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عــنوانهای مـهم

رویای نافرجام هوای پاک

ناتو؛ ناظر خشونتها

پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان ،ناتو
از رسیدگی به موضوعات امنیتی عاجز مانده
است و گامن بر این است که با خروج امریکا،
ناتو هم از افغانستان خارج شود.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید تا برق و گاز نباشد ،نباید توقع معجزه داشت
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چگونه دورانهاي خوب و بد زندگي و كار
را براي خود مفيد و دلپذير كنيم؟

نگاهی به فلسفه قلهها و درهها

بـر اسـاس آمـاری کـه وزارت صحـت عامـه در اختیـار روزنامـه راه مدنیـت
قـرار داد ،تنهـا در سـال  2020میلادی ،تعـداد بیامریهای قلبـی و عروقی
گـزارش شـده 37هـزار و پنجصـد و 87مورد بـوده و نزدیک به 2هـزار و نهصد
مـرگ از اثـر مشـکالت دسـتگاه تنفسـی و 2هزار مـرگ هم از ابتال بـه امراض
قلبـی در ایـن سـال گـزارش شـده کـه منیتوانـد بـه آلودگـی هـوا بیربـط
باشد.
همچنیـن سـایتهای رتبهبنـدی کیفیـت هـوا در جهـان ،کابل را بـا میانگین
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کتاب دوست است یا دشمن؟

کتابها از آن چیزهایی هستند که زندگی آدم
به قبل و بعد از آنها تقسیم میشود
من دخرتی را میشناسم که دلش میخواست با یک فلفل
دملهیی ازدواج کند .این دخرت کتاب خیلی داشت .هنوز هم
خیلی دارد .یکبار به او گفتم همه پولهایت را در همۀ
دورههای زندگیت دادهیی برای کتاب؟ و او با رس تایید کرد.
هامنطور که فلفل دملهیی در دستش را بو میکرد ،گفت :شاید
روزی با یک فلفل دملهیی ازدواج کردم...

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

سه میلیون کودک بازمانده
از واکسین پولیو دوباره
واکسین میشوند
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خط آهن آقینه-اندخوی
بهزودی افتتاح میشود
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هشدار افبیآی از تکرار خشونت
افراطیهای ترمپ
7

یک مبلغ ترکی به بیش از هزار
سال زندان محکوم شد
4
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ﻧـﺮخ اﺷــﺘـﺮاک در روزﻧـﺎﻣــﻪ
RAH-E-MADANYAT DAILY

 PM 58.8ذرات معلـق در هـوا کـه حـد اسـتندرد آن بایسـتی در حـدود 2.5
 PMباشـد ،چهارمیـن پایتخـت آلـوده جهـان از نظـر هوا معرفـی کردهاند.
بسـیاری بـا اشـاره بـه آمـار سـال  2017که خبر از مرگ 26هـزار نفـر در اثر
آلودگـی هـوا مـی داد ،در حالـی کـه در هامن سـال حـدود 3هـزار و پنجصد
نفـر بـر اثـر جنـگ کشـته شـده بودنـد ،آلودگـی هـوا را خطرناکتـر از جنـگ
در افغانسـتان معرفـی و 80درصـد از آبـی کـه توسـط مـردم بـرای آشـامیدن
اسـتفاده مـی شـود را غیـر صحـی اعلام کردهانـد...

ﻣﺪت

ﻫـﺰﯾـﻨﻪ اﺷـﱰاک

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٦٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎل

 ٢٠٠داﻟـﺮ

ﺑــﺮای درﯾـﺎﻓـﺖ ﺗـﺎزهﺗـﺮﯾﻦ
ﺧـﱪﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘـﮕﻮﻫﺎ
ﺑﻪ وب ﺳــﺎﯾﺖ ﻣـﺎ ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ:

ﺷﺶ ﻣﺎه

madanyatdaily.com

ﺷﺶ ﻣﺎه

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ٣٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

 ١٠٠داﻟـﺮ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ختم تروریزم مبنای خروج مسووالنه

مسالۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان زمانی توجیه منطقی خواهد داشت
که هیچ زمینهیی برای رشد و تقویت گروههای تروریستی وجود نداشته باشد
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راهها رشیانهای کالبد جامعه برشی
محمدرضا واعظی
راه به مجموعه امکانات ،تسهیالت و سازههایی گفته
میشود که ارتباط ایمن و راحت بین نقاط را فراهم میکند .راه
نخستین و طبیعیترین وسیله ارتباطی انسانها بهشامر
میآید .مقوله راه و راهسازی همواره عضوی جداییناپذیر از
مجموعه عواملی بوده است که برای توسعه و پیرشفت هر
متدنی الزم است و ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مفهوم توسعه
و تکامل دارد .همچنین این موضوع به دلیل موقعیت حساس
جیوپلیتیکی افغانستان و این واقعیت که افغانستان کشوری
درحال توسعه و بدون زیرساختهای مناسب حمل ونقل است،
اهمیت بالقوه و خاصی در کشورمان دارد بنابراین لزوم بحث و
پرداخنت به این موضوع کامال موجه به نظر میرسد.

راه در گذشته و تاریخ
از دیرباز تاکنون همواره راه نقش مهمی را در تداوم حیات
و توسعه جوامع برشی ایفا کرده است .با نگاه به موقعیت
جغرافیایی متدنهای تاریخی میتوان به این نکته دست یافت
که پس از عامل نزدیک بودن به منابع آبی ،قرار گرفنت در مسیر
راههای اصلی مهمترین عامل تشکیل متدنهای تاریخی
بوده است .برای مثال ،متدنهایی که در بینالنهرین شکل
گرفتند و امروز از آنها به عنوان اولین متدنها یاد می شود
عالوه بر قرار گرفنت در نزدیکی منابع آبی در منطقههایی بسیار
پررفت وآمد قرار داشته و صحنه مهاجرتهای گروهی بسیاری
از انسانهای اولیه بودند.
مشابه این مثال در کشور خودمان هم موجود است .اینکه
بامیان روزگاری به دلیل قرار گرفنت در مسیر
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رییس پارملان پاکستان :پشتیبان حل سیاسی درگیری در افغانستان هستیم

اسد قیرص ،رییس پارملان پاکستان در دیدار با محمد کریم خلیلی ،معاون رییسجمهوری پیشین گفته «اسالمآباد در پشتیبانی خود از راه حل سیاسی جامع و
فراگیر در جنگ افغانستان ثابت قدم است ».رییس شورای ملی پاکستان افزوده است که گروه پارملانی دوستی افغانستان و پاکستان بیش از پیش به تقویت روابط
دوجانبه و تجارت کمک کرده است .روابط افغانستان و پاکستان ،اوضاع سیاسی در منطقه و مسایل مورد عالقه از جمله موضوعات مورد بحث دو جانب گفته شده
است .کریم خلیلی نیز از تالشهای پاکستان برای صلح در افغانستان و مهامننوازی پناهجویان افغان قدردانی کرد و گفته است که مشارکت متام جناحها برای صلح
دایمی رضوری است.
خـــبـرهـای داخــلـی

