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بـرای مقابله بـا گرمایـش زمین چه 
داریم؟ تازه یـی  امکان هـای 

سومین بزرگداشت روز بین المللی آموزش در 24جنوری تحت 
عنوان »بازیابی و احیای مجدد آموزش برای نسل کویید-19« در 

حالی برگزار شد که پاندمی کرونا، با تعطیلی مکتب ها، ...

عــنوان های مـهم

روز جهانی آمـوزش و سـهم افغانسـتان از توجه 
آموزش بـه  جهانی 

پنتاگون: طالبان به  تعهدات خود در توافق نامۀ 
صلح دوحه عمل نکرده است

5

2

23

7

7 4

23

هم زمـان بـا بن بسـت در مذاکـرات دوحـه و ترددهـای دیپلامتیـک هیـات 

گـروه طالبـان بـه ایـران و روسـیه، شـامری از اعضـای مجلس مناینـدگان، این 

سـفرها را گامـی بـرای تخریـب روند رسـمی گفتگوهـای صلح می داننـد. آن ها 

بـر ایـن باورنـد، تـا زمانـی  کـه گـروه طالبـان بـا هیـات دولـت بـه نتیجه نرسـد، 

متوسل شدن به کشورهای بیگانه برایشان نفعی نخواهد داشت.

روند صلح افغانستان در یک هفتۀ اخیر با تحوالت جدیدی مانند سفر هیات های 

طالبان به ایران و روسیه، تاکید بر بازنگری توافق نامه امریکا با طالبان از سوی 

دولت بایدن، گفتگوی تلیفونی رییس جمهور غنی با وزیرخارجه امریکا و گزارش 

پنتاگون در مورد عدم عملی شدن تعهدات طالبان مبنی بر کاهش خشونت ها و 

قطع ارتباط با القاعده، همراه بود. ...

 معصومه )نام مستعار( دختر شاد و 
پر انرژی بود، قد بلند داشت و چشمان 

سبزرنگ اش از دور برق می زد. 
در تابسـتان سـال ۱۳۸۷ معصومه صنف 
دهـم مکتـب بـود کـه بـا پسـر یکـی از 
معمـواًل  شـد.   نامـزد  نزدیـک  آقـارب 
در ایـن سـن و سـال اکثریـت دختـران 
وقتـی نامـزد می شـوند خیلی خوشـحال 

می شـوند زیـرا از نامـزدی ... 

            روان شناسی حیات عاطفی در ادبیات 
از هاللی جغتایی بر یک غزل  درنگی 

وزیر خارجه امریکا: توافق نامۀ دوحه 
تحت بررسی است

مینه پال: رییس جمهور قدرت را به کسی 
انتخاب  واگذار می کند که توسط مردم 

شده باشد

گوترش: ایران و امریکا برای احیای برجام 

تعامل کنند

از  ترس  سایۀ  زیر  میانمار  پارلمان  افتتاح 
کودتای ارتش

محفل هایی که آغاز غمند

پشت کردن به میز مذاکرات
 اولویت 'گروه طالبان؛ افغانستان یا بیگانگان؟

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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طالبان و فرار از مذاکرات دوحه 
یک عضو مجلس: کشورهای منطقه منافع خود را در جنگ و صلح افغانستان از طریق طالبان جستجو می کنند

نقش حمایت خانواده در تغییر سرنوشت دختران قربانی بکارت



وزارت  کربی، سخنگوی  مدنیت: جان  راه 

طالبان  گروه  که  کرد  اعالم  امریکا  دفاع 

به تعهداتش در توافق صلح با امریکا از جمله 

کاهش خشونت و قطع روابط با شبکۀ القاعده 

عمل نکرده است.

سعی  »ما  گفته:  خربنگاران  به  کربی  آقای 

برسیم.  مذاکره  بر  مبتنی  حلی  راه  به  داریم 

طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند.«

وی می گوید که که دولت تازه امریکا، به توافق 

صلح قطر متعهد است، اما وزیر خارجه امریکا 

در متاس تلیفونی با رییس جمهور غنی گفته 

و  امریکا  صلح  توافق نامۀ  بررسی  حال  در  که 

به  طالبان  که  شود  مشخص  تا  است  طالبان 

گروه های  با  رابطه  قطع  برای  خود  تعهدات 

تروریستی، کاهش خشونت و انجام مذاکرات 

عمل  جناح ها  دیگر  و  افغانستان  دولت  با 

کرده اند یا خیر.

حمالت  باید  طالبان  دوحه  توافق  براساس 

سطح  کند،  متوقف  را  آمریکایی  نیروهای  به 

خشونت ها را کاهش و رابطه اش را با گروه های 

تروریستی از جمله شبکۀ القاعده قطع کند.

امریکا  از  طالبان  گروه  که  حالی ست  در  این 

خواسته به توافق نامه صلح دوحه پایبند باشد، 

سند  این  این  بررسی  از  افغانستان  دولت  اما 

استقبال کرده است.

با سطح  آمریکا  دفاع  وزارت  آقای کربی گفت 

در  500رسباز(  و  )دوهزار  نیروهایش  جاری 

این  کرد  تاکید  او  ندارد.  مشکلی  افغانستان 

تعداد رسباز برای انجام ماموریت امریکا و برای 

القاعده،  و  داعش  تروریستی  گروه  با  مقابله 

کافی است.

با این حال، وی در این مورد این که امریکا در 

ماه می سال جاری میالدی شامر نیروهایش را 

به صفر خواهند رساند یا خیر، چیزی نگفت.

بدون  گفته،  همچنان  پنتاگون  سخنگوی 

و توقف حمالت مرگبار  تروریزم  با  رابطه  قطع 

بر نیروهای امنیتی افغان، مصالحۀ صلح آمیز 

دشوار خواهد بود.

از  یکی  مجاهد،  ذبیح الله  هم،  سویی  از 

سخنگویان گروه طالبان گفته که این گروه با 

شبکۀ القاعده روابط ندارد.

وی می گوید که در حال حارض هیچ عضو گروه 

القاعده در افغانستان حضور ندارند.

گفته  اعالمیه یی  نرش  با  امریکا  خارجه  وزارت 

که  آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا 

این  و در  تلیفونی داشته  آقای غنی متاس  با 

متاس بر »حامیت قاطعانه دیپلامتیک امریکا 

از فرآیند صلح با مترکز بر دست یافنت به یک 

راه حل سیاسی بادوام و عادالنه و آتش بسی 

دایمی و جامع که به نفع همه مردم افغانستان 

تاکید کرد.«

۳۱۰ سکه با قدمت بیش از ۱۰۰سال 
در هرات کشف شد

راه  مدنیت: احمدجاوید رضغام، آمر فرهنگ 

و هرن ریاست اطالعات و فرهنگ هرات می گوید 

دوره های  به  متعلق  تاریخی  310سکۀ  که 

مختلف از این والیت کشف شده است.

که  گفت  )10دلو(  جمعه  روز  رضغام  آقای 

این سکه ها با قدمت بیش از صد سال، هفتۀ 

یک  ستون های  کندکاری  نتیجه  در  گذشته 

خانۀ قدیمی در ساحۀ دولت خانه از مربوطات 

ناحیه اول شهر هرات کشف شده است.

فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  هرن  و  فرهنگ  آمر 

مربوط  سکه   »۲۵۳« تعداد  که  افزود  هرات 

)نارصالدین شاه،  قاجاری  شاهان  دوره 

احمدشاه  و  محمدعلی شاه  مظفرالدین شاه، 

و  به زمان عبدالرحمن خان  قاجار( و ۳۵سکه 

حبیب الله  دورۀ  به  مربوط  نیز  دیگر  سکۀ   ۲۲

خان می شود.

مجموعه  این  ارزش  هنوز  که  کرد  ترصیح  او 

نقره  سکه ها  این  نوعیت  اما  نیست،  مشخص 

این  کردن  پیدا  از  پس  صاحب خانه  می باشد. 

مجموعه تاریخی قصد داشت که این مجموعه 

تاریخی را با سکه های جعلی که از بازار هرات 

امنیتی  نیروهای  چنگ  به  که  کند  جا به جا 

افتاده است. براساس قوانین حفظ آثار تاریخی 

منی تواند  زمین  مالک  افغانستان،  فرهنگی  و 

تاریخی  آثار  زمین،  مالکیت  حق  استناد  به 

را  زمین  زیر  یا  زمین  روی  موجود  فرهنگی  و 

یا به کاوش آن اقدام کند. متام  مترصف شده 

تاریخی در ملکیت دولت  اقالم  و  باستانی  آثار 

قرار دارد. 

والیات  از  یکی  کشور،  غرب  در  هرات  والیت 

دارای آثار باستانی زیاد می باشد.

معـاون  مینه پـال،  دواخـان  مدنیـت:  راه   

بـه  واکنـش  در  ریاسـت جمهوری  سـخنگوی 

دفـر  معـاون  اسـتانکزی،  عبـاس  اظهـارات 

سیاسـی گـروه طالبان در قطـر گفته که دوره کار 

رییس جمهـوری را قانـون اساسـی تعییـن کـرده 

است.

آقـای مینه پـال در صفحۀ توییرش نوشـته اسـت 

کـه رییس جمهـور کنونـی پـس از تکمیـل دوره 

کاری خـود، قـدرت را بـه کسـی واگـذار می کنـد 

کـه براسـاس آرای مـردم انتخاب شـده باشـد.

در  )10دلـو(  جمعـه  روز  اسـتانکزی،  عبـاس 

اگـر  یـک نشسـت خـربی در مسـکو گفـت کـه 

را  جنـگ  رییس جمهـوری  غنـی،  محمـدارشف 

کنـار بگـذارد و اسـتعفا بدهـد، طالبـان حـارض 

هسـتند کـه صلـح و بـا دولـت جدیـد کار کننـد.

وی حکومتـی بـه رهـربی محمـدارشف غنـی را 

»یگانـه مانـع« صلـح در کشـور خوانـد.

بـا اشـاره  همچنیـن او در بخشـی از سـخنانش 

در مـورد توافق نامـه امریـکا و طالبـان گفـت کـه 

بایـدن،  از سـوی جـو  بررسـی توافق نامـۀ صلـح 

رییس جمهـوری امریـکا، بـه معنی خـروج امریکا 

از آن نیسـت و ایـن کشـور توافق نامـه را دنبـال 

. کند

وی ایـن توافق نامـه را یـک فرصـت خـوب بـرای 

خـروج امریـکا از افغانسـتان عنـوان کـرد.

بـه  کـه  توانسـته  طالبـان  گـروه  کـرد  عـالوه  او 

آرزو  و  کنـد  پیـدا  دسـت  امریـکا  بـا  توافق نامـه 

را  توافق نامـه  ایـن  نیـز  بایـدن  اداره  کـه  دارنـد 

. پیش بـربد

ایـن عضـو گـروه طالبـان ترصیـح کـرد: »بـرای ما 

مهـم نیسـت کـی رییس جمهـور ایـاالت متحـده 

نظامـی  نیروهـای  خـروج  مـا  خواسـت  اسـت، 

اسـت.« افغانسـتان  از  امریـکا 

محمـدارشف غنـی در گذشـته در برابـر دیـدگاه 

و  تامیـن صلـح  بـرای  موقـت  تشـکیل حکومـت 

تنـد  واکنـش  قـدرت،  از  خـودش  کناره گیـری 

نشـان داده و بارهـا تاکیـد کـرده کـه مسـوولیت 

جانشـین  بـه  قـدرت  واگـذاری  او  اساسـی 

اسـت. مـردم  آرای  براسـاس  منتخبـش 

پنـج  را  رییس جمهـور  کار  دوره  اساسـی  قانـون 

سـال تعییـن کـرده اسـت.

شمار مریضان کویید۱۹ در 
کشور از مرز ۵۵هزار نفر 

گذشت

 راه مدنیـت: وزارت صحـت عامۀ کشـور اعالم 

کرد در 24سـاعت گذشـته یک هزار و 790منونۀ 

مشـکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای کشـور 

آزمایـش گردیـده کـه نتایـج 69مـورد آن مثبـت 

تشخیص شده است.

نـرش  بـا  )10دلـو(  جمعـه  روز  وزارت  ایـن 

69مـورد  تشـخیص  بـا  کـه  گفتـه  خربنامه یـی 

در  کرونـا  بـه  مبتالیـان  مجمـوع  شـامر  جدیـد، 

کشـور بـه 55هـزار و هشـت تـن رسـیده اسـت.

در ادامـه خربنامـه آمـده کـه مـوارد مـوارد مثبـت 

کرونـا در والیت های کابل، هـرات، قندهار، بلخ، 

ننگرهـار، پکتیـا، بغـالن، قنـدوز، میـدان وردک، 

بدخشـان، کاپیسـا، لغـامن، خوسـت، ارزگان و 

رسپـل بـه ثبت رسـیده اسـت.

بـا ثبـت ایـن رویدادهـا، شـامر مجمـوع مریضان 

بـه کوییـد19 در رسارس کشـور از نخسـتین روز 

شـیوع ایـن ویـروس تاکنـون به ۵۵هزار و هشـت 

نفر رسـیده اسـت.

شـبانه روز  در  کـه  گفتـه  وزارت  ایـن  همچنیـن 

گذشـته یـک مـورد مـرگ ناشـی از ویـروس کرونا 

در کابـل ثبـت شـده اسـت.

طبـق معلومـات وزارت صحت عامه کشـور شـامر 

مجمـوع فوتی هـای ناشـی از بیـامری کرونـا در 

رسارس کشـور دو هـزار و ۴۰۰ نفـر رسـیده اند.

بـر اسـاس گفته هـای خربنامـه، در بیسـت وچهار 

در  کرونـا  ویـروس  23مریـض  گذشـته  سـاعت 

و  پکتیـا  بلـخ،  قندهـار،  کابـل،  والیت هـای 

یافته انـد. بهبـود  بدخشـنان 

در ادامـه آمده که شـامر مجموعی بهبودیافتگان 

در رسارس کشـور بـه 47هـزار و 606تـن رسـیده 

است.

وزارت صحـت تاکیـد کـرد کـه در حـال حـارض، 

پنج هـزار و دو بیـامر کرونایـی در کشـور وجـود 

دارنـد. ایـن وزارت از آغـاز تاکنـون ۲۴۸هـزار و 

۱۱۲منونـۀ مشـکوک بـه کرونـا را بررسـی کـرده 

اسـت.

هرچنـد آمـار رسـمی شـامر مبتالیـان بـه کرونا را 

در کشـور بیش از ۵۵هزار تن را نشـان می دهد، 

امـا رسوی که در جریان شـیوع مـوج اول ویروس 

کرونـا از سـوی وزارت صحـت عامـه انجـام شـده 

ابتـالی حـدود ۱۰میلیـون  بـود، نشـان دهنـده 

نفـر بـه ویـروس کرونـا بود.

راه مدنیت: آنتونی بلینکن، وزارت خارجه 

رییس جمهور  با  تلفونی  صحبت  در  امریکا 

غنی گفته که در حال بررسی توافق نامۀ صلح 

به  طالبان  که  شود  مشخص  تا  است  دوحه 

گروه های  با  رابطه  قطع  برای  خود  تعهدات 

تروریستی، کاهش خشونت و انجام مذاکرات 

عمل  جناح ها  دیگر  و  افغانستان  دولت  با 

کرده اند یا خیر.

گفته  اعالمیۀ  نرش  با  امریکا  خارجه  وزارت 

با  بلینکن  آقای  تلفونی  صحبت  محور  که 

ایاالت  تعهدات  درباره  غنی  رییس جمهور 

متحدۀ امریکا به همکاری پایدار با افغانستان 

و مذاکرات صلح بوده است.

در ادامه اعالمیه آمده که آقای بلینکن حامیت 

»قاطع دیپلامتیک« کشورش را از روند صلح 

توافق  یک  به  دست یابی  برای  و  افغانستان 

سیاسی برای صلح پایدار و عادالنه، آتش بس  

دایمی و جامع اعالم کرده است.

همه  که  کرده  امیدواری  ابراز  وی  همچنین 

برای  تاریخی  فرصت  از  افغانستان  رهربان 

تامین صلح و حفظ دست  آوردهای ۲۰سال 

گذشته حامیت کنند.

مشورت  به  متعهد  امریکا  که  کرد  تاکید  او 

و رشکای  ناتو  متحدان  افغانستان،  دولت  با 

اسراتژی  تهیه  مورد  در  خود  بین املللی 

ثبات،  با  آینده  از  حامیت  برای  جمعی 

دموکراتیک و امن برای افغانستان است.

نرش  با  ریاست جمهوری  ارگ  هم،  سویی  از 

افزایش  از  بلینکن  آنتونی  که  گفته  خربنامه 

کشور  در  هدف مند  ترورهای  و  خشونت ها 

ابراز نگرانی کرده و آن را محکوم کرده است.

جدید  خارجه  وزیر  ارگ،  خربنامه  براساس 

و  امنیتی  نیروهای  قربانی های  از  امریکا 

دفاعی کشور ستایش کرده و گفته است که 

در  معنادار  و  پایدار  صلح  تا  می کند  تالش 

افغانستان تامین و آتش بس نیز برقرار شود.

آنتونی بلینکن در این متاس تلیفونی بر حفظ 

و تقویت ارزش های حقوق برشی، حقوق زنان 

و سایر ارزش ها در افغانستان تاکید کرده و 

متحدۀ  ایاالت  جدید  حکومت  که  گفت 

هامهنگی  افغانستان  حکومت  با  امریکا 

در  و  دوجانبه  روابط  در  متاس ها  و  نزدیک 

خصوص صلح خواهد داشت. همچنان ارگ 

امور  وزیر  که  کرد  عالوه  ریاست جمهوری 

خارجه امریکا از متاس تلیفونی جو بایدن با 

رییس جمهور غنی در آینده نزدیک خرب داده 

است.

امنیت  مشاور  سالیون،  جیک  این  از  پیش 

ملی امریکا نیز در متاس تلفنی با حمدالله 

محب، همتای افغان خود از تصمیم کشورش 

برای بررسی توافق نامه دوحه خرب داده بود.

توافق نامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان 

شد.  امضا  گذشته  سال  )10حوت(  در 

شده  متعهد  امریکا  توافق نامه  این  براساس 

سال  می  ماه  آخر  تا  را  نیروهایش  که  بود 

جاری میالدی از افغانستان خارج و طالبان 

گروه های  دیگر  با  رابطه   که  متعهدند  نیز 

قطع  را  القاعده  شبکه  جمله  از  تروریستی 

کنند. 

رهربی  به  طالبان  هیات  یک  حال  این  در 

شیرمحمد عباس ستانکزی با ضمیر کابلوف 

منایندۀ ویژه روسیه برای افغانستان در مسکو 

در روز پنج شنبه )9دلو( دیدار کرده است.

محمد نعیم، سخنگوی دفر سیاسی طالبان 

در قطر گفته که در این دیدار دربارۀ وضعیت 

کامل  تطبیق  و  صلح  گفتگوهای  کنونی 

موافقت نامۀ دوحه بحث شده است.

