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در افغانستان، اولویت های متفاوت
به معنای اتخاذ سیاست های

بسیار متفاوت است

عــنوان های مـهم

برای توقف خشونت چه می توان کرد؟
آگاهان امور:  دیپلامسی فعال، فعالیت فرهنگی و قوه 

قهریه، مهم ترین ابزار برای توقف خشونت هاست.

شهرسازی تاکتیکی
مدیریت فضاهای عمومی و جامعه مدنی
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بـر بنیـاد معلومـات دقیـق از منابـع موثـق، رییس جمهور غنـی در آخرین   

سـفر زملـی خلیـل زاد بـه کابل، درخواسـت مالقـات بـا وی را رد کرده اسـت. 

گفتـه می شـود پیـش از ایـن در آخریـن بـاری کـه رییس جمهـور و خلیـل زاد 

دیـدار داشـتند، مالقات شـان به تنـش لفظـی کشـانیده شـده و رییس جمهور 

خلیـل زاد را از اتـاق مالقـات بیـرون کـرده و به وی هشـدار داده بـود که دیگر 

وارد افغانستان نشود.

امـا خلیـل زاد ایـن دیپلومـات کارکشـته جنـگ و صلح بـار دیگـر از آقای غنی 

خواهـان دیدار شـده بـود که توسـط وی پذیرفته نشـد.

جزییاتـی از ایـن مالقات هـا در دسـرس نیسـت کـه محتـوای اصلـی جلسـه 

چـه بـوده و بـرای چـه آقـای غنـی آشـفته شـده و خلیـل زاد را از اتـاق مالقات 

بیـرون کـرده اسـت، ولـی توافـق بـا طالبـان هـم در ابعـاد کالن و هـم در 

جزییـات نشـان می دهـد کـه خلیـل زاد نه تنهـا بـه منایندگـی  از...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

پایـه عرفان یا معرفت عرفانی به کشـف و شـهود و ذوق   
و عشـق اسـتوار اسـت. وحدت الوجـود و وحدت الشـهود 
هـردو از طریـق ذوق، شـهود و عشـق رابطـه انسـان را با خدا 
یـا هسـتی حقیقـی بیـان می کنـد. فالسـفه مسـلامن مشـایی 
از  تـا  کرده انـد  مطـرح  را  واجب الوجـود  درنهایـت 

ممکن الوجود فرق شود.
نتوانسته اند  عشق  و  ذوق  بدون  فالسفه  اسالم  جهان  در 
به درستی حرکت کنند؛ آن ها عالقه مند عرفا بوده اند. ادبیات 
فلسفی متایل شدید و حتی درآمیختگی با عرفان دارد. غزالی 
از منطق ارسطویی  اما  فلسفه مشاء می پردازد؛  به رد  باآنکه 

وسیعاً استفاده می کند. فلسفه ارشاق با تاکید

د جوالی شپاړسمه
نومويت  او  تکړه  ژبې  پښــتو  د  شپاړســمه«  جوالی  د   
لیکوال ایمل پســريل د لنډو کیســو نهمه ټولګه ده، چې د 
اکســوس کتــاب خپروندیــې لخوا پــه  ۱۳۹۸ملریز لېږدیز 
لنډو کیســو امتــه  کال کې چاپ شــوی ده. د لیکوال د 
ټولګه » ده کیســه کوله« نومیږي، چې ال دمخه د اکسوس 

کتاب خپرندویې ټولنې چاپ کړې وه.

زعفران کشور مقام نخست 
ذایقه  بین املللی  انستیتوت 
اتحادیۀ اروپا را کسب کرد

آب رسانی  »رشکت های 
خصوصی، کابل را به لبه بحران 

آب کشانیده است«

کاهش 30 درصدی مهاجرت
در رسارس دنیا

ارساییل تحت فرماندهی ستاد مرکزی 
امریکا در خاورمیانه قرار گرفت

رسنوشت تفکر ناب فلسفی
در روایت چهره غزالی از خاقانی

بودجه 1400 گروگان اختالف دو قوا

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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راه مدنیت: رحمت الله اندر، سخنگوی دفر   

شورای امنیت ملی کشور در واکنش به خروج 

که  گفت  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 

بر  منفی  تاثیر  امریکایی،  رسبازان  کاهش 

وضعیت جنگ در کشور ندارد.

پیام  یک  در  )۲۷جدی(  شنبه  روز  اندر  آقای 

هم اکنون ۹۶درصد  که  است  گفته  ویدیویی 

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  توسط  عملیات 

کشور انجام می شود و به همین خاطر افزایش 

بر  منفی  تاثیر  خارجی،  نیروهای  کاهش  و 

وضعیت جنگ در کشور ندارد.

روز  این گفته ها در حالی مطرح می شود که 

جمعه )26جدی( وزارت دفاع امریکا اعالم کرد 

که شامر رسبازان خودشان را در افغانستان به 

دو هزار و ۵۰۰تن کاهش داده است.

بر اساس اعالمیه وزارت دفاع امریکا در دو دهه 

گذشته این کم ترین تعداد رسبازان این کشور 

در افغانستان می باشد.

در اعالمیه این وزارت آمده که امروز نسبت به هر 

زمانی دیگر به ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح 

تحت رهربی افغان ها نزدیک شده و در نتیجه 

آن می توان به یک تفاهم سیاسی و آتش بس 

دایمی دست یافت.

وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده که به همراهی 

همچنان  ناتو،  پیامن  عضو  کشورهای  دیگر 

از  و حامیت  آموزش  تروریزم،  به عملیات ضد 

نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد.

دفر  سخنگوی  نعیم،  محمد  هم،  سویی  از 

سیاسی گروه طالبان در قطر در رشته توییتی 

استقبال  امریکایی  رسبازان  تعداد  کاهش  از 

کرده و گفت که خروج بیشر نیروهای امریکا، 

گامی عملی در جهت توافق دوحه و دست یابی 

به موفقیت است.

بین  توافق نامه  شدن  عملی  که  می گوید  او 

امریکا و گروه طالبان به نفع هر دو کشور و هر 

دو ملت خواهد بود.

عملی  از  پیام خود همچنان  در  نعیم  محمد 

کردن تعهدات طالبان اطمینان داده و از طرف 

مقابل نیز همین خواست را دارد.

این در  حالی ست که امریکا و گروه طالبان در 

را  توافقی  میالدی،  ماه فربوری سال گذشته 

به امضا رسانید، در این توافق نامه آمده است 

مرحله یی  صورت  به  امریکایی  نیروهای  که 

ماه می  تا  و  یافت  تدریجی کاهش خواهد  و 

۲۰۲۱به صفر برسد.

گروه طالبان نیز در این توافق نامه تعهد کرده 

که بر نیروهای امریکایی در خاک افغانستان 

حمله نخواهند کرد و رابطه اش را با گروه های 

تروریستی از جمله شبکۀ القاعده قطع خواهند 

کرد.

راه مدنیت: عبداالحد ولی زاده، سخنگوی 

نتیجه  در  که  گفت  هرات  پولیس  فرماندهی 

شلیک افراد نفوذی گروه طالبان در ولسوالی 

غوریان والیت هرات، ۱۲ نیروی خیزش مردمی 

کشته شده اند.

آقای ولی زاده روز شنبه )۲۷جدی( در صحبت 

با روزنامه راه مدنیت گفت که که این رویداد 

فرماندهی  مری   ۲۰۰ در  گذشته اش  شب 

پولیس این ولسوالی رخ داده است.

به گفتۀ او، سه تن از افراد نفوذی گروه طالبان 

۱۲نیروی خیزش مردمی را کشته و افزون بر 

با خود  نیز  را  تجهیزات جنگی شان  آن، متام 

برده اند.

سوی  از  هیات  یک  که  داشت  تاکید  او 

فرماندهی پولیس هرات تعیین و جهت بررسی 

بیشر این رویداد به ساحه اعزام گردیده است.

ولسوالی غوریان از جمله ولسوالی های ناامن 

هرات می باشد که هفتۀ گذشته گروه طالبان بر 

بازار این ولسوالی حمله منوده، فرمانده پولیس 

این ولسوالی را همراه با سه رسباز دیگر کشته 

بودند.

ولسوالی غوریان، یکی از ولسوالی نزدیک به 

طالبان  گروه  تحرکات  افزایش  با  است،  شهر 

در این ولسوالی، مردم هرات نگران اند که دامه 

ناامنی به داخل شهر هرات گسرش نباید.

راه مدنیت: فواد احمدی، سخنگوی وزارت   

اعالم کرد که زعفران  و تجارت کشور  صنعت 

افغانستان مقام نخست انستیتوت بین املللی 

ذایقه اتحادیۀ اروپا را کسب کرد.

آقای احمدی روز شنبه )۲۷جدی( گفت که 

زعفران کشور جایزه نخست )سه ستاره طالیی( 

انستیتوت بین املللی ذایقه اتحادیه اروپا را در 

سال ۲۰۲۱ میالدی کسب کرده و این جایزه 

زراعتی  به رشکت  افغانستان  از  به منایندگی 

کیهان زعفران تعلق گرفته است.

تجارت  و  صنعت  وزارت  معلومات  براساس 

اتحادیه  ذایقه  بین املللی  انستیوت  کشور، 

اروپا در شهر بروکسل کشور بلژک مستقر است 

و یک نهاد بین املللی معترب در عرصه تعیین 

عرصه  در  غذایی  محصوالت  کیفیت  و  ذایقه 

جهانی می باشد.

وی تاکید داشت که جایزه سه ستاره طالیی 

این نهاد از اعتبار جهانی برخوردار است.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت ترصیح کرد 

که جایزه سه ستاره طالیی این نهاد بین املللی 

در سال ۲۰۲۱ میالدی به زعفران افغانستان 

بنابر کیفیت عالی طبیعی به رشکت زراعتی 

کیهان زعفران تعلق گرفته است.

او می افزاید که رشکت زراعتی کیهان زعفران با 

کسب جایزه سه ستاره طالیی پس از این قادر 

خواهد بود، نشان این نهاد را بر روی محصوالت 

زعفرانی خود استفاده و در سطح جهانی از آن 

استفاده کند.

ذایقه در سال  آزمایش  بین املللی  انستیتوت 

۲۰۰۳ در شهر بروکسل تاسیس شده است و 

از آن زمان تاکنون همه ساله ذایقه صدها نوع 

مواد غذایی را مورد آزمایش می دهد. به گفتۀ 

او، هیات داوری این انستیتوت مستقل بوده 

که متشکل از انجمن های متخصصان اتحادیه 

اروپا می باشند.

او کسب جایزه از سوی رشکت زراعتی کیهان 

ابراز  و  کرد  عنوان  بزرگ  موفقیتی  را  زعفران 

امیدواری کرد که این دست آورد سبب رشد و 

افزایش صادرات زعفران کشور گردد.

منایندگان  مجلس  اعضای  مدنیت:  راه   

کشور پیش نویس دوم سند بودجۀ سال مالی 

رد  مجلس  این  عمومی  نشست  در  را   ۱۴۰۰

کردند.

روز  منایندگان  مجلس  عضو  رحامنی،  عارف 

شنبه )۲۷جدی( در توییرش نوشته است که 

پیش نویس دوم سند بودجه مالی سال ۱۴۰۰ 

برای بار دوم از سوی مجلس منایندگان رد شد. 

مجلس  از  غنی  ریس جمهور  که  می گوید  او 

خواسته بود که سند بودجه را در کل رد کنند و 

یا تایید منایند، اما مجلس منایندگان خواهان 

تعدیالت گسرده در این بودجه می باشند.

بدون  حکومت  که  می کنند  ادعا  منایندگان 

مرحله  در  را  سند  این  تغییرات  کوچک ترین 

از  ارسال کرده، همچنان جدا  به مجلس  دوم 

مشکالت قبلی، برنامه دسرخوان ملی را شامل 

سند و چندین پروژه انکشافی دیگر  را از این 

سند حذف کرده است.

رییس کمیسیون  افغان صافی  میر  همچنین 

بودجه مجلس منایندگان در نشست  و  مالی 

عمومی امروز گفت که طرح دوم بودجه ملی 

به دلیل موجودیت ۱۹مورد تخطی، در نشست 

مشرک کمیسیون های مجلس رد شده است.

این  به  مالیه  وزارت  که  افزود  صافی  آقای 

تعدیل  کمیسیون گفته که مجلس صالحیت 

سند بودجه ندارد فقط طرح بودجه را به صورت 

کلی رد یا تصویب کند.

مالی  سال  برای  بودجه  دوم  پیش نویس  در 

۴۷۳میلیارد  از  بیش  ۱۴۰۰خورشیدی 

میان،  این  از  که  شده  گرفته  نظر  در  افغانی 

و  بودجۀعادی  افغانی  میلیارد   ۳۱۱ از  بیش 

انکشافی  بودجۀ  افغانی  ۱۶۱.۸۴۲میلیارد 

پیش بینی شده است.

دو روز پیش این پیش نویس از سوی کمیسیون 

امور  و  عمومی  محاسبات  بودجه،  و  مالی 

بانک های مجلس منایندگان نیز رد شده بود.

طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که 

در ابتدا بیش از ۴۵۲میلیارد افغانی پیش بینی 

شده بود، در تاریخ )۱۰جدی( از سوی مجلس 

بودجۀ  و  مالی  کمیسیون  رد شد.  منایندگان 

که  کرد  اعالم  زمان  آن  در  مجلس منایندگان 

طرح بودجۀ سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷مشکل جدی 

داشته است.

نیروهای  بی سابقه  کاهش  با  هم زمان   

در  مرگ بار  خشونت های  افزایش  و  امریکایی 

قانون گذاران  و  آگاهان  از  شامری  افغانستان، 

برای  منازعه  طرف های  که  می کنند  پیشنهاد 

توقف این خشونت هرچه زودتر انعطاف نشان 

دو  جنگی  نیروهای  شمول  به  مردم  تا  دهند 

برخی  و  یابند  نجات  وضعیت  این  از  طرف، 

دیگری از قانون گذاران دیپلامسی فعال، تشدید 

قوه قهریه و فعالیت های فرهنگی )نرم افزاری( را 

گروه های  علیه  خشونت  این  کاهش  به منظور 

جنگ طلب پیشنهاد می کنند.

آن مطرح می شود که  از  پیشنهادات پس  این 

حداقل در یک شبانه روز ده ها نظامی و ملکی 

خشونت هایی که  شده اند؛  خشونت   قربانی 

رسباز  دو  می ماند؛  بی رویه  کشتار  به  بیشر 

پولیس در کابل، یازده پولیس در قندوز، دوازده 

شامر  همین طور  و  هرات  در  مردمی  پولیس 

دیگری در والیت های پلخمری، هلمند و قندهار 

جان باخته اند.

حمله  در  )26جدی(  جمعه شب  همچنین 

نفوذی طالبان بر یک پاسگاه نیروهای خیزش 

مردمی در ولسوالی غوریان هرات، 12تن جان 

باختند. آن چه در خربها می آید، تنها چند عدد 

است، اما در واقعیت، فاجعه یی انسانی ست که 

هیچ گروه یا سازمانی، به شمول جامعۀ جهانی، 

برای قطع این خون ریزی اقدامی منی کنند.

عبدالقادر قالتوال، عضو مجلس منایندگان به 

روزنامه راه مدنیت می گوید که یگانه راه توقف 

از  انعطاف  دادن  نشان  جاری،  خشونت های 

سوی حکومت افغانستان و گروه طالبان است، 

تا زمانی که انعطاف به وجود نیاید، این وضعیت 

این  گفتۀ  به  یافت.  خواهد  استمرار  همچنان 

عضو مجلس، با رشوع دور دوم مذاکرات، مردم 

ملموس  نتیجه یی  شاهد  که  داشتند  انتظار 

باشند، اما می بینیم که مردم هم از روند صلح 

مایوس شده و ممکن است نتیجه قابل قبولی 

به دست نیاید.

او معتقد است، حکومت افغانستان با وجودی که 

امنیت  تامین  به خاطر  را  ابزارهایی  و  امکانات 

در اختیار دارد، اما به دلیل پیچیدگی وضعیت 

حکومت  توان  از  خشونت ها  کنرل  جنگی، 

نهادهای  به  مساله  این  ریشۀ  و  شده  خارج 

با ثبات و  امنیتی  امنیتی برمی گردد که تدابیر 

توسعه یافته نیست.

فشار  که  دارد  انتظار  عمومی  افکار  هرچند، 

قطع  برای  درگیری  گروه های  بر  حداکرثی 

این خشونت ها وارد شود و یکی از این فشارها 

اعراض  رسم  به  دولت  که  باشد  این  می تواند 

دهد،  توقف  مدتی  برای  را  مذاکرات  دوم  دور 

زیرا کشتار از مرشوعیت این گفتگوها می کاهد، 

هر  در  که  است  معتقد  قالتوال  عبدالقادر  اما 

حالت )اعراض کند یا نکند( حکومت زیر سوال 

می رود، زیرا اکرثیت باور خواهند کرد که دولت 

صلح منی خواهد.

 از سویی هم، برخی از آگاهان سیاسی معتقدند 

افزایش فساد اداری در نهادهای امنیتی، برخورد 

نیروهای  تقرری های  و  تعیینات  در  سلیقه یی 

و  صلح  قبال  در  شفاف  موضع  عدم  امنیتی، 

بین املللی  متحدان  نادرست  برخورد  و  جنگ 

به ویژه امریکا و ناتو از عواملی است که بر روحیه 

نیروهای امنیتی تاثیر منفی گذاشته و منجر به 

افزایش تلفات آن ها شده است.

بیان  رابطه  این  در  سیاسی  آگاه  بیژن،  بشیر 

بین املللی  متحدان  برخورد  که  می کند 

قبال  در  ناتو  و  امریکا  ویژه  به  افغانستان 

وضعیت  خود  این  و  بوده  نادرست  خشونت ها 

دشمن  نیروهای  که  داده  قرار  گونه یی  به  را 

امنیتی  نیروهای  و  یابد  ارتقا  روحی  لحاظ  از 

تضعیف شود.

موجود  وضعیت  سیاسی،  آگاه  این  گفتۀ  به 

حل  راه  های  این  اما  دارد،  هم  حلی  راه های 

یگان  آن هم  با  اما  بود؛  نخواهد  بیش  رویایی 

راه حل موجودیت نظام قدرت مند و صادق به 

کنونی  رهربان  موجودیت  در  ولی  است،  مردم 

که موقف روشنی در قبال صلح و جنگ ندارند، 

روند کشتار همچنان ادامه می یابد.

