـر رشکـت بنگالدشـی نیازمند مـواد اولیه 

کشـور  ایـن  در  بانکـی  سیسـتم  بـود،  خـارج  از 

می توانـد بـه رشکـت واسـطه تضمیـن دهـد که به 

محـض رسـیدن کاال، پـول آن پرداخت می شـود و 

آن رشکـت واسـطه نیز )مثال در چین( به سیسـتم 

رشکـت  بـه  و  شـده  وصـل  خـود  کشـور  بانکـی 

فروشـنده آن کاال تضمیـن می دهـد کـه اگـر هـم 

منابـع مالـی کافـی در اختیـارش نبـود سیسـتم 

بانکـی بـه موقع بـا آن تسویه حسـاب خواهد کرد.

چشم انداز مناسب رشد اقتصادی

جمعیـت جوان تحصیل کرده و گسـرتش روزافزون 

در  اقتصـادی  رشـد  کـه  نشـان می دهـد  شـهرها 

بـه  کـه همچنـان  دارد  را  ایـن  پتانسـیل  کشـور، 

مسـیر خـود ادامـه دهـد.

چالش های پیش روی اقتصاد

بنـگالدش،  در  قابل توجـه  رشـدهای  به رغـم 

اقتصاد این کشـور همچنان با مشـکالت بسـیاری 

دسـت وپنجه نـرم می کنـد؛ بـرای منونـه جمعیـت 

باعـث  زیرسـاخت ها،  ضعـف  و  شـهرها  در  زیـاد 

شـده کـه تـداوم رشـد در کشـور مشـکل شـود. 

برخـی  مهاجـرت  محیط   زیسـتی،  مشـکالت 

بـودن  کـم  خـارج،  بـه  جـوان  جمعیـت  از 

و  خارجـی  مسـتقیم  رسمایه گذاری هـای 

دیگـر  از  همگـی  اقتصـاد،  تک محصولی بـودن 

اقتصـادی سـال های  موانعـی هسـتند کـه رشـد 

می کننـد. روبـه رو  تهدیـد  بـا  را  آینـده 

یادداشت
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اشـاره: پـروژه مشـاوره و تحقیق راجـع به تنظیـم و مدیریت زباله، 

در جریـان یـک مـاه در پنـج محـل از شـهر کابـل راه انـدازی و اجـرا 

شـده اسـت. ایـن تحقیـق براسـاس پالن از پیـش از تعیین شـده در 

سـاحات همـوار و پالنـی )کارتـه 3، کارتـه 4 و خوشـحال خـان در 

ناحیـه 5( و دو سـاحه همـوار غیرپالنـی )محلـه دیـوان بیگـی در 

ناحیـه 5( و یـک سـاحه کوهسـتانی )کول حشـمت خـان در ناحیه 

هشتم شهر کابل( اجرا شده است.

هـدف مجموعـی ایـن تحقیـق، دریافـت راه کارهـای عملـی جهـت 

اسـت  عملکردهایـی  و  پالیسـی ها  در  تأثیرگـذار  تغییـرات  اعـامل 

کـه تأثیرگـزاری ملموسـی را در مدیریـت و تنظیـم زبالـه در رسارس 

افغانسـتان داشـته باشـد. مقصـد این تحقیـق، پیدا کـردن وضعیت 

وضعیـت،  ایـن  عوامـل  و  دالیـل  عملـی،  رویکردهـای  موجـود، 

چالش هـا، معلومـات و پیشـنهادهای منطقـی و معقول و مناسـبی 

اسـت کـه راهکارهـای عملـی را جهـت مدیریـت مطلـوب زبالـه در 

شـهر کابـل پیـدا منایـد. ایـن تحقیـق سـه روش عملیاتـی )رسوی، 

مصاحبـه و مطالعـه( را مـد  نظـر گرفته اسـت. این مسـأله نیـز قابل 

ذکـر اسـت کـه دو دسـتاورد قابـل مالحظـه در ایـن تحقیـق حاصل 

است: شـده 

الـف( تشـخیص وضعیـت جاری یا موجـود مدیریـت زباله های جامد 

در شـهر کابـل از طریق ابزارهـای متنوع تحقیقی.

مراحـل  و طـی  پیشـنهادها  و  منطقـی  راه هـای  ارائـه  و  تهیـه  ب( 

زبالـه. مدیریـت  جهـت  مناسـب 

ایـن پـروژه مبتنـی بـر ارایـه راه کارهـا و پیشـنهادهای مؤثـر جهـت 

مدیریـت زبالـه در سـطح پالیسـی بـرای شـهر کابـل، به خصـوص 

بـرای نهادهـای مرتبـط چـون شـاروالی می باشـد. 

 شناخت زباله 

زبالـه  باورمنـد هسـتند کـه  ایـن بخـش،  اکـر پاسـخ دهندگان در 

هنـوز در جامعـه شـهری افغانسـتان از جملـه شـهر کابـل کـه بایـد 

منـادی از مدنیـت شـهری را بـه منایـش بگـذارد، تعریـف درسـتی 

نشـده و اقـدام مؤثـری جهـت اهمیـت مدیریت و تنظیم آن از سـوی 

سـاکنان پایتخـت صـورت نگرفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل برخـورد 

سـاکنان پایتخـت بـا زبالـه بـه گونه یـی نیسـت کـه منایانگـر یـک 

رفتـار مدنـی و شـهری باشـد. 

امـا اینکـه چـه مسـایل و عواملـی در پـی ایـن ناهنجـاری نهفتـه 

کـرد:  برجسـته  اظهـارات  ایـن  در  می تـوان  را  کلـی  پاسـخ  اسـت، 

از:  بـا محیـط عبارتنـد  رابطـه  رفتـار در  تعییـن کننـده  »عوامـل 

عوامل نگرشی، شامل هنجارها، باورها و ارزش ها

 ایـن عوامـل را می تـوان در قالـب مفاهیمـی چـون پیش فرض هـای 

رفتـاری،  مشـخص  هنجارهـای  و  باورهـا  محيـط،  زمینـه  در  كيل 

نگرش هـای ضـد محيـط، هزينه/فايـده متصـور از یـک کنـش مـورد 

بررسـی قـرارداد.

عوامل زمينه یی)بريوين( 

ايـن عوامـل شـامل انتظارهـای اجتـامع، تبليغـات، قوانـن دولتي، 

اجتامعـي،  مختلـف  رشایـط  ديگـر،  نهادهـای  و  قانـوين  عوامـل 

تسـهیل کننده  رشایـط  مي شـود.  كالن  سـيايس  و  اقتصـادي 

محیطـی تاثیـر مسـتقیم بر نحـوۀ مدیریت زباله توسـط مـردم دارد. 

رشايـط تسـهيل كننـده بـه حضـور وغيـاب رشايطـي اشـاره دارد كه 

اجـراي يـك رفتـار مشـخص را آسـان مي كنـد. 

در واقـع ممكـن اسـت فـرد قصـد انجـام رفتاري را داشـته باشـد كه 

رشايـط و محيـط زيسـت از آن حاميـت كند و يا مانع آن رفتار شـود. 

همچنیـن  دارد.  مسـتقيم  تأثـر  زباله پراكنـي  بـر  كثيـف  محيـط 

زباله پراكنـي  بـر  زبالـه  مناسـب  بـه دفـع  مربـوط  امكانـات  فقـدان 

تأثـر بـه سـزایی دارد. فقدان امكانـات مربوط به دفع مناسـب زباله 

بـه رشايطـي چـون عـدم وجـود سـطل زباله، پـر بـودن سـطل زباله، 

فاصلـه زيـاد سـطل هاي زبالـه از هـم اشـاره دارد. در واقـع فقـدان 

خدمـات رشايـط را بـراي زباله ریزی افراد تسـهيل مي كنـد. در اینجا 

مـا می توانیـم یـک نـوع رابطـه غیـر مسـتقیم بیـن فقـر و فرهنـگ 

مدیریـت زبالـه بیابیم. در جوامع فقیر سـهولت ها و امکانات مرتبط 

بـه دفـع مناسـب زبالـه کـم اسـت و از ایـن جهت شـکل گیـری یک 

فرهنـگ اجتامعـی مدیریـت درسـت زبالـه در ایـن جوامـع تـا حدی 

مشـکل تر اسـت. وقتـی ما از مـردم انتظـار داریم که زباله های شـان 

را در رسک هـا نریزنـد، بایـد امکانـات مناسـب را بـرای آنهـا فراهـم 

سـازیم تـا زبالـه را در محلـی کـه تعییـن شـده اسـت بریزند.

عوامل عادتی 

عـادت يـك عامـل کلیـدی تبيـن رفتـار محيطـي اسـت. عـادت بـه 

زباله پراكنـي، بـر زباله پراكنـي تأثـر مسـتقيم دارد. ایـن عامل فقیر 

و غنـی منی شناسـد، بـل در جوامـع بـا فرهنـگ پاییـن محیطـی، 

افـراد غنـی بـه دلیـل تولیـد بیشـرت زبالـه، بیشـرت موجـب آلودگـی 

محیطـی می شـوند. در صـورت وجـود عـادات نامناسـب، حتـی اگر 

امکانـات مربـوط بـه دفـع مناسـب زبالـه هـم موجـود باشـد مثـالً 

زباله دانی هـا در دسـرتس باشـند، امـا افـراد به جای ریخـن زباله در 

داخـل زباله دانـی، آن را در اطـراف زباله دانـی می ریزنـد.

