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در مورد جنگ 
واقع بینانه تر فکر کنیم

 ارگ ریاست جمهوری اعالم کرد که شل استیفان لوون، نخست وزیر 

سویدن در متاس تلیفونی با رییس جمهور غنی گفته که برقراری آتش بس 

و ختم جنگ و خون ریزی در افغانستان برای ما یک اولویت است. ...

عــنوان های مـهم

نخست وزیر سویدن:
 آتش بس و ختم خون ریزی در افغانستان

 اولویت ماست

همه چیز درباره تاالب ها 

3

2

23

7

7 4

63

دکتـور ارشف غنـی، در صحبت هایـی که روز جمعه، دهم دلو سـال جاری 

بـا پشـتیبانی موسسـه آسـپن داشـت، از عالقه منـدی  بـه صـورت آنالیـن و 

کشورهای عضو ناتو برای حضور در افغانستان یاد کرد. 

رییس جمهـور اشـاره کرد که با ینس اسـتولتنربگ، دبیـر ناتو صحبت تلیفونی 

داشـته و وی نسـبت به باقی ماندن در افغانسـتان عالقه مند بوده اسـت.

بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه رشایـط فعلـی و نیـز روی کار آمـدن بایـدن و 

سیاسـت های جدیـد او، ناتـو بتوانـد به عنـوان یـک بـرگ برنـده و حامـی قوی 

بـرای دولـت مطـرح شـود.  در این نوشـته تالش شـده محورهـای عالقه مندی 

ناتـو بـه افغانسـتان تبییـن شـده و سـپس بـا توجـه بـه روی کار آمـدن بایدن و 

سیاسـت او در مـورد تقویـت رابطـه بـا سـازمان های بین املللـی، ایـن نتیجـه 

گرفتـه شـود کـه افغانسـتان، بـرای ناتـو هم چنـان مـورد عالقـه خواهـد بـود و 

دولـت نیـز بایـد از این فرصـت اسـتفاده...

سازمان ملل روزها، هفته ها، 
سال ها و دهه های خاص را به 

عنوان مناسبت هایی برای 
بزرگ منایی رویدادها یا 

موضوعات خاص تعیین می کند 
تا از طریق آگاهی و اقدام، تحقق 

اهداف سازمان را ارتقا بخشد. 
روزهای بین املللی فرصتی برای 

وزیر زراعت:اندوه و چند درس از موالنا
 حاصالت گندم، برنج، میوه جات و 

سبزیجات افزایش یافته است

سفارت بریتانیا: خشونت  
هدفمند با روحیه گفتگوهای 

صلح مخالف است

اعالم حکومت نظامی در میامنار؛ 
رییس جمهوری و نخست وزیر 

بازداشت شدند

ترمپ و کوشرن دامادش، نامزد 
دریافت جایزه صلح نوبل شدند

 لزوم بزرگ داشت روزهای جهانی

حکومت موقت؛ صلح خواهی یا منفعت طلبی؟

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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ناتو؛ برگ برندۀ دولت

هر مناسبت بین املللی به متصدیان و فعالین آن روز، این فرصت را می دهد تا 
فعالیت های مربوط به موضوع روز را سازمان دهی کنند. 

از میــان جمــالت و تعریــف هایــی کــه بــرای معرفــی تاالب هــا در 

محیــط زیســت گفتــه شــده می بایســت چنیــن جمله یــی را بیــان 

کــرد: »تــاالب کــه در زبــان انگلیســی wetland خوانــده   ...



کابل  در  بریتانیا  سفارت  مدنیت:  راه 

امور  در  دولت  وزارت  دفرت  رییس  بر  حمله 

کارزار  که  افزود  و  کرد  محکوم  را  صلح 

روحیه  با  مستقیام  هدفمند  خشونت 

بی احرتامی  و  مخالف  صلح  گفتگوهای 

آشکار به زندگی را نشان می دهد.

شارژدافیر  ویلسون،  روس  حال،  عین  در 

سفارت امریکا در کابل در واکنش به حمله 

بر موتر خشنود نبی زاده، رییس دفرت وزارت 

که  نوشته  توییرتش  در  امور صلح  در  دولت 

یک روز پس از بیانیه سفارت های غربی در 

در  تخریب  و  آدم ربایی  ترور،  از  خشم  مورد 

افغانستان، ما از خواندن خرب حمله بر آقای 

نبی زاده، مبهوت هستیم.

آقای ویلسون روز دوشبنه )۱۳دلو( گفت که 

به نظر می رسد پاسخی تکان دهنده به بیانیه 

اعالم شده ما است که باید این طور خشونت 

و تخریب پایان یابد.

او در ادامه تاکید کرد که این خشونت ها باید 

متوقف شود و همه کسانی که خواهان صلح 

هستند، باید آن را محکوم کنند.

رییس  عبدالله،  عبدالله  هم،  سویی  از 

شورای عالی مصالحۀ  ملی در واکنش این 

هدفمند،  ترورهای  افزایش  که  گفته  حمله 

رسانه یی  فعاالن  غیرنظامیان،  نشانه گرفنت 

به  را  گروهی  هیچ  مدنی،  جامعۀ  اعضای  و 

هدف نخواهد رسانید.

او می افزاید که حلمه بر غیر نظامیان و به ویژه 

ختم  و  صلح  تامین  راستای  در  که  آن هایی  

خشونت و جنگ کار می کنند، توجیه ناپذیر 

و جنایت نابخشودنی است.

صلح  امور  در  دولت  وزارت  حال  همین  در 

نیز گفته که این حمله، حمله بر روند صلح 

ساختارهای  کلیدی  اعضای  افغانستان، 

که  می باشد  عرصه  این  فعالین  و  صلح 

زندگی شان را وقف روند صلح منوده اند.

دوشنبه  دیروز  صبح  حالی ست  در  این 

)13دلو( موتر خشنود نبی زاده، رییس دفرت 

هدف  کابل  در  صلح  امور  در  دولت  وزیر 

انفجار ماین قرار گرفت، اما او از این حادثه 

جان سامل به در برد.

ایران ۳۲کارمند اداره خط آهن 
کشور را آموزش می دهد

راه مدنیت: اداره خط آهن کشور اعالم کرد 

که روند آموزش مسلکی و کسب مهارت های 

که  اداره  این  کارمندان  از  ۳۲تن  عملی 

بودند،  فرستاده شده  ایران  به  پیش  چندی 

ادامه دارد.

اداره خط آهن روز دوشنبه )۱۳دلو( با نرش 

خربنامه یی گفته که قرار است این تعداد در 

ایرانی در  از سوی استادهای  مدت سه ماه 

ترافیک  متصدی  قطار،  بازرس  بخش های 

قطار و سوزنبان آموزش داده شوند.

این  که  آمده  خربنامه  ادامه  در  همچنین 

اعزام  ایران  به  والیات  و  مرکز  از  کارمندان 

شده اند و به زودی ۳۵تن دیگر از کارمندان 

این اداره برای یک دوره آموزشی مسلکی به 

کشور تاجیکستان نیز فرستاده خواهند شد.

اداره خط آهن تاکید کرد که این اداره تالش 

مهارت های  و  ظرفیت  بردن  بلند  با  دارد 

بخش های  در  کارمندانش،  تخنیکی 

و  مراقبت  و  حفظ  بهره برداری،  ساختامنی، 

مدیریت خط آهن، کار را رسعت بخشد.

جریان  در  خربنامه،  این  معلومات  طبق 

کارمندان  از  تن  صد ها  اخیر  سال های 

آموزشی  دوره های  کشور،  آهن  خط  اداره 

رشتۀ  در  را  عالی  تحصیالت  و  مدت  کوتاه 

تاجیکستان،  آهن در کشورهای چین،  خط 

سپری  قزاقستان  و  ایران  ترکمنستان، 

کرده اند.

این در حالی ست که اخیرا خط آهن هرات-

رییس جمهور های  مجازی  رشکت  با  خواف 

افغانستان و ایران افتتاح شد. همزمان ایران 

برای توسعه این خط آهن تا مزار رشیف نیز 

ابراز آمادگی کرد.

اداره خط آهن کشور هدف از توسعه خطوط 

میان  منطقه  یی  اتصال  برقراری  آهن، 

کشورهای منطقه و رشد اقتصاد ملی خوانده 

است. افغانستان در حال حارض با کشورهای 

از  ازبکستان،  و  ترکمنستان  ایران،  ایران 

طریق خط آهن ارتباط دارد.

 راه مدنیـت: سـفارت جاپـان در کابـل اعـالم 

کـرده کـه ایـن کشـور، ۱۲۲٫۲میلیون دالـر را به 

حکومت افغانسـتان برای حامیـت از برنامه های 

برشدوسـتانه و توسـعه یی در ایـن کشـور کمـک 

می کند.

سـفارت جاپـان روز دوشـنبه )۱۳دلـو( بـا نـرش 

از  بخشـی  کمـک  ایـن  کـه  گفـت  اعالمیه یـی 

کمک هـای تعهدشـدۀ ایـن کشـور در نشسـت 

افغانسـتان می باشـد. بـه  جینـوا 

جاپان در این نشسـت وعدۀ کمک ۱۸۰میلیون 

دالـر را از سـال ۲۰۲۱الـی ۲۰۲۴میـالدی بـه 

افغانسـتان داده بود.

سفارت جاپان در ادامه افزود که ۱۲۲٫۲میلیون 

دالـر، بخشـی از کمک هـای جاپان اسـت که در 

سـال جـاری میـالدی بـه افغانسـتان پرداختـه 

می شـود. همچنان در اعالمیـه آمده که با کمک 

۱۲۲٫۲میلیـون دالـر، ۱۷پـروژۀ برشدوسـتانه و 

توسـعه یی کـه توسـط سـازمان های مختلـف در 

رسارس افغانسـتان ترتیـب داده شـده، تکمیـل 

خواهد شـد.

ایـن سـفارت می افزایـد کـه این کمک ها توسـط 

 ،)FAO( سـازمان خـوراک و زراعـت ملـل متحـد

کمیتـۀ جهانـی صلیـب رسخ )ICRC(، سـازمان 

فدراسـیون   ،)IOM( مهاجـرت  بین املللـی 

 )JPF( بنیـاد جاپان ،)IPPF( بین املللـی والدین

بـرشی  کمک هـای  امـور  هامهنگـی  دفـرت  و 

سـازمان ملل متحد )OCHA( تطبیق می شود.

همچنیـن در ادامـه اعالمیه از سـازمان همکاری 

برنامـۀ توسـعه  ملـل   ،)OSCE( اروپـا  امنیـت  و 

سـازمان  عالـی  کمیسـاری   ،)UNDP( متحـد 

بـرای پناهنـدگان )UNHCR(، صنـدوق  ملـل 

بین املللـی اضطـراری کـودکان سـازمان ملـل 

)UNICEF(، سـازمان توسـعۀ صنعتـی سـازمان 

ملـل )UNIDO(، موسسـۀ آمـوزش و تحقیقـات 

سـازمان ملـل )UNITAR(، خدمـات ماین پاکی 

ملـل متحـد )UNMAS(، دفـرت مبـارزه بـا مـواد 

 ،)UNODC( متحـد  ملـل  سـازمان  جـرم  و 

برنامـه  جهانـی غـذا )WFP(، سـازمان جهانـی 

صحـت )WHO( و بانـک جهانـی نیـز به عنـوان 

اجراکننـدگان کمـک جاپـان یـاد شـده اسـت.

در ایـن اعالمیه بر دوسـتی طوالنی مدت جاپان 

با مردم افغانسـتان نیز تایید شـده است.

گفتنـی اسـت کـه دولت جاپـان از سـال ۲۰۰۱ 

بـه ایـن طـرف، حـدود ۶٫۹میلیـارد دالـر را در 

بخش هـای امنیت، زراعت، انکشـاف روسـتایی، 

آمـوزش، صحـت، پروژه هـای انکشـافی، فرهنگ 

و کمک هـای برشدوسـتانه، به دولت افغانسـتان 

کمـک کرده اسـت.

شناسایی ۶۲بیمار جدید 
کویید۱۹ در کشور

راه مدنیـت: وزارت صحـت عامـۀ کشـور اعـالم 

کـرد کـه در ۲۴سـاعت گذشـته ۶۲بیـامر جدید 

شناسـایی  کشـور  رسارس  در  کرونـا  ویـروس 

شـده اند.

نـرش  بـا  )۱۳دلـو(  دوشـنبه  امـروز  وزارت  ایـن 

گذشـته  شـبانه روز  در  کـه  گفتـه  خربنامه یـی 

دوهـزار و ۲۵منونـۀ مشـکوک بـه کوییـد۱۹ در 

البراتوارهـای کشـور آزمایـش گردیـده کـه نتایـج 

شـده  تشـخیص  مثبـت  آن  آزمایـش ۶۲منونـۀ 

اسـت.

در خربنامـۀ وزارت صحـت عامـۀ کشـور آمـده که 

۶۲بیـامر کرونایـی جدیـد در والیت هـای کابل، 

بدخشـان،  بامیـان،  قنـدوز،  تخـار،  ننگرهـار، 

بادغیـس، کاپیسـا، لغامن، کرن، غـور و رسپل به 

ثبت رسـیده اسـت.

همچنیـن ایـن وزارت افـزود کـه بـا ثبـت شـامر 

جدیـد، شـامر مجموعـی مبتالیـان بـه بیـامری 

ایـن  شـیوع  روز  نخسـتین  از  کشـور  در  کرونـا 

ویـروس، تاکنـون بـه ۵۵هـزار و ۱۲۱نفر رسـیده 

اسـت.

شـبانه روز  در  خربنامـه،  ایـن  معلومـات  طبـق 

گذشـته یک بیـامر کرونایـی در والیت قنـدوز به 

ثبـت رسـیده اسـت. بـا ثبـت یـک فوتـی، شـامر 

مجموعـی قربانیـان ناشـی از مریضـی کرونـا در 

رسارس کشـور تـا اکنـون بـه دو هـزار و ۴۰۵نفـر 

افزایـش یافتـه اسـت.

یـک  در  کـه  شـده  تاکیـد  خربنامـه  ادامـه  در 

۴۴بیـامری  گذشـته  سـاعت  بیسـت  وچهار 

کوییـد۱۹ در والیت هـای کابـل، قندهـار، بلـخ، 

یافته انـد. بهبـود  قنـدوز  و  تخـار  ننگرهـار، 

شـامر کلی بهبودیافتگان این ویروس در کشـور 

به ۴۷هزار و ۷۲۳تن رسـیده اسـت.

همچنیـن وزارت صحـت عامـۀ کشـور می گویـد 

کـه در حال حـارض چهارهزار و۹۹۳تـن بیامران 

کرونایـی در کشـور وجـود دارند.

براسـاس معلومـات این وزارت، شـامر منونه های 

مشـکوک بـه ابتال بـه کرونا کـه تاکنون از سـوی 

وزارت صحت عامـه آزمایش گردیده به ۲۵۲هزار 

و ۶۲۷تن رسـیده است.

 راه مدنیت: ارگ ریاست جمهوری اعالم کرد 

که شل استیفان لوون، نخست وزیر سویدن در 

با رییس جمهور  متاس تلیفونی 

غنی گفته که برقراری آتش بس 

در  خون ریزی  و  جنگ  ختم  و 

اولویت  یک  ما  برای  افغانستان 

است.

با  )۱۳دلو(  دوشنبه  روز  ارگ 

که  کرد  تاکید  خربنامه یی  نرش 

می افزاید:  ادامه  در  لوون  آقای 

منتج  که  صلحی  پروسۀ  از  »ما 

دست آوردهای  تداوم  و  به حفظ 

دو دهۀ گذشته و یک افغانستان 

متحد  و  دموکراتیک  مستقل، 

شود، حامیت می کنیم.«

سویدن  نخست وزیر  همچنین 

تداوم  از  تلیفونی  متاس  در 

همکاری های کشورش در عرصه های انکشافی، 

اقتصادی و حامیت از نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان، اطمینان داد.

از سویی هم، محمد ارشف غنی، رییس جمهوری 

در این مکاملۀ تلیفونی، از کمک های سویدن 

متامدی،  سال های  طول  در  افغانستان  به 

همچنان  و  صحت  و  معارف  عرصه  در  به ویژه 

حامیت آن کشور در چوکات ماموریت حامیت 

قاطع، تشکر کرد.

دیرینه  دوست  را  سویدن  غنی،  رییس جمهور 

افغانستان خواند و در مورد انکشافات در پروسۀ 

جامعه  و  افغانستان  مشرتک  دیدگاه  و  صلح 

بین املللی برای یک روند صلحی که متضمن 

حاکمیت  دارای  دموکراتیک،  افغانستان  یک 

ملی و متحد باشد، گفتگو کرد.

طرف  این  به  مدتی  از  غنی  آقای 

کشورهای  رهربان  با  گفتگوهای 

افغانستان  صلح  مسایل  در  دخیل 

یک شنبه  روز  او  است.  کرده  آغاز  را 

هفته جاری با رجب طیب اردوغان، 

گفتگوی  نیز  ترکیه  جمهور  رییس 

این  در  است.  داشته  تلیفونی 

گفتگو آقای اردوغان از خشونت ها و 

ترورهای هدف مند از سوی طالبان، 

ابراز کرد و  نگرانی عمیق خویش را 

که  گفت  آتش بس،  بر  تاکید  ضمن 

طالبان از خشونت ها دست بکشند 

و راه حل سیاسی را اختیار منایند.

در  ترکیه  رییس جمهور  همچنین 

به  کشورش  بیشرت  همکاری  بر  گفتگو  این 

افغانستان، به ویژه در زمینۀ حامیت از نیروهای 

امنیتی و دفاعی، معارف و پروژه های زیربنایی، 

اطمینان داد.
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نخست وزیر سویدن:صلح مخالف است
 آتش بس و ختم خون ریزی در افغانستان اولویت ماست

کمک ۱۲۲٫۲میلیون دالری جاپان
 برای حمایت از برنامه های بشردوستانه 

در افغانستان

فضلی: با پس انداز پنج میلیارد افغانی، به معاشات معلامن و نیروهای امنیتی افزوده می شود
فضل محمود فضلی، رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری می گوید که حکومت می تواند مبلغ پنج میلیارد افغانی را از معاشات غیرموثر NTA پس انداز و از طریق   
یک میکانیزم مشخص به معاشات معلمین و نیروهای امنیتی بیفزاید. فضلی روز دوشنبه )13دلو( در صفحه رسمی فیس بوک خود نوشته که رییس جمهور غنی در نشست 

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری، سیستم معاشات NTA کارمندان متام ادارات دولتی را ارزیابی کرده است.
فضلی همچنان نوشته که رییس جمهور غنی به ادارات مربوطه وظیفه سپرده است که میکانیزم مشخصی را در این زمینه طیی سه ماه آینده نهایی کنند.