همچنین یک هیات دیگر این گروه به رهربی 

سیاسی  دفر  رییس  برادر،  عبدالغنی  مال 

طالبان و معاون این گروه در روز چهارشنبه 

)8دلو( با شامری از مقام های ایران از جمله 

امنیت  علی شمخانی منشی، شورای عالی 

ملی آن کشور در تهران دیدار کرد.

در عین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای 

گفته  مورد  تازه ترین  در  ملی  مصالحۀ  عالی 

که کشورهای منطقه و جهان از موضع گیری 

برای  افغانستان  حکومت  تالش های  و 

دست یابی به صلح و قطع جنگ پشتیبانی 

می کنند.

دو  هیات های  مذاکرات  دوم  دور  آغاز  از  از 

سه  از  بیش  قطر  پایتخت  دوحۀ،  در  طرف 

هفته سپری می شود، اما مذاکرات با کندی 

به پیش می رود.

راه مدنیـت: مسـووالن در د افغانسـتان بـان 

بین املللـی  سـازمان  مدنیـت:  راه 

 )Transparency International(شـفافیت

گـزارش داده کـه افغانسـتان در سـال 2020 از 

رهگذر شـاخص های فسـاد اداری، هشـت پله در 

در رده بنـدی بین املللـی مبـارزه با فسـاد اداری 

صعود منوده است.

ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه افغانسـتان در 

راسـتای مبـارزه بـا فسـاد در میان ۱۸۰کشـور با 

داشـنت ۱۹امتیـاز در ردۀ ۱۶۵قـرار گرفتـه، در 

حالـی کـه در سـال ۲۰۱۹میـالدی در جایـگاه 

۱۷۳قـرار داشـت.

در گـزارش سـازمان بین املللـی شـفافیت آمـده 

کـه افغانسـتان در مقایسـه بـا سـال ۲۰۱۹ سـه 

ایـن  امتیازهـای  و  کـرده  کسـب  بیشـر  امتیـاز 

کشـور از سـال ۲۰۱۲ تـا اکنون به ۱۱می رسـد.

افغانسـتان  کـه  آمـده  گـزارش  در  همچنیـن 

توجهـی«  قابـل  نهـادی  و  حقوقـی  »اصالحـات 

را ایجـاد کـرد و اخیـرا از برنامه هـای خـود بـرای 

خـرب  فسـاد«  ضـد  جدیـد  »کمیسـیون  ایجـاد 

داده اسـت. در عیـن، ارگ ریاسـت جمهوری بـا 

بین امللـی  سـازمان  گـزارش  از  بیانیه یـی  نـرش 

شـفافیت اسـتقبال منـوده و رییس جمهـور غنـی 

بـا  مبـارزه  راسـتای  در  کـه  نهادهایـی  متـام  از 

فسـاد به گونـه جـدی عمـل منـوده و سـبب بهـر 

سـطح  در  افغانسـتان  اعتبـار  و  جایـگاه  شـدن 

کـرد. قدردانـی  شـده اند،  بین املللـی 

آقـای غنـی بـه متـام ادارات و نهادهـای دولتـی 

در  کـه  مکلفیتـی  بنابـر  تـا  اسـت  داده  هدایـت 

برابـر مـردم دارنـد و در روشـنی تعهـدات دولـت 

بـه جامعـه بین املللـی، در امـر مبـارزه بـا فسـاد 

به طـور جـدی و قاطـع گام بردارنـد و بایـد بدانند 

هیچ گونـه  راسـتا  ایـن  در  کـه 

سـهل انگاری و غفلـت پذیرفتنی 

نیسـت.

کـه  حالی سـت  در  ایـن 

دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

مـاه قـوس  ریاسـت جمهوری در 

گفتـه  خورشـیدی  جـاری  سـال 

بـود حکومت در طول پنج سـال 

اداری  گذشـته، در محـو فسـاد 

اقدامـات  امـا  نبـوده،  موفـق 

در  کـه  داده  انجـام  را  جـدی 

کاهـش فسـاد موثـر بوده اسـت.

تصویـب  افغانسـتان  حکومـت 

قوانیـن مبارزه با فسـاد، حامیت 

جرایـم  اطالع دهنـدگان  از 

تضـاد  از  جلوگیـری  فسـاد، 

اعـاده  مقـرره  تصویـب  منافـع، 

دارایی هـای غیرقانونی ناشـی از 

جرایـم فسـاد اداری، ایجـاد کمیسـیون مبـارزه با 

فسـاد و کار روی اسـراتیژی مبارزه با فسـاد را از 

اسـت. خوانـده  بخـش  ایـن  در  اقداماتـی 

همچنیـن در ایـن گـزارش از کشـورهای زیالنـد 

جدیـد، دمنـارک و فنلنـد بـه ترتیـب به عنهـوان 

معرفـی  جهـان  دولت هـای  پاک تریـن  سـه 

شـده اند.

طـی سـه سـال گذشـته ایـن سـه کشـور همـواره 

شـفافیت  سـازمان  رده بنـدی  جـدول  صـدر  در 

داشـته اند. قـرار  بین املللـی 
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وزیر خارجه امریکا: توافق نامۀ دوحه تحت بررسی استعمل نکرده است

صعود هشت پله یی افغانستان در رده بندی بین المللی مبارزه با فساد 

مینه پال: رییس جمهور 
قدرت را به کسی واگذار 

می کند که توسط مردم 
انتخاب شده باشد

وحید مجروح رسپرست وزارت صحت عامه شد
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در توییرت نوشته است که رییس جمهور ارشف غنی طی حکمی، وحید مجروح را به عنوان رسپرست وزارت صحت   

عامه تعیین کرده است. به گفته  مینه پال، آقای مجروح تا تعیین نامزدوزیر جدید، امور وزارت صحت را رسپرستی خواهد کرد. 
وحید مجروح در حال حارض معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه نیز است. 

او در حالی به عنوان رسپرست این وزارت شده است که چندی پیش، رییس جمهور غنی احمدجواد عثامنی را از سمت وزارت صحت عامه برکنار کرد.



طالبان و فرار از مذاکرات دوحه 
یک عضو مجلس: کشورهای منطقه منافع خود را در جنگ و صلح افغانستان از طریق طالبان جستجو می کنند

هم زمان با بن بست در مذاکرات دوحه و ترددهای 

روسیه،  و  ایران  به  طالبان  گروه  هیات  دیپلامتیک 

شامری از اعضای مجلس منایندگان، این سفرها را 

صلح  گفتگوهای  رسمی  روند  تخریب  برای  گامی 

گروه  که  زمانی   تا  باورند،  این  بر  آن ها  می دانند. 

طالبان با هیات دولت به نتیجه نرسد، متوسل شدن 

به کشورهای بیگانه برایشان نفعی نخواهد داشت.

روند صلح افغانستان در یک هفتۀ اخیر با تحوالت 

و  ایران  به  طالبان  هیات های  سفر  مانند  جدیدی 

روسیه، تاکید بر بازنگری توافق نامه امریکا با طالبان 

از سوی دولت بایدن، گفتگوی تلیفونی رییس جمهور 

غنی با وزیرخارجه امریکا و گزارش پنتاگون در مورد 

کاهش  بر  مبنی  طالبان  تعهدات  عملی شدن  عدم 

خشونت ها و قطع ارتباط با القاعده، همراه بود.

مالعبدالغنی برادر، رییس دفر سیاسی طالبان در 

دوحه در راس یک هیات به تهران رفت و با مقام های 

عالی این کشور گفتگو کرد. مقام های ایرانی به ویژه 

این  امنیت ملی  علی شمخانی، دبیر شورای عالی 

کشور روز چهارشنبه )10دلو( پس از دیدار با هیات 

»رهربان  که:  نوشت  غیرمتعارف  توییتی  در  طالبان 

این گروه را در امر مبارزه با امریکایی ها در افغانستان 

مصمم دیده است.« وی افزود: کسی  که )مالبرادر( 

شکنجه های  زیر  گوانتانامو  زندان  در  سال  سیزده 

آن ها بوده، مبارزه با امریکا در منطقه را کنار نگذاشته 

است.

مداخله رصیح ایران 

دولت  مقام های  تند  واکنش های  با  اظهارات  این 

افغانستان و کاربران افغان در شبکه های اجتامعی 

دفاع  وزارت  لوی درستیز  ضیا،  یاسین  شد.  مواجه 

ملی در پاسخی رصیح خطاب به شمخانی نوشت: 

دبیر شورای  عنوان  به  فهم شام  و  درک  »متاسفانه 

در  جاری  جنگ  به  نسبت  ایران  ملی  امنیت  عالی 

افغانستان نادرست است. طالبان در برابر امریکا نی، 

بلکه در برابر مردم افغانستان می جنگد. ما در برابر 

هر گروه از دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت عمل 

می کنیم.«

شامری از اعضای مجلس منایندگان در واکنش به 

اظهارات علی شمخانی، می گویند که پس از امضای 

بدین سو  سال  یک  از  طالبان،  با  امریکا  توافق نامه 

امریکایی ها  قبال  در  تهدیدآمیزی  حرکت  طالبان 

و  جنگ   روزبه روز  عوض  در  اما  نداده اند،  انجام 

خشونت در کشور بیشر شده و از مردم قربانی گرفته 

است.

در  منایندگان  مجلس  عضو  رضازاده،  کرام الدین 

را  اظهارات شمخانی  مدنیت،  راه  روزنامه  با  گفتگو 

مداخله رصیح در امور افغانستان دانسته، تاکید کرد 

ندارند  همسایه  کشورهای  از  را  توقع  این  مردم  که 

افغانستان  قبال  در  غیرواقع بینانه  نظر  اظهار  که 

داشته باشند.»با وجودی  که طالبان حرکتی منفی 

متقبل  هم  رضری  و  نداشته  امریکایی ها  قبال  در 

نشده، اما دولت و مردم خسارات هنگفتی را توسط 

یک  که  است  تاسف  جای  و  شده  متحمل  طالبان 

سیاست مدار کشور همسایه غیرواقع بینانه اظهار نظر 

می کند.«

در عین حال، عباس استانکزی، معاون دفر سیاسی 

طالبان در کنفرانس خربی خود در مسکو اعالم کرد 

که نظامیان این گروه و نظامیان امریکایی یک کانال 

ارتباطی دارند و همه روزه در مورد مسایل نظامی و 

سیاسی باهم بحث و تبادل نظر می کنند اما دو روز 

پیش از این اظهارات، شمخانی از تهران توییت زد 

که طالبان را در مبارزه علیه امریکایی ها مصمم یافته 

است!

توافق،  به  رسیدن  برای  که  افزوده  استانکزی 

حکومت ارشف غنی باید به پایان برسد. او با اشاره 

به تشدید خشونت ها تاکید کرد که حکومت کنونی 

مانعی در برابر صلح است و برای برقراری آتش بس، 

هیات  برود.  کنار  باید  افغانستان  رییس جمهوری 

توافق نامه  در  که  شده  مدعی  مسکو  در  طالبان 

امریکا با طالبان تشکیل »حکومت جدید اسالمی« 

با  توافقی  زمینه  این  در  و  شده  ذکر  افغانستان  در 

جانب واشنگنت وجود دارد.

اما منایندگان مردم در مجلس منایندگان، اظهارات 

رهربان گروه طالبان را بهانه تراشی برای ادامه جنگ 

دانسته و تاکید می ورزند که از زمان رشوع دور دوم 

تامین  مکانیزم  باالی  تا  می رفت  انتظار  مذاکرات، 

آتش بس کار صورت گیرد اما گروه طالبان هیچ گونه 

متکینی نسبت به خواسته های مردم از خود نشان 

نداده اند. 

دست  یک طرف  از  طالبان  است  معتقد  رضازاده 

به خشونت و ادامه جنگ می زنند و از طرف دیگر، 

همسایه های  ویژه  به  و  منطقه  کشورهای  هم  هنوز 

حامیت  گروه  این  از  علنی  طور  به  افغانستان 

می کنند. این کشورها منافع خود را در جنگ و صلح 

مردم  باالی  و  طالبان جستجو  از طریق  افغانستان 

افغانستان تحمیل می کنند.

این عضو مجلس منایندگان، سفر اخیر هیات های 

تخریب  برای  گامی  را  ایران  و  روسیه  به  طالبان 

روند رسمی گفتگوهای صلح دانسته و ابراز نگرانی 

صلح،  مذاکرات  بن بست  به  توجه  با  که  می کند 

در  کشورها  این  که  شده  حاکم  گونه یی  به  رشایط 

تعیین رسنوشت افغانستان مداخله می کنند. 

سوی  از  طالبان  با  امریکا  توافق نامه  بازنگری 

قرار  اختیار حکومت  در  فرصت جدیدی  واشنگنت، 

قدم  در  مجلس،  اعضای  پیشنهاد  اساس  بر  و  داد 

اول، دولت باید توافق و هامهنگی طیف های مختلف 

سیاسی و در مجموع مردم را با خود داشته باشد و 

همکاری  و  اتحاد  مدعی  کشورهایی که  نیز 

که  شوند  وادار  هستند،  افغانستان  دولت  با 

حامیان  و  طالبان  بر  دیپلامتیک  فشارهای 

آن ها وارد کنند تا به صلح و آتش بس دایمی 

تن دهند.

مجلس  دیگر  عضو  قاسمی،  علی اکرب 

طالبان  هیات  اخیر  سفرهای  منایندگان، 

امتیازدهی  محصول  را  روسیه  و  ایران  به 

می گوید:  او  می داند.  گروه  این  به  واشنگنت 

طالبان  به  کالنی  کمک های  امریکا  »دولت 

کرده  است، از جمله پنج هزار زندانی آن ها را 

بدون هیچ گونه پیش رشطی آزاد کرد. آنها را در 

سطح منطقه و جهان ارتقا داد. حامیت های 

سیاسی دولت ترمپ بود که امروز ایرانی ها و 

روس ها از طالبان دعوت می کنند.«

نوار  به  اشاره  با  این عضو مجلس منایندگان 

صوتی امین احمدی، عضو هیات مذاکره کننده 

دولت و همین طور اظهارات عباس استانکزی 

که  است  معلوم دار  تحوالت  این  از  که  افزود 

مورد  در  امریکا  و  طالبان  میان  توافقاتی 

چگونگی ایجاد حکومت جدید در افغانستان 

چگونه  حکومت  که  نحوه  ولی  شده،  انجام 

بر  باید  و  است  بحث  قابل  موضوع  باشد، 

اساس خواست مردم صورت گیرد.

یک  در  امریکا  دفاع  وزارت  دیگر،  جانب  از 

مطابق  طالبان  که  کرده  ادعا  تازه  گزارش 

خود  وعده های  به  شده،  امضا  توافق نامۀ  به 

با  ارتباط  و قطع  از جمله کاهش خشونت ها 

القاعده عمل نکرده اند.

امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان 

کرد،  اعالم  دلو(   9( پنج شنبه  روز  بعدازظهر 

برای  کار  باشد،  چنین  رشایط  زمانی که  تا 

مذاکره دشوار خواهد  میز  در پشت  حارضان 

بود و در واقع، مذاکره کار عاقالنه یی نخواهد 

بود.

دپیلامتیک  تردد  با  هم زمان  هم،  سویی  از 

گروه طالبان به کشورهای منطقه ، وزیرخارجه 

تلیفونی  متاس  یک  در  امریکا  جدید  دولت 

قاطعانه  حامیت  به  غنی،  رییس جمهور  با 

دیپلامتیک واشنگنت از فرایند صلح با مترکز 

بر دست یافنت به یک راه حل سیاسی بادوام، 

نفع  به  و جامع  که  دایمی  آتش بس  عادالنه، 

همه مردم افغانستان باشد، تاکید ورزید. 

از بررسی توافق  بار دیگر  وزیر خارجه امریکا 

دولت پیشین امریکا با طالبان سخن گفت و 

در عین حال از افزایش خشونت ها و ترورهای 

کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  هدف مند 

است. 

صادرات افغانستان به چین ۸۶ درصد افزایش یافته است
وزارت صنعت و تجارت می گوید که حجم صادرات افغانستان به چین در جریان سال ۲۰۲۰در مقایسه به سال ۲۰۱۹میالدی، ۸۶ درصد افزایش یافته است.  

خربنامه یی این وزارت گفته که  این آمار با استناد از بررسی های اداره کل گمرکات چین است.
در این خربنامه آمده است که ارزش صادرات افغانستان به چین در سال ۲۰۲۰ میالدی، ۵۴ میلیون دالر بوده است، در حالی که در سال ۲۰۱۹ میالدی افغانستان به ارزش ۲۹ میلیون دالر کاال به چین صادر کرده بود.

براساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، در سال ۲۰۲۰ میالدی، محصوالت افغانی شامل جلغوزه، پخته، میوه خشک، سنگ های قیمتی و برخی کاالهای دیگر به چین صادر شده است.

رسمقاله

پشت کردن به میز مذاکرات
اولویت 'گروه طالبان؛ 
افغانستان یا بیگانگان؟
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سید مهدی حسینی   گزارشگر
به  از رفنت  با محوریت مذاکرات قطر پس  پروسه  صلح 

دور دوم دچار ابهام شده و رسنوشت موهومی یافته است. 

این وضعیت با روی کار آمدن دولت جدید در ایاالت متحده 

امریکا دچار بالتکلیفی بیش تر شد، چرا که تسهیل کننده 

کاخ  پیشین  حکومت  مناینده  قطر،  صلح  مذاکرات  اصلی 

سیاست  کسی  که  بود؛  ترمپ  دونالد  رسکردگی  به  سفید 

جانشینش  با  جدی  تفاوت های  داخلی اش  و  خارجی 

»جوبایدن« داشت. 

میز  به  پشت کردن  با  طالبان  گروه  نیز،  دلیل  همین  به 

داده  تغییر  سفید  کاخ  سمت  از  را  خویش  مسیر  مذاکره، 

هیات  آورد.  روی  واشنگنت  سیاسی  حریفان  سوی  به  و 

با سفر به تهران و مسکو نشان داد که  مذاکره کننده قطر 

داده  رنگ  تغییر  آنان  برای  واشنگنت  سبز  چراغ  احتامال 

است. 

سخنان وزیر دفاع امریکا که طالبان را متهم به پیامن شکنی 

منوده و عامل تشدید خشونت خواند نیز دلیل روشنی براین 

مدعاست. در واقع، این گروه با رای زنی های منطقه یی  در 

به  بتواند  تا  است  سیاسی  و  مالی  حامیان  یافنت  تقالی 

مانور نظامی  و افزایش خشونت ادامه داده و کامکان موضع 

سیاسی شان را رسد نگه دارند تا دیدگاه قاطع کاخ سفید در 

قبال مذاکرات صلح افغانستان روشن شود. 

جدید  موضع  و  موجود  وضعیت  بازتاب  اما  مهم تر  موضوع 

حقیقت  است.  افغانستان  داخلی  فضای  در  طالبان  گروه 

کشورهای  عمومی،  افکار  و  مردم  دیدگاه  از  که  است  این 

و  پاکستان  ایران،  جمله  از  افغانستان  همسایه  و  منطقه 

جنگ  در  معرکه  آتش بیار  اخیر،  سالیان  طول  در  روسیه 

جاری افغانستان بوده اند.

