
madanyatdai ly.com

روزنـامـه یــی بــرای حــقـوق شــهروندی

Tue    Jan 19 2021   No. 685   Vol.10   Price: 20 Afg شامره  685 سال دهم       سه شـنبه  30 جدی 1399      قیمت: 20 افغانی

بایدن چگونه می تواند رسبازان 
امریکایی را به خانه بازگرداند؟

عــنوان های مـهم

تیفا: تصمیم برگزاری چهار انتخابات 

»نگران کننده« است

زند گی در کف دست؛
نان جوگی ها میان خطوط دستان دیگران
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طـرح اعـدام از سـوی امرالله صالـح، معاون اول ریاسـت جمهوری، برای   

عاملیـن ترورهـای هدف منـد نگرانـی شـاری از نهادهـای حقـوق بـری را 

برانگیختـه اسـت زیـرا بـر این عقیده هسـتند کـه نهادهای عدلـی و قضایی 

از وضعیـت جنگـی فعلـی متاثـر شـده و ظرفیـت الزم بـرای تامین شـفافیت 

اعدام هـا را ندارنـد. در همیـن حـال برخـی قانون گـذاران مجـازات اعدام را 

گزینه یـی مناسـب بـرای جلوگیـری از ترورهـای هدف منـد و تامیـن عدالـت 

می دانند.

هم زمـان بـا مبـارزه حکومـت علیه ترورهـای هدف منـد، صالح بـرای پیروزی 

در ایـن نـرد، اعـال اشـد مجـازات یـا اعـدام را گزینه یـی مناسـب بـرای 

جلوگیـری از ترورهـای زنجیره یـی پیشـنهاد می کنـد. او بحـث اجـرای...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

را  خوانده ام  شافاک«  »الیف  از  که  کتابی  آخرین 

می بندم و روی میز می گذارم. تا مدت ها بعد از متام 

آن کتاب غرق می شوم.  کردن یک کتاب، در جهان 

شاید  می خوانم.  کتاب  علت  همین  به  شاید  اصالً 

داستان های  میان  خودخواسته  تبعید  یک  دنبال 

یک  خواندن  از  بعد  هستم.  کتاب ها  دل  در  خفته، 

کتاب، تا مدت ها یا حامل خوب است یا بد؛ همه چیز 

بستگی به آن داستان دارد.

دارد،  وجود  خاص  عنرص  یک  الیف  کتاب های  در 

عنرصی که به نظر می رسد او هرکجای...

»ناخدایان
خاک و ریگ«  

آمادو،  خورخه  برجسته  آثار  از  یکی  رمان  این    
زندگی  داستان  رمان،  است.  برازیلی  بزرگ  نویسنده 
و  خیابانی  کودکان  از  گروهی  مخاطره آمیز  و  پرچالش 
بی رسپرست را روایت می کند که در اوایل قرن ۲۰ در 
باهیا پایتخت برازیل زندگی می کنند، آن ها از راه دزدی 

امرار معاش می کنند و خود را ناخدایان خاک و...

دبیر کل ناتو: حضور ما در 
افغانستان بر اساس رشایط است

نخست وزیر اسرتالیا:

باید آتش بس گروه طالبان 
بپذیرد را 

از حمله احتاملی داخلی  نگرانی 
در آستانه برگزاری مراسم 

بایدن تحلیف 

ایران و 9 کشور دیگر حق رای در 

سازمان ملل متحد را از دست دادند

از هرات تا استانبول 

په لرو پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو

پروړاندي شته خنډونه

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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اعدام تروریست ها؛ گزینۀ با اما و اگر بسیار

اعدام  برای انتقام جویی یا تامین عدالت؟ 



معـاون  صالـح،  امراللـه  مدنیـت:  راه   

نخست ریاسـت جمهوری با نر اعالمیه یی 

بایـد  تـرور  معضـل  حـل  بـرای  کـه  گفتـه 

بازداشت  شـده  »تروریسـتان«  از  شـاری 

اعـدام شـوند تـا بـرای دیگـران درس عـرت 

شود.

در  )۲۹جـدی(  دوشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

صفحۀ فیسـبوکش نوشـته که محوری ترین 

دلیـل بـاال رفـن سـطح تـرور در شـهرهای 

بـزرگ این اسـت کـه »اسـیران طالـب« فکر 

می کننـد کـه بخشـیده می شـوند و جـزای 

اعـال خـود را منی بیننـد.

تاکیـد داشـت کـه د ر ۸۰روز گذشـته  وی 

و  کـرده  دنبـال  بـا جزییـات  را  موضوعـات 

ملـی  امنیـت  و  پولیـس  کـه  اسـت  دیـده 

دسـت آوردهای چشـم گیر و قابـل مالحظـه 

دارنـد.  و  داشـته 

افـراد  کـه  کـرد  عـالوه  او  همچنـان 

اعـراف  »بلبل گونـه«  بازداشت شـده 

بـدون  امیدوارنـد کـه روزی  امـا  می کننـد، 

می شـوند. رهـا  واقعـی  مجـازات 

آقـای صالـح، بـر حـل ایـن معضـل تاکیـد 

کـرده و گفتـه کـه این موضـوع را در جلسـۀ 

مطـرح  قانـون  حاکمیـت  عالـی  شـورای 

خواهـد کـرد کـه تروریسـتی کـه دسـتگیر 

گـردد. اعـدام  بایـد  می شـود 

وی در تاریخ )۲۵عقرب( سـال جاری از قوۀ 

قضاییۀ کشـور خواسـته بود که »تروریستان 

بازداشت شـده« را بـه صـورت علنی محاکمه 

جریـان  در  را  »شـهدا«  خانـوادۀ  و  کـرده 

محکمـه به عنـوان شـاهد دعـوت کننـد. دو 

روز پـس از آن، رییس جمهـور غنـی نیـز از 

قـوۀ قضاییـه خواسـت کـه »تروریسـتان« را 

به صـورت علنـی محاکمـه کنـد.

معاون نخسـت ریاسـت جمهوری در بخشی 

دیگـر افزوده که پولیس کابل روز یک شـنبه 

نوجـوان  و  کـودک  چندیـن  )28جـدی( 

زیـر سـن را کـه بـرای آمـوزش بـه »مـدارس 

طالبانـی« منتقـل می شـدند، متوقـف کرده 

و بـه خانواده های شـان تسـلیم داده اسـت.

او تاکیـد کـرده که این موضوع مـن را به یاد 

سـال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میالدی انداخته 

افغانسـتان  شـال  از  کـودک  صدهـا  کـه 

هـر هفتـه زیـر عنـوان آموزش هـای دینـی 

بـا خدمـات لیلیـه و پوشـاک بـه پاکسـتان 

منتقـل می شـدند.

او در ادامـه توضیح داده، در حال حارض که 

سـوانح شـاری از تروریسـتان و فرماندهان 

طالبان را در والیات شال بررسی می کند، 

کـه  افـراد کسـانی اند  ایـن  کـه  درمی یابـد 

پانـزده یـا شـانزده سـال قبـل جهـت تعلیـم 

دیگـر  و  کراچـی  بـه  تروریسـتی  تربیـت  و 

شـهرهای پاکسـتان بـرده شـده بودند.

بهـای  مـا  »هرچنـد  می گویـد:  وی 

را  گذشـته  سـال های  بی پروایی هـای 

می پردازیـم، امـا هنـوز هـم دیر نشـده و من 

تـالش خواهـم کـرد در ارتبـاط بـه انتقـال 

اطفـال بی بضاعت به مراکـز طالبانی بیرون 

از خـاک کاری منایـم. مهم تریـن کار ایجـاد 

چارچـوب حقوقـی و قانونـی بـرای مانعت 

بـود.« آن خواهـد 

در چنـد ماه اخیر خشـونت ها شـدت گرفته 

دو  شـنبه  روز  صبـح  مـورد،  آخریـن  در  و 

قاضـی زن از سـوی افـراد مسـلح ناشـناس 

در مربوطـات ناحیـۀ دهـم شـهر کابـل تـرور 

شـدند. آقـای صالـح از ایـن دو قاضـی بـه 

نام هـای قدسـیه عضـو ریاسـت تحقیقات و 

مطالعـات دادگاه عالـی و ذکیـه عضو دیوان 

تجارتـی دادگاه عالـی نـام بـرده اسـت.

اعالم  ریاست جمهوری  ارگ  مدنیت:  راه   

گفتگوی  در  اسرالیا  نخست وزیر  که  کرده 

تلیفونی با محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

گفته است که گروه طالبان باید آتش بس را که 

خواست برحق مردم است، بپذیرند.

ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه )۲۹جدی( 

با نر خرنامه یی گفته است که رییس جمهور 

غنی با اسکات موریسن؛ نخست وزیر اسرالیا، 

به صورت تلیفونی گفتگو کرده است.

گفتگوی  این  در  که  آمده  خرنامه  ادامه  در 

تلیفونی، هر دو جانب در مورد روابط دوام دار 

و  افغانستان و اسرالیا و پروسۀ صلح، بحث 

تبادل نظر منودند و خشونت جاری از سوی 

طالبان را در کشور، مردود دانستند.

طبق معلومات ارگ، نخست وزیر اسرالیا گفته 

باید آتش بس را بپذیرند که  که گروه طالبان 

خواست برحق مردم افغانستان است.

همچنین وی ضمن محکوم منودن قتل های 

هدفمند افزود که کشورش از پروسۀ صلح به 

رهری و مالکیت افغان ها حایت می کند که 

در آن ارزش ها و دست آوردهای دو دهه گذشته 

باید  پیش  از  بیشر  بل  تنها حفظ گردد،  نه 

تقویت و ادامه یابد.

در خرنامه آمده که ر ییس جمهور غنی در این 

مکامله تلیفونی از کمک های سخاوت مندانه 

اسرالیا در عرصه های مختلف و حایت این 

کشور از پروسه صلح تشکر کرد و اسرالیا را 

افغانستان  بین املللی  و متحد  دوست خوب 

خوانده است.

محمدمعصوم  جاری،  هفتۀ  یک شنبه  روز 

استانکزی، رییس هیات مذاکره کنندۀ دولت در 

دومین نشست آنالین زیر عنوان »تقویت اجاع 

در حایت از روند صلح افغانستان« گفته بود 

که بحث روی تقسیم بندی آجندای صلح ادامه 

دارد و تا پایان هفته جاری بحث های جدی با 

هیات طالبان در مورد موضوعات مورد توافق 

آغاز می شود.

انتخابات  بنیاد  سخنگوی  مدنیت:  راه   

شفاف افغانستان )تیفا( در واکنش به تصمیم 

برای  حکومت  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

شورای  والیتی،  شوراهای  انتخابات  برگزاری 

و  بزرگ  شهرهای  شهرداری های  ولسوالی ها، 

آینده  سال  در  را  غزنی  پارملانی  انتخابات 

»تکان دهنده و نگران کننده« خواند.

در یک  روز دوشنبه )۲۹جدی(  صغرا سعادت 

پیام تصویری افزود که که رشایط برای برگزاری 

نیست؛  آینده مساعد  انتخابات در سال  چهار 

زیرا کشور در وضعیت دشوار امنیتی قرار دارد 

و حتی شهروندان در پایتخت و مراکز شهرها از 

امنیت نسبی برخودار نیستند.

تاکید  انتخابات  بودجه  مورد  در  اشاره  با  وی 

بودجه  که  نیست  مشخص  تاکنون  که  داشت 

تامین  منابع  کدام  از  انتخابات  برگزاری  الزمۀ 

خواهد شد.

که  کرد  ترصیح  تیفا  سخنگوی 

انتخابات  آخرین  درنظرداشت  با 

»ناکام«  و  تقلب«  از  »پر  که  کشور 

»ژرف  اصالحات  هیچ گونه  و  بود 

نظام  و  نهاد ها  در  کلیدی«  و 

برگزاری  نشده،  اعال  انتخاباتی 

کننده  نگران  پیش رو  انتخابات 

است. 

فضا  که  کرد  عالوه  او  همچنان 

توسط  انتخاباتی  مبارزات  برای 

مساعد  سیاسی  ساختارهای 

نیست و مشارکت واقعی مردم ناممکن است.

خانم سعادت با اشاره با مشکالت مشارکت زنان 

در انتخابات گفت که زنان که همواره حضورشان 

در انتخابات با چالش همراه بوده است، رشایط 

مشارکت واقعی در چهار انتخابات آینده را نیز 

ندارد.

تصمیم  تیفا،  سخنگوی  معلومات  طبق 

حکومت  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

»برای  پیش رو  انتخابات  چهار  برگزاری  برای 

کشور«  ۲۰ساله  دست آوردهای  و  دموکراسی 

نگران کننده است.

به  برای رسیدن  زمینه یک گذار  به گفتۀ وی، 

نباید بدون در  اما حکومت  صلح فراهم شده، 

سنجش  و  موفق  اسراتژی های  نظرداشت 

و  رستارسی  صلح  یک  به  رسیدن  برای  دقیق 

گرفتار  گذشته،  ۲۰ساله  دست آوردهای  حفظ 

دقدقه های شخصی و سلیقه یی گردد.

این  که  داشت  اظهار  ادامه  در  او  همچنین 

چند  دست آوردهای  می شود  باعث  مسایل 

برای صلح  که  فرصتی  دیگر  از سویی  و  ساله 

در کشور به وجود آمده را در معرض خطر قرار 

از  پیش  که  است  کرده  پیشنهاد  تیفا  دهد. 

برگزاری انتخابات، اصالحات انتخاباتی با توجه 

انتخابات گذشته  از  آموخته شده  به درس های 

نهادهای  حقوقی  چهارچوب  و  ساختار  در 

انتخاباتی به میان آید.

وی می افزاید که ناامنی و ترور شخصیت های 

حال  در  روز  هر  گذشت  با  جامعه  در  مطرح 

برای  بزرگ  فرصت  انتخابات  است،  افزایش 

است  مردم  مشارکت  و  سیاسی  فعالیت های 

برگزاری  برای  اولویت های اساسی  از  امنیت  و 

انتخابات شفاف و رستارسی به شار می رود.

افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  سخنگوی 

امنیتی  برنامه  یک  باید  حکومت  که  افزود 

واقع بینانه را برای انتخابات آینده طرح کند و 

در مرحله اول، امنیت شهروندان را در رشایط 

برنامه  انتخابات  کنونی تضمین و سپس برای 

امنیتی پیش کش کند.

انتخابات  که کمیسیون مستقل  است  گفتنی 

میزان  ماه  در  انتخابات  چهار  برگزاری  برای 

و  است  کرده  آمادگی  اعالم  سال۱۴۰۰ 

رییس جمهور غنی نیز وعده داده که »تسهیالت« 

الزم را برای این چهار انتخابات فراهم می کند.

راه مدنیت: یسن استولتنرگ، دبیرکل ناتو می گوید که موقف   

ناتو  نیروهای  و حضور  نکرده  تغییری  افغانستان  در  این سازمان 

براساس رشایط است.

با  که  کرد  اعالم  )۲۹جدی(  دوشنبه  روز  استولتنرگ  آقای 

محمدارشف غنی، رییس جمهوری کشور در مورد روند مذاکرات 

صلح گفتگو کرده است.

دبیر کل ناتو تاکید داشت: »موقف این سازمان تغییری نکرده و 

حضور ما بر اساس رشایط است. ما به همکاری با نیروهای امنیتی 

امن  پناه گاه  به  هیچ گاهی  کشور  این  تا  می دهیم،  ادامه  افغان 

تروریزم جهانی مبدل نشود.«

صحبت های آقای استولتنرگ در حالی مطرح می شود که جمعه 

هفتۀ گذشته وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که شار رسبازان شان را 

به دوهزار و ۵۰۰تن کاهش داده است.

وزارت دفاع ایاالت متحده در ارتباط با کاهش شار نیروهای خود 

در افغانستان گفته بود، روند صلح فعلی که توسط افغان ها مدیریت 

می شود، باید به راه حلی سیاسی برای پایان درگیری و برقراری 

آتش بس کامل و پایدار بینجامد.

همچنین مقام های پنتاگون تاکید کرده که امریکا در کنار سایر 

رشکای خود در ناتو کار می کند و به اجرای ماموریت ضد تروریزم، 

افغان جهت  امنیتی  نیروهای  از  آموزش، مشورت دهی و حایت 

تامین صلح متعهد است.

توافق نامۀ صلح امریکا و طالبان که در )۱۰حوت( سال گذشته 

در دوحه، پایتخت قطر امضا شد، براساس آن نیروهای امریکایی 

تا ماه می سال جاری میالدی به صورت کامل از افغانستان خارج 

می شوند. 

شورای امنیت و وزارت دفاع ملی کشور در واکنش به کاهش رسبازان 

امریکایی در کشور گفته بودند که نیروهای امنیتی افغان توان دفاع 

از خاک کشور را دارند و در حال حارض بیش از ۹۶درصد علمیات 

ضد تروریستی توسط رسبازان امنیتی کشور انجام می شود.

منایندگان  مجلس  رییس  رحانی،  میررحان  مدنیت:  راه   

می گوید که بر اساس قانون اساسی کشور، اعضای این مجلس تا 

تصویب طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، منی توانند به رخصتی بروند.

آقای رحانی روز دوشنبه )۲۹جدی( در نشست عمومی مجلس 

گفت که بر اساس مواد قانون اساسی، متامی کمیسیون های این 

مجلس از روز شنبۀ هفتۀ آینده، روی طرح بودجۀ سال مالی۱۴۰۰ 

کار می کنند.