وزیر  احدی،  انوارالحق  مدنیت:  راه   
زراعت، آبیاری و مالداری کشور می گوید که 
مالی  سال  در  مختلف  پروژه های  تطبیق  با 
گندم  حاصالت  خورشیدی،   ۱۳۹۹

۵٫۷درصد، محصول میوه  جات 
و سبزیجات ۱۵الی۲۰فیصد، 
ساحات  و   ۱۵ برنج  حاصالت 
یافته.  افزایش  ۲٫۵درصد  آبی 
همچنان برای ۳٫۵میلیون تن 
شده  فراهم  کاری  فرصت 

است.
دوشنبه  روز  احدی  آقای 
برنامه  در  )۱۳دلو( 
ملت  به  دولت  حساب دهی 
جاری  سال  در  که  گفت 
زعفران  تولید  خورشیدی، 
تولید  تن،  ۲۱مرتیک  حدود 
۲۲۱هزار  حدود  مرغ  گوشت 
گوشت  تولید  و  تن  مرتیک 

افزایش  تن  ۹۰۰۰مرتیک  حدود  ماهی 
یافته است. همچنان وزارت زراعت، آب یاری 
انکشافی خود  بودجه  از مجموع  ومال داری 
که  است  ۱۳۹۹توانسته  مالی  سال  در 

۸۰درصد آن را به مرصف برساند.
مالی  سال  در  که  می افزاید  وی 
مجموعی  صورت  به  ۱۳۹۹خورشیدی 
۱۲۱شبکه آب یاری، ۴۳۵کانال فرعی درجه 
خاکی  گاه  ۱۲۰ذخیره  سوم،  درجه  و  دوم 
آب یاری،  کوچک  ۱۲۱آب ریزه  آب باران، 

۲۰۰چکدم و ۱۷حوض ذخیره آب را ساخته 
توزیع  نیز  را  سولری  پمپ  واتر  ۱۰۰پایه  و 

کرده است.
به گفتۀ او، در نتیجه فعالیت های انکشافی 

حدود  خورشیدی،  جاری  سال  در  آب یاری، 
۹۷هزار هکتار زمین آب یاری شده است.

هفت هزار  از  بیش  اعامر  از  همچنان  او 
از  جلوگیری  جهت  استنادی  دیوار  مرت 
ارایه  زمین،  ۲۵۹هتکار  و  چهارهزار  تخریب 
واکسین های  تطبیق  و  مال داری  خدمات 
مختلف النوع بر ۵.۵میلیون حیوان، احداث، 
احیا و عرصی سازی باغ های مثمر در ساحه 
۳۰هزار هکتار زمین، تطبیق زنجیره  ارزشی 
۸۶۷کشمش خانه  و  سه هزار  اعامر  زعفران، 

دیگر  از  سیب،  و  انار  برای  و ۴۷۵رسدخانه 
فعالیت های این وزارت یاد منود.

طبق معلومات وزیر زراعت، انکشاف زراعت در 
ولسوالی های رسحدی، پروژه زیرساخت های 
آب یاری کانال ننگرهار، 
برنامه ملی تنظیم منابع 
به اشرتاک  طبیعی 
سبز  کمربند  جامعه، 
دریایی  حوزه  کابل، 
برنامه   آمو،  پنج 
انکشاف  رسمایه گذاری 
مطالعات  و  آبی  منابع 
پروژه های  امکان سنجی 
شامر  از  اسرتاتژیک 
پروژه های انکشافی این 

وزارت می باشند.
افزود  احدی  آقای 
۱۲۵کانال  اعامر  که 
ایجاد  آب یاری، 
۱۸آب ریزه در سه والیت، اعامر ۸۰بندخاکی 
۳۰۰مزرعه  و  یک هزار  راه اندازی  آب گردان، 
و  یک میلیون  قلمه  ۳۴والیت،  در  منایشی 
۹۶۰هزار نهال از طریق احیای ۲۳۳جریب 
نهال  ۲۲۲هزار  قلمه  و  ۲۴والیت  در  قوریه 
چهارمغز و جلغوزه جهت احیای ۴۴۴هکتار 
پروژه های  شامر  از  لغامن  والیت  در  زمین 
مالی  سال  در  وزارت  این  شده  تطبیق 

۱۳۹۹است.

 راه مدنیت: سعید خطیب زاده، سخنگوی 
که  کرد  اعالم  ایران  خارجۀ  امور  وزارت 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجۀ این کشور در 
دیدار با مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی 
فراگیر  »دولت  اصطالح  طالبان،  گروه 

اسالمی« را مطرح نکرده است.
به نرش گزارش  آقای خطیب زاده در واکنش 
از سوی خربگزاری تسنیم گفت که اصطالح 
در  وجه«  هیچ  »به  اسالمی  فراگیر  دولت 
دیدار  این  در  ظریف  محمدجواد  سخنان 

نبوده است.
یک شنبه  گذشته  روز  که  حالی ست  در  این 
کرده  گزارش  تسنیم  خربگزاری  )۱۲دلو( 
با هیات  ایران در دیدار  بود که وزیر خارجۀ 
گروه طالبان گفته که کشورش از یک »دولت 
فراگیر اسالمی« با حضور متامی قومیت ها و 

مذاهب حامیت می کند.

همچنین در گزارش این خربگزاری آمده بود 
که آقای ظریف به هیات طالبان گفته است 

که امریکا میانجی خوبی نیست.
کرد  تاکید  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
خصوص  این  در  تسنیم  خربگزاری  خرب  که 
فاقد اعتبار است. وی این خرب را »مخدوش، 

اشتباه و گمراه کننده« خوانده است.
نرش  با  ایران  خارجۀ  وزارت  حال،  عین  در 
گزارشی گفته بود که محمدجواد ظریف در 
دیدار با هیات طالبان، ضمن ابراز خشنودی 
از ایدۀ تشکیل حکومت همه شمول با حضور 
متامی اقوام و گروه های سیاسی افغانستان، 
گفته که تصمیامت سیاسی منی تواند در خال 
و تشکیل حکومت همه شمول  بیافتد  اتفاق 
باید در یک فرایند مشارکتی و با درنظرداشت 

ساختارها و نهادها و قوانین شکل گیرد.
دفرت  سخنگوی  محمدنعیم،  گذشته،  روز 

سیاسی گروه طالبان در قطر نیز در توییرتش 
نوشته بود که در دیدار هیات این گروه و وزیر 
خارجۀ ایران، دو طرف در مورد مسایل مربوط 

به دو کشور بحث و گفتگو کرده اند.
وضعیت  پیرامون  دو طرف  که  بود  افزوده  او 
عملی شدن  صلح،  مذاکرات  افغانستان، 
امریکا و رضورت  با  کامل توافق نامۀ طالبان 
صلح و امنیت در افغانستان و منطقه صحبت 

کرده اند.
مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان 
به  هیاتی  راس  در  ۷دلو  تاریخ  در  قطر  در 
اعالم  زمان  آن  در  طالبان  است.  رفته  ایران 
با  ایران  به  در سفرش  هیات  این  که  کردند 
دوجانبه  روابط  مورد  در  ایرانی  مقام های 
افغانستان و ایران، وضعیت مهاجرین افغان 
در ایران، وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی 

افغانستان و منطقه بحث و گفتگو می کند.

وزیر زراعت:
 حاصالت گندم، برنج، میوه جات و سبزیجات افزایش یافته است

وزارت خارجه ایران: 
در دیدار ظریف و مال برادر، اصطالح »دولت فراگیر اسالمی« مطرح نشده است



ناتو؛ برگ برندۀ دولت

دکتور ارشف غنی، در صحبت هایی که روز 

جمعه، دهم دلو سال جاری به صورت آنالین و با 

پشتیبانی موسسه آسپن داشت، از عالقه مندی 

کشورهای عضو ناتو برای حضور در افغانستان 

یاد کرد. 

رییس جمهور اشاره کرد که با ینس استولتنربگ، 

و وی نسبت  تلیفونی داشته  ناتو صحبت  دبیر 

افغانستان  در  باقی ماندن  به 

عالقه مند بوده است.

به نظر می رسد با توجه به رشایط 

فعلی و نیز روی کار آمدن بایدن 

ناتو  او،  جدید  سیاست های  و 

برنده  برگ  یک  به عنوان  بتواند 

و حامی قوی برای دولت مطرح 

شود. 

شده  تالش  نوشته  این  در 

به  ناتو  عالقه مندی  محورهای 

افغانستان تبیین شده و سپس 

با توجه به روی کار آمدن بایدن و 

سیاست او در مورد تقویت رابطه 

این  بین املللی،  با سازمان های 

نتیجه گرفته شود که افغانستان، 

عالقه  مورد  هم چنان  ناتو  برای 

از  باید  نیز  دولت  و  بود  خواهد 

و  کرده  استفاده  فرصت  این 

حامیت بیشرت ناتو را برای خود 

جلب کند.

چنین  بن،  اجالس  و  سال۲۰۰۱  از  پس 

ایجاد و قدرت گرفنت  تا  تصمیم گرفته شد که 

)نیروهای  آیساف  به عهدۀ  امنیت  ملی،  اردوی 

بین املللی کمک به امنیت افغانستان( گذاشته 

شود. 

پس از سال۲۰۰۳ رهربی این نیروها به سازمان 

ناتو سپرده شد. این اولین ماموریت ناتو در بیرون 

از قلمرویش، یعنی اروپا و امریکای شاملی بود. 

ماموریت در افغانستان می توانست به عنوان یک 

فرصت برای ناتو به حساب بیاید. 

امریکا  امنیتی کنگرۀ  هامن طور که در گزارش 

می توانست  ناتو  است،  آمده  سال۲۰۰۹  در 

نشان  برای  فرصت  یک  به عنوان  افغانستان  از 

دادن توانایی های خود استفاده کند. ناتو نیز از 

این موقعیت به خوبی استفاده کرد. افغانستان 

اهداف  راستای  در  موقعیت  بهرتین  ناتو  برای 

اساسی اش است. 

ناتو سه هدف اساسی برای خود در سال های 

با  مبارزه  است؛  کرده  ترسیم  از۲۰۰۱  پس 

تروریزم دینی، مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری 

هامن طور  دوربرد.  هسته  یی  موشک های  از 

حکومت  و  )حکمت  کتاب  در  متنا  دکتور  که 

در سپهر سیاست خارجی( خود ادعا می کند، 

بهرتین  به جغرافیای خود،  توجه  با  افغانستان 

مکان برای تامین اهداف سه گانۀ ناتو است. 

در  ممکن  وجه  بهرتین  به  دوم،  و  اول  هدف 

افغانستان تامین می شد و همین طور جغرافیای 

سوم  هدف  به  دسرتسی  می توانست  ما  کشور 

را نیز برای ناتو تسهیل کند. از این رو می توان 

که  اندازه  هامن  به  سپتامرب،  یازدهم  گفت 

حادثه  یی غم انگیز بود، به هامن اندازه به سود 

ناتو واقع شد.

ما  کشور  به  زیادی  توجه  ناتو  جهت  همین  به 

داشته و این توجه و عالقۀ خود را تاکنون حفظ 

عالقه مندی  ناتو  مرتبه  در چندین  است.  کرده 

خود را برای حضور در اینجا اعالم کرده؛ از جمله 

نیروهای  از خروج  اوباما،  وقتی  در سال۲۰۱۰ 

خارجی تا سال۲۰۱۲ اشاره کرد، با واکنش ناتو 

روبه رو شد. 

دبیر کل ناتو در زمان اوباما، در عبارتی خالصه و 

البته پرمحتوا گفت که باید سال۲۰۱۰ و۲۰۱۲ 

بیندیشیم.  سال۲۰۱۴  به  و  کنیم  فراموش  را 

این اولین مخالفت ناتو با متحد و عضو قوی اش 

در  بیشرت  باقی ماندن  خواهان  که  بود  امریکا 

افغانستان شد. پس از سال۲۰۱۴ و آغاز روند 

خروج نیروهای امریکایی، ناتو همواره از خطرات 

خواهان  و  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  بالقوۀ 

توجه بیشرت اعضای ناتو به کشور ما بود.

با روی کار آمدن ترمپ و کمپاین های او در مورد 

خروج از افغانستان، این ناسازگاری میان امریکا 

و ناتو بیشرت شد. اوج ناسازگاری زمانی رومنا شد 

در  کریسمس۲۰۲۰  از  پیش  سه ماه  ترمپ  که 

توییتی اعالم کرد تا کریسمس، متام نیروهای 

امریکایی را از افغانستان خارج می کند. 

این توییت ترمپ با موضع انتقادی استولتنربگ 

مواجه شد و دبیر ناتو خطاب به ترمپ گفت که 

با هم رفته ایم و با هم باز می گردیم. تنش میان 

ناتو و امریکا به حدی زیاد شده بود که برخی از 

کارشناسان پیش بینی  می کردند ترمپ از پیامن 

محورهای  مهم ترین  از  یکی  شود.   خارج  ناتو 

کشورهای  مورد  در  بودجه  رصف  هم  تنش 

دوردستی چون افغانستان بود.

و  رفته  کنار  امریکا  قدرت  از  ترمپ  که  حاال 

بایدن روی کار آمده، به نظر می رسد این تنش 

به کاهش  رو  ناتو،  و  امریکا  میان  ناسازگاری  و 

از  خود  کمپاین های  در  همواره  بایدن  برود. 

ایجاد ارتباط با سازمان های بین املللی از جمله 

پیام  و  ناتو  خوشحالی  است.  زده  سخن  ناتو 

انتخابات  در  بایدن  پیروزی  به  ناتو  زودهنگام 

ناتو و همین طور  امیدواری  از  پسین، نشانه  یی 

و  ناتو  بیشرت  همراهی  و  همکاری  به  بایدن 

امریکاست. 

نقش  مورد  در  که  دیدگاهی  به  توجه  با  بایدن 

امریکا به عنوان هژمون جهانی و ژاندارم جهانی 

سازمان  به ویژه  خود  بین املللی  متحدان  دارد، 

در  بارها  بایدن  می  داند.  مهم  را  ناتو 

کمپاین های انتخاباتی خود گفته بود که 

در  قدرت مندانۀ خود  برای حضور  امریکا 

بین املللی  متحدان  به  نیازمند  جهان، 

ناتو بهرتین متحد امریکا در این  است و 

راستاست. 

 با توجه به عالقه مندی ناتو به حضور در 

افغانستان و همین طور سیاست همدالنۀ 

را  کنونی  فرصت  می توان  ناتو،  با  بایدن 

برای  برنده  برگ  و  طالیی  چانس  یک 

دولت دانست. 

فرصت  این  از  به خوبی  می تواند  دولت 

و  ناتو  به  پیام  انتقال  با  و  کرده  استفاده 

از  دو  این  حامیت  دوام  خواهان  امریکا، 

افغانستان شود. ناتو بارها اعالم کرده که 

به  افغانستان  دوبارۀ  شدن  تبدیل  نگران 

دولت  است.  بین املللی  تروریزم  پایگاه 

می تواند با پالیسی  یی مشخص، این پیام 

را به ناتو مخابره کند که افغانستان هنوز 

بین املللی  تروریزم  بالقوۀ  خطر  در  هم 

است. 

گروه های  روزافزون  گرفنت  قدرت 

ارتباط دوام دار  و  تروریستی چون داعش 

القاعده،  به ویژه  گروه ها  این  با  طالبان 

می تواند بهانۀ خوبی برای دولت در قبال 

تداوم حامیت های ناتو از این کشور باشد. 

باید بکوشد  بنابراین دستگاه سیاست ما 

که با ارایۀ گزارش های مستند از فعالیت 

و  ناتو  بین املللی،  تروریستی  گروه های 

تبدیل شدن  بالقوۀ  از خطر  را  آن  اعضای 

افغانستان به پایگاه تروریزم هشدار داده و 

خواهان توجه بیشرت ناتو به این امر شود.

سال۲۰۱۴  از  پس  ناتو  حامیت  گرچند 

تنها در بخش حامیت مشورتی -آموزشی و 

حامیت مالی است، اما همین حامیت ها 

از  بهره گیری  با  افغانستان  که  شد  باعث 

زبده یی  نیروهای  ناتو،  جنگی  روش های 

ارتش  نیز  ناتو  مالی  حامیت  با  و  داشته 

خود را پابرجا نگاه دارد. 

ادامۀ حامیت ناتو در این دو بخش، باعث 

قوت گرفنت بیشرت اردوی ملی خواهد شده 

و در کوتاه مدت، باعث دسِت باالی دولت 

مطمینا  شد.  خواهد  صلح  مذاکرات  در 

زیادتری  حامیان  و  قدرت  از  که  طرفی 

برخوردار باشد، از قدرت بیشرتی در میز 

به  زیادی  امتیاز  و  بوده  برخوردار  مذاکره 

طرف مقابل نخواهد داد. به همین جهت 

برای  برنده  برگ  ناتو،  که  گفت  می توان 

دولت است.

صالح: حکومت رشاکتی پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان است 
افغانستان  تضعیف  و  تفرقه  پروژۀ  به جز   اما چیزی  ذوق زده ساخته  را  تعدادی  این طرح  که  می کند  بیان  افغانستان  در  موقت  ایجاد حکومت  بحث  باالگرفنت  به  واکنش  در  ریاست جمهوری  اول  معاون  امرالله صالح   
نیست. صالح روز دوشنبه )13دلو( در صفحه فیس بوک خود نوشته است:»به اساس این طرح، پشتون ها، بدون آن که از آن ها اسم برده شده باشد، باید وادار ساخته شوند و در تنگنا قرار بگیرند تا از دید ساختاری، طالب 

را به عنوان یگانه ساختار سیاسی و آدرس سیاسی خویش قبول کنند. یعنی رفنت به دهه نود میالدی، هامن چیزی که اردوی پاکستان در آن زمان طرح ریزی کرده بود.«
صالح همچنان نوشته که این طرح)حکومت رشاکتی( افغانستان را فاقد مرکزیت بروکراتیک و سیاسی می سازد و برای متام کشورهای ذی دخل یک زون نفوذی ایجاد می کند.