محب به جنگجویان
طالبان :خود را قربانی
رهربانتان نکنید

راه مدنیت :حمدالله محب ،مشاور امنیت
ملی کشور در جریان سفرش به والیت ننگرهار از
افراد گروه طالبان خواسته که خود را قربانی
اهداف رهربانشان نکنند و از جنگ دست
بکشند.
آقای محب که روز دوشنبه (۲۲جدی) در مقر
فرماندهی قول اردوی  ۲۰۱سیالب در ننگرهار
سخرنانی میکرد ،تاکید کرد که جنگجویان
طالبان برای رسیدن به اهداف یکی از سازمان
استخباراتیاستفادهمیشوند.
آقای محب از هیچ سازمان استخباراتی نام نربد،
اما خطاب بهجنگجویان طالبان گفت« :شام برای
کسانیمیجنگیدکهدرشهرهایکویته،کراچی،
اسالمآباد و پشاور در «فضای آرام زندگی» میکنند
و برای رسیدن قدرت آنان ،جانهای تان را قربانی
نکنید».
او در ادامه ترصیح کرد که رهربان گروه طالبان
هیچگونه دلبستگی به کشور ندارند و رصفا
برای رسیدن به قدرت در افغانستان میجنگند.
همچنان از جنگجویان طالبان خواست که نباید
رسمایههای ملی را تخریب کنند و حکومت آماده
است تا در صورت دست کشیدن ازجنگ ،صدای
آنان را بشنود.
این مقام ارشد دولتی میافزاید که دشمنان کشور
میخواهند تا «ظلم و ستم» را بر افغانها تحمیل
کنند و همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواست
که برای دفاع از مردم آمادگی کامل داشته باشند
از سویی هم ،مال عبدالغنی برادر ،معاون گروه
طالبان در سفر اخیرش به اسالمآباد گفت که
رهربان طالبان در پاکستاناند و زخمیهای
این گروه نیز در پاکستان درمان میشوند .در
یک ویدیویی که به تاریخ  ۲۲دسمرب  ۲۰۲۰در
شبکههای اجتامعی دست به دست شد ،نشان
میداد که مال برادر در جمعی از اعضای طالبان
میگوید که متام رهربانمان در اینجا هستند.
گفتههای آقای محب درحالی مطرح میشود که
دور دوم مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان
در دوحه روز شنبۀ هفتۀ جاری ( ۲۰جدی)
بهصورترسمیآغازشد.هیاتهایمذاکرهکنندۀ
دو طرف هماکنون در حال گفتگو روی آجندای
مذاکراتاند .دور اول این مذاکرات در (۲۲
سنبله) سال جاری در دوحه آغاز و در تاریخ (۲۲
قوس) برای  ۲۰روز متوقف شد.

شامر نیروهای امریکایی به
۲۵۰۰تن کاهش مییابد

راه مدنیت :خربگزاری رویرتز گزارش داده که
شامر نیروهای امریکایی در افغانستان تا
۱۵جنوری به دو هزار و ۲۵۰۰تن کاهش خواهد
یافت.
رویرتز به نقل از وزارت دفاع امریکا در توییرتش
نوشته است که تصمیم جدی برای کاهش
نیروهای امریکایی در کشور دارد.
در ادامه این گزارش آمده است پنتاگون بدون
ارایۀ طرحی به کنگره و بهگونۀ غیرقانونی،
نیروهای نظامی را افغانستان بیرون میکند.
همچنین یک عضو کنگره به خربگزاری رویرتز
گفته است که اگر خروج نیروها از افغانستان
ادامه یابد ،رشایط در این کشور ،بد رقم خواهد
خورد.
در این گزارش آمده است که رونالد نویامن ،
سفیر پیشین ایاالت متحده در کابل  ،هشدار
داد« :اگر ما رسیعتر از برنامه عقبنشینی ،خارج
شویم ،هیچ انگیزهیی برای مذاکره با طالبان
وجود ندارد».
این در حالیست که بر اساس توافقنامهیی که
میان امریکا و گروه طالبان در فربوری  ۲۰۲۰در
دوحه ،پایتخت قطر به امضا رسید .امریکا متعهد
شد تا اول ماه می سال جاری متام نیروهایش
را از افغانستان خارج کند .همچنان طالبان
تعهد کرده که به نیروهای امریکایی مستقر در
افغانستان حمله نکنند.
امریکا از بعد از حمله ۱۱سپتمرب با صدهزار نیرو
وارد افغانستان شد ،اما در حال حارض شامر
نیروهای امریکایی در افغانستان به چهارهزار و
۵۰۰تن میرسد.
همچنین کریستوفر میلر ،وزیر دفاع امریکا
در سفرش به افغانستان که در تاریخ سهشنبه
(۲جدی) انجام شد .در دیدار با رییسجمهور
غنی ،بر تحکیم روابط اسرتاتژیک بین دو کشور
تاکید داشت و عالوه کرد که امریکا در کنار
حکومت و مردم افغانستان در راستای مبارزه با
تروریزم باقی خواهد ماند .همچنین امریکا به
حامیت از نیروهای امنیتی افغان متعهد است.
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ناتو؛ ناظر خشونتها

گـزارش

m a d a n y a t d a i l y. c o m

پس از امضای توافقنامه امریکا و طالبان ،ناتو از رسیدگی به موضوعات امنیتی عاجز مانده است
و گامن بر این است که با خروج امریکا ،ناتو هم از افغانستان خارج شود.
سید مهدی حسینی گـزارشگر

ت به اوج خود رسیده و طالبان
این روزها خشون 
و دولت افغانستان دو ضلع این خشونتها
هستند .امریکا با امضای توافقنامه با طالبان،
پای خود را از دایره جنگ بیرون کشید .در کنار
واشنگنت ،ناتو هم بهعنوان یک سازمان بزرگ
امنیتی ،به وسعت خشونتهای جاری چشم
بست و از نقش فعال به سازمان منفعل و نظارتی
مبدل شد.
با این حال ،هامنطور که امریکا و طالبان
صلح کردند ،ظاهرا دیده میشود که ناتو هم با
این گروه کنار آمده و مدتی است که هیچگونه
نقشی در درگیریهای دولت و طالبان ندارد .در
حالیکه ناتو هسته مرکزی حمله به افغانستان بود
که بر اساس تصویب شورای امنیت سازمان ملل
به رهربی امریکا به این کشور آمد.
واشنگنت اعالم کرده که در یکسال گذشته هیچ
نیروی امریکایی در افغانستان کشته نشده ،اما
در اینجا فقط نیروهای امریکایی حضور ندارند.
نظامیان کشورهای مختلفی در چارچوب ناتو
حضور دارند و بهندرت دیده میشود که چنین
حمالتی علیه نیروهای خارجی انجام شده باشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع97 ،درصد عملیات
زمینی و80درصد عملیات هوایی نیروهای امنیتی
افغان ،مستقالنه و بدون همکاری نیروهای ناتو
انجام میشود ،در صورتیکه رضورت شود ،وزارت
دفاع از نیروهای ناتو کمک میطلبد .از جانب
دیگر ،هماکنون همکاریهای محدود ناتو رصف
در انجام عملیات هوایی با نیروهای امنیتی وجود
دارد و در صورتیکه نیاز شود ،آنها به کمک این
نیروهامیشتابند.
در همین حال ،پونته کورفو ،مناینده ملکی ناتو در
افغانستان اخیرا در نشستی با مقامهای حکومت
تاکید کرده که برای پیروزی مذاکرات دوحه ،باید
هرچه زودتر خشونتهای جاری توقف داده شود.
در عین حال ،ینس ستولتنربگ ،منشی عمومی
ناتو حدود سهماه پیش گفته بود که حضور
نظامیان این پیامن در افغانستان بر اساس روند
صلح تنظیم شده و هرگونه تصمیم در مورد تعدیل
بیشرت حضور ناتو بر اساس ارزیابی از رشایط
موجود و پابندی طالبان به توافقنامه آن گروه با
ایاالت متحده اتخاذ خواهد شد.
منشی عمومی ناتو گفته بود« :متام متحدان ناتو
از تالشهای صلح و گفتگوهای دوحه حامیت
میکنند ،اما باید ببینیم که طالبان به تعهدهای
خود عمل میکنند؛ تعهدهاییکه شامل کاهش
خشونت ،فراهم کردن زمینه برای صلح درازمدت،
قطع ارتباطات با القاعده و دیگر سازمانهای
تروریستیمیباشد».
شامری از آگاهان نظامی بر این باورند که ناتو هم
حامی دولت افغانستان و هم حامی گروه طالبان
است و به همین خاطر ،بدون آنکه نقشی در
خشونتهای جاری داشته باشد ،به تاکتیک
نظارتی روی آورده است.
اسدالله ندیم ،آگاه نظامی در این رابطه به روزنامه
راه مدنیت گفت :این فقط مربوط به افغانستان
منیشود ،بل ناتو در هرجا که رفته ،نظارهگر
خشونتها بوده و وضعیت بد امنیتی را به حالت