مجلس منایندگان روز شنبه هفته جاری، طرح بودجۀ سال مالی 

۱۴۰۰ را برای دومین بار رد کرد. اعضای مجلس منایندگان گفته 

بودند که در پیش نویس دوم سند بودجه، ۱۹مورد تخطی وجود دارد.

در پیش نویس دوم سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی 

بیش از ۴۷۳میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که از این میان، بیش 

از ۳۱۱میلیارد افغانی بودجۀ عادی و بیش از ۱۶۱میلیارد افغانی 

بودجۀ انکشافی پیش بینی شده است.

همچنین پیش نویس نخست آن نیز در تاریخ )۱۰جدی( از سوی 

مجلس منایندگان رد شد. در این طرح، بیش از ۴۵۲میلیارد افغانی 

بودجه عادی و انکشافی پیش بینی شده بود.

سال  مالی  بودجه  دوم  سند  در  که  بودند  کرده  بیان  منایندگان 

۱۴۰۰، روی موضوع یکسان سازی معاشات نیز هیچ توجهی صورت 

نگرفته است.

اعضای این مجلس در تاریخ )۱۷جدی( ماه جاری طرح یک سان 

سازی معاشات را با اکرثیت آرا تصویت کرده بودند.

بر اساس قانون، رخصتی زمستانی مجلس منایندگان از اول ماده 

دلو آغاز و به مدت ۴۵روز ادامه دارد، اما در مادۀ۹۹ قانون اساسی 

کشور آمده در صورتی که در اجالس شورای ملی، بودجۀ ساالنه یا 

پروگرام انکشافی و یا هم موضوع مربوط به امنیت عامه، متامیت 

ارضی و استقالل کشور مطرح باشد، جسله شورا، قبل از تصویب آن 

تعطیل منی شود.

رییس جمهور غنی در )۱۷جدی( در نشست کابینه در واکنش 

قانون  براساس  که  گفت  مالی ۱۴۰۰  سال  بودجۀ  طرح  رد  به 

اساسی، تهیه و ارایۀ بودجه کار قوۀ اجراییه است و پارملان تنها 

می تواند آن را رد و یا قبول کند. پارملان جای دولت را از نگاه 

قانون اساسی گرفته منی تواند.

در عین حال، وزارت مالیه کشور دو روز پیش در واکنش به رد 

بودجه از سوی مجلس منایندگان گفت که در طرح بودجه ملی 

اساس  بر  ملکی  خدمات  کارکنان  معاشات  ۱۴۰۰متام  سال 

قانون خدمات ملکی و قانون معاشات مقامات عالی رتبه که از 

طرف مجلس منایندگان کشور تصویب گردیده و نافذ است، اجرا 

خواهد شد.

همچنین این وزارت تاکید کرد که در پیش نویس سند دوم بودجه 

سال مالی ۱۴۰۰ در کدهای ۹۱و ۹۲حدود ۶۰۰میلیون افغانی 

کاهش آمده است.

در  را  مالی۱۴۰۰  سال  بودجه  مالیه،  وزارت  معلومات  طبق 

راستای حفظ اصالحات در عرصه پالن گذاری مالی در مطابقت 

توازن،  اصل  انکشافی،  اولویت های  بین  املللی،  معیارهای  به 

رشد اقتصادی پایدار و انکشاف ملی و با درنظرداشت امکانات و 

محدوده مالی ترتیب منوده است.

ریاست  که  کرد  اعالم  کشور  سارنوالی  لوی  مدنیت:  راه   

مالی۱۳۹۹  سال  در  دایکندی،  والیت  استیناف  سارنوالی 

خورشیدی، ۸۳۳قضیۀ جنایی را پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی 

متهم ها  علیه  دعوا  اقامۀ  و  شواهد  و  مدارک  اسناد،  بر  مبتنی 

به محکمه ها فرستاده است.

لوی سانوالی روز دوشنبه )۲۹جدی( با نر اعالمیه یی گفته که 

از این میان ۴۷۴قضیه به محاکم ابتدایی و ۶۸قضیه به محاکم 

استیناف محول شده و مراحل محاکاتی ۳۶۸قضیۀ آن نهایی 

گردیده است.

در ادامه این اعالمیه آمده که در پیوند به آن، تعدادی از افراد 

مشمول در قضایا به حبس و جزای نقدی، محکوم شده اند.

قضایای  مجموع  از  کشور،  سارنوالی  لوی  معلومات  طبق 

ثبت شده، تعداد ۱۳۹قضیه تحت کار بوده که بعد از تحقیقات 

به  به محاکم ارسال می گردد، ۱۱۳قضیه  و ترتیب صورت دعوا 

آن جهت  دیگر  و ۷۴مورد  الزام، حفظ  کافی  دالیل  نبود  دلیل 

تکمیل مراحل کشفی و تکمیل اسناد، محول ادارات مسوول یا 

تعیین مسیر گردیده است.

همچنین آمده است که این قضایا شامل ۲۶مورد قتل، ۵۳مورد 

و...(،  جنسی  تجاوز   ( اخالقی  جرایم  ۲۵مورد  رسقت،  جرایم 

۷۶مورد جرایم مواد مخدر، ۲۱مورد جرایم فساد اداری، ۱۷مورد 

جرایم ترافیکی، ۲۵۵مورد خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال 

 )… و  مجروحیت  کوب،  و  )لت  جرایم  سایر  دیگر  ۳۶۰مورد  و 

می باشد.

بر اساس آمار ارایه شده، بیشرین قضایا در بخش خشونت علیه 

زنان و تخلفات اطفال، اتفاق افتاده است.

نتیجه  در  که  کرد  تاکید  کشور  سارنوالی  لوی  هم،  سویی  از 

اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ ۲۹میلیون و۸۷۳هزار و 

ریاست سارنوالی  این  از سوی  نقدی  بابت جزای  ۵۹۳افغانی، 

والیت دایکندی تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده 

است. همچنان ۲۱میل سالح مختلف النوع، دو حلقه ماین، یک 

پایه فلزیاب، دو عراده موتر و ۱۰عراده موترسایکل در قضایای 

مختلف نیز ضبط گردیده است.

در آخر این اعالمیه آمده که ریاست سارنوالی استیناف دایکندی، 

ظرفیت  ارتقای  برای  مالی۹۹  سال  در  را  آموزشی  ۱۳برنامۀ 

کارکنان مسلکی و اداری، برگزار کرده است.
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تیفا: تصمیم برگزاری چهار انتخابات »نگران کننده« است

دبیر کل ناتو: حضور ما در افغانستان بر اساس رشایط است

ولسی جرگه تا زمان تصویب بودجه به رخصتی منی رود

رسیدگی به ۸۳۳ قضیۀ جنایی در دایکندی

صالح خواهان اعدام 
عامالن ترور شد

نخست وزیر اسرتالیا:
گروه طالبان باید آتش بس

را بپذیرد

ایندپندنت: کارمندان خیالی، کابوس نظام اداری افغانستان
ایندپندنت گزارش داده است که نام »مکاتب خیالی« نخستین بار در سال ۹۴، در گزارش اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( مطرح شد. در گزارش »سیگار«   

آمده بود که تا سال ۲۰۱۵ در حدود ۷۶۹ میلیون دالر برای مکاتب و معلامن خیالی در کشور رصف شده است. این گزارش در آن زمان رسوصدای زیادی به پا کرد. پس از آن، داستان 

معلامن خیالی به رسانه  ها راه یافت و مشخص شد که در حدود ۴۰هزار معلم خیالی در وزارت معارف کشور حضور دارند، در حالی که یک روز هم به صورت رسمی رس صنف حارض 

نشده اند. این رسانه ها گزار داده که در کنار آن »رسبازان خیالی« نیز افشا شد. تنها چند ماه پس از رسوایی مکاتب خیالی، اداره بازرس ویژه آمریکا »سیگار«، در گزارشی نوشت که در 

حدود ۴۲هزار رسباز خیالی، بدون آن که حضور فیزیکی داشته باشند، هر ماه معاش گرفته اند.



اعدام تروریست ها؛ گزینۀ با اما و اگر بسیار

اعدام  برای انتقام جویی یا تامین عدالت؟ 

طـرح اعـدام از سـوی امراللـه صالـح، معـاون   

ترورهـای  عاملیـن  بـرای  ریاسـت جمهوری،  اول 

هدف منـد نگرانـی شـاری از نهادهـای حقـوق 

بـری را برانگیختـه اسـت زیـرا بـر ایـن عقیـده 

هسـتند کـه نهادهای عدلـی و قضایی از وضعیت 

جنگـی فعلـی متاثـر شـده و ظرفیـت الزم بـرای 

تامیـن شـفافیت اعدام هـا را ندارنـد. در همیـن 

را  اعـدام  مجـازات  قانون گـذاران  برخـی  حـال 

ترورهـای  از  بـرای جلوگیـری  گزینه یـی مناسـب 

هدف مند و تامین عدالت می دانند.

ترورهـای  علیـه  حکومـت  مبـارزه  بـا  هم زمـان 

ایـن نـرد،  پیـروزی در  بـرای  هدف منـد، صالـح 

گزینه یـی  را  اعـدام  یـا  مجـازات  اشـد  اعـال 

مناسـب بـرای جلوگیـری از ترورهـای زنجیره یـی 

پیشـنهاد می کنـد. او بحـث اجـرای اعـدام را در 

دوشـنبه  روز  صبـح  شـش ونیم  برنامـه  نشسـت 

از  یکـی  کـه  گفـت  و  کـرده  مطـرح  )29جـدی( 

راه هـای حل اساسـی این معضل، اعدام شـاری 

از بازداشت شـدگان اسـت تـا درس عرتـی بـرای 

باقـی مجرمیـن شـود.

صالـح همچنـان می گویـد کـه مجرمیـن علی رغم 

اعـراف بـه جرایم شـان، امیـد دارنـد کـه بـدون 

مجـازات واقعـی رها  شـوند و این مسـاله باید حل 

گـردد. یکـی از نـکات اساسـی ایـن خواهـد بـود 

کـه بحـث اعـدام مجرمیـن را بـه جلسـه شـورای 

عالـی حاکمیـت قانـون مطرح شـود. »تروریسـتی 

 کـه دسـت گیر می شـود، بایـد اعـدام گـردد.«

امـا گـروه طالبـان، در حالـی  کـه اظهـارات صالح 

رونـد صلـح می داننـد،  بـرای سـبوتاژ  را تالشـی 

امـا تاکیـد می کننـد کـه زندانیـان حقـوق خـاص 

خـود را دارنـد و کسـی منی تواند زندانی سیاسـی 

و جنگـی را اعـدام کنـد. طالبـان هشـدار دادنـد 

کـه اگـر زندانیـان آن ها اعـدام شـوند، گزینه های 

دیگـری روی دسـت اسـت.

انتقام جویی یا تامین عدالت؟

برایـن  مناینـدگان  مجلـس  اعضـای  از  شـاری 

باورند که افغانسـتان یک کشـور اسـالمی است و 

اصـل جزا علیـه مجرمین، بایـد مطابق به رشیعت 

اسـالمی صورت گیـرد. نظیفه ذکی، عضو مجلس 

بـه روزنامـه راه مدنیـت افـزود: هرچنـد مجرمیـن 

تـا همیـن چنـد سـال پیـش اعـدام می شـدند اما 

بعـدا حکـم اعدام به حالت تعلیـق درآمد و پس از 

آن، بـر اسـاس حکـم محکمـه، اعـدام در کود جزا 

بـه حبس ابـد تعدیـل گردید.

اسـت،  معتقـد  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  ایـن 

تکـرار  بـه  و  نیسـتند  اصالح پذیـر  مجرمانی کـه 

بـا  راسـتا  ایـن  در  می شـوند،  جرایـم  مرتکـب 

اعـدام  بـه  بایـد  اسـالمی،  احـکام  درنظرداشـت 

شـوند. محکـوم 

بـه نظر می رسـد موقف طالبـان در قبال اظهارات 

امراللـه صالـح، نشـان دهندۀ بیشـر شـدن حس 

انتقام جویـی ایـن گـروه در صورت اعـدام اعضای 

حـال  همیـن  در  امـا  باشـد؛  آن هـا  بـه  وابسـته 

برایـن  ذکـی  خانـم  مثـل  قانون گـذاران  بعضـی 

باورنـد کـه بـا متام ایـن مالحظـات بـرای حایت 

از قربانیـان تروریزم هـم کاری کرد.»وقتی طالبی 

بـه زبـان خـودش گفتـه و اعـراف می کنـد   کـه 

کـه 41نفـر را تیربـاران کـرده و ایـن بـرای همـه 

معلـوم اسـت، پـس محاکم چـه کار کننـد؟ وقتی 

ادعـای مسـتقیم موجود باشـد، قانون افغانسـتان 

ادعـای مسـتقیم را ارجحیـت می دهـد، وقتـی در 

قانـون چنیـن رصاحتـی وجـود دارد، بایـد از حق 

مترضریـن و مظلومیـن دفـاع شـود.«

بـه گفتـۀ ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان، طالبان 

بـر کسـی ترحم ندارنـد. این روزها همـواره با قتل 

و کشـتار سـپری می شـود، در چنین رشایطی اگر 

حاکمیت قانون نباشـد و تطبیـق نگردد، وضعیت 

شـد.»طالبان  خواهـد  هـم  بدتـر  ایـن  از  جـاری 

اخطـار می دهنـد و همیـن اخطـار آن ها بـوده که 

میـدان را بردنـد. دولـت انعطـاف نشـان می دهـد 

و آن هـا هشـدار می دهند، طالبان رسبـاز امنیتی 

را اسـیر و تیربـاران می کننـد، امـا دولـت اسـیران 

آن هـا را نـگاه و بعـد بـا ناز و نـوازش رهـا می کند. 

پـس عدالـت باید تامین شـود.«

شـاری دیگـری از اعضـای مجلـس مناینـدگان 

مجرمیـن  اعـدام  اجـرای  رونـد  از  پشـتیبانی  بـا 

بـه  مطابـق  مجرمیـن  کـه  زمانـی   تـا  می گوینـد: 

قانـون اساسـی و قوانیـن نافـذه مجازات نشـوند، 

جنایـت کاران دسـت از خلـق فاجعـه برنخواهنـد 

کـه  اسـت  ایـن  باورشـان  داشـت.»جنایت کاران 

گویـا حکومـت مـا را بـه اعـدام محکـوم منی کند. 

ایجـاب  فعلـی  رشایـط  در  کـه  می کنـم  فکـر 

می کنـد کـه آن چـه در قانـون پیش بینـی شـده، 

شـود.« تطبیـق 

و رییـس  میردادخـان نجرابـی، مناینـده برحـال 

مجلـس   داخلـی  امنیـت  کمیسـیون  پیشـین 

از  اعـدام  یـا  مجـازات  اشـد  کـه  اسـت  باورمنـد 

کـود  حـال،  عیـن  در  و  نشـده  حـذف  قوانیـن 

ولـی  نـدارد،  را  مجلـس  مصوبـه  این کـه  بـا  جـزا 

جنایـت کاران قاتلیـن مـردم هسـتند و مطابـق به 

شـوند. اعـدام  قانـون 

همچنـان  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  ایـن 

کسـانی  کـه  گذشـته،  در  کـه  کـرد  خاطرنشـان 

محکـوم بـه اعدام بودنـد،  از زندان رهـا و با آزادی 

آن هـا حمـالت گروه هـای جنایـت کار نسـبت بـه 

گذشـته چنـد برابر افزایـش یافته اسـت. او تاکید 

مـی ورزد کـه در یـک کشـور معیـار میـان مـردم و 

دولـت، قانـون اسـت و هرکسـی که جـرم می کند، 

بایـد بـه جـزای اعـال خـود برسـد.

اعدام در کود جزا

اعـدام  قانـون جـزا  در  از جرایمـی  کـه  بسـیاری 

بـه  جـزا  کـود  در  اکنـون  بـود  شـده  پیش بینـی 

حبـس ابـد پیش بینـی شـده اسـت. ایـن مقوله را 

غالم حیـدر عالمه، معـاون لوی سـارنوالی در امور 

شـورای  اجـالس  32همیـن  در  قضایـی  تعقیـب 

حقـوق بـر سـازمان ملل متحـد در جنوری سـال 

2019 بیـان کـرد.

منظـور  بـه  دولـت  سـوی  از  هیاتـی  پـار،  سـال 

ارایـه گـزارش ارتقـای حقـوق بـر در کشـور در 

نشسـت شـورای حقـوق بـر سـازمان ملل متحـد 

اعـزام کـرده و این نشسـت در شـهر جنیوا کشـور 

سـوییس برگـزار شـده بـود.

طبـق معلومـات لـوی سـارنوالی، دولـت در سـال 

به منظـور  را  خاصـی  کمیتـه  میـالدی،   2018

بررسـی قضایـای اعـدام ایجـاد کـرده بـود تـا در 

ایـن کمیتـه هـر پرونده یی که محکومیـت اعدام را 

دارد، بازنگـری شـود تا اطمینان به دسـت آید که 

متـام معیارهـای رضوری یـک محکمـه عادالنه در 

آن مدنظـر گرفتـه شـده اسـت. عالمـه در اجالس 

شـورای حقـوق برسـازمان ملل متحـد گفتـه بود 

کـه در سـال 2018 میـالدی از 28مـورد جـزای 

اعـدام جلوگیـری شـده و نیـز تا ماه جنوری سـال 

2019 ، مـوارد اعـدام تـا 70درصد کاهـش یافته 

است.