 از این جهت هرگونه همسویی سیاسی با این کشورها از 

سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان به معنای دشمنی با 

ملتی است که هر روزه قربانی آتش خشونت های این گروه 

منطقه یی  سفرهای  که  نیست  شکی  بنابراین،  می گردند. 

با  ملی  مقیاسی  در  را  گروه  این  جایگاه  طالبان،  گروه 

بدبینی بیشر همراه خواهد ساخت. 

تشدید  و  منطقه  در  طالبان  گروه  سیاسی  رای زنی های 

و  ملی  مصالح  با  حالی  در  کشور  داخل  در  آنان  خشونت 

سیاسی  حلقه های  برخی  که  گرفته  قرار  تضاد  در  مردمی 

جمهوریت  تضعیف  به دنبال  ناخواسته  یا  خواسته  داخلی 

متوجه  خود  اینکه  بدون  حلقه  ها  این  واقع  در  هستند. 

باشند آب به آسیاب دشمن انداخته و تنش های موجود را 

دامنه دارتر می سازند. 

اجامع  است،  بیش تر  اهمیت  دارای  آنچه  میان،  این  در 

دو  طی  که  است  ملی  و  انسانی  ارزش های  پیرامون  ملی 

معنای  به  آنان  کم رنگ شدن  و  آمده  به دست  گذشته  دهه 

است.  بین املللی  و  ملی  ساله  بیست  تالش های  شکست 

شکی نیست که مخالفان مسلح حکومت مخالف جدی و 

قاطع این ارزش ها بوده و در صورت پیروزی از هر طریقی، 

کوشید.  خواهند  ارزش ها  و  اصول  این  نابودی  برای 

بنابراین، تحقق صلح و نتیجه دادن مذاکرات جاری زمانی 

ارزشمند است که از یک سو افغانستان قربانی دسیسه های 

ارزش های  دیگر،  جانب  از  و  نگردیده  بدخواه  همسایگان 

ملی و انسانی چندین ساله را از دست ندهد. 

شد ایجاد  ودوا  غذا  ملی  اداره 

مالعبدالغنی برادر، رییس دفرت 

سیاسی طالبان در دوحه در 

راس یک هیات به تهران رفت 

و با مقام های عالی این کشور 

گفتگو کرد. مقام های ایرانی 

به ویژه علی شمخانی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی این 

کشور روز چهارشنبه )10دلو( 

پس از دیدار با هیات طالبان 

در توییتی غیرمتعارف نوشت 

که: »رهربان این گروه را در 

امر مبارزه با امریکایی ها در 

افغانستان مصمم دیده است.« 

وی افزود: کسی  که )مالبرادر( 

سیزده سال در زندان گوانتانامو 

زیر شکنجه های آن ها بوده، 

مبارزه با امریکا در منطقه را 

کنار نگذاشته است.

ــه  ــرد ک ــام ک ــق اع ــت جمهوری طب ــور ریاس ــت: اداره ام راه مدنی
ــذا و دوا« را  ــی غ ــی اداره »مل ــدور فرمان ــا ص ــی ب ــور غن رییس جمه

ایجاد کرده است.
ــه اداره  ــه ک ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــو( ب ــه )۱0دل ــن اداره روز جمع ای
ملــی غــذا و دوا، پــس از ایــن به عنــوان یــک واحــد بودجه یــی مســتقل 

فعالیــت خواهــد کــرد.
همچنیــن در ایــن خبرنامــه آمــده کــه طبــق فرمــان ریاســت جمهوری، 
محمدابراهیــم شــینواری در بســت خــارج رتبــه به عنــوان رییــس 

ــت. ــده اس ــته ش ــذا و دوا گماش ــی غ ــی اداره مل عموم
ابراهیــم شــینواری پیــش از ایــن به عنــوان سرپرســت و معیــن تعلیمــات 

عمومــی وزارت معــارف نیــز کار کــرده اســت.
ــد از ســوی  ــای جدی ــدگان ایجــاد واحده ــس نماین ــال مجل ــن ح ــا ای ب
ــده  ــو آن ش ــان لغ ــده و خواه ــون خوان ــاف قان ــوری را خ رییس جمه

اســت.
اعضــای مجلــس نماینــدگان بــه ایــن باورنــد کــه طبــق قانــون اساســی 
ــا الغــای آن« در صاحیــت ایــن  »ایجــاد واحدهــای اداری، تعدیــل و ی

ــد. ــس می باش مجل



مه من به جلوه گاهی که ترا شنودم آنجا  
جگرم زغصه خون شد که چرا نبودم آنجا؟
گه سجده خاک راهت به سرشک می کنم 
گل غرض آن که دیر ماند اثر سجودم آنجا
من وخاک آستانت که همیشه سرخ رویم  
به همین قدر که روزی رخ زرد سودم آنجا

به طواف کویت آیم، همه شب به یاد روزی  
که نیازمندی خود به تو می نمودم آنجا

پس ازین جفای خوبان زکسی وفا نجویم  
که دگر کسی نمانده که نیازمودم آنجا 

به سر رهش هالی،زهاک من کرا غم ؟  
چو تفاوتی ندارد عدم و وجودم آنجا

حیات عاطفی سیر خاصی دارد که جریان آن در وجود 
ونظری  عملی  ازنظر  گاهی  عمق،  داشتن  صورت  در 
آگاهانۀ شخص  فعالیت های  در  را  نسبی  ازتوقف  نوعی 
موجب می شود. به همین جهت است که در جریان سیر 
معیارهایی  از  متفاوت  زندگی  معیارهای  شدید،  عاطفی 
می شود.  پیموده  حیات  سیرعادی  جریان  در  که  است 
ادبیات غنایی به حیات عاطفی می  پردازد. جمال وزیبایی 
درادبیات غنایی با جزییات به بیان می  آید. زمان ومکان 
همه  شدت  به  وعواطف  احساس  می شود.  جذبه  دارای 
اموررا زیر تاثیر قرار می دهد. روح ودل بیشتر از تن ومغز، 
احساس وعواطف بیشتراز فکر وعمل درین نوع ادبیات 

تبارز می  کند. 

تنوع بسیار متجلی  با  ادبیات  نوع  ادبیات اسامی درین 
ادبیات  ماحظۀ  قابل  بخش  یک  امروز  است.  شده 
دل  می باشد.  عرفانی  وادبیات  غنایی  ادبیات  اسامی 
دری  درزبان  دارد.  تبارز  وسیعی  شکل  به  آن  در  وروح 
از سرامدان شعر  با اشعار پرسوزوگداز خود یکی  هالی 

غنایی می باشد. 
ارایه شده درغزل هالی می  شنود که دلبری  شخصیت 
که اودوستش دارد در جایی ظاهر شده است.  این امر 
خود  عایق  او  می نماید.  تحریک  عاطفی  ازنظر  اورا 
خانه  درگاه  آستانۀ  دلبرپیموده،  که  راهی  به  نسبت  را 
به  زیبایی  می  کندبا  زندگی  دران  که  وکوچه یی  دلبر 
چنان  وعاطفی  احساسی  تجارب  این  می گیرد.   بیان 
برگشت  قابل  ظاهرأغیر  که  می  گردد  ارایه  پرسوزوگداز 
جلوه می  کند؛ اما توجه به خود شخصیت غزل،  تجارب و 
اندیشه منطقی نسبت به موقعیت خودش، در پایان غزل 

یک باره اورا به بیداری می  کشاند. 
شخصیت مرکزی غزل که دلدادۀ بیقرار است، با شنیدن 
کجا  هیچ  در  زمانیست  که  دلبر  شدن  ازنمایان  خبری 

عاطفی  ازنظر  است،  ندیده  را  وی  کسی  و  نشده  دیده 
تحریک می شود و این تحریک موجب می گردد تا روح 
که  مکانی  به  تمرکزذهنی اش  و  شورآید  به  دلداده  این 
دلبر در آنجا ظاهر شده است، صورت بگیرد. با شنیدن 

خبر، دلداده به سه سمت حرکت می  کند. 
و سمت  آنجاست  دلبردر  که  مکانی  دلبر، سمت  سمت 
خودش. او دلبر را »مه من« می خواند و جایی که دلبر در 
آنجا ظاهر گردیده است جلوه گاه ماه من می نامد. ظاهر 
شدن ناگهانی دلبررا جلوه یی از مه من، یاد می  کند. درین 
حال به سمت خودش متوجه می شود و وضعیت خودش 

را بررسی می  کند. 
متاسف  نبوده  درآنجا  حضوردلبر  درموقع  که  ازین  او 
با  او  می گیرد.  فرا  را  وجودش  سراسر  وغصه  می شود 
خون جگری براین خبر دقت می  کند و ذهنش به تحلیل 
مکان  از  را  او  عاطفی  تحلیل  می پردازد.  آن  عاطفی 
حضور به سوی خانه یا منزل دلبرمی کشاند. راهی را که 
دلبرآن را طی کرده، دلداده به عنوان یک ارزش عاطفی 

درذهن خود مورد دقت قرار می دهد. 
عاطفی  دقت  است.  ذهنی  دقت  از  غیر  عاطفی  دقت 
به آن زیبا وخوشآیند  لذت بخش است. چیزهای مربوط 
اشیایی  و  دلبر  میان  عاطفی،  دقت  درنتیجه  می  باشد. 
احساسات  از  نوعی  است،  اومطرح  با  پیوند  در  که 
مسرت بخش درعواطف دلداده تبارز می  کند. خاک راهی 
که روی آن دلبر راه رفته است، ارزش عاطفی می یابد. 

یکی ازارتباطات جالب میان فزیولوژی و روان )احساس 
وعواطف ( گریه است . دل به اثر جای گرفتن محبت، 
با خدا پیوند می یابد. رابطه میان دل و رشته های عصبی 
تحریکاتی را موجب می شود که آب چشم نتیجه آنست. 
دست  سجده  موقع  که  است  حالتی  خشوع  و  خضوع 
می دهد. این حالت فروتنی موقع سجده با یاد دلبر بنابر 
افزایش  را  محبت  است،  دلبر  به  مربوط  که  چیزهایی 
نتیجه  در  و  و چشم  میان دل  ارتباط  و موجب  می دهد 

فروغلتیدن سرشک می گردد. 
هنگام سجده بر خاک، راه دلبر وجد درونی 
را  اشک ها  و  می دهد  رخ  خداجو  دل  در 
جاری می سازد که نتیجه اش گلی است که 
از ترکیب اشک و خاک راه به وجود می  آید. 
آن هم به غرض این که اثر سجود در خاک 
راه دلبر دیربماند. یعنی میان دلبر و دلداده 
لذت  و  کند  انتشار  احساسی  و  اثرعاطفی 

ناشی از آن توسط دلداده احساس شود. 
احساس  و  عاطفه  راه،  وخاک  راه  از  بعد 
می شود.  درگاه  یا  در  آستانۀ  متوجه 
حب  راه  و  جلوه گاه  میان  که  همان گونه 
ارتباط قایم کرد و هردو را به ارزش عاطفی 
تبدیل کرد؛ حاال نوبت به آستانۀ در رسیده 
است. به آن سوگند یاد می کند. آستانه در 

برایش ارزش خاص یافته است. 
رخ  که  ازین  می شود،  متوجه  آن  به  وقتی 
سرخ رو  را  خود  سوده،  آن  به  را  خود  زرد 
نشانۀ  حقیقت  اودر  سرخ رویی  می یابد. 
قربی ست که به دلبرپیدا کرده است. آستانۀ 
در نشانۀ این قرب است. روزی موفق شده 
تا رخ زرد خود را، رخی را که از دوری و هجران ضعیف 
و ناتوان گردیده و به عبادت خدا روز گذرانیده؛ به آستانۀ 

درگاه دلبر بساید. 
عاطفی  کشش  است.  کوی  و  خانه  میان  در  آستانۀ 
کوی  می  کند.  پیشرفت  کوی  سوی  به  در  آستانۀ  از 
میان  در  می یابد.  پیوند  خاطره ها  با  و  می شود  ارزشمند 
نقطه یی  می سازد.  را  مرکزی  نقطۀ  یکی  خاطرات  این 
که یادکرد آن، دلداده را وامی دارد که شب ها به طواف 
خانۀ دلبر بپردازد. همانند سیاره بر گرد خانۀ دلبر بچرخد. 
آن یادکرد چیست که این همه ارزش دارد؟ آن یادکرد 
زمانی است که دست نیاز به سوی دلبر دراز کرده است. 
نزدیکی به دلبر و نمایان ساختن نیاز به وی، بزرگترین 
دلبر  به  نسبت  قرب  از  دلداده  این  که  است  خاطره یی 
می تواند داشته باشد.  این خاطرات دلبر در ذهن دلداده 

بیرون  فراموشی خود  از  را  او  نقوش  این  نقش می یابد. 
می  کند و به نوعی از بیداری خودی می کشاند. بیداریی 
دلبر  و  انسان  یک  به عنوان  خودش  وضعیت  میان  که 

به عنوان انسان دگر تشخیص می دهد. 
او به کارهای خود دقت می  کند وبه کارهای کسانی که 

نسبت به آنها حب و عشق دارد.
 در این رابطه، او قطاری از دلبران )خوبان(را می  نگرد. 
به محبت وعشق خود نسبت به آنها دقیق می شود. آیا 

آنها در برابر این همه عشق چه کردند؟
می بیند  می  گذراند؛  ازنظر  را  خوبان  این  عملکرد  وقتی 
را دگر  آنها  بهتر است که  نکرده اند.  که جز جفا چیزی 

آزمایش نکند. از آنها وفا نمی آید. کسی نمانده است که 
وفایش به آزمایش گرفته شود. او به این امرعمیق تردقت 
آزمایش های  درنتیجۀ  که  تجربه هایی  براساس  می  کند. 
متعدد به دست آورده، رابطۀ عاطفی را با رابطۀ منطقی 
باز  را  نوی  دریچۀ  منطق  و  تجربه  او  به  می زند.  پیوند 
تمرکز  و  خود  روان  و  روح  به  رسیدگی  آن،  و  می  کند 

باالی شخصیتش می باشد. 
چگونه؟ او از موقعیت خود در رابطه با تجربه هایی که از 
جفای خوبان دارد به ارزیابی هایی دست یافته است. این 
ارزیابی ها دربارۀ اینست که اگر در راه دلبری جان هم 
بدهد؛ کسی به او توجه نمی کند وغمش نمی باشد؛ زیرا 

عدم و وجود او برای خوبان بی تفاوت است. 
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یکی ازارتباطات جالب میان 
فزیولوژی و روان )احساس 
وعواطف ( گریه است . دل 
به اثر جای گرفتن محبت، 
با خدا پیوند می یابد. رابطه 

میان دل و رشته های عصبی 
تحریکاتی را موجب می شود 
که آب چشم نتیجه آنست. 

خضوع و خشوع حالتی است 
که موقع سجده دست می دهد. 
این حالت فروتنی موقع سجده 

با یاد دلبر بنابر چیزهایی که 
مربوط به دلبر است، محبت را 

افزایش می دهد و موجب ارتباط 
میان دل و چشم و در نتیجه 
فروغلتیدن سرشک می گردد. 

تازه های نشر
رومنایی از »سامع محرش«

از کتاب »سامع محرش« تازه ترین کتاب محمدرشیف سعیدی، شاعر نامدار کشور، با حضور جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ به صورت مجازی رومنایی شد.
این مراسم، به صورت مجازی برگزار شد و در این مراسم جمعی از اهالی فرهنگ و ادب کشورهای فارسی زبان برگزار حضور داشتند.

            روان شناسی حیات عاطفی در ادبیات 
درنگی بر یک غزل از هاللی جغتایی

گل احمد یام       استاد دانشگاه

 مجموعه یادداشت هایی دربارۀ خواندن

آیا می ارزد کتابی که قبال خوانده ایم را دوباره بخوانیم؟

در چــرا نبایــد هــر کتــاب را دو بــار خوانــد؟ در موســیقی مــا هــر قطعــه 
ــد  ــی می دانن ــه خوب ــز ب ــدگان نی ــم. نوازن ــوش می دهی ــا گ ــا و باره را باره
ــارۀ آن  ــی چندب ــس از بازخوان ــا پ ــه تنه ــک قطع ــتادانه ی ــن اس ــه نواخت ک
ممکــن می شــود. پــس چــرا نبایــد بــا کتاب هــا همیــن گونــه رفتــار کــرد؟ 
وقتــی نویســنده یی چنــد ســال از عمــرش را به پــای نوشــتن کتابــی 
دوران ســاز می گذرانــد، چــرا مــا چنــد روز بیشــتر را بــرای دوبــاره خوانــدِن 

آن ها صرف نکنیم؟
رولف دوبلی: کمتر بخوانید ولی دوباره بخوانید

  برخــی از کتاب هــا در قفســه هســتند کــه نمی توانــم بــا اطمینــان بگویــم 
کــه آیــا تــا بــه حــال آن هــا را خوانــده ام یــا نــه 

پــس از مدتــی ســر وقــت کتابخانــه و کتاب هایمــان کــه می رویــم 
ــز  ــًا چی ــون تقریب ــد، چ ــادی نمی کنن ــاوت زی ــم تف ــا ه ــر ب ــان دیگ اکثرش
زیــادی از آن هــا یادمــان نمی آیــد؛ محتــوای هــر کتــاب صرفــًا به صورتــی 
ــدا  ــی ابت ــن مواقع ــد. در چنی ــور می کن ــا عب ــن م ــفته از ذه ــم و آش مبه
ــا  ــت ی ــان اس ــف خودم ــۀ ضعی ــکل از حافظ ــه مش ــویم ک ــان می ش پریش
ــم  ــی می فهمی ــا وقت ــته اند. ام ــا داش ــر م ــی ب ــر اندک ــا تأثی ــاید کتاب ه ش
ــاس  ــی احس ــد کم ــه را دارن ــن تجرب ــم همی ــتانمان ه ــیاری از دوس بس
آســودگی می کنیــم. اگــر محتــوای کتاب هــا تــا بدیــن حــد کــم بــه خاطــر 
ــندۀ  ــی، نویس ــف دوبل ــه در چیســت؟ رول ــت مطالع ــًا اهمی ــد، اساس می مانن

ــنهادهایی دارد. ــیدن«، پیش ــفاف اندیش ــر ش ــاب »هن کت
ــردم  ــم؟  م ــوش می کنی ــم فرام ــه می خوانی ــی را ک ــتر کتاب های ــرا بیش چ

اغلــب بیــش از آنچــه بتواننــد در مغــز خــود نگــه دارنــد، اطاعــات 
وارد آن می کننــد 

از  بعــد  و  می خواننــد  یک بــار  فقــط  را  کتــاب  هــر  بعضی هــا 
ــاد  ــه ی ــچ کم وکاســتی همــۀ آن را ب ــًا بی هی گذشــت مدت هــا تقریب
ــد. امــا بیشــتر مــا این طــور نیســتیم و ایــن موضــوع خیلــی  می آورن
ــان  ــت روش مطالعه م ــان را باب ــدام خودم ــد و م ــان می کن ناراحتم
مامــت می کنیــم یــا حافظــۀ ضعیفمــان را مقصــر می دانیــم. 
ــاپ  ــه چ ــم، اســم کتاب فروشــی، اینک ــی را خریدی ــه کتاب ــی ک زمان
ــر  ــت به خاط ــی راح ــر را خیل ــات دیگ ــی جزئی ــوده و خیل ــدم ب چن
ــوای  ــی محت ــت، یعن ــر اس ــان مهم ت ــه برایم ــا آنچ ــم ام می آوری
ــذاب  ــواس و ع ــه وس ــت این هم ــر اینترن ــا در عص ــه. آی ــاب را ن کت

ــات ضــروری اســت؟ ــپردن اطاع ــر س ــه خاط ــرای ب روحــی ب
چــرا کتاب هایــی کــه دوستشــان دارم را دوبــاره و دوبــاره می خوانــم؟  
ــم،  ــاره می  خوانی ــم را دوب ــًا خوانده ای ــه قب ــی ک ــی کتاب های وقت

ــم ــات می کنی ــر ماق ــار دیگ ــته مان را ب ــوِد گذش خ
ــد  ــری می خواه ــس دیگ ــد ک ــوان می بینن ــای کتابخ ــی آدم ه وقت
ــته را  ــا گذاش ــادی روی آن ه ــر زی ــه تأثی ــی ک ــی از کتاب های یک
ــد:  ــه او می گوین ــرت زده ب ــی حس ــا حالت ــواًل ب ــد، معم ــروع کن ش
می خوانــی«.  را  آن  اول  بــار  بــرای  کــه  »خوش به حالــت 
ــای  ــراغ کتاب ه ــاره س ــر دوب ــه اگ ــت ک ــن نیس ــال، چنی با این ح
محبوبمــان برویــم، از خواندنشــان لذتــی نبریــم. ناتالــی جنــر، 
نویســنده ای کــه عــادت دارد کتاب هــای مــورد عاقــه اش را دوبــاره 
ــان  ــای قدیمی م ــراغ کتاب ه ــی س ــد وقت ــد، می گوی ــاره بخوان و دوب

ــال  ــه دنب ــرا ک ــت، چ ــم نیس ــان مه ــات برایم ــر اتفاق ــم، دیگ می روی
چیزهــای دیگــری می گردیــم.