خصـوص  ایـن  در  و  بـوده  مقـرص  بیشـرت  یـک  کـدام  اینکـه  امـا 

مسـوولند، پاسـخ شـامل هـردو )مـردم و دولـت( بـوده اسـت. چرا که 

بـه بـاور کارشناسـان، مدیریـت درسـت زبالـه بـدون مشـارکت دولت 

و مـردم امکان پذیـر نیسـت، امـا مسـوول اولیـه در ایـن زمینـه دولت 

اسـت. دولـت باید بـا تدوین پالیسـی ها و مقررات الزمـه و همچنین 

طـرح راه کارهـای موثـر بـه مدیریـت درسـت زبالـه بپـردازد و در عین 

حـال مـردم را نیـز در ایـن رونـد دخیـل بسـازد. بـا توجـه بـه اینکـه 

تولیـد کننـده اصلـی زبالـه مـردم هسـتند، دخیل سـاخن مـردم در 

مدیریـت زبالـه خیلـی مهـم اسـت. از اینجـا اسـت کـه مسـوولیت 

متوجـه مـردم نیـز می شـود. 

 ادامه دارد...

ساختار سیاسی در   
بنگالدش به این 

پختگی رسیده بود که 
بتواند در راستای 

تسهیل کسب  
وکارهای اقتصادی از 
تجربه بقیه کشورها 

استفاده کند. 

دریچه یی برای تغییر در شرایط جنگی
نظر اقتصاد دان برجسته بین المللی درباره وضعیت اقتصادی جهان در پس از کرونا رابرت جی شیلر: »تغییرات اساسی اغلب در 
شرایط جنگ رخ می دهد. اگرچه دشمن کنونی ویروس است و یک قدرت خارجی نیست، اما عالم گیری این ویروس، فضایی را ایجاد 
کرده که امکان تغییرات در این شرایط امکان پذیر به نظر می رسد. این فضا با روایاتی از درد و رنج و قهرمانی همراه با بیماری در حال 
به نظر می رسد.  اپیدمی موجب همدردی میان مردم کشورهای پیشرفته و فقیر شده و دنیا کوچک تر و صمیمی تر  گسترش است. 
همچنین دریچه یی را برای ایجاد راه ها و نهادهای جدید از جمله اقدامات مؤثرتر برای متوقف کردن روند نابرابری باز می کند. ممکن 

است انگیزه یی برای ایجاد مؤسسات بین المللی جدید پیدا کنیم که پس از اتمام این فضا همچنان پابرجا باشند.«

معجزۀ اقتصادی بنگادش
بنگادش در سال های نه چندان دور به عنوان کشوری فقیر نام برده می شد،

 اما در یک دهه گذشته شرایط خیِز اقتصادی را فراهم کرده است.

تحقیقی از مؤسسه     سبز جوانان افغانستان در کابل 

فرح آرین

پایتخت نابسامان و مدیریت زباله



رشکـت مایکروسـافت روز گذشـته اعـالم کـرد کلیـه کمک هـای 

مالـی بـه قانون گـذاران امریکایـی کـه بـا صـدور گواهی نامـه انتخاب 

جـو بایـدن به عنـوان رییس جمهـوری امریـکا مخالفـت کرده انـد را تـا 

سال ۲۰۲۲میالدی متوقف می کند.

ایـن تولید کننده نرم افزار کمک های مالی به مقامات و سـازمان هایی 

که نسـبت بـه انتخابات ریاسـت جمهوری اعرتاض کردند یا خواسـتار 

لغـو نتایـج آن شـدند را نیـز در همیـن فاصلـه زمانـی تعلیـق می کند. 

مایکروسـافت در بیانیه یی اعالم کرد با کسـب و کارها و سـازمان های 

دیگـری مذاکـره می کنـد کـه خواهـان تقویـت دموکراسـی هسـتند. 

اخیـر چالش هایـی در  وقایـع  اسـت:  آمـده  ایـن رشکـت  بیانیـه  در 

به وجـود  )PAC( رشکت هـای مختلـف  اقـدام سیاسـی  کمیته هـای 

آورده اسـت.

بـرد اسـمیت، رییس مایکروسـافت، در ۲۱جنوری بـه کارمندان اعالم 

کـرد طـی ۴سـال گذشـته ۲۰درصـد کمک های مالـی کمیتـه اقدام 

سیاسـی این کشـور به افـرادی تعلق گرفته که مخالـف کالج الکرتال 

بوده انـد. کالـج الکـرتال یا مجمع گرداننـدگان آخرین مرحلـه از روند 

طوالنـی گزینش ریاسـت جمهوری امریکا اسـت.

کمیتـه اقـدام سیاسـی در ده هـا رشکـت بـزرگ امریکایـی کمک های 

مالـی بـه ۱۴۷سـناتور و اعضـای کنگـره را متوقـف کرده انـد کـه بـا 

تاییـد گواهـی انتخـاب جـو بایـدن به عنـوان رییس جمهـوری مخالف 

ماریـوت،  واملـارت،  از  عبارتنـد  رشکت هـا  ایـن  از  برخـی  بوده انـد. 

AT&T، آمـازون کام کسـت و امریکـن اکسـپرس.

ایـن درحالـی اسـت کـه کمیته هـای اقـدام سیاسـی گـوگل و جرنال 

الکرتیـک نیـز کمک هـای مالـی تـا سـال ۲۰۲۲میـالدی را متوقـف 

کرده انـد.

***

رندر و مشخصات سه موبایل 
اقتصادی جدید موتوروال فاش شد

موتـوروال  می دهـد  نشـان   GSMArena گـزارش جدیـد خرگـزاری 

 G رسی  جدیـد  موبایل هـای  رومنایـی  بـرای  آماده شـدن  حـال  در 

و E اسـت کـه دو دسـتگاه از آن هـا مدتـی پیـش در شـایعه ها بـا نـام 

Moto Capri و Moto Capri Plus مطـرح شـدند. به تازگـی اعضـای 

رسـانه های XDA و Techniknews رنـدر منتسـب بـه دو ایـن موبایل 

Capri را فـاش کرده انـد کـه درنهایـت قـرار اسـت موتـوروال موتـو جی 

 Motorola( ۳۰ و موتـوروال موتـو جـی )Motorola Moto G10( ۱۰

Moto G30( نامیـده شـوند . دو موبایـل مذکـور  به ترتیـب مدل هـای 

Capri و Capri Plus هسـتند و اطالعـات فاش شـده نخسـتین بار 

 Motorola Moto E7( مشـخصات و رنـدر موتـوروال موتـو ای ۷ پـاور

Power( را نیـز فـاش می کننـد. 

قـرار  و  می شـود  شـناخته   Capri لقـب  بـا   Moto G10 موبایـل 

موتـوروال در سـال   Moto G موبایـل رسی  ارزان قیمت تریـن  اسـت 

۲۰۲۱ باشـد و بـا قیمـت ۱۸۰دالـر بـه بـازار بیایـد. ایـن موبایـل بـه 

نـرخ  و   HD+ و وضـوح بریدگـی قطره یی شـکل  بـا  صفحه منایشـی 

نوسـازی ۶۰هرتـز مجهـز اسـت. در حال حـارض، اطالعاتـی از ابعـاد 

منی دانیـم.   Moto G10 موبایـل  صفحه منایـش 

Capri ملقب به G10 موتوروال موتو

در پنـل پشـتی موبایـل موتـوروال موتـو G10 به احتـامل بسـیار زیـاد 

پالسـتیکی اسـت و الگـوی موج دار دیـده می شـود و از دوربین اصلی 

۴۸مگاپیکسـلی به همـراه دوربیـن ماکـرو ۲مگاپیکسـلی و دوربیـن 

عمق سـنج ۲مگاپیکسـلی میزبانـی می کنـد. 

 Capri لقـب  بـا  کـه  اسـت   G30 موتـو موبایـل فاش شـده  دومیـن 

Plus شـناخته می شـود و طبـق شـایعه های پیشـین، شـامره مدلش 

 G10 شـبیه بـه G30 اسـت. طراحـی کلـی موبایـل موتـو XT2129

اسـت؛ بـا ایـن  تفـاوت کـه در G30 از پنـل پشـتی بافـت دار خـری 

نیسـت و به جـای آن پنلـی صـاف  و اسـتنداردتر را شـاهد هسـتیم. 

ظاهـرا ایـن موبایـل قـرار اسـت بـه صفحه منایـش ۹۰هرتـز و دوربین 

سـلفی ۱۳مگاپیکسـلی مجهـز باشـد.

Capri Plus ملقب به G30 موتوروال موتو

موبایـل موتـو G30 احتـامال بـه پردازنـده  اسـنپدراگون ۶۶۲ و ۴ یـا 

۶جی بی حافظه  رم و ۶۴ یا ۱۲۸ جی بی حافظه  ذخیره سـازی مجهز 

خواهد شـد. پنل عقبی موتو G30 از دوربین اصلی ۶۴مگاپیکسـلی 

میزبانـی می کند کـه در کنار آن دوربین ۱۳مگاپیکسـلی فوق عریض 

و دو دوربین ۲مگاپیکسـلی به چشـم می خورند. یکـی از دوربین های 

دومگاپیکسـلی لنـز ماکـرو خواهـد داشـت و از دوربیـن دوم بـرای 

 Moto عمق سـنجی صحنه ها بهره برده خواهد شـد. موبایل موتـوروال

 Phantom( احتـامال بـا قیمـت ۲۱۶دالـر در رنگ هـای سـیاه G30

Black( و آبـی )Pastel Sky( بـه بـازار عرضـه می شـود.

دانـش و تکـنالوژی
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مایکروسافت کمک های مالی به 
مخالفان بایدن را متوقف می کند

مهـره دار  خزنـدگان  از  گروهـی  دایناسـورها   

بودنـد که حـدود ۲۳۵میلیون سـال پیـش در دورٔه 

تریـاس پسـین به وجـود آمدنـد و در جریـان رویداد 

انقـراض تریاس–ژوراسـیک به صـورت جانـوران برتر 

در خشـکی درآمدنـد و سـلطه آن هـا بـر خشـکی تـا 

پایـان دوره کرتاسـه ادامـه یافـت. بـا وقـوع رویـداد 

انقـراض کرتاسـه-پالیوژن بیش تـر آن هـا بـه غیـر از 

می شـوند  خوانـده  پرنـدگان  امـروزه  کـه  یک تبـار 

منقرض شدند.