در همیـن حـال، فرهـاد بایانـی رییـس اطالعـات 

کـه  می دهـد  آمـار  زندان هـا  تنظیـم  امـور  ادارۀ 

محاکـم  سـوی  از  زندانـی  هـزار  یـک  هم اکنـون 

محکـوم  )اعـدام(  مجـازات  اشـد  بـه  کشـور 

اعـدام  حکـم  کـه  گفـت  همچنـان  او  شـده اند. 

اکـرث ایـن زندانیـان تاهنـوز نهایـی نشـده اسـت. 

سـال  سـه  تـا  آمارهـا،  بنیـاد  بـر  همـه،  ایـن  بـا 

پیـش، 750نفـر کـه محکوم بـه اعـدام بودند، در 

می بردنـد. بـه رس  افغانسـتان  زندان هـای 

از سـویی هم، شـاری از نهادهـای حقوق بری 

ابـراز نگرانـی می کننـد کـه در شـش سـال اخیر، 

ممنـوع  بین املللـی  سـطح  در  اعـدام  مجـازات 

شـده و هـم ادارات بین املللـی کـه در ایـن رابطه 

از  جهانـی  کشـورهای  هـم  و  می کننـد  مبـارزه 

حکومـت افغانسـتان تقاضـا کردنـد کـه مجـازات 

اعـدام را ممنـوع کنـد.

بـری  حقـوق  سـازمان  رییـس  لعـل،  لعـل گل 

افغانسـتان بـه روزنامـه راه مدنیت گفت، نخسـت 

این کـه در موضـوع اعدام باید شـفاف باشـد و نیز 

نهادهـای عدلـی و قضایـی بایـد ظرفیـت تامیـن 

شـفافیت در ایـن راسـتا را داشـته باشـند. دوم، 

افغانسـتان(  نهـاد )سـازمان حقـوق بـری  ایـن 

در مـورد بسـیاری از اعدام هـا سـندی در اختیـار 

دارد کـه بعضـی افـراد یا مطلـق بی گنـاه بودند یا 

زیـر سـن هجده سـالگی قـرار داشتند.»اسـناد به 

دسـت داریـم و بـه رییس جمهـور قبلـی رسـاندیم 

کـه برخـی افـراد بـدون کـدام موجـب بـه اعـدام 

در  شـد.  تطبیـق  هـم  اعـدام  و  شـده  محکـوم 

زمـان حکومـت کـرزی، اسـره محکمـه فهرسـتی 

از اعدامی هـا را پیشـکش کـرد کـه حکـم نهایـی 

را به خاطـر تطبیـق اعـدام بگیـرد و مـا اعـراض 

کردیـم کـه در ایـن فهرسـت افـرادی هسـتند کـه 

زیـر سـن هجده سـال قرار دارنـد، یا افـراد بیگناه 

شـامل اسـت، دوسـیه هایی را پیـدا کردیـم کـه از 

شـفافیت برخـوردار نبـود.«

او بیـان می کند که مسـاله اعدام بسـیار حسـاس 

اسـت و حـق حیاتـی را کـه خداوند یک بـار داده، 

دوبـاره منی دهـد. بـه همیـن خاطـر در مسـایل 

و  گرفتـه  کار  احتیـاط  نهایـت  از  بایـد  اعـدام 

شـفافیت در آن تضمیـن شـود.  او همچنـان ابراز 

نگرانـی کـرد کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی در 

وضعیـت جنگـی از ظرفیـت الزم برخوردار نیسـت 

و  کننـد  رعایـت  کامـال  را  شـفافیت  بتوانـد  کـه 

علیـه  اعـدام  کـردن  مطـرح  بـا  نبایـد  بنابرایـن، 

مجرمیـن، احساسـاتی رفتـار منـود.

فرانسه: طالبان با آتش بس موافقت کنند
سفارت فرانسه در کابل حمالت هدفمند را در افغانستان محکوم کرده و می گوید طالبان باید با آتش بس موافقت کنند. سفارت فرانسه در کابل روز دوشنبه )۲۹جدی( در خربنامه  یی ، ترور دو   

قاضی زن را تقبیح کرده و بر توقف خشونت ها از سوی طالبان تاکید کرد. در خربنامه این سفارت آمده است: » ترور دو قاضی زن سرته محکمه به فهرست طوالنی قتل ها و حمالت غیرقابل تحمل 
باید محاکمه شوند.« قاتالن  این  افغانستان می افزاید.  هدفمند علیه مردم 

سفارت فرانسه در ادامه افزود که طالبان باید خشونت ها را متوقف و با آتش بس موافقت کنند. این در حالی ست که با رشوع دور دوم مذاکرات صلح در دوحه، حمالت هدفمند همچنان در رسارس 
کشور ادامه دارد.

یادداشت

  دا چې ښوونه او روزنه د هر انسان طبیعي حق دی، له دې نعمت څخه 

افغانې نجونې باید محرومې پاتې نه يش. د بریت سر الرښود حرضت 

محمد هم په دې ټېنګار کړی دی چې»تعلیم پر هر مسلان نارینه او 

مسلانې ښځې فرض دی.« بل ځای کې یې ویيل چې »د علم طلب وکړئ 

اګر که په چین کې هم وي« 

موږ خو لرې پسې مزل ونه کړو چې هېواد کې دننه یې هم مخالفت کوو. 

لکه څرنګه چې هڅه او کوښښ کوو چې زموږ نارینه اوالدونه باسواده او د 

علم په ګاڼه سمبال وي، همدارنګه کورنیو، میندو او پلرونو ته پکار ده چې 

د خپلو ښځینه اوالدونو د زده کړې په باره کې هم جدي و اويس او په روزنې 

او پاللو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړي. 

په ښوونه او روزنه کې چې کومو شیانو ته اړتیا لري په ښه سلوک او کردار 

يې ورته مهیا کړي. د ښوونې او روزنې نننی سیستم په لرو پرتو سیمو يعنې 

کلیو او بانډو کې ډېر په سستۍ روان دی، ځينې سیمې خو بیخي ترې 

محرومې پاتې دي او په هغو سیمو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي، له 

ډېرو سختو ستونزو رسه الس او ګریوان دي. د بېلګې په توګه غواړم چې 

ځینو ته یې نغوته وکړم.

د مسلکي ښځینه ښوونکو نه شتون    

کې  ولسوالیو  یا  سیمو  دغسې  په  چې  دی  کار  په  ته  وزارت  پوهنې 

ایجاد  پاره  له  ښوونکو  ښځینه  پاسو  دولسم  د  الحاقیې  یا  داراملعلمین 

کړي تر څو د شته ښوونکو ظرفیت لوړ يش. له دولسم ټولګي څخه فارغ 

تدریس کول د  ته  زده کوونکو  ټولګیو  او دولسم  یولسم  ښوونکي لسم، 

ښوونې او روزنې په سیستم کې زده کوونکو رسه غټ ظلم دی. له ښوونکو 

څخه چې څوک پوښتنه وکړي چې د زده کوونکو ظرفیت ټیټ دی په څه نه 

پوهیږي نو بیا درته وايي چې د دوه نیمو روپو خو همدومره ګوړه وي. دولت 

ته په کار دی چې د ښوونکو د معاشاتو د لوړولو په برخه کې اقدام وکړي.

د دريس موادو نه شتون  

دريس توکي لکه کتاب، دريس سلیډونه، په عميل تدریس کې نور الزم 

مواد لکه البراتوارونه، کمپيوټر او داسې نور الزم شیان چې زده کوونکي 

ور څخه په زده کړه کې استفاد کوي د نجونو په ښوونځیو کې هډو شته 

نه، که وي هم مسلکي ښوونکې نه دې موجودې چې له یادو موادو څخه 

استفاده وکړي.

د تعمیرونو نه موجودیت  

شاګردان د اوړي په توده هوا کې بې رس پناه د ملر ګرمو وړانګو ته ناست 

وي او یا په باراين موسمونو کې په ورځو ورځو د زده کوونکو پر مخ ښوونځي 

تړيل وي.

ټولنیز محدودیتونه  

 ځینې کورنۍ له دولسم ټولګي څخه فارغې شوې خور یا لور ته اجازه نه 

ورکوي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ډېرې بیا داسې هم شته چې 

له شپږم نه تر نهم ټولګي وروسته ورته د نورو زده کړو اجازه نه ورکوي. 

دې ټولنې او دې محرومې ټولنې ته چې کله په خپلو کورونو کې ښځې 

خویندې لور ګانې ناروغه يش بیا د یوې ښې ډاکټرې په لټه کې وي دا فکر 

نه کوو چې همدا زموږ ښځېنه زده کوونکي دي چې سبا ته ښې ډاکټرانې، 

تکړه ښوونکې او نرسانې ترې جوړیږي، دې ټولنې بار په خپلو اوږو اخيل او 

ټولنه کې شته ستونزو ته د پای ټکی ږدي. موږ له پکار ده چې خپلو لوڼو 

ته د ژوند په هر عرصه کې ونډه ورکړو او د زده کړې کوم مسلم حق مو چې 

ترې اخیستی دی بېرته يې ورکړو. دافغانستان د پوهنې وزارت باندې هم 

غږ کوو چې په دې برخه کې ال نور ګامونه اوچت کړي. که د خلکو پوهولو 

له پاره یو عامه پوهاوی تررسه يش چې خپلو نجونو ته ښوونځي ته د تګ 

اجازه ورکړي موږ او هېواد به مو د روښانه راتلونکې شاهدان و اوسو. 

که د نړۍ پرمختللو هېوادونو ته ځیر شو د پرمختګ لومړۍ عامل يې د 

ښوونې او روزنې د نهادونو پیاوړي کول وو. ښوونه او روزنه به مو د سیاالنو 

رسه سیال کړي. موږ خو چې د سیمې او په ځانګړې توګه د ګاونډیو له 

سیالۍ څخه یې چې وروسته پاتې کړي یوو، دا دليل لري چې پوهنې 

ته مو هر وخت نه کلمه کارولې او تېښته مو ترې کړې. نننيو افغان زده 

کوونکو کې یو ډېره ناوړه پدیده شتون لري هغه دا چې ښوونځي ته تګ 

ځان رسه جر بويل، یا له ښوونځي څخه تیښته کوي. په دې اړه کورنۍ له 

خپلو ماشومانو څخه پوښتنه نه کوي او څنګه چې الزمه ده هغسې مو کار 

نه دی کړی. موږ که د نړۍ بې ساري پرمختګ ته وګورو، دا د پوهنې له 

برکته دی. پوهنه ده چې اونۍ اونۍ مزلونه يې څو ساعتونو ته را لنډ کړل، 

سړه اوسپنه یې په حرکت کړه، همدا پوهنه ده چې نړۍ يې په یو جال کې 

رانغاړلې، لکه انټرنټ یا فیسبوک چې د انسانانو ډېرو ستونزو ته يې د حل 

الر پیدا کړه. پوهنه ده چې انساين روباټ يې رامنځته کړ، په ورځني ژوند 

کې انسانان د موبایل له کارونې څخه څومره مفیده ګټه اخيل او موږ په څه 

باندې لګیا یو! په یوويشتمه سدۍ کې د ښځو زده کړه راته رشم ښکاري. 

دسلیان الیق شعر رایاد شو چې وايي:

خلکو الندې تر پښو ستوري سپوږمۍ کړل

دی له دوه مېږو ته ناست دي او شپني کا

په لرو پرتو سیمو کې د نجونو
د زده کړو پروړاندي شته خنډونه
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خريمحمد سلطاين

سیدمهدی حسینی



کالج  در  او  بود.  بورژوا  خانواده  یک  پرس  سزان   
سال  در  و  گذارند  را  کالسیکش  تحصیالت  بوربون 
۱۸۵۸ تحت برنامه پدرش که یک بانک دار موفق بود و 
می خواست پرسش نیز وارد این حرفه شود، به مدرسه 

حقوق رفت.
 او هیچ عالقه یی به حقوق نداشت و از سن پایین تصمیم 
گرفته بود نوعی حرفه هرنی را دنبال کند. سزان بعد از دو 
سال پی گیری برنامه پدرش، با حامیت و درخواست های 
مکرر مادرش این اجازه را یافت که برای تحصیل نقاشی 

به پاریس برود.
طول  به  ماه  پنج  تنها  پاریس  در  سزان  اقامت  اولین   
انجامید. بی ثباتی شخصیتی او باعث شد بعد از دیدن 
توامنندی تکنیکال سایر دانشجویان آکادمی سوییس، 
دچار افرسدگی جدی شود. تنها دلیل اقامت او به مدت 
پنج ماه، تشویق های نویسنده معروف »امیل زوال« بود که 
در کالج، میان او و سزان دوستی عمیقی شکل گرفته بود.
را  خود  بازگشت،  خود  زادگاه  به  آن که  از  پس  سزان 
راضی به کار کردن در بانک پدرش کرد اما بعد از یک 
بار هدف  این  و  گذاشت  قدم  پاریس  به  دوباره  سال 
محکمی برای ماندن داشت. در طی این دوره آموزشی 
از سال ۱۸۵۸ تا ۱۸۷۲، سزان بارها به شهر خود سفر کرد.
و  ادبی  فعالیت های  از  مهمی  دوره   ۱۸۶۰ دهه  اوایل 
به  ریالیست  نقاشان  بین  درگیری  بود.  پاریس  هرنی 
رهربی گوستاو کوربه )Gustave Courbet(  و آکادمی 

بوزار به اوج خود رسیده بود و چون این آکادمی تنها نقاشی های 
به سبک نیکالسیک و رمانتیک را به رسمیت می شناخت، سبک 

آن ها در بین عموم مردم نیز پذیرفته منی شد.
»سالون  افتتاح  دستور  سوم  ناپلیون  امپراطور   ۱۸۶۳ سال  در 
مطرودین« را داد تا نزاع های رو به رشد دایره های هرنی را کنرتول 
کند. آثار این هرنمندان مطرود تقریبا به طور کل توسط منتقدان 
محکوم شد و همین امر باعث انسجام و وحدت روح انقالبی این 
نقاشان گشت. سزان که سلیقه اش خیلی زود از هرن آکادمیک 
تغییر کرده بود، با برجسته ترین اعضای این گروه همچون ادوارد 
دگا  ادگار  و  رنوار  پیر-آگوست  مونه،  کلود  پیسارو،  کامی  مانه، 
ارتباط پیدا کرد. بیشرت این هرنمندان در دهه ۲۰ زندگی خود به رس 
می بردند و مشغول شکل دادن به سبک های شخصی شان بودند. 
دوستی سزان با سایر هرنمندان در ابتدا به خاطر حساسیت های 
او، پر رویی هایش، خجالتی بودن زیاد و خلق و خوی متغیرش، 
به سختی جلو می رفت. با این وجود او تحت تأثیر روح انقالبی 
آن ها قرار گرفته بود و سعی می کرد تأثیرات کوربه که در برخورد 
غیرحسی با موضوعات معمول پیشگام بود را با تأثیرات نقاش 
رمانتیک »اوژن دالکروا« که ترکیب بندی ها و تأکیدش روی رنگ 

شهرت داشت، ترکیب کند.

میراث سزان چه بود؟
اگرچه عالقه منتقدان و پذیرش عمومی در دهه آخر فعالیت هرنی 
سزان به رساغش آمد، اما تالش پی گیر او برای درک منطق ساختار 
صوری اشیا که در ورای جلوه ظاهر نهفته است همیشه تحسین 

دوستان و همکارانش را برمی انگیخت.
آرزوی سزان مبنی بر این که آثارش شکلی از آموزش را برای 
هرنمندان آینده فراهم کند هنگامی برآورده شد که تعدادی از 
هرنمندان مهم آثار او را خریداری کردند که شامل پل گوگن، پابلو 

پیکاسو، پیر بنار، کازیمیر مالویچ، هرنی ماتیس و مارسل دوشان  
می شد.