خودش واگذار کرده و در این میان ،تنها کسان 
ی
که آسیبپذیر بوده ،مردم هستند«.ناتو حامی دو
طرف است .هم حکومت افغانستان و هم گروه
طالبان .در این میان قربانی مردم میشوند و
در حقیقت مملکت صدمه دیده است .مسووالن
اساسی کشورهای عضو ناتو نقش نظارتی دارند و
مداخله منیکنند».
ندیم ترصیح کرد :خشونتهای موجود از مدیریت
سامل به مدیریت انحرافی سوق داده شده و در
چنین مدیریتی ،مردم و منافع ملی در نظر گرفته
منیشود؛ ممکن است که بازیگران این وضعیت
تامینکننده منافع منطقه و کشورهای بزرگ
جهانی باشند.
او همچنان با اشاره به چگونگی وضعیت طالبان
تاکید ورزید که این گروه حریص قدرت و ثروت
است و بههمین خاطر ،ساالنه حدود دومیلیارد
دالر عواید دارد و در عین حال ،دولت افغانستان
هم از نگاه بودجه مشکلی ندارد و پول آن را
جهان و به خصوص کشورهای عضو ناتو تامین
میکند ،در حالیکه اعضای ناتو خود مشکل
بودجه دارند.
به گفتۀ او ،توافقنامه امریکا با طالبان ،در
حقیقت توافق ناتو هم است ،چون ناتو وابسته
به سیاستهای واشنگنت میباشد .امریکا
تعیینکننده و تامینکننده بودجه ناتو است.
«حرف امریکا ،حرف اول ناتو است و منیتواند از
سیاستهای امریکا بگذرد .کشورهای عضو ناتو
در واقع به امریکا نیاز دارند .کشورهای کوچکی
چون ناروی ،دمنارک و آیسلند فوقالعاده
ثروتمند هستند ،اما بهتنهایی منیتوانند علیه
روسیه از خودشان حامیت کنند و به همین
خاطر است که به سیاستهای امریکا نیاز دارند.
بنابراین ،توافقنامهیی که امریکا با طالبان امضا
کرده ،ناتو هم ناگزیر است که آن را رعایت کند».
او معتقد است که با خروج امریکا از افغانستان،
ناتو هم بند و بساط خود را جمع خواهد کرد و
انتظار منیرود که ناتو بدون امریکا حضوری
قوی پیدا کند .از جانب دیگر ،طالبان هم وابسته
به ناتو است ،زیرا کشور آملان بود که امریکا و
طالبان را بههم نزدیک کرد تا رسانجام توافقنامۀ
به امضا برسد.
در همین حال ،سیدحسن گردیزی ،عضو
مجلس منایندگان به روزنامه راه مدنیت میگوید

که پس از امضای توافقنامه امریکا با طالبان،
نقش ناتو در موضوعات افغانستان پیچیده شده
و بیشرت به حالت رسدرگم میباشد .او ادامه داد
که پس از امضای این توافقنامه ناتو از رسیدگی
به موضوعات امنیتی این کشور عاجز مانده و
گامن براین میرود که با خروج امریکا ،ناتو هم
از افغانستان خارج شود.
این عضو مجلس منایندگان ابراز امیدواری
میکند که واشنگنت و ناتو در این رشایط حاد
امنیتی تصمیم عاقالنه بگیرند و تا زمانیکه
تفاهمنامه دولت افغانستان با طالبان امضا نشده
و خشونتها از بین نرود ،حضورشان را در این
کشور حفظ و از مشکالت بیشرت جلوگیری کنند.
او با بیان اینکه نقش مشورتدهی و آموزشی
ناتو تاثیری نسبت بر آیندۀ این کشور نخواهد
داشت ،تاکید منود که با توجه به خشونتهای
فزاینده ،حاال زمان آن رسیده که ناتو جهت
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و فروکش کردن
این خشونتها مداخله کند« .برای اینکه جو
بایدن تا روزهای آینده به قدرت برسد ،امیدوار
هستیم تا بتوانیم روی ناتو و امریکا حساب
بکنیم ،مشکالتی را که در کشور داریم با کمک
آنها حل شود و نیز گفتگوهاییکه میان دولت و
طالبان جریان دارد ،باید به صورتی پیش برود که
راه حل پیدا شود تا صلح رسارسی تامین شود».
با این همه ،پنتاگون یا وزارت دفاع ایاالت متحده
به تازگی اعالم کرده که تا دو روز آینده ،حضور
نیروهای امریکایی در افغانستان به  2500نفر
کاهش خواهد یافت.
وزارت دفاع امریکا میگوید بهرغم تصویب قانونی
در کنگره برای ارزیابی خطرهای ناشی از ترک
رسیع افغانستان ،روند خروج نیروهای امریکایی
از این کشور متوقف نشدهاست.
دونالد ترمپ دستور داده بود که شامر رسبازان
امریکایی تا پانزدهم ماه جنوری به حدود
۲۵۰۰نفر برسد؛ اما بعدا کنگره این کشور علیه
تصمیم ترمپ رای داد و خواهان توقف خروج
رسبازان تا ارزیابی بعدی از عراق و افغانستان
شد.
وزارت دفاع امریکا به خربگزاری رویرتز گفته که
هیچ دستوری برای توقف خروج مرشوط نیروها
در حد ۲۵۰۰نفر در پانزدهم جنوری صادر نشده
است.

ناتو :برای موفقیت مذاکرات صلح خشونتها باید پایان یابد
راه مدنیت :ستیفانو پونتهکورفو ،منایندۀ
ملکی ناتو در افغانستان میگوید که برای پیروزی
در مذاکرات صلح ،باید به خشونتهای جاری در
کشور پایان داده شود.
آقای پونتهکورفودرجریان دیدارش با فضل محمد
فضلی ،رییس اداره امور گفت که در این دیدار
روی دور دوم گفتگوهای صلح و حامیت ناتو از
پروسه صلح کشور بحث کرده است.
همچنین ماموریت حامیت قاطع با نرش توییتی
تاکید کرد که بدون کاهش خشونت ،موفقیت
پروسه صلح سخت خواهد بود.
هیات مذاکرهکنندۀ دولت و گروه طالبان روز

شنبه هفته جاری گفتگوهای دور دوم صلح را
از رس گرفتند .با وجود درخواستهای حکومت،
سازمانهای بیناملللی و مقامهای کشورهای
مختلف ،تا هنوز از میزان خشونتها در کشور
کاسته نشده و هر روز میزان خشونت و ترورهای
هدفمند افزایش پیدا میکند .افزایش خشونت
و ترورهای هدفمند باعث نگرانی مردم و فعاالن
رسانهیی و مدنی در کشور گردیده است.
در عین حال ،خربگزاری رویرتز با نرش گزارشی
به از قول وزارت دفاع امریکا گفته ،قرار است که
رسبازان این کشور طی چند روز آینده به دو هزار
و ۵۰۰تن کاهش یابد.

امریکا و گروه طالبان در ماه فربوری سال ۲۰۲۰
در دوحه توافقنامۀ صلح را امضا کردند که
براساس آن ،باید نیروهای امریکایی تا اول ماه می
سال جاری متام نیروهایش را از افغانستان خارج
کنند .همچنان گروه طالبان متعهد شده که به
نیروهای امریکا در کشور حمله نکنند.
مایک پمپئو ،وزیر خارجۀ امریکا در تاریخ
(۱۳جدی) با اشاره در مورد گفتگوهای صلح
گفته بود که طی یک سال گذشته هیچ نظامی
امریکایی در افغانستان کشته نشده و مذاکرات
صلح نیز پیرشفت چشمگیری داشته است .وی
این را یک دستآورد فوقالعاده عنوان کرده بود.