مصاحبه  در  غنی  رییس جمهور  این،  از  پیش 

اختصاصی با سی ان ان گفته بود که او از طریق 

واگذار  خود  جانشین  به  را  قدرت  انتخابات، 

می کند. به دنبال این موضوعات، در این اواخر 

بار دیگر بحث چگونگی حکومت موقت رسبلند 

کرده که گویا برخی از طرف های صلح خواستار 

ایجاد چنین حکومتی است، اما هم زمان با این، 

سفارت امریکا در کابل به رصاحت اعالم کرد که 

واشنگنت طرف دار حکومت موقت در افغانستان 

نیست.

در همین حال، شامر دیگری از اعضای مجلس 

جاری  خشونت های  به  اشاره  با  منایندگان 

این  به خاطر  تاکید می کنند که گروه طالبان 

خشونت ها را گسرش می دهند که موثریت خود 

را در روند گفتگوهای صلح داشته باشد و روی 

این لحاظ، طالبان پس از توافق با امریکا، میزان 

خشونت ها را افزایش داده اند.

منایندگان  مجلس  عضو  جمشیدی،  علی اکرب 

با  حکومت  مسلح  قوای  که  است  باور  این  بر 

جان فشانی های بسیار جغرافیای تحت کنرول 

عین حال،  در  اما  می کنند،  را حفظ  حکومت 

افزایش  به  منجر  طالبان  گروه  خشونت طلبی 

این که  بیان  با  او  است.  شده  نظامیان  تلفات 

مردم حداقل انتظار آتش بس را داشتند، تاکید 

کرد که پس از توافق امریکا و طالبان و با رشوع 

گفتگوهای مستقیم، طالبان دیگر باالی اهداف 

دولتی و ملکی حمله نخواهند کرد، اما متاسفانه 

و  گرفته  شدت  حمالت  تصور،  این  برخالف 

هم اکنون نزاع میان طرف ها به گونۀ وحشتناک 

بلند رفته است.

او می گوید که بهرین راه برای توقف خشونت ها 

اندکی  طالبان  هم  و  دولت  هم  که  است  این 

افغانی بیندیشند و برای کنار گذاشنت جنگ 

به این وطن و رسزمین پای بندی نشان دهند. 

»چون دور دوم مذاکرات رشوع شده و از همین 

راه می توان تلفات و خشونت ها را کاهش داد. 

در غیر آن اگر همین راهی را که طالبان پس از 

توافق با امریکا، حاال ادامه دهند، فکر می کنم 

که وضعیت از این کرده هم بدتر خواهد شد و 

تلفات بلند خواهد رفت.«

به گفتۀ جمشیدی، دولت افغانستان سه ابزار 

دارد:  اختیار  در  خشونت ها  این  توقف  برای 

خارجی  سیاست  دستگاه  باید  این که  نخست 

به  قادر  شود؛  فعال  دیگری  زمان  هر  از  بیش 

تعامل با کشورهای منطقه باشد و منطقه، گروه 

طالبان را در راستای کاهش خشونت ها متقاعد 

کند. 

صورت  در  و  است  قهریه  قوه  دومی،  ابزار 

و  جدی  مقابله  باید  خشونت ها،  کاهش  عدم 

همه جانبه صورت گیرد. 

ابزار سومی هم، فعالیت های فرهنگی یا وسایل 

این  در  متاسفانه حکومت  که  است  نرم افزاری 

راستا توجه الزمی نداشته است.

مقابل  در  امروز  است،  ضعیف  »تبلیغات 

دشمنی قرار داریم با کشنت یک رسباز اردوی 

ملی خوشحال می شود که غازی شده است و 

یاهم خود را در برابر گلوله قرار می دهد که به 

تنها  بهشت می رود، در مقابل چنین دشمنی 

کار گرفنت از نیروی قهریه کافی نیست و باید 

ابزارهای فرهنگی به شکل بسیار جدی به کار 

گرفته شود.«

در  امریکایی  نیروهای  حضور  هم اکنون 

و  رسیده  خود  سطح  کم ترین  به  افغانستان 

نیروهای  تعداد  پنتاگون،  اخیر  اعالم  بنیاد  بر 

است؛  یافته  کاهش  تن   2500 به  امریکایی 

اما این کاهش پیش از توافق دولت افغانستان 

و طالبان صورت گرفته است. این موضوع این 

نگرانی را در پی داشته که اگر نظامیان خارجی 

افغانستان  از  توافق  یک  به  رسیدن  از  قبل 

طالبان  که  است  ممکن  کنند،  عقب نشینی 

دوباره قدرت را به دست گیرند.
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گـزارش2خـــبـرهـای داخــلـی madanyatdai سال دهم   شامره 683       یک شـنبه  28 جدی  1399 ly.com

برای توقف خشونت چه می توان کرد؟
آگاهان امور:  دیپلامسی فعال، فعالیت فرهنگی و قوه قهریه، مهم ترین ابزار برای توقف خشونت هاست.

امنیت ملی: کاهش  شورای 
منفی  تاثیر  امریکایی  رسبازان 

بر وضعیت جنگ ندارد

کشته شدن ۱۲نیروی 
خیزش مردمی در ولسوالی 

غوریان هرات

زعفران کشور مقام نخست 
انستیتوت بین املللی ذایقه اتحادیۀ 

اروپا را کسب کرد

مجلس منایندگان 
پیش نویس دوم سند بودجه 

سال مالی۱۴۰۰ را رد کرد

گـزارشگرسید مهدی حسینی

مرتضوی: حکومت زمانی می تواند با شورای ملی تعامل کند که متام کارها از آدرس واحد صورت گیرد
شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی ریاست جمهوری کشور می گوید که حکومت زمانی می تواند با شورای ملی تعامل سازنده داشته باشد که   

متام کارهای حکومت با شورای ملی از آدرس و مرجع واحد صورت گیرد. وی ترصیح کرد که باید زبان مشرتک و فضای تعامل سازنده شکل 

گیرد؛ فعال دیوار بلند میان خانه ملت و حکومت شکل گرفته است. به گفته او، هرکس در بلند کردن این دیوار سهم گرفته است. این دیوار باید 

برداشته شود. آقای مرتضوی گفت: »مطمین هستم که تعداد موافقان برنامه های حکومت بیشرت از ۱۵تن است.«

عبدالقادر قالتوال، عضو   
مجلس منایندگان به روزنامه راه 

مدنیت می گوید که یگانه راه 
توقف خشونت های جاری، نشان 
دادن انعطاف از سوی حکومت 
افغانستان و گروه طالبان است، 

تا زمانی که انعطاف به وجود 
نیاید، این وضعیت همچنان 

استمرار خواهد یافت. به گفتۀ 
این عضو مجلس، با رشوع دور 

دوم مذاکرات، مردم انتظار 
داشتند که شاهد نتیجه یی 

ملموس باشند، اما می بینیم که 
مردم هم از روند صلح مایوس 

شده و ممکن است نتیجه قابل 
قبولی به دست نیاید.

علی اکرب جمشیدی، عضو   
مجلس منایندگان بر این باور 

است که قوای مسلح حکومت با 
جان فشانی های بسیار جغرافیای 
تحت کنرتول حکومت را حفظ 

می کنند، اما در عین حال، 
خشونت طلبی گروه طالبان منجر 

به افزایش تلفات نظامیان شده 
است. او با بیان این که مردم 

حداقل انتظار آتش بس را 
داشتند، تاکید کرد که پس از 

توافق امریکا و طالبان و با رشوع 
گفتگوهای مستقیم، طالبان 
دیگر باالی اهداف دولتی و 

ملکی حمله نخواهند کرد، اما 
متاسفانه برخالف این تصور، 

حمالت شدت گرفته و هم اکنون 
نزاع میان طرف ها به گونۀ 
وحشتناک بلند رفته است.



»رشکت های آب رسانی خصوصی، کابل را به لبه بحران آب کشانیده است«

بار کج خلیل زاد به منزل می رسد؟
دکتور کریمی

موثق،  منابع  از  دقیق  معلومات  بنیاد  بر   

رییس جمهور غنی در آخرین سفر زملی خلیل زاد به 

را رد کرده است.  با وی  کابل، درخواست مالقات 

که  باری  آخرین  در  این  از  پیش  می شود  گفته 

رییس جمهور و خلیل زاد دیدار داشتند، مالقات شان 

رییس جمهور  و  شده  کشانیده  لفظی  به تنش 

وی  به  و  کرده  بیرون  مالقات  اتاق  از  را  خلیل زاد 

هشدار داده بود که دیگر وارد افغانستان نشود.

اما خلیل زاد این دیپلومات کارکشته جنگ و صلح 

بار دیگر از آقای غنی خواهان دیدار شده بود که 

توسط وی پذیرفته نشد.

که  نیست  این مالقات ها در دسرس  از  جزییاتی 

محتوای اصلی جلسه چه بوده و برای چه آقای غنی 

آشفته شده و خلیل زاد را از اتاق مالقات بیرون کرده 

و  کالن  ابعاد  در  هم  طالبان  با  توافق  ولی  است، 

هم در جزییات نشان می دهد که خلیل زاد نه تنها 

به منایندگی از ایاالت متحده امریکا بر رسنوشت 

بدون  بازی می کرد که  با گروه طالبان  افغانستان 

در نظر گرفنت حاکمیت ملی، رای و نظر مردم و در 

غیاب دولت و ملت افغانستان، با خود بزرگ پنداری 

و  مردم  این  به عنوان صالحیت دار کامل  بی دریغ، 

این جغرافیا نیز با گروه طالبان لفظ و قول کرده بود.

یا  موقت  حکومت  طرح  که  دارد  وجود  گفته های 

از زبان خلیل زاد مطرح  مشابه آن را طالبان اصال 

پاکستان،  حکومت  کنار  در  واقع  در  و  می کردند 

گروه  مربی  به عنوان  که  است  خلیل زاد  آقای  این 

طالبان در دو سال پسین عمل کرده است، اما با 

تغییر قدرت در کاخ سفید طالبان متوجه شدند که 

طرح حکومت موقت، دست کم برای مدتی با ذایقۀ 

سیاسی آن گروه چندان مناسب نیست. این بود که 

اول  معاون  صالح،  امرالله  مدنیت:  راه   

ریاست جمهوری اعالم کرد که استفاده بی رویه از آب 

و اجازه دادن برای رشکت های آب رسانی خصوصی 

که هرچه دل شان می خواهند انجام دهند، کابل را به 

لبه بحران آب کشانیده است.

صفحۀ  در  )۲۷جدی(  شنبه  روز  صالح  آقای 

فیسبوکش نوشته است که در بعضی از منطقه های 

کابل سطح آب از ده مر به دوصد مر و یا عمیق تر 

بی رویه  استفاده  کار  این  دلیل  او  است.  شده 

رشکت های آب رسانی خصوصی عنوان کرد.

وی در ادامه ترصیح کرد: »چندی قبل از عقب کوتل 

خیرخانه خانواده ها به نقاط دیگر جابه جا می شدند و 

من فکر می کردم که تردد اوباش و بی بندوبارها باعث 

این کوچ ها شده، اما بعد از گزارش ها معلوم شد که 

سطح پایین آب دلیل کوچ کردن مردم این مناطق 

بوده است.«

کوچ  دلیل  ریاست جمهوری،  اول  معاون  گفتۀ  به 

کردن مردم این است که ده ها رشکت آب رسانی با 

خریداری یک مقدار زمین اجازه یافته اند که روزانه 

صدها هزار لیر آب را از آن منطقه به شهر انتقال 

دهند. همچنان آن محله در حال تبدیل شدن به 

شوره زار می باشد.

گروه طالبان در موقف گیری های اخیر خود متوجه 

این مساله شده است.

خلیل زاد در تاریخ نزدیک به نیم قرن جنگ و منازعه 

ویدیویی  دارد.  جدی  کارنامه های  افغانستان  در 

می دهد  نشان  که  است  یوتیوب  در  خلیل زاد  از 

ریگن؛  رونالد  میان  نشستی  سال1987م  در  وی 

مجاهدین  از  هیاتی  و  امریکا  وقت  رییس جمهور 

افغانستان تحت رسپرستی مولوی یونس خالص را 

ترجامنی می کند.

هرچند در آن زمان بهانۀ کمک های بی دریغ نظامی 

یورش  مجاهدین  برای  امریکا 

است،  افغانستان  به  ارتش رسخ 

ولی واقعیت مسلم این می باشد 

در  زمان  هامن  در  افراطیت  که 

افغانستان شکل گرفت و ریشه و 

شاخه کشید. 

اکرث رهربان جهادی در آن زمان 

خالص،  مولوی  مثل  آدم هایی 

که  بودند   ... و  گلبدین  حقانی، 

اسالمی شان  بنیادگرایی  دیدگاه 

آقای  اما  بود،  واضح  و  آشکار 

و  وطن  حب  از  فارغ  خلیل زاد 

زادگاه، همه را نادیده می گرفت و 

برای منافع ایاالت متحده امریکا 

از جان و دل کار می کرد. اینکه 

و  توپ  با دادن  افغانستان  آینده 

تانک در دست چنین گروه هایی 

وی  برای  اصال  می شود،  چه 

اهمیت نداشت.

خلیل زاد پس از یک دور سفارت 

رسیدگی  معضل  این  به  که  داد  وعده  آقای صالح 

ایجاد روش جدید  بدون  تاکید داشت که  او  کند. 

و  والیت  کل  به صورت  دولت،  قوت  بکارگیری  و 

را  خودرسی ها  این  از  شدن  مانع  توان  شهرداری 

ندارند.

او در عقب هر تجارت جرمی یک  طبق گفته های 

حلقه زورمند قرار دارد.

قاچاقموادخوراکیوادویهبابلتیها 

همچنین این مقام دولتی در بخشی از صحبت هایش 

گفته که یک بخش از مواد خوراکی و ادویه ها که در 

در دسرس مردم قرار دارد از رشکت های با اعتبار 

نتوانسته اند  هنوز  که  دیگر  بخش  یک  اما  می آید. 

مقیاس و اندازه آن را تعیین کنند، خوراک و دواهای 

غیر معیاری است که عمدتا به صورت 

قاچاق وارد کشور می شوند.

اول  معاون  معلومات  براساس 

با  قاچاق  این  ریاست جمهوری، 

الری های بزرگ، اما در بیشر وقت ها 

توسط بلتی به کابل می رسد.

او می افزاید، تا اکنون چیزی به اسم 

نداشت.  وجود  بلتی  جنس  کنرول 

تالش ها صورت گرفته تا یک سیستم 

ریاست  هوای   2009 انتخابات  در  کابل،  در 

جمهوری کرد و تالش کرد که با اغفال کاخ سفید 

و سیاسیون افغانستان بر کرسی ریاست جمهوری 

کشور تکیه بزند. 

کابل دفری  در کوته سنگی شهر  آقای خلیل زاد 

تذکره  کاپی  هزار  صدها  به  و  کرده  آماده  نیز  را 

خرج  دالر  لک ها  روزانه  و  بود  کرده  جمع آوری 

می کرد، اما حامد کرزی با زیرکی سیاسی، وی را از 

صحنه و هوای ریاست جمهوری خارج کرد.

آخرین فرصت این امریکایی افغان تبار طرح صلح 

دوحه بود. در این طرح که آقای خلیل زاد بر اساس 

و  مالی  تجارت  یک  به  معترب  رسانه های  گزارش 

سال  دو  از  بیش  بود،  زده  دست  خوب  سیاسی 

دوید و تالش کرد که بتواند طالبان را پس به قدرت 

صلح  وجوه  از  رسشار  درآمد  به  خودش  برساند، 

دست یابد و به ریاست جمهوری ترمپ کمکی شود، 

این  می شود؟  چه  آن  از  بعد  افغانستان  اینکه  اما 

کار به صلح پایدار می انجامد و یا به جنگ داخلی 

متام عیار؟ اصال برای وی مهم نیست.

خلیل زاد در ماه های پیش فکر می کرد که اکنون 

پس از نیم قرن تالش با موفقیت چندان دور نیست 

و برای رساندن یک گروه افراط گر کمی دیگر تالش 

افغانستان  امروزی  واقعیت  است.  الزم  جدیت  و 

خلیل زاد  آقای  است.  دیگری  چیزی  اما  منطقه  و 

این  به همه  به عنوان یک دیپلومات منطقه یی  که 

نادیده  یا  را  واقعیت ها  این  دارد،  ارشاف  مسایل 

گرفت و یا هم می خواست از این واقعیت ها طفره 

برود و بتواند حکومت و مردم افغانستان را با نوشنت 

توییت های تند تبلیغی اغفال مناید.

بار  که  ندارد  باور  خلیل زاد  شاید 

آگاهان  منی رسد.  منزل  به  کج 

عقیده اند  این  به  نظر  اتفاق  با 

موقت  به سوی حکومت  رفنت  که 

20سال  به  برگشت  به معنای 

متام  انگاشنت  باطل  و  قبل 

معنوی  و  مادی  دست آوردهای 

مردم افغانستان است.

اخیر  موضع گیری  وصف  این  با 

برابر  در  غنی  رییس جمهور 

قدرت  فردی  بار  شاید  خلیل زاد، 

هم داشته باشد، ولی از بعد ملی 

کشور  یک  سیاسی  ارزش های  و 

قدر  قابل  نیز  امروزی  دست کم 

ادعا  به رصاحت می توان  و  است 

از  خلیل زاد  بیرون کردن  که  کرد 

اتاق مالقات توسط رییس جمهور 

که  بود  خواهد  مواردی  از  غنی 

با خط درشت در دل تاریخ ثبت 

خواهد شد. 

بهانه  به  کابل  گمرک  ریاست  اما  شود،  ایجاد 

تراشی های ناموجه از کنرول بلتی رسباز زده است.

از سویی هم، آقای صالح بیان داشت که براساس 

تخمین ها روزانه حدود پنجاه تا صد الری جنس از 

طریق بلتی داخل کابل می شوند. وی عالوه کرد که 

بلتی  بزرگ ترین رضبه را در بخش ادویه کشور وارد 

کرده که مردم ساالنه نزدیک حدود سه صد میلیون 

دالر را برای تداوی در دهلی به مرصف می رسانند.

طبق گفته های وی، دلیل این موضوع بی کیفیت 

دواهای که وارد می شود، می باشد.

که  می شود  گفته  انتقاالتی  رشکت های  به  بلتی 

محموله های  به  تبدیل  عمده  حالت  از  را  جنس 

کوچک می کند و بعد وارد کشور می سازند.