پاریس  در   ۱۹۰۷ سال  در 
او  آثار  گذشته  از  منایشی 
 Salon(دوتان سالون  در  که 
تابلوی  با ۵۶    )d’Automne
تحسین  شد  برگزار  نقاشی 
برانگیخت.  را  قابل توجهی 
در هامن سال پیکاسو تابلوی 
خلق  را  آوینیون  دوشیزگان 
کار  از  وضوح  به  که  کرد 
حامم کننده های  پیش گامانه 

سزان الهام گرفته بود.
سزان  رویکرد  واقع  در 
ویژه  به  موضوعات  به 
جستجو های او در خصوص 
فضا، پایه و اساس کاوش های 
هرنمندان  و  پیکاسو  بعدی 
کرد؛  بنا  را  کوبیزم  با  دیگر 
او  بررسی های  حال  عین  در 
رضبه  و  رنگ  خصوص  در 
بیستم  قرن  اول  دهه  در  قلم 
هرنمندان  سایر  و  ماتیس  بر 

فوویست تاثیر گذاشت.
پس از گذشت سال ها، اقبال 
سزان  آثار  به  نسبت  عمومی 
اکنون  سزان  و  گرفت  شکل 
به عنوان مهم ترین هرنمندی 
پیش تاز  که  می شود  شناخته  

انتزاع صوری در نقاشی قرن بیستم بود؛ چنان که او نوعی از زبان 
برصی را توسعه داد که بین تحلیل و احساس و بین ساختارگرایی و 

شاعرانگی تعادل برقرار کرد. 
پابلو پیکاسو با بیان این که »وی پدر همه ماست« دقیق ترین و 
موجز ترین ارزیابی از نقش پل سزان و تاثیر او در نسل های آینده 

هرنمندان انجام داد.     
وقتی قرن نوزدهم رو به پایان بود، هرن سزان به لحاظ عمقی رو به 
رشد بود و غنای رنگی و مهارت ترکیب بندی اش نیز به سطح قابل 
مالحظه یی رسید. او خود را قادر به خلق نگاهی جدید می دید. از 
سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۵، او شاهکارهای متعددی را کشید. او خود را به 
متامی وقف کارش کرده بود و البته به خاطر کند بودنش در نقاشی 

زمان زیادی را رصف این کار می کرد.
سزان همیشه در برقراری ارتباط با مردم مشکل داشت و به خاطر 
مرگ مادرش در سال ۱۸۹۷ نیز عمیقا غمگین بود و بعد از آن 
رفته رفته از همرس و دوستان قدیمی اش فاصله گرفت. با ورود به 
قرن جدید شهرت او بیشرت شد و به خاطر اینکه کمرت کسی او را 
می دید، چیزی شبیه به یک چهره افسانه یی شده بود. آخرین دوره 
کاری سزان، حاصل مدیتیشن عمیق او در تنهایی ، به درجه یی باال 
از تغزل دست یافت. او اعتقاد داشت »منظره، انسان می شود، شیوه 

فکری می شود، منظره موجودی زنده در درون من می شود.«
در  بیامری  این  و  می برد  رنج  دیابت  از  زیادی  سال های  سزان 
سال های آخر عمرش جدی تر شده بود. در اکتوبر سال۱۹۰۶ او 
به هنگام کار کردن در فضای باز دچار زکام شدید شد و چند روز 

بعد در زادگاهش درگذشت و در هامن جا دفن شد.

تعداد  تنها  زندگي اش  طول  در  سزان  پل   
پروونس   - زادگاهش  در  منايشگاه  معدودي 

فرانسه- برگزار كرد
از  لوحه  با جمع آوري 40  لندن   گالري ميل 
مجموعه هاي انگلييس سعي کرد تاثري سزان بر 

هرنمندان دوره هاي بعدي را نشان دهد.
كوبيست ها  و  امپرسيونيست ها  بني  پيل  سزان 
بود. سزان بر افرادي هم چون ماتيس، پيكاسو، 
گوگن، براك، كادينسيك و موندريان به شدت 

تاثري گذارد.
هنگام  كه  تابلويي  سه  از  ييك  می شود  گفته 
مرگش بر روي سه پايه هاي نقايش  كشف شد، 
نيز بخيش از اين منايشگاه را تشكيل مي داد. 

سزان به مدت هفت سال بر روي اين تابلوها 
بتوانند  تابلوها  اين  داشت  انتظار  و  كار  كرد 
پيدا كنند.  تاريخ هرن  براي وي در  جايگاهي 
زيادي  انگيزۀ  پيكاسو  و  ماتيس  به  آثار  اين 

براي كاركردن دادند.
منايشگاه  اين  برجسته  تابلوهاي  ديگر  از   
گالري  بود،  زن  يك  از  آب رنگ  تابلوي  يك 
امانت  به  ولز  موزیم ميل  از  را  تابلو  اين  ميل 
گرفته بود. سزان طرح اوليۀ اين اثر را با پنسیل 
بدان  را  آب رنگ  از  اليه يي  آن گاه  كشيده، 

افزوده است. 
از  منونه هايي  چنني  هم  منايشگاه  اين  در 
مناظر مشهور سزان ديده  و  تابلوهاي يب جان 

مي شود، وي بيشرت حومه هاي زادگاه محبوبش 
يعني پروونس را در اين تابلوها به ثبت رسانده 
است. شايد تابلويي كه پل سزان چندان متاييل 
نداشت كه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
اين  ميل  گالري  است.  نگاره اش  خود  گريد، 

تابلو را در سال 1925 خريداري كرده بود.
 فرانسه سال2006 را سال پل سزان اعالم كرده 
منايشگاه   - سالون  مركز  كه  حايل  در  بود، 
 1860 دهه  در   - پاريس   19 قرن  هرن  رسمي 
منايش آثار سزان را رد كرده و قبل از مرگش 
امتناع  آثارش  منايش  از    Aix منايشگاه  نيز 
هرن  خواهان  آن ها  كرد،  خاطرنشان  و  ورزيد 

اصيل هستند!

کـتاب نـامه
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»ناخدایان
خاک و ریگ«  

19جنوری سال روز تولد پل سزان؛ نقاش برجسته و جریان ساز فرانسوی
پُل ِسزان در سال ۱۸۳۹ به دنیا آمد. او از تأثیرگذارترین نقاشان مدرن فرانسوی و همچنین یکی از برجسته ترین نقاشان پسادریافتگر محسوب می شود. وی آثارش را در کنار آثار   

نقاشان دریافتگر به منایش می گذاشت. پل سزان از هرنمندان شاخص کشور فرانسه بود که روی هرنمندان و جنبش های هرنی قرن بیستم مانند کوبیزم تاثیر زیادی داشت. این 
نقاش فرانسوی یکی از بزرگ ترین هرنمندان پست امپرسیونیزم بود که کارها و ایده هایش روی توسعه زیبایی شناسی بسیاری از هرنمندان و جنبش های قرن بیستم به ویژه کوبیزم 

تأثیرگذار بود. هرنِ سزان در زمان حیاتش مورد بدفهمی عموم واقع شد و آن را بی اعتبار می دانستند. کار او منشعب از گرایشات و آثار امپرسیونیست ها بود و در نهایت وی با 
پافشاری روی بیان شخصی و متامیت خود نقاشی بدون توجه به موضوع، متام ارزش های سنتی نقاشی قرن نوزدهم را زیر سوال برد.

پل سزان: »وقتی می خواهم هرن را قضاوت کنم، نقاشی هایم را در کنار چیزی که خدا خالق آن است هامنند گل یا درخت می گذارم؛ اگر با هم تناقض داشته باشند، آنگاه نقاشی من 
دیگر هرن نیست.«

  این رمان یکی از آثار برجسته خورخه 
آمادو، نویسنده بزرگ برازیلی است. رمان، 
مخاطره آمیز  و  پرچالش  زندگی  داستان 
بی رسپرست  و  از کودکان خیابانی  گروهی 
در   ۲۰ قرن  اوایل  در  که  می کند  روایت  را 
باهیا پایتخت برازیل زندگی می کنند، آن ها 
از راه دزدی امرار معاش می کنند و خود را 
ناخدایان خاک و ریگ نام گذاری می کنند، 
عمومی  کمپین  یک  که  هنگامی  اما 
زندگی  می شود،  آن ها  دستگیری  خواستار 
و  سوزناک  درامی  به  کودکان  این 
تکان دهنده و مبارزه یی برای عشق و آزادی 

بدل می گردد .
ترجمه شده  و  برجسته  کارهای  دیگر  از   
است«  »ناخدا خانه  رمان  از  آمادو می توان 

نام برد.
مرد  وقتی  که  می گویند  باهیا  ساحل  در 

می شود.  تبدیل  ستاره  به  می میرد،  شجاعی 
بالوکاس  زومبی،  مورد  در  موضوع  این 
دافیرا، بیتل و همه مردان شجاع سیاه صدق 
که  هم  چقدر  هر  زنی  هرگز  اما  می کرد؛ 
منی شد.  ستاره  مرگ  از  بعد  بود  شجاع 
ماریاکاباچو  پاملیرایون،  روزا  مانند  برخی 
می شدند.  قدیس  دورگه  کادومبله های  در 

هیچ کدام از آن ها هرگز ستاره منی شدند.
پدروباال به درون آب می پرد. منی تواند در 
میان گریه و زاری در انبار مباند. می خواهد 
راه های  رسزمین  در  او  با  برود،  دورا  با 
می رود،  پیش  به  شناکنان  بپیوندد.  بی انتها 
و  می کند  شنا  می کند،  دنبال  را  کشتی  رد 
دورا را می بیند. دورا همرسش، در مقابلش 
گشوده  او  سمت  به  را  آغوشش  و  است 
است، شنا می کند تا جایی که دیگر توانی 
به  می شود،چشامنش  شناور  سپس  ندارد. 
ستارگان و ماه بزرگ زردرنگی می نگرد که 

در آسامن باالی رسش است. 
اهمیتی دارد وقتی در جستجوی  مرگ چه 
انتظارمان  در  عشق  و  هستیم  خود  محبوب 
منجامن  که  دارد  اهمیتی  چه  تازه  است؟ 
از  دنباله داری آن شب  می  گویند که ستاره 
فراز باهیا گذشت؟ چیزی که پدروباال دید، 
دورا بود که به یک ستاره تبدیل شده بود و 
به بهشت می رفت. او از همه زنان شجاع تر 
بود. آن قدر شجاع بود که قبل از مرگش، با 
وجود اینکه هنوز یک کودک بود، خودش 
را تقدیم عشقش کرد. به همین دلیل هم به 
با  ستاره یی در آسامن تبدیل شد. ستاره یی 
گیسوان طالیی بلند، ستاره یی که شبیه هیچ 

ستاره دیگری در شب آرام باهیا نیست.

گردآورنده صفحه: نجمه رسا

پل سزان؛ پدر متام نقاشان
رویکرد سزان به موضوعات به ویژه در خصوص فضا؛ پایه و اساس کاوش های بعدی پیکاسو و هرنمندان دیگر با کوبیزم بود

اولین منایشگاه از آثار سزان
در  100 سالگی سالروز مرگ »پل سزان« گالري ميل لندن تصمیم گرفت  با راه اندازي منايشگاهي 

از دوره هاي مختلف كاري اش حق وي را به عنوان پدر هرن مدرن ادا كند.



ظهـور  از  بعـد  کـه  کف شناسـی  و  فال بینـی 

توسـط  )بیشـر  مختلـف  والیت هـای  در  اسـالم 

جوگی ها( ادامه یافت، تاکنون رواج دارد. 

بـرای این کـه یـک کف شـناس جوگـی  را از نزدیک 

مالقـات کنـم، بـه زیارتـگاه »کارتـه  سـخی« رفتـم 

از  انبوهـی  میـان  در  را  )جوگـی(  کف شناسـی  و 

زنـان و دخـران پیـدا کـردم کـه بـا لبـاس  گِل آلود 

و چرکیـن روی یکـی از قرهـا چهارزانو نشسـته و 

مشـغول فال بینـی اسـت.

نوبـت کـه بـه دخـر وسـطی رسـید، دسـتش را 

به سـوی جوگـی دراز کـرد، جوگـی بـا هشـدار از 

او پرسـید: پولـت کجاسـت؟ »پـول را کـف دسـتت 

بگـذار تـا لشـکرا )جنیـات( فالتـه راسـت بگویـه!«

دسـت کولش  از   را  افغانـی  بیسـت  عجلـه  بـا  او 

بیـرون کشـید و کـف دسـت جوگـی گذاشـت و 

آنـگاه جوگـی بعـد از پرسـیدن نـام او، رشوع بـه 

کـرد. فال دیـدن 

طلـب  عاقبتتـه،  آخریـن  فالتـه،  جـان!  زهـرا   -

... مقصدتـه 

- زهـرا جـان! مـدام پیاز خـام نخور، رست ورداشـت 

نـداره، خیـرات و مرده خانـه نخـور، اسـتخوانت باال 

منی تانـه.

- زهـرا جـان! عمـه ات بـود، کاکایت بـود یک وقت 

اونـا  از  کنـه  عاروسـت  می خواسـت  کـد،  آرزوتـه 

شـدی یـا نشـدی؟

زهرا در جواب می گوید: 

- نه، نشدم.

- زهـرا جـان! نـه َد خودگـی شـدی، نـه َد بیگانـه، 

امـا لشـکرا )جنیاتم( می گـه َد بیگانه شـدی، اول 

بـه جگرخونـی شـدی،  آخـر  بـه خوشـی شـدی، 

خـدا ازت راضـی شـد، بنـده ازت ناراضـی شـد.

- زهـرا جـان! از نظـر مردم جـوری، به نظـر خودت 

ناجـوری؛ لشـکرا می گـه از اوالد طاقـی، حـاال تـو 

بگـو لشـکرا راسـت میگـن یـا نی؟

زهرا در پاسخ می گوید: نه، مه هیچ اوالد ندارم.

از  شـده،  سـال  یـک  عاروسـی ات  از  جـان!  زهـرا 

یـا  کـدی  مراجعـه  مـال  و  داکـر  بـه  اوالد  خاطـر 

نکـدی؟ مـه می گـم مراجعه کـدی، لشـکرا می گه 

نکـدی؟

زهرا می گوید: نی نکدیم.

زهرا جان! بسـیار سـاده اسـتی، دوسـت و  دشـمن 

منی شناسـی، َد آینده چهار اوالد میاری، دو سـفر 

خارجـی داری، تـوکل تـه بـه خـدا کـو، دشـمناته 

روسـیاه کو.

زهـرا کـه واقعـاً حرف هـای جوگـی را قبـول کـرده 

بی بی جـان!  می گفـت:  و  می کـرد  ارصار  بـود، 

سـفرم َد چـه وقـت اسـت؟

روبرویـش  مـن   کـه  شـد  متوجـه  وقتـی  جوگـی 

ایسـتاده ام، برایـم گفـت: دخـر جـان، تـو اینجـه 

می کنـی؟ چـه 

گفتم: می خواهم فامل را ببینی.

جوگـی بـا چشـان گودرفتـه اش بـه طرفـم نـگاه 

عمیقـی انداخـت و گفـت: تو خو یک نفر اسـتی، 

از یـک نفـر فـال منی بینـم، اگـه چهـار نفـر دگـه 

هـم بیـاری بـاز فالتـه می بینـم.

کـردم،  پیشـنهاد  برایـش  بیشـر  پـول  کـه  مـن 

ببینـد. را  فـامل  شـد  راضـی 

بـه  رشوع  گذاشـتم،  دسـتم  کـف  را  پـول  وقتـی 

کـرد.   فال بینـی 

- شـمیم  جـان، فالته، شـمیم  جـان زبان تیـز داره؛ 

امـا دل رحم داره.

بـه  ره  کاسـه  بگیـره  دلـش  اگـه  شـمیم  جـان،   -

شـمیم   می زنـه،  کاسـه  بـه  ره  چمچـه  و  چمچـه 

جـان مـه می گـم نامـزد هسـتی، لشـکرا می گـه 

یـا  هسـتی  نامـزاد  بگـو  حالـی  نیسـتی،  نامـزد 

نیسـتی؟ 

من در پاسخ می گویم: نه نیستم.

- شـمیم  جـان، خواسـتگار هـم از بیگانه داشـتی، 

هـم از خودگـی؛ امـا قبول دلت نشـده.

- شـمیم جـان، تـو یـک کالن ده بیـن خانـه داری 

کـه گاهـی به گفتش هسـتی و گاهـی به گفتش 

نیستی.

رس  ده  امـا  خوانـدی؛  مکتـب  می گـه  لشـکرا   -

نرسـاندی، حالـی بگـو مکتب تـه ده رس رسـاندی 

نرسـاندی؟  یـا 

من در پاسخ می گویم: بله، ده رس رساندم.

- شـميم  جـان، مـه هـم می گـم د رس رسـاندی، 

حالـی ده رشـته طـب هسـتی.

- شـمیم  جـان، مـه می گـم وظیفـه دولتـی داری، 

لشـکرا می گـه وظیفه شـخصی داری؛ امـا هر چه 

هسـت، گاهـی بـه وظیفـه ات دلگرمـی، گاهـی به 

وظیفـه ات دلرسدی.

- شـمیم  جـان، انشـاءالله بـه مقصـدت می رسـی، 

بخـت بلنـد داری، آخـر ده بیگانـه می شـی، سـفر 

ترکیـه داری.

- نظر مردم رست است، متوجه  جانت باش.

وی  بـا  می خواسـتم  بهانـه  همیـن  بـه  کـه  مـن 

گفتگـو داشـته باشـم، دربـاره نـام و کسـب وکارش 

انیـس گل  را  خـودش  کـه  او  کـردم.  پرس وپـال 

می گویـد:  می کنـد،  معرفـی  »مگـت«  قـوم  از 

۷۷پشـت مـا، ای کاره انجـام داده، مـا هـم ادامـه 

می تیـم، مـا فال بین شـد گی نیسـتیم،  فال بینـی 

ده پشـت مـا هسـت.

فال بینـی  بـه  از سـن ۱۷سـالگی  انیـس گل کـه 

رشوع کـرده، می گویـد: مـه شـکر خـدا عاروسـی 

کدیـم، شـوهرم هیـچ بـا ای کارا غرض نـداره، از ما 

مـردم اینمـی رواج ما اسـت، کسـب وکار ما اسـت، 

ای کسـب خـدا بـه مـا داده و مـا باید ادامـه بتیم.

او می افزایـد: بـه ای کار کمـر مـا بسـته می شـه، 

بعـد ازو بـا جـن و جنیـات گرفتـار می شـیم، مـا 

پیـر داریـم، اگـه پیـر مـا کمـر مـاره بسـته نکنه ما 

اجـازه ایـن کار ره نداریـم؛ امـا وقتـی کمـر مـا بـه 

تغییـر می کنـه   مـا  زندگـی   بسـته شـوه،  کار  ای 

بـه ای کار  و ای کار مادام العمـر می شـه، وقتـی 

رشوع کنـی، دگـه از فکـرت دور کـده منی تانـی؛ 

چـون جـن و جنیـات کتـی آدم گـد می شـه، مـه 

کـه بـه ای کار شـدم؛ امـا دوسـت نـدارم کسـی از 

خانـواده  ام ای کار مـه ادامـه بتـه؛ بخاطـر کـه ای 

کار خیلـی جنجـاال داره و آدم از طـرف مـردم زیـاد 

آزار و اذیـت می شـه.