خـــبـرهـای داخــلـی

سه میلیون کودک بازمانده از واکسین
پولیو دوباره واکسین میشوند
راه مدنیت :نورالله ترهکی ،معاون سخنگوی
وزارت صحت عامه کشور میگوید که یک گروه
تخنیکی روی یک برنامه کار میکند که در نتیجه
آن سه میلیون کودک بازمانده از واکسین پولیو،
دوباره واکسین دریافت کنند.
آقای ترهکی روز سهشنبه (۲۳جدی) در صحبت
با روزنامه راه مدنیت گفت که وزارت صحت
همراه با متخصصان بیناملللی و همکاران
تخنیکیاش ،یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین
پولیو را راهاندازی میکنند.
وی با اشاره در مورد نقش عاملان دینی افزود
که این وزارت ،تالش خواهد کرد تا در تطبیق
واکسین پولیو ،حامیت عاملان دینی کشور را هم
جلبکنند.
این مقام دولتی میافزاید که سه میلیون کودک
که از واکسین پولیو بازماندهاند باید واکسین
شوند .گروههای کاری تقویت گردیده و پرسونل و
مقدار واکسین پولیو نیز افزایش یافته است.
همچنین او از راهاندازی کمپاینهای سیار با
همکاری وزارت حج و اوقاف ،خطیبان مساجد و
بزرگان در قریهها خرب داد.
طبق معلومات وزارت صحت عامه کشور در سال
 ۲۰۲۰میالدی حداقل ۵۶واقعه مثبت پولیو
یا فلج کودکان ثبت شد .این آمار پس از سال
 ۲۰۰۱میالدی ،باالترین میزان مبتالیان را
نشان میدهد .کودکانی که به این بیامری مبتال
شدهاند ،از سه ماه تا سه سال عمر دارند.
همچنین در سال ۲۹ ،۲۰۱۹واقعه مثبت پولیو
در کشور ثبت شده بود.
مسووالن در وزارت صحت میگویند که ادامه
جنگها ،مامنعت گروه طالبان از واکسین خانه
به خانه و سایر چالشهای اجتامعی ،از عوامل
اصلی افزایش فلج کودکان در کشور به شامر
میروند.
همچنین بر اساس گزارشهای این وزارت ،برنامه
محو پولیو در وزارت صحت بنابر شیوع ویروس
کرونا مجبور شدند تا از فربوری سال  ۲۰۲۰تا
اگست همین سال ،برنامههای تطبیق واکسین
را به تعویق اندازند.
در عین حال ،گروه طالبان در مناطق کنرتول
شان اجازه دادهاند که واکسین پولیو در مسجدها
و کلینیکها تطبیق شود ،اما با آنهم مشکالت
متععدی سد راه واکسیناسیون وجود دارند و
شامر خیلی کمی از کودکان برای واکسین
مراجعهمیکنند.
از سویی هم ،ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی گروه
طالبان به رسانهها گفته که آنها در کندهار،
ارزگان ،زابل و هلمند تنها در مسجدها و
خانههای ملکی اجازه تطبیق واکسین پولیو را
میدهند .او تاکید داشت« :در مناطق جنگی از
پروسه واکسین به صورت پیهم برای جمعآوری
معلومات استخباراتی کار گرفته شده ،بنا مجبور
هستیم ،راههای بدیل برای آن در یابیم .در
سایر والیتها ،واکسین به صورت عادی تطبیق
میشود ،با آن مشکلی نداریم».

پیشنویس دوم بودجۀ سال مالی
 1400به محلس فرستاده شد

راه مدنیت :شمروز خان مسجدی ،سخنگوی
وزارت مالیه گفته است که در پیشنویس دوم
بودجۀ سال مالی  1400خورشیدی 20میلیارد
افغانی افزایش یافته و به منظور تصویب به مجلس
منایندگان فرستاده است.
آقای مسجدی روز سهشنبه (۲۳جدی) در
توییرتش نوشت که پیشنویس دوم بودجۀ سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی به مجلس منایندگان
فرستاده شده .مجموع بودجه سال مالی ،۱۴۰۰
مبلغ  ۴۷۳میلیارد افغانی است که از جمله
 ۳۱۱میلیارد آن بودجۀ عادی و  ۱۶۱میلیارد آن
انکشافیاست.
به گفتۀ وی ،پیشنویس دوم بودجۀ سال مالی
 ۱۴۰۰خورشیدی ،روز یکشنبه ( ۲۲جدی) از
سوی کابینه تصویب شده است.
در این پیشنویس ۲۰ ،میلیارد افغانی افزوده
شده و شامری از پروژهها ازدیاد و شامری دیگر
نیز تنقیص شده است.
قبل از این ،طرح بودجۀ سال مالی  ۱۴۰۰بیش
از  ۴۵۲میلیارد افغانی پیشبینی شده بود که از
سوی مجلس منایندگان رد شد.
رییسجمهور غنی ،در نشست روز چهارشنبه
( ۱۷جدی) کابینه ،به رد بودجۀ سال مالی
 ۱۴۰۰خورشیدی از سوی مجلس منایندگان
واکنش نشان داده و گفته بود که پارملان جای
حکومت را گرفته منیتواند.
رییسجمهوری ترصیح کرد که بود که پارملان
جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته
منیتواند .قانون اساسی وضاحت کامل دارد که
تهیه و ارایۀ بودجه ،کار قوۀ اجراییه است.
آقای غنی تاکید کرده بود« :مسوولیت پارملان
این است که یا تایید و یا رد کند .ما توان درج
میلیاردها پروژهی سلیقهیی را نداریم».
از سویی هم ،میررحامن رحامنی ،رییس مجلس
منایندگان ،به سخنان آقای غنی واکنش نشان
داد و گفت که این مجلس اجازه منیدهد کسی
با توجیه سلیقهیی و تفسیر شخصی از قانون،
داراییهای عامه را حیفومیل کنند.

صالح :دزدان میدان هوایی کابل را با پشتواره شان بازداشت خواهیم کرد

ت رییسجمهور در تصمیم امنیتی حکومت گفته« :برای ما شکایتهای زیاد از رشوهستانی در گمرک میدان هوایی کابل رسیدهاست .نام رشوهگیران و شیوهیی رشوهگیری نیز مستند شده
امرالله صالح ،معاون نخس 

تواره گرفتار خواهیم کرد .آقای صالح در برگۀ فیسبوکش نگاشته که پنج تن به جرم دزدی پول دولتی نیز زیر زره بین پولیس قرار دارند .به گفتۀ وی ،این پنج تن که گویا مبلغ دو میلیون افغانی
است .تا امروز دزد را با پش 

پول دولتی را که برای یکپروژه انتقال میدادند دزدان از نزدشان برده که از اساس بیبنیاد میباشد .همچنین معاون نخست ریاستجمهوری از بازداشت فیصل مشهور به گژدم در منطقهی پنجصد فامیلی که مردم از
دستش بهستوه آمده بودند ،نیز خرب دادهاست.
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تداوم جمهوریت؛ نهادینهشدن دموکراسی
سیدنعمت الله ضیا

اکنـون مـردم در رشایطـی دشـواری قـرار
گرفتهانـد؛ دشـواری بـه ایـن معنـا که کلیـت نظام
ِ
تهدید نابودی قـراردارد .در
دولتـی و سیاسـی زیـر
ایـن روزهـا از آدرسهـای گوناگـون شـایعات و یـا
خواسـتهای واقعـی در فضـای رسـانهیی مبنـی
بـر ایجـاد حکومـت موقـت پخـش و نرش میشـود.
ایـن خواسـتها گاهـی حتـی از طریـق
شـخصیتها و نهادهایـی تبلیـغ میشـوند کـه
کارگـزار و محصـول دموکراسـی 20سـاله
افغانستاناند.
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه موضـوع حکومـت
موقـت را گـروه طالبـان بـه حامیـت پاکسـتان و
دیگـر حامیانشـان به فضای سیاسـی افغانسـتان
وارد سـاختهاند؛ هرچنـد ایـن را کتمان میکنند.
متاسـفانه اکنون این خواسـت طالبان حتا توسـط
کسـانی همگانـی میشـود کـه خودشـان از نظـر
فکـری بـا بنیـاد فکـری طالبـان سـازگاری ندارند.
مـردم و دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،در
برابـر طالبـان قـرار دارنـد .سـوال ایـن اسـت کـه
در ایـن فضـای آشـفته حـق بـا چـه کسـی اسـت و
داعیهیـی چـه کسـی بـا اصـول و منطـق سیاسـی
مطابـق اسـت؛ جمهـوری اسلامی افغانسـتان ویـا
گـروه تروریسـتی طالبـان؟
کلیـات خواسـت حکومـت بـه صـورت مشـخص
و روشـن ایـن اسـت کـه؛ نظـام فعلـی همـراه بـا