یادداشت

حکومت موقت؛ 
صلح خواهی یا منفعت طلبی؟
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بنابراین دستگاه   
سیاست ما باید بکوشد 
که با ارایۀ گزارش های 

مستند از فعالیت 
گروه های تروریستی 

بین المللی، ناتو و اعضای 
آن را از خطر بالقوۀ 

تبدیل شدن افغانستان 
به پایگاه تروریزم 

هشدار داده و خواهان 
توجه بیشتر ناتو به این 

امر شود.

محمدهادی ابراهیمی، روزنامه نگار

دکتور کریمی

حدود یک سال است که اصطالح »حکومت موقت« توسط جناح ها و حلقات مختلف در 
داخل و خارج کشور نشخوار می شود و هر از گاهی این بحث در محافل سیاسی و رسانه یی 

نیز دامن زده می شود.
این بحث قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایاالت متحده امریکا خیلی جدی 
شد و به قول معروف، در میان بزرگان سیاسی کش پیدا کرد؛ اما پس از برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری امریکا این مساله فروکش کرد. 
در یکی دو هفته اخیر اما بازهم بحث حکومت موقت داغ شده است، تا جایی که آقای امین 
احمدی، یک عضو هیات گفتگو کننده دولت افغانستان به بزرگان سیاسی قوم هزاره توصیه 
می کند که: »برای آقای غنی هزینه نکنند، حکومت موقت آمدنی است و اولین قربانی این 

تغییر سیاسی، اشرف غنی و حکومت وی خواهد بود.« 
هرچند این مورد، نظر شخصی آقای احمدی تعریف می شود و در عین حال یک سهو سیاسی 
وی تلقی می گردد ولی دامن زدن به این مساله از زبان احمدی حساب شده و سازمان یافته 

به نظر می رسد.
عباس ستانکزی هم در مسکو هرچند از حکومت موقت چیزی نمی گوید ولی صریحا خواستار 
توصیف  گفتگوهای جدی صلح  پیش شرط  را  این موضوع  و  اشرف غنی می شود  استعفای 

می کند.
هیات گفتگو کننده دولت، هم اکنون در دوحه به سر می برد و در انتظار آغاز دور دوم مذاکرات 
سفرهای  در  ستانکزی  مال  و  برادر  مال  رهبری  به  طالبان  گفتگو کننده  هیات  اما  است، 

البی گری در تهران و مسکو به سر می برند!
در کنار این، به تازگی موجی از تبلیغات زننده علیه حکومت از جانب های مختلف به راه افتاده 
است. میررحمان رحمانی، رییس مجلس بعد از دوبار رد کردن مسوده ملی مالی سال 1400 
متوجه شد کاری از پیش نخواهد برد، پس تاکتیک عوض کرد و گفت که گنجینه طالیی 

باختر در خطر است!
میدان  از  ناشناس  بود که طیاره های  اسالمی گفته  گلبدین حکمتیار رهبر حزب  نیز  پیشتر 
هوایی کابل طال و پول انتقال می دهند. به دنبال این، بحث ولسوالی بهسود به میان آمد. سه 
روز است فضای مجازی را تعدادی از مبلغان ضد حکومتی به شدت ملتهب ساخته و لحظه 

به لحظه برای مردم موج ایجاد می کنند.
کریم خلیلی که خود از بانیان گروه علیپور است بیانیۀ جانب دارانه صادر کرد و جنرال مراد 

هم به حکومت هشدار داد.
قطار  در  و  آمدند  دیگر  کسانی  حتا  و  زاخیل وال  خرم،  کریم  عبداهلل،  داکتر  کرزی،  حامد 

مرثیه خوانان بهسود قرار گرفتند.
فراموش نشود که پیشتر از اظهارات ستانکزی در مسکو، علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران هم گفته بود که مالبرادر را که سیزده سال در زندان گوانتانامو زیر شکنجه 

بود، در مبارزه با امریکا مصمم یافته است.
به نظر می رسد همه این موج ها شبیه یک پازل، در تایید هم قرار گرفته اند.

شاید برهمین اساس نیز بتوان ادعا کرد که رفتار برخی از بزرگان سیاسی ما، وابسته به بوهای 
سیاسی است که از کشورهای همسایه استشمام می کنند.

باور این قلم این است که از روی اتفاق و یا برحسب شرایط، فعال همه فکتورهای داخلی و 
خارجی در یک نقطه با هم تالقی کرده اند و آن موجودیت اشرف غنی به مثابه جدی ترین مانع 
بر سر راه رهبران سیاسی به منابع قدرت و پول است. برای کشورهای همسایه به خصوص 
ایران و پاکستان نیز غنی به عنوان سدی نفوذناپذیر در برابر استراتیژی و منافع این دو کشور 

مداخله گر قرار گرفته است. 
ایران  برای  برای دو همسایه ماست. دریاهای هریرود و هلمند  مساله آب مهم ترین بحث 
خان،  عمران  که  جایی  تا  است.  شده  مبدل  مسایل جدی  به  پاکستان  برای  کنر  دریای  و 
نخست وزیر پاکستان یکی از شرایط راضی کردن طالبان به روند صلح با کاخ سفید را کار و 

مدیریت مشترک افغانستان و پاکستان بر دریای کنر مطرح می کند. 
این کشورها که سال هاست از آب های افغانستان بدون هیچ محاسبه یی سود برده اند، اکنون 
به این دریافته اند که در موجودیت این حکومت، اگر این نعمت رایگان به طور کامل مهار 

نشود، کاهش آن حتمی است.
نخبگان کشورهای همسایه، برخالف الیت های کم فهم داخلی ما، به این نکته واقفند که 
رییس جمهور با کار کردن در بانک جهانی، ملل متحد و موسسات معتبر جهانی و کار کردن 
به خوبی  را  منطقه  قوت کشورهای  و  تمام ضعف  روسیه،  و  هند، چین  در کشورهای چون 
می شناسد و آگاهی کامل در مورد ایران و پاکستان و ضعف ها و قوت های این دو کشور دارد و 
می داند در برابر همسایگان مداخله گر چگونه سیاستی اتخاذ کند. بنابراین بودن وی در قدرت، 

درست در نقطه مقابل منافع کشورهای همسایه ما تعریف می شود.
از جانب دیگر اشرف غنی برخالف آقای کرزی، دلسوزی برای قوم را در پروژه های افراط 
گرایی نمی بیند بل او طالبان را جدی ترین دشمن پنهان پشتون می پندارد. واقعیت این است 
که در 19سال گذشته مناطقی که در تیررس طالبان قرار داشته از کمترین انکشاف برخوردار 

نشده و رنج و مصیبت های زیادی را نیز متحمل شده اند.
دارند.  حضور  پاکستان  پیشرفته  شهرهای  در  خانواده های شان  با  اکثرا  که  طالبان  رهبران 
فرزندان آنان از بهترین امکانات رفاهی، آموزشی و تحصیلی برخوردارند، پروژه افراط گرایی 

از عینک تجارت پرسود می بینند، نه برای آنان افغانستان اهمیت دارد و نه قوم و قبیله شان.
کشورهای  و  کشور  داخل  در  سیاسی  حلقات  طالبان،  منافع  که  است  نقطه  همین  درست 

مداخله گر همسایه در برابر رییس جمهور قابل جمع می شود.
از این روست که تمام منابع نامتجانس داخلی و خارجی دست به هم داده و علیه یک تن، به 

پروپاگندا و تبلیغات گسترده و متنوع اهتمام می ورزند.
فکتور بعدی در مساله حکومت موقت، بازگفتن و تکثیر این تبلیغات توسط کاربران شبکه های 

اجتماعی است که آگاهانه و ناآگاهانه، بامزد و بی مزد دست به چنین کاری می زنند.
مساله یی  چنین  که  باالست  آنقدر  حکومت  این  از  نارضایتی  میزان  که  کنیم  تصور  اما 
امکان پذیر شود و غنی از ریاست جمهوری کناره گیری کند. بعد چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی 

جایگزین او می شود؟
مطمینا چنین نخواهد شد که کسی قدرت را بعد از غنی تحویل بگیرد و افغانستان یک شبه 

تبدیل به مدینه فاضله شود!
در  سیاسی  انقطاع  که  می دهد  نشان  وضوح  به  افغانستان  در  دهه  چهار  منازعات  تاریخ 
انقطاع  یک  که  بار  هر  است.  بوده  سیاسی  بحران های  شدن  جدی تر  معنای  به  افغانستان 
سیاسی به میان آمده، بحران بعدی جدی تر بوده است. از کودتای داود خان تا تغییر رهبران 
سیاسی در زمان حاکمیت حکومت کمونیستی و جنگ های داخلی میان گروه های مجاهدین، 

همه گواه این ادعاست.
چه کسی ضمانت می کند که رهبران سیاسی ما اعم از شمال و مرکز و جنوب و غرب و 
شرق به مناعت طبع و نفس رسیده و این بار برای رسیدن به قدرت، میان خود نمی زنند و 

مردم را قربانی نمی کنند؟
هنوز شرایطی بهتر از گذشته نداریم. شاید بتوان وضعیت فعلی را به جنگلی تشبیه کرد که 
در آن گرگان در کمین گاه قدرت خوابیده اند و جز به دزدی و منافع خانوادگی شان به چیز 

دیگری اهمیت نمی دهند.
تاکید همه طرف ها بر کنار رفتن رییس جمهور، در واقع این معنا را می رساند که در 19 سال 
گذشته، غنی تنها کسی بوده که )به هر دلیلی( بقای افغانستان را در مشارکت سیاسی می داند 

و جمهوریت را نماد دوام و بقای این ملت و مردم می داند. 
با رفتن غنی از قدرت، فاتحه مشارکت سیاسی و مردم ساالری نیز خوانده خواهد شد و زمینه 

گسترده برای دزدان سیاسی داخلی و خارجی فراهم خواهد آمد.

بنابراین دستگاه سیاست ما باید بکوشد که با ارایۀ گزارش های مستند از فعالیت گروه های 
تروریستی بین المللی، ناتو و اعضای آن را از خطر بالقوۀ تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریزم هشدار 

داده و خواهان توجه بیشتر ناتو به این امر شود.
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کتاب »ملوک َکرت هرات« منتشر شد
 موسسه پژوهشی بایسنغر کتاب »ملوک کَرت هرات« نوشته علی محمد زهام را به کوشش رضا جاویدان، در هرات منترش کرد. مؤسسه پژوهشی بایسنغر کتاب »ملوک کَرت هرات« نوشته 
علی محمد زهام به کوشش رضا جاویدان را در هرات منترش کرد. این کتاب گسرتده ترین تحقیق در خصوص ملوک کرت در افغانستان است که با استفاده از منابع مختلف در پنج بخش عمده: 
۱- جغرافیای تاریخی هرات، ۲- قلمرو جغرافیایی آل کرت، ۳- قلمرو سیاسی آل کرت، ۴- علام و فضال )۱۸ دانشمند( ۵- شعرا )۶ شاعر( به بحث و بررسی درباره وضعیت سیاسی، تاریخی، ادبی و 

جغرافیایی حکومت آل کرت پرداخته است.
»ملوک کرت هرات« در ۱۶۷ صفحه و قطع رقعی منترش شده است.

ــدوه  ــادی و ان ــِد ش ــا در بن ــد موالن ــر می  رس ــه نظ ب
ــرای او هــدف نیســت.  ــدوه ب نیســت. یعنــی رهایــی از ان

دست یابی به شادمانی هم.
هــدف بــرای او عشــق اســت. رهایــی از دام نفــس 
اســت. زادن دوبــاره و پیوســتن بــه خــدا اســت. اهمیتــی 
نمی دهــد کــه اندوهــی ســر می  رســد یــا نــه. بــه چشــم 
ــد  ــد و نبای ــوری گــذرا و عارضی ان ــدوه، ام او، شــادی و ان
ــی  ــه اهمیت ــی ک ــن تلّق ــد. ای ــان کنن ــا را پریش ــر م خاط
ــی  ــا احوال ــه این ه ــادمان، چراک ــا ش ــم ی ــدارد اندوهناک ن

ــد. ــد می  کن ــدوه را ُکن ــغ ان ــد، تی ــذرا و ناپایدارن گ
دل که او بسته غم و خندیدن است

تو مگو کاو الیق آن دیدن است
آنکه او بستهٔ غم و خنده بود
او بدین دو عاریت زنده بود

باغ سبز عشق کاو بی انتهاست
جز غم و شادی در او بس میوه هاست

عاشقی زین هر دو حالَت برتر است
بی بهار و بی خزان سبز و تر است

ــادی  ــدوه و ش ــتهٔ ان ــر و پابس ــود را درگی ــد دل خ می گوی
ــل  ــا قای ــرای آن ه ــی ب ــت چندان ــاًل اهمی ــم. اص نکنی
نباشــیم. همیــن کــه بــرای رهایــی از غــم تقالیــی 

نکنیــم، از قــدرت تخریبــی آن کاســته ایم.
موالنــا بــه »باژگونگــی امــور عالـَـم« قایــل اســت. تعبیــر 
ــار او  ــه در آث ــون« ک ــل باژگ ــا »نع ــوس« ی ــب معک »لع
آمــده اشــاره بــه ایــن معنــا دارد. نعــل وارونــه زدن بــرای 
ــد  ــم بای ــی از غ ــرای رهای ــراً ب ــردن اســت. ظاه رد گم ک
از آن بگریزیــم، امــا موالنــا کــه بــه »باژگونگــی« قایــل 
ــی آن  ــد پ ــم، بای ــی از غ ــرای رهای ــد ب ــت می گوی اس
ــب  ــد از طل ــادی، بای ــه ش ــت یابی ب ــرای دس ــد و ب دوی

آن دســت کشــید:
چون پی غم می دوی، شادی پی تو می دود
چون پی شادی روی تو، غم بود بر رهگذر

جمله ناگوارشت از طلب گوارش است
ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت

وقتــی نگرانیــم مبــادا غــم نشــانی مــا را بیابــد یــا مبــادا 
ــا  ــد، ســبب می شــود کــه بیشــتر در م ــرک نگوی ــا را ت م

ریشــه بدوانــد:
جمله شان از خوف غم در عین غم

در پی هستی فتاده در عدم
ــن دارد  ــک دلبســتگی فرجامی ــا ی ــد موالن ــر می رس به نظ

کــه فکــر و غصــهٔ آن، چنــان او را در اختیــار گرفتــه کــه 
جایــی بــرای دیگــر اقســام انــدوه باقــی نگذاشــته اســت. 

ــی  ــم عشــق و اندیشــهٔ رهای غ
چنــان او را در تســخیر خــود 
دارد کــه بــه کلّــی از ســایر 
ــت.  ــه اس ــت یافت ــا فراغ غم ه
ــه چشــم او  ــزی کــه ب غــم چی
بی نهایــت ارزشــمند اســت و 
را سرشــار می کنــد،  زندگــی 
نیــرو و حضــور چشــم گیری 
در جــان و ضمیــر او یافتــه کــه 
خاصیــِت غم روبــی پیــدا کــرده 
اســت. غمــی بــزرگ کــه دیگــر 
کنــار  و  می روبــد  را  غم هــا 

می زنــد:
ــا  ــت ت ــرا نگذاش ــو م ــاِن ت غم

ــک َدم ــوم ی ــن ش غمگی
ــا  ــت ت ــرا نگذاش ــو م ــوای ت ه

مــن آب و ِگل باشــم
*

ــن  ــم دی ــه غ ــر ک ــت رو ه گف
ــد برگزی

باقی غم ها خدا از وی بُرید
ــًا  ــی عموم ــه زندگ ــا ک از آنج
قریــن غــم اســت، بهتــر اســت 
ارزشــمند  و  بــزرگ  غمــی 
ــه  ــا را ب ــان م ــه چن ــم ک بیابی
از  تــا  کنــد  مشــغول  خــود 
برهیــم.  پراکنــده  غم هــای 
ــدردان  ــگزار و ق ــا سپاس موالن

آن غــم ارجمنــدی بــود کــه از ســِر لطــف در دل او خانــه 
ــت: ــرده اس ک

دل در بر من زنده برای غم تست
بیگانه خلق و آشنای غم تست

لطفی است که می کند غمت با دل من
ورنه دل تنگ من چه جای غم تست

***
مرا چون کم  فرستی غم حزین و تنگ دل باشم
چو غم بر من فروریزی ز لطِف غم خجل باشم

ــه  ــی ب ــه تمام ــود را ب ــا سرنوشــت خ ــه موالن از آنجــا ک

عشــق و خــدا ســپرده و هر رخــدادی را ناشــی از خواســت 
و ارادهٔ خــدا می بینــد، در مقــام تســلیم و خرســندی اســت. 

ــود،  ــازل می ش ــه او ن ــدا ب ــوی خ ــن رو هرآنچــه از س ازای
ــا طیــب خاطــر و خرســندی  ــدوه را ب اعــم از شــادی و ان
ــر  ــد. در ب ــی نمی کن ــت و بی تاب ــود. مقاوم ــرا می ش پذی
می گیــرد و می پذیــرد. پذیــرش رضایت مندانــهٔ انــدوه، 
کیمیاگــری می کنــد و تلخــِی انــدوه را می گیــرد. غــم را 
ــق  ــان عاش ــر او، ج ــه تعبی ــد. ب ــتنی می کن ــیرین و خواس ش
ــالی  ــه ط ــم را ب ــس غ ــت. م ــم اس ــیر غ ــند، اکس و خرس

ــد: ــدل می کن ــالوت ب ح
شادی شود آن غم که خوریمش چو شَکر خوش

ای غم بر ما آی که اکسیر غمانیم
اگر اندوه را رضامندانه پذیرا شویم، دگردیسی می یابد.