بـه  دربـاره  جامعه شـناس  نیک بیـن،  احمدضیـا 

ایـن موضـوع می گویـد: این کـه آینـده مـا چطـور 

یـک  افتـاد،  اتفاقـی خواهـد  و چـه  خواهـد شـد 

دغدغـه  ذهنـی اسـت. میل انسـان ها به دانسـن 

آینـده و آنچـه کـه از آن بی خرنـد، از گذشـته تـا 

امـروز برای شـان کشـش عجیبـی داشـته اسـت؛ 

بـا آنکـه اکرثیـت مـردم در حـال حـارض می داننـد 

کـه ایـن حرف هـا خرافاتـی بیـش نیسـت؛ ولـی 

و  فال بینی هـا  انـواع  در  را  خـود  آینـده  بازهـم 

می کننـد. جسـتجو  کف شناسـی ها 

باور داشـن به ایـن خرافات عواقب ناخوشـایندی 

را سـبب شـده و هـم باعـث پراکندگـی ذهنـی و 

روانـی می شـود.

نبـوده  درک  قابـل  علمـی  لحـاظ  از  عمـل  ایـن 

چنیـن  ایـن  نـزد  را  خـود  آینـده  نبایـد  مـردم  و 

اشـخاص جسـتجو کننـد، آن هـا بایـد بداننـد کـه 

آن هـا  فقـط  و  اسـت  در دسـت خودشـان  آینـده 

می تواننـد بـا کوشـش و تـالش، آینـده خوبـی را 

بـرای خـود رقـم بزننـد.

کف شناسـی  اگـر  می گویـد:  نیک بیـن  اسـتاد 

می بـود،  مطـرح  رسـمی  شـغل  یـک  به عنـوان 

جوگی هـا بـرای خودشـان جاهـای مخصوصـی را 

انتخـاب می کردنـد؛ امـا از اینکـه این کار، بیشـر 

جنبـه تفریحـی دارد، آن هـا بیشـر مکان هایـی را 

انتخـاب می کننـد که خانم هـا در آن در رفت وآمد 

از  می تواننـد  آن هـا   مشـریان  آن کـه  بـا  باشـند، 

قرهـای مختلف جامعه باشـند؛ اما بیشـر زنان 

بـه حرف هـای آن هـا اعتـاد می کننـد؛ زیـرا زنـان 

بیـش از مـردان از سـواد محـروم بوده انـد.

اسـتاد نیک بیـن می افزایـد: هرقـدر سـطح سـواد 

بـاال بـرده شـود، مـردم کمـر به ایـن خرافـات باور 

پیـدا می کننـد.

دربـاره  مسـجد  مالامامـان  از  عرفانـی،  عـارف 

غیب گویـی می گویـد: کف شناسـی )غیب گویـی( 

از نظـر اسـالم قابـل تاییـد نیسـت. کف شناسـان 

کـه غیب گویـی می کننـد، در حقیقـت کسـانی  

هسـتند کـه آینده مـردم را به  بـازی گرفته و باعث 

تزلـزل باورهـای دینـی در نـزد آن هـا می شـوند.

در مـاده۹۱۴ کُـد جـزای افغانسـتان آمـده اسـت: 

پـول  آوردن  دسـت  بـه  به منظـور  کـه  اشـخاصی  

جادوگـری،  کف شناسـی،  مـردم،  از  منفعـت  یـا 

بخت گشـایی،  جن گیـری،  پیش گویـی،  رمالـی، 

انجـام  را  مشـابه  اعـال  سـایر  و  تعویض نویسـی 

فوق الذکـر  اهـداف  بـه  را  مکانـی  یـا  و  داده 

تخصیـص می دهنـد، بـه جـزای نقـدی از ده هـزار 

می شـوند. محکـوم  افغانـی  سـی هزار  تـا 

نقـدی  جـزای  می گویـد:  نیک بیـن  اسـتاد 

انجـام می دهنـد،  را  کار  ایـن  کـه  بـرای کسـانی 

باشـد. درسـتی  راه حـل  منی توانـد 

هسـتند  اجتـاع  محـروم  قـر  کـه  جوگی هـا 

دسـرس  در  درسـتی  شـغل  و  ملکیـت  هیـچ  و 

ندارنـد، مجبـور می شـوند کـه بـه هـرکاری دسـت 

مقابـل  در  کـه  اسـت  حکومـت  وظیفـه  بزننـد. 

زمینـه  و  بـوده  مسـوولیت پذیر  شـهروندان  متـام 

کار را بـرای متـام شـهروندان فراهـم کنـد تـا مانع 

کارهایـی شـود کـه موجـب شـکل گیری باورهـای 

می شـود. جامعـه  در  غلـط 

موازی جهان های 
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از هرات تا استانبول 

زند گی در کف دست؛
نان جوگی ها میان خطوط دستان دیگران

آخریـن کتابی که از »الیف شـافاک« خوانـده ام را می بندم و روی 

یـک کتـاب، در  از متـام کـردن  بعـد  تـا مدت هـا  میـز می گـذارم. 

جهـان آن کتـاب غـرق می شـوم. اصالً شـاید به همیـن علت کتاب 

میـان  خودخواسـته  تبعیـد  یـک  دنبـال  شـاید  می خوانـم. 

داسـتان های خفتـه، در دل کتاب هـا هسـتم. بعـد از خوانـدن یـک 

کتـاب، تـا مدت هـا یـا حـامل خوب اسـت یـا بـد؛ همه چیز بسـتگی 

به آن داستان دارد.

در کتاب هـای الیـف یـک عنـرص خاص وجـود دارد، عنـرصی که به 

نظـر می رسـد او هرکجـای دنیـا باشـد، آن را با خود حمـل می کند. 

شـهری وجود دارد که او به آن سـخت وفادار اسـت؛ اسـتانبول!

توصیـف می کنـد  را  آن  اسـتانبول می نویسـد،  از  همیشـه چنـان 

کـه  می آرایـد  سـخن  گوهـر  بـه  را  ملـت  هـزار  شـهِر  آن  وصـف  و 

امـا  می شـوی؛  خوب وبـدش  متـام  بـا  شـهر  آن  دل بسـته  ندیـده 

ازشـاچه پنهان، بعـد از خوانـدن استانبول نویسـی های الیـف، مـن 

کمـی، البتـه فقـط کمـی بـه او حسـودی می کنـم. شـاید بـه ایـن 

علـت کـه شـهری نـدارم تـا مثـل الیـف برایـش بنویسـم و دیگـران 

را شـیفته آن کنـم؛  البتـه نـه کـه شـهر نداشـته باشـم؛ شـهر دارم، 

کشـور دارم، از قدیمی تریـن و خاص ترین هـای جهـان را هـم دارم، 

ولـی چیـزی هسـت کـه شـهر مـرا مدت هـا پیـش از مـن دزدیـد.

جنـگ؛ شـهری کـه می توانسـت مـال مـن باشـد را از مـن و هـزاران 

آدم دیگـر، سـخت بی رحانـه ربـود.

شـهر مـن هـرات اسـت. در آن متولـد نشـدم و در آن بـه مکتـب 

نرفتـم؛ حتـی پدرم هم نتوانسـت درسـش را در آن به امتام برسـاند. 

صبحـی کـه بـا کتاب هایـش بـه مکتـب برگشـت، دیـد آن را آتـش 

زده انـد و معلمـش، آه! بلـه معلـم باسـواد و مهربان مکتبـش را افراد 

ناشـناس بـه قتـل رسـانده بودند. این بـود که مجبور شـد مهاجرت 

کنـد. او مجبـور شـد از میـان دود و آتش مکتبی سـوخته و شـهری 

خون آلـود بگـذرد و مهاجـر شـود.

پـس مـن هـم هرگـز فرصـت بـازی کـردن در کوچه هایـش یـا رفـن 

بـه دانشـگاه هایش را پیـدا نکـردم؛ البتـه کـه کودکـی کـردم، درس 

خوانـدم بـه دانشـگاه رفتـم و شـغل و وظیفـه بـه دسـت آوردم؛ امـا 

همیشـه یـک خـالء مـرا متأثـر می کـرد کـه هیچ کـدام ایـن کارها را 

در شـهری کـه مـال مـن بـود انجام نـدادم.

الیـف در کتابـی از کتاب هایـش رصفـاً بـه معرفـی آثـار درخشـان 

معـاری اسـتانبولش می پـردازد. باوجـود این کـه نویسـنده یی قهار 

اسـت، امـا می توانـی در بعضـی خط هایـش لذت توصیف شـهرش 

را به خوبـی مزه مـزه کنـی. مـن نیـز حیـن خوانـدن آن کتـاب، مـدام 

بـه ایـن فکـر می کردم که چـرا منی توانـم بناهای باسـتانی هرات را 

آن گونـه کـه درخشـان و خیره کننـده اسـت، بـه جهان نشـان دهم؟

حـاال بـه مـن بگـو آیا حق نـدارم بـرای این که هـرات را ملـس نکردم 

بـه الیف و اسـتانبولش حسـادت کنم؟

در یـک جهـان مـوازی، جنگـی وجود نخواهد داشـت. مـن در هرات 

بـه دنیـا خواهـم آمـد و در شـهری کـه هیـچ رسک خرابـی نـدارد، با 

لبـاس فـورم زیبایـی بـه مکتـب خواهـم رفـت؛ درحالی کـه دخـران 

جـوان زیبـا و رسزنـده، رسمعلـم آن مکتب هـای پیرفتـه هسـتند.

در سـال های جوانـی پـس از امتـام سـاعات درسـی بـا دوسـتانم به 

کافه هـای زیبـای هـرات رس خواهـم زد، جایی که براسـاس معاری 

سـال های دور هرات معیار شـده اسـت و منازدیگرها )بعدازظهرها(، 

فنجان هـای قهـوه و چـای سـبز در آن پـر و خالی می شـود.

مـا درمـورد آخریـن اتفاقـات خـوب کشـورمان حـرف خواهیـم زد و 

برنامـه سـفرهای دسـته جمعی بـه ننگرهـار، بامیان، قندهـار یا بلخ 

را خواهیـم ریخـت.

اطـراف  آن  در  دنیـا  مختلـف  مالـک  از  بسـیاری  توریسـت های 

می چرخنـد و از فروشـندگان، صنایع دسـتی می خرنـد، درحالی کـه 

هیچ کـس نـه تعصـب را می شناسـد و نـه هیـچ دو فـردی بـر رس 

برتـری سیاسـتمداران غـرق در فسـاد باهـم می جنگنـد.

می تواننـد  مـن  گمشـده  شـهر  مـردم  مـوازی،  جهـان  یـک  در 

قهرمان هـای خوشـحال رمان هـای بسـیاری باشـند. لزومـی نـدارد 

مباننـد. باقـی  عکاسـی  مسـابقات  جنـگ زده  همیشـه های  کـه 

در یـک جهـان مـوازی من قادر هسـتم آن قـدر از زیبایی هـای هرات 

و کوچه هایـش بنویسـم کـه شـاید دیگـر کسـی عاشـق اسـتانبول 

نشـود، شاید!

مقاصد گردشگری ناشناخته در جهان؛ بعد از کرونا کجا برویم؟
براساس آمارها، ورود گردشگران به مقاصد توریستی جهان بین ماه های جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۰میالدی به دلیل همه گیری کویید۱۹ به طور   

اوسط ۷۲درصد کاهش داشت و اکنون در آغاز سال ۲۰۲۱نیز بسیاری از مردم جهان همچنان از ترس کرونا یا به دلیل قرنطینه و محدودیت های دیگر 
امکان سفر ندارند. صنعت گردشگری در متام مقاصد توریستی جهان به شدت تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته، اما آن دسته از کشورها و مناطقی که 

عمده درآمد ناخالص شان به گردشگری بستگی دارد، طبعا از این رویداد آسیب بسیار بیشرتی دیده اند. بعد از کرونا به کدام شان سفر کنیم؟ اروپای 
پنهان ، مکان های گردش گری جایگزین در اسپانیا ، کرواسی؛ تاکستان های امتداد ساحل داملاسی، مونته نگرو؛ اسکی متفاوت و مناظر بکر، آسیا و 

اقیانوس آرام را دریابید، گردشگری در فیجی، فیلیپین؛ جزایر پنهان و... مناطق است که بیشرت گردشگران جهان را به خودش اختصاص داده است.

عادله زمانی

شمیم فروتن 



ستاره شناسان موفق به 

)سیاره  ابرزمین  کشف 

فراخورشیدی( جدیدی در 

کهکشان راه شیری شدند 

زمین  برابر  دو  حدود  که 

سه   نیز  آن  کثافت  و  بوده 

برابر سیاره ماست. استفان 

فراخورشیدی  سیاره  این  درباره  کالیفرنیا  دانشگاه  فزیکدان  کین، 

خود  ستاره  دور  یک بار  طی ۱۲ساعت   561b-TOI سیاره  می گوید: 

می چرخد.

ستاره های این سیاره نیز درواقع گروهی از ستاره های نادر هستند که 

نام دیسک ضخیم کهکشانی بر آن ها گذاشته شده است. علت نادر 

آهن  و  منیزیم  مانند  کم تری  عنارص سنگین  به  مربوط  نیز  آن  بودن 

است که آن را از نظر کیمیاوی متفاوت کرده است. دمای این ابرزمین 

به علت نزدیکی به ستاره خود بسیار باال است و به بیش از ۱۷۰۰درجه 

سلسیوس می رسد.

باوجود جرم، بیشر تراکم آن با زمین برابر است و این موضوع موجب 

تعجب ستاره شناسان شده است. به همین دلیل آن را یک سیاره قدیمی 

-TOI در کهکشان راه شیری دانسته اند. ستاره شناسان معتقدند سیاره

561b عمری حدود ده  میلیارد سال دارد؛ زیرا تراکم پایین آن نشان از 

سن بیشر آن دارد.

روز اول سال1400 یک سیاره از کنار 
زمین عبور خواهد کرد

نجوم  انجمن  مدیر 

کرد  اعالم  ایران  آماتوری 

نوروز  اول  روز  در  که 

به   سیاره یی  یک  امسال 

نام ۲۰۰۱FO32 از کنار 

کرد.  خواهد  عبور  زمین 

 ۲۰۰۱FO32 سیاره 

فاصله  از  که  بود  خواهد  زمین  کنار  از  عبوری  سیاره  بزرگ ترین 

۵برابری ماه تا زمین و با رسعت زیاد گذر خواهد کرد. ستاره شناسان 

رسعت حرکت این سیاره را بسیار رسیع عنوان کرده اند، به طوری که 

رصد آن تنها از طریق تلسکوپ و فقط جابجایی آن قابل تشخیص 

خواهد بود.

وی اعالم کرد که قطر این سیاره یک کیلومر است و امکان برخورد 

زمین  کنار  از  عبوری  اما رسیع ترین سیاره  دارد؛  وجود  زمین  با  آن 

محسوب خواهد شد.

رسعت حرکت زمین به  دور خورشید ۳۰کیلومر در ثانیه است؛ اما 

این سیاره ۳۴.۴کیلومر در ثانیه حرکت خواهد کرد. اولین سیاره 

ایتالیایی  ستاره شناس  یک  توسط  سال۱۸۰۱  در  شناخته شده 

شناسایی شد و از آن زمان تاکنون سیاره های دورتر به عنوان اجرام 

ورانپتونی نام گذاری شده اند.

 

»اپل« در حال تست سیستم 
خنک کننده محفظه بخار برای 

گوشی های آیفون است
معروف  تحلیلگر  یک 

این  که  کرد  عنوان  اپل 

برای  دارد  قصد  رشکت 

نسل  آیفون  گوشی های 

سیستم  از  جدید 

پیرفته یی  خنک کننده 

استفاده کند. احتاالً اپل 

جدید  گوشی های  در 

کرد.  خواهد  استفاده  خنک کننده  پیرفته  سیستم های  از  آیفون 

»مینگ چی کو« عنوان کرد که احتاالً آیفون های ۱۳اپل با این فناوری 

جدید عرضه خواهند شد. معموال گرم  شدن بیش ازحد گوشی به دلیل 

بار زیاد چیپست اتفاق می افتد.

در سیستم جدید اپل، محفظه بخار، از بخار آب یا مایع دیگر در اثر گرما 

پر می شود. از طرفی این حرارت از طریق شاسی گوشی خارج شده 

و این سیستم باعث خنک  شدن دستگاه خواهد شد. در این چرخه 

سیستم خنک کننده، بخار تولیدشده را مجدداً به حالت مایع درمی آورد.

دلیل استفاده  نکردن از این سیستم خنک کننده در آیفون های فعلی، 

عدم موفقیت آن و تطابق با استندردهای اپل بوده است؛ اما احتاالً در 

آینده گوشی های پرچم دار این رشکت به سیستم خنک کننده محفظه 

بخار مجهز خواهد شد. کو معتقد است این فناوری برای متام گوشی های 

5G رضوری است؛ زیرا فناوری5G باعث گرم  شدن گوشی های نسل 

جدید خواهد شد. پیش از این گوشی های سامسونگ، ریزر و ال جی 

نیز از این سیستم برای خنک شدن استفاده کرده بودند.