بررسـی بازمانده هـای کهن بـال )آرکیوپرتکـس( در 

۱۸۶۱ نشـان دهندٔه رابطه یـی بیـن دایناسـورها و 

پرنـدگان اسـت. دانشـمندان امـروزه در اسـکلیت 

فقـط  کـه  کرده انـد  پیـدا  را  اسـتخوانی  پرنـدگان، 

از  در دایناسـورها وجـود داشته اسـت. رصف نظـر 

خیلـی  نیاپرنـده  سنگ واره شـده،  اثرهـای  حضـور 

کوچـک(  درنـده  )دایناسـور  آراسـته آرواره  شـبیه 

اسـت.

تحقیقاتـی کـه در حـدود سـال ۱۹۷۰ انجام شـده 

احتـامل  بـه  َددپـا  دایناسـورهای  می دهـد  نشـان 

زیـاد نیـاکان پرنـدگان هسـتند؛ در واقـع، بسـیاری 

از دیرین شناسـان، پرندگان را مانند دایناسـورهای 

کـه  باورنـد  ایـن  بـر  و  می گیرنـد  درنظـر  بازمانـده 

دایناسـورها و پرنـدگان بایـد بـا هـم زیـر یک گونـه 

قـرار داده شـوند. امـروزه ۱۰۰۰۰گونـه از پرندگان 

بـه ایـن گـروه تعلـق دارند.

دانشـمندان   ،۲۰ قـرن  نخسـت  نیمـٔه  حـدودا 

دایناسـورها را جانورانـی تنبـل، خنـگ و خـون رسد 

تحقیقـات  وجـود،  ایـن  بـا  می آوردنـد.  به شـامر 

گسـرتدٔه انجام شـده در سـال ۱۹۷۰ ایـن نظریه را 

تاییـد می کند کـه آن ها حیواناتی بـا دگرگونی های 

بدنـی زیـاد بودنـد و اغلـب خـود را بـا واکنش هـای 

متقابـل اجتامعـی سـازگار می کردنـد. مدرکـی از 

پرندگانـی مربـوط بـه دسـتٔه ددپایـان شـدیدا ایـن 

تغییـر نظریـه را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.

در  دایناسـور  فوسـیل های  اولیـن  کـه  زمانـی  از 

اسـکلیت  شـدند  شـناخته  نوزدهم میـالدی  سـدٔه 

آن هـا زیبنـدٔه موزیم هـای رسارس دنیـا شـده اند و 

شـده اند  جهانـی  فرهنـگ  از  بخشـی  دایناسـورها 

خواهنـد  باقـی  بزرگ سـاالن  و  کـودکان  میـان  و 

فلم هـا  و  کتاب هـا  پرفروش تریـن  در  آن هـا  مانـد. 

هـر  و  بوده انـد  چهـره  ژوراسـیک(،  پـارک  )ماننـد 

پوشـش  رسـانه ها  را  دایناسـورها  از  تازه یـی  یافتـٔه 

می دهنـد. اغلـب به طور غیررسـمی هرگونـه خزندٔه 

پیشـاتاریخ نظیر دواندازه دندان، خزنـدگان بال دار 

را  موساسـور  و  پلسیوسـور  ماهی خزنده سـانان،  و 

نیـز دایناسـور می نامنـد. در حالـی کـه به معنـای 

یادشـده  جانـوران  از  یـک  هیـچ   کلمـه  دقیـق 

نیسـتند. دایناسـور 

از آن جـا کـه پسـتانداران در مقایسـه بـا خزنـدگان 

امـروزی هوشـیارتر و فعال تـر هسـتند ایـن پرسـش 

مبارزه جویـی  بـرای  آن هـا  چـرا  کـه  می آیـد  پیـش 

تحـت  مناطـق  بـه  ایـن  از  زودتـر  دایناسـورها  بـا 

از دالیـل  نیامدنـد. یکـی  فرمانروایـی دایناسـورها 

فعـال،  دایناسـورها  خـود  کـه  اسـت  آن  محتمـل 

بوده انـد.  خون گـرم  و  هوشـیار 

وضـع خـاص بـدن دایناسـورها حاکـی از چابکـی 

بـا  مقایسـه  در  آن هـا  اسـتخوان های  آن هاسـت. 

خـون رسد  و  خون گـرم  چهارپایـان  اسـتخوان های 

امـروزی، دارای مجراهایـی اسـت که نشـان دهنده 

کـه  سـنگ واره هایی  آن هاسـت.  خون گرمـی 

نسـبت شـکارچی بـه شـکار را نشـان می دهـد، از 

همچـون  دایناسـورها،  کـه  می کنـد  حکایـت  ایـن 

خزنـدگان  برخـالف  و  خون گـرم  پسـتانداران 

خـون رسد بـه مقادیـر زیـادی غـذا نیـاز داشـته اند.

اگـر دایناسـورها خون گـرم بودنـد، ایـن موضـوع به 

توضیـح چیرگـی درازمـدت آن هـا کمـک می کنـد. 

دایناسـورها بزرگ تـر از پسـتانداران هم زمـان خـود 

تخـم  از  تـازه  کـه  دایناسـورهایی  حتـی  بوده انـد؛ 

از بیش تـر پسـتانداران بزرگ تـر  خـارج می شـدند 

نقـش  پسـتانداران  کـه  اسـت  واضـح  بوده انـد. 

جانـوران  نقـش  دایناسـورها  و  کوچـک  جانـوران 

کـه  هنگامـی  حتـی  می کردنـد.  ایفـا  را  بـزرگ 

چندیـن رویداد انقراض گوناگون تنوع دایناسـورها 

را کاهـش داد، دایناسـورهای بازمانـده هنـوز هـم 

بزرگ تـر از پسـتانداران بودنـد و قـادر بودنـد کـه 

و آن دودمان هـای  را حفـظ کننـد  موقعیـت خـود 

اصلـی را فراهـم آورنـد کـه فرگشـت دوبـاره از آن ها 

مـی آورد. به وجـود  را  بـزرگ  جانـوران 

تنهـا هنگامـی کـه دایناسـورها در جریـان انقـراض 

بـه  پسـتانداران  رفتنـد،  میـان  از  کرتاسـه  پایـان 

داخـل مناطـق مسـکونی خالـی راه یافتنـد تـا بـه 

نوبـه خـود بـر محیـط خشـکی چیرگـی یابنـد.

پیـش  قرن هـا  بـه  دایناسـورها  شـناخت  سـابقه 

نـام  ایـن  بـه  لزومـا  این کـه  بـدون  بازمی گـردد. 

آن هـا  از  درسـتی  درک  حتـی  یـا  شـوند  شـناخته 

بشـود.

چینایی هـا آثار و اسـتخوان های یافت شـده آن ها را 

بـه اژدهـا نسـبت می دادنـد. درحالی کـه اروپاییان 

آن هـا را بقایـای نفیلیـم یـا موجوداتـی غول آسـا که 

در طوفان بزرگ کشـته شـدند می دانسـتند.

سـال  در  کـه  بـود  گونه یـی  اولیـن  ایگوآنـودون، 

گیدیـون  انگلیسـی  زمین شـناس  توسـط   ۱۸۲۲

مانتـل کـه متوجه تشـابهاتی میان فوسـیل های آن 

و ایگوانـای امـروزی شـده بـود، کشـف شـد. اولین 

بعـد  سـال  دو  دایناسـورها  دربـارٔه  علمـی  مقالـه 

توسـط ویلیـام باکلند، اسـتاد دانشـگاه آکسـفورد و 

در رابطـه با مگالوسـور که فوسـیل آن بـه تازگی در 

نزدیکـی آکسـفورد کشـف شـده بـود، منتـرش شـد.

توجـه  مـورد  زودی  بـه  جانـوران  ایـن  مطالعـه 

هامیش هـای علمـی اروپایـی و امریکایی شـد و در 

ریچـارد  انگلیسـی،  باستان شـناس   ،۱۸۴۲ سـال 

او مشـاهده  را اخـرتاع کـرد.  واژه دایناسـور  اوون، 

کـرد کـه در میـان بقایـای دایناسـورهایی کـه تا آن 

زمـان کشـف شـده بودنـد تشـابهاتی وجـود دارد، 

به همیـن دلیـل تصمیـم گرفـت رده بنـدی جدیدی 

ویکتوریـا  ملکـه  همـرس  کمـک  بـا  او  کنـد.  تهیـه 

تـا  آورد  به وجـود  را  لنـدن  طبیعـی  تاریـخ  موزیـم 

کلکسـیون ملـی فوسـیل ها و بقایای دایناسـورها را 

بـه منایـش بگـذارد.

یکـی از اولیـن دایناسـورهایی که در امریکا کشـف 

شـد، هادروسـور فولکی بود که در سـال ۱۸۵۸ در 

نیوجرسـی کشـف شـد. ایـن اکتشـاف بسـیار مهـم 

بـود، چـرا کـه ایـن اولین اسـکلیتی بـود کـه تقریبا 

به طـور کامـل پیـدا شـده بـود، و در ضمـن نشـان 

مـی داد کـه این جانور بدون شـک دوپا بوده اسـت. 

کـه  می کردنـد  فکـر  دانشـمندان  زمـان  ایـن  تـا 

چهـار  روی  بـر  مارمولک هـا  همچـون  دایناسـورها 

پـای خـود حرکـت می کردنـد.