دسـتآوردهای دو دهـه اخیـر مـردم حفـظ شـود.
بهطـور مثـال آزادیهـای مدنـی ،حقـوق زنـان،
کرثتگرایـی مذهبـی ،سیاسـی و آزادی بیـان کـه
در 19سـال اخیـر نهادینـه شـده ،باید حفظ شـود
و تـداوم یابـد.
قانـون اساسـی و دیگـر قوانیـن کـه در افغانسـتان
تدویـن شـدهاند در زندگـی اجتامعـی مـردم
نافـذ گـردد و براسـاس ایـن قوانیـن مناسـبات
اجتامعـی و سیاسـی نظـم و نسـق گیرنـد .قـدرت
سیاسـی و دولتـی بایـد بـر اسـاس رای مـردم،
دموکراسـی و از طریـق انتخابـات انتقـال پیـدا
کنـد .هـر گـروه سیاسـی و اجتامعـی بایـد طبـق
قانـون و قراردادهـای اجتامعـی مـورد تاییـد همـه
شـهروندان کشـور بـرای تصاحـب قـدرت مبـارزه
سیاسـی کننـد.
کلیـات خواسـت طالبـان و رشایطشـان بـرای
پذیرفتن صلـح این اسـت کـه نظم سیاسـی فعلی
نابـود شـود ،قانون اساسـی به تعلیـق درآید ،مردم
از متـام آزادیهـای مدنـی و شـهروندی دسـت
بردارنـد و بـر اسـاس فرمـان و روش فکـری طالبان
زندگـی کننـد.
در روش و منطـق فکـری گـروه تروریسـتی طالبان
مفاهیمـی چـون آزادی بیـان ،آزادی شـهروندی،
کرثتگرایـی مذهبـی و سیاسـی ،حقـوق و آزادی
زنـان و حقـوق برش ،معنـا و مصداق عینـی ندارند.
در اینجـا ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه طالبـان از
چـه طریقـی میخواهنـد بـه خواستهایشـان

نایـل آینـد؟
روش طالبـان بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان
اعمال خشـونت اسـت .بـه همیـن علـت هـر روز
کسـانی چون فعـاالن مدنی ،رسـانهیی و نیروهای
امنیتـی کشـور را بـه شـهادت میرسـانند.
ایجـاد حکومـت موقـت مهمتریـن و اصلیتریـن
خواسـت طالبـان و حامیانشـان بـه شـمول
پاکسـتان اسـت .طالبـان میخواهنـد ثبـات و
نظـم سیاسـی را در افغانسـتان نابود سـازند .متام
روزنههـای امیـد اجتامعـی را بـرای زندگـی بهتر
بسـته کننـد .پیامـد فـوری و آنـی عملـی شـدن
ایـن خواسـت طالبـان ایـن اسـت کـه ریشـههای
دموکراسـی میخشـکد و اراده مـردم بـرای تعیین
رسنوشـت سیاسـی و اجتامعـی بـرای همیشـه
بیمعنـا میشـود.
امـا روشـی که حکومـت در پیش گرفتـه؛ مبتنی بر
قانـون اساسـی و خواسـت شـهروندان افغانسـتان
اسـت .نظـام جمهـوری همـواره از پروسـه صلـح
حامیـت کـرده و هزینههـای سـنگینی بـرای
برقـراری صلـح پرداخته اسـت .بهگونه مثـال برای
نشـان دادن حسـن نیـت در رونـد صلـح 5هـزار
زندانـی طالبـان را از زنـد آزاد کـرد.
چارهچوبـی را کـه رییسجمهـور بـرای صلـح در
نظـر دارد ایـن اسـت کـه گـروه طالبـان دسـت از
خشـونت بردارنـد ،در جامعـه ادغـام شـوند و برای
تصاحـب قـدرت سیاسـی وارد مبـارزه سیاسـی
شـوند .انتقـال قدرت نیز بر اسـاس دموکراسـی از
طریـق انتخابـات صـورت گیـرد.
ایـن پیشـنهاد بـرای برقـراری صلـح
منطقـی اسـت .ما چـه مخالف باشـیم
و یـا موافـق؛ وقتی از تـداوم جمهوریت
سـخن گفتـه میشـود بـه معنـای
طرفـداری از فـرد مشـخص نیسـت.
طرفـداری از جمهوریـت و تـداوم
دموکراسـی و انتقـال قـدرت از طریـق
انتخابـات بـه ایـن خاطـر اسـت کـه
دموکراسـی و مردمسـاالری نهادینـه
شـود.
امـروز تـندادن بـه خواسـت طالبـان
و تلاش بـرای ایجـاد حکومـت موقـت
بـه معنـای نابـودی دموکراسـی اسـت
و در آینـده نیـز هـر گـروه شـورشگر و
جنایـتکار کـه ظهـور کننـد بـه چیزی
جـز برهـم زدن نظام دولتی و سیاسـی
قناعـت نخواهنـد کـرد.

خط آهن آقینه-اندخوی بهزودی افتتاح میشود
راه مدنیـت :ادارۀ مسـتقل خـط آهـن کشـور
میگویـد که کار سـاخت خط آهـن آقینه-اندخوی
بـه پایـان رسـیده و قـرار اسـت بـه زودی ایـن خـط
آهـن توسـط مقامهـای افغانسـتان و ترکمسـتان
افتتاح شود.
ایـن اداره روز سهشـنبه (۲۳جـدی) در صفحـۀ
فیسبوکش نوشـت کـه این خط آهـن ۳۰کیلومرت
طـول دارد و بـه ارزش ۳۰میلیـون دالـر از بودجـه
حکومت سـاخته شـده اسـت.
طبـق گفتههـای ادارۀ مسـتقل خـط آهـن کشـور،
تفاهمنامـۀ سـاخت ایـن پـروژه یـک سـال پیـش
میـان اداره خـط آهن و وزارت صنعت ترکمنسـتان
امضـا شـده بود.
احـداث خـط آهـن آقینه-اندخـوی گامـی مهـم در
راسـتای ایجـاد شـبکه خـط آهـن داخلی کشـور و
از طریق آن به ترکمنسـتان و سـپس با شـبکههای
محلـی خـط آهـن در منطقـه میباشـد .همچنـان
بـا افتتـاح ایـن خـط آهـن ،دروازه تجـارت کشـور
بـا آسـیای میانـه بازتـر و افغانسـتان از انحصـار
تجارتـی یـک کشـور خـاص بیـرون خواهـد شـد.
اتصـال بـا ترکمنسـتان از طریـق خـط آهـن آقینه-
اندخـوی ،سـبب کاهـش قیمـت نفـت و گاز در

داخـل کشـور خواهـد شـد .مـواد نفتـی باکیفیـت
و بـا هزینـه کمتـر در دسترس مـردم قـرار خواهـد
گرفت .
احـداث ایـن خـط آهـن تبادلـه کاالهـا و صـادرات
افغانسـتان بـه بازارهای منطقه و جهان را تسـهیل
و از سـوی دیگر در میانمـدت رسمایهگذاریهای
زیـاد داخلـی و خارجـی را جلـب میکند.
در عیـن حـال ،رشـید مـردوف ،وزیـر امـور خارجـه
ترکمنسـتان چنـد روز قبـل بـه کابـل آمـد و بـا
مقامـات حکومـت از جملـه رییسجمهـور غنـی
دیـدار و گفتگـو کـرد.
آقـای مـردوف در ایـن
سـفر ،دو توافقنامـه
مهـم از جملـه برنامـۀ
میـان
همـکاری
امـور
وزارتهـای
خارجـه افغانسـتان
و ترکمنسـتان بـرای
سـالهای  ۲۰۲۱و
 ۲۰۲۲و تفاهمنامـه
میـان اداره خـط
آهـن افغانسـتان و

ترکمنسـتان را بـا وزارت امـور خارجـه کشـور امضا
کـرده اسـت.
ایـن در حالیسـت کـه خـط آهـن هرات-خـواف
در تاریـخ (۲۰قـوس) سـال جـاری خورشـیدی
بـا حضـور رییسجمهـوری افغانسـتان و ایـران از
طریـق ویدیوکنفرانـس افتتاح شـد .ایـن خط آهن
بـا ۲۲۵کیلومتر در چهـار قطعه سـاخته میشـود
کـه دو قطعـه اول آن در مـرز ایـران سـاخته شـده
و قطعـه سـوم و چهـارماش در هـرات درحـال کار
است.