اندوه و چند درس از موالنا

قهرمانسازها

صدیق قطبی

تفالی به حافظ
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چـه جـای شـکر و شـکایت ز نقـش نیـک و بد 
ست ا

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ 
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

ازکوچهرندان

افغانســتان از جملــۀ کشــورهای به شــامر مــی رود کــه قهرمان هــای 

ــان،  ــن قهرمان ــی از ای ــه هریک ــده  ک ــود پرورانی ــن خ ــادی را در دام زی

ــت روی  ــا فرص ــود ب ــد؛ می ش ــه دارن ــد را در کارنام ــوب و ب ــرد خ عمل ک

آن پرداخــت، امــا در حــال حــارض روی ســخنم در ایــن نوشــته  بــه 

ــه هــر کــدام کارنامه هــای  ــرن بیســت ویک اســت ک قهرمان ســازهای ق

متفــاوت و هــواداران متفاوت تــر و در عین حــال آتشــین دارنــد. بیشــرت 

آنهــا را می شــود بــا رس زدن بــه فیســبوک پیــدا کــرد. اصــال نبــض 

ــت.  ــتان آن هاس ــبوک در دس فیس

ــرار  ــخر ق ــورد متس ــران را م ــادگی دیگ ــه س ــه ب ــواداران دلباخت ــن ه ای

می دهنــد و از کارنامه هــای بــاداران شــان تعریــف می کننــد. گاهــی از 

وعده هــای رس خرمــن ســلطان می  نویســند و گاهــی هــم از ســفرهایی 

ــن  ــه کــرده  اســت. ای ــد عکــس اضاف ــوم خاطــرات چن کــه رصف در آلب

ــدازد. ــن می  ان ــال نرصالدی ــی م ــاد فکاه ــه ی ــرا ب ــازی ها م قهرمان س

مــال نرصالدیــن یــک روز بــه اتفــاق پادشــاه بــه حــامم رفتــه بــود. پادشــاه 

ــش را می  شســت از مــال پرســید؟ راســتی اگــر مــن  ــی کــه بدن در حال

پادشــاه منی بــودم فقــط یــک غــالم بــودم چــه قیمتــی داشــتم؟

مال کمی فکر کرد و گفت: 10 دینار 

پادشــاه عصبانــی شــد و گفــت: احمــق جــان! فقــط لنگــی کــه بــه بدنــم 

بســتم 10دینار ارزش دارد!

مال گفت: هدف من هم لنگ شام بود!

ظاهــرا ایــن هــواداران هــم بــه دنبــال لنــگ سلطان شــان اســتند و گرنــه 

ــتان  ــه ترکس ــد ب ــه می  رون ــن راه ک ــد ای ــوب می دانن ــم خ ــان ه خودش

اســت. 

تقررهــای به جــا نیــز یکــی از مرصوفیت هــای کالن ایــن طیــف اســت، 

مثــال می  نویســند: » تقــرر بجــا، شایســته و بایســته، مبــارز علیــه فســاد، 

عدالــت پیشــه و ســینه چاک بــرادرم جوبایــدن را اوال برخودشــان، ثانیــا 

بــر فامیــل محرتم شــان، ثالثــا بــه مــردم مجاهــد و شــهید پــرور امریــکا 

گفتــه،  تربیــک 

آرزوی  ضمــن 

موفقیــت در امــور 

آرمــان  محولــه، 

ــرای  ــه ب ــم ک داری

ــادی و آســایش  آب

نیــز  افغانســتان 

هــی  نیم نگا

بیندازنــد تــا مــا 

آرامــش  در  نیــز 

ــل  ــایش کام و آس

بــه رس بریــم.«

یــا در مــاه مبارک 

یکــی  رمضــان 

دوســت داران  از 

رسیــال حــرت 

در  یوســف 

ایــن  افغانســتان 

نوشــته  چنیــن 

»تقــرری  بــود: 

عزیــزم  دوســت 

یوزارســیف را به حیــث عزیــز مــرص تربیــک گفتــه و ایــن موفقیــت 

ــاد  ــارک ب ــان تربیــک و مب ــل محرتم ش ــان و فامی ــه خودش ــزرگ را ب ب

» ! ییــم می  گو

نجیب آرمان



داغ  تفـت  زمیـن  از  کـه  تابسـتان  فرسـای  طاقـت  و  گـرم  روز  یـک  در 

برمی خاسـت، کریمـه )نـام مسـتعار( بـرای فـرار از ایـن گرمای سـوزان، با 

می شـود.  حـامم  داخـل  رسدی،  آب  سـطل 

حـامم آنهـا کـه یـک دریچۀ کوچکـی به طـرف حولـی دارد. هنـگام آبتنی 

کـردن سـایه های مشـکوکی را می بینـد. او کـه فکـر می کنـد خیاالتـی 

شـده، توجهـی بـه ایـن سـایه ها منی کنـد.

وقتـی از حـامم بیـرون می شـود، در نزدیک حـامم برادر ناتنـی اش نجیب 

)نـام مسـتعار( را می بیند. 

نجیـب کـه چنـدی قبـل از مسـافرت برگشـته و کریمـه هیـچ معلوماتـی 

دربـاره او نـدارد، از دیدنـش دسـت و پاچـه شـده و می پرسـد:» تـو اینجـه 

می کـدی؟« چـه 

نجیب با بسیار بی رشمی و سبکرسی پاسخ می دهد:»توره می دیدم.«

کریمـه کـه بـا عصبانیـت سـیلی محکمـی را بیـخ گوشـش می خوابانـد،.

نجیـب عقده مندانـه او را اخطـار می دهـد.

 بـا آنکـه کریمه همیشـه از نگاه های مشـکوکی  نجیب می ترسـد؛ اما برای 

اینکـه مـادرش در زند گـی غم هـای بی شـامری را بعـد از مـرگ پـدرش 

تجربـه کـرده اسـت، ایـن ماجـرا را از مـادرش پنهـان می کند.

روزهـا کـه بـه همیـن منوال سـپری می شـود، برای مـادر کریمه مسـافرت 

پیـش می آیـد و او به خاطـر والدت خواهـرش بـرای چنـد روز راهـی تخـار 

می شـود.

بعد از رفنت مادر کریمه، نجیب از این فرصت اسـتفاده کرده و تا برگشـنت 

مادرش، شـب های کریمه را به کابوسـی هولناک مبدل می کند.

در یـک شـب بارانی کـه کریمه تا دم صبح از درد کمر و خون ریزی شـدید 

خوابـش منی بـرد، به محض روشن شـدن هـوا که هنوز صـدای چک چک 

نـاودان به گوشـش می رسـد، مادرش را صـدا می زند.

مـادرش کـه از حالـت خونـی کریمـه رساسـیمه شـده و فکـر می کنـد، که 

به خاطـر بلنـد کردن اشـیای سـنگین بـه ایـن حـال و روز افتاده اسـت؛ با 

عجلـه او را نـزد داکـرت می بـرد.

وقتـی داکـرت بعـد از معاینه کـردن بـا تأسـف می گویـد کـه طفلـش سـقط 

شـده اسـت . رنگ مادرش شـبیه کاغذ سـپید شـده و آسـامن  ها بر رسش 

می ریـزد. بعـد از هـامن روز مـادر کریمـه پیرتـر و رنجورتـر شـده و به خاطر 

ایـن خیانـت بـزرگ، بـا کریمـه دسـت و گریبان می شـود.

بـاور  بـه حرف هایـش  در چنیـن وضعیـت کسـی  می دانـد  کـه  کریمـه 

منی کنـد، سـنگینی متـام درد هایـش را بـه تنهایـی بـه دوش کشـیده و 

می مانـد. خامـوش 

و  رعنـا  دخـرت  کـه  کریمـه  ماه هـا رسافکندگـی،  سـپری شـدن  از  بعـد 

نوجوانـی اسـت، برایش چندیـن خواسـتگار می آیند، یکی خواسـتگاران، 

خویشـاوندان مـادر کریمـه اسـت، مـادرش بـرای آبـروداری خـود، آنهـا را 

جـواب رد داده و کریمـه را بـه پـرس همسایه شـان شـیرنی می دهـد.

طبـق رسـم رواج، مـادر کریمـه برایش جهزیه آمـاده می کنـد و کریمه گاه 

و بیـگاه جامنـاز پهـن کـرده و بـرای آینده  رسدرگـم خـود از خداوند کمک 

می خواهـد.

بعد از شـش ماه که قرار اسـت، کریمه عروس شـده و به خانۀ بخت برود، 

محفـل عروسـی به بسـیار شـأن و شـوکت برگـزار می شـود. کریمـه که در 

ختـم محفـل دسـت در دسـت همـرس آینـده اش، در آهنـگ آهسـته بـرو، 

آهسـته آهسـته به خانه  جدیدش قدم می گزارد، بعد از سـاز و رسود و دور 

همی هـا، شـب حجلـه فرا می رسـید.

کریمـه کـه بـاز هـم در آزمـون دشـواری قـرار می گیـرد، شـوهرش بعـد از 

فهمیـدن اینکـه کریمـه باکره نیسـت، بـا داد و بـی داد او را بیوه و فاحشـه 

خطـاب کـرده و از خانـه اش  بیـرون  می انـدازد.

بـی  پیـش چشـم های مـردم  از هـر زمانـی در  بیشـرت  خانـواده  کریمـه 

آبـرو شـده و آنهـا خواهـان پـول گزافـی بـرای مصـارف رشینی خـوری و 

می شـوند. عروسی شـان 

پـدر ناتنـی کریمـه کـه بـا عـذر و زاری یـک مـاه را بـرای پرداخـنت پـول از 

آن هـا وقـت می خواهـد، در ایـن مـدت بـرای خواسـنت قـرض دروازه هـای 

بی شـامری را می کوبـد، در حالـی کـه هیچ کـس حـارض منی شـود بـرای  

آنهـا پـول قـرض بدهـد. مـرد شصت سـاله یی در بـدل ازدواج بـا کریمـه 

حـارض می شـود، هـامن مقـدار پـول را بـرای آنهـا پرداخـت کنـد.

کریمـه قربانی خواسـته های نامـرشوع برادر ناتنی اش شـده و برای نجات 

خانـواده اش، بـا مـرد شصت سـاله یی کـه زن و فرزنداش به خارج از کشـور 

رفته انـد، مجبور به ازدواج می شـود.

او کـه در حـال حـارض پنـج سـال را در کنـار مـردی کهـن سـالی سـپری 

کـرده و از وی یـک دخـرت چهارسـاله دارد می گویـد: »بـا آنکـه شـوهرم مرد 

مهربانـی اسـت و مـرا دوسـت دارد؛  ولـی من هیـچ دلگرمی بـه این پیوند 

نـدارم و ادامـه دادن ایـن زندگـی برایـم مـرگ تدریجـی بیش نیسـت.«

روانشـناس زکریـا بارکـزی در مـورد دخرتانـی که تحت تجاوز جنسـی قرار 

گرفتـه  اسـت می گوید:

»در امـر برنامه هـای زندگـی، انسـان ها بـر مبنـای چندیـن نیازمندی هـا 

زندگی شـان را تأمیـن می کننـد.

در مرحله  اول انسـا ن ها در تالش بر طرف کردن نیازهای اولیه )آب، هوا و 

غذا( هسـتند. بعد از آن دنبال نیازهای ایمنی خود قرار گرفته و کوشـش 

می کننـد کـه امنیت زندگـی خود را تأمیـن کنند. بعـد از تأمین امنیت به 

دنبـال نیاز هـای عاطفـی  خـود بـوده و کـم کـم به مرحلـه خود شـکوفایی 

می رسـند؛ امـا انسـان های کـه نیازمندی هـای شـان بـر آورده منی شـود، 

گاهـی بـه گونـه افراد تجاوزگـر، عقده یی، خـالف کار و در کل انسـان های 

ناسـاملی در اجتامع عرض وجود می کنند. فردی که مورد تجاوز جنسـی 

ایـن چنین اشـخاص قرار می گیـرد؛ اعتامد به نفس خود را از دسـت داده 

و روح و روانـش تخریـب می شـود. اگـر ایـن فـرد در آینـده ازدواج کنـد، نـه 

همـرس موفقـی شـده می توانـد و نه مـادر موفقی؛ چـون از لحـاظ روحی_

روانـی حالت وحشـت زایی را سـپری کـرده و با محدودیت هایـی که در رس 

راهـش قـرار گرفته اسـت، منی تواند خوشـبختی واقعـی را تجربه کند.«

داکـرت بارکـزی در بـارٔه درمـان ایـن چنین افـراد می گوید: »با آنکـه تداوی 

آن هـا زمان گیـر و دشـوار خواهد بود؛ اما این اشـخاص قابل درمـان بوده و 

تـداوی آنها امکان پذیر اسـت.«

دانـش و تکـنالوژی
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مسجد موالنا در هالند
مسـجد موالنا در جنوب هالند و شـامل غربی شـهر روتردام واقع شـده که در ششـم اکتوبر سـال 2001 فعالیت آن آغاز شـد و مردم هالند 
در نظرسـنجی های انجام شـده این مسـجد را جذابرتین سـاختامن هالند معرفی کردند. این مسـجد یکی از بزرگرتین مسـاجد هالند اسـت و 
به احرتام موالنا شـاعر و عارف قرن سـیزدهم نامگذاری شـده اسـت. ارتفاع مناره های مسـجد موالنا به 41 مرت می رسـد. این سـاختامن دارای 
سـه طبقـه اسـت و ظرفیـت 1500 منازگـزار را دارد. معـامری ایـن سـاختامن براسـاس معـامری دوره عثامنـی و طراحـی آن برعهـده »بریـت 

تورمان« معامر هالندی بوده است.

 لزوم بزرگ داشت روزهای جهانی
زهرا یزدان شناس، کارشناس ارشد حقوق بشر

ســال ها  هفته هــا،  روزهــا،  ملــل  ســازمان 
عنــوان  بــه  را  خــاص  دهه هــای  و 
بزرگ منایــی  بــرای  مناســبت هایی 
خــاص  موضوعــات  یــا  رویدادهــا 
تعییــن می کنــد تــا از طریــق آگاهــی و 
اقــدام، تحقــق اهــداف ســازمان را ارتقــا 
فرصتــی  بین املللــی  روزهــای  بخشــد. 
مــورد  در  مــردم  عمــوم  آمــوزش  بــرای 
اراده  بســیج  توجــه،  مــورد  موضوعــات 
بــه  رســیدگی  بــرای  سیاســی  منابــع  و 
و  بزرگ داشــت  و  جهانــی  مشــکالت 
ــت. ــت اس ــت آوردهای برشی ــت دس تقوی

ــای  ــا زمینه ه ــبت ها ب ــن مناس ــن ای مضامی
ــل؛  ــی اقدامــات و اهــداف ســازمان مل اصل
املللــی،  بیــن  امنیــت  و  صلــح  حفــظ 
ــوق  ــت از حق ــدار، حامی ــعه پای ــاء توس ارتق
و  بین املللــی  قوانیــن  تضمیــن  و  بــرش، 
اســت. مرتبــط  برشدوســتانه  اقدامــات 

ابتــکار وجــود روزهــای بین املللــی قبــل 
ــت،  ــد اس ــل متح ــازمان مل ــیس س از تأس
امــا ســازمان ملــل متحــد آنهــا را به عنــوان 
اهــداف  جهــت  در  قدرمتنــد  ابــزاری 
ــرار داده اســت.  خویــش مــورد اســتفاده ق
معمــوالً یــك یــا چنــد كشــور عضــو هســتند 
كــه ایــن مــوارد را پیشــنهاد می كننــد و 
ــه  ــك قطع نام ــا ی ــا را ب مجمــع عمومــی آنه
مناســبت ها  برخــی  می كنــد.  تأســیس 
تخصصــی  آژانس هــای  کاری  حــوزه  در 
یونســکو،  ماننــد  متحــد،  ملــل  ســازمان 
یونیســف، فائــو و غیــره بــوده و توســط آنها، 
برنامه هایــی در آن زمینه هــا تــدارک دیــده 
می شــده و بعدتــر بــا پیشــنهاد آن نهــاد بــه 
ــت. ــیده اس ــی رس ــع عموم ــب مجم تصوی

هــر مناســبت بین املللــی بــه متصدیــان و 
ــد  ــت را می ده ــن فرص ــن آن روز، ای فعالی
موضــوع  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  تــا 
روز را ســازمان دهی کننــد. ســازمان ها و 
دفاتــر سیســتم ســازمان ملــل و مهم تــر 
مدنــی،  جامعــه  دولت هــا،  همــه،  از 
ــی و خصوصــی، مــدارس،  بخش هــای دولت
ــهروندان،  ــگاه ها و بــه طــور کلــی ش دانش
بــه  بین املللــی  روز  یــک  از  می تواننــد 
عنــوان یــک ســکوی پــرش بــرای اقدامــات 
ــوع آن روز  ــه موض ــده در زمین آگاهی دهن
اســتفاده کننــد. عــالوه بــر افزایــش آگاهــی، 
ایــن  ایجــاد  بــا  متحــد  ملــل  ســازمان 
کشــورها،  بــه  بین املللــی  مناســبت های 
توصیه هایــی در زمینــه اقداماتــی بــرای 
بــر محــور  کــه  حــل جــدی مشــکالتی 
می کنــد. ارایــه  می چرخــد  روز  آن 

مجمــع عمومــی معمــوال در قطع نامه هــای 

ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــح می ده ــود، توضی خ
یــک  به عنــوان  را  روز  آن  شــد  باعــث 
ــالم کنــد. به عنــوان  مناســبت جهانــی اع
مثــال، بــا اعــالم 23مــی بــه عنــوان روز 
و  زنــان  فیســتول  کنــی  ریشــه  جهانــی 
ــون  ــواردی چ ــه آن، م ــامن، در قطع نام زای
ــودن  ــی ب ــا ناکاف ــود ی ــوءتغذیه، نب ــر، س فق
بهداشــتی،  مراقبت هــای  و  خدمــات 
کــودکان،  ازدواج  زودرس،  فرزنــدآوری 
ــرتان و  ــوان و دخ ــان ج ــه زن ــونت علی خش
تبعیــض جنســیتی را بــه عنــوان دالیــل 
اصلــی فیســتول زنــان و زایــامن ذکــر کرده؛ 
ــر اینکــه فقــر همچنــان  همچنیــن تاکیــد ب
ــت. ــی اس ــرات اجتامع ــی خط ــل اصل عام

ممکــن اســت بســیاری از مــردم هرگــز 
چیــزی در مــورد ایــن بیــامری کــه باعــث 
آســیب های  مخرب تریــن  از  برخــی 
می شــود،  زایــامن  هنــگام  در  ممکــن 
ــت  ــن واقعی ــود ای ــا وج ــند، ب ــنیده باش نش
ــورهای  ــون زن در کش ــدود دو میلی ــه ح ک
ــد  ــی می کنن ــا آن زندگ ــعه ب ــال توس در ح
و هــر ســاله بیــن 50 تــا 100000 مــورد 
یــک منونــه  ایــن  می دهــد.  رخ  جدیــد 
اســت  از کار مهــم آگاهی بخشــی  عالــی 
انجــام می دهنــد. کــه روزهــای جهانــی 

ــل  ــازمان مل ــاد س ــن نه ــن، ای ــر ای ــالوه ب ع
کــه  دارد  اشــاره  در قطع نامه هــای خــود 
مســاله  ایــن  جنبه هــای  از  یــک  کــدام 
کشــورهای  بــرای  را  نگرانــی  بیشــرتین 
عضــو ســازمان ملــل متحــد، یــا بــه عبــارت 
دیگــر، بــرای کل برشیــت، بــه همــراه دارد 
ــیع  ــانی وس ــورد آن اطالع رس ــد در م و بای
و چــاره جویــی شــود و اقدامــات الزمــی 
در راســتای اهــداف آن روز انجــام پذیــرد.