ــا  ــی آورد؟  آناکارنین ــان م ــر مغزت ــر س ــه ب ــا چ ــدن در کتاب ه ــرق ش غ
ــم  ــما ه ــا او ش ــراه ب ــار، و هم ــوی قط ــد جل ــاب می کن ــودش را پرت خ

همیــن کار را می کنیــد 
ــواًل  ــد، معم ــب کن ــدن ترغی ــه کتاب خوان ــا را ب ــد م ــس می خواه هرک
ــیع  ــدت را وس ــاب دی ــن دارد: کت ــرای گفت ــه ای ب ــرف کلیش ــد ح چن
ــت  ــا واقعی ــذارد. ام ــارت می گ ــران را در اختی ــۀ دیگ ــا تجرب ــد ی می کن
ــار،  ــه یک ب ــر آنک ــدارد، مگ ــده ای ن ــا فای ــن حرف ه ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــان بنشــیند.  ــه عمــق جانت ــاب، آن صاعقــه ب ــدن یــک کت ــگام خوان هن
ــد،  ــی کــه می خوانی ــا شــخصیت کتاب صاعقــه ای کــه باعــث می شــود ب
ــات عصب شــناختی  ــا خشــمگین شــوید. مطالع ــد ی ــد، بخندی ــه کنی گری
ــگام  ــا هن ــزی م ــاالت مغ ــارۀ ح ــگفت آوری را درب ــای ش ــد یافته ه جدی

ــد. ــف کرده ان ــاب کش ــک کت ــِق ی ــدِن عمی خوان
ــت؟   ــل کننده اس ــا کس ــام دادن کاره ــاره انج ــم دوب ــر می کنی ــرا فک چ
ــا  ــا ی ــارۀ فیلم ه ــدن دوب ــره ای در دی ــای غیرمنتظ ــن اســت لذت ه ممک

ــد .  ــه باش ــا نهفت ــارۀ کتاب ه ــدن دوب خوان
نحــوۀ  در  بزرگســاالن  بــا  بچه هــا  آشــکار  تفاوت هــای  از  یکــی 
ــه  ــم ک ــار ه ــد ب ــن را ص ــک انیمیش ــا ی ــت. بچه ه ــان اس فیلم دیدنش
ــه  ــه ب ــه صحن ــا اینک ــد. ب ــد آن را ببینن ــاز می خواهن ــند، ب ــده باش دی
ــد.  ــذت تماشــایش می کنن ــا ل ــان ب ــه اش را حفــظ شــده اند، همچن صحن
امــا انــگار یکــی از اصــول دنیــای بزرگســالی ایــن اســت کــه هــر فیلمــی 
را فقــط یک بــار بایــد دیــد، یــا هــر کتابــی را فقــط یکبــار بایــد خوانــد. 
ــی از کســالت  ــوز درک ــا هن ــا بچه ه ــاوت ناشــی از چیســت؟ آی ــن تف ای
ــای  ــد از تجربه ه ــور بای ــه چط ــم ک ــوش  کرده ای ــا فرام ــا م ــد، ی ندارن

ــم؟ ــذت ببری تکــراری ل
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محفل هایی که آغاز غمند
نقش حمایت خانواده در تغییر سرنوشت دختران قربانی بکارت

  محرومیت از تحصیل برای کودکان با خود پدیده های دیگری مثل کار 
کودکان یا ازدواج زودهنگام را به همراه خواهد داشت.  

 معصومـه )نـام مسـتعار( دختر شـاد و پر انـرژی بود، قد بلند داشـت 
و چشمان سبزرنگ اش از دور برق می زد. 

در تابسـتان سـال ۱۳۸۷ معصومـه صنـف دهـم مکتـب بـود کـه بـا 
پسـر یکـی از آقـارب نزدیـک نامـزد شـد.  معمواًل در این سـن و سـال 
اکثریـت دختـران وقتـی نامزد می شـوند خیلی خوشـحال می شـوند زیرا 
از نامـزدی و ازدواج فقـط بـه مراسـم و لباس هـای زرق و برقـی اش 
می  اندیشـند  و هنـوز بـه سـنی نرسـیده اند کـه درک عمیقـی از زندگی 
مشـترک و مسـولیت هایی کـه قـرار اسـت به دوش شـان بیفتـد، داشـته 

  . شند با
معصومـه هـم خوشـحال بـود و به خاطـر مراسـم عروسـی بی صبرانـه 
انتظـار می کشـید.  باخـره شـب عروسـی فـرا رسـید مراسـم طبـق 
معمـول در یـک هوتـل معروف، بـا مصارف گـزاف و حضور تعـداد زیاد 
مهمانـان برگـزار شـد.  در ختـم محفـل همـه مهمـان خانه های شـان 
برگشـتند و معصومـه بـا یـک دنیـا امید بـه زندگـی آینده با همسـرش 

بـه خانـه جدیـد خـود رفتند.
سـاعت دو شـب بـود کـه معصومه زیر مشـت و لگـد همسـر و اعضای 
خانـواده اش قـرار گرفـت.  بعـد از لت وکـوب، یکـی از اعضـای خانواده 
تفنگچـه را گرفـت تـا دختـرک را بکشـد؛ اما با مشـورت یکـی دیگر از 
اعضـای خانـواده او را بـه حـوزه پولیـس بردنـد.  پولیـس با خونسـردی 

گفـت الزم نیسـت دسـتان تان را بـا خـون ایـن فاحشـه کثیـف کنیـد. 
ببریـدش خانـه بابه بی غیرت اش. دل شـان کـه دختر خود را می کشـند 

یـا زنـده می  مانند.
حوالـی سـاعت چهـار صبح بـود کـه دروازۀ خانه پـدر معصومـه کوبیده 
شـد. همین کـه در باز شـد، معصومـه پیچیـده در یک چـادری خون آلود 

بـه داخـل حویلی پرتاب شـد.  
خانـواده داماد در پهلوی اینکه فحش و ناسـزا بـه معصومه و خانواده اش 
نثـار می کردنـد، طالـب مصـارف عروسـی هـم بودنـد. معصومـه امـا 
معصومانـه تمـام ایـن صحنه هـا را تماشـا می  کـرد. او کـه رویاهایش با 
خـاک یکسـان شـده بـود، در طـول ایـن مدت حتـی یک قطره اشـک 
هـم نریخـت. مـات و مبهوت مانـده بود. اصلـن نمی فهمید چـی اتفاقی 

افتاده اسـت.
صبـح روز بعـد مـادر معصومـه، او را پیـش داکتر نسـایی والدی می برد. 
در آن زمـان هیـچ قانونـی در افغانسـتان انجـام معاینـه بـکارت را منـع 
نکـرده بـود امـا اکثریـت داکتـران از تـرس و به خاطـر خطراتـی کـه 
ممکـن بـود در آینـده برای خودشـان پیش آیـد، از انجام ایـن معاینه در 
معاینـه خانه هـای شخصی شـان ابـا می ورزیدنـد، اما بودنـد داکترانی که 

در بـدل ِفیـس بـاال ایـن معاینـه را انجـام می دادند.
داکتـر بعـد از معاینـه بـه مـادر معصومـه می گوید کـه دخترشـان هنوز 
هـم باکـره اسـت.  مادر امـا به ایـن معاینه بسـنده نمی کند، بـه چندین 
داکتـر والدی نسـایی دیگـر هـم مراجعـه می  کند. تمـام معاینـات عین 
نتیجـه را نشـان می دهنـد.  بلـی پرده بـکارت معصومه از نـوع ارتجاعی 
اسـت کـه در هنـگام عمـل جنسـی پـاره نمی شـود و یـا به طـور جزیی 

پـاره می شـود و هیـچ خونریـزی ندارد.
روز بعـد مـادر نتایـج معاینـات را بـه خانـواده دامـاد تسـلیم می کنـد. 
خانـواده دامـاد که تـا قبل از این درخواسـت مصارف عروسـی داشـتند، 
بـه رسـم عذرخواهـی پیـش خانـواده معصومـه می آینـد، امـا مـادر و 
پـدر معصومـه بـه آنهـا اجـازه نمی دهنـد کـه داخـل خانـه شـوند. تـا 
یک سـال خانـواده همسـر معصومـه بار هـا تـاش می کننـد، بـزرگان 
قـوم را می آورنـد، گوسـفند و بـز می  آورند. بعد هـا حتی اخطار کشـتن و 
فـراردادن می دهنـد، امـا خانـواده معصومه بـه هیچ یک از این سـخنان 
اعتنایـی نمی کننـد و می گوینـد کـه شـما حتـی لیاقـت یـک تـار موی 

دخترمـان را نداریـد.  
معصومـه دوبـاره مکتـب مـی رود، فارغ التحصیـل می شـود و دانشـگاه 
را  وی  طـاق  درخواسـت  خانـواده اش  جریـان  ایـن  در  می خوانـد.  
می کننـد.  سـرانجام بعـد از چنـد سـال موفق می  شـوند تا طـاق دختر 
خـود را بگیرنـد.  چند سـال بعـد معصومـه دوبـاره ازدواج می کند و فعآل 

در کنـار همسـر و فرزندانـش زندگـی عاشـقانه و صمیمانه یـی دارد.
بـرای یـک لحظـه فکـر کنید که اگـر معصومـه حمایت خانـواده خود را 
نمی داشـت، بـه چـه سرنوشـتی گرفتـار می شـد؟ اگـر خانـواده معصومه 
به خاطـر اخطار هایـی کـه دیـده بودنـد دختر خـود را مجبور می  سـاختند 
کـه دوبـاره بـه خانه شـوهرش برگـردد آیا معصومـه می توانسـت در آن 
خانـواده بـا خاطـرات تلخی که از آنها داشـت خوشـحال باشـد و زندگی 
انسـانی داشـته باشـد؟ اگـر خانـواده معصومـه به خاطـر گپ مـردم مانع 
طـاق دختـر خـود می شـدند بـاز هم بایـد معصومه یـک عمر بـا درد و 
رنـج و غـم در گوشـه خانـه پـدر زندگـی می کـرد. و چه خوشـبخت بود 
معصومـه کـه خانـواده اش تا آخریـن لحظه حمایتش کردنـد.  ای کاش 
تمـام فامیل هـا به آینـده دختران خود بیشـتر از ُسـنت ها و حـرف مردم 

اهمیـت بدهند. -

روز جهانی آموزش و پیام سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل: باید برای بازیابی و احیای مجدد آموزش برای نسل کوید ۱۹ تالش شود.

بیماری کرونا و همه گیری منجر به اختالل در یادگیری جهانی در مقیاس و شدتی بی سابقه شده است. با آغاز سال جدید ، اکنون زمان 
آن است که همکاری و همبستگی بین المللی را افزایش دهیم تا آموزش و یادگیری مادام العمر را بهبود داده و متحول کنیم.

روز جهانی آموزش و سهم افغانستان از توجه جهانی به آموزش

داکرت نظیفه »فقیریار«   

ــی آمــوزش  ســومین بزرگداشــت روز بین الملل
در 24جنــوری تحــت عنــوان »بازیابــی و احیــای 
ــل کوییــد-19« در  مجــدد آمــوزش بــرای نس
حالــی برگــزار شــد کــه پاندمــی کرونــا، بــا 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  مکتب هــا،  تعطیلــی 
آموزشــی، زندگــی 1. 6 میلیــارد دانش آمــوز را در 
بیــش از 190کشــور تحــت تأثیــر قــرار داده 
اســت.  بــا آنکــه دولت هــا در همــه جــا بــه 
ــدام  ــن اق ــای جایگزی ــه راه حل ه ــه ارای ــرعت ب س
کردنــد، امــا حداقــل یک ســوم دانش آمــوزان 
ــری از راه  ــه یادگی ــه دسترســی ب ــادر ب ــان ق جه
نبوده انــد.  دور 
ــت  ــرای بزرگ داش ــت ب ــن اهمی ــن و مهم تری اولی
راه  آمــوزش،  کــه  اســت  ایــن  روز  ایــن 
اهــداف  از  یــک  هــر  تحقــق  در  موفقیــت 
آمــوزش  اســت.   پایــدار  توســعه  هفده گانــه 
می  کنــد  عمــل  اســتوار  ســتونی  به عنــوان 
ــل  ــازمان مل ــداف س ــر اه ــیاری از دیگ ــه بس ک
بتواننــد در پنــاه آن، رنــگ تحقــق بگیرنــد. 
و  بشــر  زندگــی  معضــل  بزرگ تریــن  فقــر، 
ســطح  در  محرومیت هــا  از  بســیاری  مســبب 
زندگــی فــردی و جمعــی اســت.  ســازمان ملــل 
نمی توانــد بــه یــک بــاره فقــر را ریشــه کــن کنــد 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــی را ب ــد فرصت های ــا می  توان ام
رســاندن تأثیــرات آن ایجــاد کنــد یــا از دولت هــا 
و مــردم بخواهــد بــرای ایجــاد آن، همراهــی 
ــته  ــای برجس ــی از قدرت ه ــوزش یک ــد.  آم کنن
بــرای نیــل بــه هــدف از بیــن بــردن فقــر اســت. 
ســازمان ملــل و دیگــر نهادهــای جهانــی، تــاش 
بســیار زیــادی کرده انــد تــا کشــورها را متقاعــد و 
همــراه کننــد کــه امــکان آمــوزش رایــگان، بــرای 
ــا و  ــی کرون ــود.  پاندم ــم ش ــودکان فراه ــه ک هم
شــرایط جدیــد تحصیلــی ناشــی از آن، نبایــد بــار 
ــل  ــودکان از تحصی ــت ک ــب محرومی ــر موج دیگ
ــته در  ــده در گذش ــام ش ــات انج ــود و حذفی ش
ــرار  ــر تک ــال حاض ــد در ح ــوزش، نبای ــه آم زمین
شــود.  کرونــا نبایــد باعــث شــود راهی کــه جامعه 
جهانــی و کشــورها بــرای ارتقــای ســطح آمــوزش 
و فراگیــری آن بــرای همــه افــراد و در همــه 
ســنین طــی کــرده اســت دچــار عقب گــرد شــود. 
بــر طبــق آمارهــا، میــزان فقــر مــادی در دنیــای 
بعــد از کرونــا، بیــش از پیــش خواهــد شــد 
ــوزه  ــه ح ــر ب ــن فق ــه ای ــت ک ــم اس ــیار مه و بس
آمــوزش راه پیــدا نکنــد.  محرومیــت از تحصیــل 
ــری  ــای دیگ ــود پدیده ه ــا خ ــودکان ب ــرای ک ب
ــه  ــگام را ب ــا ازدواج زودهن ــودکان ی ــل کار ک مث
ــوزش،  ــی آم ــت.  روز جهان ــد داش ــراه خواه هم
ــود،  ــه خ ــد ب ــن روز بای ــه در ای ــت ک ــی اس عزم

ــه  ــم ک ــادآوری کنی ــان ی ــه جه ــران و ب دیگ
ــن  ــه ضم ــت ک ــاحی اس ــا س ــوزش تنه آم
حمایــت از مــا در نبــرد زندگــی، می توانــد از 
خونریــزی و خشــونت هــم جلوگیــری کنــد. 
و  توســعه  سیاســت های  عامــل  مدیــر 
مشــارکت های بانــک جهانــی، در مطلبــی 
بیــان  آمــوزش  جهانــی  روز  زمینــه  در 
ــه شــدت  ــا ب ــی مکتب ه ــد کــه تعطیل می کن
را  دانش آمــوزان  یادگیــری  فرصت هــای 
ــوزش  ــا آم ــی ت ــطوح، از ابتدای ــه س در هم
ــا را  ــن آنه ــرده و همچنی ــف ک ــی، تضعی عال
از ارتبــاط اجتماعــی بــا هم ســاالن خــود 
محــروم کــرده اســت.  در کشــورهای بــا 
ــتم  ــه دارای سیس ــط ک ــم و متوس ــد ک درآم
ــه  ــواهد اولی ــتند، ش ــکننده هس ــی ش آموزش
افزایــش  و  یادگیــری  فقــدان  از  حاکــی 
نابرابــری اســت.  فشــار مالــی ناشــی از رکــود 
ــا،  ــری کرون ــه همه گی ــوط ب ــادی مرب اقتص
افزایــش  را  تــرک تحصیــل  نیــز میــزان 
داده اســت، به ویــژه دختــران در معــرض 

ــتند.  ــات هس ــت دادن تحصی ــر از دس خط
بانــک  کــه  می افزایــد  ادامــه  در  ایشــان 
جهانــی بــا تقویــت زیرســاخت های یادگیــری 
ــه کشــورهای کم درآمــد و متوســط کمــک  ب
خواهــد کــرد، امــا کشــورهایی بیشــتر و بهتــر 
می تواننــد شــامل ایــن کمک هــا شــوند کــه 
ســرمایه گذاری  خاقانــه  و  موثــر  به طــور 
حداکثــر  محــدود،  منابــع  از  تــا  کننــد 
اســتفاده را ببرنــد و چشــم انداز جدیــدی 
از آمــوزش بــرای آینــده را بپذیرنــد.  بــا 
ــی، بســیاری از کشــورها  ــک جهان کمــک بان
در حــال حاضــر روش هــای ابتــکاری تدریــس 
ــش  ــی در پی ــر پاندم ــش تأثی ــرای کاه را ب
ــامل  ــژه ش ــه به وی ــی ک ــد.  روش های گرفته ان

مدیریــت مــداوم بــا اولویــت اطمینــان از 
ــل  ــه حداق ــا و ب ــن مکتب ه ــایی ایم بازگش
دانش آمــوزان  تحصیــل  تــرک  رســاندن 
آنکــه  بــا  اســت.   دختــران  در  به ویــژه 
هیــچ چیــز نمی توانــد جایگزیــن تعامــل 
اجتماعــی حضــوری شــود امــا در کنــار 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــت ب ــی، الزم اس ــوزش تعامل آم
ــی  ــوزش بازیاب ــه آم ــارات وقف ــده، خس آین
ــریع  ــری س ــرای یادگی ــی ب ــود و پایه های ش
ــاد  ــرای ایج ــی را ب ــه فرصت ــردد ک ــاد گ ایج
ــه و  ــاوم، منصفان ــی مق ــتم های آموزش سیس
شــخصی فراهــم کنــد کــه محــدود بــه چهــار 
دیــوار صنــف نباشــد و یادگیــری بــرای 
ــل دسترســی باشــد.  ــا قاب ــه ج ــه در هم هم
در  کــه  کشــورهایی  بــه  جهانــی  بانــک 
مولفه هــای  بــا  کوییــد-19  بــه  واکنــش 
آموزشــی، اقــدام جــدی و مســتمر می کننــد 
کمــک می کنــد.  ایــن حمایــت، کل چرخــه 
ــی را  ــات عال ــا تحصی ــی ت ــوزش از کودک آم
ــا  ــن حمایت ه ــز ای ــد.  تمرک ــش می ده پوش

تقویــت  دور،  راه  از  یادگیــری  شــامل 
انعطاف پذیــری سیســتماتیک درازمــدت و 
کاهــش نابرابری هــای آموزشــی اســت کــه در 
طــی همه گیــری، رشــد کــرده اســت.  بــرای 
ــم،  ــا ه ــل از کرون ــی قب ــه حت ــتان ک افغانس
ــه  ــال ها منازع ــی از س ــرایط ناش ــی ش در پ
ــی، در بســیاری از قســمت های کشــور،  داخل
امکانــات  کمتریــن  از  بســیاری  کــودکان 
آموزشــی محــروم هســتند، ایــن فرصــت 
مغتنمــی اســت کــه بــا چاره اندیشــی و 
راهکارهایــی ســریع، اجرایــی و موثــر، بــا 
تغییراتــی  کمک هایــی،  چنیــن  جــذب 
اساســی و مانــدگار در امکانــات آموزشــی 
کشــور و فراگیــری آن بــرای همه ایجــاد کند. 