دانـش و تکـنالوژی
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کشف یک ابرزمین سنگی در اطراف 
ستاره یی قدیمی کهکشان راه شیری

»ماموت پشمین یک گونه از فیل منقرض شده از 

رده ماموت است که از اواسط دور »پلیستوسن« تا 

جانور  این  می کرد.  زندگی  »هولوسن«  دور  اوایل 

به خوبی با اقلیم عرص یخبندان سازگاری یافته بود، 

و ازاین رو توانست در زیستگاه های اروپا، شال آسیا 

و شال امریکا زندگی کند.

بلند  موهایی  و  ضخیم  چربی  الیه  پشمین  ماموت 

برابر رسما بسیار  او در  از  داشت که برای حفاظت 

خوب بود و می توان گفت ماموت مجهزی بوده است!

 ماموت پشمین نر، بین ۲٫۷ تا ۳٫۴مر ارتفاع و تا 

حدود ۶تن وزن داشتند. ماده ها 

تا   ۲٫۶ بین  و  بودند  کوچک تر 

۴تن  حدود  تا  و  ارتفاع  ۲٫۹مر 

وزن داشتند.

آخرین  پشمین  ماموت 

حدود  و  بود  ماموت ها  گونه 

بیشر  در  پیش  ۱۰٫۰۰۰سال 

اما  شد؛  منقرض  زیستگاه هایش 

تا  آن  از  کوچکی  جمعیت های 

حدود ۵۶۰۰سال پیش در جزیره 

۴۰۰۰سال  حدود  تا  و  ورانگل 

پاول  سنت  جزیره  در  پیش 

ادامه  خود  بقای  به  توانستند 

گسرده  اقلیمی  تغییرات  دهند. 

انسان ها  توسط  شکارشدن  و 

در  که  بودند  عواملی  ازجمله 

نقش  پشمین  ماموت  انقراض 

داشتند.

علل انقراض ماموت ها در کره زمین

ورانگل  جزیره  در  پشمی  ماموت های  آخرین 

در  آن ها  می کردند.  زندگی  قطبی  اقیانوس  در 

۴۰۰۰سال  حدود  یعنی  کوتاه  بسیار  مدت زمان 

پیش درگذشتند.

دانشگاه های  از  بین املللی  تحقیقاتی  تیم  یک 

در  روسیه،  علوم  آکادمی  و  تابینگن  و  هلسینکی 

حال حارض سناریویی را بازسازی کرده اند تا دریابند 

است.  شده  ماموت ها  انقراض  به  منجر  چیزی  چه 

محققان معتقدند ترکیبی از عوامل، مثل جدا شدن 

حتی  و  آب وهوایی  شدید  تغییرات  و  زیستگاه  از 

گسرش انسان ممکن است به رسنوشت غول های 

باستان خامته داده باشد.

در آخرین عرص یخبندان حدود 10 تا 15هزار سال 

تا  اسپانیا  از  شالی  نیمکره  در  ماموت ها  پیش، 

آالسکا گسرده بودند. به دلیل گرم شدن کره زمین 

آن ها  زیستگاه  آغاز شد،  پیش  از 15هزار سال  که 

در شال سایریاا و آالسکا کوچک شد و برخی از 

ماموت ها با باال رفن سطح دریا از رسزمین اصلی در 

جزیره ورانگل جدا شدند، اما آن جمعیت ماموت ها 

هم 7000سال دیگر زنده ماندند.

تیم محققان فنلند، آملان و روسیه ترکیبات ایزوتوپ 

کاربن، نیروژن، گوگرد و اسرانسیوم را در مجموعه 

شال  ماموت  دندان های  و  استخوان ها  از  بزرگی 

بررسی  ورانگل  جزیره  و  یوکان  آالسکا،  سایریاا، 

تغییرات  که  بود  این  بررسی  این  هدف  کردند. 

احتالی در رژیم غذایی ماموت ها و زیستگاه آن ها 

ثبت و شواهدی از اختالل در محیط آن ها پیدا شود. 

نتایج نشان داد که ترکیبات کاربن کالژن و ایزوتوپ 

نیروژن ماموت ورانگل ایسلند تغییر نکرده است و 

با گرم شدن آب وهوا در حدود 10000 سال پیش، 

این مقادیر بدون تغییر باقی مانده اند.

نسل ماموت ها چند سال پیش منقرض شد؟

این نتیجه با یافته های مربوط به ماموت های پشمی 

سال  15هزار  که  روسیه  و  اوکراین  دشت های  از 

پیش و ماموت های جزیره سنت پاول در آالسکا که 

600سال پیش ناپدید شده اند، مغایر است. در هر 

تغییرات  این جمعیت،  دو مورد، آخرین منایندگان 

چشمگیری در ترکیب ایزوتوپیک خود نشان دادند، 

که نشانگر تغییرات در محیط آن ها است.

مطالعات اولیه DNA نشان می دهد که ماموت های 

متابولیسم  در  جهش هایی  دارای  ورانگل  جزیره 

تفاوت  مطالعه،  این  در  تیم  این  بوده اند.  چربی 

و  ورانگل  جزیره  ماموت های  بین  را  جالب توجهی 

پیشینیان عرص یخبندان آن ها مشاهده کردند که 

مقادیر ایزوتوپ کاربنات حاکی از تفاوت در چربی ها 

و کربوهیدرات ها در رژیم های جمعیتی است.

ما  می گوید:  رابطه  این  در  آرپپ  لورا  داکر 

گرایش  نشان دهنده  موضوع  این  می کنیم  فکر 

ماموت های سایریاا است که به ذخایر چربی خود 

برای زنده ماندن در طول زمستان های بسیار سخت 

ماموت های  درحالی که  می کنند،  تکیه  یخبندان 

ورانگل که در رشایط مالیم زندگی می کنند، نیازی 

به این کار ندارند.

دانشگاه  لووموس،  فنلند  طبیعی  تاریخ  موزیم 

برعهده داشت.  را  تیم محققان  هلسینکی هدایت 

و  گوگرد  مقادیر  حاوی  استخوان ها  همچنین 

اسرانسیوم بودند که نشان می دهد هوازدگی بسر 

تا پایان وجود جمعیت ماموت شدت می یابد و این 

ممکن است بر کیفیت آب آشامیدنی ماموت ها تأثیر 

داشته باشد.

ناگهان  پشمین  ماموت های  آخرین  چرا 

ناپدید شدند؟

وقایع  دلیل  به  آن ها  که  می کنند  گان  محققان 

و  باران  و  شدید  آب وهوای  تغییر  مانند  کوتاه مدت 

رویداد  یک  که  صورت  این  به  گذشته اند،  در  برف 

از  ضخیم  الیه  یک  در  را  زمین  می تواند  یخ زدگی 

یخ بپوشاند و حیوانات در یافن غذای کافی دچار 

چالش شوند. این چالش می تواند منجر به کاهش 

چشمگیر جمعیت و درنهایت انقراض آن ها شود.

گسرش  می تواند  احتالی  عوامل  از  دیگر  یکی 

باستان شناسی  شواهد  اولین  باشد.  انسان ها 

انسان در جزیره ورانگل تنها چندصد سال پس از 

یافن  احتال  است.  ماموت  استخوان  جدیدترین 

شواهدی مبنی بر شکار انسان در ماموت های جزیره 

ورانگل بسیار ناچیز است؛ بااین وجود منی توان سهم 

انسانی در انقراض را رد کرد.

 این مطالعه نشان می دهد که چگونه جمعیت های 

به  به ویژه  بزرگ،  پستانداران  از  جداشده  کوچک 

در  انسان  رفتار  و  محیطی  شدید  تاثیرات  دلیل 

معرض خطر انقراض هستند. یک نکته مهم در این 

مورد این است که می توانیم با محافظت از جمعیتی 

که جدا از یکدیگر نیستند، در حفظ گونه ها موفق 

باشیم.

زنده شدن ماموت ها

امریکایی  مشهور  ژنتیک  متخصص  چرچ،  جرج 

گذشت  با  است  ممکن  ماموت ها  می گوید: 

4000سال از انقراض شان دوباره روی زمین ظاهر 

شوند.

 The Huffington با در مصاحبه یی  دانشمند  این 

Post امریکا یادآوری کرد که ممکن است این امر، 

هفت تا ده سال دیگر اتفاق بیافتد.

موجودات  شدن  زنده  خصوص  در  کلی  تصور 

ژوراسیک«  »پارک  فلم  از  می توان  را  منقرض شده 

دریافت کرد. اوالً، دانشمندان از تندراهای یخ زده، 

و  آوردند  دست  به  را  ماموت ها  دی ان ای  بقایای 

منتقل  آسیایی  فیل  به ژن  را  این دی ان ای  سپس 

کردند )این کار در البراتوار چرچ پیش تر انجام شده 

بود(. این دو نوع آن قدر به هم نزدیک اند که به گفته 

چرچ، اگر ماموت ها امروز زنده بودند، می توانستند با 

این فیل ها زادوولد کنند.

که  داد  تغییر  آن طور  را  فیل  دی ان ای  بتوان  اگر 

بیشر شبیه به دی ان ای ماموت شود، آن وقت ممکن 

است فیل های امروزی به طور کامل به یک موجود 

مودار عظیم الجثه تبدیل شوند.

پروفسور  ریاست  به  دانشمندان  تیم  پیش ازاین، 

به  که  را  فناوری یی  هاروارد،  دانشگاه  از  مذکور 

این  کردند.  ارائه  است  مشهور   CRISPR-Cas9

و  زنده  موجود  هر  ژنوم  ساختار  می تواند  فناوری 

کند؛  جابجا  یا  و  حذف  دهد،  تغییر  را  گیاهی  یا 

ضمن آن که این کار را راحت تر و ارزان تر از سایر 

روش ها انجام خواهد داد )می توانید این کار را کار 

ویراستار  در  جایگزین«   — کردن  پیدا   « بخش  با 

من کمپیوترتان مقایسه کنید(.

چرچ و همفکران او می گویند که این کار در خصوص 

ایجاد پارک رسگرمی ماموت ها نیست. امید هست 

رسما،  تحمل  توانایی  با  آسیایی  فیل های  این  که 

تایگاها  و  توندراها  گسرده  بخش های  در  بتوانند 

به  شوند.  ساکن  شالی  امریکای  و  اوراسیا  در 

از  می تواند  اوالً  پروژه  این  دانشمندان،  عقیده 

فیل های  انقراض  به  تهدید 

که  کند  جلوگیری  آسیایی 

زیستگاه های  ترتیب  بدین 

داد.  را گسرش خواهد  آن ها 

ثانیاً ظهور ماموت ها در توندرا 

به  دانشمند  این  گفته  به 

احیای مراتع باستانی در این 

می کند؛  کمک  وسیع  منطقه 

درواقع همراه با بازگشت این 

بهبود  و  حیوانات عظیم الجثه 

اتفاق  محلی  اکوسیستم 

می افتد.

می توانند  دانشمندان 

دوباره ماموت ها را زنده کنند؟

امیدوارند  روسی  دانشمندان 

پوست  از  بااستفاده 

ماموت  یک  از  کشف شده 

پشمی، بتوانند بار دیگر نسل 

ماموت که حیوانی منقرض شده به حساب می آید را 

زنده کنند.

پیدا  لیاخوفسکی  جزایر  در  حیوان  این  پوست 

زنده  سلول  جستجوی  در  اکنون  محققان  و  شده 

آن ها  از  بتوانند  تا  هستند  ماموت  این  پوست  در 

کنند.  استفاده  این حیوان  احتالی  احیای  برای 

زمینه  این  در  را  خود  تحقیقات  روسی  محققان 

آزمایشگاه  در  که  پروژه  این  در  داده اند.  گسرش 

دانشمندان  می گیرد،  صورت  روسیه  شبیه سازی 

محققان  با  همکاری  حال  در  هم  جنوبی  کوریای 

روسی هستند. به گفته روس ها، محققان کوریای 

بهرین  پیداشده،  دارند که پوست  اعتقاد  جنوبی 

با  ماموت ها  شبیه سازی  احتال  برای  وسیله 

استفاده از کشف سلول های زنده است.

دانشمندان در امریکا نیز برای احیای نوعی کبوتر 

منقرض شده  گونه  یک  که  می کنند  وحشی  تالش 

از تیره کبوتر ها در امریکای شالی است و زمانی 

یا  شالی  امریکای  در  پرنده  گونه  فراوان ترین 

سعی  همین طور  است.  بوده  جهان  در  احتاال 

از  بزرگی  پرنده  می سی سی پی،  باقرقره  دارند 

در  که  کند  احیا  را  اروپا  باقرقره ییان  خانواده 

نیوانگلند زندگی می کرد و در سال ۱۳۱۱شمسی/ 

۱۹۳۲ میالدی منقرض شده بود..

بررسی  حال  در  دانشمندان  انگلستان  در 

نام  به  بی پرواز  پرندگان  از  گونه یی  احیای  امکان 

نوزدهم  قرن  اواخر  که  هستند  بزرگ  ماهیگیری 

هم  جنوبی  آفریقای  در  شد.  منقرض  میالدی 

حیوانات  مشهورترین  از  یکی  کواگا،  زرافه  احیای 

دارد.  قرار  بررسی  تحت  آفریقایی  منقرض شده 

همچنین در کره جنوبی، ژاپن و ایاالت متحده سه 

تیم جداگانه در حال رقابت هستند تا مناد جانوران 

عرص یخبندان، یعنی ماموت پشمی را احیا کنند.

پروفسور جرج چرچ از دانشکده طبی هاروارد نیز به 

دنبال احیای ماموت یا فیل پشمی بزرگ از طریق 

ویرایش ژن های ماموت در ژن های فیل است..

اولیه  حیوانات  مانند  احیاشده  حیوانات  آیا 

خواهند بود؟

به  به هیچ وجه  احیا می شوند  که  گونه هایی  خیر، 

نخواهند  منقرض شده  حیوانات  شبیه  کامل  طور 

بود. برای مثال، اگر چرچ موفق به انجام کاری که 

در تالش برای انجام آن است، بشود؛ یک ماموت 

ایجاد  که  حیوانی  بل  شد.  نخواهد  ایجاد  واقعی 

می شود فیلی است که بخش هایی از دی ان ای آن 

به شکل گزینش شده با دی ان ای ماموت جایگزین 

الیه  با  پشالو  حیوانی  حیوان،  این  شده اند. 

ضخیمی از چربی بدنی عایق گرما و هموگلوبینی 

است که می تواند در دما های زیر صفر اکسیژن را 

در بدن حمل کند. به عبارت دیگر، حیوان جدید 

شبیه ماموت است، اما در واقعیت فیلی است که 

دی ان ای آن طوری تغییر کرده که بتواند در رسما 

زندگی کند؛ نیمی فیل و نیمی ماموت.
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ماموت؛ پدرکالن فیل های امروزی

فیل های عظیم الجثه که منقرض شدند
ماموت )نام علمی: Mammuthus( گونه یی از پستانداران گیاه خوار بزرگ و منقرض شده از خانواده فیل است. ماموت در 

آغاز دور پلیوسن در حدود ۵ میلیون سال پیش به وجود آمد و تا حدود ۴۰۰۰سال پیش نیز توانست به بقای خود ادامه دهد. 

ماموت در امریکای شاملی، اروپا و شامل آسیا هامنند سیربی می زیسته و بدنش از موهای بلند پوشیده بوده و عاج دراز و 

پیچ داری داشته  است.



و  روسیه  دولت  مخالفان  رهر  ناوالنی،  الکسی 

رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  رسسخت  منتقد 

روسیه، هنگام ورود به میدان هوایی مسکو، از سوی 

نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد.

به گزارش صدای امریکا، خرگزاری اسوشیتدپرس دو 

روز پیش به نقل از سازمان خدمات زندان های مسکو 

گزارش داد که آقای ناوالنی پس از بازگشت از آملان، 

بازداشت شده است.

رهر  که  داده  گزارش  همچنان  اسوشیتدپرس 

مخالفان روسیه ظاهرا تحت هیچ فشاری برای ترک 

آملان قرار نداشت و به خواست خود تصمیم گرفته که 

برلین را ترک کند.

او را به  ناوالنی هنگام سوار شدن به هواپیایی  که 

مسکو می رساند، در مورد احتال بازداشت شدنش 

بیگناه  مردی  من  است؛  ناممکن  »این  بود:  گفته 

هستم.«

داده  گزارش  در  فارسی  بی بی سی  حال،  همین  در 

که امریکا و چندین دولت اروپایی از روسیه خواستند 

مخالف  رسشناس  سیاست مدار  ناوالنی،  آلکسی  تا 

پوتین را آزاد کند.

ناوالنی  بازداشت  از  امریکا  وزیرخارجه  پمپئو،  مایک 

انتقاد کرده و خواستار آزادی بی قید و رشط او شده 

است. پمپئو در توییر خود نوشته است:»از تصمیم 

بازداشت آلکسی ناوالنی بسیار نگران شدم. رهران 

رقبای شان  از  دارند،  نفس  به  اعتاد  که  سیاسی 

نیازی منی بینند که مخالفان سیاسی  و  منی ترسند 

خود را بازداشت یا علیه آن ها خشونت اعال کنند.«

نیز  بایدن  جو  ملی  امنیت  مشاور  سولیوان  جیک 

خواستار آزادی فوری آقای ناوالنی و مجازات کسانی 

شده که قصد جان او را کردند.