سـنگ واره  شـکار  دوره  ابتـدای  اکتشـاف  ایـن 

رقابـت  به طوری کـه  بـود،  امریـکا  در  دایناسـورها 

شـدید میـان ادوارد درینکـر کوپـه و اتنیـل چارلـز 

ایـن  شـد.  معـروف  اسـتخوان  جنـگ  بـه  مـارش، 

درگیـری تقریبـا ۳۰سـال، تـا ۱۸۹۷، سـال مـرگ 

کـوپ )کـه متـام دارایـی خـود را در ایـن راه خـرج 

کـرده بـود( انجامید. به این ترتیـب مارش که تحت 

حامیـت مالـی سـازمان زمین شناسـی امریـکا بـود 

از ایـن جنـگ پیـروز بیـرون آمـد. کلکسـیون کـوپ 

امـروزه در مـوزه تاریـخ طبیعـی امریکا و کلکسـیون 

ییـل نگهـداری می شـوند. مـارش در دانشـگاه 

دایناسـورها  کشـف  بـرای  تجسـس  پـس،  آن  از 

وسـعت  جنـوب گان  در  حتـی  جهـان،  رسارس  در 

یافـت. امـروزه امریـکای جنوبـی به ویـژه آرژانتایـن 

و چیـن کـه در اعـامق خاک هـای آن فوسـیل های 

پیـدا  کاملـی  اسـکلیت های  و  دسـت نخورده 

می گیرنـد. قـرار  خاصـی  توجـه  مـورد  شـده اند، 

بزرگرتین دایناسور جهان 

بزرگ تریـن  فوسـیل  می گوینـد  دانشـمندان 

زندگـی  زمیـن  کـره  روی  تاکنـون  کـه  موجـودی 

کـرده را در آرژانتایـن پیـدا شـده اسـت. طـول ایـن 

دایناسـور ۴۰مـرت و ارتفـاع او ۲۰مـرت بـوده اسـت.

حـدود  او  وزن  کـه  عظیم الجثـه  دایناسـور  ایـن 

افریقایـی(  ۱۴فیـل  وزن  مجمـوع  )برابـر  ۷۷تـن 

تخمیـن زده می شـود، گیاه خـوار بـوده و احتـامال 

در آخریـن دوره حیات دایناسـورها بـروی کره زمین 

اسـت. می زیسـته 

بـه  متعلـق  فوسـیل  ایـن  می گوینـد  دانشـمندان 

دوره  در  کـه  تایتاناسورهاسـت  گونه هـای  از  یکـی 

کرتاسـه زندگـی می کردنـد. دوره کرتاسـه پـس از 

دوره هـای تریـاس و ژوراسـیک، سـومین دوره میان 

زیسـتی اسـت کـه حـدود ۶۵میلیـون سـال پیـش 

بـوده اسـت. دوره کرتاسـه ۷۰میلیون سـال به طول 

انجامیـده اسـت.

ایـن فوسـیل کـه فقـط اسـتخوان سـاق پـای او بـه 

انـدازه قـد یک انسـان اسـت، ابتدا مـورد توجه یک 

دهقـان در منطقـه فلیچـا قـرار گرفـت. جایـی کـه 

حـدود ۲۵۰کیلومـرتی غـرب پاتاگونیـا واقـع شـده 

است.

و  زمیـن  الیه هـای  سـن  اسـاس  بـر  دانشـمندان 

قـرار  آن هـا  میـان  در  فوسـیل ها  کـه  صخره هایـی 

دایناسـورهای  می زننـد  تخمیـن  بودنـد  گرفتـه 

۱۰۰میلیـون  تـا   ۹۵ حـدود  گیاه خـوار  غول پیکـر 

سـال پیـش در جنگل های پاتاگونیا می زیسـته اند.

بزرگ تریـن فوسـیلی کـه پیـش از ایـن یافـت شـده 

بـود نـام آرژانتیناسـور به خـود گرفتـه بـود و ۷تـن 

سـبک تر از ایـن فوسـیل جدیـد بـود.

بـا وجـود ایـن، داکـرت پـل بـرِت، دایناسورشـناس 

اطمینـان  بـرای  لنـدن، می گویـد  موزیـم طبیعـی 

کشف شـده  بقایـای  روی  بیش تـر  بایـد  کامـل 

تحقیـق کـرد. او پیدا کـردن ۱۵۰اسـتخوان متعلق 

بـه ایـن گونـه جدیـد دایناسـور کمـک بزرگـی بـه 

تحقیقـات در ایـن بـاره می کنـد چـرا کـه محققـان 

وزن و انـدازه ریـکارددار قبلـی یعنـی آرژانتیناسـور 

را تنهـا بـر اسـاس چنـد اسـتخوانی کـه پیـدا کـرده 

بودنـد، تخمیـن زدنـد.

»خیلـی جالـب توجـه اسـت کـه مـا یـک سـاروپودا 

امـا  کرده ایـم،  پیـدا  دیگـر  تایتاناسـور(  )زیرگونـه 

بـرای ایـن کـه بتوانیـم دقیق بگوییـم که ایـن گونه 

از دایناسـورها تـا چـه انـدازه می توانسـتند بـزرگ 

شـوند، نیـاز بـه یافـن منونه هـای دیگـری از ایـن 

گونـه اسـت.«
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کناره گیری دومین مرد ثروتمند جهان از مدیرعاملی »آمازون«
جـف بـزوس: »تـا شـش  ماه دیگـر از مدیرعاملـی ایـن رشکت عظیـم کنار مـی روم.«  وی البته مدیـر اجرایی آمـازون خواهد بود. جـای او را 
انـدی َجسـی، یکـی از مدیـران ارشـد آمازون خواهد گرفت. بزوس گفته بازنشسـته نخواهد شـد که بـا این کار فرصت بیش تری برای رسـیدگی 
بـه رسمایه گذاری هـای دیگـرش چـون پـروژه بلـو اوریجیـن بـرای سـاخت راکت های فضایـی، روزنامـه واشنگنت پسـت و صندوق زمیـن بزوس 

خواهد داشت.

گردآوردنده: نجمه رسا

تحقیقات نشان می دهد دایناسورهای َددپا به احتمال زیاد نیاکان پرندگان هستند



روز  ارساییـل  نخسـت وزیر  نتانیاهـو؛  بنیامیـن 

جلسـه  در  دومین بـار  بـرای  )20دلـو(  دوشـنبه 

محکمه رسیدگی به اتهاماتش رشکت کرد.

در  اولین بـار  ایـن  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

تاریـخ ارساییـل اسـت کـه رهـر یـک دولـت محکمه 

شـده و به پرونده فسـاد مالی او)نتانیاهو( رسـیدگی 

می کنـد.

رشـوه،  گرفـن  اتهـام  بـه  ارساییـل  نخسـت وزیر 

کاله بـرداری و نقـض اعتـامد عمومـی روبـه رو اسـت. 

نتانیـا در جلسـه دیـروز محکمـه اش به گونـۀ رسـمی، 

متـام اتهامـات را رد منـوده و خـود را بی گنـاه عنـوان 

کرد.

بنیامیـن  محکمـه،  جلسـه  برگـزاری  بـا  هم زمـان 

نتانیاهـو بـا انتشـار پیـام ویدیویی از طرفـداران خود 

خواسـت کـه به دلیـل نگرانی هـای ناشـی  از ویـروس 

کرونـا، تجمعاتـی برگـزار نکننـد. 

برگـزار  زمانـی  در  نتانیاهـو  آقـای  محکمـه  جلسـه 

آینـده  مـاه  اسـت  قـرار  کشـور  ایـن  کـه  می شـود 

چهارمیـن  ایـن  کنـد.  برگـزار  عمومـی  انتخابـات 

انتخاباتـی اسـت که طی دو سـال در ارساییل برگزار 

می گـردد.

آقـای نتانیاهـو بـه عنـوان رهـر حزب دسـت راسـتی 

لیکـود، تاکنـون طوالنی تریـن دوران نخسـت وزیری 

ارساییـل را برعهده داشـته اسـت. او از سـال ۲۰۰۹ 

تـا کنـون نخسـت وزیـر بوده اسـت.

آقـای نتانیاهـو بیـن سـال های ۱۹۹۶ تـا ۱۹۹۹ هم 

نخسـت وزیر ارساییـل بود.

ملـزم  شـود،  محکـوم  اگـر  نتانیاهـو حتـی  بنیامیـن 

بـه اسـتعفا نخواهـد شـد و تـا زمـان خامتـه هـر گونه 

کـه  مبانـد  قـدرت  در  می توانـد  نظـر  تجدیـد 

چنیـن رونـدی ممکـن اسـت ماه هـا یـا سـال ها 

بکشـد.  طـول 

از ناظـران بین املللـی گفته انـد کـه در  برخـی 

اداره  بـرای  نخسـت وزیر  توانایـی  صـورت،  ایـن 

کشـور زیـر سـوال مـی رود.

اتهامات چیست؟

نخسـت وزیر ارساییـل سـه پرونـده قضایـی دارد 

 ۴۰۰۰ و   ۲۰۰۰  ،۱۰۰۰ پرونده هـای  بـه  کـه 

معـروف هسـتند. او در ایـن سـه پرونـده بـا اتهامـات 

رشـوه، کاله بـرداری و نقـض اعتـامد عمومـی مواجـه 

است.

بـه عنوان مثال، او متهم شـده کـه در مقابل دریافت 

اقداماتـی  نفـع آن هـا  بـه  بانفـوذ  از تجـار  هدایایـی 

انجـام داده یـا در ازای پوشـش خـری مثبـت، بـه 

توسـعه انتشـار روزنامـه ارساییلـی »یدیـوت آرونـوت« 

ایـن  متـام  نتانیاهـو  بنیامیـن  اسـت.  کـرده  کمـک 

اتهامـات را رد کـرده اسـت.

روسـیه،  در  تظاهـرات  راه انـدازی  بـا  هم زمـان   

واشـبه دنبال کودتـای ارتـش میامنـار، بـرای سـومین  

روز هـزاران نفـر از شـهروندان میامنـار علیـه این کودتا 

دسـت بـه تظاهـرات زده و کودتای نظامیـان را محکوم 

کردند.