کــه  قطع نامه یــی  در  عمومــی  مجمــع 
جهانــی  روز  عنــوان  بــه  را  23جــون 
مــی دارد  اظهــار  کــرده،  تعییــن  بیوه هــا 
ــه شــدت نگــران میلیون هــا کودکــی  کــه ب
اســت کــه والدیــن آنهــا بیــوه شــده اند 
زندگــی  دشــوار  و  جدیــد  رشایــط  در  و 
ممکــن  کودکانشــان  همــر،  بــدون 
قبیــل  از  خطرناکــی  رشایــط  بــا  اســت 
کــودکان،  کار  ســوءتغذیه،  گرســنگی، 
مراقبت هــای  بــه  دشــوار  دسرتســی 
تحصیــالت،  ازدســت دادن  بهداشــتی، 
بی ســوادی و قاچــاق انســان روبــرو شــوند.

هامنگــو کــه پیشــرت اشــاره شــد، برخــی 
توســط  نــه  بین املللــی  روزهــای  از 
ــای  ــط آژانس ه ــل توس ــی، ب ــع عموم مجم
تخصصــی ســازمان ملــل متحــد اعــالم 
می شــود تــا توجــه عمــوم مــردم را بــه 
ــد  موضوعــات تحــت تخصــص خــود مانن
بهداشــت، هواپیامیــی، مالکیــت معنــوی و 
غیــره جلــب کنــد. بــه عنــوان مثــال، جهانی 
روز آزادی مطبوعــات، کــه در 3 مــی جشــن 
گرفتــه می شــود، توســط ســازمان آموزشــی، 
علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو(، 
مســتقر در پاریــس اعــالم شــد و بعــداً 
توســط مجمــع عمومــی تصویــب شــد.

ــاری  ــد معی ــه می توان ــواردی ک ــه م از جمل
اثرگــذاری  میــزان  گیــری  انــدازه  بــرای 
ــوط  ایــن مناســبت ها باشــد، صفحــات مرب
ــل  ــازمان مل ــایت س ــا در س ــن روزه ــه ای ب
)کــه  بین املللــی  مناســبت های  اســت. 
شــامل  نیــز  دهه هــا  و  ســالها  هفته هــا، 
آنهــا می شــود( از پربازدیدتریــن صفحــات 
هــر  اســت.  ملــل  ســازمان  وب ســایت 
بــر صفحاتــی در  روز بین املللــی عــالوه 
یــک وب ســایت  ایــن ســازمان،  ســایت 
ــان  ــه شــش زب اختصاصــی نیــز دارد کــه ب
رســمی ســازمان ملــل در دســرتس اســت.

ملــل،  ســازمان  مناســبت های  میــان  از 
مــوردی کــه بســیار قابــل توجــه اســت، 
روز جهانــی حقــوق بــرش اســت کــه در 
10دســمرب برگــزار می شــود. ایــن روز در 
رسارس جهــان بــا ابتکاراتــی خــاص و بــا 
حضــور انبوهــی از افــراد از اقشــار مختلــف 
جامعــه، گرامــی داشــته می شــود. از دیگــر 
روزهــای محبــوب، می تــوان بــه روز جهانــی 
زن )8 مــارچ(، روز جهانــی آب )22 مارچ( و 
روز جهانــی صلح )21 ســپتمرب( اشــاره کرد.



رشکـت نیـو فالیـر بـا همـکاری Robotic Research اولیـن ملی بـس 

حمل ونقـل سـنگین خـودران )سـطح ۴( را در محدوده امریکای  شـاملی 

رومنایـی کـرد کـه از پیرشانـه متام برقـی و ظرفیت پیامیـش ۳۶۰کیلومرت 

بهره می برد.

سـنگین  ملی بس هـای  سـازنده   ،)New Flyer( فالیـر  نیـو  رشکـت 

 Robotic Research حمل  ونقـل و رشکـت توسـعه وسـایل نقلیـه خـودران

مسـتقر در مریلنـد ملی بـس حمل ونقـل خـودران Xcelsior AV را معرفی 

کردنـد کـه به گـزارش نیواطلـس، اولیـن ملی بـس حمل ونقـل خـودران 

سـنگین در امریـکای  شـاملی اسـت.

رشکـت نیو فالیر برنامه خودران خود را بـا Robotic Research می ۲۰۱۹ 

آغاز و سـال گذشـته طرح آزمایشـی اش را با استفاده از سه ملی بس کامال 

برقـی Charge در کانکتیـکات راه انـدازی کـرد. هم اکنـون اولین ملی بس 

اختصاصی سـطح ۴ خودران این رشکت آماده  عرضه اسـت.

آلربتـو الکاز، مدیرعامـل رشکـت Robotic Research، در این زمینه گفت: 

بـل  افزایـش می دهـد؛  را  ایمنـی حمل ونقـل  نه تنهـا  فنـاوری خـودران 

پیش بینی می شـود که باعث افزایش توان عملیاتی و اسـتفاده از وسـایل 

نقلیـه شـود. ملی بس هـای خـودران ظرفیـت بهبـود الگوهـای ترافیکی و 

کاهـش وقفه هـای ترافیکـی را دارنـد و نه تنهـا بـه کاربـران حمل ونقـل 

جمعـی، بـل بـه کل زیرسـاخت  ها نیـز سـود می رسـانند. نیـو فالیـر قطعه 

گم شـده راه حـل حمل  ونقـل کامـال یک پارچـه و هوشـمند را معرفـی کرد. 

ایـن وسـیله نقلیـه عـرص جدیـدی از خدمـات حمل ونقـل را پیـش روی 

انسـان می گشـاید و از پیرشفت های فنـاوری در صنایع اسـتفاده می کند 

تـا راه حلـی بـرای حمل ونقل ایمن تر، متیزتـر، کارآمدتر و دردسـرتس برای 

مـردم ارایـه دهد.

مغـز متفکـر سیسـتم ایـن خـودرو خـودران فنـاوری رانندگـی خـودران 

اتودرایو )AutoDrive( رشکت Robotic Research اسـت که از داده های 

جمع آوری شـده  حسـگرها، دوربین هـا، الیـدار، GPS و رادارها بـرای ایجاد 

مدلی سـه بعدی از جهان اطراف خودرو و شناسـایی سـایر وسـایل نقلیه، 

عابـران پیـاده و... اسـتفاده می کند. 

سیسـتم خـودران با تنظیامت کنـرتول الکرتونیکـی خودرو بـرای هدایت 

درصـورت  حتـی  و  می کنـد  کار  ترمزگیـری  و  توقـف  فرمان گیـری،  و 

دسرتسی نداشـنت بـه داده هـای GPS، می توانـد اقدامـات الزم را انجـام 

دهـد و خـودرو را بـه  آسـانی هدایـت کنـد. عالوه بر این، ملی بس خـودران 

Xcelsior AV می توانـد بـه حـوادث واقعـی در زمـان وقـوع پاسـخ دهـد. 

***
 دانشمندان از خداحافظی
 قمر دوم زمین خبر دادند

قمـر دوم زمیـن کـه یـک کثافـت کوچـک از باقی مانـده پیـرشان یـک 

موشـک اسـت تـا هفته آینده با زمیـن خداحافظی خواهد کـرد. اصطالحا 

قمـر دوم زمیـن پـس از این کـه بـرای بار آخر بـه زمین نزدیک می شـود، به 

طور کامل مدار زمین را ترک کرده و به سمت فضا خواهد رفت.

 قمر دوم زمین یا کثافت SO 2020 یک شـی فضایی نبوده و باقی مانده 

یک موشـک متعلق به سـال ۱۹۶۰ اسـت. این موشـک در ماموریت سفر 

بـه مـاه امریکن رسویـر)American Surveyor( اسـتفاده شـده بـود. این 

کثافـت کوچـک در مـاه سـپتمرب ۲۰۲۰ شناسـایی شـده بـود و مـکان آن 

نیـز بیـن سـیاره زمیـن و مدار ماه قرار داشـت قمـر کوچـک SO 2020 در 

روز سه شـنبه دوم فـربوری سـال گذشـته بـرای آخرین بـار در نزدیک  ترین 

مـکان بـه زمیـن قـرار گرفتـه بـود. در واقـع ایـن مـکان معـادل ۵۸ درصـد 

مسـافت بیـن مـاه و زمیـن اسـت. پـس از آن این قمـر کوچک مـدار زمین 

کامـل  طـور  بـه  را 

می کنـد.  تـرک 

بین املللـی  مرکـز 

مجـازی  تلسـکوپ 

 The Virtual(

 T e l e s c o p e

بـرای  نیـز   )Project

کثافـت  ایـن  تـرک 

کوچـک مراسـمی را 

بـه صـورت آنالین در 

بـود. کـرده  پخـش  فـربوری  اول  شـب 

شناسـایی ایـن قمـر کوچـک در دسـمرب ۲۰۲۰ توسـط محققـان ناسـا 

انجـام گرفتـه و پـس از آن ایـن محققـان متوجـه شـده بودنـد کـه در طول 

چندیـن سـال گذشـته حـدود ده هـا بـار ایـن قمـر بـه زمیـن نزدیک شـده 

اسـت. حتی پس از ارسـال کاوشـگر ماه در سـال۱۹۶۶ نیز این کاوشـگر 

داده هـای مهمـی را در مورد این شـی کوچک جمع آوری کـرده بود. عالوه 

بـر آن دانشـمندان ویژگی هـای کیمیـاوی ایـن شـی را با شـی دیگری که 

از سـال۱۹۷۱ در حـال گـردش بـود مقایسـه کردنـد. در این مقایسـه نیز 

مشـخصات ایـن قمـر و مصنوعی بـودن آن ثابت شـد.
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ملی بس خودران و تمام برقی 

Xcelsior AV رونمایی شد  

ــرای  ــه ب ــی ک ــف های ــالت و تعری ــان جم از می

ــده  ــه ش ــت گفت ــط زیس ــا در محی ــی تاالب ه معرف

کــرد:  بیــان  را  جمله یــی  چنیــن  می بایســت 

»تــاالب کــه در زبــان انگلیســی wetland خوانــده 

ــام عمومــی مکان هایــی اســت کــه آب  می شــود، ن

ــت آن  ــط زیس ــکیل دهنده محی ــی تش ــل اصل عام

بــه  از گردشــگران عالقه منــد  باشــد.« بســیاری 

بــا  را  تاالب هــا  کــه  اســت  ممکــن  طبیعــت 

دریاچه هــا و برکه هــا اشــتباه بگیرنــد؛ چــرا کــه 

دارد.  وجــود  آن هــا  میــان  بســیاری  شــباهت 

همچنیــن ممکــن اســت کــه از دریاچه یــی بــا نــام 

تاالب نیز نام برده شود. 

انواع تاالب

ــاه  ــر از گی ــس پ ــا خی ــای آب دار ی ــالق؛ زمین ه بات

ــت. و درخ

ــان  ــاز و گیاه ــد و ب ــی راک ــا آب ــور ب ــا ه ــداب؛ ی مان

ــی. ــف و ن ــس عل ــرت از جن ــاه بیش کوت

آن  رســتنی های  کــه  اســت  آبگیــری  خــالش؛ 

باشــد. پوســیده 

خارســتان  شــکل  بــه  تاالب هایــی  خلنگــزار؛ 

. هســتند

ــاه  ــزاری اســت کــه آب آن از گی ــی نی لشــاب، تاالب

ــرد. ــی می گی ــوای کم ــده و ه ــده ش آکن

ســیل گیری  بــرای  کــه  مصنوعــی؛  تاالب هــای 

رودخانه هــا و دریاهــا درســت می شــود، ماننــد 

ــرای  ــرش ب ــت ب ــاخته دس ــی س ــای مصنوع تاالب ه

پــرورش ماهــی و ذخیــره آب.

ازبینرفنتتاالبها

ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــی اخی ــق جهان ــک تحقی ی

ــیصد  ــان در س ــای جه ــد تاالب ه ــدود ۸۷درص ح

ســال گذشــته از بیــن رفته انــد. دلیــل اصلــی 

ایــن پدیــده اســتفاده از زمیــن تاالب هــا بــرای 

ــا  ــنت تاالب ه ــان رف ــت. از می ــوده  اس ــاورزی ب کش

و  گیاهــی  گونه هــای  بــرای  جــدی  خطــرات 

حیوانــی کــه بــرای زندگــی بــه ایــن محیــط وابســته 

هســتند دارد.

تاالبهــایطبیعــیمعمــوالچــهزمانــیشــکل

میگیرنــد؟

ــا در  ــن ی ــطح زمی ــی در س ــه آب ــه پهن ــی ک هنگام

ــه وجــود  نزدیکــی ســطح ایجــاد شــود، تاالب هــا ب

می آیــد؛ امــا ایــن تعریــف تنهــا شــامل تاالب هــای 

طبیعــی نیســت و حتــی تاالب هــای مصنوعــی 

را هــم شــامل می شــود. متداول تریــن تعریفــی 

شــده  گفتــه  طبیعــی  تاالب هــای  بــرای  کــه 

هــامن تعریفــی اســت کــه در کنوانســیون جهانــی 

حفاظــت از تاالب هــا بیــان شــده اســت:

ــن زار  ــالق، لج ــرداب، بات ــیده از م ــی پوش »مناطق

یــا آبگیرهــای طبیعــی و مصنوعــی اعــم از دایمــی 

ــیرین  ــا ش ــور ی ــای ش ــه در آن، آب ه ــت ک ــا موق ی

بــه صــورت راکــد یــا جــاری یافــت می شــود. از 

جملــه شــامل آبگیرهــای دریایــی کــه عمــق آن هــا 

ــاوز  ــرت تج ــش م ــزر از ش ــد ج ــن ح ــن تری در پایی

ــد.« نکن

از محصــوالت تاالبــی کــه بســیار هــم طرفــدار دارد، 

ــت. برنج اس

اکوسیســتم های  جــزو  طبیعــی  تاالب هــای 

در  هســتند.  زمیــن  روی  بــر  حیاتــی  و  فعــال 

فراهــم  بــا  کــه  هســتند  تاالب هــا  ایــن  واقــع 

ســاخنت آب و قابلیــت زادآوری اولیــه، بــه بقــای 

ــک  ــن کم ــی روی زمی ــوری و گیاه ــای جان گونه ه

ــر  ــات را اگ ــای حی ــیاری از چرخه ه ــد. بس می کنن

ــه تاالب هــا  ــد آن هــا ب مشــاهده کنیــد، بخــش مول

برمی گــردد.

درون تاالب هــا بــی شــامر حیــات و زندگــی دیــده 

می شــود. ایــن تاالب هــا هســتند کــه از انبــوه 

خزنــدگان،  پســتانداران،  پرنــدگان،  گونه هــای 

حامیــت  بی مهــرگان  و  ماهیــان  دوزیســتان، 

۲۰هــزار  بیــن  از  مثــال،  طــور  بــه  می کننــد. 

گونــه مختلــف ماهــی کــه در ســطح جهــان یافــت 

ــد، بیــش از ۴۰درصــد آن هــا در آب هــای  شــده ان

ــد.  شــیرین )تاالب هــای طبیعــی( زندگــی می کنن

ــای  ــوان ذخیره گاه ه ــه عن ــی را ب ــای طبیع تاالب ه

بســیار مهمــی از مــواد ژنتیکــی )وراثتــی( گیاهــی 

نیــز محســوب می کننــد.

ارزشاقتصادیومالیتاالبها:

و  اقتصاددانــان  اخیــر  مطالعــات  از  برخــی 

دانشــمندان نشــان می دهــد کــه اکوسیســتم ها 

ارزش  دالــر  تریلیــون   ۳۳ حداقــل  ســالیانه، 

ــون  ــه ۴/۹ تریلی ــد ک ــود می آورن ــه وج ــی ب خدمات

دالــر آن از طریــق تاالب هــا تأمیــن می شــود. ایــن 

میــزان درآمــد قطعــا قابــل تامــل اســت.

تاالب هــا به خاطــر حفــظ ذخایــر ژنــی گیاهــی 

و جانــوری،  تأمیــن آب )کیفــی و کمــی(، آبــزی 

پــروری )بیــش از دو ســوم از برداشــت محصــول 

ماهــی جهــان بــه ســالمت مناطــق تاالبــی بســتگی 

)از طریــق  تولیــد محصــوالت کشــاورزی  دارد(، 

چــوب،  تولیــد  غذایــی(،  عنــارص  و  آب  تأمیــن 

تأمیــن انــرژی، تولیــد مــواد لجنــی و گیاهــی، 

حمــل و نقــل و کاربردهــای تفریحــی و توریســتی 

ارزش اقتصــادی باالیــی پیــدا می کننــد.

تاالب هــای طبیعــی در واقــع کارهــای بیشــرتی 

انجــام  زمیــن  کــره  و  زیســت  محیــط  بــرای 

تاالب هــا می تواننــد ذخیــره ســازی  می دهنــد. 