سـرمقاله

ختم تروریزم
مبنای خروج مسووالنه

مسالۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان زمانی توجیه

منطقی خواهد داشت که هیچ زمینهیی برای رشد و تقویت
گروههای تروریستی وجود نداشته باشد
یکـی از نـکات توافـق میـان گـروه طالبـان و ایـاالت متحـده
امریـکا مسـالۀ خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بـوده
است.
در همیـن راسـتا خربگـزاری رویترز گـزارش داده کـه شمار
نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان تـا ۱۵جنـوری بـه دو هـزار و
۵۰۰تـن کاهـش خواهـد یافـت.
مسـالۀ کاهـش نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان بـدون ارایـۀ
هیچگونـه طرحـی از طرف وزارت دفاع امریکا مطرح شـده اسـت.
در واکنـش بـه ایـن خرب یـک عضـو کنگره ایـاالت متحـده امریکا
بـه خربگـزاری رویترز گفتـه کـه اگر خـروج نیروهـا از افغانسـتان
ادامـه یابـد ،رشایـط در ایـن کشـور ،بد رقـم خواهـد خورد.
خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان یکی از مسـایل پیچیده
و مهـم در تحولهـای اخیـر کشوراسـت .گـروه طالبـان بـا طـرح
ایـن مسـاله بـه دنبـال آن اسـت که بـا خـروج نیروهـای امریکایی
از کشـور آن را بـه عنـوان منـادی بر پیروزی خود بـر ابرقدرت دنیا
بـه هـواداران خود معرفـی کند.
نیروهـای ایتلاف بیناملللـی بـه رهبری ایـاالت متحـده امریـکا
زمانـی کـه در سـال 2001وارد افغانسـتان شـدند بـا ماموریـت
مبـارزه علیـه تروریـزم اجماع بیناملللـی را همـراه خـود داشـت.
در آن رشایـط نگرانـی عمـدۀ جهانـی افزایش حمالت تروریسـتی
بـود .بـه همیـن سـبب استراتیژی مبـارزه علیـه تروریـزم بـه یـک
اصـل قابـل قبـول در گفتمان بیناملللـی مـورد پذیـرش قـرار
گرفت.
ایـن مسـاله از نگرانـی بزرگـی نشـأت میگرفـت کـه هامنـا بـر
هـم خـوردن امنیـت کل نظـام بینامللـل بـود .حملههـای
تروریسـتی یـازده سـپتمرب بـه برجهای تجـارت جهانـی در ایاالت
متحـده امریـکا نشـان داد کـه هیـچ کشـوری از گزنـد حملات
هراسافگنانـه در امـان نیسـت و همیـن عامـل باعث شـد تا همه
در مبـارزه علیـه تروریـزم بسـیج گردنـد.
از آن روز نزدیک دو دهه گذشـته اسـت و در صف اول این مبارزه
دولـت و مـردم افغانسـتان بـوده اسـت و نیروهـای امنیتـی مـا بـا
توامننـدی کامـل در مقابـل گروههای تروریسـتی ایسـتادهاند.
در رشایـط کنونـی اگـر نگاهـی بـه تحولهـای منطقـه داشـته
باشـیم ،متوجـه خواهیـم شـد کـه خطـر تروریـزم نـه تنهـا از بیـن
نرفتـه اسـت کـه حتـی این خطر بیشتر از سـال 2001احسـاس
میشـود.
بـه وجـود آمـدن گروههـای جدیـد تروریسـتی ماننـد داعـش،
هیچگونـه تضمینـی بـرای تکـرار حـوادث یـازده سـپتمرب در
رشایـط کنونـی منیباشـد.
مسـالۀ خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان زمانـی توجیـه
منطقـی خواهـد داشـت کـه هیـچ زمینهیـی بـرای رشـد و تقویـت
گروههـای تروریسـتی وجـود نداشـته باشـد.
ارتبـاط گـروه طالبـان بـا گروههـای تروریسـتی از جملـه القاعـده
امـروز در هالهیـی از ابهام میباشـد .تجربه نشـان داده اسـت که
ایـن گـروه در سیاسـت عملی خـود ارتباطات موثری بـا گروههای
تندرو دارد.
هرچنـد در سـفر اخیـر وزیـر دفـاع امریکا بـه افغانسـتان تاکید بر
حامیـت از حکومـت و مـردم افغانسـتان شـده ،اما ایـن حامیت با
خـروج بـدون برنامـۀ نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بهمعنـای
میـدان دادن بـه گروههای تروریسـتی اسـت.
بنابرایـن هرگونـه برنامـۀ خـروج بایـد ناظـر بـر فعالیـت گروههـای
تروریسـتی باشـد .نیروهـای ناتـو و در راس آن امریـکا بـرای امـر
مبـارزه بـا تروریـزم وارد افغانسـتان شـدند و انتظـار این اسـت که
ایـن مسـوولیت را بـه رسانجـام برسـانند .آنگاه خـروج مسـالهیی
منطقـی و قابـل پذیـرش خواهـد بود.
بـه همیـن دلیـل رونالـد نویمان؛ سـفیر پیشـین ایـاالت متحـده
در کابـل هشـدار داده بـود کـه« :اگـر مـا رسیعتـر از برنامـۀ
عقبنشـینی خـارج شـویم ،هیـچ انگیزهیـی بـرای مذاکـره بـا
طالبـان وجـود نـدارد».

ادبیات و هرن

پنج راز افرادی که هیچ وقت
زکام منیشوند:

کتاب دوست است
یا دشمن؟

کتابها از آن چیزهایی هستند که
زندگی آدم به قبل و بعد از آنها
تقسیم میشود
حبیبه جعفریان

من دخرتی را میشناسم که دلش میخواست
با یک فلفل دملهیی ازدواج کند .این دخرت کتاب
خیلی داشت .هنوز هم خیلی دارد .یکبار به او
گفتم همه پولهایت را در همۀ دورههای زندگیت
دادهیی برای کتاب؟ و او با رس تایید کرد.
هامنطور که فلفل دملهیی در دستش را بو
میکرد ،گفت :شاید روزی با یک فلفل دملهیی
ازدواج کردم.
وقتی این جمله را میگفت ،نخندید و هیچ چیز
در ظاهر یا نگاهش تغییر نکرد .من در یک لحظه
کشف کردم که همۀ اینها به خاطر کتابهاست.
اینکه این دوست من آدم تنهاییست به خاطر
کتابهاست .اینکه آدم خوشحالی نیست
بهخاطر کتابهاست و اینکه آدم عجیبیست که
فکر میکند میتواند با یک فلفل دملهیی ازدواج
کند هم بهخاطر کتابهاست ....به نظرم کتابها
سازنده و نابود کنندهاند .خطرناک و رضوریاند.
دشمن و دوستاند.
کتابها از آن چیزهایی هستند که زندگی آدم به
قبل و بعد از آنها تقسیم میشود .مثل ازدواجند،
خطرناک و رضوری .منیشود کسی را به آن
توصیه کرد و منیشود کسی را از آن نهی کرد.
زندگی با وجود آن سخت و بدون آن شاد ولی
بیبو و خاصیت است.
این چالش ،تناقض یاجنگ همۀ کسانی است که
کتابها را توی زندگیشان راه دادهاند .این آدمها
میتوانستند زندگی را بدون کتابها ادامه دهند
ولی اینکار را نکردهاند.
این یادداشت در ستایش کتابها نیست .در
مذمت هم نیست .یادم رفت بگویم که من همیشه
دمل میخواست با یک کتاب ازدواج کنم!
دوازده سامل بود که مطمنئ شدم کتابخواندن
عشق اول و آخرین من است .عشق زندگیام
مزننده و
را پیدا کرده بودم و حتی تصور زخ 
آسیبرسان بودنش برایم لذتبخش بود و فکر
رهاکردنش ویران کننده ...خانم کتابدار ،دو
جلد «آنا کارنینا» را از دست من گرفت و پرسید :
همهاش را خواندی؟ رس تکان دادم که بلی.
گفت :دیدی زنها چه بیوجدانهایی هستند؟!
یک لبخند احمقانه تحویل خانم کتابدار
میدهم .به نظر من زن داستان ،زن بدبخت ولی
باهوش و روراستی است .این لبخند احمقانه
را بعدها در مقابل خیلی از سوالها و جملهها
تحویل خیلیها دادم .تحویل آدمهایی که مثل
آدم زندگی میکنند و خودشان را به آن دنیای
پیچیده پر از سایه روشنی که پاسخ قطعییی برای
هیچ کس و هیچ چیز ندارد ،نسپردهاند .آدمهایی
که بدها به نظرشان معلومند و خوبها معلوم و
گناهکارها معلومند و بیگناهان هم.