مجلس اعیان بریتانیا: انگلیس و ناتو پیش از به نتیجه رسیدن صلح، نیروهایشان را از افغانستان خارج نکنند
در گزارش مجلس اعیان بریتانیا که به عنوان »بریتانیا و افغانستان« نرش شده، آمده که در صورت دست یابی به توافق نامه »تقسیم قدرت« در مذاکرات صلح، بریتانیا باید روی کرد خود را در قبال طالبان »به دقت«   

بررسی کند. کمیته روابط بین امللل و دفاعی این مجلس به حکومت بریتانیا توصیه می کند که سیاست آینده این کشور در مورد طالبان را با دقت در نظر بگیرد، در صورتی که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد.

در گزارش آمده که طالبان نشان نداده که تغییر کرده و به صورت ایدیالوژیکی ضد پیرشفت های حقوق برش است که از سال ۲۰۰۱ به دست آمده است. حقوق برش، به ویژه حقوق زنان و اقلیت ها در خطر قربانی شدن در 

گفتگوهای صلح است.

سـرمقاله

سـند بودجـه ملـی سـال 1400 خورشـیدی، بـرای بـار   
دوم و در رشایطـی از سـوی اعضـای مجلـس مناینـدگان 
بـه  بنـا  و  شـده  آغـاز  جدیـد  مالـی  سـال  کـه  شـد  رد 
رضورت هـای موجـود، طـی مراحـل مسـایل مالـی نیازمند 

ترسیع بیش تر است. 
این سـند پـس از تعدیل مـوارد قابل مالحظـه منایندگان، 
توسـط حکومـت برای تصویـب به این قوه ارایه شـده بود 
کـه از سـوی اعضـای مجلـس، دچـار اشـکال های جـدی 
و ناعادالنـه خوانـده شـد. عمده تریـن مـوارد قابـل نقـد از 
سـوی مجلـس، عـدم تـوازن بودجـه انکشـافی بـه تناسـب 
والیت هـا و معـاش  کارکنـان حکومتـی بوده  اسـت. برخی 
از عوامـل حکومتـی امـا با رد این انتقادها، مشـکالت ارایه 
شـده را سـلیقه یی و دلیـل آن را فشـار اعضـای مجلـس 
بـرای پذیـرش خواسـته های جناحـی و در برخـی مـوارد 

هـم شـخصی می دانند. 
نظام هـای  در  مقننـه  و  مجریـه  قـوه  دو  اختـالف 
دموکراتیـک، یـک موضـوع تـازه نیسـت و سـابقه  طوالنی 
در سـاختارهای مردم سـاالرانه داشـته اسـت؛ تنهـا تفاوت 
مهمـی کـه اختـالف قـوا در افغانسـتان بـا سـایر کشـورها 
دارد ایـن اسـت کـه محـور اختالف هـای موجود در سـایر 
کشـورها، منافـع ملـی، مصالـح جمعـی و امتیـازات مردمی 
بـوده اسـت؛ چیزی  کـه در ایـن رسزمین روایـت متفاوتی 

از آن وجـود دارد. 
ادعـای اعضـای مجلـس؛ رسکشـی، تـک روی و یکه تـازی 
و  مقننـه  قـوه  بـه  توجـه  بـدون  کـه  اسـت  حکومـت 
بـا  را  مملکـت  امـور  نظارتـی،  زمینه هـای  فراهم سـازی 
سـلیقه های فـردی، سـمتی و جناحـی بـه پیـش می بـرد. 
مجلـس  جانـب  امـا  مجریـه  قـوه  و  حکومتـی  مسـووالن 
از  بسـیاری  درصـد  و  منـوده  باج گیـری  بـه  متهـم  را 
منافـع  حلقـه  در  و  غیرقانونـی  را  آنـان  خواسـته های 

می کننـد. تعریـف  شخصی شـان 
متامـی ایـن ادعاهـا اگر واقعیـت کاملی از جریـان موجود 
در هـر دو قـوه را به تصویر نکشـد، بخـش قابل توجهی از 
آن را بازتـاب می دهـد. بـه ایـن معنـا که مجلس بـه دلیل 
سـابقۀ سـوء در زمینه هـای نظارتـی و قانون گـذاری، دامن 
پـاک از معرکـه  ایـن مجادلـه بیرون نکشـیده و بـه همین 
دلیـل در معـرض سـوءظن و اتهـام قـرار دارد. بـه همیـن 
منـوال، نهادهـای حکومتی نیز حسـاب چندانی از اعضای 
مجلـس نـربده و حسـاب دهی معقولی به این قـوه ندارند. 
از  ایـن اختـالف پردامنـه و مملـو  ایـن میـان، چـوب  در 
اتهـام را ملتـی می خـورد که حیـات اجتامعـی و اقتصادی 
آنـان بـا هـزار و یـک معضـل گـره خـورده و روز بـه روز 
باورشـان را نسـبت به کلیت نظام و قوایی که قرار اسـت 
مسـتقالنه و بـه نفـع ملت عمـل کنند، از دسـت می دهند. 
بـا ایـن حسـاب، بهـرت آن اسـت تا هـردو قـوه بـا مترکز به 
منافـع ملـی با درنظرداشـت وضعیت موجـود، نقطه  پایانی 
بـر اختالف هـا بـررس بودجـه ملـی بگذارنـد. زیـرا رشایـط 
کنونـی، ایجـاب می کنـد تـا متامـی قـوا بـا حفـظ انسـجام 
بـر مبنـای قانـون، نگذارنـد زلزله هـای موجـود برخاسـته 
از فشـارهای سیاسـی، بدنـه  نظـام جمهـوری را ضعیـف  به 
منایـش بگذارنـد. ایـن موضـوع هـامن چیـزی اسـت کـه 
مـردم هـم از منایندگان شـان در مجلـس و هـم از زعیـم 
ملـی بـه عنـوان کسـی که بـا رای شـان، زمـام امـور را به او 

سـپرده انـد، انتظـار دارند. 

بودجه 1400
گروگان اختالف دو قوا
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اکرث رهربان جهادی   
در آن زمان آدم هایی 

مثل مولوی خالص، 
حقانی، گلبدین و ... 

بودند که دیدگاه 
بنیادگرایی اسالمی شان 
آشکار و واضح بود، اما 
آقای خلیل زاد فارغ از 

حب وطن و زادگاه، همه 
را نادیده می گرفت و 

برای منافع ایاالت 
متحده امریکا از جان و 

دل کار می کرد. اینکه 
آینده افغانستان با دادن 

توپ و تانک در دست 
چنین گروه هایی چه 

می شود، اصال برای وی 
اهمیت نداشت.



 

ای آتش سودای تو خون کرده جگرها
بر باد شده در رس سودای تو رسها

در گلشن امید به شاخ شجر من
گل ها نشکفند و برآمد نه مثرها

ای در رس عشاق ز شور تو شغب ها
وی در دل زهاد ز سوز تو اثرها
آلوده به خونابه هجر تو روان ها

پالوده ز اندیشه وصل تو جگرها
وی مهره امید مرا زخم زمانه

در ششدر عشق تو فرو بسته گذرها
کردم خطر و بر رس کوی تو گذشتم

بسیار کند عاشق ازین گونه خطرها
خاقانی از آنگه که خرب یافت ز عشقت

از بی خربی او به جهان رفت خربها
در ادبیات اسالمی افغانستان قدیم، گاهی ادبیات فلسفی و ادبیات 
هستی  خدا،  درباره  فلسفی  ادبیات  دارند.  باریکی  مرز  عرفانی 

یک  دریافت  و  علیت  به صورت  و  می اندیشد  آفرینش  و 
مبدأ برای هستی با درنظرداشت جهان شناسی معمول عرص 
و منطق مرتبط با آن سخن می گوید؛ اما ادبیات عرفانی از 
خداپرستی، عشق به خدا و توحید سخن می گوید و معرفت 

را برای رسیدن به حقیقت جستجو می کند.
پایه عرفان یا معرفت عرفانی به کشف و شهود و ذوق و عشق 
استوار است. وحدت الوجود و وحدت الشهود هردو از طریق 
ذوق، شهود و عشق رابطه انسان را با خدا یا هستی حقیقی 
بیان می کند. فالسفه مسلامن مشایی درنهایت واجب الوجود 

را مطرح کرده اند تا از ممکن الوجود فرق شود.
نتوانسته اند  عشق  و  ذوق  بدون  فالسفه  اسالم  جهان  در 
به درستی حرکت کنند؛ آن ها عالقه مند عرفا بوده اند. ادبیات 
دارد.  عرفان  با  درآمیختگی  حتی  و  شدید  متایل  فلسفی 

غزالی باآنکه به رد فلسفه مشاء می پردازد؛ اما از منطق ارسطویی 
منطق  از  عرفان  بر  تاکید  با  ارشاق  فلسفه  می کند.  استفاده  وسیعاً 

ارسطویی استفاده کرده است.
شیوه  به  را  خداجویی  اسالم،  جهان  فلسفی اندیشان  و  متفکران 
به دو شیوه مشایی و ارشاقی شیوع  فلسفی - که در جهان اسالم 
آن ها  میان  در  می بردند.  پیش  متصوفه  و  زهاد  کنار  در   - داشت 
کسانی که با فلسفه مشایی می خواستند به خداشناسی بپردازند و 

تنها عقل را اساس قرار دهند راه به جایی منی بردند.
بخش عمده یی از اشعار فلسفی - که اشعار خاقانی نیز در آن جمله 
است - به این رسگشتگی و الادریت رسیده است. تنها راهی که 
در آن زمان به آن ها می ماند آمیزش فلسفه با عشق و ایامن بود؛ 
فلسفه  و  غزالی  محمد  امام  دینی  اندیشه  تالش،  همین  درنتیجه 
ارشاق در جهان اسالم به وجود آمد؛ اما در این میان، بسیاری از 
متفکران فلسفی اندیش در شعر و ادب زاده شدند که آرامش نسبی 
پس از ناآرامی های ناشی از تفکر ناب فلسفی و پریشان اندیشی 
خود را در دریافت حقیقت با انتخاب راه متصوفه یا عشق به دست 
آوردند؛ »چهره مطرح« در غزلی از خاقانی به همین امر می پردازد.

چهره مطرح در غزل خاقانی تنها نشسته و درباره خدا می اندیشد. 
او چندی است که اندیشه خدا را در وجود خود احساس می کند 

و درمی یابد که اندیشه خدا او را به طرف خود می کشاند. همین امر 
موجب می شود که درباره اندیشه بندگان نسبت به خدا مترکز کند. 
او با خود می اندیشد که »آیا قبل از او  نیز این فکر را دیگران نیز 

احساس کرده اند؟«
مورد  وقتی  کرده اند  بیان  قبالً  که  هامن گونه  دیگران  تجربه های 
تأمل قرار بگیرد نشان می دهد که اندیشه خدا - که در وجود افراد 
شعله ور شده است - جگرها را خون کرده است. با درنظرداشت این 
تجربیات، با مخاطب قراردادن خدا، گفته است که:  ای آنکه آتش 
اندیشه و سودای تو بسیاری ها را در غم انداخته و رس بسیاری را در 

نزاع های عقیدتی بر باد داده است.
وقتی تفکر و اندیشه درباره هستی و خدا صورت گیرد بسیار مشکل 
است که ذهن از طریق تعقل بدون عشق و ایامن به قناعت برسد؛ از 
این رو نومیدی بخشی از زندگی پر از اندیشه و سوداست. کسی که 
درباره هستی و خدا می اندیشد خود را در دریافت حقیقت نومید 
حس می کند. او که امید مردمان را در حیات، بسان گلشن به تصور 
ِامید  گلشن  آن  در  من،  شاخه درخت  در  که  می گوید  می آورد، 

ِمردمان، گل ها منی شکفند و میوه ها برمنی آیند.
متفکر  و  فلسفی اندیش  یک  که   - خاقانی  غزل  در  مطرح  چهره 
است - به جهان عاشقان خدا، یعنی عرفا و زهاد که نخستین دسته 
با شور عشق تو در خانقاه و مجلس سامع و رقص در حرکت اند 
اثرهایی  چنان  تو  دوم،  دسته  دل  به  اما  رسوصدا؛  و  بی قراری  و 
گذاشتی که هرلحظه به یاد تو سجاده نشین اند و با سوز و درد دست 
به دعایند. جان ها در هجر تو خون می گریند، جگرها به وصل تو 

امید ندارند و اندیشه امید وصل تو در نهاد آن ها نیست.
خدایا! روزگار در بازی خود مرا چنان از 
شش جهت شکست داده که حرکت از 
من سلب شده است؛ طوری که در عشق 
تو منی توانم امید کامیابی و رهایی داشته 
باشم. من کار بزرگی کردم که بررس کوی 
اما  ندارد؛  را  تو آمدم، کسی جرات آن 
من نشان دادم و کاری را کردم که عشاق 
در عشق  پایداری  نشانه  این  و  می کنند 
توست. من از هنگامی که در عشق تو 
افتادم و این امر را در وجود خود حس 
کردم، از هامن روز بی هوشم و این امر 
را جهانیان آگاه شده اند و من به گیجی و 

بی هوشی شهرت یافته ام.

 

نقش  کنار  در  که  هستند  مهمی  فضاهای عمومی رسمایه هایی 
فنی، عملکردهای اجتامعی را نیز برعهده دارند. این فضاها شایسته 
توجه حرفه یی  اند و طراحی آکادمیک را می طلبند و کیفیت آن بر 

کیفیت زندگی ساکنان و جذابیت کل شهر تأثیرگذار است.
از طرفی نیز فضاهای عمومی با کیفیت پایین، همواره به یک مساله 
شهری تبدیل می شود و مدیریت آن مستلزم بودجه و پتانسیل های 
پاسخگوی  معموالً  که  است  طوالنی  مدت  زمان  برای  زیادی 
خواسته های کاربران از فضای شهری در اثر گذشت زمان نیست. 
مدیریت این فضاها نیازمند گذر از ماهیت بخشی و رسیدن به ماهیتی 
یکپارچه و اسرتاتژیک است؛ بنابراین باید ایجاد مکان های عمومی 
باکیفیت و موفق با دخالت کارشناسان و نهادهای محلی و مشارکت 
عمومی عملی تر شهروندان به منظور پیکربندی ایده »حق به شهر« 

در نظر گرفته شود.
فضاهای عمومی مراکز شهرها، مناینده هویت و تصویر یک شهر 
تریبون  و  شهری  فضاهای  مهم ترین  به عنوان  پیاده روها  و  هستند 
عمومی شهر عمل می کنند. پیاده روهای مرکز شهر کابل با بیشرتین 
ازدحام و بدون تحدید حدود، مهم ترین عامل بی نظمی این شهر 
و  نیازها  به  باتوجه  عمیق تر  تفکری  و  مدیریت  نیازمند  که  است 

پتانسیل های موجود است.
استفاده  و  عمومی  فضاهای  در  ساکنان  خواسته های  برآوردن 
که  است  تردیدآمیز  نگرشی  فضایی،  ُخرد  شهری  شیوه های  از 
مطلوب  تغییرات  برای  را  شهری  حکمرانی  و  دولت  برنامه ریزی 
می دهد؛  نسبت  مدنی  جامعه  سازمان های  از  حامیت  در  شهری 
و  طراحی  برای  شهرسازی  نوین  رویکردهای  با  پیرشفت  درواقع 
اجرای پروژه های شهری می تواند پاسخگوی الزم برای حل مسایل 

باشد.

نگرش جدید در مدیریت فضاهای شهری  
در چارچوب اهداف توسعه پایدار2030 سازمان ملل متحد، توسعه، 
از طریق  رویکردی یکپارچه و  به فضاها  مدیریت و توجه کامل 
دسرتسی جهانی به فضاهای عمومی امن و فراگیر در بسرت قانونی 
مورد بحث قرار گرفته است. به طورکلی فضاهای عمومی می تواند 
بسرتی برای بهبود سالمت، اقتصاد، انسجام اجتامعی، رفاه و تنوع 
زیستی باشد؛ درواقع در مدیریت آن ها دولت از یک سو و بخش 
و  می کنند  ایفا  نقش  دیگر  سوی  از  توسعه یافته  کمرت  خصوصی 

بنابراین فضای عمومی به  مرور زمان به روش های مختلفی مدیریت 
می شود.

در اصل، مدیریت فضای عمومی تحت سلطه رویکردهای مختلف 
اقتصادی  دیدگاه  یک  کامالً  قرار گرفته که همه آن ها  کیفیتمحور 
و خردگرایانه اتخاذ می کنند و رصفاً منجر به کاالیی شدن فضاها و 
می شود  مدنی  جامعه  خواسته های  و  نیازها  به  توجه  بدون  فضایی 
به دنبال  نتیجه یی چون مرگ فضاهای عمومی را در گذر زمان  و 

خواهد داشت. 
مستلزم  که  آمده  وجود  به  نیز  اجتامعی  مدیریتی  اشکال  اخیراً 
پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مردم است تا صدای شهروندان 
را در روند مدیریت، برنامه ریزی و طراحی بشنوند. در حقیقت روند 
و  افزایش  را  فضا  عمومی  بُعد  ذاتاً  فضاها  مدیریت  در  مشارکتی 
مفهوم را به یک نوع متنوع و پویا تغییر می دهد؛ بنابراین در مدیریت 
پروژه های شهری، نیاز به ایده های مدیریتی با قابلیت دست یابی به 
جلب رضایت شهروندان در مدت زمان کمرت و همچنین با هزینه های 
پایین تر احساس می شود. شهرسازی تاکتیکی شیوه مداخله نوینی 
در فضاهای شهری است که می تواند پاسخگوی مسایل مطرح شده 

باشد.

شهرسازی تاکتیکی  
گارسیا  و  لیدون  توسط  بار  اولین  تاکتیکی«  »شهرسازی  اصطالح 
 ،DIY عناوین دیگری چون شهرسازی چریکی،  با  که  مطرح شد 
پاپ آپ نیز یاد می شودن؛ درواقع تکنیکی خالق و ابزاری مفید، در 
کوتاه ترین زمان ممکن با مداخالتی در مقیاس کوچک، با قابلیت 
به  کارگیری در مقیاس های مختلف، پاسخی انعطاف پذیر و ارادی  
رسمایه های  محیطی،  پاکیزگی  و  خوانایی  ارتقا  جهت  در  و  است 
اجتامعی، یادگیری های عمومی، نهادسازی و مشارکت اجتامعی، 

بهبود اقتصاد محلی و ... است.
عامل اصلی و مهم در چهارچوب شهرسازی تاکتیکی، مدت  زمان 
پروژه هاست که ممکن است تا سال ها قبل از رشوع رسمایه اصلی 
باقی مباند که طی اعامل فازبندی و مراحل  به عنوان پروژه موقت 
برگلوند،  گفته  به  است.  الزامی  پایدار  تغییرات  برای  افزایشی، 
و  واقعی  زمان  در  ایده  آزمایش  قالب  در  رویکرد  این  مداخالت 
طوالنی مدت  و  پرهزینه  گسرتده،  تحوالت  از  کوچک  تصویری 

است.