در اتحادیه اروپا فرانسه، ایتالیا و شارل میشل رییس 

شورای اروپا واکنشی مشابه نشان دادند.

آقای  فوری  آزادی  خواستار  اروپا  شورای  رییس 

فراکسیون  رهر  توسک  دونالد  است.  شده  ناوالنی 

زندان  که  گفت  هم  اروپا  پارملان  در  محافظه کاران 

قبال نتوانست ناوالنی را در هم بشکند و این بار هم 

منی تواند.

از  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  نیز  بریتانیا  دولت 

اضافه  و  است  نگران  عمیقا  ناوالنی  آقای  بازداشت 

کرد که به جای پی گرد قضایی، قربانی این جنایت 

هولناک، مقامات روسیه باید بررسی کنند چگونه یک 

قرار  استفاده  مورد  روسیه  خاک  در  شیمیایی  سالح 

گرفته است.

خواسته اند  روسیه  از  اروپایی  دولت های  و  امریکا 

این کشورها  اما  کنند  آزاد  را  مخالفان  رهر  این  که 

اقدامات  تحریم  اعال  به  موضع گیری های خود  در 

تنبیهی علیه مسکو اشاره نکرده اند.

بازداشت ناوالنی؛ چه اتفاقی افتاد؟

که  نوشته  خود  گزارش  در  همچنان  بی بی سی 

از  مملو  مخالفان  شاخص  چهره  این  هواپیای 

خرنگاران از جمله آندری کوزنکو از رسویس روسی 

شده  داده  هشدار  ناوالنی  آقای  به  بود.  بی بی سی 

بازداشت  است  ممکن  بازگشت،  بدو  در  که  بود 

یکشنبه  بعدازظهر  و همرسش  او  این وجود  با  شود، 

میدان هوایی  راهی  برلین  از  پروازی  با  )28 جدی( 

ونوکووای مسکو شده بودند. او از هوادارانش خواسته 

بود به استقبالش بروند.

هوایی  میدان  در  بود  قرار  که  ناوالنی  آلکسی  پرواز 

مسکو مسکو بنشیند اما اندکی پیش از فرود، خدمه 

پرواز اعالم کرد به دلیل نقض فنی در میدان هوایی 

بین املللی رشمتیوو در مسکو به زمین نشست.

بر اساس گزارش ها، شاری از طرفداران آقای ناوالنی 

نیز در میدان هوایی ونوکووای مسکو بازداشت شدند

آقای ناوالنی پیش از اینکه ماموران لباس شخصی او 

را با خود برند همرسش را بوسید و از او خداحافظی 

کرد.

مقام های روسیه می گویند او مقررات آزادی مروط 

خود را نقض کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرده که ایران به 

عدم  بابت  دالر  میلیون   16 از  بیش  بدهکاری  دلیل 

پرداخت حق عضویت خود به این سازمان، حق رای در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نخواهد داشت.

سازمان  منشور   19 ماده  طبق  العربیه،  گزارش  به 

ملل متحد، در صورتی که کشورهای عضو حق عضویت 

خود را بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خویش 

در مجمع عمومی سازمان ملل را از دست می دهند.

نامۀ  در  ملل متحد  سازمان  دبیرکل  گوتریش  آنتونی 

عمومی  مجمع  هفتادوپنجمین  رییس  ولکانبوزکر  به 

کشورهای  بدهی  اعالم  ضمن  ملل متحد،  سازمان 

کشورهای  مورد  در  رای  حق  توقف  خواستار  بدهکار 

جمهوری افریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، 

شده  سائوتومه  و  زیمبابوه  جنوبی،  سودان  سومالی، 

است.

حق عضویت ایران ساالنه حدود 5٫5 میلیون دالر بوده 

نامه  طبق  است.  نشده   پرداخت  سال  سه  تقریباً  که 

دبیرکل سازمان ملل، ایران بدهکارترین کشور به این 

سازمان بین املللی است.

دلیل  به  که  بود  کرده  درخواست  ایران  این،  از  پیش 

تحریم های امریکا حق عضویت خود را به ارزی غیر از 

دالر پرداخت کند. با وجود این که سازمان ملل در سال 

2019 با پیشنهاد ایران موافقت کرده بود اما تاکنون 

که مجموع بدهی ایران به 16 میلیون و 251 هزار و 

298 دالر رسیده و این مبلغ پرداخت نشده  است.

گفتنی است، بودجه سال 2021 سازمان ملل متحد 

حدود 3٫2 میلیارد دالر بوده که از طریق حق عضویت 

اجباری و مشارکت داوطلبانه اعضا تأمین می شود. 

ایاالت متحده امریکا با پرداخت بیش از یک پنجم این 

ملل  سازمان  بودجه  تأمین  در  سهم  بیشرین  مبلغ، 

متحد را برعهده دارد.

هم زمان با نزدیک شدن مراسم تحلیف جو بایدن 

مقام های  امریکا،  منتخب  رییس جمهوری  عنوان  به 

تحقیقات  و  بررسی  که  داده اند  گزارش  کشور  این 

گسردۀ را به شمول نیروهای گارد ملی در واشنگن 

دی سی صورت گرفته است.

به  واشنگن  نظامی  مقام های  العربیه،  گزارش  به 

خرگزاری اسوشیتدپرس گفته اند که نگرانی و ترس 

از حمله داخلی هنگام تحلیف بایدن باعث شده که 

قرار  دقیق  بررسی  مورد  امنیتی  جنبه های  متامی 

گیرد.

جرنال رایان مک کارتی، رییس سازمان نیروی زمینی 

امریکا به تازگی به اسوشیتدپرس با تاکید بر این که 

مقام های امریکا از تهدیدهای احتالی آگاه است، 

افزود:»به فرماندهان هشدار داده شده که با نزدیک 

شدن تاریخ تحلیف بایدن بایستی از هر گونه مشکل 

در تیم های خود مطلع باشند.«

او گفت که به همه فرماندهان دستور داده شده تا در 

آستانه برگزاری مراسم سوگند، مراقب رفتار نیروهای 

افزوده که  او همچنان  اما  باشند،  فرمان خود  تحت 

تاکنون شواهدی مبنی بر وجود تهدیدی برای مراسم 

تحلیف مشاهده نشده است.

یک  از  »پس  افزود:  همچنان  امریکایی  جرنال  این 

مترین آموزشی 3ساعته و بررسی اقدامات حفاظتی 

در اطراف کاپیتول، ما دوباره هر یک از افراد موظف 

خواهیم  بررسی  را  حفاظتی  عملیات  این  انجام  به 

کرد.«

ملی  گارد  اعضای  امریکایی،  جرنال  این  گفتۀ  به 

ایاالت متحده درحال آموزش برای رویارویی با هرگونه 

تهدیدها  چگونه  این که  و  داخلی  احتالی  تهدید 

داخلی بالقوه را شناسایی کند، هستند.

به خرگزاری  امریکا  پولیس فدرال  در همین حال، 

قرار  رسبازانی که  سابقه  است،  گفته  اسوشیتدپرش 

جو  تحلیف  مراسم  برای  امریکا  پایتخت  در  است 

بایدن مستقر شوند، بررسی خواهد شد.

این نگرانی پس از آن افزایش یافت که در تحقیقات 

به ساختان  باره حادثه هجوم  چند روز گذشته در 

و  بازنشسته  نظامی  چند  جنوری  ششم  در  کنگره 

حضور  مهاجان  میان  در  پولیس  مامور  تعدادی 

داشته اند.

تهران، فرانسه را به فروش تسلیحات به جنایت کاران جنگی عربستان متهم کرد
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای فرانسوی خود، پاریس را به فروش تسلیحات به جنایتکاران   
جنگی عربستان سعودی متهم کرد. ظریف در توییتی نوشته است:»همکار گرامی شام کار خود در دولت را با فروش سالح به جنایتکاران 

جنگی سعودی آغاز کردید، از اظهارات مهمل نامعقول دربارۀ ایران پرهیز کنید.«
ژان ایو لودریان در گفتگوی اخیر خود با هفته نامه »ژورنال دیامنش« در خصوص اقدامات اخیر ایران گفته بود که تهران برای کسب توان 

تسلیحات هسته یی تالش می کند و از همین رو باید خواستار پایان دادن به این اقدامات شد.
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بازداشت رهرب مخالفان روسیه؛ امریکا و اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

ایران و 9 کشور دیگر حق رای در سازمان ملل متحد را از دست دادند

نگرانی از حمله احتاملی داخلی در آستانه برگزاری مراسم تحلیف بایدن

7 جــهـان madanyatdai سال دهم   شامره 685       سه شـنبه  30 جدی  1399 ly.com

معدنچیان مدفون شده چینی پس 
از یک هفته هنوز زنده است

عامد رشقی؛ شهروند ایرانی-امریکایی 
که پس از بازداشت از او خربی نیست

کمک رسان چینی اعالم کردند که 12 معدنچی که به علت انفجار درمعدن 

طالی رشق چین زیرآوار دفن شده بودند، پس از یک هفته هنوز زنده هستند.

به گزارش یورونیوز، نیروهای کمک رسان ابراز امیدواری کردند که این کارگران 

که در فاصله 600 مری زیرزمین گرفتار شده اند، نجات یابند.

از طریق  موفق شده اند  معدنچیان  این  رسمی چین،  به گزارش خرگزاری 

مجرای باریکی که نیروهای کمک رسان حفر کرده بودند، با آن ها ارتباط برقرار 

کنند و سپس نیروهای کمک رسان توانستند که به  وسیلٔه طناب های باریک 

برای گرفتارشدگان خوراک، دوا، کاغذ و قلم بفرستند.

نیروهای  یادداشتی،  ارسال  با  توانسته اند  میان  این  از  گرچه ۱۲معدنچی 

از زنده بودن خود مطلع کنند، کمک رسان ها به امید یافن  کمک رسان را 

خری از دیگر معدنچیان، چندین مجرای باریک دیگر نیز حفر کرده اند.

تاهنوز از رسنوشت ۱۰تن دیگر خری در دست نیست.

هفتٔه گذشته، انفجاری در معدن هوشان، واقع در والیت شاندونگ چین، 

ورودی این معدن را مسدود کرد و سبب شد ۲۲ کارگر از روز دهم جنوری در 

زیر آوار دفن شوند و ارتباط آن ها با بیرون به کلی قطع گردد.

در همین حال، برخی از رسانه ها گزارش داده اند که نیروهای کمک رسان 

دست خطی را دریافت کرده که در آن نوشته شده است:»تالش برای نجات 

ما را متوقف نکنید.«

براساس این گزارش ها، 12 معدنچی درخواست دوای بیشری کرده اند که 

از جانب دیگر،  پانسان.  نیز وسایل  و  التهاب  از جمله دواهای ضد درد، 

معدنچیان گرفتارشده پیام داده اند که سطح آب های زیرزمینی باال است.

بر اساس گزارش رسانه های چینی، نیروهای کمک رسان در حال حفر راه هایی 

هستند که امکان خارج کردن معدنچیان فراهم شود.

شبکه خری ان بی سی امریکا گزارش داده است، عاد رشقی که یک 

شهروند ایرانی-امریکایی است، حدود یک ونیم ماه پیش در ایران بازداشت 

شده و تاهنوز از او خری نیست.

بی بی سی  گزارش  به 

به  گزارش  این  فارسی، 

نقل از دوستان خانوادگی 

است  نوشته  رشقی  آقای 

به  جدی  دهم  روز  او  که 

محکمه فراخوانده شده و 

بدون محاکمه به ده سال 

جاسوسی  جرم  به  زندان 

متهم شده است.

قاضی  به  )مشهور  صلواتی  ابوالقاسم  را  او  حکم  گزارش،  این  اساس  بر 

در  سنگین  احکام  صدور  در  طوالنی  سابقه  که  کرده  صادر  صلواتی( 

پرونده های سیاسی و امنیتی دارد و در فهرست تحریم های امریکا است.

هفته گذشته رسانه های ایران گزارش دادند که »عاد ادوارد رشقی« هنگام 

تالش برای خروج از ایران بازداشت شده است.

باشگاه خرنگاران جوان نوشته که او به »جاسوسی و جمع آوری اطالعات 

نظامی« به ده سال حبس محکوم شده و با قرار وثیقه آزاد شده بود که قبل 

از برگزاری محکمه تجدید نظر، قصد فرار داشت.

گفته می شود که آقای رشقی در والیت آذربایجان غربی در نزدیک مرز عراق 

بازداشت شده است.

خانواده آقای رشقی در بیانیه یی که به دست ان بی سی رسیده، گفته اند که 

از حدود شش هفته پیش از او خری ندارند.

آن ها گفته اند که منی دانند آقای رشقی کجا زندانی است و چه کسانی او را 

بازداشت کرده اند و برای سالمت او »تنها دعا می کنند.«

ان بی سی در گزارش خود بازداشت و زندانی شدن آقای رشقی در آستانه 

ریاست جمهوری جو بایدن را مانعی تازه برای کابینه آقای بایدن توصیف 

کرده که می گوید به دنبال احیای دیپلاسی در قبال ایران است.

رسمایه گذار  رسآوا،  هلدینگ  بین امللل  معاون  عنوان  به  رشقی  عاد 

بزرگ ترین فروشگاه های اینرنتی ایران از جمله دیجی کاال و دیوار معرفی 

شده بود.

اما رسآوا در بیانیه یی گفت که آقای رشقی از جوزای ۱۳۹۶ تا ثور ۱۳۹۷ 

به عنوان مشاور با این رشکت همکاری داشته است و بر اساس پی گیری   

نهادهای قضایی، هیچ گونه ارتباطی بین این پرونده با رشکت و مدیران رسآوا 

وجود ندارد.

گزارش ان بی سی می گوید: عاد رشقی که در سال ۲۰۱۶ به ایران برگشته 

بود، در اپریل ۲۰۱۸ بازداشت شده و تا دسامر هان سال در اوین زندانی 

بوده و سپس با وثیقه آزاد شده است.

در حال حارض، دست کم سه ایرانی-امریکایی دیگر هم در حال گذراندن 

زندانی  از سال ۲۰۱۵  ایران هستند. سیامک منازی  در  محکومیت خود 

از  به دلیل وضعیت سالمتی در دوره مرخصی  باقر منازی  و پدرش  است 

زندان است. مراد طاهباز هم که در پرونده فعاالن محیط زیست بازداشت 

شد، شهروند ایرانی- امریکایی دیگری است که تابعیت بریتانیا را هم دارد.
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اتلتیک بیلبائو سومین تیم پرافتخار اسپانیا
اتلتیک بیلبائو با برتری یک شنبه برابر بارسلونا در سوپرجام اسپانیا توانست به سومین تیم پرافتخار اسپانیا بدل شود. این تیم در سوپر جام فوتبال   

اسپانیا توانست در وقت های اضافه بارسلونا را شکست دهد و قهرمان شود. آنها با عبور از رئال فینالیست شده بودند.
با سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی، اتلتیک بیلبائو اکنون چهارمین تیم پرافتخار سوپرجام اسپانیاست. اولین قهرمانی در سال 1984 به دلیل فتح دوگانه 
داخلی، بدون برگزاری بازی و به شکل خودکار به بیلبائو تقدیم شد.اما دو قهرمانی بعدی در رشایطی به دست آمده که بیلبائو بدون فتح جام به این 

مسابقه رسیده است، در سال 2015 به عنوان نایب قهرمان کوپادل ری به مصاف بارسلونا رفت و در این دوره، به عنوان فینالیست کوپادل ری در مسابقات 
حضور داشت.

پر افتخارترین تیم های سوپر کاپ اسپانیا: بارسلونا 13 قهرمانی؛ رئال مادرید 11 قهرمانی؛ اتلتیک بیلبائو 3 قهرمانی؛ دپورتیو الکرونیا 3 قهرمانی؛ 
اتلتیکو مادرید 2 قهرمانی؛ والنسیا 1 قهرمانی و سویا 1 قهرمانی.

وقتـی  بایـدن، رییس جمهور منتخب وارد دفر بیضوی شـود؛ تنها 100روز   

تـا اول مـاه مـی )رضب االجل برای ایاالت متحده در موافقت نامه سـال گذشـته 

دوحـه بـا طالبـان( باقـی می مانـد مبنـی بـر اینکـه متـام رسبـازان خـود را از 

افغانستان خارج کند.

خـروج نیروهـا همـراه بـا آتش بـس بیـن طالبـان و نیروهـای ایـاالت متحـده و 

تعهـد متقابـل طالبـان به منظـور بازداشـن القاعـده و هـر گـروه )تروریسـتی( 

دیگـر از انجـام حمالت از افغانسـتان، قـرار بود برای گفتگوهـای بین االفغانی، 

آتش بس دایمی و جامع،  مسـیر نقشـه راه سیاسـی افغانسـتان را هموار کند.

هم زمان در اعالمیه یی مشـرک در کابل، ایاالت متحده و حکومت افغانسـتان 

متعهد شـدند که به صورت مشـرک بـرای توافق صلح پایـدار و همه جانبه کار 

کننـد، به شـمول چهـار مـورد »خـروج نیروهـای ایـاالت متحـده، ضانت هـای 

ضدتروریسـتی طالبـان، آتش بـس فراگیر و نقشـه راه سیاسـی« که شـامل این 

موافقت نامه انـد.