زهرا یزدان شناس، کارشناس ارشد حقوق برش

۹۰ درصد از هرآنچه می شنوید دروغ است!
 اخبــار و شــایعاتی کــه مــا دریافــت میکنیــم معمــوال حقیقتــي کـــه واقعـــا 
ــن  ــد. بنابرای ــس نمي کن ــا منعک ــه م ــت، ب ــال رخ دادن اس ــازار درح درون ب
هنگامــي کــه خبرنامـــه هاي اقتصــادي را مي خوانیــد و یــا درحــال گــوش دادن 
بــه کانــال خبــری هســتید به خاطــر بیاوریــد کـــه نویســـندگان و تحلیلگــران 
اقتصــادي، بابــت تفســیرهایي که ارایـــه مي دهنـــد، قـــبا پـــول گرفتـه انـــد! و 
ــک  ــد ی ــا بای ــد! آنه ــد بگوین ــه بای ــد ک ــي را مي گوین ــان چیزهای ــرفا همـ صـ
ــه و  ــاال رفت ــا ب ــرا قیمت ه ــه چـ ــد ک ــن باش ــر ای ــا توجیه گ ــد ت ــزي بگوین چی
حداقــل ۹0درصــد از آنچــه مي گوینــد مطلقــا بازتابــي حقیقــي از آنچــه واقعـــا 
در بــازار درحــال رخ دادن اســت نمي باشــد. آنهــا جــدا نمي داننــد کــه در ایـــن 
لحظـــه دقیقـــا چـــه چیـــزي درون بــازار درحال وقوع اســت، پس چطــور انتظار 

دارید که قادر باشند چیزي را که نمیداننـد بـراي شما شرح دهند؟
ــا  ــد. قیمت ه ــودش دروغ بگوی ــه خ ــد ب ــز نمي توان ــازار هرگ ــر ب ــوی دیگ از س
ــد  ــراي خری ــتري ب ــار بیش ــرا فش ــد. زی ــاال مي رفتن ــد ب ــون بای ــد چ ــاال رفتن ب
نســبت بــه فـــروش وجـــود داشــت. اینکــه بگوییــم یــک حرکــت تکنیــکال بود 
و یــا اشـــباع فـــروش بـــود نمیتوانـــد بیـــانگر تمـــام حقیقت باشــد. مــا معموال 

تمرکــز خــود را صرفــا بــروي نظــاره اطاعــات روي دو کانــال ارتبـــاطي بــازار 
ــردن  ــه ک ــان لحظــه. در معامل ــات در هم ــم: قیمــت و حجــم معام مي گذاری
روش هــاي زیرکانه یــي را بــراي شـــانه خـــالي کـــردن از زیــر بــار مســئولیت 
ــن  ــه مـ ــران بـ ــه معامله گ ــنویم ک ــب مي ش ــال اغل ــوان مث ــود دارد. به عن وج
گفـــتند خریـــد کـــنم، درحالــي کــه مــن مي دانســتم کــه اشــتباه مي کنــد و یــا 
تقصیــر استوکاســتیک بـــود. ســـیگنال خریـــد داد و بـــازهم اشــتباه بــود. اینها 
همگــي روش هــاي رایجــي هســتند تــا مســوولیت تصمیماتمــان را نپذیریــم و 

اشـــتباهاتمان را بــر گــردن شــخص یــا چیــز دیگــري بیاندازیــم.
ــد ســخن  ــازار مي توان ــه. ب ــد. بل ــاره خــودش ســخن بگوی ــد درب ــازار مي توان ب
بگویــد و زبــان گفتــاري بــازار همــان کنــدل هــا هســـتند. تیــک هــا همــواره 
ــم  ــان مي توانی ــد. در پای ــاش مي کنن ــتي ف ــه درس ــت را ب ــات مارک احساس
اینطــور جمع بنـــدي کنیــم کــه بــه موســیقی گــوش بدهیــد، نــه بــه شــعر . در 
اینجــا موزیــک همــان بــازار واقعـــي اســـت و شــعر همــان تفســیرها، نظــرات، 
آرا و عقایــد تحلیلگــران اســت. وظیفــه مــا ایــن اســت کــه یــاد بگیریــم کــه 

چگونــه بــا عمــق بیشــتري بــه موســـیقي مارکـــت گــوش فــرا دهیــم.



در آزمایشـی که توسـط داکران صورت گرفت، مشـخص شد که وقتی 

تلیفـون آی فـون ۱۲ در نزدیکـی ماشـین شـوک الکریکی قـرار می گیرد، 

ماشین از کار می افتد. 

 اپل به صاحبان آی فون۱۲ هشـدار داد تا این گوشـی را به ایمپلنت های 

طبـی مانند رضبان سـاز قلـب نزدیک نکنند.  این رشکت با انتشـار پیامی 

در صفحـه پشـتیبانی محصـوالت خـود نوشـت کـه خاصیت مغناطیسـی 

مگ سـیف می تواند باعـث بروز اختالل در عملکرد برخی از ماشـین های 

طبی هامنند رضبان سـاز یا شـوک الکریکی شـود. 

طبـق اطالعـات منترش شـده، برای جلوگیـری از بروز این مشـکل، فاصله 

آی فون ۱۲ با این دسـتگاه ها باید حداقل ۶ اینچ )۱۵ سـانتی مر( باشـد.  

ایـن میـزان فاصلـه بـرای مواقعی اسـت که گوشـی در حالت چارج شـدن 

نیسـت.  امـا اگر گوشـی به صـورت وایرلـس و با فناوری مگ سـیف درحال 

چـارج باشـد، این فاصله باید تـا ۳۰سـانتی مر افزایش یابد. 

ایـن اطالعـات از سـوی اپـل درحالی مطرح شـد کـه چنـد روز قبل برخی 

از داکـران اعـالم کردنـد 

جدیـد  گوشـی های  کـه 

باعـث  می تواننـد  آی فـون 

بـروز اختـالل در عملکـرد 

شـوند.  ایمپلنت هـا 

 اگرچـه اپـل در ابتـدا ایـن 

مساله را نپذیرفت، اما بعد 

از چنـد روز تغییـر عقیـده 

پشـتیبانی  صفحـه  و  داد 

خـود را به روزرسـانی کـرد.  البته ایـن نگرانی نیز در بین کاربـران به وجود 

آمـده کـه احتامال این فنـاوری می تواند برای بدن انسـان نیز مرض باشـد.  

امـا گفتـه می شـود که اگـر گوشـی درون جیب پتلـون قرار گیـرد، خطری 

کاربـر را تهدیـد نخواهـد کرد. 

امـا شـاید اگـر درون جیـب پیراهن قـرار گیرد، بـه قلب یا دیگـر اندام های 

بدن آسـیب برسـاند.  اپل رسـام تایید کرده که در نسل جدید گوشی های 

ایـن رشکـت یعنـی مودل های جدیـد آی فـون ۱۲ از مگنت های بیشـری 

اسـتفاده شده است. 

ساعت هوشمند جدید سمسونگ می تواند قند خون را نیز 
اندازه گیری کند

سمسـونگ تـا کنون چندین سـاعت هوشـمند به بازار عرضـه کرده که 

هـر کـدام از آن هـا در پایـش سـالمت کاربر قابلیت هایـی را ارایـه داده اند. 

اکنـون ایـن رشکـت اعـالم کـرده در نسـل بعـدی سـاعت های هوشـمند 

امـکان اندازه گیـری قند خون نیز فراهم شـده اسـت. خربهایـی از ویژگی 

جدید سـاعت هوشـمند سمسـونگ منترش شـده که در آن ویژگی ردیابی 

روزانـه قنـد خون اشـاره شـده اسـت. بدین ترتیـب افراد دیابتـی دیگر نیاز 

به سوزن برای اندازه گیری قند خون ندارند.

 در ایـن سـاعت هوشـمند یـک سانسـور اپتیـکال قـرار داده شـده کـه 

را  کاربـر  خـون  قنـد  می توانـد 

متامـی  تاکنـون  کنـد.  ردیابـی 

دسـت بند های  و  سـاعت ها 

هوشـمند از چنیـن سانسـورهایی 

تنهـا بـرای اندازه گیـری آکسـیژن 

می کردنـد. اسـتفاده  خـون 

بـرای سـاخت  تـالش سمسـونگ 

چنیـن سـاعت هوشـمندی از مدت هـا پیـش آغاز شـده بـود. ایـن رشکت 

بـه دنبـال یک روش غیرتهاجمی بـرای پایش قند خون کاربر بوده اسـت. 

 Raman پیـش از اسـتفاده از چنیـن سانسـورهایی، روش طیـف سـنجی

توسـعه داده شـده بـود. در ایـن روش از لیـزر بـرای شناسـایی ترکیـب 

کیمیاوی اسـتفاده شـد. در آزمایشـات مربوط به طیف سـنجی مشـخص 

شـد کـه دقـت ایـن روش نسـبت بـه دیگـر فناوری هـای غیر تهاجمـی در 

باالتریـن سـطح قـرار دارد.

افـزودن قابلیـت  بـرای   هـم اکنـون رشکت هـای بی شـامری در تـالش 

بـه محصـوالت خـود هسـتند. به عنـوان مثـال  اندازه گیـری قنـد خـون 

یـک رشکـت چاپانـی در منایشـگاه CES 2021 از یـک محصـول به نـام   

Quantum Operations رومنایـی کـرده بـود که می توانسـت در ۲۰ثانیه 

قندخـون افـراد را اندازه گیـری کـرده، همچنیـن اولیـن محصـول بـا ایـن 

فنـاوری به شـامر می آمـد. سمسـونگ قصـد دارد در مراسـم آنالیـن بعدی 

خـود از چندیـن گجـت جدیـد رومنایـی کنـد، امـا هنوز مشـخص نیسـت 

ایـن قابلیـت بـه دسـتگاه های آینـده اضافـه شـده اسـت یـا خیر.

ادعاهـای اپـل در مـورد قابلیـت چـارچ رسیـع ایرپـادز 

مکـس بـا کمـک آزمایش هـای متفرقـه تایید شـد
 پیـش از ایـن اپـل مدعـی شـده بـود کـه عمـر بـری هدفـون ایرپـادز 

مکـس بسـیار طوالنـی بـوده و عـالوه بـر قابلیت هایـی مانند حـذف فعال 

نویـز و صداهـای محیطـی می توانـد تـا ۲۰سـاعت چارچ دهـی داشـته 

باشـد. اکنـون یـک رشکـت مسـتقل بـا آزمایش هـای گوناگـون ادعاهـای 

مربـوط بـه اپل را تایید کرده اسـت. یک رشکت متفرقـه آزمایش هایی را بر 

روی ایرپـادز مکـس اپل انجام داده و گفته اسـت ادعاهـای این رشکت در 

زمینه عمر بری صحت داشته است.

 ایـن رشکـت فعـال در زمینـه طراحـی بـا کمـک یـک پایه چـارچ ویـژه و با 

هـدف تبلیغـات ایـن پایـه چـارچ، ایرپادز مکـس اپل را مـورد آزمایـش قرار 

داد. در ابتـدا ایـن هدفـون دورموبایـل به طـور کامل چارچ شـده و سـپس 

یـک لسـت از ۱۰۰موسـیقی برتـر جهـان از طریق آیفـون در اپـل موزیک 

اجـرا شـده اسـت. در ایـن آزمایـش ایـن هدفـون کـه شـدت صـدای آن بر 

روی ۷۵درصـد قـرار داشـته اسـت و قابلیت های دیگر آن نیز روشـن بوده، 

حدود ۲۲سـاعت کارکرد داشـته است. همچنین در این آزمایش مشخص 

شـد بـری ایرپـادز مکـس اپـل تنهـا برای یـک درصـد کاهش حـدود یک 

سـاعت زمـان برده اسـت. همچنیـن در بخش پایانی ایـن آزمایش توضیح 

داده شـده کـه ایرپـادز مکـس توانسـته تنهـا با یـک درصد چـارچ به مدت 

یـک سـاعت به کار خـود ادامـه دهد. 

دانـش و تکـنالوژی
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خطر آی فون ۱۲برای ایمپلنت های طبی

پرهیجان تریــن  از  یکــی  بندبــازی 

منایش هایــی اســت کــه از قدیــم مــورد توجــه 

اســت.   بــوده  زیــادی  افــراد 

بندبــازی بــه ایــن معنــا اســت کــه بتوانیــم 

بــا  ریســامن  یــا  ریســامن  یــک  روی  بــر 

برویــم.   راه  دشــواری هایی کــه وجــود دارد؛ 

ــی  ــر جای ــد ب ــز نبای ــازی هرگ ــگام بندب در هن

غیــر از ریســامن تکیــه داشــته باشــیم.  کمــی 

ســخت بــه نظــر می رســد، نــه؟

هنــوز مشــخص نشــده کــه ایــن بــازی در چــه 

زمانــی و در کــدام رسزمیــن مرســوم بــوده؛ امــا 

ظاهــراً در زمانــی کــه امپراطــوری روم در ســال 

۴۷۴ میــالدی ســقوط کــرد و در قــرون وســطی 

تســلط کلیســاها بــر روی نهادهــای حکومتــی 

بیشــر شــد، اکــر منایش هــای رومــی ممنــوع 

و بــه تاریــخ ســپرده شــدند.  

و  تفریــح  ایجــاد  منظــور  بــه  زمــان  آن  در 

ــدا  ــازی رواج پی ــردم بندب ــن م ــی در بی رسگرم

می توانســتند  مــردم  خیابان هــا  در  کــرد.  

باشــند.   رسگــرم  را  ســاعاتی 

ماجراجویی آن هم در فضا؟!

عــادی تریــن شــکل بندبــازی آن بــود کــه 

ــه رس دو چــوب  ــازان دو رس ریســامن را ب بندب

واقــع در وســط میــدان بــازی می بســتند و بــر 

روی ریســامن راه می رفتنــد.  گاه نیــز یــک 

ــد  ــر مانن ــی مرتفع ت ــه نقطه ی ــامن را ب رس ریس

بــرج،  منــاره یــا بام هــای بلنــد می بســتند.  

ــر  ــه متام ــر چ ــی ه ــا چابک ــاز ب ــپس بندب س

  . برمی گشــت  و  می رفــت  بــاال  ریســامن  از 

بندبــاز بــرای حفــظ تعــادل بــر روی بنــد اغلــب 

چوبــی را افقــی در دســت می گرفــت.

بندبازی در چین

همــراه بندبــازان چینایــی بایــد نوازندگانــی 

حــرکات  بنــد  روی  آنــان  می بودنــد،  هــم 

انجــام  را  پراسرســی  و  جالــب  موزونــی 

می دادنــد.  کوچکریــن اشــتباه نوازنــدگان 

ــروز پیامدهــای ناگــواری  می توانســت باعــث ب

بــرای بندبــازان بشــود.  

بندبازی اسالمی!