مشارکت  حوزه های  گسرتاندن  برای  ابزاری  رویکرد،  این  درواقع 
امکانات  از  مجدد  استفاده  و  خودسازمان دهی  به  اشاره  و  مردمی 
موجود برای اجرای پروژه ها دارد. به عبارتی دیویس، این نوع پروژه ها 
را این گونه تعبیر می کند که به بسیاری از افراد محلی اجازه می دهد تا 
مفاهیم جدید را قبل از تعهدات سیاسی و مالی قاطعانه آزمایش کنند 
و هر طراحی می تواند با تأکید بر ویژگی های منحرصبه فرد جوامع، 
به راحتی برای پاسخگویی به نیازهای کوچک آن ها سازگار باشد. 
اعتقاد لیدن دراین  باره بر این است که اگر عموم مردم بتوانند در بهبود 
شهر مشارکت کنند، هرقدر هم که تالش ناچیز باشد، احتامل افزایش 
حامیت عمومی برای تغییرات دایمی آینده افزایش می یابد؛ بنابراین 
فضاهای  تدریجی  بهبود  برای  را  مختلفی  فعالیت های  پروژه ها 
عمومی پیشنهاد می کنند که باید توسط سازمان های برنامه ریزی و 

متخصصان غیر رسمی در شهر تشویق شوند.

فرصت های مدنی در افغانستان  
مدیریت شهری امروز همواره از باال به پایین، دستوری بوده و در آن 
به ارزش های مدنی کمرت بها داده شده است. با این  وجود باتوجه به 
فرصت های موجود و دارا بودن رسمایه های اجتامعی و جامعه مدنی 
این  در  باشد.  موثر  راهی  می تواند  تاکتیکی  شهرسازی  قدرمتند، 
خصوص پیاده روهای مرکز شهر کابل با وجود رشکت کنندگان فعال 
محلی،  اقتصاد  و  بهبود کسب وکار  راستای  در  و خواستار حداقل 
فروشندگان  مشاغل،  برای  مشخص  و  ملموس  اقتصادی  مزایای 
خیابانی، کانتیرن بازارها و کافه های خیابانی و در کنار آن ها حرکت 
با محیط شهری  عابر پیاده به عنوان مطلوب ترین نوع تعامل انسان 
ایجاد  برای  ابزاری  و  منفعل  شهروندانی  وجود  از  جلوگیری  و 
به  پیاده روها  وضعیت  بهبود  در  قوتی  نقطه  اجتامعی،  رسمایه های 

 عنوان فضاهای عمومی محسوب می شود.
بین  واسطه یی  و  مدنی  سازمان های  تکوین  تقاضای  حقیقت  در 
و  مردم  ارتباط  هامهنگی،  عوامل  به عنوان  شهروندان  و  دولت 
مقامات محلی، برای کشورهای در حال  توسعه یی چون افغانستان 
وجود  عدم  اما  است؛  انتظار  از  دور  الزم،  تفکر  وجود  عدم  و 
مردم  نیازهای  به  توجه  بدون  مکان  ایجاد  سیاست های  و  آن 
شهری  فضاهای  ایجاد  بر  دلیلی  شهری،  توسعه  پروژه های  در 
کم کیفیت می شود که حقوق شهروندان را نسبت به شهرشان تأمین 
و  مدیریت  وضوح  برای  مقدمه یی  تاکتیکی  شهرسازی  منی کند. 
درک درستی از نیازهای جامعه، پاسخی به مدیریت شهری از باال 
به پایین، راه  حلی برای ارتقای حق به شهر و کوششی برای رسیدن 
طراحی  و  برنامه ریزی  کسی  چه  برای  را  فضاها  اینکه  »درک  به 
یادگیری های سطحی  نیازمند  روند  این  و  می شود  آغاز  می کنید« 
باید در جهت توسعه  محلی از مشارکت و تالشی را می طلبد که 

فایق آید.

کـتاب نـامه
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د جوالی شپاړسمه
شناسایی1500 ویروس جهش یافتۀ کرونا در روسیه

رییس سازمان حامیت از مرصف کنندگان روسیه )دست اندرکار مبارزه با بیامری های ساری( در مورد افزایش موارد تغییر ماهیت و جهش   

ویروس کرونا اظهار داشت: این موضوع بسیار مهمی می باشد و بدیهی است که با جدیت به آن می پردازیم. تا امروز ما حدود ۱۵۰۰ مورد تغییر 

ماهیت ویروس کرونا داشته ایم. وی افزود: ویروس کرونا هامنند رسماخوردگی، بیامری فصلی خواهد بود و دلیلی برای امیدواری به پایان شیوع این 

بیامری وجود ندارد.

د جوالی شپاړسمه د پښتۍ طرحه: سیف   
الله قیومي

خپرندوی: اکسوس کتابپلورنځی
کمپوز: حسیب الرحمن ساحل

چاپځی: وایګل چاپ
چاپ کال:  ۱۶۰ ،۱۳۹۸مخه

او  تکړه  ژبې  پښــتو  د  شپاړســمه«  جوالی  د 
لنډو کیســو  د  پســريل  ایمل  لیکوال  نومويت 
کتــاب  اکســوس  د  چې  ده،  ټولګه  نهمه 
خپروندیــې لخوا پــه  ۱۳۹۸ملریز لېږدیز کال 
کې چاپ شــوی ده. د لیکوال د لنډو کیســو 
امتــه ټولګه » ده کیســه کوله« نومیږي، چې ال 
دمخه د اکسوس کتاب خپرندویې ټولنې چاپ 

کړې وه.
ټال  ټول  کې،  ټولګه  شپاړسمه«  جوالی  »د 
پنځوس لنډې کیسې راټولې شوی، چې ځینی 
یې په کور دننه او ِ یو شمیر یې له هیواده بهر 
پښتو  په  ایمیل پرسلی  لیکل شوې دي. ښالی 
کیسه لیکنه کې د ځانګړي سبک خاوند وي! 
د پســريل د کیســو ژبه روانه او انځوریزه ده. 
د عکايس په نوم کیسه کی دغه انځوریزه ژبه 

لیدالی شو.
»غنــم ال نه و پاخه شــوي په شــنو غنمو کې 
غوټه غوټه رسه غاټول داسې ښکاریدل؛ لکه په 
یوې رزغونې پردې چې رسه ګالن جوړ شوې 
غوټه  وې  وریځې  سپینې  کې  آسامن  وې. 
غوټه؛ لکه د ونو ډډ چې چا په چونه سپین کړی 
وي، له لیرې یې سرتګې ورجلبولی«. د جوالی 

شپاړســمه د کیسو جملې لنډې او روانې
دي. د بېلګــه پــه ډول د جملــو لنډوالــی د 

»کار او بې
کارۍ« کیسه کې لیدالی شو. کتــاب خونــد 
پاتې. ملر  نه و را  مالتې جــوس  نه کــړ. د  را 
ور  مې  ته  حوض  المبــو  د  شــو.  ځورونکی 

ټوپ کړ«...
ته  پیښــو  کې  کیســو  په  پســريل  ښــاغلی  د 
کیســه  چې  کله  او  کېږي  اشــاره  وړه  رصف 
او ســوچ  فکر  لوســتونکی  ته ورسیږي،  پای 
کولو ته اړ کیــږي. لیکوال د جوالی شپاړسمه 
خوښــوي.  کیســې  ډول  دغه  هــم  خپلــه 
هغــه د جوالی شپاړسمه په رسیزه کې په دغه 
اړه داسې کښيل: زه خپله له هغې کیسې خوند 
اخلم، چې تر لوستو وروسته مې فکر کولو ته 
اړ بايس. د ژوند د یوه اړخ، د یوې شــېبې، د 
یوې موضوع په بــاب که پوره خربه نه وي؛ لږ 
تر لږه یوه اشاره ورته وکړي، چې پام مې هغــه 
لــور واوړي. یوه څیــره را ته مجســمه کړي 
یا مې دي  او  یا ملګري یې کړي  را ملګــری 
ســوچ ته اړ کړي، چې دغه ډول انســان ولې 

له دغه ډول یو حالت
ســره مخامخ شــو؟ خپله هم چې کیسه لیکم 
ګومان کوم چې پر همدي پله پل ږدم«. لکــه 
څنګــه مو چې په ســر کــې وویــل، د جوالی 
شپاړسمه کې ځیني کیسې په اروپایې چاپېریال 

او هیوادنو
کې لیکل شوې دي. په دغو کیسو کې اروپایې 
دی.  شــوی  انځور  توګه  ښــه  په  چاپیرال 
ځان  لويل،  کیسې  دغه  لوستونکی  چې  کله 
د  دا  او  کوي،  حس  کې  چاپېریال  همهغه  په 
لیکوال یوه ځانګړنه ده، چې دی په هر ځای 
د هغه ځای کیسه لیکلی يش. دی خپله په دغه 
ځای  هغه  د  یم  هرځای  چې  :»زه  کاږي  اړه 
کیسه  لندن  د  کې  لندن  په  شم.  لیکلی  کیسه 
لرم، اسپانیا کې د اسپا نیا، پیښور کې د پیښــور. 
شم  نه  کیسه  کلې  د  یم  کې  ښــار  په  زه  که 
لیکلی؛ او که په کيل کې وم؛ نو د ښار نه شم 
لیکلی«.د ښــاعلی ایمــل پســريل په کیســو 
کې لیکــوال په مســتقیمه او غیر مستقیمه بڼه 
نه لیدل کیږي او په خپلو کیســو کې د ښــه 
او بد قضاوت په خپله نه کوې، بلکه دغه چاره 

لوستونکو ته پریږدي.

گل احمد یام

لطیف آرش

رسنوشت تفکر ناب فلسفی
در روایت چهره غزالی از خاقانی

کارشناس ارشد طراحی شهریزینب سادات حسینی

شهرسازی تاکتیکی
مدیریت فضاهای عمومی و جامعه مدنی



دوره کودکـی، کشـمکش چندانـی نـدارد؛ اما 

بـا افزایـش سـن و مواجـه بـا دشـواری های ویـژه 

و  درونـی  کشـمکش های  جوانـی،  و  نوجوانـی 

بیرونـی همزمـان بـا رشـد جسـامنی و روانـی، در 

کنـار آن انتظـار جامعـه و خانـواده از نوجـوان و 

نوجـوان  به طوری کـه  می یابـد،  افزایـش  جـوان 

می پذیـرد بـه دلیـل زندگی اجتامعی، بخشـی از 

متایـالت خـود را محـدود یـا جهت دهـی کنـد و 

گروهـی  و  اجتامعـی  هنجارهـای  چارچـوب  در 

قرار گیرد.

نوجوانـان و جوانانی که شـیوه های درسـت رفتار 

تطبیـق  بـرای  را  الزم  مهارت هـای  و  هیجانـی 

باشـند و  نیاموختـه  بـا خانـواده و جامعـه  خـود 

نیافتـه  ارتقـا  آن هـا  روان شـناختی  ظرفیت هـای 

روبـرو  متعـددی  و  جـدی  آسـیب های  بـا  باشـد 

خانـواده  و  خـود  دامن گیـر  آن   عواقـب  و  شـده 

آن هـا خواهـد شـد.

فـرد  هـر  زندگـی  اسـتادان  نخسـتین  والدیـن 

در  کـه  هسـتند  افـرادی  تأثیرگذارتریـن  و 

شـخصیت های  و  سـامل  جامعـه ای  شـکل گیری 

دارنـد. اساسـی  سـهم  ورزیـده 

باتوجـه بـه این موضـوع، تاکنون اکـرث والدین به 

فرزندانشـان  آمـوزش  در  مهـم  نکته هـای  برخـی 

نظـر  ارایـه  بـا  نوشـته  ایـن  کرده انـد.  مترکـز 

ایـن  بـه  به روشـنی  اجتامعـی،  کارشناسـان 

اسـت. پرداختـه  نکته هـا 

و حـس  عاطفـه  ایجـاد  در  والدیـن  نقـش  ابتـدا 

دنیـای  در  می کنیـم.  بیـان  را  فرزنـدان  درونـی 

در  اسـت.  کـرده  تغییـر  کامـالً  زندگـی  کنونـی 

پیوند مشـرک، زن و شـوهر بـرای امنیت و بقای 

بیش تـر بـه یکدیگـر وابسـته نیسـتند، قانـون و 

شـیوه های اجدادمـان  نیـز کهنـه و منسـوخ بـه 

اکـرث  امـروزه  دلیـل  همیـن  بـه  می رسـد؛  نظـر 

بـدون  کـه  نیاموخته انـد  پرسان شـان  بـه  پـدران 

عصبانیـت و پرخاشـگری با همـرس خود صحبت 

کننـد و همچنیـن بعضـی مـردان، دیگـر نقـش 

خـود را به عنـوان الگـوی رهربی کننـده خانـواده، 

احـرام  آن  بـه  همرسان شـان  کـه  شـکلی  بـه 

بگذارنـد به خوبـی ایفـا نکرده و نیازهـای عاطفی 

همـرسان خـود را به درسـتی بـرآورده منی کننـد.

ایـن مسـاله تنهـا و یک طرفـه نیسـت؛ از سـوی 

دیگـر، مـادران بـه دخران شـان نیاموخته انـد کـه 

چگونـه احساسـات خـود را ابـراز کننـد تـا مردان 

بـه خـود حالت دفاعـی نگیرنـد یا چگونـه از مرد 

درخواسـت حامیـت کننـد تـا او بـا رضایت خاطـر 

بـه ایـن درخواسـت پاسـخ دهد.

حـوزه وصاحبنظـر کارشـناس دیـدگاه

خانواده

مشـاور  و  کارشـناس  صـدری،  هـادی  داکـر 

روابـط  دربـاره  را  اساسـی  نکتـه  چنـد  خانـواده 

فراموش شـده  نکته هـای  به عنـوان  اجتامعـی 

توسـط والدیـن در جریـان تربیـت فرزندان شـان 

اسـت. کـرده  بیـان 

مهارتتصمیمگیری

نحـوه  بهریـن  کـه  نیاموخته انـد  والدیـن 

و  چیسـت  آن  مراحـل  و  تصمیم گیـری 

را متوجـه نکرده انـد کـه موفقیـت  فرزندان شـان 

به موقـع  و  درسـت  تصمیـم  گـرو  در  زندگـی  در 

اسـت.

مهارتحلمساله

دقیـق  تعریـف  از  اسـت  عبـارت  مهـارت  ایـن 

مشـکلی کـه فرد بـا آن روبرو اسـت، شناسـایی و 

بررسـی راه حل هـای موجـود و برگزیـدن و اجـرای 

فراینـد حـل مسـاله  ارزیابـی  و  مناسـب  راه حـل 

بیشـرین  بـا  راه حلـی  انتخـاب  بـا  به طوری کـه 

از  معنـوی  و  مـادی  رضر  کمریـن  و  منفعـت 

راه هـای غیرسـامل بـرای حـل مشـکالت خویـش 

امـا  نیفزایـد؛  مشـکالتش  بـر  و  نکنـد  اسـتفاده 

ایـن موضـوع مهـم حیاتـی خیلـی کـم از سـوی 

اسـت. شـده  گوشـزد  فرزندان شـان  بـه  والدیـن 

مهارتتفکرخالق

و  نـو  اندیشـه  تولیـد  معنـای  بـه  خالقیـت 

اطـراف  رویدادهـای  دیـدن  دیگـر  به گونه یـی 

اسـت. فـردی که بـا این مهـارت آشـنایی دارد در 

مواجهـه با مشـکالت در حال کشـف راه حل های 

نو اسـت که کمر فردی به آن توجه کرده اسـت. 

در ایـن مهـارت، افـراد می آموزنـد بـا شـیوه های 

و  متعـارف  تجربه هـای  از  و  بیندیشـند  متفـاوت 

معمولـی خـود فراتر رونـد و راه حل هایـی را خلق 

کننـد کـه خـاص و ویـژه خودشـان اسـت.

توانایـیبرقراریارتباطمؤثر

ایـن مهـارت بـه معنای ابـراز احساسـات، نیازها و 

نقطه نظرهـای فـردی بـا گـوش دادن فعاالنـه بـه 

مخاطـب و ایجـاد بیش تریـن رضایت بـا کم ترین 

تنش و کشـمکش اسـت.

مهـارتایجادوحفظرابطهبینفردی

افـراد  بـا  مثبـت  تعامـل  بـرای  اسـت  مهارتـی 

به خصـوص اعضـای خانـواده در زندگـی روزمـره، 

شناسـایی مـرز و حـد رابطـه بـا دیگـران و ایجـاد 

بـا تعهـد. فضـای صمیامنـه و تـوأم 

مهارتخودآگاهی 

خودآگاهـی بـه معنـای توانایـی فرد در شـناخت 

نیازهـا،  خواسـته ها،  شناسـایی  نیـز  و  خـود 

احسـاس ها و نقطه هـای ضعـف و قـدرت اسـت. 

در ایـن مهـارت فـرد در ابتـدا به صـورت درسـت 

چـه  کـه  بیامـوزد  والدیـن  از  می توانـد  کامـل  و 

رشایـط یـا موقعیت هایی برای او عذاب آور اسـت.

مهارتهمدلی

پیـدا  کم تـر  صـادق  و  مهربـان  افـراد  امـروزه 

می شـوند. یکـی از دالیـل اصلـی آن، ایـن اسـت 

و  مهربانـی  لـذت  زندگـی،  دوره  ابتـدای  از  کـه 

شـیوه واقعـی بـودن را یـاد نگرفته ایـم و سـنگدل 

یـاد داده می شـد  بـه مـا  بایـد  بـار آمده ایـم.  بـه 

تحـت  را  دیگـر  افـراد  احساسـات  چگونـه  کـه 

تفاوت هـای  کنیـم،  درک  مختلـف  حالت هـای 

فـردی را بپذیریـم، بـا پیـش داوری و قضـاوت بـا 

نکنیـم. برخـورد  دیگـران 

مهـارتمقابلهباهیجانها

ایـن مسـاله عبـارت از شـناخت هیجان هایـی از 

قبیـل شـادی، تـرس، حسـادت، غـم و تأثیر آن ها 

بـر رفتـار خـود و دیگـران و فراگیـری نحـوه اداره 

آن هـا و واکنـش مناسـب در برابـر آن هـا اسـت.