کتابها جرات قضاوت را از تو
میگیرند ولی لذت رسکشی را به
تو میبخشند .منیدانم کدامش
درستتر است ولی میدانم
کدامش سختتر است!
مرز همه چیز واضح است و سیاه و سفیدها به
وضوح از خاکسرتیها گسرتدهتر و منترشترند.
کتابها این نگاه را از من گرفتند و جای آن شک
را پیشکش کردند و مالل .من از آنا ( در کتاب
آناکارنینا) بدم منیآمد و این ظاهرا ابتدای ویرانی
بود.
این یعنی تولستوی موفق شده در ذهن من اثر
نگاه خیره و مردد خودش را به جا بگذارد .در
نگاه زن کتابدار نشانی از دیوانگی و کتاببازی
نبود .احساس کردم او به رغم اینکه محشور
با کتابهاست ولی آغشته و آلوده نیست .او
جهان منطقی  ،معقول و کروی خودش را داشت.
برعکس جهان من که کتابها به آن قاب و
هندسه خودشان را ارزانی کرده بودند .اینجا همه
چیز واقعیتر  ،رصیحتر و خشنتر از آن بود
که کسی بفهمد کتابها چی هستند و حرف
حسابشان چیست.... ..
سعی میکنم اینطوری ببینم که این که من
میخواهم بگویم لزوما درست یا منطقی نیست
چون هیچ چیزی قطعی نیست .چون هر کس دنیا
را یکطور میبیند و یکطور زندگی میکند.
آیا هیچ وقت خواهم فهمید کتابها دوستان من
بودند یا دشمنانم؟ هیچ وقت نخواهم فهمید .هیچ
وقت از فکرشان رها نخواهم شد و هیچ وقت
نخواهمشان بخشید .هیچ وقت نخواهم فهمید
یک جنگل رسسبز رسپا درستتر است یا یک
جنگل قهوهیی کاهی .کتابها جرات قضاوت
را از تو میگیرند ولی لذت رسکشی را به تو
میبخشند .منیدانم کدامش درستتر است ولی
میدانم کدامش سختتر است!

 -1ماساژ  -2حامم آب رسد  -3خوردن
زنجبیل  -4شستشوی دستها  -5مرصف
ویتامین  cو روی
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فرهنگ

چرا بدخواب میشویم؟

نور ساطع شده از وسایل الکرتونیکی مثل موبایل قبل از خواب میزان
ترشح هورمون مالتونین که در خواب موثر است و در شب به باالترین
میزان خود می رسد را پایین میآورد و سبب اختالل در خواب میشود.

m a d a n y a t d a i l y. c o m

چگونه دورانهاي خوب و بد زندگي و كار را براي خود مفيد و دلپذير كنيم؟

نگاهی به فلسفه قلهها و درهها
حبیب شاهرخی

رويكرد قلهها و درهها چگونگي رويارويي با دوران هاي
خوب و بد زندگي را بيان ميكند .هرچقدر شام رويكرد قلهها و
درهها را بيشرت در زندگي و كار خود مورد استفاده قرار دهيد ،از
آرامش و موفقيت بيشرتي برخوردار خواهيد شد .زيرا به كارگريي
اين رويكرد موجب مي شود تا نگاه شام به فراز و نشيبهاي
زندگي تغيري كند و در نتيجه منطقيتر با روبرو شويد.
اين رويكرد سه چيز را براي شام روشن ميسازد:
اول :چگونه هرچه زودتر از يك دره خارج شويد.
دوم :چگونه مدت بيشرتي بر فراز قله مبانيد.
سوم :چگونه در آينده قلههاي بيشرت و درههاي كمرتي داشته باشيد.
اگر اين رويكرد را مفيد يافتيد در وهله اول آن را همواره در زندگي
و كار خود مورد استفاده قرار دهيد ،در وهله دوم ،به ديگران هم
توصيه كنيد اين رويكرد را به كار گريند .توجه به
نكته اخري مزيتهاي زير را دربر خواهد داشت:
اوالً -به ديگران كمك مي كنيد تا با خوب و بد
زندگي و كار ،معقوالنه روبرو شوند.
ثانياً -به خودتان كمك مي كنيد تا افراد منطقي و
شادابتري در اطرافتان داشته باشيد .چون زماين
كه مردم اطراف شام بدانند كه چگونه دورانهاي
خوب و بد خود را درست مديريت كنند و آن را
به دوران مفيدي تبديل سازند ،نگراينهايشان كمرت
خواهد شد و رفتار بهرتي از خود بروز خواهند داد.
در نتيجه زندگي كردن و كار كردن با براي شام
لذتبخش ميشود.
رشوع سخن
اين امري طبيعيست كه هركيس در هر كجا كه
هست قلهها و درههايي در زندگي و كارش داشته
باشد.
منظور از قلهها و درهها ،باال و پاينيهايي است كه
هركس در زندگي و كار خود احساس ميكند .اين
دوران خوب و بد ممكن است كه دقايق ،ماهها و يا
بيشرت از آن ادامه يابند .قلهها و درههاي زندگي شام به هامن اندازه
طبيعي هستند كه قلهها و درههايي كه در سطح زمني ميبينيد .هر
دو نوع فراز و نشيبها ،ضمن پراكنده بودن ،وصل شده به راههاي
مشابهي هستند .يعني ممكن است در جايي احساس در فراز بودن
داشته باشيد ودر جايي ديگر احساس پايني بودن كنيد .اين طبيعي
است و براي هركيس در جهان و در هر فرهنگي روي ميدهد،
چون اين بخيش از وجود انسان است.
با اين توضيح ،تاكيد براين نكته رضوري است كه قلهها و درهها
به يكديگر پيوسته هستند .لذا اشتباه امروز شام در دوران خوب،
دوران بد فرداي شام را ميسازد و رفتار خردمندانه شام در دوران بد
امروز دوران خوب فرداي شام را ميسازد.
كساين كه در دورانهاي بد از رويكرد قلهها و درهها بهره مي گريند
و به مسایل اسايس روي میآورند موجب بهرت شدن اوضاع شده و
بر موضوعهايي كه در درجه اول اهميت قرار دارند متركز ميكنند.
اين باعث خواهد شد تا بتوانند بعد از آن دورانهاي خوب بيشرتي
را تجربه كنند.
برعكس ،افرادي كه دوران خوب را با موفقيت اداره منيكنند و
با اين كار دور بد آيندهشان را ميآفرينند ،منابع بسياري را تلف
ميكنند ،از مسایل اسايس دور ميشوند و از پرداخنت به مهمترين
موضوعها چشم پويش ميكنند و اين چنني است كه دوباره
دورانهاي بد را تجربه ميكنند.
براين مبنا ،براي اينكه يك دره را به يك قله تبديل كنيد ،الزم است
ييك از اين دو چيز را تغيري دهيد:
 -1چه اتفاقي ميافتد.
 -2درباره آنچه كه اتفاق ميافتد چگونه فكر ميكنيد.
با برريس اين دو نكته ،در وهله اول اگر بتوانيد رشايط را تغيري دهيد
و آنچه در حال اتفاق است را به مسريي كه ميپسنديد هدايت
كنيد ،بهرتين كار را انجام دادهايد ،اما اگر قادر به این کار نباشيد،
ميتوانيد نحوه تفكر و احساس خود را نسبت به موضوع معقوالنه
سازيد.
در اين حالت ،نگرش و رفتاري كه از خود بروز ميدهيد سبب
میشود ،رشايط خود را تغيري دهيد و اين عميلتر به نظر ميرسد.
فلسفه قلهها و دره ها
اگر شام بتوانيد به گونه متفاوت به تجزيه و تحليل رويدادها
بپردازيد ،در اين صورت مسريهاي تازهیی به هنگام روبرو شدن با
پستي و بلنديهاي زندگي ،در برابر شام پديدار ميشوند.
بدين معني كه اگر در يك دره (دوران سخت) ،هرروز بيشرت
آزردهخاطر و خشمگني شويد و احساس ناآرامي كنيد ويل از اين
رشايط چيزي نياموزيد ،رشايط شام مي تواند بدتر شود ،اما اگر
به طور حقيقي چيز باارزيش بياموزيد ،مي توانيد در رشايط تغيري
ايجاد كنيد و بهرت شويد.