آب، حفاظــت در مقابــل طوفــان و کاهــش تخریــب 

ســیل، تثبیــت خطــوط ســاحلی و مهــار فرســایش، 

تزریــق مجــدد آب هــای زیرزمینــی )جابــه جایی آب 

ــه درون ســفره های زیرزمینــی(، تخلیــه  ــاالب ب از ت

ــوی  ــه س ــی آب ب ــه جای ــی )جاب ــای زیرزمین آب ه

ــه آب هــای ســطحی(، پاالیــش  ــل آن ب ــاال و تبدی ب

ــوبات و  ــول، رس ــارص محل ــت عن ــق تثبی آب از طری

دیگــر آلودگی هــا و تعدیــل آب و هــوای محلــی 

ــاالب هــا،  را انجــام دهنــد. متــام ایــن کارهــا در ت

بــه دلیــل اثــر متقابلــی اســت کــه خــاک، آب، 

ــر روی یکدیگــر  ــوران در تاالب هــا ب گیاهــان و جان

می گذارنــد.

ــر ــیب ــراثفرهنگ ــیازمی ــایطبیع تاالبه

ــخهســتند. درطــولتاری

در  طبیعــی  تاالب هــای  نقــش  ضمــن  در 

ــاور گذشــتگان  افســانه های تاریخــی، فرهنــگ و ب

و آداب و رســوم را منی تــوان منکــر شــد. تاالب هــا 

منطقــه  وحــش  حیــات  بــرای  هایــی  پناهــگاه 

دربــارۀ خشک شــدن  می ســازند.  خــود  اطــراف 

تاالب هــای هامــون در مــرز ایــران و افغانســتان 

می دانیــد؟ چــه 

ــتان و  ــان افغانس ــرز می ــون در م ــای هام دریاچه ه

ــون  ــای هام ــه نام ه ــده ب ــش عم ــه بخ ــران از س ای

هیرمنــد  هامــون  و  صابــری  هامــون  پــوزک، 

اکــر مســاحت هامــون  تشــکیل شــده اســت. 

پــوزک و بخشــی از هامــون ســابوری در افغانســتان 

و  ســابوری  و  پــوزک  هامون هــای  متباقــی  و 

در  کامــل  به طــور  هیرمنــد  هامــون  همچنیــن 

خــاک ایــران واقــع شــده اســت.

ایــن تاالب هــا در زمــان پرآبــی باهــم متصــل گشــته 

وســیع ترین  و  درمی آینــد  یکپارچــه  به صــورت  و 

دریاچــه آب شــیرین در ایــران و افغانســتان را زیــر 

ــازند.  ــون می س ــای هام ــام تاالب ه ن

ــی ۵۶۶۰  ــان پرآب ــون در زم ــه هام ــعت دریاچ وس

ــدار 1840  ــن مق ــه از ای ــت ک ــع اس ــرت مرب کیلوم

ــه از  ــتان و بقی ــه افغانس ــق ب ــع متعل ــرت مرب کیلوم

ــت. ــران اس ای

ــزارش  ــه ماهــی گ ــن تاالب هــا وجــود ۲۵گون در ای

شــده اســت. باتوجــه بــه اینکــه آب رودهــای واقــع 

در افغانســتان منبــع اصلــی هامون هــا هســتند 

و ایــن رودهــا نخســت بــر قســمت افغانســتانی 

ــن  ــود تخمی ــد؛ می ش ــون می ریزن ــای هام تاالب ه

حداقــل  و  دارنــد  را  اکوسیســتم  غنی تریــن  زد 

۶۰درصــد تولیــدات ماهــی تاالب هــای هامــون در 

ــرد. ــورت می گی ــتان ص ــاک افغانس خ

ایــن  در  پســتانداران  از  ۲۳گونــه  گذشــته  در 

ــه  ــون ب اکوسیســتم وجــود داشــته اســت، کــه اکن

ــالی  ــل آن خشکس ــه دلی ــه ک ــش یافت ــه کاه ۸گون

کامــل گفتــه می شــود.
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همه چیز درباره تاالب ها 

دوم فبروری روز جهانی »تاالب« است
تاالب ها محیط هایی هسـتند که مشخصاتشـان چیزی میان خشـکی و آب اسـت. تاالب ها ممکن اسـت همواره دارای آب باشـند یا اینکه 

گاه خشک و گاه آب دار باشند. برخی تاالب های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می دهند.

گردآوردنده: نجمه رسا

مانداب؛یاهورباآبیراکدوباز  
وگیاهانکوتاهبیشرتازجنس

علفونی.

خالش؛آبگیریاستکه

رستنیهایآنپوسیدهباشد.

خلنگزار؛تاالبهاییبهشکل

خارستانهستند.

لشاب،تاالبینیزاریاستکه

آبآنازگیاهآکندهشدهوهوای

کمیمیگیرد.

تاالبهامیتوانندذخیره  
سازیآب،حفاظتدرمقابل

طوفانوکاهشتخریبسیل،

تثبیتخطوطساحلیومهار

فرسایش،تزریقمجددآبهای

زیرزمینی)جابهجاییآبازتاالب

بهدرونسفرههایزیرزمینی(،

تخلیهآبهایزیرزمینی)جابه

جاییآببهسویباالوتبدیلآن

بهآبهایسطحی(،پاالیشآباز

طریقتثبیتعنارصمحلول،

رسوباتودیگرآلودگیهاوتعدیل

آبوهوایمحلیراانجامدهند.

ــرای  ــه ب ــی ک ــف های ــالت و تعری ــان جم از می

ــده  ــه ش ــت گفت ــط زیس ــا در محی ــی تاالب ه معرف

کــرد:  بیــان  را  جمله یــی  چنیــن  می بایســت 

»تــاالب کــه در زبــان انگلیســی wetland خوانــده 

ــام عمومــی مکان هایــی اســت کــه آب  می شــود، ن

ــت آن  ــط زیس ــکیل دهنده محی ــی تش ــل اصل عام

بــه  از گردشــگران عالقه منــد  باشــد.« بســیاری 

بــا  را  تاالب هــا  کــه  اســت  ممکــن  طبیعــت 

دریاچه هــا و برکه هــا اشــتباه بگیرنــد؛ چــرا کــه 

دارد.  وجــود  آن هــا  میــان  بســیاری  شــباهت 

همچنیــن ممکــن اســت کــه از دریاچه یــی بــا نــام 

تاالب نیز نام برده شود. 

انواع تاالب

ــاه  ــر از گی ــس پ ــا خی ــای آب دار ی ــالق؛ زمین ه بات

ــت. و درخ

ــان  ــاز و گیاه ــد و ب ــی راک ــا آب ــور ب ــا ه ــداب؛ ی مان

ــی. ــف و ن ــس عل ــرت از جن ــاه بیش کوت

آن  رســتنی های  کــه  اســت  آبگیــری  خــالش؛ 

باشــد. پوســیده 

خارســتان  شــکل  بــه  تاالب هایــی  خلنگــزار؛ 

. هســتند

ــاه  ــزاری اســت کــه آب آن از گی ــی نی لشــاب، تاالب

ــرد. ــی می گی ــوای کم ــده و ه ــده ش آکن

ســیل گیری  بــرای  کــه  مصنوعــی؛  تاالب هــای 

رودخانه هــا و دریاهــا درســت می شــود، ماننــد 

ــرای  ــرش ب ــت ب ــاخته دس ــی س ــای مصنوع تاالب ه

پــرورش ماهــی و ذخیــره آب.

ازبینرفنتتاالبها

ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــی اخی ــق جهان ــک تحقی ی

ــیصد  ــان در س ــای جه ــد تاالب ه ــدود ۸۷درص ح

ســال گذشــته از بیــن رفته انــد. دلیــل اصلــی 

ایــن پدیــده اســتفاده از زمیــن تاالب هــا بــرای 

ــا  ــنت تاالب ه ــان رف ــت. از می ــوده  اس ــاورزی ب کش

و  گیاهــی  گونه هــای  بــرای  جــدی  خطــرات 

حیوانــی کــه بــرای زندگــی بــه ایــن محیــط وابســته 

هســتند دارد.

تاالبهــایطبیعــیمعمــوالچــهزمانــیشــکل

میگیرنــد؟

ــا در  ــن ی ــطح زمی ــی در س ــه آب ــه پهن ــی ک هنگام

ــه وجــود  نزدیکــی ســطح ایجــاد شــود، تاالب هــا ب

می آیــد؛ امــا ایــن تعریــف تنهــا شــامل تاالب هــای 

طبیعــی نیســت و حتــی تاالب هــای مصنوعــی 

را هــم شــامل می شــود. متداول تریــن تعریفــی 

شــده  گفتــه  طبیعــی  تاالب هــای  بــرای  کــه 

هــامن تعریفــی اســت کــه در کنوانســیون جهانــی 

حفاظــت از تاالب هــا بیــان شــده اســت:

ــن زار  ــالق، لج ــرداب، بات ــیده از م ــی پوش »مناطق

یــا آبگیرهــای طبیعــی و مصنوعــی اعــم از دایمــی 

ــیرین  ــا ش ــور ی ــای ش ــه در آن، آب ه ــت ک ــا موق ی

بــه صــورت راکــد یــا جــاری یافــت می شــود. از 

جملــه شــامل آبگیرهــای دریایــی کــه عمــق آن هــا 

ــاوز  ــرت تج ــش م ــزر از ش ــد ج ــن ح ــن تری در پایی

ــد.« نکن

از محصــوالت تاالبــی کــه بســیار هــم طرفــدار دارد، 

ــت. برنج اس

اکوسیســتم های  جــزو  طبیعــی  تاالب هــای 

در  هســتند.  زمیــن  روی  بــر  حیاتــی  و  فعــال 

فراهــم  بــا  کــه  هســتند  تاالب هــا  ایــن  واقــع 

ســاخنت آب و قابلیــت زادآوری اولیــه، بــه بقــای 

ــک  ــن کم ــی روی زمی ــوری و گیاه ــای جان گونه ه

ــر  ــات را اگ ــای حی ــیاری از چرخه ه ــد. بس می کنن

ــه تاالب هــا  ــد آن هــا ب مشــاهده کنیــد، بخــش مول

برمی گــردد.

درون تاالب هــا بــی شــامر حیــات و زندگــی دیــده 

می شــود. ایــن تاالب هــا هســتند کــه از انبــوه 

خزنــدگان،  پســتانداران،  پرنــدگان،  گونه هــای 

حامیــت  بی مهــرگان  و  ماهیــان  دوزیســتان، 

۲۰هــزار  بیــن  از  مثــال،  طــور  بــه  می کننــد. 

گونــه مختلــف ماهــی کــه در ســطح جهــان یافــت 

ــد، بیــش از ۴۰درصــد آن هــا در آب هــای  شــده ان

ــد.  شــیرین )تاالب هــای طبیعــی( زندگــی می کنن

ــای  ــوان ذخیره گاه ه ــه عن ــی را ب ــای طبیع تاالب ه

بســیار مهمــی از مــواد ژنتیکــی )وراثتــی( گیاهــی 

نیــز محســوب می کننــد.

ارزشاقتصادیومالیتاالبها:

و  اقتصاددانــان  اخیــر  مطالعــات  از  برخــی 

دانشــمندان نشــان می دهــد کــه اکوسیســتم ها 

ارزش  دالــر  تریلیــون   ۳۳ حداقــل  ســالیانه، 

ــون  ــه ۴/۹ تریلی ــد ک ــود می آورن ــه وج ــی ب خدمات

دالــر آن از طریــق تاالب هــا تأمیــن می شــود. ایــن 

میــزان درآمــد قطعــا قابــل تامــل اســت.

تاالب هــا به خاطــر حفــظ ذخایــر ژنــی گیاهــی 

و جانــوری،  تأمیــن آب )کیفــی و کمــی(، آبــزی 

پــروری )بیــش از دو ســوم از برداشــت محصــول 

ماهــی جهــان بــه ســالمت مناطــق تاالبــی بســتگی 

)از طریــق  تولیــد محصــوالت کشــاورزی  دارد(، 

چــوب،  تولیــد  غذایــی(،  عنــارص  و  آب  تأمیــن 

تأمیــن انــرژی، تولیــد مــواد لجنــی و گیاهــی، 

حمــل و نقــل و کاربردهــای تفریحــی و توریســتی 

ارزش اقتصــادی باالیــی پیــدا می کننــد.

تاالب هــای طبیعــی در واقــع کارهــای بیشــرتی 

انجــام  زمیــن  کــره  و  زیســت  محیــط  بــرای 

تاالب هــا می تواننــد ذخیــره ســازی  می دهنــد. 

آب، حفاظــت در مقابــل طوفــان و کاهــش تخریــب 

ســیل، تثبیــت خطــوط ســاحلی و مهــار فرســایش، 

تزریــق مجــدد آب هــای زیرزمینــی )جابــه جایی آب 

ــه درون ســفره های زیرزمینــی(، تخلیــه  ــاالب ب از ت

ــوی  ــه س ــی آب ب ــه جای ــی )جاب ــای زیرزمین آب ه

ــه آب هــای ســطحی(، پاالیــش  ــل آن ب ــاال و تبدی ب

ــوبات و  ــول، رس ــارص محل ــت عن ــق تثبی آب از طری

دیگــر آلودگی هــا و تعدیــل آب و هــوای محلــی 

ــاالب هــا،  را انجــام دهنــد. متــام ایــن کارهــا در ت

بــه دلیــل اثــر متقابلــی اســت کــه خــاک، آب، 

ــر روی یکدیگــر  ــوران در تاالب هــا ب گیاهــان و جان

می گذارنــد.

ــر ــیب ــراثفرهنگ ــیازمی ــایطبیع تاالبه

ــخهســتند. درطــولتاری

در  طبیعــی  تاالب هــای  نقــش  ضمــن  در 

ــاور گذشــتگان  افســانه های تاریخــی، فرهنــگ و ب

و آداب و رســوم را منی تــوان منکــر شــد. تاالب هــا 

منطقــه  وحــش  حیــات  بــرای  هایــی  پناهــگاه 

دربــارۀ خشک شــدن  می ســازند.  خــود  اطــراف 

تاالب هــای هامــون در مــرز ایــران و افغانســتان 

می دانیــد؟ چــه 

ــتان و  ــان افغانس ــرز می ــون در م ــای هام دریاچه ه

ــون  ــای هام ــه نام ه ــده ب ــش عم ــه بخ ــران از س ای

هیرمنــد  هامــون  و  صابــری  هامــون  پــوزک، 

اکــر مســاحت هامــون  تشــکیل شــده اســت. 

پــوزک و بخشــی از هامــون ســابوری در افغانســتان 

و  ســابوری  و  پــوزک  هامون هــای  متباقــی  و 

در  کامــل  به طــور  هیرمنــد  هامــون  همچنیــن 

خــاک ایــران واقــع شــده اســت.

ایــن تاالب هــا در زمــان پرآبــی باهــم متصــل گشــته 

وســیع ترین  و  درمی آینــد  یکپارچــه  به صــورت  و 

دریاچــه آب شــیرین در ایــران و افغانســتان را زیــر 

ــازند.  ــون می س ــای هام ــام تاالب ه ن

ــی ۵۶۶۰  ــان پرآب ــون در زم ــه هام ــعت دریاچ وس

ــدار 1840  ــن مق ــه از ای ــت ک ــع اس ــرت مرب کیلوم

ــه از  ــتان و بقی ــه افغانس ــق ب ــع متعل ــرت مرب کیلوم

ــت. ــران اس ای

ــزارش  ــه ماهــی گ ــن تاالب هــا وجــود ۲۵گون در ای

شــده اســت. باتوجــه بــه اینکــه آب رودهــای واقــع 

در افغانســتان منبــع اصلــی هامون هــا هســتند 

و ایــن رودهــا نخســت بــر قســمت افغانســتانی 

ــن  ــود تخمی ــد؛ می ش ــون می ریزن ــای هام تاالب ه

حداقــل  و  دارنــد  را  اکوسیســتم  غنی تریــن  زد 

۶۰درصــد تولیــدات ماهــی تاالب هــای هامــون در 

ــرد. ــورت می گی ــتان ص ــاک افغانس خ

ایــن  در  پســتانداران  از  ۲۳گونــه  گذشــته  در 

ــه  ــون ب اکوسیســتم وجــود داشــته اســت، کــه اکن

ــالی  ــل آن خشکس ــه دلی ــه ک ــش یافت ــه کاه ۸گون

کامــل گفتــه می شــود.

گردآوردنده: نجمه رسا



آنـگ سـان سـوچی،  بازداشـت  دنبـال خـرب  بـه 

رهـرب حـزب حاکـم اتحادیه ملـی دموکراسـی و دیگر 

رهـربان این حزب در صبح دوشـنبه )13دلو( اردوی 

میامنـار وضعیـت اضطـراری اعـالم کـرده و اداره این 

کشور را در دست گرفت.

میامنـار  اردوی  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

صبـح دوشـنبه، آنـگ سـان سـوچی را همراه با سـایر 

دموکراسـی  ملـی  اتحادیـه  حاکـم  حـزب  رهـربان 

را بازداشـت کـرده و قـدرت بـه میـن آنـگ هلینـگ، 

منتقـل شـد. ایـن کشـور  اردوی  فرمانـده کل 

بـر اسـاس اعالمیـه اردوی میامنـار، اردوی میامنـار 

کنـرتل ایـن کشـور را بـه مـدت یـک سـال در دسـت 

می گیـرد. حـزب اتحادیـه ملی دموکراسـی به رهربی 

خانم سـوچی در ماه جاری خورشـیدی توانسـته بود 

بـا کسـب ۸۳درصـد از آرا در انتخابـات پارملانـی بـه 

برسـد. پیروزی 

اردو بـا مخدوش دانسـنت انتخابـات، برگزارکنندگان 

آن را بـه تقلـب متهـم کـرده بـود و خواسـتار تعویـق 

بـود  قـرار  کـه  بـود  مجلـس  جدیـد  دوره  گشـایش 

دوشـنبه روز گذشـته آغـاز بـه کار کنـد.