مهارتمقابلهبااسرتس

کـه  می آمـوزد  فـرد  مهـارت  ایـن  در 

تنش هـای  و  فشـارها  بـا  چگونـه 

همچنیـن  و  زندگـی  از  ناشـی 

اسـرس های دیگـر مقابلـه یـا آن ها 

را مدیریـت کند تا باعث فرسـودگی 

نشـود. جسـامنی اش  و  روانـی 

آمـوزش  و  درک  بـه  متاسـفانه  امـا 

پدیده هایـی  و  مهارت هـا  ایـن 

اساسـی ترین  از  یکـی  درواقـع  کـه 

بسـیار  اسـت،  والدیـن  مسـوولیت 

حتـی  و  اسـت  شـده  توجـه  کـم 

هسـتند والدینـی کـه اصـالً از ایـن 

آمـوزش  و  ندارنـد  آگاهـی  مـوارد 

چنیـن مـوارد، که خیلی دشـوار هم 

نیسـت ؛ امـا آن را به عنـوان بخشـی 

منی پذیرنـد. مسوولیت شـان  از 

آمـوزش  بـرای  مناسـب  سـن 

مهارت های زندگی

آمـوزش ایـن مهارت هـا بایـد توسـط 

کـودکان   پنج سـالگی  یـا  سـه  دوره  از  والدیـن 

مکتـب،  مدرسـه،  در  به نوعـی  و  شـود  رشوع 

رسبـازی، دانشـگاه و حتـی مراحل بعـدی زندگی 

در اجتـامع به صـورت مـداوم آمـوزش و بازآمـوزی 

شـود، در غیـر آن امـکان یادگیـری آسـان آن  - که 

در دوره کودکـی میـرس اسـت - از بیـن مـی رود.

نتیجهموضوع

به بیان دیگـر نکته هـا و مهارت هـای مهـم زندگی 

اگـر  مثـل جعبه ابزارهـای مختلـف اسـت. حـال 

بـه  به جـای مجهزبـودن  جعبه ابـزار یـک کـودک 

ابـزار مختلـف فقـط شـامل چنـد ابـزار محـدود و 

زندگـی  پیچ هـای  بـا  مواجـه  در  باشـد  ناکارآمـد 

فقـط  و  داشـت  نخواهـد  زیـادی  انتخـاب  تـوان 

به صـورت غریـزی و ابتدایـی بـرای حل مشـکالت 

بـرای  گریه کـردن  ماننـد  کـرد،  خواهـد  تـالش 

کـردن،  دادوبیـداد  همه چیـز،  به دسـت آوردن 

و.... لت وکـوب  کـردن،  قهـر  عصبانـی شـدن، 

از سـویی هـم بـه بـاور روان شناسـان، والدیـن و 

رفتـار آن هـا الگـوی خاصـی بـرای کودکان اسـت 

گفتـار  و  حـرکات  نـوع  هـر  طفولیـت  دوره  در  و 

والدیـن بـر روان کـودک تأثیـر عمیقـی می گذارد 

کـه حتی تـا آخـر عمر فرامـوش آن ها منی شـود. 

پـس بـه یاد داشـته باشـید این شـام هسـتید که 

بـرای پـرسان/ دخـران خـود می توانیـد تأثیرگذار 

بـوده و شـخصیت مثبـت و دایمـی ایجـاد کنید. 

کـه  برمی گـردد  شـام  بـه  مسـاله  ایـن  اکنـون 

دوسـت داریـد بـه آن هـا مهـارت زندگـی کـردن و 

انسـانیت بیاموزانیـد یـا تـرس و خشـونت!

***

درنگ
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رویای ناکام جوان به نظر رسیدن!
الیزر جوان سازِی پوست، میکرونیدلینگ و 

الیه بردار ها، با پوست چه می کنند؟

درس های فراموش نشدنی 

میکرونیدلینگ، الیزردرمانی و الیه بردارِی شیمیایی مثال هایی از »تخریِب 

کنرول شده« پوست هستند. یک متخصِص زیست-شیمی به افرادی که از 

کرم های حاوی رتینول یا گلیکولیک اسید برای الیه برداری استفاده می کنند 

اسید  مثالً   کرم ها  این  باالی  مقدار  از  استفاده  جای  به  می کند  توصیه 

گلی کولیک ۱۰درصد یا رتینول در باالترین دوِز موجود، مقادیِر بسیار پایین 

آن ها را به شکِل منظم استفاده کنند تا به نظر نرسد که حمله امتی به پوست 

صورت گرفته است. او تأکید می کند: »دست یابی به تغییراِت پوستی در 

کوتاه مدت پوست را تخریب می کند.«

به عبارتی پوست برای ترمیِم بافِت آسیب دیده، رشوع به تولیِد کالژن تازه، 

االستین و سلول های اِپیدرم می کند؛ و با ایجاد سلول های جدید، سلول های 

بدرنگ و خشک که علِت ایجاِد خطوط و چین و چروک ها و افتادگِی پوست 

هستند، ریزش پیدا می کنند.

میکرونیدلینگ، الیزردرمانی و الیه بردارِی شیمیایی مثال هایی از »تخریِب 

نسخه  بدوِن  دارو های  از  برخی  آن،  عالوه بر  پوست هستند.  کنرول شده« 

مانند دوز های فعالی از ویتامیِن آ. )رتینول( و ویتامیِن سی نیز به همین 

منظور به فروش می رسند. این مواد  از طریِق وارد کردِن آسیب ِ کنرول شده 

به پوست عمل منی کنند، اما استفاده کنندگان از این محصوالت احساِس 

گزش و سوزن سوزن شدن را روی پوست خود احساس می کنند و گاهی نیز 

گونه هایشان به دلیِل مرصف این مواد قرمز می شود که از نظر بسیاری از آن ها 

عالمِت خوبی محسوب می شود.

الیزرجوانسازِیپوست 

این است که بیش از اندازه  و روش ها دارند  فرایند ها  این  مشکلی که متاِم 

موفقیت آمیز عمل می کنند. فرقی منی کند فردی که از این روش ها استفاده 

می کنند چندساله باشد، این روش ها در عرِض چند ماه یا فقط چند هفته 

پوستی شفاف تر و سفت تر را برجای می گذارند؛ و بنابراین، فرد به طور طبیعی 

دوست دارد این کار را بیشر انجام دهد که همین باعِث آسیب رساندن به 

پوست می شود.

دکر ویکی دُنُدس، متخصص پوست از لندن، می گوید: »این روش ها نتایِج 

خوبی دارند، اما انجام دادِن پشِت رس هم آن ها باعث می شود پوست قبل از 

آنکه بهبود پیدا کند، دوباره آسیب ببیند و درمان پس زده شود. با این کار 

شام یک قدم به سمت بهبودی حرکت می کنید، اما دو قدم عقب می روید و 

در نهایت به جای آنکه پوست بهری به دست آورید، اوضاع از قبل هم بدتر 

می شود.«

الیه  عنوان  به  که  پوست  سطحِ  مرده  سلول های  از  زیاد  مقداِر  برداشنِت 

اما  می شود؛  پوست  شدِن  درخشان تر  باعِث  می کنند،  عمل  محافظتی 

درعین حال سلول های تازه را در برابِر نوِر فرابنفِش خورشید و محیط حساس 

می کند که می تواند منجر به التهاِب پوست شود. التهاِب پوست یکی از 

اصلی ترین دالیِل پیرِی پوست است.

درضمن، وارد آوردِن »آسیِب کنرول شده« به الیه های عمقی پوست می تواند 

این آسیب ها  افراد معموالً خیلی دیر متوجه  باعِث زخم های مزمن شود؛ 

می شوند. دکر دندس می افزاید: »هرچیزی که آستانه ایمنِی بدِن ما را پایین 

بیاورد—برای مثال آلودگی، اسرس، هورمون های نامتعال و واقعیاِت زندگِی 

روزمره—باعث می شود تخریب های پی درپیِ  پوست حتی بدتر هم بشود؛ و 

یکی از دالیِل لک های پیری همین صدماتی است که به پوست وارد می شود.

پسچهبایدکرد؟

دارو هایی که در خانه مرصف می کنید،  مورِد  »در  دکر سندس می گوید: 

مراقب باشید که با کوچکرین تحریِک پوست، ماده یی را که مرصف می کنید 

مدتی کنار بگذارید یا چیز دیگری را جایگزین کنید. در مورِد درمان های 

کلینیکی باید بیِن هر دوره درمان حداقل دو چرخه پوست فاصله باشد –این 

زمانی است که پوست افراد به صورِت طبیعی بازسازی می شود )برای یک زِن 

باالِی ۴۰ سال این زمان بیِن ۴ تا ۶ هفته است(.

میکرونیدلینگ 

این فرصتی که به پوست داده می شود تا سلول های جوان تولید کند مانند 

بدن  به  ورزشی  فعالیت های  انجاِم  از  بعد  که  است  اسراحتی  روِز  هامن 

می دهید تا عضالت بهبود پیدا کنند و رشد کنند.«

»به خاطر داشته باشید که بعد از استفاده از درمان های الیزرپایه، پوست حتی 

از قبل، در برابر اشعه فربنفِش خورشید حساس تر می شود.«

دکر سوفی شاتر،  متخصص پوست، می گوید: »آسیِب کنرول شده نباید 

تبدیل به یک رژیم درمانِی هفتگی یا ماهیانه شود. این کار فقط در مورِد یک 

بافِت خاص و با فواصِل مشخص باید صورت گیرد.«

دراین بین تعداِد مخالفاِن تخریِب کنرول شده پوست رو به افزایش است و 

آن ها این روِش درمانی را نفرینی برای پوست می دانند.

دکر ِبن جانسون از لندن می گوید: »اینکه با زخمی کردِن پوست آن را مجبور 

کنیم به چرخه تولیِد سلول های تازه وارد شود یک نسخه فاجعه آمیز است.«

او بر این باور است که پوست به طور مداوم در حاِل بازسازی و جوان سازِی خود 

است و قادر است سلول های مرده را طبِق برنامه ریزِی مشخص و به موقع از 

بین بربد. او می گوید، این درست است که با افزایِش سن توانایی پوست برای 

محافظت از خود از طریِق تولیِد کالژِن جایگزین کاهش پیدا می کند، اما 

تخریِب کنرول شدۀ پوست باعث می شود همین منابعی که اکنون ]به دلیِل 

افزایِش سن[به قدِر کافی غنی نیستند، نتوانند از الیه های عمقی پوست، 

جاییکه کالژن برای ترمیِم آسیب های جدید تولید می شود، محافظت کنند.

درنتیجه، الیه های سطحِی پوست به طور موقتی بسیار زیبا جلوه می کند، اما 

این کار در طوِل زمان باعِث ضعیف شدِن ساختاِر پوست و انسجاِم آن می شود 

و فراینِد پیری با رسعِت بیشری رخ می دهد.

می گوید،  دهد،  نشان  بیشر  را  فاجعه  عمِق  اینکه  برای  جانسون  دکر 

تحقیقات نشان می دهد که پوست فقط بیِن ۸۵ تا ۹۰درصد از زخم ها را 

می تواند ترمیم کند، بنابراین شام با هر بار تخریِب پوست خود سطحی 

از التهاِب دایمی را ایجاد می کنید که این اتفاق همراه می شود با تخریِب 

دی اِن اِی که اغلِب ابزار های درمانی که از حرارت استفاده می کنند باعِث آن 

می شوند.

به طور خالصه »دستاورد های کوتاه مدتی که از تخریِب کنرول شده پوست به 

دست می آید به تخریِب بلندمدِت پوست منجر می شود.«

دکر جانسون تغذیه پوست با مواِد زیستِی فعال را توصیه می کند. برای مثال 

مواِد پوستی  که عصاره گیاِه سولیداگو )نوعی آفتابگردان( در آن ها به کار رفته 

است، برای الیه بردارِی پوست مفید هستند.
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نوشیدن آب قبل از تشنه شدن
گرمای هوا موجب افزایش تعریق و تحریک مکانیزم اسمزی بدن می شود. از این رو تشنگی اتفاق می افتد و این هامن زمانی است   

که بدن 3درصد از آب خود را از دست داده باشد. از بین رفنت بیش از 20درصد آب بدن کشنده است. برای جلوگیری از بروز 
گرمازدگی باید کمرت در محیط گرم قرار گرفت و بهرت است در طول روز و به دفعات آب نوشیده شود. در فصل تابستان به هیچ 

عنوان برای مرصف آب منتظر تشنه شدن نباشید؛ چرا که تعریق به صورت تدریجی ادامه دارد و باید قبل از بروز تشنگی فرد اقدام 
به نوشیدن مایعات کند.

نویسندهفرشاد عمری



در سه ماهه چهارم۲۰۲۰، ارزش بازار کمپیوتر شخصی در مقایسه با مقطع 

مشابه در سال۲۰۱۹ نزدیک به ۲۵درصد افزایش یافته است.

Canalys  و براساس اطالعات منترششده توسط سازمان GSMArena به گزارش

بازار جهانی کمپیوتر شخصی در سه ماهه چهارم۲۰۲۰ برای سومین سه ماهه 

متوالی شاهد رشد بود. براساس برآورد  Canalysارزش این بازار در بازه مذکور، در 

مقایسه با سه ماهه سوم سال۲۰۲۰ نزدیک به ۱۳درصد و در مقایسه با سه ماهه 

چهارم۲۰۱۹ نزدیک به ۲۵درصد افزایش داشته است.

بازار کمپیوتر شخصی در سه ماهه اول سال۲۰۲۱ با اُفت مواجه شد؛ اما در 

ماه های بعد شاهد رشد بود. عرضه محصوالت مربوط به کمپیوتر شخصی در 

افزایش پیدا کرد و به ۲۹۷میلیون دستگاه  سال۲۰۲۰ نزدیک به ۱۱درصد 

ازجمله کمپیوتر قابل حمل و رومیزی رسید؛ البته عرضه دسکتاپ در مقایسه با 

سال۲۰۱۹ نزدیک به ۲۲درصد کاهش پیدا کرد.

»لنوو« همچنان پرچم دار این حوزه است و در مقایسه با سال گذشته ۲۹درصد 

افزایش فروش داشته است. این رشکت در سال۲۰۲۰ نزدیک به ۷۲٫۶میلیون 

دستگاه کمپیوتر راهی بازار کرد و ۲۴درصد این بازار را در اختیار دارد.

HP  در جایگاه دوم قرار دارد و نزدیک به ۶۷٫۶میلیون دستگاه کمپیوتر فروخته 

است که در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۷درصدی نشان می دهد. »دل« در 

جایگاه سوم قرار دارد؛ این رشکت در سه ماهه چهارم۲۰۲۰ توانست ۱۵میلیون 

دستگاه کمپیوتر بفروشد و فروش کل سال را به ۵۰٫۳میلیون دستگاه برساند. در 

جایگاه چهارم و پنجم، اپل و ایرس قرار گرفته اند؛ این دو رشکت به ترتیب ۲۲٫۶ و 

۲۰میلیون دستگاه فروش داشته اند.

باکرتی ها زمان سنج زیستی ۲۴ساعته دارند
دانشمندان برای اولین بار نشان دادند که گونه یی باکری غیرفتوسنتزکننده با 

هامن ریتم های شبانه روزی تنظیم می شود که بر بسیاری از اشکال دیگر حیات 

حکم فرما است.

در انسان، ریتم های شبانه روزی به عنوان 

نوعی ساعت زیستی در سلول ها عمل 

فرایندهای  متامی  تقریباً  و  می کند 

زمان  بر  دارد؛  را تحت کنرول  ما  بدن 

خوابیدن و بیدار شدن اثر می گذارد و 

عملکرد متابولیزم و فرایندهای شناختی 

ما را تحت تأثیر قرار می دهد. این وقت نگهدار درونی که حول چرخه ۲۴ساعته 

در گردش است، توسط ساعت شبانه روزی ما هدایت می شود و همین پدیده در 

بسیاری از موجودات دیگر شامل جانوران، گیاهان و قارچ ها مشاهده شده است.

 برای مدت زمان طوالنی مشخص نبود که باکری ها هم به طورکلی تحت تأثیر 

ریتم شبانه روزی قرار دارند. این پدیده در باکری های فتوسنتزکننده نشان داده 

شده است که از نور برای تولید انرژی شیمیایی استفاده می کنند؛ اما اینکه آیا 

انواع دیگر باکری ها نیز ساعت شبانه روزی دارند، برای مدت ها یک معام بوده 

است. مارتا مرو، زیست شناس دانشگاه لودویگ ماکسی میلیانز آملان، می گوید: 

برای اولین بار دریافتیم که باکری های غیرفتوسنتزکننده می توانند به نوعی زمان 

را تشخیص دهند. آن ها با خواندن چرخه های نور یا دمای محیط، فرآیندهای 

مولکولی خود را با زمان روز تطبیق می دهند.

به گزارش ساینس الرت، مرو و همکارانش در مطالعه خود باسیلوس سوبتیلیس 

را موردبررسی قرار دادند که باکری مقاوم و به خوبی مطالعه شده یی است که در 

خاک و دستگاه گوارشی بسیاری از حیوانات ازجمله انسان یافت می شود.

باسیلوس سوبتیلیس فتوسنتزکننده نیست؛ اما به علت دارابودن گیرنده های 

نوری، به نور حساس است و طبق مشاهدات قبلی از این میکروب، فعالیت ژنی 

و فرایندهای تشکیل زیست الیه آن ممکن است در پاسخ به نشانه های محیطی 

چرخه روزانه یی را دنبال کند؛ مثالً براساس شدت نور اطراف یا تغییرات محیطی.

پژوهشگران برای بررسی این موضوع، فعالیت بیان ژن باکری را در محیط های 

کشت قرار گرفته در معرض تاریکی مداوم یا چرخه روزانه متناوب ۱۲ساعت نور 

و ۱۲ساعت تاریکی اندازه گیری کردند. در چرخه تناوبی نور/ تاریکی، بیان ژنی 

به نام ytvA کُدکننده/ گیرنده نور آبی، در مرحله تاریکی افزایش و در مرحله نور 

کاهش یافت که نشان دهنده فرایندهای پیروی کننده از ساعت شبانه روزی است. 

وقتی باکری در معرض تاریکی مداوم قرار گرفت، چرخه هنوز وجود داشت؛ اما 

دوره طوالنی شد و بدون سیگنال نور، به طور دقیق از چرخه ۲۴ساعته تبعیت 

منی کرد.

در آزمایشی دیگر، پژوهشگران چرخه های دما را آزمایش کردند که روش دیگری 

برای تحریک تغییرات گرما بین روز و شب است. باز هم بیان ytvA کاهش پیدا 

کرد و وقتی دما در قالب برنامه ۱۲ساعته، ۲۵٫۵درجه سانتی گراد و ۱۲ساعت و 

۲۸٫۵درجه سانتی گراد جریان پیدا کرد و هامنند نور، در آزمایش آزادگرد )نبود 

نشانه های محیطی( چرخه ادامه داشت؛ اما دوره آن طوالنی تر شد.