ــای  ــی در رسزمین ه ــت عثامن ــان حکوم در زم

را  جایگاهــی  توانســت  بندبــازی  اســالمی، 

بــرای خــودش فراهــم کنــد.  در آســیای صغیــر 

ــازی  ــن ب ــد. ای ــوان می گفتن ــازان پهل ــه بندب ب

زمــان  آن  جشــن های  و  مراســم ها  اکــر  در 

اجــرا می شــد.  بندبــازان روی ریســامن های 

انجــام  هــم  شــگفت انگیزی  کارهــای 

ــر  ــدازی ب ــا تیران ــه آنه ــه از جمل ــد ک می دادن

روی ریســامن، گاه بــا چشــامن بســته بــر روی 

ریســامن می دویدنــد و گاهــی هــم بــا موهــای 

می شــدند.  آویــزان  ریســامن  از  رسشــان 

قدیم تریــن اجــرای ایــن منایــش در قلمــرو 

ــد.   ــال۸۶۱ می باش ــه س ــوط ب ــان مرب عثامنی

اهمیــت  از  بــازی  ایــن  دوازدهــم،  قــرن  در 

باالیــی برخــوردار شــد.  در ایــران باســتان 

هــم بندبــازی رواج داشــت.  قدیمــی تریــن 

ــوط  ــتان مرب ــران باس ــازی در ای ــتان بندب داس

ــود. ــدک وی( می ش ــادان و ری ــرو قب ــه )خ ب

ــر روی آبشــار  اولیــن کســی کــه توانســت ب

ــازی کنــد نیــاگارا بندب

کســی   Nik Wallenda والنــدا  نیــک 

ســیرک ها  در  حرفه یــی  بندبــازان  از  یکــی 

ــی از  ــت یک ــال۲۰۱۲ توانس ــد. در س می باش

شــگفت انگیزترین رکوردهــای گینــس را بــه 

نــام خــود ثبــت کنــد.  او کســی بــود کــه روی 

ــازی کــرد و جــان ســامل  ــد ب ــاگارا بن آبشــار نی

بــه در بــرد.  نیــک والنــدا بــرای ثبــت ایــن 

رکــورد در گینــس از ریســامنی کــه ضخامتــش 

۵ســانتی مر و طولــش ۵۴۷مــر بــود اســتفاده 

کــرد، امــا ایــن بندبــاز حرفه یــی اولیــن فــردی 

نبــود کــه از روی نیــاگارا بندبــازی کــرد ولــی او 

در شناســاندن افــراد دیگــری کــه بــر روی ایــن 

ــی  ــش پررنگ ــد نق ــازی کردن ــا بندب ــار زیب آبش

داشــت، او ســبب شــد تــا محققــان گینــس بــا 

ــازی  ــار بندب ــن آبش ــه روی ای ــی ک ــن کس اولی

ــه  ــس ب ــش را در گین ــوند و نام ــنا ش ــرد آش ک

ــانند.  ــت برس ثب

کــه  بررســی هایی  بــا  گینــس  محققــان 

انجــام دادنــد توانســتند متوجــه شــوند کــه 

 Jean Francois  ( گرولــت  فرانســوا  ژان 

ــن  ــز بالندی ــتعار چارل ــام مس ــا ن Gravelet ( ب

) Charles Blondin ( اولیــن کســی بــود کــه 

ــه  ــرد، او ک ــازی ک ــاگارا بندب ــار نی از روی آبش

ــات  ــد حی ــون در قی ــت اکن ــه اس ــل فرانس اه

نیســت و بیــن ســال های ۱۸۲۴ تــا ۱۸۹۷ 

ــال  ــوی در س ــاز فرانس ــن بندب ــت.  ای می زیس

ــازی  ــا بندب ــاگارا را ب ــار نی ــالدی آبش ۱۸۵۹می

ــوان  ــه عن ــام خــود را ب توانســت طــی کنــد و ن

اولیــن کســی کــه بــر روی ایــن آبشــار بندبــازی 

ــاند. ــت برس ــه ثب ــرده ب ک

 او از ایــن کــه نامــش در گینــس بــه ثبــت 

رســیده تــا پایــان عمــر بی خــرب بــود، ریســامنی 

ــن رکــورد از آن اســتفاده  ــرای ثبــت ای کــه او ب

۶۲ســانتی مر   .۷ معــادل  حــدودا  کــرد 

ــری  ــاع ۴۷. ۷۵م ــت و در ارتف ــت داش ضخام

ــرد.  ــازی ک ــاگارا بندب ــراز نی ــر ف ب

لغزی جدا دانست،  بند  از  باید  را  بندبازی 

در بند لغزی ورزشکار روی یک تسمه که بین 

حرکات  انجام  به  است  شده  بسته  وسیله  دو 

بدنی و تعادلی می پردازد، اما این تسمه مثل 

ریسامن بندبازی سخت نیست و دارای خمش 

است. اما اینکه بتوان به بندبازی به عنوان یک 

ورزش نگاه کرد کاری نسبتا دشوار است. برای 

رسیدن به مرحله حرفه یی در این رشته احتیاج 

البته مقاوت بدنی و تعادل و  به مهارت باال و 

بیشر  در  ها  این  همه  که  است،  هامهنگی 

رشته های ورزشی رعایت می شوند. 

در  را  بندبازی  بسیاری  که  است  رو  همین  از 

دسته بندی  منایشی  ورزش  مجموعه های  زیر 

بند  حتی  یا  بندبازی  اینکه  از  جدا  می کنند. 

لغزی یک رشته ورزشی باشد یا خیر، این رشته 

تفریح  و  برای رسگرمی  یک منایش متام عیار 

و  می آید  شامر  به  جهان  رسارس  مردم 

دارد.  تاریخ  در  هم  طوالنی  سابقه یی 

هر چند کسی از محل و تاریخ پیدایش 

گفته  اما  ندارد،  دقیقی  اطالع  بندبازی 

تفریحاتی  دسته  از  بند بازی  می شود، 

اصطالح  در  تفریح های  جزو  که  بود 

امروزی زیرزمینی محسوب می شد.

   می توان گفت که اگر کسی عالقه به 

بندبازی داشته باشد و بخواهد آن را به 

کند،  دنبال  ای  حرفه  رشته  یک  عنوان 

می تواند به آینده ی آن امیدوار باشد، 

از  دسته  این  امروز  به  تا  دیرباز  از  زیرا 

استقبال  مورد  همواره  منایشی  حرکات 

مردم بوده و هست.
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بندبازان چطور روی ریسمان راه می روند؟

آیا بند بازی یک رشته ورزشی است؟

شمارشستارهها!
اگر از همین امروز رشوع به شـامرش سـتاره های کهکشـان راه شـیری کنید بیش از ۶۰۰۰سـال طول می کشـد تا موفق به شـامرش همه آن ها 

شـوید. حـال تصور کنید چند کهکشـان در جهان وجـود دارد ، ما کجاییم 

گردآوردنده: نجمه رسا

محققان گینس با بررسی هایی   
که انجام دادند توانستند متوجه 

 Jean ( شوند که ژان فرانسوا گرولت

Francois Gravelet ( با نام مستعار 

 Charles Blondin ( چارلز بالندین

( اولین کسی بود که از روی آبشار 

نیاگارا بندبازی کرد، او که اهل 

فرانسه است اکنون در قید حیات 

نیست و بین سال های ۱۸۲۴ تا 

۱۸۹۷ می زیست. 



آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملل، با اشـاره به 

وجـود پیچیدگی هـا در مسـیر احیـای توافق هسـته یی 

ایـران و قدرت هـای جهانـی، خواهان آن شـد که تهران 

و واشـنگنت بـرای خـروج از بن بسـت کنونی بـا یکدیگر 

تعامل کنند.

بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، دبیـرکل سـازمان ملل، 

برجـام را یـک »پیـروزی دیپلامتیـک« خوانـده و از زیـر 

سـوال رفـنت آن اظهـار تاسـف کرد.

راه حـل  انتظـار  کـه  افـزود: هرچنـد  گوتـرش  آنتونیـو 

سـمتی  بـه  تدریـج  بـه  وضعیـت  امـا  نـدارد،  فـوری 

مـی رود کـه بتـوان توافقـی حیاتـی بـرای صلـح و ثبات 

در منطقـه و جهـان داشـت. آقـای گوتـرش بـه پرسـش 

پاسـخ  ملـل  سـازمان  میانجی گـری  احتـامل  دربـاره 

نـداد.

او گفـت کـه: »کارهـای زیـادی بایـد بشـود« و از همـه 

ذی نفـع  آن  در  یـا  شـدند  برجـام  وارد  کشـورهایی که 

هسـتند، خواسـت تـا بـا دشـواری ها و موانعـی روبـرو 

شـوند، بـا یکدیگـر همـکاری کننـد.

دبیـرکل سـازمان ملـل بـه رصاحـت بیـان کرد:»روشـن 

بـا  و  دارد  وجـود  موانعـی  و  دشـواری ها  کـه  اسـت 

پیچیدگـی فزاینـدۀ روبـرو هسـتیم، چـرا کـه امریـکا از 

برجـام خـارج شـد و بـه اقدامـات تـازه متوسـل شـد. 

هم زمـان ایـران هم قدم هایـی در افزایـش ظرفیت های 

اسـت.« برداشـته  خـود  هسـته یی 

احتـامل  امریـکا،  در  بایـدن  جـو  آمـدن  کار  روی  بـا 

بازگشـت ایـن کشـور بـه توافق هسـته یی مطرح شـده، 

هرچنـد ایـران و امریـکا هـر یـک قـدم اول را از طـرف 

مقابـل انتظـار دارنـد. وزیـر خارجـه جدید امریـکا، رفع 

محدودیت هـای  بـه  ایـران  بازگشـت  بـه  را  تحریم هـا 

برجـام مـرشوط کـرده و در مقابـل ایـران هـم می گویـد 

تنهـا پـس از رفـع تحریم هـا حـارض بـه اجـرای دوبـاره 

اسـت. محدودیت هـا 

جـواد ظریف، وزیرخارجـه ایران، روز پنج شـنبه )9دلو( 

در توییتـی گفتـه اسـت کـه ابتـدا بایـد ایـاالت متحـده 

کـه از برجـام خـارج شـده، بـه آن برگـردد و تحریم های 

ایـران را به طـور کامـل لغـو کند.

کـه  خواسـت  امریـکا  تـازه  کابینـه  از  ظریـف  جـواد 

شکسـت حداکـری ترمـپ را فرامـوش نکنـد و مجیـد 

تخـت روانچـی، مناینـده دایـم ایـران در سـازمان ملـل 

هـم هشـدار داده کـه پنجره زمانـی بازگشـت امریکا به 

اسـت. بسته شـدن  درحـال  هسـته یی  توافـق 

میامنـار،  جدیـد  پارملـان  افتتـاح  آسـتانۀ  در 

ایـن کشـور  ارتـش  توسـط  وقـوع کودتـا  از  نگرانی هـا 

بیشر شده است.

بـه گـزارش یورونیـوز، پارملان جدید میامنار قرار اسـت 

کـه دوشـنبه هفتـه جـاری افتتـاح شـود و نگرانی ها 

ایـن  کشـور،  ایـن  ارتـش  توسـط  کودتـا  وقـوع  از 

رویـداد را تحـت شـعاع قـرار داده اسـت.

آن  از  پـس  میامنـار  ارتـش  کودتـای  از  نگرانی هـا 

شـدت گرفتـه که این نهـاد قدرت منـد نظامی اعالم 

کـرده کـه در انتخابـات اخیـر تقلـب شـده اسـت و 

نتایـج آن را منی پذیـرد.

یـک سـخنگوی ارتش میامنـار با امتنـاع از رد کامل 

احتـامل کودتـا گفته اسـت کـه اگر به شـکایت این 

ایـن نهـاد »اقـدام« خواهـد  نهـاد رسـیدگی نشـود 

کـرد. در انتخابـات ماه نومرب سـال گذشـته اتحادیه 

آنگ سـان  رهـربی  بـه   )NLD( دموکراسـی  ملـی 

یافـت.  دسـت  چشـم گیر  پیـروزی  یـک  بـه  سـوچی 

ایـن دومیـن انتخابـات آزاد و منصفانـه از زمـان پایـان 

حکومـت مسـتقیم ارتـش از سـال ۲۰۱۱ بدین سـو بـه 

می آیـد. شـامر 

در  ارتـش  ادعاهـای  میامنـار،  انتخابـات  کمیسـیون 

مـورد تقلـب گسـرده در جریـان رای گیـری را رد کرده، 

بـا ایـن حـال پافشـاری ارتش منجر بـه تقابـل نظامیان 

و دولـت غیرنظامـی شـده اسـت.

منشـور حقـوق میامنار ۲۵درصـد کرسـی های پارملان 

را بـه ارتـش اختصـاص داده اسـت، اما ارتـش می گوید 

بـر خـالف قانـون اساسـی  انتخابـات  ایـن  در 

عمل شـده اسـت.

ارتـش،  کل  فرمانـده  هلینـگ،  آنـگ  میـن 

چهارشـنبه هفتـه گذشـته در پیامـی ویدیویـی 

گفتـه بـود کـه اگـر از قانـون اساسـی تبعیـت 

نشـود، احـرام بـه آن معنایی نخواهد داشـت.

ممکـن  موجـود،  تنش هـای  ادامـه  در صـورت 

در  دوشـنبه  روز  ارتـش  مناینـدگان  اسـت 

صحـن پارملـان حـارض نشـوند. گفتگوها میان 

مناینـدگان دولـت و ارتـش تـا کنـون بی نتیجه 

مانـده اسـت و شـامری از رهـربان حـزب آنـگ 

سـان سـوچی نسـبت بـه »تجربـه تلـخ کودتـا« 

کرده انـد. نگرانـی  اظهـار 

کـه  کـرده  پیش بینـی  پـول  بین املللـی  صنـدوق   

توزیـع گسـرده واکسـن های کویـد19 در کشـورهای 

در سـال 2021  را  اقتصـاد جهانـی  بهبـود  مختلـف، 

تقویت می کند.

بـه گـزارش صـدای امریـکا، گیتـا گوپینات، کارشـناس 

ارشـد اقتصـادی صنـدوق بین املللـی پول در سـخنان 

اخیـر خـود گفتـه اسـت که پـس از جنگ جهانـی دوم، 

سـال 2020 بدترین سـال از نظر رشـد اقتصاد جهانی 

بـود و بیـامری کرونـا سـبب سـقوط 3.5درصـدی ایـن 

شـاخص بین املللی شـد.

بـر اسـاس پیش بینـی صنـدوق بین املللـی پـول، ایـن 

رونـد منفـی بـا گسـرش واکسـن های کرونـا متوقـف و 

سـبب رشـد 5.5درصـدی اقتصـاد جهانـی می شـود.

بین املللـی  صنـدوق  اقتصـادی  ارشـد  کارشـناس 

پـول یـادآور شـد کـه اقتصادهـای رسارس جهـان بـرای 

جـربان آسـیب های ناشـی از همه گیـری، بـه حامیـت 

دولت هـای خـود نیـاز دارند و این سـازمان نیز هشـدار 

می توانـد  کرونـا  ویـروس  جهش هـای  کـه  می دهـد 

چشـم انداز سـالمت جهانـی  و رشـد اقتصـادی را محـو 

 . کند

گیتـا گوپینـات افـزوده اسـت: »بسـیاری از عوامـل بـه 

نتیجـه رقابـت میـان ویـروس جهش یافتـه،  واکسـن ها، 

و توانایـی سیاسـت ها بـرای ارایـه پشـتیبانی موثـر تـا 

پایـان همه گیـری بسـتگی دارد.«

اقتصـاد  تـا  دارد  انتظـار  پـول  بین املللـی  صنـدوق 

سـقوط  از  پـس  جهـان  اقتصـاد  بزرگ تریـن  امریـکا- 

۳.۴درصـدی در سـال ۲۰۲۰، حـدود ۵.۱درصد رشـد 

داشـته باشـد و اقتصاد چین پس از رشـد ۲.۳درصدی 

۸.۱درصـد  میـالدی  جـاری  سـال   ،۲۰۲۰ سـال  در 

توسـعه یابـد.

بین املللـی  صنـدوق  اقتصـادی  ارشـد  کارشـناس 

پـول می گویـد کـه ۱۹کشـور اروپایـی کـه واحـد پـول 

مشـرک آن هـا »یـورو« اسـت، پـس از مشـاهده دهانـه 

خروجـی ۷.۲درصـدی در سـال ۲۰۲۰، در مجمـوع 

را ثبـت خواهنـد کـرد.  رشـد ۴.۲درصـدی 

رشـد  بـا  جاپـان  اقتصـاد  کـه  می شـود  پیش بینـی 

را   ۲۰۲۰ سـال  ۵.۱درصـدی  کاهـش  ۳.۱درصـدی، 

کنـد. جـربان 

بـه دنبـال بهبـود رسیع تـر  صنـدوق بین املللـی پـول 

از انتظـار رشایـط کارخانه هـا و مـزارع در هندوسـتان، 

وضعیـت اقتصـادی ایـن کشـور را نیـز مثبـت ارزیابـی 

کرد. 

 یـک موسسـه مالـی اسـپانیایی گـزارش داده کـه 

اثـر  بـر   2020 سـال  در  اسـپانیا  دولـت  اقتصـاد 

همه گیـری ویـروس کرونـا یـازده درصـد کاهـش یافتـه 

است.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، خربگـزاری فرانسـه روز جمعـه 

)10دلـو( بـه نقـل از یـک موسسـه مالـی اسـپانیایی 

نوشـته کـه در ادامـه رضبـه سـهمگین ویـروس کرونا بر 

پیکـر اقتصاد کشـورهای جهان، اقتصاد اسـپانیا نیز از 

ایـن رضبـه بی نصیـب منانـده اسـت. 

موسسـه ملـی آمـار اسـپانیا در اولیـن تخمیـن خـود در 

سـال جدیـد میـالدی خـرب داد کـه اقتصاد این کشـور 

در سـال گذشـته میـالدی 11درصـد کوچک تـر شـده 

است.

در یـک سـالی که از آغـاز همه گیـری کرونـا می گـذرد، 

یـک  از  بیـش  و  شـده  آلـوده  نفـر  میلیون هـا  تاکنـون 

میلیـون و ۲۰۰هـزار نفر جان خود را از دسـت داده اند.  

بـه  نیـز  کارهـا  و  کسـب  از  بسـیاری  حـال  عیـن  در 

تعطیلی کشـانده شـده و آمار بیـکاری در رسارس جهان 

اوج گرفتـه اسـت. صنـدوق بین املللـی پـول انقبـاض 

اقتصـاد اسـپانیا را ۱۲.۸درصـد پیش بینـی کـرده بـود. 

در جـدی مـاه گذشـته، آژانـس فـدرال آمـار در آملـان 

خـرب داد که در سـه مـاه دوم سـال ۲۰۲۰، اقتصاد این 

کشـور ۱۰.۱درصـد کوچک تـر شـده اسـت.

در همیـن مـاه نیز داده ها و آمار دولـت جاپان حاکی از 

آن بـود کـه نـرخ سـاالنه تولیـد ناخالـص داخلی در سـه 

ماهـه دوم سـال گذشـته میـالدی ۲۷.۸درصـد کاهش 

داشـته است.