چه اتفاقی افتاد؟

اردو،  وسـیله  بـه  قـدرت  انتقـال  اعـالم  از  پیـش 

واحدهایـی از اردوی میامنـار، آنـگ سـان سـوچی، 

مقـام  دیگـر  و  دموکراسـی  ملـی  اتحادیـه  رهـرب 

مینـت،  ویـن  جملـه  از  حـزب  ایـن  ارشـد  هـای 

بازداشـت  را  ایالتـی  وزیـر  چنـد  و  رییس جمهـوری 

بودنـد. کـرده 

آنـگ سـان سـوچی با عنـوان رسـمی مشـاور دولتی، 

به طـور بالقـوه در مقـام نخسـت وزیری میامنـار قـرار 

دارد و رهـرب بالقـوه ایـن کشـور به شـامر مـی رود.

در  بی بی سـی  خربنـگار  هیـد،  جاناتـان  گفتـه  بـه 

جنـوب رشقـی آسـیا، رسبـازان در حال گشـت زنی از 

نایپیتـاو، پایتخـت و شـهر یانگـون هسـتند.

دچـار  میامنـار  پایتخـت  در  نیـز  انرتنـت  و  تلیفـون 

اسـت. شـده  اختـالل 

میـو نیونـت، سـخنگوی اتحادیـه ملی دموکراسـی از 

مـردم خواسـته که از واکنش شـتاب زده خـودداری و 

بر اسـاس قانـون عمـل کنند.

واکنش های بین املللی

اعـالم حکومـت نظامـی در میامنـار بـا واکنش هـای 

آنتونیوگوتـرش،  اسـت.  بـوده  همـراه  بین املللـی 

و  سـوچی  بازداشـت  ملل متحـد،  سـازمان  دبیـرکل 

دیگـر رهـربان غیرنظامـی را در ایـن کشـور به شـدت 

محکـوم کـرد.

میامنـار  اردوی  از  ملل متحـد،  سـازمان  دبیـرکل 

بگذارنـد. احـرتام  مـردم  خواسـت  بـه  کـه  خواسـت 

هم زمـان بـا ایـن، واشـنگنت نیـز اعـالم کـرده کـه بـا 

هرگونـه تـالش بـرای تغییـر نتیجـه انتخابـات اخیـر 

مخالـف اسـت و امریکا هشـدار داد که اگـر تالش ها 

بـرای مانع تراشـی دموکراسـی متوقـف شـود، علیـه 

مسـووالن اقـدام خواهـد کـرد.

دولـت اسـرتالیا نیـز خواسـتار آزادی متـام رهـربان 

غیرقانونـی  را  آن هـا  بازداشـت  و  شـده  غیرنظامـی 

دو  کامبـوج  و  تایلنـد  حـال،  عیـن  در  خوانده انـد. 

کشـور همسـایه میامنـار نیـز گفته انـد کـه مداخلـه 

نظامـی در میامنـار یـک مسـاله داخلـی ایـن کشـور 

اسـت.

دونالـد ترمـپ؛ رییس جمهـوری پیشـین امریـکا و 

صحـت،  جهانـی  سـازمان  دامـادش،  کوشـرن؛  جـرد 

گرتـا  و  پوتیـن  والدیمیـر  منتقـد  ناوالنـی؛  الکسـی 

فهرسـت  بـه  محیط زیسـت  جـوان  فعـال  تونـربگ؛ 

نامزدهای جایزه نوبل صلح سال 2021 راه یافتند.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، جـرد کوشـرن مشـاور ارشـد 

کاخ سـفید و دامـاد ترمـپ به خاطـر ایفـای نقش در 

عادی سـازی روابـط ارساییـل بـا چنـد کشـور عربـی 

در میـان نامزدهـای دریافـت جایزه صلـح نوبل قرار 

اسـت. گرفته 

اعضـای  و  نـاروژی  قانون گـذاران  از  نفـر  هـزاران 

برنـدگان  تـا  گرفتـه  دنیـا  رسارس  پارملان هـای 

دوره هـای پیشـین ایـن جایـزه معتـرب جهانـی، برای 

رشایـط  واجـد  دل خواه شـان  کاندیـدای  پیشـنهاد 

می شـوند. محسـوب 

مهلـت تکمیـل فهرسـت نامزدهـای پیشـنهادی در 

بـه  امـا  رسـید،  پایـان  بـه  )12دلـو(  یک شـنبه  روز 

معنـای تاییـد نهایـی ایـن فهرسـت از سـوی کمیتـه 

نوبـل صلـح نیسـت.

نامزدهـای  اسـامی  کمیتـه  ایـن  کـه  اسـت  نیم قـرن 

در  منی کنـد،  افشـا  را  نامزدکننـدگان  و  جایـزه 

حالی کـه تصمیم گیرنـده اصلـی دربـاره برنـده نهایـی 

اسـت. صلـح  نوبـل  جایـزه 

بـا وجـود ایـن، نامزدکننـدگان مجـاز هسـتند کـه در 

صـورت متایـل، انتخاب هـای خـود را رسـانه یی کنند.

نشـان می دهـد کـه  رویـرتز  بررسـی های خربگـزاری 

تونـربگ، ناوالنی، سـازمان بهداشـت جهانـی و برنامه 

دسرتسـی  تضمین کننـده  کـه  کوواکـس  جهانـی 

عادالنـه کشـورهای فقیـر بـه واکسـین کروناسـت، بـه 

فهرسـت نامزدهای پیشـنهادی قانون گـذاران ناروژی 

یافته انـد. راه 

نکتـه قابـل توجـه فهرسـت سـال جـاری امـا قـرار 

گرفـنت نـام دونالد ترمـپ، رییس جمهوری پیشـین 

و  دنیـا  رسارس  از  کنشـگرانی  کنـار  در  امریـکا، 

همچنـان نهادهـای بین املللـی از جملـه سـازمان 

کمیسـاریای  و  )ناتـو(  شـاملی  آتالنتیـک  پیـامن 

عالـی سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان اسـت.

نـام شـامری از فعـاالن سیاسـی بـالروس از جملـه 

سـویاتالنا تسیخانوسـکایا، رهـرب مخالفان حکومت 

کولسـنیکووا،  ماریـا  نیـز  و  لوکاشـنکو  الکسـاندر 

رهـربان  از  و  مخالفـان  هامهنگـی  شـورای  عضـو 

در  نیـز  بـالروس،  خیابانـی  اعرتاضـات  اصلـی 

می خـورد.  چشـم  بـه   ۲۰۲۱ نامزدهـای  فهرسـت 

برنـده جایـزه نوبـل صلـح سـال ۲۰۲۱ قـرار اسـت در 

مـاه اکتـرب سـال جـاری میـالدی اعالم شـود.

)13دلـو(  دوشـنبه  روز  سـفید  کاخ  مقام هـای 

اعـالم کردنـد کـه جـو بایـدن رییس جمهـوری امریکا 

به منظـور ایجـاد وحـدت در داخـل ایـن کشـور، بـا 

حـزب  رهـرب  آرمیـن،  کالینـز  سـوزان  سـناتور 

جمهوری خواه گفتگو کرد.

بـه گـزارش العربیـه، جیـن پسـاکی دبیـر مطبوعاتی 

کاخ سـفید گفتـه اسـت کـه ایـن گفتگـو پـس از آن 

مناینـدگان  مجلـس  اعضـای  کـه  گرفـت  صـورت 

بـه  نامـه  طـی  جمهوری خـواه  حـزب  از  امریـکا 

بایـدن، خواسـتند کـه به جـای تـالش بـرای تصویـب 

برنامـه 1٫9تریلیـون دالـری جهـت بهبـود وضعیـت 

حـزب  اعضـای  بـا  کرونـا،  بیـامری  پیامدهـای  از 

جمهوری خـواه نیـز مشـورت کنـد تـا بهرتیـن گزینـه 

بـرای ایـن برنامـه اتخـاذ و سـپس تصویـب شـود.

روز یک شـنبه، گروهـی از سـناتورهای جمهوری خواه 

در پیامـی از رییس جمهـوری امریـكا خواسـتند تا در 

برنامـه خـود برای بهبود کشـور از پیامدهـای بیامری 

کوییـد19، تجدیـد نظر کند.

جمهوری خواهـان از جـو بایـدن خواسـتند تـا با آن ها 

جلسـۀ بـرای بحـث و بررسـی ایـن طـرح برگـزار کنـد 

تـا ایـن طـرح مـورد توافق و حامیـت اعضـای دوحزب 

قـرار گیرد.

سـوزان كولنز وليزا موركوسـكی، ميت رومني و هفت 

بایـدن  جـو  بـه  نامه یـی  در  جمهوری خـواه  سـناتور 

امروز)یک شـنبه(  جمهوری خواهـان  کـه  نوشـتند 

پیشـنهاد خـود را بـه رییس جمهوری امریـکا خواهند 

بـرای  خـود  نامـه  در  همچنیـن  گـروه  ایـن  داد.  

بایـدن رشح دادنـد کـه در ایـن پیشـنهاد بسـیاری از 

اولویت هـای اعـالم شـده رییس جمهـور را منعکـس 

می کنـد. آن هـا افزودنـد: »معتقدیـم بـا حامیـت مـا 

خیلـی  حـزب،  دو  حامیـت  بـا  می توانـد  طـرح  ایـن 

رسیـع در کنگـره بـه تصویـب و تاییـد برسـد.«

حـزب  دو  بیـن  در  بایـدن  طـرح  مقبولیـت  میـزان 

جمهوری خـواه و دموکـرات، آن هـم در رشایـط کنونی 

بـه مثابـه آزمون اولیه بـرای عمل کـرد رییس جمهوری 

جدیـد امریکا کـه هـم در کارزار انتخاباتی خود و هم 

پـس از ادای سـوگند بـه امریکایی هـا قـول داد کـه 

در موجودیـت اختالفـات سیاسـی بـا همـه همـکاری 

امریـکای منسـجم و  بـرای  کـرده و رییس جمهـوری 

متحـد خواهـد بود.

در ایـن میـان، برخی از جمهوری خواهـان که جایگاه 

پیشـاپیش  بودنـد،  داده  دسـت  از  را  سـنا  در  خـود 

هزینـه ایـن طـرح را زیـر سـوال برده انـد امـا برخـی 

دیگـر از همیـن حـزب خواسـتار اقدامـی هدف مندتر 

شـده اند.

یمن: حمله حوثی ها به میدان هوایی عدن با موشک های ایرانی انجام شد

معمر االریانی، وزیر اطالع رسانی دولت یمن در سخنانی تازه، گفت که حمله شبه نظامیان حوثی به میدان هوایی بین املللی عدن با موشک های ساخت   
ایران انجام شده است.

االریانی یک شنبه )12دلو( در سلسله توییت هایی نوشته است: »یک ماه از جنایت تروریستی بزرگ شبه نظامیان حوثی مورد حامیت ایران  که طی آن 
رییس و اعضای دولت را هنگام ورود به میدان هوایی بین املللی عدن با چندین موشک ساخت ایران هدف قرار دادند، گذشت. این حمله موشکی بی اعتنا 

به حریم میدان هوایی و رسنوشت صدها تن از شهروندانی که آن لحظه در میدان هوایی حضور داشتند، انجام شد.«
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اعالم حکومت نظامی در میامنار؛ رییس جمهوری و نخست وزیر بازداشت شدند

ترمپ و کوشنر دامادش، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شدند

بایدن، مذاکره با جمهوری خواهان را آغاز کرد
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ارساییل: هرجنگی در منطقه، بسیاری از 
غیرنظامیان را درگیر خواهد کرد

مقام های ارشد امنیتی دولت ارساییل در خصوص اقدام علیه 

برنامه هسته یی ایران هشدار داده اند که اگر جنگی در منطقه رخ 

نربد  تنها  و  کرد  خواهد  درگیر  را  غیرنظامیان  از  بسیاری  دهد، 

ارتش ها نخواهد بود.

به گزارش بی بی سی فارسی، بنی گانتس، وزیر دفاع ارساییل در 

روشنی  هدف  ارساییل  که  افزود  مرص  الغد  تلویزیون  با  مصاحبه 

مصاحبه  این  در  او  است.  ایران  نشدن  آن»هسته یی«  و  دارد 

همچنان تاکید کرد که این هدف تنها برای تامین منافع ارساییل 

نیست بل بیش از پیش از هر چیزی برای حفظ منافع جهانی و 

منطقه یی است.

او به رصاحت بیان کرد:»ارتش و نظام دفاعی ارساییل گزینه اقدام 

علیه برنامه هسته یی ایران را در صورتی که الزم باشد، حفظ کرده 

است. من امیدوارم کار به آن جا نکشد.«

وی همچنان ابراز نگرانی کرد که دسرتسی ایران به توان هسته یی 

باعث رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه می شود. هم زمان با این، وزیر 

از حزب الله  ایران  اقدام علیه حامیت های  دفاع ارساییل خواهان 

لبنان و حوثی های یمن شد.

در  دارم  اطالع  که  می گویم  شام  به  »وقتی  افزود:  گانتس  بنی 

لبنان خانه هایی هست که اتاق مهامن دارد و اتاق موشک، شعار 

خواهیم  مجبور  نهایت  در  ما  است.  واقعیت  عین  این  منی دهم. 

شد به موشک هایی که در مناطق مسکونی و غیرنظامی انبار شده 

حمله کنیم. این بر پایه اطالعات تایید شده است.«

علیه  نظامی  اقدام  درباره  رصاحت  به  حالی  در  گانتس  آقای 

این، سخنان  از  پیش  که  داده  ایران هشدار  تاسیسات هسته یی 

تهیه  درباره  ارساییل  ارتش  مشرتک  ستاد  رییس  کوخاوی،  آویو 

طرح هایی برای حمله احتاملی به ایران خربساز شده بود.

»دشمن«  کشورهای  هسته یی  تاسیسات  بار  دو  تاکنون  ارساییل 

و سوریه در سال  قرار داده است: عراق در سال۱۹۸۱  را هدف 

۲۰۰۷. ارساییل این حمالت را »پیش گیرانه« و با هدف جلوگیری 

توصیف  به سالح هسته یی  از دست یابی کشور های دشمن خود 

می کند.

از سوی هم، ایران هرگونه تالش برای دست یابی به سالح هسته یی 

به عنوان کشوری  که بدون  را رد می کند و می گوید که ارساییل 

پنهان  هسته یی  تسلیحات  دارای  جهانی  مجامع  به  پاسخ گویی 

است، حق دخالت در برنامه هسته یی ایران را ندارد.

 

رفتارخشونتبارپولیسمسکوعلیهمعرتضان؛
بیشاز5هزارمعرتضبازداشتشد

والدیمیر  منتقد  ناوالنی  آلکسی  هواداران  تظاهرات  جریان  در 

پوتین، شامر زیادی از معرتضین در شهرهای مختلف روسیه به طور 

خشونت بار از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند.

 )OVD(اعرتاض ها دیدبان  گروه  اینرتنشنال،  ایران   گزارش  به 

شامر بازداشت شدگان در ۸۲ شهر روسیه را تا غروب روز یک شنبه 

)۱۲دلو( دست کم پنج هزار و ۱۷نفر اعالم کرد.

در پیوند به بازداشت خشونت بار نیروهای امنیتی روسیه، اتحادیه 

در  ۳۵روزنامه نگار  حدود  که  داده  آمار  نیز  روسیه  روزنامه نگاران 

در  معرتضان  رسکوب  بیشرتین  هستند.  شدگان  بازداشت  میان 

مسکو صورت گرفت و تعداد بازداشت شدگان در پایتخت روسیه به 

یک هزار و ۱۶۷نفر رسید. یولیا ناوالنیا، همرس الکسی ناوالنی، نیز 

یکی از بازداشت شدگان مسکو بود. او در تظاهرات هفته گذشته 

نیز بازداشت شده بود. همچنان روز یک شنبه در سن پرتزبورگ، 

و در کراسنویارسک شهر  بزرگ روسیه ۸۶۲معرتض  دومین شهر 

بر  افزون  شدند.  بازداشت  ۱۹۴تظاهرکننده  سیربی،  در  بزرگی 

بازداشت های گسرتده، پولیس روسیه مراکز بسیاری از شهرهای 

این کشور از جمله مسکو را به روی معرتضان مسدود کرد.
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گریزمن: مسی بدون شک یک اسطوره است

مهاجم فرانسوی بارسلونا می گوید که آنان از حضور فوق ستاره تیم شان لذت می برند. هفته بیست ویکم اللیگا، بارسلونا مهامنش اتلتیک بیلبائو را با   
نتیجه 2 بر یک شکست داد. لیونل مسی در دقیقه 20و آنتوان گریزمن در دقیقه 74برای کاتاالن ها گلزنی کردند. مهاجم فرانسوی کاتاالنی ها در پایان بازی 
به ستایش از لیونل مسی و دمبله پرداخت و گفت:»ما از حضور مسی لذت می بریم و او بدون شک یک اسطوره است. ما یک تیم هستیم و متام بازیکنان 
بخشی از آن هستند. دمبله در حال پیرشفت و ترقی است، از استعدادش بهره می برد و از خود به خوبی مراقبت می کند و ما نیز تالش می کنیم به او کمک 

کنیم تا بهرتین ورژن خودش باشد.«  
بارسلونا با دوازدهمین برد خود در این فصل اللیگا 40امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهرت نسبت به رئال مادرید به رده دوم جدول صعود کرد.

»جنگـی  دربـارۀ  اچ.جی.ولـز  پیش بینـی  کـه  زمانـی  از 

از آب درآمـد،  اشـتباه  پایـان متـام جنگ هـا« کامـالً  بـرای 

جهـان شـاهد ایـن بـوده اسـت کـه چگونـه »صلحـی بـرای 

پایـان متـام صلح هـا« بـه وحشـت های جنـگ جهانـی دوم، 

درگیری هـای  و  رسد  جنـگ  دوران  در  نیابتـی  جنگ هـای 

و  روزافـزون  شـکلی  بـه  کـه  انجامیـده  امـروز  خشـونت بار 

نامتناسـب مـردم عـادی را درگیـر می کنـد و خطـوط قرمـز 

تعییـن شـده بـرای قوانیـن منازعـات 

مسلحانه را زیر پا می گذارد. 