باسیلوس  کردند  نتیجه گیری  آزمایش ها،  متام  نتایج  به  باتوجه  پژوهشگران 

سوبتیلیس دارای ساعت شبانه روزی است که به وسیله ریتم های شبانه روزی 

آزادگرد و پیروی سیستامتیک از نشانه های محیطی نشان داده می شود.

این یافته فقط به یک گونه باکری اشاره دارد؛ اما اولین بار است که این پدیده در 

باکری های غیرفتوسنتزکننده نشان داده می شود که می تواند به تغییر قابل توجه 

درک کلی ما از باکری ها منجر شود: موجوداتی که تقریباً ۱۵درصد از ماده زنده 

زمین را تشکیل می دهند. آنتونی دود، پژوهشگر ساعت های شبانه روزی از مرکز 

جان ای ن س بریتانیا، می گوید: مطالعه ما در را به بررسی ریتم های شبانه روزی در 

کل باکری ها می گشاید. اکنون که نشان داده  ایم باکری های غیرفتوسنتزکننده 

می توانند زمان را تشخیص بدهند، باید فرایندهایی که در باکری ها موجب این 

ریتم ها می شوند، کشف کنیم و دریابیم که مزیت داشنت ریتم برای باکری ها 

چیست.

پژوهشگران حدس می زنند که ریتم های شبانه روزی ممکن است به طریقی 

با سیستم بازخورد ترجمه - رونویسی تنظیم شود یا با چرخه های متابولیک 

ارتباط داشته باشد. مشخص نیست که آیا ممکن است نوعی ساعت مرکزی، 

وقت نگهدار شبانه روزی باسیلوس سوبتیلیس را کنرول کند؛ هامن طور که در 

انسان ها پیشنهاد شده است. 

پژوهشگران در مقاله خود می نویسند: بررسی اینکه آیا دما و نور ورودی های 

دارد،  نوسان ساز  باسیلوس سوبتیلیس چندین  یا  اصلی هستند  رضبان ساز 

آموزنده است؛ هامن طور که برای انواعی از ارگانیسم های تک سلولی و پرسلولی 

توصیف شده است.

همچنین این امکان وجود دارد که باسیلوس سوبتیلیس یک نوسان گر اصلی 

یا یک یا چند نوسان ساز پایین دست داشته باشد که با رضبان ساز اصلی جفت 

می شوند و از آن تبعیت می کنند.

درهرصورت، کشف وجود ساعت زیستی ۲۴ساعته در باکری می تواند پیامدهای 

چشمگیری داشته باشد؛ نه فقط ازنظر درک علمی زیست شناسی باکری، بل 

درزمینه کاربردهای بالقوه در علوم زیست پزشکی، کشاورزی، صنعت و موارد 

دیگر. 

آکوس کواکس، متخصص زیست مهندسی از دانشگاه فنی دامنارک، می گوید: 

باسیلوس سوبتیلیس استفاده های مختلفی دارد؛ از تولید شوینده لباس گرفته 

تا محافظت از محصوالت کشاورزی و پروبیوتیک های انسانی و حیوانی؛ بنابراین 

مهندسی ساعت بیولوژیکی این باکری به حوزه های مختلف بیوتکنولوژی ختم 

خواهد شد.                                                                                                 منبع: زومیت

دانـش و تکـنالوژی
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رشد ۲۵درصدی ارزش بازار کمپیوتر شخصی

محمدعلـی کلی فـردی شناخته شـده در دنیای 

بوکـس اسـت. او از ۱۲سـالگی مشـت زنی را رشوع 

کـرد و در سـال۱۹۶۴ موفـق شـد قهرمانـی بوکـس 

جهان را به نام خود ثبت کند.

قهرمانـی  مرتبـه  سـه  توانسـت  کلـی  محمدعلـی 

جهان در رده سـنگین وزن  را کسـب کنـد. اولین بار 

در سـال۱۹۶۴ بـا شکسـت دادن سـانی لیسـتون، 

بـار دوم سـال۱۹۷۴ در یـک مبـارزه تاریخـی که به 

نـام »غـرش در جنـگل« معـروف شـد کـه موفق شـد 

در آن جـرج فورمـن را نـاک اوت کنـد، از افتخـارات 

۵۶بـرد  کسـب  اسـت.  حرفه یـی اش  دوران  در  او 

)۳۷نـاک اوت( و ۵باخـت نیـز از افتخارات دیگر وی 

. هستند

محمدعلـی پـس از مسـلامن شـدن و روی آوردن به 

اسـالم در سیاسـت نیز فعالیت داشـت و با مخالفت 

بـا جنگ ویتنام نامش را بیشـازپیش بـر رس زبان ها 

نرشیه هـا  سـمت  از  کلـی  محمدعلـی  انداخـت. 

بی بی سـی  شـبکه  سـوی  از  و  قـرن«  »ورزشـکار 

»شـخصیت ورزشـی قـرن« لقـب گرفـت.

او در زمـان جنـگ امریـکا بـا ویتنـام مخالفـت خـود 

بـا جنـگ را علنـی کـرد و از حضور در ارتـش امریکا 

کرد. خـودداری 

ایـن کار او سـبب شـد پلیـس امریکا او را بازداشـت 

کنـد و عنوان هـای قهرمانـی اش را هـم از او گرفـت. 

دولـت  سـوی  از  خدمـت«  از  »فـرار  جـرم  بـه  وی 

از  او چنـد سـال  شـناخته شـد.  گناهـکار  امریـکا 

رینـگ بوکـس دور مانـد تـا اینکـه باالخـره اعـراض 

او به حکـم قاضـی، در آغـاز دهـه۷۰ بـه عالی تریـن 

مرجـع قضایـی در آمریـکا منتقـل شـد کـه رسانجام 

حکـم محکومیـت محمدعلـی کلـی را لغـو کـرد.

 محمدعلـی کلـی ۲۱سـال رقابت کـرد، ۵۶پیروزی 

و  بـود(  فنـی  رضبـه   ۳۷بـارش  )کـه  کـرد  کسـب 

فقـط پنـج مرتبـه شکسـت خـورد. در سـال۱۹۶۴ 

رده  در  کلـی  کاسـیوس  نـام  بـه  مشـت زنی 

سـنگین وزن، بـرای نخسـتین بـار قهرمـان جهـان 

شـد. مشـت زنی کـه بـه نـام محمدعلـی در ذهن ها 

شـد. جـاودان 

معروفیـت  و  موفقیـت  رشوع  کـه  سـال۱۹۶۴  در 

او بـود، بـه میانـه رینـگ رفـت چرخـی زد و بـه بـاال 

پریـد و توانسـت سـونی لیسـتون را شکسـت دهـد. 

مـن  پادشـاهم،  مـن  زد  فریـاد  کلـی  محمدعلـی 

نـام  بـا  کـه  کلـی  کاسـیوس  بنابرایـن  بزرگرینـم؛ 

کوچـک محمدعلـی بـود بهر شـناخته شـد، برای 

اولیـن بـار قهرمان مشـت زنی سـنگین وزن جهان  

شـد. کلـی در مـورد خـود این گونـه گفتـه اسـت: 

مـن  خطرناکـم،  »مـن 

درخت انداختـه ام، با 

جنگیـده ام،  متسـاح 

نهنگ شـکار کرده ام، 

زنـدان  بـه  را  رعـد 

بـرق  بـه  و  انداختـه ام 

دسـتبند زده ام، هفتـه گذشـته یک صخـره را ویران 

... رسیـع! کـردم، مـن رسیعـم 

در  او  اینکـه  و  محمدعلـی  خـاص  صحبت هـای 

سـال۱۹۴۲ در خانواده یـی فقیر به دنیـا آمده، او را 

به رسعـت معروف کرد. شـانس در سـن ۲۲سـالگی 

بـا او یـار بـود و موفق شـد به رقابت نهایـی قهرمانی 

منی کـرد  را  فکـرش  هیچ کـس  یابـد.  راه  جهـان 

رقیـب او که از کشـتی گیرهای معروف بود شکسـت 

دلیـل  بـه  ششـم  رانـد  در  لیسـتون  امـا  بخـورد؛ 

آسـیب دیدگی وارد رینـگ نشـد و محمدعلـی کلـی 

موفـق شـد بـرای اولیـن بـار قهرمـان جهـان شـود.

بعـد از ایـن بـود کـه نـام کلـی بـر رس زبـان مـردم 

افتـاد. از سـوی دیگـر او بـه دلیـل روش مبـارزه و 

مشـت زنی اش و همچنیـن 

به دلیـل اعتامدبه نفس 

معـروف  خـود  بـاالی 

. شد

ورزش بوکس از آن دسته ورزش هایی است که اگر 

اتفاقات  پیش بین  باید  می کنید  فعالیت   آن  در 

خطرناک هم برای خودتان باشید به همین خاطر این 

ورزش کمر موردتوجه افراد قرار می گیرد. اما به هر 

حال هستند کسانی که به این فعالیت ورزشی عالقه 

دارند. بیایید کمی هم از فایده های بوکس بگوییم!

 

فوایدبوکس

هر ورزشی با تناسب نوع مترینات خود فوایدی برای 

بدن دارد؛ 

بوکس برعکس آن چیزی که در برنامه های تلویزیونی 

می تواند  بوکس  مترینات  نیست.  خشن  می بینید، 

بدون کیسه بوکس باشد و تنها با حرکات دست وپا، 

بدن خود را آماده نگه  دارید. همچنین بوکس تلفیقی 

از هرنهای رزمی است.

 

سالمتقلبیعروقی

مترینات ورزش بوکس شامل تناب زدن، دویدن روی 

تردمیل و... است که سبب می شود بدن به آمادگی 

الزم در این ورزش برسد. همچنین هربار مشت زدن 

و رقص پا در رینگ باعث می شود بسیاری از عضالت 

و  اکسیژن رسانی  باعث  مساله  این  و  شوند  درگیر 

خون رسانی زیاد به قلب و مغز می شود و از این نظر 

باعث بهبود سالمت قلبی و عروقی شام خواهد شد.

 

مفاصلواستخوانمحکم

شدن  آماده تر  باعث  بوکس  وزش  مترینات 

پا، زانو، رسشانه و دست ها می شود.  استخوان های 

هامن گونه که می دانید، با افزایش سن، استخوان ها 

وزنه  مانند  ورزش هایی  انجام  و  می شوند  ضعیف تر 

زدن و بدن سازی در بوکس باعث تقویت استخوان و 

مفاصل می شود. انجام مترینات قدرتی که در بوکس 

وجود دارد به این استحکام می افزاید، به همین دلیل 

به ورزشکاران توصیه می شود که حداقل 2 تا 5روز در 

هفته مترینات قدرتی را انجام دهند.

 

عضالتبزرگرت

است  این  بوکس  ورزش  مورد  در  توجه  جالب   نکته 

که عضالت مختلف بدن بخصوص عضالت میانی، 

داشت.  خواهند  خوبی  رشد  شانه  رس  و  دست ها 

سینه کشی  مانند  مختلفی  مترینات  ورزش  این  در 

سویدنی، ددلیفت و جلو بازو و رسشانه انجام می شود 

که در رشد عضالت و ماهیچه ها بسیار اثربخش است. 

بوکس  ورزش  که  می کنند  فکر  اشتباه  به  بسیاری 

اشتباه  که  است  مناسب  باالتنه  برای عضالت  تنها 

می کنند. برای آماده شدن به  عنوان یک بوکرس به 

هامن میزان که عضالت دست و بازوها مترین داده 

تحت  نیز   … و  کمر  باسن،  پا،  عضالت  می شوند 

سخت ترین مترین ها قرار خواهند گرفت.

 

کنرتولوزن

و  برایتان جالب باشد که میزان جنب وجوش  شاید 

کالری سوزی در ورزش بوکس به  قدری باالست که در 

هر ساعت ۴۰۰ تا ۷۰۰کالری انرژی خواهید سوزاند؛ 

تناسب  اندام  به  دارند  قصد  که  افرادی  برای  این  و 

برسند فوق العاده است. حرکات ورزشی مختلف مانند 

رقص پا، مشت زنی، مترینات کاردیو و … همه آن ها با 

افزایش متابولیسم بدن به کاهش وزن و چربی سوزی 

کمک خواهد کرد. شاید جالب باشد که بدانید انجام 

مترینات بوکس از نظر کالری سوزی به  مراتب بیشر 

از دویدن و بایسکل سواری است؛ بنابراین بوکس به 

تناسب  اندام بدن کمک بسیار زیادی می کند.

 

افزایشاعتامدبهنفس

دست  به  و  اندام تر  خوش  بدنی  ذهنی،  سالمت 

آوردن حس پیروزی ازجمله مواردی است که در این 

ورزش انفرادی باعث افزایش اعتامدبه نفس و افزایش 

افزایش  دنبال  به  اگر  بنابراین  می شود؛  عزت نفس 

کمک  بوکس  ورزش  انجام  هستید،  اعتامدبه  نفس 

زیادی به شام خواهد کرد.

 

تعادلعضالتمیانی

اگر بخواهید در رینگ بدرخشید، باید عضالت میانی 

و  کمر  شکم،  عضالت  باشید.  داشته  انعطاف پذیر 

پشت به درخشش شام کمک خواهند کرد. به همین 

دلیل در این ورزش به حرکات ورزشی که در عضالت 

میانی دخالت دارند، توجه ویژه یی شده است.

 

تحملبهرت

هنگامی که عضالت شام بزرگر و قوی تر می شوند، 

این  یافت.  افزایش خواهند  نیز  تحمل شام  و  توان 

ورزش هم از نظر ذهنی و هم جسمی شام را برای 

افزایش  می کند.  آماده  بیشر  سختی های  تحمل 

گردش خون، اکسیژن رسانی بیشر به عضالت باعث 

شش ها  به  همچنین  شوید.  خسته  دیرتر  می شود 

و  به خوبی جذب کند  را  اکسیژن  تا  کمک می کند 

فرایند دم و بازدم را بهبود می بخشد.

 

دفاعشخصی

شام  به  که  است  این  بوکس  ورزش  فواید  از  یکی 

دفاع شخصی یاد خواهد داد؛ هرچند ما با درگیری 

و زدوخورد کامالً مخالفیم، اما وجود اتفاقات بد در 

کوچه و خیابان شام را مجبور خواهد کرد که به فکر 

دفاع شخصی باشید و بوکس این کمک را به شام 

خواهد کرد.

 

رهاییازاسرتس

اسرس  رهاسازی  ورزش،  این  فواید  از  دیگر  یکی 

یک  در  بوکس  کیسه  وجود  است.  بدن  از  تنش  و 

آن  به  مشت زنی  با  تا  می شود  باعث  مترین  جلسه 

متام اسرس و افکار منفی که در طی روز داشته اید 

را به راحتی خالی کنید. تحقیقات نشان می دهد که 

انجام فعالیت هایی مانند مشت زنی باعث می شود بعد 

از مترین حس خوشحالی و آرامش بیشری را تجربه 

کنید.

 

بهبودهامهنگی

ورزش بوکس دارای مترینات بسیار زیادی است که 

نقاط مختلف بدن  پا و سایر  به هامهنگی دست، 

با  با دست ها می پردازد. هامهنگی رضبات مشت 

این هامهنگی ها  از  رینگ منونه هایی  در  پا  رقص 

دست  به  زیاد  مترینات  از  بعد  معموالً  که  است 

خواهد آمد.

برای اینکه به این توان در هامهنگی برسید، انجام 

به  را  بزرگ  کیسه  به  مشت زنی  تناب زنی،  حرکت 

 صورت منظم در مترین روزانه خود قرار دهید.

 اگر به تازگی به این ورزش عالقه مند شده اید، بهر 

با داکر خود  از رشوع مترینات سخت  قبل  است 

بوکس  برنامه  که کدام  نیست  مهم  کنید.  مشورت 

را انتخاب می کنید، حتامً ابتدا حرکات را به  آرامی 

از  جلوگیری  ضمن  بدین  ترتیب،  کنید.  رشوع 

آسیب دیدگی، بیشرین استفاده را از مترین خود 

انجام  با  مترین  از  بعد  و  قبل  حتامً  کرد.  خواهید 

حرکات کششی بدن را گرم و رسد کنید تا شانس 

آسیب دیدگی به حداقل مقدار ممکن برسد.
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محمدعلی کلی؛ ورزشکار قرن

بوکس؛ ورزش یا فعالیتی خطرناک؟

محمد علی؛ چهره یی الهام بخش 
17 جنوری سالروز تولد محمدعلی، با نام اصلی کاسیوس مارسلوس ِکلِی، جونیور، بوکسور حرفه یی سنگین وزن 

امریکایی است که به عنوان برترین مشت زن تاریخ بوکس و نیز یکی از مهم ترین و برترین شخصیت های ورزشی 

قرن بیستم شناخته می شود. او به عنوان یک فعال مدنی و چهره یی الهام بخش، جنجالی و چالش برانگیز در داخل و 

خارج رینگ بوکس شناخته شده است.



حمله  دلیل  به  امریکا  صحت  وزیر  ایزار،  آلکس 

هواداران دونالد ترمپ به کنگره این کشور، از سمت خود 

کناره گیری کرده و استعفا داد.

به گزارش بی بی سی فارسی، وزیر صحت امریکا در نامه 

خود به ترمپ، حمله به کنگره را»حمله به دموکراسی« 

خوانده است.

از  پس  بیانات  و  اقدامات  که  گفته  خود  نامه  در  او 

انتخابات نومرب، ممکن است که میراث دولت را لکه دار 

کند.

آقای ایزار یکی از متحدان نزدیک آقای ترمپ به شامر 

می رفت.

روز  روز چهارشنبه،  تا  است  گفته  امریکا  وزیر صحت 

انتقال قدرت در امریکا در سمت خود باقی می ماند.

به دنبال حمله به کنگره، شامری از مقام های دولت 

امریکا از جمله وزیر امنیت داخلی از سمت های خود 

کناره گیری کردند.

مجلس منایندگان امریکا، دونالد ترمپ، رییس جمهوری 

به  کنگره  به  اخیر  با حمالت  ارتباط  در  را  این کشور 

اتهام »تشویق شورش« استیضاح کرده است. او اولین 

رییس جمهور در تاریخ امریکا است که دو بار استیضاح 

می شود. آقای ترمپ قرار است در مجلس سنا محاکمه 

شود.

جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا روز ۲۰جنوری 

در مراسمی در واشنگنت، قدرت را از آقای ترمپ تحویل 

خواهد گرفت.

این  در  مرسوم،  برخالف سنت  که  افزوده  ترمپ  آقای 

مراسم رشکت نخواهد کرد.