روز  سـومین  در  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

اعتصـاب رسارسی کارگـران و کارمنـدان در میامنـار، 

احیـای  و  سـوچی  سـان  آنـگ  آزادی  خواسـتار  آن هـا 

شـدند. دموکراسـی 

بـر بنیـاد گزارش ها، هـزاران نفر در یانگـون و مانداالی 

شـهرهای اصلـی میامنـار تجمـع کـرده و راهپیامیـی 

کردند. برگـزار 

تجمعـات اخیـر پس از آن برگزار شـد که روز یک شـنبه 

)19دلـو( میامنـار شـاهد بزرگ تریـن اعرتاضـات ایـن 

کشـور در یـک دهـه گذشـته بود.

اخیـرا نظامیـان میامنـار بـا ادعـای تقلـب در انتخابات 

پارملانـی، قـدرت را در ایـن کشـور به دسـت گرفـت.

خانـم  رهـری  بـه  دموکراسـی  ملـی  اتحادیـه  حـزب 

کسـب  بـا  بـود  توانسـته  گذشـته  مـاه  در  سـوچی 

پیـروزی  بـه  پارملانـی  انتخابـات  در  آرا  از  ۸۳درصـد 

برسـد امـا پـس از این پیـروزی، نظامیان خانم سـوچی 

و دیگـران رهـران حـزب 

را  انتخابـات  پیـروز 

کـرد. بازداشـت 

کـرد  اعـالم  نظامیـان 

بـه مـدت یـک سـال  کـه 

دسـت  در  را  حکومـت 

می گیرنـد و اکنـون قدرت 

هلینـگ،  آنـگ  میـن  بـه 

ارتـش  کل  فرمانـده 

اسـت. شـده  منتقـل 

نظامیـان  همـه،  ایـن  بـا 

میامنـار از هفتـه گذشـته 

نظامـی  شـورای  یـک 

یـازده نفـره تشـکیل داد. 

ایـن شـورا تاکنـون اعـالم 

اسـت. نکـرده  نظـری 

معرتضـان، عمومـا اقشـار 

گوناگون را شـامل می شـوند، از جملـه وکال، کارمندان 

بانـک و همچنـان کارمنـدان دولـت. حدود هـزاران تن 

از معلـامن نیـز در حـال راهپیامیی هسـتند.

قطـع  کـه  شـده  برگـزار  حالـی  در  اعرتاضـات  ایـن 

تلفـن  خطـوط  روی  بـر  محدودیـت  اعـامل  و  انرتنـت 

از سـوی نظامیـان، نتوانسـته بـود مانـع برگـزاری ایـن 

بـرای  نظامیـان  شـود.  اعرتاضـی  راهپیامیی هـای 

فیسـبوک،  بـه  دسرتسـی  اعرتاضـات،  از  جلوگیـری 

بـود. کـرده  ممنـوع  را  اینسـتاگرام  و  توییـرت 

مقام هـای ایـاالت متحـده اعـالم کردنـد کـه جـو 

کـه  دارد  تصمیـم  امریـکا  رییس جمهـوری  بایـدن، 

سـازمان  بـرش  حقـوق  شـورای  بـه  را  واشـنگن 

ملل متحد بازگرداند.

یک شـنبه  شـامگاه  آسوشـتیدپرس  خرگـزاری 

گـزارش  امریکایـی  مقام هـای  از  نقـل  بـه  )19دلـو( 

ایـن کشـور و  بلینکـن، وزیرخارجـه  آنتونـی  داد کـه 

یـک دیپلـامت ارشـد امریـکا در جیـوا گفته انـد کـه 

واشـنگن بـه عنـوان عضـو ناظـر بـه شـورای حقـوق 

بـرش سـازمان ملل متحـد بازخواهـد گشـت و نگاهـی 

نیـز بـه انتخابـات دارد تـا بـه عنـوان عضـو کامـل این 

شـورا برگزیـده شـود.

ایـن خرگـزاری می نویسـد کـه تصمیم دولـت بایدن 

کنگـره  محافظـه کار  مناینـدگان  انتقـاد  بـا  احتـامال 

امریـکا و گروه هـای طرفـدار ارساییـل مواجـه شـود.

یکـی از مقام هـای ایـاالت متحـده بـه آسوشـیتدپرس 

گفـت کـه دولت بایدن اعتقاد دارد که شـورای حقوق 

بـرش سـازمان ملل باید دسـت به اصالحـات بزند، اما 

بهرتیـن راه بـرای تشـویق بـه تغییـر عضویـت در ایـن 

شـورا در عیـن حـال پای بنـدی به اصول اسـت.

وی افـزود کـه شـورای حقـوق بـرش نهاد مهمـی برای 

کسـانی اسـت کـه علیـه اسـتبداد و بی عدالتـی در 

رسارس جهـان می جنگنـد و ایـاالت متحـده بـا ایـن 

هـدف در آن حضـور می یابـد کـه اطمینـان یابـد از 

ایـن امـکان بالقـوه می تـوان اسـتفاده کـرد.

بـا  خـود  نـام  انتشـار  عـدم  رشط  بـه  مقام هـا،  ایـن 

مجـوز  کـه  چـرا  کرده انـد،  گفتگـو  آسوشـیتدپرس 

را  آن  تصمیـم،  ایـن  اعـالم  از  قبـل  کـه  نداشـته اند 

کننـد. علنـی 

بـه گفتـۀ آن هـا، اگرچـه ایاالت متحـده تا پایان سـال 

جـاری میـالدی عضـو بـدون حـق رای در ایـن شـورا 

خواهـد بـود، اما قصـد دارد جایگاه یکی 

از سـه کشـور اروپایی عضو کامل شـورا، 

اتریـش و ایتالیـا و دمنـارک را کـه اواخر 

سـال جـاری بـه رای گذاشـته می شـود، 

تصاحـب کند.

ترمـپ،  دونالـد  ایـن،  از  پیـش 

رییس جمهـور پیشـین ایـاالت متحـده، 

در سـال ۲۰۱۸ در اعـرتاض بـه آن چـه 

بـرش  حقـوق  شـورای  نامناسـب  مترکـز 

نامیـد،  ارساییـل  بـر  ملـل  سـازمان 

لغـو  را  شـورا  ایـن  در  امریـکا  عضویـت 

همچنـان  ترمـپ  آقـای  دولـت  کـرد. 

نسـبت بـه عضویـت برخی از کشـورهای 

اسـتبدادی در این شـورا معرتض بود، از جمله چین، 

کوبـا، اریـرته، روسـیه و ونزوئـال کـه همگـی متهـم بـه 

هسـتند. بـرش  حقـوق  نقـض 

بایدن: برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، تحریم ها را لغو منی کنیم
جو بایدن، رییس جمهوری امریکا می گوید که حارض نیست برای بازگرداندن ایران به میزمذاکره، تحریم ها را لغو کند.  

بایدن که در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه سی بی اس صحبت می منود، به رصاحت بیان کرد:»این ایران است که باید به تعهدات خود بازگردد و سپس 
امریکا تحریم ها علیه تهران را لغو خواهد کرد.«

اظهارات آقای بایدن در حالی مطرح می شود که علی خامنه یی، رهرب ایران روز یک شنبه )19دلو( تاکید کرده بود: تا زمانی  که تحریم های ایران به صورت 
عملی برداشته نشود، تهران به تعهدات برجامی خود بازنخواهد گشت.
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برای دومین بار نخست وزیر ارساییل به جلسه محکمه اش حضور یافت

تظاهرات هزاران شهروند میانمار علیه کودتای ارتش این کشور

امریکا به شورای حقوق برش سازمان ملل متحد باز می گردد
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پوتین به رییس مجلس ایران
 وقت مالقات نداد

محمدباقـر قالیبـاف رییـس مجلس ایران در سـفرش به روسـیه که 

می خواسـت بـا والدیمیرپوتیـن رییس جمهوری روسـیه دیـدار کند اما 

آقای پوتین به او وقت مالقات نداد.

بـه گـزارش العربیـه، در حالی کـه قـرار بـود، قالیبـاف در اولیـن سـفر 

خارجـی خـود بـه عنـوان پیـک رهـر ایران بـه دیـدار پوتین بـرود، این 

دیـدار به دلیـل پروتکل هـای ویـژه کرملیـن در دوران کرونـا لغـو شـده 

است.

از روز شـنبه )۱۸دلـو( تیـم مشـاورین رییـس مجلـس ایـران بـا مانـور 

بسـیار و تاکیـد براین کـه قالیبـاف بـه عنوان»امیـن و فرسـتاده رهـر« 

انتخـاب شـده و قـرار اسـت کـه پیـام مکتوب و مهـم علـی خامنه یی را 

بـه پوتیـن برسـاند، فضـای رسـانه یی را بـرای ایـن سـفر آمـاده کردند.

از سـوی هم، برخی ناظران این ماجرا را به انتخابات ریاسـت جمهوری 

۱۴۰۰ ایـران ارتبـاط داده انـد و رفتارهـای قالیبـاف را تـالش عجوالنه 

بـرای تبلیغـات انتخاباتـی دانسـته کـه دسـت مایه طنـز و متسـخر در 

فضای مجازی شـده اسـت.

قالیبـاف پیـش از سـفر سـه روزه بـه مسـکو، در نشسـت خـری در 

میـدان هوایـی مهرآبـاد تهـران به خواسـت علـی خامنه یی رهـر ایران 

بـر روابـط راهـردی بـا روسـیه اشـاره کـرد و افـزوده بود که مشـرتکات 

زیـادی میـان ایـران و روسـیه در مسـایل منطقه یـی و جهانـی وجـود 

نگاه هـای  پیشـرد  بـرای  بیشـرت  هامهنگـی  مسـتلزم  ایـن  و  دارد 

مشـرتک »در چارچـوب تشـکیالت جدیدتـر« اسـت.