هـر دو اعالمیـه و موافقت نامـه فـروری2020، توضیح داده  اند کـه این مولفه ها 

متقابـل،  وابسـتگی  دارای  مـوارد  دیگـر  میـان  در  یک دیگرنـد.  بـه  متکـی 

موافقت نامـه، مـورد آتـی را اجرایـی کـرد و فراهم سـازی گفتگوهـا آتش بـس و 

توافق نامه سیاسـی بین طالبان و جمهوری اسـالمی افغانسـتان در مدت زمان 

13مـاه و 3هفتـه -از 10مـارچ2020 تـا اول مـی2021، قبـل از تکمیـل خـروج 

نیروهـای ایـاالت متحـده ادامـه خواهـد یافت.

خـروج نیروهـا، وابسـته بـه نتیجه  موفقانـه گفتگوها نیسـت. همچنین دولت 

امریـکا کنـرول خـود را بـر اعـزام نیروهـا از دسـت منی دهـد؛ امـا ایـن برنامـه 

بـه گفتگوهـا فرصـت می دهـد قبـل از خـروج کامـل نیروهـای ایـاالت متحده، 

پیرفـت قابـل  اطمینان داشـته باشـد.

امـا گفتگوهـا با تأخیـر 6ماهه به جای مارچ، در سـپتمر2020 آغاز شـد. تأخیر 

در اجرایی شـدن دیگـر مولفه هـای موافقت نامـه، زمان بنـدی پالن شـده را برهم 

زد. دولـت بایـدن، بایـد تعهـد ایـاالت متحـده بـه توافق نامـه را به طـور مجـدد 

تاییـد کنـد؛ درحالی کـه به دنبـال اجـاع افغانـی، منطقه یـی و بین املللـی در 

زمـان واحد اسـت. 

تعییـن رضب االجـل 6ماهـه برای خـروج، وابسـتگی متقابل مولفه های پروسـۀ 

صلـح را هان گونـه کـه در توافق نامـه و بیانیـه در نظـر گرفتـه شـده، تثبیـت 

می کنـد. نیروهـای ایـاالت متحـده، بـدون در نظـر گرفـن نتیجـه گفتگـوی 

بین االفغانـی بایـد در آخـر شـش ماه تعیین شـده خـارج شـوند.

در واشـنگن مناظـرات عمومـی به طـور معمـول درمـورد پالیسـی افغانسـتان 

خـروج  آن  و  اسـت  متمرکـز  فکتـور  یـک  روی  فقـط  کوته نظرانـه  به صـورت 

نیروهـای ایـاالت متحـده اسـت و مشـخص روی اینکـه ادارۀ بایـدن بایـد ایـن 

رشط موافقت نامـه مبنـی بر خـروج متام نیروهـای ایاالت 

متحـده را تـا اول مـاه مـی عملـی کنـد. 

ترجیـح  او  کـه  گفـت  کمپایـن  در جریـان  بایـدن  آقـای 

می دهـد نیروهـای جنگی را خـارج و یک نیـروی کوچک 

ضدتروریـزم را حفـظ کنـد؛ اما چنین تصمیـم یک جانبه، 

توافق نامـه دوحـه را منسـوخ می کنـد، قسـمی که یـادآور 

رییس جمهـور  توسـط  ایـران  بـا  هسـته یی  توافـق  لغـو 

ترمـپ خواهـد بود.

] اسـالمی  جمهـوری  بـا  گفتگوهـا  توقـف  بـا  طالبـان 

بـه  راه سیاسـی،  نقشـه  و  آتش بـس  دربـاره  افغانسـتان] 

جنـگ علیـه ایاالت متحده بازخواهند گشـت و اسـتدالل 

خواهنـد کـرد کـه دیگـر مسـوول ضانت هـای مقابلـه با 

تروریـزم نخواهنـد بـود. 

حایـت  از  طالبـان  احتـاال  رشایطـی،  چنیـن  تحـت 

شـد.  خواهنـد  برخـوردار  قبـل  از  وسـیع تر  بین املللـی 

به پـاس تالش هـای زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه دولـت در حال خامتـه برای 

مصالحـه افغانـی؛ روسـیه، چیـن و پاکسـتان پروسـه دوحـه را حایـت کردنـد؛ 

هرچنـد ایـران در حالت انتقـادی قرار دارد و به عنوان مخرب عمل نکرده اسـت. 

ایـن اوضـاع در تعهدهـای واشـنگن مبنـی بـر خـروج نیروها پیش بینی شـده 

بـود کـه قدرت هـای آسـیایی [آن را] به عنـوان منفعـت اساسـی ملـی در نظـر 

می گیرنـد. ایـاالت متحـده اگـر موافقت نامه را منسـوخ اعالم کند این کشـورها 

از درخواسـت طالبـان مبنـی بـر خـروج حایت خواهنـد کرد.

همچنیـن احتـال دارد کـه روسـیه پروسـۀ مسـکو را دوبـاره آغاز کند؛ سلسـله 

نشسـت های بین املللـی کـه در دسـامر2016 راه انـدازی شـد. 

ایـن نشسـت ها )گفتگـوی بین االفغانـی( در فـروی2019 در مسـکو بـه اوج 

خـود رسـید و گـروه بزرگـی از افغان هـای صاحـب قـدرت و طالبـان را شـامل 

می شـد؛ هرچنـد در مـارچ2019 رسگـی الوروف، وزیـر خارجـه روسـیه به حایت 

از تالش هـای خلیـل زاد، تعلیـق پروسـه را اعـالن کـرد. 

در دسـامر2019، در جریـان مالقـات از مسـکو، مـن درک کـردم کـه روسـیه 

آمـاده اسـت پروسـه مسـکو را دوبـاره راه بینـدازد، بـا اطـالع مختـرص درصورتـی 

کـه پروسـه دوحـه متوقـف و یـا دچـار فروپاشـی شـود، طالبـان و تعـداد زیـادی 

از رهـران سیاسـی افغانسـتان همـراه بـا همسـایه ها رشکـت خواهنـد کـرد. در 

چنیـن وضعیـت، موقـف واشـنگن نسـبت بـه اکنـون ضعیف تـر خواهـد بـود.

مکانیزم ضعیف برای همبستگی مولفه های توافق نامه 

تاخیـر در آغـاز مذاکـرات بـه  ایـن علـت بـود کـه حکومـت افغانسـتان قبـل از 

رهایـی پنج هـزار زندانـی بر ضانت های بیشـر ارصار می کرد. رهایـی زندانیان 

تقاضـای طالبـان بـود کـه در توافق نامـه دوحـه به عنـوان پیـش رشط مذاکـرات 

گنجانـده شـده بـود. )امـا در بیانیـه مشـرک وجود نداشـت(

زندانیـان توسـط حکومت افغانسـتان نگه داری می شـدند، نه امریـکا. حکومت 

و مـردم افغانسـتان به صـورت معقول نگـران آن بودند؛ درحالی کـه طالبان وعده 

دادنـد کـه زندانیـان هیـچ تهدیـدی را متوجـه امریـکا و متحدانـش منی کننـد؛ 

امـا بـرای بازگشـت زندانیان در جنگ با دولت افغانسـتان، هیـچ تضمینی ارایه 

نکردند.

حـل اختـالف بـا حکومـت افغانسـتان دربـاره رهایـی زندانیـان، شـش ماه طول 

کشـید. طالبـان ادعـا کردند که واشـنگن در عملـی کردن تعهدهایـش درباره 

افغانسـتان  حکومـت  اسـت.  خـورده   شکسـت  زندانیـان  رهایـی  فراهم کـردن 

به صـورت قانونـی ادعـا کـرد کـه رهایی زندانیـان شـامل موافقت نامه  یـی نبوده 

کـه ایـن حکومـت طـرف آن باشـد و هم چنیـن منافـع دولـت افغانسـتان را نیز 

حفـظ منی کـرد.

گروه هـای  دیگـر  و  القاعـده  بـه  تـا  می کنـد  ملـزم  را  طالبـان  موافقت نامـه، 

)تروریسـتی( اجـازه ندهند از خاک افغانسـتان به منظور 

حملـه بـر امریـکا و هم پیانانـش اسـتفاده کننـد؛ امـا 

ایـن موافقت نامـه مشـخص منی کنـد کـه اجرایی شـدن 

ایـن تعهدهـا بـا بخش هـای دیگـر آن مرتبـط اسـت. 

وقتـی طالبـان بـا اتهـام عـدم قطـع روابـط بـا القاعـده 

هیـچ  اجـازۀ  آن هـا  کـه  کردنـد  تاکیـد  شـدند،  مواجـه 

حمله یـی نداده انـد و به صـورت کامـل بـه موافقت نامـه 

عمـل خواهنـد کـرد تـا واشـنگن بـه تعهدهای خـود با 

خـروج نیروها، فراهم سـازی آزادی زندانیـان باقی مانده و 

برداشـن تحریم هـا عمـل کنـد. 

موافقت نامـه هیـچ جدول زمانـی را دربرنـدارد و مقرراتی 

وجـود نـدارد کـه مکانیزمـی بـرای تضمیـن وابسـتگی 

متقابـل خـروج نیروهـای ایـاالت متحـده و ضانت های 

ضدتروریسـتی طالبـان را مشـخص کنـد.

تأخیـر در مذاکـرات، رشایـط بی معنـا و باطـل دیگـری 

را بـر روابـط متقابـل مولفه هـای موافقت نامـه ارایـه کـرده اسـت. ایـاالت متحده 

به مجـرد آغـاز گفتگوهـای بین االفغانـی باید مترکـز خود برای فهرسـت عدالت 

را آغـاز می کـرد و ایـن کار بـه هـدف برداشـن اسـامی طالبـان از آن فهرسـت 

می گرفـت.  تا27اگسـت2020صورت 

به همیـن ترتیـب تـا 29مـی2020، امریـکا اقـدام سیاسـی را به منظور برداشـن 

تحریم هـای شـورای امنیـت ملـل متحـد در مقابـل طالبـان آغـاز منـود و تـا 

ابتدایـی  رهایـی  از  بعـد  را  باقی مانـده  زندانیـان  متـام  رهایـی  10جـون2020 

می کـرد. فراهـم  زندانـی  پنج هـزار 

واشـنگن می توانـد موافقت نامـه را بـا یک بار مذاکـره تعدیل کنـد، درجه بندی 

مجـدد  محاسـبه  همـراه  نیروهـا  خـروج  بـرای  6ماهـه  رضب االجـل  مجـدد 

تاریخ هـای هـدف موافقت نامـه بـرای دیگـر تعهدهایـش به شـمول تعهدهـای 

ضدتروریسـتی طالبـان، به جـای آغـاز احتالـی گفتگوهـا می توانـد مطابـق با 

باشـد. واقعیت 

موضـوع بایـد واضح شـود کـه برنامه ریزی دوبـاره رضب االجل به جـای رها کردن 

نزدیک شـدن  از  قبـل  اسـت،  کـردن  اجرایـی  به سـوی  یک قـدم  موافقت نامـه 

دولـت افغانسـتان و طالبـان، اداره بایـدن بـه حایـت چنیـن تغییرهایـی بایـد 

به دنبـال تشـکیل اجـاع بین املللـی باشـد.

چیـن، روسـیه، ایـران و پاکسـتان همـه در یک زمـان و یـا زمان هـای متفـاوت 

ثبـات  بـه  تـا  را می خواهنـد  نیروهـا  یـادآوری کرده انـد کـه خـروج مسـووالنه 

و  به عنـوان همـکاران تهدیـد می شـوند  آن هـا  اگـر  افغانسـتان کمـک کنـد. 

در تصمیم گیـری مـورد اعتـاد مـا باشـند بایـد از درجه بنـدی مجـدد 6ماهـه 

تاریخ هـای هـدف توافق نامـه حایـت کننـد. اگـر قدرت هـای دیگـر منطقـه 

به جـای مخالفـت، از ایـن پـالن حایت کننـد در چنین رشایط طالبـان به طور 

متفـاوت پاسـخ خواهنـد داد.

اجرایی سازی تعدیل سیاست

اولیـن قـدم می توانـد بـه دسـت آوردن حایـت از متحـدان امریـکا بـرای ایـن 

پیشـنهاد در برنامه 12فروری وزارت خارجه ناتو باشـد. بعد واشـنگن می تواند 

جلسـۀ »سـه به عـالوه یـک« را برگـزار کنـد، گروپ سـازی شـکل گرفته توسـط 

خلیـل زاد، شـامل امریـکا، روسـیه و چیـن به عـالوه پاکسـتان می شـود.

ایـران تاکنـون از پیوسـن امتناع کرده؛ اما بعد از واردشـدن دوبـاره دولت بایدن 

بـه توافـق هسـته یی و برداشته شـدن تحریم هـا موقـف آن بایـد تغییـر کنـد. 

کشـورهای »سـه به عـالوه یـک« می توانند یک اعالمیه رسـمی منتـر کنند تا 

خـروج متـام نیروهـا دوبـاره تأییـد شـود. قطر که بـرای بـازوی سیاسـی طالبان 

یـک مرکـز را فراهـم کـرده، همچنـان می توانـد طالبـان را بـرای پذیرفـن طـرح 

متقاعـد کند.

اگـر دولت هـای منطقـه از حایـت چنیـن طرحـی امتنـاع کننـد، واشـنگن 

بایـد برنامـه خـروج را ادامـه دهد و همچنیـن مکانیزم های رسـیدگی و حایت 

سیاسـی بـرای گفتگـوی صلح افغانسـتان را حفظ کنـد. در این صـورت امریکا 

تـالش خواهـد کرد برخـالف میل طالبان و همسـایه های افغانسـتان محاط به 

خشـکی یـک نیـروی ضدترویـزم را در افغانسـتان نگـه دارد؛ امـا تـداوم جنگ را 

شـاید به عهـده بگیـرد و به جـای محـدود کـردن تروریـزم، ممکـن اسـت منازعـۀ 

تشـدید گروپ های تروریسـتی برای دسرسی به افغانسـتان از رس گرفته شود.

از طـرف دیگـر، منطقـه اگـر موافقـت کنـد بـا طالبـان کـه سـال ها بـرای بـه 

رسـمیت شناخته شـدن بین املللـی البـی کرده انـد و بـه پاکسـتان متکی انـد؛ 

بـرای فراهم سـازی پناهگاه هـای امـن بـرای رهران شـان، قطر برای دیپلاسـی 

خـود تحـت  فشـار قـرار می گیـرد.

چنیـن درجه بنـدی  مجـدد ممکـن اسـت 

فرصت هـا را بـرای تعهـد سیاسـی موفقانه 

افزایـش دهـد و خروج مسـووالنه  که منافع 

جهانـی و امریـکا را نه تنهـا در افغانسـتان، 

بل در کشـورهای منطقه - که آن را احاطه 

کرده انـد - حفـظ خواهـد کـرد. 

واشـنگن باید از دیپلاسـی فعال و قدرت 

اسـتفاده  باقی مانـده  2500نیـروی  نفـوذ 

کنـد تـا اینکه اجـاع منطقه یی مـورد نیاز 

سـاخته شـده و یـک موافقت نامـه اجرایـی 

شـود و همچنین منازعه جـاری را مدیریت 

کند.

بـه چنیـن  بـرای همـکاری  بایـدن  دولـت 

اجاعـی که یک بنیاد حداقلی اسـت نیاز 

دارد تـا اهـداف دیگـر به شـمول مدیریـت 

تغییـر اقلیم، مبارزه برضـد داعش، کاهش 

رقابـت  در  درگیرشـدن  و  ایـران  بـا  تنـش 

سـازنده اقتصـادی بـا چیـن را پیـش بـرد.

پی نوشت:

*بارنـت روبیـن؛ محقـق سیاسـی امریکایـی و متخصـص مسـایل افغانسـتان و 

جنـوب آسیاسـت.

»انسـتیتوت  بـه  متعلـق  امریکایـی  نریه یـی  کرافـت؛  اسـتت  *رسپانسـیبل 

کوینسـی بـرای دولت سـازی مسـوول« کـه دیـدگاه سیاسـت خارجـی امریـکا را 

می دهـد. انعـکاس  مثبـت  به صـورت 

بایدن چگونه می تواند رسبازان امریکایی را به خانه بازگرداند؟
نویسنده: *بارنت روبین / منبع: *رسپانسیبل استت کرافتترجمه: سید نعمت ضیا

ترجمه

زندانیان توسط   
حکومت افغانستان 

نگه داری می شدند، نه 
امریکا. حکومت و 

مردم افغانستان 
به صورت معقول 
نگران آن بودند؛ 

درحالی که طالبان 
وعده دادند که 

زندانیان هیچ تهدیدی 
را متوجه امریکا و 

متحدانش منی کنند؛ 
اما برای بازگشت 

زندانیان در جنگ با 
دولت افغانستان، هیچ 
تضمینی ارایه نکردند.

موافقت نامه، طالبان را   
ملزم می کند تا به القاعده و 

دیگر گروه های )تروریستی( 
اجازه ندهند از خاک 

افغانستان به منظور حمله بر 
امریکا و هم پیامنانش 
استفاده کنند؛ اما این 
موافقت نامه مشخص 

منی کند که اجرایی شدن این 
تعهدها با بخش های دیگر 

کشورهای »سه آن مرتبط است.  
به عالوه یک« 
می توانند یک 

اعالمیه رسمی 
منترش کنند تا خروج 

متام نیروها دوباره 
تأیید شود. قطر که 
برای بازوی سیاسی 
طالبان یک مرکز را 

فراهم کرده، همچنان 
می تواند طالبان را 

برای پذیرفنت طرح 
متقاعد کند.