چین: استقالل طلبی تایوان به معنای جنگ است
  دولت چین هشدار داده است که تالش های تایوان برای کسب استقالل به معنای جنگ است. وو کویان، سخنگوی وزارت دفاع چین روز پنج شنبه 
)9دلو( در یک کنفرانس خربی گفت:»ما به طور جدی به نیروهای مستقل تایوانی می گوییم: کسانی که با آتش بازی می کنند، خود را خواهند سوزاند و 
استقالل تایوان به معنای جنگ است.« او همچنان ضمن دفاع از فعالیت های نظامی اخیر چین، افزود: »این ها اقداماتی رضوری برای رسیدگی به 
وضعیت امنیتی کنونی در تنگه تایوان و حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی است.« این هشدار چند روز پس از آن صورت گرفته که چین فعالیت های 

نظامی و همچنان پرواز جنگنده های خود را در نزدیکی تایوان افزایش داده است.
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گوترش: ایران و امریکا برای احیای برجام تعامل کنند

افتتاح پارلمان میانمار زیر سایۀ ترس از کودتای ارتش

صندوق بین المللی پول: واکسن های کرونا، رشد اقتصاد جهانی را افزایش می دهند

کاهش 11درصدی اقتصاد اسپانیا بر اثر همه گیری کرونا
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بـرای مقابله بـا گرمایش زمین چـه امکان های 
تازه یـی داریم ؟

اسـت کشـورهای دیگـری که به ایـاالت متحده نـگاه می کنند بگویند خـوب، مقابله
ادامه در صفحه هفت

او  از  پـس  امـا  داشـت،  اولویـت  اوبامـا  دولـت  بـرای  اقلیمـی  بحران هـای  بـا   
رییس جمهـوری آمـد کـه اصـا برایـش مهـم نبـود، و حـاال بـا روی کار آمـدن 
جـو بایـدن، دوبـاره اولویـت مهمـی شـده، امـا ممکـن اسـت پـس از چهـار سـال، 
رییس جمهـور دیگـری بـر سـر کار بیاید کـه منکر تغییـرات آب و هوا باشـد و هرچه 

پنبـه کنـد. را رشته شـده 
پیـت اوگـدن: کاری کـه در فرصـت پیش آمـده بایـد کرد، این اسـت کـه ایاالت 
متحـده، اولویـت اقلیمـی را در اقتصـاد خـود جـا بینـدازد. بـه عبـارت دیگـر، اقتصاد 
ایـاالت متحـده، پـس از کوویـد۱۹ بـه گونه  یـی بـا توجـه بـه اولویت هـای اقلیمـی 
بازسـازی شـود کـه بعـداً راِه رفتـه را نتـوان بازگشـت. در این فرصتی کـه پیش آمده 
امریـکا بایـد اولویت هـای اقلیمـی را زیربنـای رشـد اقتصـادی و نقـش اقتصـادی و 

سیاسـی خـود در صحنـۀ جهانـی کند. 
اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، بـه این معناسـت کـه نـوآوری اقتصـادی و 
فنـاوری بـه دالیـل تجـاری، مانـع افزایـش انتشـار کاربـن خواهـد 
شـد. یعنـی مقابلـه با بحـران آب و هوا امکانـات اقتصـادی و تجاری 
تازه  یـی در جهـان بـاز خواهـد کـرد. ایـن امکانـات تازه چیسـت؟ 

گابریـل واکـر: من پاسـخ ایـن سـؤال را بـه دو شـکل صورت بندی می کنـم. اول 
این کـه تغییـرات آب وهـوا بـه طـرق مختلـف می تواند خطری اساسـی برای کسـب 
و کارهـای بـزرگ جهـان باشـد. مثـا طوفان، سـیل، خشک سـالی یـا مهاجرت های 
گسـترده ممکـن اسـت تأمیـن مـواد اولیـه یـا جریـان تولیـد را مختـل کنـد یـا 
هزینه هـای انتقـال جنـس را بـاال ببـرد و بـه شـرکت ها ضرر بزنـد. یک خطـر دیگر 
ایـن اسـت کـه در طرحـی سـرمایه گذاری کننـد امـا با منسـوخ شـدن سـوخت های 
فسـیلی طـرح آن هـا هم منسـوخ شـود یـا از سـود دهی بیفتـد و سرمایه گذاری شـان 
بـه هـدر بـرود. در هـر صـورت، صاحبان کسـب و کارهای بـزرگ بیش تـر و بیش تر 
متوجـه شـده اند کـه باید بـه نوعی منافع خـود را محافظـت کنند و در برابـر تغییرات 
آب و هـوا مقـاوم باشـند، و از سـویی دیگـر باید مطمین شـوند که سـود دهی کسـب 
و کارشـان بهـروز و پایـا خواهـد بـود، و با منسـوخ شـدن سـوخت های فسـیلی ضرر 
نخواهـد داد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه می بینیـم کسـب و کارهایـی بـزرگ دارند 
بیشـتر و بیشـتر در جهـت کاهـش تولیـد گازهـای گل خانه  یی و حفظ محیط زیسـت 
حرکـت  می کننـد. امـا بحـث، فقط بحـث خطر نیسـت، بحـث فرصت های تـازه هم 
هسـت. افـکار عمومـی جهـان در حـال حرکت بـه این سـمت اسـت. بنابرایـن بازار 
جهـان نیـز بـه همیـن سـمت حرکـت می کند. هـر کسـب و کاری کـه می خواهد در 

آینـده درآمـد خوبی داشـته باشـد، بهتر اسـت در ایـن راه پیـش برود.
 کسب و کارها چه فرصت های مشخصی دارند؟

گابریـل واکـر: مثا تجـارت در بـازار داوطلبانـۀ کاربن. یعنـی اگر شـرکتی نمی تواند 
میـزان انتشـار کاربـن را طبـق تعهـدی کـه دارد کـم کنـد، می تـوان سـهم انتشـار 
شـرکت دیگـری را خریـداری کنـد. مـن به شـما پـول می دهم و شـما بـه جای من 
کمتـر کاربـن منتشـر می کنیـد. این دسـت معامـات هنـوز در مقیاس کمـی معمول 
اسـت. سـال گذشـته فقط ۳00میلیون دالر بود. اما هدف این اسـت که بسـیار رشـد 
کنـد و گـروه ویژه  یـی دارد بررسـی می کنـد که چگونـه حجم این خریـد و فروش در 

چنـد سـال آینـده از صدهـا میلیون دالـر به صدهـا میلیارد دالر برسـد.
مثـال دیگـر، وسـایل نقلیـۀ الکتریکی اسـت. تا چند سـال پیش موترهـای الکتریکی 
کـم خریـد و فـروش می شـد، امـا حـاال دارد بسـیار رایـج می شـود و همـه جـا بازار 

وسـایل نقلیـه بـه سـمت موترهـای الکتریکی حرکـت می کند.
  صاحبـان کسـب و کارهـای بـزرگ شـاید متوجـه ایـن روند شـده 
باشـند، امـا کسـب و کارها بـه سـرمایه گذار های بـزرگ نیـاز دارند. 

آیـا سـرمایه گذاران هـم متوجـه ایـن روند شـده اند؟  
گابریـل واکـر: بلـی، در یکـی دو سـال گذشـته، سـرمایه گذاران زیادی که سـابقًا 
هیـچ متوجـه مسـایل اقلیمـی نبودنـد، ناگهـان توجـه تازه یـی پیـدا کرده انـد و در 
جهـت اولویت هـای اقلیمـی سـرمایه گذاری می کننـد کـه حیرت انگیـز اسـت. فکـر 
می کنـم سـرمایه گذاران بـزرگ هـم متوجـه خطـرات تغییرهـای اقلیمـی شـده اند. 
کـرد،  متوقـف خواهـد  را  توجـه  ایـن  کوویـد۱۹  فکـر می کـردم همه گیـری  مـن 
امـا سـرمایه گذارهای بـزرگ حتـی بیشـتر از گذشـته شـرکت ها را بـه همراهـی بـا 

می کننـد. ترغیـب  اقلیمـی  سیاسـت های 
 کدام بخش ها بیشتر با این الگو حرکت می کنند؟

گابریـل واکـر: در اروپـا، بـه خصوص، بخـش نفت و گاز تـازه آغاز کرده اسـت. حتی 
بـه نظـر می رسـد می خواهنـد از کاوش نفـت و گاز کـم کننـد و بـه سـوخت های 
دیگـری اولویـت بدهند کـه به اهداف سـال ۲0۵0 کمـک کنند. شـرکت های بزرگ 
فنـاوری، مثـل گـوگل و اپـل و بـه خصـوص مایکروسـافت هـم خیلـی در ایـن راه 
فعا ل انـد و اعـام کرده انـد کـه نـه تنها تا سـال۲0۳0 بـه کاربن صفر خواهند رسـید، 
بـل تـا سـال۲0۵0 تمام مقـدار کاربنـی را هم که در طـول تاریخ فعالیت خود انتشـار 
داده انـد، پـاک خواهنـد کـرد. یعنـی می خواهند گاز کاربنـی را که به سـهم خود تولید 
کرده انـد، از هـوا خـارج کننـد. ایـن در واقـع معیـار جدیـدی بـرای سـایر شـرکت ها 

ایجـاد می کنـد. سـرعت عمل بسـیار سـریع شـده، امـا هنوز کافی نیسـت.
 دولت هـا چطـور؟ آن هـا معمـوال خـوب می تواننـد هدف هـا را تعییـن  کننـد، امـا در 
عمـل کـردن و رسـیدن بـه هدف هـا دچار مشـکل می شـوند، چـون تبدیـل هدف ها 
بـه سیاسـت های عملـی چالش هـای زیـادی دارد و بسـیاری از صنایـع و کسـب و 
کارهـای بـزرگ کـه منافع شـان را در خطـر می بیننـد علیـه ایـن تغییـرات مقاومـت 

می کننـد.
گابریـل واکـر: ممکن اسـت دولت هـا اهدافـی را تعیین کنند کـه اجرا نشـوند، اما 
در ایـن مـورد، بسـیار مهم اسـت کـه کسـب وکارهای بزرگ رسـیدن به ایـن اهداف 
را بـه نفـع خـود می داننـد، و در جهـت آن هـا شـروع بـه کار کرده انـد و نمی خواهنـد 
منتظـر بماننـد. هنگامـی کـه دونالـد ترمـپ اعام کـرد قصـد دارد از توافـق پاریس 
خـارج شـود، مدیـران بسـیاری از شـرکت ها در سراسـر امریـکا سـعی کردنـد او را 
منصـرف کننـد و بـه او گفتنـد کـه بـرای پیش بـرد تجـارت خـود بـه توافق هـای 
بین المللـی نیـاز دارنـد. همـۀ ایـن تحوالت به مـن اطمینـان می دهد که ایـن کار به 

جریـان افتـاده و دیگـر متوقف نخواهد شـد. 
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تنها راه بقای زیدان در جمع کهکشانی ها

رسمربی رئال مادرید، بعد از حذف از سوپرکاپ اسپانیا مقابل اتلتیک بیلبائو تحت فشار کارشناسان فوتبال قرار گرفت. مارکا طبق نظر سنجی گفته   
است که هواداران رئال مادرید، خواهان برکناری زیدان رسمربی فرانسوی تیم شان هستند. نتایج پرفراز و نشیب رئال مادرید در فصل جاری باعث بروز 
اخباری در مورد احتامل اخراج زیدان پیش از متام شدن فصل شده و به همین دلیل نام های زیادی به عنوان جان نشین این رسمربی فرانسوی مطرح شده 
است. تنها راه بقای زیدان در جمع کهکشانی ها، فتح لیگ قهرمانان اروپا است. اتفاقی که اگر رخ ندهد این رسمربی از کار خود برکنار خواهد شد. رئال 

مادرید در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آتاالنتا می رود. 

مقابلـه بـا تغییرهـای اقلیمـی یـک مشـکل جمعـی اسـت و هیـچ 
کشـوری نمی توانـد بـه تنهایـی حریـف ایـن بحـران شـود

اشـاره: در حالـی کـه جهـان سـخت درگیـر مبـارزه بـا بیمـاری 
کوویـد۱۹ اسـت، خطـر گرمایـش زمین نیـز همچنان هسـتِی جهان 
را تهدیـد می کنـد، امـا پیشـرفت های چشـم گیری هـم بـرای مقابله 
بـا آن به دسـت آمده اسـت. این پیشـرفت ها چیسـت و جهـان برای 
جلوگیـری از گرمایـش بیش از حد چه امکاناتـی دارد؟ آنچه در ادامه 

آمـده گزیـدۀی اسـت از یکـی از برنامه هـا ی 
 )The Briefing Room( »بریفینـگ روم«
برنامـه  ایـن  در  بی بی سـی.   ۴ رادیـو  در 
دیویـد ارانوویـچ بـا چهـار کارشـناس گفتگو 
می کنـد: مـارک َمزلیـن، اسـتاد اقلیم شناسـی 
در دانشـگاه لندن، بایفورد سـانگ، کارشناس 
اقلیمـی  پژوهش هـای  موسسـه  در  چیـن 
E۳G، پیـت اوگـدن، معـاون بخـش انـرژی 

و محیـط زیسـت در سـازمان ملـل و گابریل 
در  تجـاری  شـرکت های  مشـاور  واکـر، 

سیاسـت های محیـط زیسـت:
بـا  مقایسـه  در  زمیـن  کـره  دمـای 
دوران پیشـاصنعتی، چقـدر باال رفته، 
بـوده  چـه  افزایـش  ایـن  تأثیـر  و 

اسـت؟
مـارک َمزلیـن: از دورۀ پیشـاصنعتی تـا امروز 
کـرۀ زمیـن یک درجـه گرم تر شـده، و همین 

یـک درجـه افزایـش، تأثیرهـای چشـم گیری داشـته؛ مثـا سـطح 
دریاهـا ۲۲سـانتی متر بـاال رفتـه، کـه شـاید به نظـر زیاد نمی رسـد، 
امـا باعـث سـیل در مناطق سـاحلی در اطراف جهان شـده اسـت. یا 
حوادثـی مانند آتش سـوزی جنگل ها در اسـترالیا و کلیفرنیا. در سـال 
۲0۲0 سـیل های عظیمـی در مناطقـی از افریقـا، هنـد، چیـن، کوریا 
و جاپـان بـه راه افتـاد، و از سـویی دیگـر شـاهد خشک سـالی هایی 
شـدید در امریـکای جنوبـی، شـمال ارجنتایـن، پاراگوئـه و مناطـق 
غربـی برازیـل بودیـم. تخمیـن زده می شـود کـه تنهـا در برازیـل 
خسـارت در زمینـۀ کشـاورزی در حدود سـه میلیارد دالر بوده اسـت. 
مـن فکـر می کنـم این ها شـواهد بـارز اثرهای تغییـر اقلیم هسـتند. 
تخمیـن زده می شـود که از سـال ۲0۱۹ تا امـروز، افزایش دما باعث 
از دسـت رفتـن حـدود صـد میلیـارد سـاعت کار بالقوه شـده اسـت. 
این هـا نشـان می دهـد کـه تغییـری بـزرگ در مقایسـه بـا ده سـال 

پیش رخ داده اسـت.
 چطـور ممکـن اسـت افزایـش دمـای زمیـن سـبب از 

دسـت رفتـن فرصت هـای کاری شـود؟
مـارک َمزلیـن: در مناطـق گرمسـیری و نیمـه گرمسـیری، صاحبان 
کار  آزاد  هـوای  در  کـه  خانوادگـی  مـزارع  و  کوچـک  زمین هـای 
می کننـد، سـهم بزرگـی در تولیـد عمدۀ غـذا دارند. هنگامـی که دما 
و بـه خصـوص رطوبـت افزایـش می یابـد، منطقی اسـت کـه از نظر 

جسـمی کار در خـارج از خانـه ناممکـن می شـود.
قـرار  پاریـس  در  سـال۲۰۱۵  جهانـی  توافـق  در 
شـد افزایـش دمـا تـا پایـان ایـن قـرن بـه دو درجـۀ 
سـانتی گراد محـدود شـود. اگر دمـای جهـان دو درجه  

بـاال بـرود، چـه تغییراتـی پیـش خواهـد آمـد؟
مـارک َمزلیـن: همیـن دو درجـه هـم باعث تغییـرات زیـادی خواهد 
شـد. سـطح آب دریاهـا تـا نیـم متربـاال مـی رود، کـه می توانـد بـه 
افزایـش طوفـان در مناطق سـاحلی و رودخانه ها بینجامد و بسـیاری 
از شـهرهای سـاحلی را بسـیار آسـیب پذیر کنـد. خشک سـالی، مـوج 
گرمـا، سـیل و طوفان هـای شـدیِد پی درپـی زیـاد خواهد شـد. تمام 
این هـا اثـرات عمده  یـی بر آب هـای گـرم و اکوسیسـتم  صخره های 
و  اکوسیسـتم ها  از  زیـادی  تعـداد  و  گذاشـت  خواهنـد  مرجانـی 
گونه هـای ارزشـمندی در مناطـق قطبـی، تاالب هـا و جنگل هـای 
ابـر از دسـت خواهنـد رفـت. ممکـن اسـت بیماری هـای عفونـی 
گرمسـیری شـیوع پیـدا کننـد و بیماری هـای منجـر بـه مرگ ومیـِر 

ناشـی از گرمـا، افزایـش خواهنـد یافت.
 بنابرایـن حتـی اگـر همه بـه تصمیمـی کـه در معاهدۀ 
پاریـس توافـق شـده، یعنـی محدودیـت تـا دو درجـه 
اقلیمـی  اختالل هـای  بـاز  بماننـد  سـانتی گراد، متعهـد 
زیـادی پیـش خواهـد آمد. حـاال تصـور کنیم کـه اصال 
توافـق پاریـس امضا نشـده اسـت و مـا همان طـور که 
تـا امـروز عمـل کرده ایـم، ادامـه خواهیـم داد. در ایـن 
صـورت دمـا در پایـان قـرن تا کجـا می توانـد افزایش 

یابـد و تأثیـر افزایـش دما چـه خواهـد بود؟
مـارک مزلیـن: همیـن حـاال هـم، اگر تمـام کشـورها واقعًا بـه تعهد 
پاریـس پای بنـد بمانند، دمای زمین، سـه تا سـه ونیم درجـه افزایش 
خواهـد داشـت که در آن صـورت تغییـرات بزرگی پیـش خواهد آمد؛ 
مثـًا تعدادی از کشـورهای جزیره  یـی کوچک مانند مالدیـو و جزایر 
مارشـال زیـر آب خواهنـد رفـت. بیشـتر اکوسیسـتم های صخره  یـی 
مرجانـی آب هـای گـرم و یخ های قطب شـمال و قطب جنـوب را از 
دسـت خواهیـم داد. ماهی گیـری در  آب هـای کـم عمِق کـم آب که 
غـذای مردمـان زیـادی را تأمیـن می کنـد، به شـدت صدمـه خواهد 
خـورد و تولیـد محصـوالت کشـاورزی در سراسـر جهـان کاهـش 

خواهـد یافت.