***

واشنگتن خواستار توقف فوری 
حمالت حوثی ها به سعودی شد

وزارت خارجـه ایاالت متحده روز دوشـنبه )۲۰دلو( بـا ابراز نگرانی 

شـدید در مـورد حمالت مکرر حوثی ها،خواسـتار توقـف فوری حمالت 

ایـران در داخـل یمـن و علیـه مناطـق  شـبه نظامیان مـورد حامیـت 

غیرنظامی در جنوب پادشاهی عربستان سعودی شد.

بـه گـزارش العربیـه، ایـن وزارت در بیانیه یـی از شـبه نظامیان حوثـی  

خواسـت تـا عملیـات برهم زننـده ثبـات را متوقـف و به طـور سـازنده به 

تالش هـای بین املللـی بـرای برقـراری صلـح در یمـن بپیوندنـد.

حالی کـه  در  کـرد،  اعـالم  بیانیـه  ایـن  در  امریـکا  خارجـه  وزارت 

رییس جمهـوری امریـکا گام هایـی را بـرای پایـان دادن بـه جنگ یمن 

برمـی دارد و پادشـاهی سـعودی نیز ورود به روند گفتگوهـا برای پایان 

دادن بـه بحـران را تایید کـرده، ایاالت متحده عمیقـا از ادامه حمالت 

حوثی هـا ابـراز نگرانـی می کنـد.

ایـن وزارت، همچنـان از شـبه نظامیان حوثی خواسـت تـا فورا حمالت 

علیـه غیرنظامیـان در داخـل خاک سـعودی را متوقف سـازند و نیز هر 

حمـالت نظامـی جدیـدی در داخـل یمن که جز سـختی  و رنج بیشـرت 

بـرای مـردم یمن چیـزی به همراه نخواهـد داشـت، را متوقف کنند.

در ایـن بیانیـه، وزارت خارجـه بـا بیـان این که اکنـون زمان آن رسـیده 

تـا به جنگ یمن پایان داده شـود، از حوثی ها خواسـت تـا از اقدامات 

مشـارکت  بـه  خـود  پای بنـدی  و  ورزیـده  امتنـاع  ثبـات  برهم زننـده 

سـازنده در تالش هـای مارتـن گریفتـس فرسـتاده ویـژه سـازمان ملـل 

بـرای برقـراری صلـح را اظهـار کنند.

بـا ایـن همـه، ائتـالف عربـی حامیـت از دولـت قانونی یمن یک شـنبه 

)۱۹دلـو( از ره گیـری و رسنگونـی ۴ فرونـد پهپـاد حوثـی مبب گـذاری 

شـده کـه بـه سـوی خـاک سـعودی هدایت شـده بود، خـر داد.

ائتـالف عربـی اعـالم کـرد ایـن ۴پهپـاد حوثـی طـی ۳حملـه جداگانه 

بـه سـوی سـعودی هدایـت شـده بودنـد کـه در آخریـن آن ۲پهپـاد 

مبب گـذاری شـده توسـط ائتـالف ره گیـری و منهـدم شـد.

محکومیت هـا  از  موجـی  سـعودی  علیـه  حوثی هـا  حمـالت  ادامـه 

و واکنش هـای گسـرتده عربـی را به دنبـال داشـته و در ایـن راسـتا، 

کشـورهای مـرص و اردن و نیـز شـورای همـکاری خلیجـی و سـازمان 

همـکاری اسـالمی ادامـه حمـالت حوثی ها علیه سـعودی را به شـدت 

محکـوم کردنـد.
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امباپه متدید می کند؛ اما به این رشط 

به نظر می رسد که بحران مالی رئال مادرید و تعلل مدیران رئال مادرید، نزدیکان امباپه را به این فکر انداخته است که قراردادش را با پی اس جی متدید   
کنند. رئال مادرید در حال حارض به خاطر بحران کرونا با مشکالت مالی شدیدی دست و پنجه نرم می کند. 

ماه ها تالش و مذاکره رئال مادرید برای کاهش 25درصدی دست مزد بازیکنان فعال به نتیجه یی نرسیده و رسمایه گذاری فلورنتینو پرز برای ساخت 
برنابیوی جدید باعث شده تا باشگاه در مضیقه مالی باشد. در چنین رشایطی امباپه و نزدیکانش منی خواهند آینده وی را به قضا و قدر واگذار کنند و 

می خواهند تا قبل از یورو 2021 همه چیز مشخص شود. 

در بیسـت ونهم فـروری سـال ۲۰۲۰، زملـی خلیلـزاد، فرسـتادۀ ویژۀ 

امریـکا در امـور افغانسـتان، بـا مالبـرادر، معـاون سیاسـی گـروه طالبان، 

توافقـی دوجانبـه را امضـا کـرد؛ توافقـی که گویـا عمری طوالنـی نخواهد 

داشـت و بـا پایـان کار ترمـپ، این توافق هـم حداقل دچـار تغییر خواهد 

گروه هـای  از  کـه  بودنـد  سـپرده  تعهـد  طالبـان  توافـق  ایـن  در  شـد. 

تروریسـتی کـه امنیـت ملـی امریـکا را هـدف قـرار می دهنـد، حامیـت 

نکـرده و همینطـور در مقابـل تجهیـز، رسبازگیـری و متویـل ایـن گروه ها 

در افغانسـتان، مامنعـت ایجـاد کننـد. برعـالوه توافـق کـرده بودنـد که با 

دولـت افغانسـتان نیز وارد گفتگو شـده و بر رس حکومـت آینده، چانه زنی 

کننـد. امریـکا نیـز متعهد شـده بـود تا تعـداد نیروهـای خود را در کشـور 

کاهـش داده و در ظـرف نـه و نیم ماه، متـام نیروهای نظامی و غیرنظامی 

خود را خارج کند.

ایـن توافـق در زمـان دولـت ترمـپ، بـه مرحلـۀ اجرا گذاشـته شـد. امریکا 

حتـی زودتـر از موقـع توافق شـده، به کاهـش نیروهای خود اقـدام کرد و 

حمـالت هوایـی خود بر مواضـع طالبان را کاهش داد. از سـویی طالبان 

و  برگرداندنـد  امریکایـی  نیروهـای  جهـت  از  را  تفنگ شـان  نشـانۀ  نیـز 

همینطـور اعـالم کردنـد کـه دیگر بـا گروه هـای تروریسـتی بین املللی از 

جملـه القاعـده، ارتباطـی نخواهنـد داشـت. آزادسـازی پنج هـزار زندانی 

بـا زمینه سـازی خلیلـزاد از سـوی دولـت، رسآغـاز مذاکـرات میـان افغانی 

شـد و دولـت بـا گـروه طالبـان، وارد گفتگوی مسـتقیم شـد.

امـا انتخابـات امریـکا مذاکـرات میان افغانـی را با کندی مواجه سـاخت. 

مذاکره کننـده  گروه هـای  کارشناسـان،  برخـی  نظـر  بـر  بنـا  بسـا  چـه 

عامدانـه مذاکـرات را معطـل می سـاختند تـا بـر اسـاس نتیجـۀ انتخابات 

امریـکا، در ایـن مـورد تصمیـم بگیرنـد. بـا متـام کشـمکش های داخلـی 

در مـورد انتخابـات امریـکا، باالخـره جوبایـدن بـه کاخ ریاسـت جمهوری 

امریـکا وارد شـد. پیـروزی بایدن و اختـالف نگاه دموکرات ها به سیاسـت 

آمـدن احتامل هـای زیـادی در قبـال  باعـث به وجـود  امریـکا،  خارجـی 

موضـع دولـت بایـدن در مـورد صلـح افغانسـتان شـد. از احتـامل ملغـی 

خلیلـزاد،  زملـی  تبدیل شـدن  احتـامل  تـا  دوحـه  توافـق  اعالم کـردن 

مناینـدۀ ویـژۀ امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان.

پـس از نزدیـک یـک هفتـه از ورود بایـدن بـه کاخ سـفید، مشـاور امنیـت 

ملـی امریـکا، جیـک سـالیوان در گفتگوی بـا حمدالله محـب از بازنگرِی 

توافـق دوحـه از سـوی دولت بایـدن خـر داد. همینطور آنتونـی بلینکن، 

وزیـر خارجـۀ امریـکا هـم در مـورد بازنگـری ایـن توافـق، خـر داده بـود. 

اعـالم دولـت بایـدن مبنـی بـر بازنگـری توافـق دوحـه، باعـث گامنه های 

سـوال  اسـت،  شـده  توافـق  ایـن  در  بایـدن  تغییـرات  مـورد  در  زیـادی 

اساسـی ایـن کـه: بایدن چـه تغییراتـی در توافق دوحه مـی آورد؟ آیا آن را 

لغـو می سـازد؟ آیـا در آن تعدیل ایجـاد می کند؟ و سـناریوهای احتاملی 

ایـن تغییرات چیسـت؟ 

بایدن توافق نامه را ملغی نخواهد کرد

بایـد اشـاره کرد کـه دولت بایدن از دیـدگاه قانونی مجاز اسـت که توافق 

دوحـه را ملغـی بسـازد؛ زیـرا این توافق مسـیر کنگـرۀ امریـکا را نگذرانده 

و توافقـی اسـت میـان حکومـت ترمـپ و گروه طالبـان. لذا دولـت ایاالت 

رییس جمهـور جدیـد  و  نیسـت  توافـق  ایـن  بـه  متعهـد  امریـکا  متحـدۀ 

امریـکا، می توانـد ایـن توافـق را باطـل اعـالم کند.

در کنـار ایـن صالحیـت بایـدن، بـاز هـم بـه نظـر منی رسـد دولـت بایدن 

ایـن توافـق را ملغـی اعـالم کند. 