ابـزارآالت جنـگ و مهامتـی کـه امـروز 

شـدت  بـه  اسـت  بـرش  دسـرتس  در 

افزایـش یافتـه اسـت. جنـگ جهانـی 

اگـر  و  اسـت  بزرگـی  خطـر  سـوم 

متـام وسـایل و روش هـای جنـگاوری 

سـایربی،  هسـته  یی،  تـا  سـنتی  از 

پهپـادی و از ایـن قبیـل را کنـار هـم 

جمـع کنیـم بـه نظـر می رسـد قـوای 

کامـل  تخریـب  بـرای  کافـی  نظامـی 

داریـم. اختیـار  در  را  خودمـان 

بـا وجـود ایـن در صـد سـال گذشـته 

منازعـات  از  پیش گیـری  دربـارۀ  فراوانـی  یادگیری هـای 

داشـته ایم. پـس از جنـگ جهانـی دوم، سـازمان ملل متحد 

را بـا هـدف اصلـی حفـظ نسـل های آینـده از بـالی جنـگ 

تأسـیس کردیـم. 

اتحادیـۀ اروپـا در طـول چنـد دهـه از یـک معاهـدۀ تجـاری 

بـه سـازمانی تبدیل شـده که برای مشـارکت در تحـول اروپا 

از قـارۀ جنـگ بـه قـارۀ صلـح، جایـزۀ صلـح نوبـل را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت. 

ناتـو در تحکیـم ایتالفـی در دو سـوی اقیانوس اطلس سـهم 

به سـزایی ایفـا کـرده و بسـیاری از کشـورهای اروپایـی را در 

آرمانـی مشـرتک به هـم پیونـد زده اسـت. امروز جنـگ میان 

آملـان و فرانسـه تقریبـاً غیرقابل تصور اسـت.

سـازمان های دیگـری نیـز در افریقـا، آسـیا، قـارۀ امریـکا و 

ناحیۀ جنوب اقیانوس آرام تأسـیس شـده اسـت. هیات های 

بین املللـی بـرای پیاده سـازی معاهده هـای خلـع سـالح و 

امنیـت شـکل گرفتـه و تجربـه  و تخصـص جامعـۀ مدنـی بـه 

دانشـگاه ها و اتاق هـای فکـر مختلـف راه یافتـه اسـت.

بـر اسـاس برنامـۀ »داده هـای جنـگ دانشـگاه اوپسـاال«، از 

سـال ۱۹۴۶، ۲۵۴ منازعـۀ مسـلحانه رخ داده اسـت کـه 

۱۱۴ مـورد بـه عنوان جنـگ )یعنی درگیری  یی کـه منجر به 

مـرگ بیـش از هزار نفر در سـال شـده( رده بندی می شـوند. 

بـه طـرز  منازعـات مسـلحانه  پایـان جنـگ رسد، شـامر  از 

منازعـۀ   ۳۳ میـان  از  اسـت.  یافتـه  کاهـش  چشـم گیری 

مسـلحانه  یی کـه در سـال ۲۰۱۳ ثبـت شـده اسـت، تنهـا 

بـه  کـه  رده بنـدی شـده اند  عنـوان جنـگ  بـه  مـورد  هفـت 

نسـبت سـال ۱۹۸۹، پنجـاه درصـد کاهـش داشـته اسـت.

دخیـل  مسـلحانه  منازعـات  کاهـش  در  متعـددی  عوامـل 

نیابتـی،  جنگ هـای  رفـنت  میـان  از  جملـه  از  بوده انـد 

فرآیندهـای دسـتیابی به صلح سـازمان ملل متحد و توسـعۀ 

اقتصـادی. 

 Human Security( »پژوهش هـای »گزارش امنیت انسـانی

Report( نشـان می دهـد کـه مذاکـرات صلـح و توافق هـای 

در  کرده انـد،  عمـل  ناموفـق  کـه  زمانـی  حتـی  آتش بـس 

سـال  در  داشـته اند.  نقـش  درگیری هـا  خشـونت  کاهـش 

امضـا شـد و چهـار مـورد  توافق نامـۀ صلـح  ۲۰۱۳، شـش 

در سـال۲۰۱۲ بـه تصویـب رسـید. در سـال های اخیـر، بـر 

خـالف تصـورات معمـول، بـه نظر می رسـد یـاد گرفته ایم که 

چـه طـور بـه صلح دسـت یابیـم و آن را برقرار و حفـظ کنیم.

همـراه  بـه  بـرش  و حقـوق  مسـلحانه  درگیری هـای  قوانیـن 

جنگـی،  جرایـم  دادگاه هـای  بین املللـی،  کیفـری  دیـوان 

کمیسـیون های  و  نظامـی  و  اقتصـادی  تحریم هـای 

غیرنظامیـان  از  حقیقت یـاب 

می کننـد.  محافظـت 

اسـتفاده  و  مالکیـت  هنـوز  اگرچـه 

بـرای  کـه  هسـته  یی  سـالح های  از 

در  اسـت  غیرقانونـی  کشـورها  اکـر 

سـطح جهانی ممنـوع نشـده، قوانین 

از  اسـتفاده  و  مالکیـت  بین املللـی 

همچـون  ویران کننده  یـی  سـالح های 

بیالوژیـک،  و  شـیمیایی  سـالح های 

میـن ضدنفـر، مبب هـای خوشـه  یی و 

لیزرهـای کورکننده را منـع می کنند.

بـه  مربـوط  دانشـگاهی  رشـته های 

مجموعه   یـی  صلـح  و  جنـگ  مطالعـۀ 

درک  بـه  کـه  آورده انـد  فراهـم  را  پژوهش هایـی  از  غنـی 

چگونگـی آغـاز جنگ ها، پیش گیـری از وقوع آن هـا، و پایان 

می کننـد.  کمـک  آن هـا  بـه  بخشـیدن 

البتـه هیـچ رویکـرد یـا نظامـی بی نقـص نیسـت امـا متوجـه 

اقلیمـی،  تغییـرات  منابـع،  کمبـود  چگونـه  کـه  شـده ایم 

فشـارهای اقتصـادی، جا به جایی پناهندگان و نژادپرسـتی، 

همـه می تواننـد آتـش درگیری هـا را برافروزنـد. 

مـا اهمیـت تاریـخ و فرهنـگ و نقش جنسـیت را در جنگ ها 

فهمیده ایـم و می دانیـم  که برخی 

از نظام هـای سیاسـی می تواننـد 

را  درگیری هـا  وقـوع  احتـامل 

کاهـش یـا افزایـش دهنـد.

»اسـرتاتژی  عنـوان  بـا  پژوهشـی 

تحلیـل  نظـام  و  اروپـا 

توسـط  کـه  سیاسـت گزاری ها« 

 Chatham( موسسـۀ چتم هـاوس

 )FRIDE( فرایـد  و   )House

می کنـد  پیش بینـی  شـده  تهیـه 

 ۲۰۳۰ سـال  در  جهـان  کـه 

بسـیار شـکننده  تر خواهـد بـود و 

دولت هـا و مؤسسـات بین املللـی 

افزایـش  بـا  مواجهـه  بـرای 

دیگـر  سـوی  از  و   وابسـتگی ها 

تشـدید چندپارگی هـا بـا مشـکل 

بـود.  خواهنـد  روبـه رو 

مهم تـر آن کـه متوجـه شـده ایم خطـر جنـگ  میـان کشـورها 

در حـال افزایـش اسـت و احتـامل یـک جنـگ بـزرگ میـان 

کشـورها را منی تـوان نادیـده گرفـت.

درسـت قبل از جنگ جهانی اول، بسـیاری از روی سـادگی 

فکـر می کردنـد کـه اروپـا »متمدن تـر« از آن اسـت کـه وارد 

امیـدوار  مـردم  از جنـگ جهانـی دوم،  قبـل  جنـگ شـود. 

بودنـد کـه سـتیزه جویی های آملان نـازی بتواند مهار شـود. 

در بسـیاری از مـوارد جنـگ، ما عـادت داریم بیـش از اندازه 

در مـورد طـول جنگ، مقیـاس و نتیجـۀ آن خوش بینانه فکر 

. کنیم

حـال زمـان آن اسـت کـه انفعـال و خودخوشـنودی را کنـار 

بگذاریـم و در مـورد جنـگ، صلـح و خودمـان واقع بینانه تـر 

فکـر کنیـم. مـا در مـورد این کـه چه طـور می تـوان از جنگ 

پیش گیـری کـرد چیزهـای زیـادی می دانیـم. 

ایـن دینـی اسـت کـه بایـد نسـبت بـه متـام آن هایـی کـه 

تـا  کنیـم  ادا  کردنـد  فـدا  را  خانواده هایشـان  و  جان شـان 

و  آوریـم  در  عمـل  بـه  را  یادگیری هایـامن  متـام  بتوانیـم 

بـرای نسـل های آینـده، صلـح در اروپـا، خاورمیانـه و آسـیا 

را تضمیـن کنیـم. در غیـر این صـورت در آینده شـامر کمی 

باقـی خواهنـد مانـد تـا عذرهـای مـا را بشـنوند.

پی نوشت:

آنچه خواندید ترجمۀ بخش هایی از این مقاله  است:

 Patricia Lewis. How to prevent World War Three?

2018 November 10 .World Economic Forum

در مورد جنگ واقع بینانه تر فکر کنیم

برگردان: آیدا حق طلبنویسنده: پاتریشیا لوییس

ترجمه

حال زمان آن است که   
انفعال و خودخوشنودی را 
کنار بگذاریم و در مورد 

جنگ، صلح و خودمان 
واقع بینانه تر فکر کنیم. ما 
در مورد این که چه طور 

می توان از جنگ پیش گیری 
کرد چیزهای زیادی 

می دانیم. 

په نننۍ نړۍ کې بې شمېره انسانان ژوند کوي، ټول یو ډول افکار نه لري، هر سړی د خپل ښه ژوند 

تېرولو په هڅه کې دی. ډېرو انسانانو د بې ساري زیار او کوښښ په نتیجه کې د ژوند ټول سهولتونه د 

ځان له پاره محیا کړي او بیا ځیني يې په طفیيل ډول روږدې دي؛ نور یې داسې دي چې د نورو په 

شوکولو، ځورولو او غالوو اموخته شوي. داسې کسان به په ژوند کې هېڅ ډول خوشحايل ونه ګوري او 

نه به له هغو پیسو او شیانو ګټه واخیستلی يش چې دوی له نورو څخه غال کړي. دوی په ټولنه کې بې 

باوره شوي، انساين باور يې له السه وتلی او خلک ورته د انساين کرامت په نظر نه ګوري. د پښتو یو متل 

دی چي )غل سل کوره وران کړي یو کور نه يش جوړولی.(

 دلته به د غالوو په هکله لنډ بحث لنډ وکړو. غله په څو ډوله دي. لومړی تور غله: د غله کلېمې رسه خو 

ټول انسانان بلدتیا لري. غل هغه چاته ویل کېږي چې خلکو نه شخيص مالونه که هغه د زور له الرې 

وي او یا د کوم بل چل ول له پلوه وي، السته راوړي. 

د هېواد اوسنۍ اوضاع ته که موږ وګورو د هيچا رس او مال خوندي نه دي. هیڅوک په آزاده توګه تګ 

راتګ نه يش کولی، د افغانستان پالزمینه کابل ښار کې تر بل هر وخت په رسکونو، کوڅو او د ښار تنګو 

الرو کې په رڼا ورځ او د شپې په تیاره کې زموږ ښاریان شوکول کېږي. د پټ مخو وسلوالو له خوا زموږ 

هېواد والو څخه موبایلونه، پیسې او داسې نور قیمتي شیان اخېستل کېږي او آن په چاړو وهل کېږي. 

د هېواد وګړي له دې سختې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي.

 د دغو مخ پټو وسلوالو په نېولو کې حکومت هم پاتې راغلی، کوم کسان يې چې ګرفتار کړي، ډېر ژر 

بېرته آزادېږي. پوښتنه دلته پیدا کېږي چې نو د دې کسانو تر شاه د چا الس دی؟ د ګاونډیو هېوادونو 

استخباريت شبکو که یا کومه بله ډله ده چې په داسې نویو تکتېکونه رسه د هېواد اوضاع خرابول غواړي 

او زموږ د وګړو اذهان مغشوشوي او غواړي چې د خلکو اعتامد پر حکومت له منځه یويس. په دې 

ملت باندې له هر پلوه ټکه راولېدلې؛ جګړه، فقر، بې روزګاري. د غالوو زیاتېدلو یو المل په هېواد کې 

يب کاري ده چې تر اخیري حده رسېدلې. ډلې ډلې ځوانان مو په سړکونو او کوڅو کې بغیر له کوم 

مرصوفیته رس دي. 

په دې عرصه کې دولت مکلف دی چې ځوان کهول ته د کار زمینه 

برابره کړي. د وران ویجاړ هېواد سرتګې همدي ځوانانو ته دي. ځوان 

کهول ته په کار ده چې په بې هوده کړنو ځانونه مشغول نه کړي او په 

ځای د دې چې غالوې وکړي، بې چاره هېوادوال آزار او اذیت کړي، 

په کار ده چې کار وکړي او یوه حالله نفقه خپلو کورنیو ته راوړي. 

میندو او پلرونو ته بویه چې خپلو اوالدونو ته توصیه وکړي او د بې ځایه 

ناوړه او ناروا کارونو څخه يې منع کړي. هغه مخ پټي وسلوال چې د 

ښار په سړکونو او کوڅو کې تومانچې او چاړې په الس له خلکو څخه 

په زور شخيص اموال او پیسې اخيل، زما په اند همدا تور دي.

 دوهم سپین غله: هغه څوک دي چې په دولتي ادارو کې دریيش او 

نیکتایي پرتن پر څوکیو ناست دي. مامورین که لوړ رتبه دي او یا ټيټ 

رتبه، دوی ته نه هېواد مهم دی او نه ورته هېوادوال. دلته هر سړی تر 

خپلې وسې پورې پړ دی. 

څومره یې چې په وس او توان کې وي هغومره وهل کوي. په دولت 

کې دننه داسې څريې شتون لري چې په میلیونونه افغانۍ یې غال 

کړي او درګرده اوس هم پسې لګیا دي. څوک يې دولتي قراردادونو 

کې ونډه لري چا ورته تجاريت رشکتونه جوړکړي او ځیني آن په مقرریو کې پوخ الس لري او چې څوک 

په کوم لوړ دولتي بست باندې ټاکل کېږي دوی خپل باج ترې اخيل. دفاترو ته په دې هیله روان وي 

چې نن به بیا یو څه الس ته وريش. که د افغانستان عديل او قضایي ارګانونو ته نظر واچوو نو ټولې کړنې 

يې په بډې اخیستنې روانې دې. 

دا حقیقت هغو اشخاصو ته څرګند دی چې په دې ذیدخلو ارګانونو کې یې کارونه بند وي. همدارنګه 

که وګورو، د هېواد د بیارغونې وزارت په لویو او وړو پروژو کې غال شته، د ميل امنتي ځواکونو په صفوفو 

کې خیايل رستیری موجود دي او  د مالیې وزارت هم د فساد ځاله ده. په خاص ډول د ميل عوایدو په 

برخه کې په زیاته پیامنه په میلیونونو افغانۍ حیف و میل کېږي او د زورواکو منګولو ته ورځي. 

همدارنګه د ارګ دننه ځينې ادارې دي چې یوازۍ په ترکارۍ يې په میلیونونو افغانۍ بودیجه مرصف 

کړې؛ دا په دې مانا ده چې غال او اختالس په کې اوج ته رسېدلی دی. ډېری دولتي څوکۍ په ډالرو 

پلورل کېږي، نو دوی چې په رڼا ورځ د هېواد له خزاینو او ميل بودېجې څخه غال کوي؟ د سپینې ورځې 

غله دي او ځکه مې ورته د سپین کلمه هم کارولې. دوی د دولت کارکوونکي دي خو د پردې تر شا د 

دولت پرضد عمل تررسه کوي. نو تور او سپین غله دوه ډلې په ډېره غټه کچه موجودې دي چې افغانان 

وررسه الس او ګریوان دي. 

زه د دې دواړو ډلو په کلکه مخالف یم، که چېرې له دغو تورو او سپینو غلو له ډلو څخه يې پر څو مجرمو 

افرادو په سمه توګه قانون پلی يش، زما په اند بل څوک به دغسې کړنو ته زړه ښه نه کړي. خو څه وکړو 

اوبه له پاسه را خړې دي.

 په دې بې پوښتنې هېواد کې د پوښتنې څوک له رسه شته نه، که وي هم هغه خپله پکې ښکیل دی. 

ترڅو چې په هېواد کې داسې ډلې او ټپلې د دولت په راس کې موجودې وي؛ دا مظلوم افغانان به له 

داسې شومو او ناوړه پدیدو رسه مخ وي. پښتو ژبې متل دی چې ) ویل چې چا؛ ویل چې په خپله.( 

موږ چې کوم وضعیت رسه مخ یوو دا وضعیت موږ په خپله پر ځان راوستی دی. هېڅوک مو له ګریوانه 

را ونه نېول او د حساب ورکولو میدان ته مو را وړاندې نه کړل. تر څو چې په خپل منځ کې رسه منسجم 

نه شو او د غلو، داړه مارانو او له هېواد رسه د خیانت کوونکو پر وړاندې په افغاين هوډ رسه یو او بل ته 

د اتفاق او اتحاد السونه رسه ورنه کړو؛ همداسې به مو حقونه خوړل کېږي، په آزادانه ډول به تګ راتګ 

نشو کولی، په الرو او کوڅو کې به په رڼا ورځ شوکول کېږو، له همداسې وخیم وضعیت رسه به مخ یوو 

او د خپل حق غږ به نه شو اوچتولی. نور د دې وخت رارسیدلی چې د تورو او سپینو غلو په مقابل کې 

را وړاندې شو او کوم ناروا اعامل چې دوی يې تررسه کوي، باید مخه يې ډب کړو تر څو  نور دوی ته د 

داسې ناوړه اعاملو چانس ورنه کړل يش.

***

تور او سپین غله
لېکونکی: خیر محمد سلطاين

نمی دانم که در جنگ جهانی سوم از چه سالح هایی استفاده خواهد شد اما در جنگ جهانی 
چهارم سنگ و چوب به کار گرفته خواهد شد. آلبرت انیشتین

دوهمسپینغله: 

هغهڅوکديچېپه

دولتياداروکې

دریيشاونیکتایي

پرتنپرڅوکیوناست

دي.مامورینکهلوړ

رتبهدياویاټيټ

رتبه،دویتهنههېواد

مهمدیاونهورته

هېوادوال.دلتههر

سړیترخپلېوسې

پورېپړدی.