پیش از این پولیس فدرال امریکا )اف بی آی( گفته بود 

که گروه های شبه نظامی حامی دونالد ترمپ در صدد 

برگزاری تجمع های مسلحانه در مراکز ۵۰ایالت آمریکا 

هستند.

مراسم  برگزاری  برای  امنیتی  تدابیر شدید  است  قرار 

به  بایدن اعامل شود و  تحلیف ریاست جمهوری جو 

همین خاطر، نزدیک به ۱۰هزار نیروی گارد ملی در 

مشارکت  بایدن  آقای  تحلیف  مراسم  امنیت  تامین 

خواهند کرد.

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه و رجب طیب 

از رسگیری مذاکرات  با  ترکیه  اردوغان، رییس جمهوری 

برای پایان دادن به اختالفات و بهبود روابط توافق کردند.

اوغلو، وزیر  به گزارش بی بی سی فارسی، مولود چاوش 

امور خارجه ترکیه به رسانه های کشورش گفته که رییسان 

جمهور دو کشور پس از تبادله نامه به این توافق دست 

یافتند.

نو  سال  در  اردوغان  آقای  است،  افزوده  اوغلو  چاوش 

میالدی به رییس جمهوری فرانسه نامه نوشته و به او در 

باره چندین حمله در خاک فرانسه تسلیت گفته است.

به گفتۀ وزیر امور خارجه ترکیه، آقای مکرون این هفته، 

پاسخ »بسیار مثبتی« به این نامه داده و نامه را با »طیب 

عزیز« رشوع کرده است.

آقای چاوش اوغلو همچنان گفته که در این نامه آقای 

ابراز آمادگی  مکرون برای دیدار با رجب طیب اردوغان 

کرده است.

در همین حال، کاخ ریاست جمهوری فرانسه تبادل نامه 

با رییس جمهوری ترکیه را تایید کرده اما جزییات آن را 

بیان نکرده است.

ریاست جمهوری فرانسه گفته است این کشور در انتظار 

رفتار »ملموس« ترکیه است.

دو کشور، سال پیش رس مسایل مختلفی از جمله جنگ 

شارلی  در  شده  چاپ  کاریکاتورهای  لیبی،  و  سوریه 

آب های  در  ترکیه  انرژی  اکتشاف  فعالیت های  ابدو، 

ارمنستان  درگیری های  و  مدیرانه رشقی  مناقشه  مورد 

و جمهوری آذربایجان بر رس قره باغ با هم اختالف نظر 

دارند.

اتحادیه اروپا در حال تهیه فهرستی از اشخاص در ترکیه 

انرژی در مدیرانه  اکتشاف  بر رس مسایل  برای تحریم 

دو  رییسای جمهوری  اختالفات شخصی  است.  رشقی 

کشور هم به دعواهای دیپلامتیک دو کشور افزوده است.

سال پیش آقای اردوغان، مکرون را به »اسالم هراسی« 

متهم کرد و گفت حمالت به اسالم و توهین به پیامرب با 

تشویق و حامیت رهرب فرانسه که به لحاظ عقلی نیاز به 

درمان دارد آغاز شده  است.

رییس جمهوری ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرده بود 

که فرانسه هر چه رسیع تر از امانوئل مکرون خالص شود 

و رییس جمهوری فرانسه را »دردرس« توصیف کرده بود.

دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا در راستای 

با  مقابله  برای  عربی-ارساییلی  تالش های  تقویت 

را  فرمانی ارساییل  ایران، طی  تهدیدهای احتاملی 

منطقه  در  کشور  این  مرکزی  فرماندهی  تحت 

خاورمیانه قرار داد.

اسریت  وال  روزنامه  گفتۀ  به  العربیه،  گزارش  به 

گذشته  هفته  پنج شنبه  شامگاه  ترمپ  جورنال، 

فهرست  به  ارساییل  که  داده  دستور  فرمانی  در 

در  امریکا  ستادمرکزی  فرماندهی  تحت  کشورهای 

خاورمیانه و جنوب غرب آسیا افزوده شود. این فرمان 

مقر اصلی این فرماندهی را تکان داده است.

کشورهای  فهرست  به  ارساییل  انتقال  عملیات 

خاورمیانه  در  امریکا  مرکزی  ستاد  فرماندهی  تحت 

این  روابط  عادی سازی  از  پس  آسیا،  جنوب غرب  و 

عربی،  متحده  امارات  بحرین،  پادشاهی  با  کشور 

سودان و پادشاهی مغرب صورت می گیرد.

به دنبال این فرمان، ارساییل به عنوان بیست ویکمین 

ستاد  امر  تحت  کشورهای  فهرست  در  کشور 

فرماندهی مرکزی امریکا در خاورمیانه و جنوب غرب 

آسیا قرار گرفته و به طور فزایندۀ با کشورهای منطقه 

در ائتالف هامهنگ ضد ایران همکاری خواهد کرد.

فرماندهی  ستاد  سابق  رییس  جونز،  مایک 

رسانه ها  از  شامری  به  این باره  در  امریکا  مرکزی 

تغییر  این  انجام  باعث  موجه  است:»دالیلی  گفته 

جدال برانگیز شده و معتقدم انتقال ارسایيل به ستاد 

فرماندهی مرکزی امریکا امری منطقی است.«

***

در انتخابات درون حزبی اتحادیه دموکرات مسیحی 

مرکل،  آنگال  جانشین  عنوان  به  الشت  آرمین  آملان، 

رهرب حزب حاکم دموکرات مسیحی این کشور انتخاب 

شد.

به گزارش یورونیوز، شنبه )27جدی( انتخابات درون 

و  برگزار شد  اتحادیه دموکرات مسیحی آملان  حزبی 

پس از رای گیری، آقای الشت به عنوان رهرب جدید این 

حزب انتخاب و معرفی گردید.

حارض  حال  در  آملانی که  سیاست مدار  این 

یعنی  آملان  ایالت  پرجمعیت ترین  رییس الوزرای 

»نوردراین وستفالن« است، در انتخابات دیروز توانست 

باالتر از دو رقیب دیگر قرار گیرد و به عنوان جانشین 

آنگال مرکل انتخاب شود.

خانم مرکل پیش از این اعالم کرده بود که دیگر برای 

انتخابات رسارسی آملان که قرار است در ماه سپتامرب 

۲۰۲۱ برگزار شود، نامزد نخواهد شد. 

 ۲۰۱۸ سال  در  همچنین  آملان  کهنه کار  صدراعظم 

از ریاست حزب حاکم نیز استعفا داده بود و »آنگرت 

کرامپ کارنباوئر« به عنوان جانشین او انتخاب و معرفی 

البته در این جایگاه  شده بود. حضور خانم کارنباوئر 

چندان به طول نکشید و این سیاست مدار ۵۸ساله در 

فربوری ۲۰۲۰ از سمت خود کناره گیری کرد.

صورت  به  نخستین بار  برای  که  دیروز  رای گیری  در 

آرمین  اول  دور  در  انجام شد،  دور  راه  از  و  دیجیتالی 

خود  به  را  آرا  بیشرین  مرتس  فردریش  و  الشت 

اختصاص دادند و به دور دوم راه یافتند. 

در دور دوم، آقای الشت با کسب ۵۲۱رای موفق شد به 

عنوان جانشین آنگال مرکل انتخاب و پیروز شود. مرتس 

از ۴۶۶رای کسب کند و  نتوانست بیش  در دور دوم 

رقابت را به رقیب ۵۹ساله خود واگذار کرد.

با انتخاب آقای الشت، زمینه برای حضور او در انتخابات 

رسارسی سال جاری میالدی در آملان و جانشنی آنگال 

مرکل هموار می شود.

ملل متحد،  سازمان  گزارش  تازه ترین  بربنیاد 

به دلیل رشوع ویروس کرونا در سال 2020، مهاجرت 

در رسارس دنیا به 30درصد کاهش یافته است.

روز جمعه  ملل متحد  فردا، سازمان  رادیو  گزارش  به 

را در مورد وضعیت  )26جدی( آخرین گزارش خود 

مهاجرت در رسارس دنیا منترش کرد و بر اساس این 

گزارش، در میانه سال های 2019 و 2020، حدود 

از  مهاجرت  پیش بینی ها  از  کم تر  تن  میلیون  دو 

نقطه یی به نقطه دیگر انجام شده است.

در گزارش این سازمان آمده که به دلیل همه گیری 

چشم گیری  طور  به  مهاجرت  روند  کرونا،  ویروس 

کاهش یافته است.

پیش  سال  یک  درست  کرونا  همه گیری  نشانه های 

آغاز شد و پس از آن که سازمان صحت جهانی آن را 

پاندمی یا همه گیری جهانی نام نهاد، بیشر مرزها 

بسته شد.

بیش   ۲۰۲۰ سال  در  ملل،  سازمان  گزارش  طبق 

خود  زادگاه  کشور  از  خارج  در  نفر  ۲۸۰میلیون  از 

مهاجران  از  دوسوم  میان،  این  از  داشتند.  سکونت 

ثبت نام شده تنها در ۲۰کشور دنیا زندگی می کنند. 

امریکا با ۵۱میلیون مهاجر در سال ۲۰۲۰ در صدر 

این فهرست قرار دارد.

پس از ایاالت متحده، آملان با ۱۶میلیون، عربستان 

سعودی با ۱۳میلیون، روسیه و بریتانیا به ترتیب با 

۱۲میلیون و ۹میلیون در این فهرست قرار گرفته اند.

آوارگان  که  است  آن  از  ملل حاکی  گزارش سازمان 

را  بین املللی  مهاجران  کل  از  ۱۲درصد  حدود 

در  آوارگان  کل  از  ۸۰درصد  و  می دهند  تشکیل 

زندگی  متوسط  و  کم  درآمد  دارای  کشورهای 

می کنند.

گوتیرش: کشورهای فقیر به هیچ کدامی از واکسین های کرونا دسرتسی ندارند
آنتونیو گوتیرش دبیرکل سازمان ملل متحد، در خصوص ناکامی همبستگی در زمینه واکسیناسیون با واکسین های ضد کرونا در جهان ابراز تاسف   
کرد. او دو روز پیش در بیانیه یی اعالم کرد:»امروزه در زمینه تامین واکسین ها با خالء مواجه هستیم. واکسین ها به رسعت به کشورهای پردرامد 
می رسد، در حالی که فقیرترین کشورهای جهان به هیچ کدامی از آن ها دسرتسی ندارند.« گوتیرش گفت که جهان در زمینه مبارزه با کرونا پیروزی هایی 

را محقق می کند ولی همبستگی در این زمینه ناکام  مانده است.
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وزیر صحت امریکا استعفا کرد

توافق ترکیه و فرانسه برای پایان دادن به اختالفات

ارساییل تحت فرماندهی ستاد مرکزی امریکا در خاورمیانه قرار گرفت

آرمین الشت به عنوان جانشین مرکل انتخاب شد

کاهش 30 درصدی مهاجرت در رسارس دنیا
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تحریم نهادهای کشتیرانی ایران
از سوی امریکا

عربستان سعودی: مساله فلسطین 
نیاز به راه حلی جامع دارد

ایاالت متحده، سازمان های هوایی، دریایی، هوافضا و نیز نهادهای 

مرتبط به کشتیرانی ایران را تحریم کرد.

این کشور، جمعه  امریکا، مایک پمپئو، وزیرخارجه  به گزارش صدای 

دلیل  به  تحریم ها  این  که  گفت  جداگانه  بیانیه  دو  در  )26جدی( 

یا  انتقال مستقیم  یا  تامین، فروش  مشارکت عمده تحریم شدگان در 

غیرمستقیم تسلیحات یا مواد مرتبط به آن، از جمله قطعات یدکی به 

ایران یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، اعامل می شود.

مایک پمپئو افزود:»هر یک از این نهادها برای نیروهای مسلح ایران، از 

جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی که از قبل به عنوان یک سازمان 

تروریستی خارجی تحریم شده است، تجهیزات مرگ بار نظامی تولید 

موشک  تهاجمی،  قایق های  از جمله  نظامی،  تجهیزات  این  می کند. 

و پهپادهای رزمی ابزار الزم را در اختیار رژیم ایران قرار داده است تا 

کارزار ترویستی جهانی خود را اجرا کند.«

راستای  در  پیشر  نهاد  سه  این  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر  گفتۀ  به 

تحریم  جمعی  کشتار  تسلیحات  گسرش  منع  با  مرتبط  تحریم های 

شده بودند.

وزیر خارجه امریکا روز جمعه، در یک بیانیه دیگر، از اعامل تحریم های 

و  وابسته  نهادهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  بر  مضاعف 

مرتبط به آن خرب داد.

در این بیانیه آمده است: »کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران آگاهانه، 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم، فوالد الکریکی دانه  گرا را به دست کم 

و  معین شده  ویژه  به  اتباع  فهرست  در  نامش  که  ایرانی  شخص  یک 

قرار  وزارت خزانه داری  دارایی های خارجی  مسدود شده دفر کنرل 

دارد، یعنی رشکت سازمان کشتیرانی هوپاد دریا منتقل کرده است.«

عامل  مدیر  مدرس،  محمدرضا  که  می  افزاید  بیانیه  این  در  پمپئو 

ایران، حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل  کشتیرانی جمهوری اسالمی 

رشکت فوالد مبارکه و نیز چند رشکت مستقر در ایران، چین و امارات 

نیز به دلیل کمک به دور زدن تحریم های اعامل شده بر ایران، تحریم 

شده اند.

حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  فهرستی  متحده   ایاالت  خارجه  وزیر 

این  است.  کرده  منترش  را  فوالد  و  کشتیرانی  حوزه  در  شده  تحریم 

فهرست عبارت از مدیرعامل کشتیرانی ایران، مدیر عامل رشکت فوالد 

با مسوولیت محدود  مبارکه، رشکت فوالد ژیانگیین مسکات اسپشال 

مستقر در چین، رشکت ایران ترانسفور، رشکت ترانسفور ماتور توزیع 

متحده  امارات  در  مستقر  مریالز  بیلدینگ  اکسنچر  رشکت  زنگان، 

دریا  هوپاد  کشتییرانی  رشکت  و  ساپید  کشتیرانی  رشکت  عربی، 

می باشد.

فیصـل بن فرحان، وزیر خارجه عربسـتان سـعودی برای دسـت یابی 

به یک راه حل جامع به منظور حل مساله فلسطین تأکید کرد.

بـه گـزارش ایندپندنـت فارسـی، وزیرخارجـه عربسـتان سـعودی صبـح 

شـنبه )27جـدی( در یـک نشسـت خربی بـا همتای اردنی خـود ایمن 

الصفـدی در مـورد حل مشـکالت فلسـطین تاکیـد منودند.

دیـدگاه  اردن  بـا  کـه  گفـت  عربسـتان  دیپلامتیـک  مقـام  عالی تریـن 

مشـرک در مـورد تحـوالت سـوریه، لیبـی، لبنـان، یمـن و دخالت های 

ایـران در منطقـه وجـود دارد.

میـان  روابـط  از عادی سـازی  اسـتقبال  وزیرخارجـه عربسـتان ضمـن 

برخـی کشـورهای عـرب بـا ارساییـل، اعـالم کـرد کـه دسـت یابی بـه 

توافـق مشـابه بـا عربسـتان تنهـا زمانـی ممکـن اسـت کـه پیـش از آن 

ارساییـل بـه توافـق جامـع بـا فلسـطینی ها دسـت یافتـه باشـد.

صـورت  بـه  عربسـتان  دیپلامتیـک  »روابـط  افـزود:  بن فرحـان  فیصـل 

کامـل بـا قطـر برقـرار خواهـد شـد. سـفارت مـا در دوحـه پـس از امتام 

مراحـل الزم طـی چنـد روز آینـده بازگشـایی می شـود.«

در همیـن حـال، وزیرخارجـه اردن نیز گفت:»ما خواهـان صلح عادالنه 

و فراگیـر بـرای آرمـان فلسـطین هسـتیم. عربسـتان سـعودی و اردن 

مطابـق مرزهـای 1967 بـه تشـکیل یـک کشـور فلسـطینی پای بنـد 

هسـتند.«

او بـا بیـان این کـه صلح یک موضع اسـراتژیک عربی اسـت، امیدواری 

خـود را بـرای همکاری با دولـت جدید ایاالت متحـده ابراز کرد.

وزیـر خارجـه اردن همچنـان از مداخلـه ایـران در امـور ایـن کشـور و 

منطقـه ابـراز نگرانـی کـرد کـه امنیـت عربسـتان سـعودی و اردن بـه 

وابسـته اند. یک دیگـر 

پـس از توافـق و عادی سـازی روابط میان کشـورهای عربـی و ارساییل، 

بـه عربسـتان سـعودی چشـم  ناظـران سیاسـی  در ماه هـای گذشـته 

دوخته انـد تـا ببیننـد کـه آیـا ایـن کشـور نیز بـه روند آشـتی بـا ارساییل 

می پیونـدد یـا خیـر.
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احساس می کنم یک رهرب هستم
زالتان ایرباهیموویچ، مهاجم سویدنی میالن در تازه ترین مصاحبه اش در خصوص متدید قرارداد و حضورش در میالن صحبت کرده است.  

او در حال مذاکره با باشگاه میالن برای عقد قرارداد همکاری جدید است که می تواند او را تا تولد 40سالگی اش در سن سیرو حفظ کند. باشگاه 
میالن به دنبال عمل کرد موفق زالتان ترجیح داد قرارداد او به مدت 12ماه دیگر هم متدید شود. این قرارداد در تابستان پیش رو به پایان 

می رسد، این یعنی او باید یک بار دیگر برای زندگی حرفه یی خود تصمیم گیری کند. ایرباهیموویچ در خصوص ادامه حضورش در میالن در 
گفتگویی با »کوریره دلو اسپورت« گفت:»من تا زمانی که احساس خوبی داشته باشم به بازی ادامه خواهم داد. سپس خواهیم دید، در مورد 

قراردادم صحبت خواهیم کرد. من منی خواستم خودم را در تله یی قرار دهم و هیچ راهی برای نجات نداشته باشم، به همین دلیل در ابتدا 
قراردادی شش ماهه امضا کردم که پس از آن متدید کردم.«

سیاست  درمورد  اساسی  تصمیامت  با  به رسعت  باید  »بایدن«  جدید  دولت   

افغانستان دست وپنجه نرم کند. انتخاب ها و چارچوب تصمیم گیری  وی به اولویتی 

که برای اهداف مختلف سیاسی در افغانستان قایل می شود، بستگی دارد: الف( 

رویکرد محافظت حداکرثی در برابر تروریزم( حفظ دست آوردهای موجود ج( اهداف 

جیواسراتژیک ایاالت متحده درمورد چین و روسیه، مقابله با بیامری پاندومی و 

رسیدگی به گرم شدن کره زمین.