بـر  بین امللـل،  مسـایل  پژوهشـگر  و  دانشـگاه  اسـتاد  رسـولی،  علـی 

ایـن بـاور اسـت کـه: »ایـن توافـق در خطـوط کلـی خـود موافـق خـط 

هـم  و  دموکرات هـا  هـم  اسـت.  بایـدن  شـخص  و  دموکرات هـا  مشـی 

جمهوری خواهـان خواسـتار پایـان دادن بـه جنـگ طوالنـی افغانسـتان 

و  موافـق دیـدگاه دموکرات هـا  توافـق، در کلیـت خـود  ایـن  و  هسـتند 

بایـدن اسـت« لـذا بـه نظـر منی رسـد کـه بایـدن ایـن توافـق و نتیجـۀ دو 

سـال تالش هـای فرسـتادۀ ویـژۀ امریـکا را باطـل اعـالم کـرده و مسـیر را 

از نـو بپیامیـد.

بایدن در مورد خروج نظامیان، تغییر خواهد آورد

روابـط  حـوزۀ  در  نویسـنده  و  دانشـگاه  اسـتاد  جویـا،  خـردورز  هـادی 

بین امللـل، معتقـد اسـت کـه بایـدن در مـورد خـروج نیروهـای امریکایی 

از افغانسـتان تغییـر مـی آورد. بـه بـاور ایـن اسـتاد دانشـگاه، بایـدن بـه 

احتـامل زیـاد خـروج نیروهـای نظامی را بـه تعهدات طالبان گـره خواهد 

زد و در قبـال کاهـش نیروهـای خـود، خواسـتار قطـع رابطـۀ طالبـان بـا 

گروه هـای تروریسـتی و پای بنـدی آنـان بـه تعهداتشـان خواهـد شـد. 

در  کـه  متعـددی  گزارش هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  می گویـد  جویـا  آقـای 

مـورد نقـض تعهـد طالبـان و ارتبـاط ایـن گـروه بـا گروه هـای تروریسـتی 

بین املللـی وجـود دارد، احتـامل ایـن کـه بایدن بر اسـاس توافـق دوحه 

عمـل کـرده و نیروهـای خـود را در مـاه مـی، از افغانسـتان خارج بسـازد، 

بعیـد اسـت. او بـا توجـه بـه گزارش هایی کـه منترش شـده، خـروج نیروها 

را کنـد سـاخته و چـه بسـا ایـن رونـد را متوقـف کنـد.

بایدن، تاریخ تعیین منی کند

معقتـد  روابط بین امللـل،  پژوهشـگر  و  دانشـگاه  اسـتاد  آریـا،  سـلطان 

اسـت کـه بایـدن نـه تنهـا در تاریـخ تعیین شـده در توافـق دوحـه پای بند 

نخواهـد بـود، بـل هیـچ نـوع تاریخـی برای خـروج کامـل تعییـن نخواهد 

کـرد. بـه بـاور آقـای آریـا، بایـدن خـروج و کاهـش نیروهـای امریکایـی را 

وابسـته بـه تعهـدات طالبـان می کنـد، امـا در مـورد خـروج کامـل، تقویم 

زمانـی و یـا تاریـخ معینـی را در نظـر نخواهد گرفـت بل آنچه بـرای بایدن 

در مسـالۀ کاهـش و خـروج نیروهـای نظامـی اهمیـت دارد، عمـل کـردن 

طالبـان بـه توافقات شـان اسـت.

بایدن، همسویی با ناتو و باقی ماندن در افغانستان

همینطـور آقـای آریـا تاکیـد می کنـد کـه بایـدن، بـه دلیـل همسـویی  که 

بـا ناتـو و کشـورهای اروپایـی دارد، در مـورد خـروج کامـل از افغانسـتان، 

تصمیـم مجـدد خواهـد گرفـت. بـه بـاور آقـای آریـا: »کشـورهای اروپایـی 

و  ندارنـد  مثبتـی  نـگاه  افغانسـتان  از  قبـال خـروج  ناتـو، در  اعضـای  و 

بارهـا نگرانـی خـود را در ایـن مـورد، اعـالم داشـته اند. در بیانیـۀ اخیـر 

هدف منـد،  ترورهـای  در  طالبـان  نقـش  مـورد  در  اروپایـی  کشـورهای 

ایـن نگرانـی بـه صـورت کامـل مشـاهده می شـود. از سـویی آقـای بایدن 

بین املللـی و متحـدان خارجـی  بـا سـازمان های  بـر همـکاری  همـواره 

امریـکا تاکیـد کـرده اسـت، وابسـتگی و تاکید بایـدن به همـکاری با ناتو 

و کشـورهای اروپایـی، ایـن احتـامل را قوت می بخشـد که بایـدن، با ناتو 

و کشـورهای اروپایـی هم گام شـده و مسـالۀ خـروج کامل از افغانسـان را 

بـه کلـی منتفی سـازد.«

بایدن، به پرستيژ امریکا در محیط بین امللل می اندیشد

علـی رسـولی بـر ایـن بـاور اسـت کـه آنچـه بـرای دموکرات هـا و بایـدن 

اهمیـت دارد، پرسـتیژ امریـکا در عرصـۀ بین امللـل و جایـگاه ایـن کشـور 

بـه عنـوان مدافـع دموکراسـی و ژانـدارم جهانـی اسـت. لذا بایـدن تالش 

خواهـد کـرد کـه خروج از افغانسـتان، باعث پایین آمدن جایـگاه امریکا و 

رضبه خوردن پرسـتیژ این کشـور نشـود. این پژوهشـگر روابـط بین امللل 

معتقـد اسـت کـه )بایـدن منی خواهـد افغانسـتان بـه ویتنـام دوم امریـکا 

بـدل شـده و امریـکا به عنـوان یک شکسـت خورده تلقی شـود. بـل بایدن 

در پـی آن اسـت کـه ضمـن خـروج از افغانسـتان، ایـن خـروج مسـووالنه 

بـوده و پرسـتیژ امریـکا را حفـظ کند.(

بایدن و تیم او به حقوق برش، حقوق زنان و دموکراسی ارزش می دهند

بـر توافـق دوحـه  از سـوی دموکرات هـا  از نقدهایـی کـه همـواره  یکـی 

وارد می شـد، ناسـازگاری ایـن توافـق بـا ارزش هـای امریکایـی همچـون 

دموکراسـی و دفـاع از آزادی هـای فردی بـود. در هیچ جـای توافق دوحه 

اسـمی از دموکراسـی و یا آزادی های فردی برده نشـده اسـت. همینطور 

در ایـن توافـق، مسـالۀ حقـوق زنـان نیـز بـه فراموشـی سـپرده شـده بود.

امـا بایـدن و تیـم او، بـه ارزش هایـی همچـون دموکراسـی، حقـوق بـرش، 

حقـوق زبـان، آزادی هـای فـردی و در کل ارزش هایـی کـه امریـکا خود را 

مدافـع آنـان می دانـد، اولویـت می دهنـد. بـه بـاور هـادی خـردورز جویا، 

وجـود شـخصی ماننـد کامـال هریـس، کـه بـه عنـوان مدافع حقـوق زنان 

و حقـوق اقلیت هـا شـناخته می شـود، باعـث  می شـود تـا تیـم بایـدن، به 

مسـایلی همچـون حقـوق زنـان و حقـوق بـرش اهمیـت داده و از طالبان، 

تعهداتـی را در قبـال ایـن مـوارد مطالبـه کننـد. آقـای جویـا بـر ایـن باور 

اسـت کـه بـر خـالف ترمـپ کـه تنهـا بـرای او خـروج و بـه تعبیـری فـرار 

از افغانسـتان مهـم بـود، بـرای بایـدن ارزش هایـی همچـون دموکراسـی 

از  ایـن ارزش هـا را فـدای خـروج  او  و آزادی هـای فـردی مهـم اسـت و 

افغانسـتان نخواهـد کـرد. 

جمع بندی

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه بایـدن 

ضمـن حفـظ اصـول کلی توافـق دوحـه، تغییراتـی در این توافـق خواهد 

آورد. از جملـه اینکـه بایـدن کاهـش نیروهـای امریکایـی را بـه عملکـرد 

طالبـان نسـبت بـه تعهدات شـان گـره می زنـد و چـه بسـا کـه برخـالف 

ترمـپ، تاریخـی را بـرای خـروج کامل از افغانسـتان معین نکنـد. برعالوه 

بـه دلیل همسـویی  کـه بایدن با ناتو و کشـورهای اروپایـی دارد، احتامل 

اینکـه خـروج کامـل از افغانسـتان را منتفی سـازد، زیاد اسـت. همینطور 

تیـم بایـدن و بـه ویـژه کامـال هریـس، بـه دلیـل اولویتـی کـه نسـبت بـه 

حقـوق بـرش و حقـوق زنـان دارنـد، مالحظـات و تغییراتـی را در توافـق 

دوحـه در راسـتای حفـظ ایـن ارزش هـا، اعـامل خواهنـد کـرد.

بایدنباتوافقدوحهچهمیکند؟
اعالم دولت بایدن مبنی بر بازنگری توافق دوحه، باعث گمانه های زیادی در 

مورد تغییرات بایدن در این توافق شده است
محمدهادی ابراهیمی

گزارش

که څه هم انسان داسې یو ژوندی موجود الله  )ج( خلق کړی دی. چې له پیدا کېدو رسه يې 

سم دځينو شیانو پرزوینه ور باندې کړې ده. چې د هغوی له جملې څخه یوه هم ژبه ده. ژبه 

دپوهولو را پوهولو وسېله ده. چې ددغې مهمې وسېله په واسطه انسانان یو بل ته معلومات لېږده 

وی. او په خپل منځ کې رسه اړیکې ټېنګه وي. 

دهمدې ژبې په واسطه یو او بل رسه پېژين که دنړۍ پرمختللو هېوادونو ژبې چې په بې ساري 

توګه پرمخ تليل دي. یواځنی عوامل يې دهغو ملتونو پرمختګ بللی شو. په دې لویه ارته ځمکه 

کې چې کوم انسانان ژوند کوي په مختلفو ژبو باندې ګړيږي. په نننۍ نړۍ کې تر 7000 زرو 

پورې ژبې شتون لري. 