 حـاال می خواهـم بپرسـم مـا تـا کنـون چـه کرده ایـم 
کـه منجر به افزایش کاربن در اتمسـفیر شـده اسـت؟ 
کاربنـی کـه بـه همیـن راحتی هـا هـم از بین نمـی رود. 
بـرای وارونـه کـردن ایـن رونـد در آینـده چـه راهـی 

داریم؟
 مـارک َمزلیـن: فکـر می کنـم یکـی از مهم تریـن اتفاقـات در 
کنفرانـس پاریـس ایـن بـود کـه بـر سـر محدودیـت تـا دو درجـه 
توافـق شـد، امـا ایـن انگیـزه در بیـن 
کشـورها بـه وجـود آمـد کـه از ایـن 
یک ونیـم  بـه  و  برونـد  جلوتـر  هـم 
درجـه برسـند. ایـن اتفـاق مهمـی بود 
چـون بـه دانشـمندان فرصـت داد تـا 
بـه دنیا نشـان دهنـد چگونـه می توان 
بـه یک و نیم درجـه رسـید و اولویت ها 
چیسـت. بـه ایـن ترتیـب فرصـت پیدا 
کرده ایـم تـا دربـارۀ لـزوم رسـیدن به 
کاربـن صفـر خالـص، گفتگـو کنیم. و 
ایـن کاربـن صفـر تبدیل شـده اسـت 
بـه شـعار و هـدف بزرگ حفـظ محیط 
زیسـت، و همـه آن را تکـرار می کننـد 
کـه چگونـه واقعـًا می توانیم تمـام دنیا 
را تـا سـال۲0۵0 یـا حتی اگـر ممکن 
باشـد زودتر، بـه کاربن صفر برسـانیم. 
یعنـی مقـداری کـه دنیـا گاز کاربـن 
تولیـد و دفع می کند مسـاوی باشـد کـه کاربن اضافه در هوا منتشـر 
نشـود. امـا نکتـۀ مهـم این اسـت که ما تـا امـروز کاربن زیـادی به 
جـو زمیـن تزریـق کرده ایـم. بنابرایـن حتی اگـر به کاربـن صفر هم 
برسـیم، بایـد تـا آخـر قـرن مقادیـر زیـادی گاز دای اکسـاید کاربـن 
اضافـه در هـوا را از جـو بیرون بکشـیم تـا بتوانیم افزایـش دما را در 

حـد یک ونیـم درجـه نگـه داریم.
 و برای رسیدن به این اهداف چه باید کرد؟

مـارک َمزلیـن: از جمله راه هایی کـه پیش رو داریـم، جنگل کاری 

گسـترده در جهـان اسـت. بـه یـاد داشـته باشـید، مـا تـا بـه امـروز 
نیمـی از درختـان کرۀ زمیـن را قطـع کرده ایم. می توانیـم در مناطق 
وسـیعی از جهـان پوشـش گیاهـی طبیعـی بکاریـم. در ایـن صورت 
پوشـش گیاهـی جدیـد، گاز کاربـن را به خود می کشـد و از جو خارج 
می کنـد. یـا می توانیم کاربـن را از محـل تولید آن، یعنـی کارخانه ها 
و نیروگاه هـا بگیریـم و بعـد آن را در زیرزمیـن ذخیـره کنیـم. روش 
دیگـری نیز وجـود دارد، فناوری جدیدی که قادر اسـت دای اکسـاید 
کاربـن را از جـو زمیـن بمکـد و خـارج کنـد. و می شـود ایـن دای 
اکسـاید کاربـن خـارج شـده از جـو را بـه درون سـنگ هایی چـون 

گرانیـت تزریـق کـرد کـه برای همیشـه در سـنگ محبـوس بماند.
 بنابرایـن هـر چه زودتر بـه کاربن صفر خالص برسـیم 

است؟ بهتر 
مـارک َمزلیـن: کامـا. هرچـه سـریع تر بـه کاربـن صفـر خالص 
برسـیم، مجبـور بـه مکـش کمتـر از جـو هسـتیم. اگـر کار کندتـر 
پیـش بـرود، مجبـور خواهیـم شـد بیش تـر از این هـا کاربـن از جـو 
خـارج کنیـم، امـا اگر بـه جای سـال۲0۵0 کـه تعهـدش را داده ایم، 
چنـد سـال زودتـر، مثا تـا سـال۲0۴۵ بـه آن نقطۀ موعود برسـیم، 
کار آسـان تر خواهـد شـد؛ چـون در آن صـورت، گاز کاربـن کمتری 
بایـد از جـو خـارج کنیـم. بـه نظـرم خیلـی بهتر اسـت که سـریع تر 
بـه ایـن نقطـه برسـیم. بـه همیـن ترتیـب، آسـان تر خواهد بـود اگر 
اقتصادمان را بر اسـاس سیاسـت های حفظ محیط زیسـت بازسـازی 
کنیـم و بـه سـوی نقطه  یـی برویم کـه کاربـن کمتری تولید شـود و 
در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، به کاربـن خالص صفر برسـیم. امروزه 
اقتصاددانـان تأییـد می کننـد که در این مسـیر، اقتصـاد حتی تقویت 
خواهـد شـد. هیـچ دلیل منطقـی برای احتـراز از نیل به اقتصاد سـبز 

وجـود نـدارد. ممنونم. 

برای مقابله با گرمایش زمین چه امکان های تازه یی داریم؟
ما تا به امروز نیمی از درختان کرۀ زمین را قطع کرده ایم

ترجمه: غزل صدر/ آسو

ترجمه

یا حوادثی مانند آتش سوزی 
جنگل ها در استرالیا و 

کلیفرنیا. در سال ۲۰۲۰ 
سیل های عظیمی در مناطقی 

از افریقا، هند، چین، کوریا 
و جاپان به راه افتاد، و 
از سویی دیگر شاهد 

خشک سالی هایی شدید 
در امریکای جنوبی، شمال 

ارجنتاین، پاراگوئه و مناطق 
غربی برازیل بودیم.

حـاال بپردازیـم بـه ایـن سـوال کـه دو قـدرت اقتصادی 
بـزرگ جهـان، ایـاالت متحـده و چیـن، در سیاسـت های 
اقلیمـی خـود چـه تغییراتـی داده انـد. می دانیـم کـه چین 
تعهـد کـرده  تـا سـال۲۰۶۰ بـه کاربـن صفـر برسـد. 

اهمیـت ایـن تعهد چیسـت؟
بایفـورد سـانگ: ایـن تعهـد بسـیار مهـم اسـت. نخسـت فکـر می کنم 
بـرای بسـیاری از افـرادی کـه از نزدیک سیاسـت های اقلیمـی چین را 
رصـد می کننـد، ایـن تصمیـم چین بسـیار تعجب آور اسـت؛ زیـرا چین 
یکـی از عوامـل اصلـی انتشـار گازهـای گل خانه  یـی در جهـان اسـت. 
یعنـی چیـزی حـدود ۲۸درصـد از انتشـار جهانـی. بنابرایـن افزایـش یا 
کاهـش انتشـار گازهـای گل خانه  یـی در چیـن، بـر دمـای کـرۀ زمیـن 

تأثیـر چشـم گیری دارد.
 فکـر می کنیـد انگیـزۀ دولـت چیـن در گرفتـن چنیـن تصمیمـی چـه 

بوده؟
اهـداف  مهم تـر  همـه  از  می کنـم  فکـر  مـن  سـانگ:  بایفـورد 
جیوپلیتیـک دولـت چیـن اسـت. چیـن می خواهـد خـود را بـه عنـوان 
ایـن،  از  جـدا  دهـد.  نشـان  بین المللـی  در صحنـه  مسـوول  قدرتـی 
آن هـا،  از جملـه مهم تریـن  دارد.  متعـددی هـم  داخلـی  انگیزه هـای 
امنیـت انـرژی اسـت. چیـن منابـع ذغال سـنگ فراوانـی دارد امـا برای 
سـایر اشـکال انـرژی ماننـد نفـت و گاز بسـیار متکی به واردات اسـت. 
از خـارج وارد می کنـد.  را  نفـت و۴0درصـد گاز خـود  چین۷0درصـد 
نفـت و گاز،  بـه جـای  انـرژی تجدیدپذیـر  از  اسـتفاده  بـا  بنابرایـن، 
وابسـتگی اش بـه امنیـت مسـیرهای دریایـی، مثـا برای حمـل و نقل 

نفـت، کم تـر خواهـد شـد.   
 دربـارۀ تأثیـر  فیزیکـی تغییـرات اقلیمـی بـر خـود چین 

؟ ر چطو
بایفـورد سـانگ: چیـن در برابـر تغییـرات اقلیمـی بسـیار آسـیب پذیر 
اسـت. در تابسـتان سـال گذشـته، سـیل بزرگـی در مرکـز چیـن رخ 
داد کـه میلیون هـا نفـر را آواره کـرد و قیمـت مـواد غذایـی را افزایـش 
داد. بنابرایـن بـا شـدیدتر شـدن تغییـرات آب و هـوا، حتمـا تأثیرهـای 
آن بیشـتر می شـود. مثـا سـیلی کـه آمـد در قسـمت پاییـن رودخانـه 
یانگ تسـه بـود کـه مرکـز تولیـد عمـدۀ مـواد غذایـی اسـت. بیـش از 

نیمـی از برنـج چیـن در آن منطقـه تولیـد می شـود.
 شـما قبـا گفتیـد که چیـن معـادن عظیـم ذغال سـنگ دارد. حاال که 
سـعی می کنـد بـه کاربـن صفـر برسـد آیـا مجبـور نیسـت بیشـتر این 

معـادن را ببنـدد؟ ایـن چالـش بزرگـی خواهـد بود.
بایفـورد سـانگ: بلـی، کامـا همین طـور اسـت. نـوع مهـارت  و 
تخصصـی که برای اسـتخراج ذغال سـنگ به کار مـی رود به درد تولید 
انرژی هـای تجدیدپذیـر نمی خـورد. بنابرایـن کارگـران و متخصصانـی 
کـه در تولیـد ذغـال سـنگ کار می کننـد امـکان اسـتخدام در بخـش 
انرژی هـای تجدیدپذیـر ندارنـد. بـه عـاوه این کـه مناطـق اصلی این 
دو بخـِش انـرژی فاصلـۀ زیـادی از هـم دارنـد. حـدود چهارمیلیون نفر 
در بخـش اسـتخراج ذغال سـنگ، در والیت هـای شـمال شـرقی چین 
کار می کننـد، کـه قاعدتـا بیـکار خواهنـد شـد. بنابرایـن تعطیل شـدن 
معـادن ذغال سـنگ چالشـی بـزرگ بـرای دولـت محلـی اسـت. بـه 
عـاوه این کـه قسـمت بزرگـی از درآمـد مالیاتـی ایـن والیت هـا بـه 

ذغال سـنگ بسـتگی دارد.
 چیـن تـا چـه انـدازه می توانـد از فنـاوری سـوخت های 
تجدیدپذیـر بـرای مصـرف داخلـی خـود اسـتفاده کند؟

بایفـورد سـانگ: چیـن تولیـد کننـدۀ عمـدۀ فنـاوری انرژی هـای 
تجدیدپذیـر اسـت. بیـش از ۷0درصـد از صفحـات خورشـیدی در چین 
تولیـد می شـود. از ده تولیدکننـدۀ برتـر توربین هـای بـادی در جهـان، 
شـش تولیدکننـده چینی اسـت و تقریبـًا نیمـی از موتر هـای الکتریکی 
کـه در جاده هـای جهـان تـردد می کنند، محصـول چین انـد. بنابراین با 
تعهـد بـه کاربـن صفـر، چین از نظـر اقتصادی سـود می بـرد. همچنین 
سیسـتم های  سـاخت  در  کـه  دارد  وجـود  چیـن  بـرای  فرصت هایـی 

انـرژی در جاهـای دیگـر نیـز سـرمایه گذاری کند.  
امـا چیـن سـرمایه گذاری های عظیمـی در نفـت و ذغـال 

سـنگ در کشـورهای دیگـر دارد، خصوصا در کشـورهای 
در حـال توسـعه.  آیـا چیـن قصـد دارد کـه از ایـن نـوع 

بـردارد؟ دسـت  سـرمایه گذاری ها 
بایفـورد سـانگ: در حال حاضـر، اکثـر سـرمایه گذاری های خارجی 
چیـن در بخـش انرژی در سـوخت فسـیلی ماننـد ذغال سـنگ، نفت و 
گاز اسـت. چیـن همچنین ذغال  سـنگ و سـوخت های فسـیلی زیادی 
تولیـد می کنـد.  بنابرایـن صـادرات ایـن فنـاوری به سـود چین اسـت. 
بدیهـی اسـت تعهدهـای داخلـی چیـن در حـال حاضر و سیاسـت های 
نظـر  بـه  سـازگار  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  بـرای  چیـن  بلندمـدت 

نمی رسـند.
 بلـی، ایـن دو سیاسـت سـازگار نیسـتند بـا هـم، چـون 
اگـر چیـن در اسـتخراج ذغـال سـنگ در جـای دیگـری 
سـرمایه گذاری کنـد، باعـث گرم تـر شـدن کـرۀ زمیـن 
رودخانـه  در  سـیل  باعـث  نهایـت  در  کـه  می شـود 

شـد. خواهـد  چیـن  در  یانگ تسـه 
بایفـورد سـانگ: بلـی، موافـق ام و فکـر می کنـم چیـن بخواهـد 
سـرمایه گذاری های خـود را در خـارج از کشـور در  بخـش ذغال سـنگ 
کاهـش دهـد. اخیـرا دیدیـم کـه جاپـان متعهد شـده از تأمین سـرمایه 
بـرای اسـتخراج ذغال سـنگ در خـارج از کشـور جلوگیری کنـد. تصور 
می کنـم چیـن هـم تسـلیم فشـارها خواهد شـد. برخـی از کشـورهای 
دریافت کننـدۀ ایـن فناوری هـا و سـرمایه گذاری ها، ماننـد فلیپیـن هـم 
تعهـد داده انـد کـه سـاخت نیروگاه هـای ذغال سـنگ را متوقـف کنند. 
بنابرایـن می بینیـم کـه نظر کشـورها دربارۀ ذغال سـنگ در حـال تغییر 
اسـت، نـه تنهـا در چیـن و جاپـان یـا کوریـای جنوبـی؛ بـل در سـطح 

نی. جها
بعـد از چین کشـوری که بیـش از همه گاز کاربن منتشـر 
چنـد  در  امریـکا  امریکاسـت.  متحـدۀ  ایـاالت  می کنـد، 
می گفتـه  کـه  داشـته  جمهـوری  رییـس  گذشـته  سـال 
تغییـرات اقلیمـی دروغ و حقه بـازی اسـت، اما بـا انتخاب 
رییس جمهـور جدیـد سیاسـت امریکا کامال تغییـر کرده و 
دولـت جدید در اولیـن قدم بـه معاهدۀ پاریس بازگشـته 
اسـت. پیوسـتن بـه تعهـد پاریس چـه تغییراتـی ممکن 

اسـت ایجـاد کند؟ 
بسـیار  کار  پاریـس  معاهـدۀ  بـه  دوبـاره  پیوسـتن  اوگـدن:  پیـت 
مهمی سـت. چـون مقابلـه بـا تغییـرات اقلیمـی یـک مشـکل جمعـی 
اسـت و هیـچ کشـوری نمی تواند بـه تنهایی حریـف این بحران شـود. 
ایـاالت متحـده بـه تنهایـی نمی توانـد مسـالۀ محیـط زیسـت را حـل 
کنـد و بقیـۀ جهـان هـم بـدون ایـاالت متحـده نمی تواننـد کاری از 
پیـش برنـد. بنابرایـن پیوسـتن بـه معاهـدۀ پاریـس اولیـن قـدِم واقعـا 
حیاتـی اسـت. ایـن صـرف یـک وظیفۀ اخاقـی نیسـت. واقعیـت این 
اسـت کـه کشـوری بـا قـدرت ایـاالت متحـده، بـا اقتصـادی بـه ایـن 
بزرگـی، با همـۀ ارتباطات گسـترده   یی که بـا بازارهای تجـارت جهانی 
و مؤسسـات مالـی بـزرگ بین المللـی دارد، تأثیر خیلی زیـادی می تواند 
در پیش بـردن معاهـدۀ پاریـس و مقابله با بحران محیط زیسـت داشـته 
باشـد. حضـور امریکا می توانـد معادالت اقتصـادی بنیـادی را به نوعی 

تغییـر دهـد کـه بـرای کل جهـان مفید باشـد.
 برنامـۀ اقتصـادی جـو بایـدن بـرای کمـک به مبـارزه با 

تغییـرات اقلیمـی چقـدر گسـترده خواهـد بود؟
پیـت اوگدن: بایدن بـا عظیم تریـن برنامـۀ اقلیمی در تاریـخ امریکا 
وارد مبـارزات انتخاباتـی شـد. او وعده  یـی انقابـی در انـرژی پـاک 
داده اسـت کـه موتـور محـرک اصلـی در اقتصـاد امریـکا خواهـد شـد 
و بـه تحـرک اقتصـاد جهانـی هـم کمـک خواهـد کـرد. ایـن فرصـت 
ریشـه در طرحـی دارد بـرای سـرمایه گذاری در زیر سـاخت های اقتصاد 
امریـکا، از توزیـع بـرق گرفته تـا ایسـتگاه های چارچ موترهـا و گذار به 
انـرژی بـدون کاربـن تا سـال ۲0۳۵. ایـن یک تغییـر بنیـادی در نظام 

اقتصـادی امریـکا خواهـد بود.
 آیـا بـرای پیش بـردن ایـن برنامه هـا، بایدن بـه کنترول 

بـر مجلس سـنای امریکا نیـاز دارد؟
پیـت اوگـدن: توسـعۀ فنـاوری  انـرژی پـاک نسـبت بـه گذشـته 
طرفـداران بیشـتری پیـدا کـرده و کمتـر و کمتـر نیـاز بـه تقـا دارد. 
مثـا در یـک دهۀ گذشـته، هزینـۀ تولید انرژی از صفحات خورشـیدی 
۹0درصـد ارزان تـر شـده و نظـر شـرکت های بـزرگ دربـارۀ انـرژی 
پـاک تغییـرات اساسـی کـرده اسـت. مثـا شـرکتی ماننـد اپـل همـۀ 
شـرکت های تولیدکننـدۀ قطعـات اپل را مجبـور می کند کـه صددرصد 
از انـرژی پـاک اسـتفاده کننـد. ایـن نشـان می دهـد کـه بازیگـران 
قدرتمنـدی جلوتـر از مصوبـات دولـت حرکـت می کننـد و پیشـاهنگ 
ایـن تغییـر بـزرگ اقتصـادی شـده اند. دونالـد ترمـپ عاقه  یـی بـه 
حمایـت از اقتصـاد انـرژی پـاک نداشـت بـا این حـال ایـن اقتصـاد در 
چهار سـال گذشـته به رشـد خـود ادامـه داده اسـت. بنابرایـن من فکر  
می کنـم دولتـی که واقعـا عاقه مند به مشـارکت در ایـن کار و ترغیب 
شـرکت های بـزرگ و رهبـران سیاسـی باشـد، می توانـد در ایـن راه 

زیـادی کند. پیشـرفت 
شـرکت های  کمـک  بـا  کـه  می گوییـد  شـما  بنابرایـن   
بـزرگ، حتـی بدون حمایت سـنا نیـز می شـود کار زیادی 
در ایـن زمینـه کـرد؟ منظورتـان ایـن اسـت کـه تمایـل 
بخـش خصوصـی بـه حمایت از سیاسـت سـبز بـه حدی 
اسـت کـه می توانـد بـر جمهوری خواهـان تأثیر بگـذارد؟

پیت اوگدن: بلی، من فکر می کنم این اتفاق خواهد افتاد.
نیـز  دیگـری  مهـم  گروه هـای  کنیـد،  نـگاه  کانگـره  از  فراتـر  اگـر   
هسـتند کـه از سیاسـت های سـبز حمایـت می کننـد. بـه عنـوان مثال، 
اتحادیه  یـی از فرمانـداران  ۲۵ ایالـت امریکا تشـکیل شـده که ایتافی 
از دو حـزب دموکـرات و جمهوری خـواه اسـت، و ایـن ۲۵ ایالت قدرِت 
اقتصـادِی بزرگـی دارنـد، معـادل بـا سـومین کشـور بـزرگ جهـان. 
حمایـت ایـن ایتاف از سیاسـت های سـبز بسـیار مؤثر اسـت. بنابراین 
اگـر بـه اقتصـاد شـرکت های بـزرگ و ایالت هـا عمیق تـر نـگاه کنیـم، 
متوجـه تعهـدی ریشـه دار بـه سیاسـت های سـبز خواهیم شـد.  ممکن 