هر یک از این اهداف، تأثیرات سیاسی 

بسیار متفاوتی بر حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان و وضعیت این کشور 

در قبال عامالن مختلف افغانستان، ازجمله طالبان و دولت افغانستان دارد.

می تواند  بایدن،  دولت  تروریزم  با  مبارزه  علیه  حداکرثی  محافظت  اولویت بندی 

در  اسالمی  دولت  و  القاعده  با  مقابله  به ویژه  افغانستان  در  را  اهداف ضدتروریزم 

خراسان )داعش(، در اولویت قرار دهد. این اولویت بندی به دو گزینه حفاظتی تبدیل 

می شود: یک سیاست ضدتروریزم با حداکرث حفاظت و یا یک سیاست ضدتروریزم 

نورمال )درمورد اهداف جیواسراتژیک بیشر صحبت می کنم(.

سیاست حداکرث محافظت در برابر تروریزم؛ بر حفظ محدودیت مبارزه با تروریزم 

ایاالت متحده در افغانستان برای مدت زمان طوالنی، حداقل تا زمان انعقاد قرارداد 

باوجود مواردی که طالبان در  این است که  بر  رویکرد  این  صلح است. فرض در 

که  کرد  اعتامد  طالبان  به  متعهد شدند، منی توان  آن  به  دوحه  در  فربوری2020 

القاعده و دیگر عامالن تروریست، ایاالت متحده و متحدانش را هدف حمله قرار 

در  را  رسیع  حمله  نیروی  یک  تا  است  تالش  در  متحده  ایاالت  بنابراین  ندهد؛ 

افغانستان حفظ کند.

از هدف  به نوبه خود مستلزم آن است که طالبان  چنین وضعیت ضدتروریستی 

اصلی خود، یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان رصف نظر کرده و خود را 

در معرض آسیب پذیری قرار دهد؛ زیرا نیروهای ضدتروریزم ایاالت متحده می توانند 

را  این مساله  بعید است که طالبان  بسیار  قرار دهند.  موردحمله  نیز  را  طالبان 

بپذیرد، به ویژه اگر ایاالت متحده تضمین نکند که طالبان نقش برجسته یی در 

دولت افغانستان داشته باشد و به دنبال به حداقل رساندن این نقش باشد.

حضور  به  باید  متحده  ایاالت  افغانستان،  در  ضدتروریزم  نیروی  یک  حفظ  برای 

خود ادامه دهد؛ زیرا طالبان به مراکز والیات حمله و مناطق بیشری را تسخیر 

می کنند. بعید به نظر می رسد طالبان با متوقف کردن اقدامات نظامی، با آتش بس 

دایمی و جامع موافقت کنند؛ زیرا موقعیت چانه زنی این گروه در مذاکرات با دولت 

افغانستان و در بسیاری از مذاکرات جانبی با کارگزاران قدرت، مستقیامً تابعی از 

قدرت نظامی آن هاست.

دولت افغانستان، به نوبه خود، فروپاشی کنرول ارضی خود را تحمل نخواهد کرد 

و فراتر از توان نیروهای خود، از ایاالت متحده نیز کمک نظامی می خواهد. بیشر 

نیروهای امنیتی، حتی برای انجام عملیات دفاعی، به نیروهای ایاالت متحده و ناتو 

وابسته هستند.

به احتامل زیاد، ایاالت متحده مجبور است چنین سیاست ضدتروریزم با حداکرث 

ضامنت را بدون توافق از طرف طالبان دنبال کند. بااین وجود، بعد از گذشت چند 

ماه از می2021 - زمانی که ایاالت متحده طبق توافق قرار است متام نیروهای خود 

را از افغانستان خارج کند - احتامالً )شاید( طالبان با کمک ایران آغاز به گلوله باران 

پایگاه های امریکا  کنند و ایاالت متحده متوجه خواهد شد که خود را در اوج جنگ 

دوباره با طالبان قرار داده است. واقعیت های این منطقه شبیه عراق است - جایی 

ایاالت متحده،  بیرون راندن  الشعبی برای  ایران الحشد  که شبه نظامیان طرفدار 

به طور مرتب پایگاه های امریکا را گلوله باران می کنند - بیشر از سوریه، جایی که 

پایگاه های امریکا در خاک متحدان کُرد است و روسیه هنوز تصمیم دارد ایاالت 

متحده را از سوریه خارج کند.

قبل از توافق دوحه، طالبان مرتباً به مراکز ایاالت متحده راکت پرانی می کردند و 

یکی از عامالن مسلح در افغانستان - احتامالً دولت اسالمی در خراسان - بارها 

راکت های سوار بر موترباری را به سمت اهداف امریکایی شلیک کرده است؛ بنابراین 

حتی در صورت سقوط مناطق اطراف به دست طالبان، ایاالت متحده باید جایگاه 

خود را در مبارزه با تروریزم حفظ کند. 

اگر ایاالت متحده می خواهد پیش روی طالبان را کاهش دهد، الزم است نیروهای 

خود را به بیش از 2500نفر افزایش دهد؛ بااین حال رشوع مجدد اقدامات نظامی 

علیه طالبان و حفظ حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان نیز انگیزه های این 

گروه را در عمل به )حتی کوچک ترین( تعهدات خود در مبارزه با تروریزم در دوحه 

کاهش می دهد.

طالبان ارتباطات پیچیده خود )ازجمله ازدواج میان گروهی( با القاعده را قطع نکرده 

است؛ اما حفظ یک نیروی ضدتروریستی امریکایی در افغانستان می تواند طالبان 

را از تالش برای جلوگیری از اقدامات تروریستی القاعده از خاک افغانستان منرصف 

کند،  هدفی که گسره حمله به آن کمر،  اما مهم تر است. افزون بر این، هرچند 

طالبان در حال حارض با دولت اسالمی در خراسان می جنگند، احتامل دارد به 

دنبال تشنج زدایی با این گروه باشد. 

اولویتبندی»حفظمنافعدرافغانستان«  

در رویکردی دیگر، دولت بایدن می تواند دست آوردهای دو دهه گذشته در افغانستان 

را حفظ کند. این دست آوردها شامل قانون اساسی موجود، دموکراسی و توجه به 

حقوق برش، ازجمله حقوق اقلیت ها و زنان می شود. در اصل، این سیاست نیز به 

دنبال شکست طالبان است - نه رصفاً در میدان جنگ، بل در میز مذاکره - تحقق 

این رویکرد از دو طریق مختلف امکان پذیر است که هر دو مورداستقبال شدید 

دولت افغانستان است.

نخست، ایاالت متحده می تواند دوباره حضور نظامی خود را در افغانستان به طرز 

سیاست  جیوپوپلتیک،  هزینه های  برای  موافقت ها  و  دهد  افزایش  چشمگیری 

خارجی و داخلی این کار را به دست آورد؛ اما ازآنجاکه 150هزار نیروی ایاالت متحده 

و ناتو نتوانسته اند طالبان را آن زمان که بسیار ضعیف تر بود، شکست دهند، دیگر 

امید کمی وجود دارد که نیروهایی کمر ایاالت متحده و متحدین بتوانند طالبان 

بسیار قوی تر را شکست دهند. همچنین حکومت داری در افغانستان به اندازه یی 

که بتواند حامیت مردمی را از طالبان سلب کند،  بهبود نیافته است.

به جای آن، ایاالت متحده می تواند حضور محدود، اما به لحاظ زمانی نظامی را 

اتخاذ کند، که تا زمانی ادامه خواهد یافت که طالبان با توافق نامه صلح موردپذیرش 

ایاالت متحده و دولت افغانستان موافقت کند. این به معنای 

حداقل تغییرات در فضای سیاسی افغانستان و حضور محدود 

طالبان در دولت افغانستان است.

که  است  امید  این  به  متکی  دست آوردها«  »حفظ  رویکرد 

را  می  ماه  در  خود  نظامی  خروج  مهلت  متحده  ایاالت  اگر 

خود  اسراتژیک  اهداف  از  دالیلی(  )به  طالبان  کند،  نقض 

چشم پوشی و از الزامات انسجام داخلی خود رصف نظر کنند؛ 

که  است  سال  چندین  طالبان  است.  بعید  چیزی  چنین 

به شدت نیروهای امنیتی افغانستان را درهم می کوبد و آن ها 

را تضعیف می کند. دولت،  به آرامی اما به طور مداوم در حال 

واگذاری میدان جنگ و از دست دادن روحیه نیروهایش است. 

در بهرین حالت، این سیاست باعث کاهش رسعت نابودی 

نظامی  دست آوردهای  میزان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

طالبان می شود. 

این تکرار هامن رویکرد »امید و دعا« است که از 2015-2017 به آن امید بسته شده 

است؛  این که به نوعی در میدان جنگ تغییر ایجاد شود و طالبان ناگهان مرتکب 

اشتباهات اسراتژیک کافی برای نابودی خود شوند.

بگذارند.  کنار  را  مذاکرات  سال ها  است  ممکن  طالبان  سیاست،  این  براساس 

افزایش  را  افغانستان  دولت  مذاکره یی  مطالبات  اولویت بندی  این  درعین حال، 

می دهد. تا زمانی که ایاالت متحده تا رسیدن به یک توافق صلح »خوب« نیروهایش 

را در افغانستان حفظ کند، در صورت فروپاشی یا طوالنی شدن مذاکرات، دولت 

مطلوب  برایش  رویکرد  هردو  و  متحمل خواهد شد  هزینه های کمی  افغانستان 

است. دولت با حامیت واشنگنت، انگیزه های اندکی برای اعطای امتیازات قابل توجه 

به طالبان یا سایر قدرت های افغان در افغانستان که با ترفندهای جنگجویانه خود 

پایه های دولت را می لرزانند، خواهد داشت.

پایگاه های  گلوله باران  به  است  نکند، طالبان ممکن  مذاکرات سقوط  اگر  حتی 

ایاالت متحده متوسل شوند، یا ایاالت متحده ممکن است دوباره حمله به طالبان 

را از رس گرفته و آن ها را به سمت مذاکرات با کاهش تقاضا سوق دهد؛ بنابراین 

بی پایان  نربدهای  به  مجدداً  متحده  ایاالت  ضدتروریزم،  حداکرث  سیاست  مانند 

از  برخی  حداقل  حفظ  برای  را  خود  انگیزه های  طالبان  بازهم  بازمی گردد. 

تعهدات ضدتروریستی خود از دست می دهد.

در مقیاس گسرده تر، استقرار نظامی بدون پایان، باعث ایجاد تنش بین ایاالت 

متحده و قدرت های منطقه یی )چین، روسیه و ایران( خواهد شد. هیچ یک از آن ها 

حضور پایدار نظامی ایاالت متحده در افغانستان را منی خواهند. آن ها همچنین 

از  به سادگی دست  ایاالت متحده  اگر  خواهان جنگ داخلی شدید نیستند، که 

افغانستان بکشد، به وقوع خواهد پیوست. همچنین خواهان بازگشت طالبان به 

حاکمیت، مانند دهه1990 نیستند. آنچه می خواهند یک دولت ائتالفی است که 

در آن طالبان اختیارات محدود داشته باشد. درعین حال، متام آن ها با طالبان صلح 

کرده اند. 

اگر احتامل حضور گسرده ایاالت متحده تحقق یابد، این قدرت ها احتامل دارد به 

طالبان یا شبه نظامیان مختلف افغانستان کمک کنند یا پاکستان را تحت فشار 

قرار دهند تا سد راه دسرسی ایاالت متحده به افغانستان شود. این به نوبه خود 

باعث استقرار نیروهای ایاالت متحده و ناتو در افغانستان می شود. ما منی خواهیم 

وابسته  به حفظ دسرسی  پاکستان  با  واشنگنت  روابط  که  ایجاد شود  رشایطی 

شود، حتی اگر پاکستان دیگر برای کاهش خشونت طالبان علیه نیروهای افغان و 

درنهایت دوباره نیروهای امریکایی تالش نکند. 

سوم، دولت بایدن می تواند منافع جیواسراتژیک ایاالت متحده را در اولویت قرار 

دهد: رقابت با چین در هند و اقیانوس آرام، مقابله با فعالیت های ناپسند روسیه 

کره  گرم شدن  و  پاندومی  مانند  فراملی  تهدیدهای  با  مقابله  و  در رسارس جهان 

زمین، همه این ها در حالی است که به دنبال پایان دادن به جنگ داخلی 40ساله 

افغانستان است؛ جنگی که تاکنون ساالنه ده ها هزار افغان را به کام مرگ فرستاده 

است.

این اولویت بندی نشان می دهد که طالبان در افغانستان روند صعودی طی می کند 

و ایاالت متحده توانایی ندارد با هر هزینه معقول، حتی با حضور نظامی پایدار این 

روند را معکوس کند.

ایاالت متحده می پذیرد که طالبان به عاملی قدرمتند در دولت افغانستان تبدیل 

خواهند شد و درنتیجه توزیع سیاسی در افغانستان تغییر خواهد کرد. علی رغم 

مخالفت شدید دولت افغانستان، این اولویت بندی به معنای حرکت ایاالت متحده 

به سمت موضع بی طرفی بیشر نسبت به دولت افغانستان و طالبان است که 

نتیجه آن می تواند صلح باشد و این اطمینان را به وجود آورد که اهداف اولیه و ثانویه 

امریکا در افغانستان )کاهش تهدیدات ضدتروریزم و افغانستان که تحت سلطه یک 

قدرت هژمونیک یا یک دولت متخاصم نیست( برآورده می شوند و به ایاالت متحده 

اجازه می دهد نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. ایاالت متحده تالش خواهد 

از منافع ثالث خود را در روندهای تکرثگرایانه و فراگیر و  کرد تا رضرهای ناشی 

حقوق برش، حقوق زنان و حامیت از اقلیت ها به حداقل برساند.

در این سناریو، ایاالت متحده می تواند »و باید« به دنبال مذاکره با طالبان درمورد 

به طالبان  اواخر سال2021  باشد. شاید  امریکا  متدید کوتاه مدت حضور نظامی 

بیشر  افزایش  از  برای جلوگیری  نیروها  از متدید حضور  تأکید  شود که هدف 

جنگ داخلی و ایجاد بسری بهر برای ساخنت کشوری قدرمتند و باثبات است 

که در آن ایاالت متحده می پذیرد که طالبان نقش پررنگی را ایفا کند و یا بدون 

متدید مدت زمان حضور، ایاالت متحده از طریق تهدید و ایجاد موانع اقتصادی و 

دیپلامتیک به خواسته ها، رفتارها و قوانین مذاکره طالبان شکل می دهد. این کمک 

اقتصادی و دیپلامتیک، به رسمیت شناخنت، قانونی بودن، ویزا و لغو تحریم ها یا 

اعامل تحریم های جدید را ارایه و سلب می کند. ایاالت متحده 

آینده  ائتالف  دولت  به  کمک  جریان  و  طالبان  با  خود  تعامل 

افغانستان را به حفظ حقوق برش، ازجمله حقوق اقلیت ها و زنان 

مرشوط می کند.

تداوم  اهمیت  و  می خواهد  بین املللی  مرشوعیت  طالبان 

اقتصادی  فروپاشی  از  جلوگیری  برای  را  غربی  جریانات کمک 

برای  آنچه  از  کمی  درک  اما  می کند؛  درک  دهه1990  مانند 

اداره یک کشور در قرن بیست ویکم الزم است، دارد و همچنین 

رشایط کمک های اهداکنندگان را کامالً درک منی کند؛ بنابراین 

شکل دهی این اسراتژی باید شامل آموزش سیستم های مدرن 

حاکم به طالبان باشد. 

این اسراتژی باعث نخواهد شد طالبان دموکراسی و آزادی های 

مدنی را بپذیرند. انتظار می رود تغییرات قابل توجهی در سیستم 

سیاسی افغانستان ایجاد شود. تغییر در قانون اساسی رسمی آن و تداوم شیوه های 

در  مختلف  دولت های  به  افغانستان  دولت  سیستم  می شود  باعث  غیررسمی 

خاورمیانه و آسیای مرکزی شباهت داشته باشد، نه سنگر دموکراسی.

سیاست ضدتروریزم ایاالت متحده نیز عادی می شود. ایاالت متحده اصوالً به دنبال 

همکاری طالبان در مقابله با توطئه های القاعده و سایر تروریست ها علیه ایاالت 

متحده و متحدانش است، نه لزوماً خروج طالبان یا دستگیری متام اعضای القاعده؛ 

بنابراین این سیاست انگیزه های طالبان را برای پیروی از تعهدات ضدتروریستی 

دوحه حفظ می کند، اما ایاالت متحده سیاست ضدتروریزم افغانستان را بر ابزاری 

غیر از نیروهای نظامی ایاالت متحده متمرکز می کند: حمالت برون مرزی، شاید 

استقرار یک پایگاه نظامی ضدتروریزم در پاکستان، نیروهایی که به دفاع از میهن 

پایبند باشند و حتی شبه نظامیان امریکایی )چنین سیاستی مشکالت بسیاری با 

خود دارد.(

این سیاست اهداف محدود امریکا را برآورده و واشنگنت را ملزم می کند که نه فقط 

یک، بل چندین جام زهر را بنوشد. چنین سیاستی از نظر بسیاری از افغان ها 

بسیار ناامیدکننده خواهد بود؛ اما این یک سیاست واقع بینانه است که اولویت های 

مهم اسراتژیک و اهداف داخلی ایاالت متحده را در اولویت قرار می دهد.

در افغانستان، اولویت های متفاوت
به معنای اتخاذ سیاست های بسیار متفاوت است

منبع: وندا فلبابـ  بروان و بروکینگزترجمه: رشیفه عرفانی

ترجمه

ایاالت متحده می تواند   
حضور محدود، اما به لحاظ 
زمانی نظامی را اتخاذ کند، 

که تا زمانی ادامه خواهد 
یافت که طالبان با 

توافق نامه صلح 
موردپذیرش ایاالت 

متحده و دولت افغانستان 
موافقت کند. این به معنای 
حداقل تغییرات در فضای 

سیاسی افغانستان و 
حضور محدود طالبان در 

دولت افغانستان است.

اگر احتامل حضور   
گسرتده ایاالت متحده 

تحقق یابد، این قدرت ها 
احتامل دارد به طالبان یا 

شبه نظامیان مختلف 
افغانستان کمک کنند یا 

پاکستان را تحت فشار قرار 
دهند تا سد راه دسرتسی 

ایاالت متحده به 
افغانستان شود. 