چې ده هغوی له جملې څخه يې دګوتو په شامر ژبې پر مختليل دي. لکه انګلیيس، چینايي، 

فرانسوي، جرمني، هسپانوي، رويس او عربې دي. دا ځکه چې دهمدغو ژبو وګړو په ډېر زیار او 

کوښښ رسه نوې اعرتاګانې قوي اقتصاد پر مختللې تکنالوجي او همدارنګه د طبابت په برخه کې 

دقوي درملو او واکسینونو منځته راوړل همدا المل دی. چې ژبو يې په بې ساري ډول پرمختګ 

کړی دی. 

کومې ژبې چې پرمخ ځي یا پرمختګ کوي څو الملونه لرې. چې په لنډ ډول باید ورته نغوته وکړو. 

لومړۍ: هغه ژبه پرمخ تللی يش چې دیني مذهبي او کلتوري قوانین يې پر خپلې ژبې وي. لکه 

عريب ژبه موږ اوتاسو ټول ددې شایدان یو چې دعربۍ ژبې پرمختګ غټ المل همدا دی. لوی 

او سرت آسامين کتاب قران عظیم شان په عربۍ ژبې باندې راعلی دی. دآحادیثو لوی کتابونه 

دمذاهیبو فقهي مسایل دنړۍ ټول مسلامن ملت له هغوی څخه استفاده کوي. اود ژوند په چارو 

کې يې عميل کوي. وګړي يې پرخپلې ژبې لیک اولوست اوپه نورې اسالمي نړۍ کې هم دیني 

زده کړې په همدې ژبې مروجې دي. او داسې نور مثالونه هم شتون لري. چې دا ژبه يې پرمختللو 

ژبو په کتار کې اودرولې ده. 

دوهم اقتصاد: دنړۍ پر مخ چې کوم زبرځواک هېودونه موجود دي. او خپل اقتصاد يې غښتلی 

کړی او کوم بل هېواد ته يې دفقر الس نه دی اوږد کړی. د ډېر کار او زیار په نتېجه کې خپلې 

اړتیاوې پوره کړې. دژوند ټول سهولتونه يې دخپلو وګړو له پاره مهیا کړي. لوې لوې فابرېکې لکه د 

موټر جوړولو فابرېکه، دتعمېرايت سامان االتو فابرېکې او همدا رنګه چې انسان په خپل ژوند کې 

کومو الزمي شیانو ته اړ دی هغویي دنړۍ ګوټ ،ګوټ ته ورسوي. نوځکه به يې ژبې هم پرمختګ 

کوي. لکه په اوسنۍ نړۍ کې دچین هېواد د قوي اقتصاد په لرلو رسه يې ژبه څومره دپرمختګ 

په حال کې ده. 

دانګلیيس ژبه څخه وروسته په نړۍ کې دوهمه ژبه بلل کېږي. دنړۍ په اکریت لویو او وړو ښارونو 

کې دچین هېواد توکي پېر اوپلور کېږي همدا کار د دویو دژبې دپرمحتګ سبب ګرځېدلی دی. او 

بل دا چې د زیات نفوس درلودل هم یو المل کېدايش. 

دریم المل احرتاګانې: دټکنالوجۍ کوم پرمختليل وسایل چې موږ په ورځني ژوند کې کارو . 

اومفیده ګټه تر اخلو. که هغه دانسانانو د تګ راتګ وسایل دي. داړیکو نېولو دستونزو حل کولو 

وسایل دي. چې انسانان يې له سختو کړاونو څخه خوندي کړل په دغو اخرتاګانو کې چې کوم 

هېوادونه الس لري عبارت له انګلستان، جرمن، فرانسه، روسیه، او دامریکا متحده ایاالت دي. 

د همدغو ماملکو ژبې دنړۍ له سرتو پر مختللو ژبو څخه ګڼل کېږي. کله چې یو نوی شی کشف 

کړل يش. دخپلې ژبې نوی ویی)لغات( ورته پېدا کوي. چې بیا نورو ژبو ته هم همغه لغات ور دننه 

کېږي. لکه زموږ دهېواد ميل او رسمي پښتو او دري ژبو ته راغيل دي. مثال موبایل، کمپیوتر، 

فیسبوک، ټویټر، ګوګل، او داسې نور پورته مې چې کوم هېوادونه یاد کړل هم دغښتيل اقتصاد 

لرل او هم يې دنوې ټکنالوجۍ رامنځته کول یا نوې اخرتاګانې اوبل داچې دمجربو لېکواالنو او 

ادیبانو درلودل چې خپلې ژبې ته يې په يب ساري توګه کار کړی دی. 

د وروسته پاتې هېوادونو وګړو هڅه دا ده چې د پرمختللو هېوادونو ژبې زده کړي. دا ځکه چې په 

نړۍ کې د روزۍ ګټلو ژبې همدا ژبې دي. که دې نه وي زده ستونزو رسه مخ کېږي. دايې یو بل 

دپر مختګ سرت المل دی. دنړۍ نورو قومونو هم همدا ژبې زده کړي نوځکه يې دغو ژبو پرمختګ 

کړی دی. لکه څرنګه چې دنړۍ غريب هېوادونه له پرمختګ څخه وروسته پاتې دي. همدا ډول 

يې ژبې هم دنړۍ له قوي غښتلو ژبو څخه وروسته پاتې شوي. 

څلورم المل وليس مالتړ: که موږ دګران هېواد دوه رسمي او ميل ژبې پښتو او دری ته ځیر شو 

دنړۍ دنورو ژبو څخه ډېرې په ټیټه کچه کې قرار لري. دا ځکه چې کوم کړنې چې دیوې ژبې د 

پرمختګ المل کېږي هغه مو نه دي تررسه کړي هر انسان حق لري چې پر خپلې مورنۍ ژبې ليک 

لوست وکړي افغان ولس ته په کار دی چې تربل هر څه واړندې خپلو ژبو ته ډېره پاملرنه وکړي. 

یواځنۍ د پښتو ژبه وه چې خپلو وینکو په مالتړ ژوندۍ پاتې شوه دحکومت په دربار کې هم اجرات 

په نوموړې ژبې باندې نه وو. په اوسني وخت کې ورته ډېره پام لرنه شوې دځینو لېکواالنو، ادیبانو، 

او ژباړونکو له خوا آن په ګوګل کې يې شاملېدل نه خیرېدونکی خدمت بللی شو موږ باید خپلو ژبو 

ته دنر په برخه کې زیات کار وکړو او دژبې دا برخه بډایه وساتو. کوم قومونه چې قوي اقتصاد قوي 

ټیکنالوجي غښتيل علأم، ادیبان، لېکواالن لري ژبې هم پرمختګ کوي. 

په رساج االخبار کې محمود طرزي دژبې په باره کې لېکيل وو»هر قوم به زبان خود هر زبان به 

ادبیات خود زنده میامنند« ژباړه هر قوم په خپلې ژبې هره ژبه پر خپلو ادبیاتو ژوندۍ پاتې کېږي. 

دهېواد دا دوه ژبې چې تر اوسه ژوندۍ پاتې دي. څه هڅه زموږ د تېرو لېکواالنو ادیبانو آثارو وجه 

ده اوبله وجه يې زموږ دوګړو ده چې په خپل منځ کې ورباندې ګړيږي. د ترکې ولس څومره خپلې 

ژبې ته کار کړی دی. 

ترکي وایي، ترکي لېکي، ترکي لويل، ددې ژبې پاتې کېدل یوازې اویوازې دخپلو وینکو مالتړ بللی 

شو. نو موږ حو خپلو خوږو اودرندو مورنیو ژبو ته هيڅ هم نه دي کړي. که موږ وغواړو چې ژبه مو 

دنورو ژبو په شان پرمختللې اوژوندۍ وي. نو ډېر کار اوزیار ته رضورت دی. که چېرې دنړۍ نورو 

ژبو زده کول غواړو نو په کار د چې په څنګ کې خپله مورنۍ ژبه له یاده او نه باسو خپل حق يې 

اداکړو. 

داځکه چې همدا ژبه مو دنړۍ نورو قومونو ته ور پېژين موږ له په کار ده چې پر خپلو ژبو ویویاړ وکړو 

اوڅه مو چې په خپل وس او توان کې دي. هغومره ورته دخدمت جوګه شو. پرېنږدو چې نورې ژبې 

مو پرخپلې ژبې یرغل وکړي دا هڅه باید وکړو چې خپله ژبه ولېکو ويې لولو ويې وايو که د نړۍ 

پرمختللو ژبو په کتار کې نه شو اودروی دومره حو باید وکړو چې له نورو ژبو یرغل څخه يې خوندي 

وساتو. یو شاعر وايي »بلې ژبې زده کول که لوی کامل دی/ خپلې ژبې هېرول بې کاميل دی.«

در کاخ سفید حضور یابد و اعالم کرد که سیاست های حکومت بیل کلینتون با اندیشه او از هرن 

در تضاد است. ریچ سال ها در دانشگاه های آمریکا از جمله استنفورد و کرنل تدریس کرد. آدرین 

ریچ یکی از تاثیرگذارترین شاعران جهان در نیمه قرن بیستم به شامر می رود که با آثار خود تاثیر 

عمیق و قابل توجهی بر توسعه ایده ها، تئوری ها و جنبش های رهایی بخش زنان در دهه ۷۰ 

میالدی گذاشت. او اعتقاد راسخی به ایجاد برابری بین انسان ها با هر جنسیت و نژاد داشت که 

در اشعارش نیز به طرز چشمگیری آن را نشان می دهد.

د ژبې د پرمختګ الملونه
لېکونکی: خیرمحمد سلطاين