وضعيت انسان در قله
قلهها ،دوران خوب زندگي و كار شام ميباشند ،اگر از اين دوران
خوب ،درست مراقبت كنيد ،قدردان اين لحظات باشيد و آن را
خردمندانه مديريت كنيد ،ميتوانيد دوران بد كمرتي داشته باشيد.
ويل ،اگر شام هنگامي كه به قله صعود كرديد ،از تجهيزات الزم
براي ماندن در قله برخوردار نباشيد ،به زودي سقوط مي كنيد و
درد ميكشيد .چون هامنطور كه گفته شد ،اگر قدردان زمان حضور
در قله نباشيد و فروتني پيشه نكنيد و از اين لحظات براي خدمت
به ديگران ،سازمان و خانوادهتان استفاده نربيد و دچار خودپرستي
شويد ،غرور بر شام چريه خواهد شد وهمني غرور موجب ميشود
ديگران از اطراف شام پراكنده شده و در نتيجه به ته دره سقوط
كنيد.

شايد بعيض فكر كنند مي توان با «آرزو كردن» ،آينده بهرتي
بهدست آورد ،اما واقعيت آن است كه آرزو كردن ،انسان را به
سوي محيل هدايت منيكند و همواره در اين انتظار خواهد بود كه
«دستي از غيب برون آيد و كاري بكند» و خودش براي رسيدن به
آرزوهايش تالش نخواهد كرد.
اما اگر شام يك چشمانداز خردمندانه را براي خود ترسيم كنيد و به
دنبال عميل كردن آن از خود كوشش نشان دهيد و به طور جدي
آن را دنبال كنيد ،اشتياق پيدا خواهيد كرد كه كارهايي را انجام دهيد
كه شام را براي دسرتيس به آن چشم انداز ياري دهد و از انجام
كارهايي كه شام را از رسيدن به چشمانداز مورد نظر دور مي كند،
خودداري خواهيد كرد.
اگر شام دوستدار حقيقت ،چشمانداز و هدفتان باشيد ،مسري
درست پيرشفت و رسيدن به قله بلندتر را يافتهايد.
در اين حالت ممكن است همچنان كه به قله باالتر
صعود ميكنيد ،برسنگ و صخرههایی پا بگذاريد
كه شام را به عقب برميگردانند ،اما اين نبايد شام
را نااميد سازد ،بل بايد هربار صعود خود را از رس
بگرييد .با اين تعبري ،هرگاه شام از دره به سوي قله
گذر مي كنيد ممكن است با دشواري هايي روبرو
شويد اما وقتي به قله رسيديد حتي هامن دشواريها
هم ،همه چيز را براي شام شريينتر ميكند.
بله ،دردي كه در دره حس ميكنيد ،براستي شام را
براي درك حقيقت (كه تاكنون به آن يباعتنا بودهايد)
و دستيايب به قلههاي باالتر آماده ميسازد و
موجب ميشود از خواب غفلت بيدار شويد.
وقتي كه شام چشمانداز خردمندانه خود را بر پايه
نور حقيقت و درك درست واقعيات ترسيم مي كنيد
و براي رسيدن به آن ،سعي و تالش از خود نشان
ميدهيد ،به راههای حل شگفتآوري دست
مييابيد كه موجب ميشود به هدف خود برسيد.
شام وقتي براساس حقيقت زندگي كنيد و بر فراز
قلهیي قرار گرييد ،يك حس آزادي در خود خواهيد يافت كه تا آن
زمان هرگز آن را تجربه نكردهايد.
به مفهوم ديگر ،احساس آزادي ازدرك رضورتها حاصل مي شود.
هرگاه انسان رضورتهاي مسترت در رشايط زيستي را درك كرد درآن
صورت زندگي خود را بر مبناي اين رضورتها شكل خواهد داد.
حضور شام در دره فرصتي برايتان فراهم خواهد كرد كه رشد و
توسعه بيابيد و خالقيت شام براي آفرينش چيزهاي بهرت برانگيخته
شود.
در نتيجه ،الزم است به جاي گريز از واقعيات دره ،سعي كنيد از
رشايط موجود در دره بياموزيد و آن را پيل سازيد تا بر فرازشان
فروتني را مترين كنيد ،از دوستان و خانواده خود بياموزيد و براي
يادگريي مادامالعمر خود را آماه سازيد.
اگر قرار باشد فلسفه قلهها و درهها در يك جمله خالصه شود ،مي
توان گفت« :هدف از قلهها ،جشن گرفنت و ستايش زندگي و هدف
از درهها ،يادگريي درباره زندگي است».
پس ،از تجربه كردن قلهها و درهها نهراسيم ،چون ترس ما را در
قفس نگاه ميدارد و مانع آزاداندييش ما ميشود .با كنار گذاشنت
ترس و خارج شدن از پيله خود ،ميتوان به راستي دره را به قله
تبديل كرد و با دوري از غرور و خودپسندي به هنگام موفقيت،
مي توان حضورخود در قله را طوالينتر ساخت و حتي به قله هاي
باالتر صعود كرد.

وضعيت انسان در دره
انسان هامنطور كه لحظات خوب را تجربه مي كند ،زمانهايي را هم
دارد كه در سختي و تنگنا بهرس ميبرد .هميشه در بني قلهها ،درهها
هم وجود دارند و عامل تعيني كننده در كوتاه كردن مدت توقف
در دره و زود رسيدن به قله بعدي ،هامن چگونه مديريت كردن
حضور در دره است .اگر رشايط دره باعث شود تا بهطور مداوم
آزردهخاطر و خشمگني باشيد و در درونتان احساس ناآرامي كنيد
ويل به فكر چاره نيفتيد و از اين رشايط چيزي نياموزيد ،وضع بدتر
هم میشود ،اما اگر به طور حقيقي چيز با ارزيش از دوران سختيها
بياموزيد مي توانيد در رشايط تغيري ايجاد كنيد و بهرت شويد.
تنها افراد برجسته هستند كه قدر آنچه را كه در دره پنهان است
ميدانند و از آن استفاده ميكنند.
برابر اين موضوع ،وقتي كه نوميدي (شب) متام محيط پريامون يك
شاعر روشنبني را فرا مي گريد ،اينگونه ميانديشد:
نه ! هرگز شب را باور نكردم
چرا كه
در فراسوي دهليزش
به اميد دريچهیی
دل بسته بودم
«شاملو»

نتيجهگريي.
حال كه از فلسفه قلهها و درهها آگاه شديد ،دانسنت آن به تنهايي
كايف نيست .اينكه آن را در رستان نگه داريد و درباره آن سخن
بگوييد ،مشكيل را حل منيكند ،الزم است با اين فلسفه زندگي
كنيد و آن را به كار ببنديد .هرچه بيشرت آن را انجام دهيد و مترين
كنيد ،بيشرت ميآموزيد و رشد خواهيد كرد
همچنني ،از نظر فكري و رفتاري هم آرامتر و صبورتر ميشويد
و در زندگي و كار نيز موفقيت را بيشرت تجربه خواهيد كرد .آنچه
فلسفه قلهها و درهها به شام ميآموزد اين است كه دوري خوب و
بد زندگي ،هردو هديههاي حقيقي هستند كه زندگي در اين دنيا به
ما بخشيده است كه اگر آن را خوب مديريت كنيم ،هركدام داراي
ارزش ويژه خود هستند.
در اين فلسفه ،اعتبار واقعي از آن كيس است كه اين رويكرد را
ميآموزد و آن را بهكار ميگريد .براي چنني شخيص«،كجا زندگي
كردن» مهم نيست ،بل «چگونه زندگي كردن» مهم است.
درنهايت بدانيم ،قلهها و درهها به هم پيوستهاند ،خردمندانه اين
است كه در دره امروز خود ،قله فرداميان را بيافرينيم و به هنگامي
كه توانستيم به قله صعود كنيم ،با استفاده از اين فلسفه ،مدت
حضورمان را در قله طوالينتر سازيم.

در چنني رشايطي ،آنگاه كه بر فراز قله هستيد اينگونه فكر ميكنيد
كه قله براي هميشه ماندگار است و در نتیجه تصمياميت ميگرييد
كه با خودرايي توام ميشود و خود را يبنياز از ديگران ميبينيد.
اين باعث خواهد شد تغيري رشايط را درك نكنيد و لذا در اندك
زماين به ته دره سقوط خواهيد كرد.
اما اگر هنگامي كه در قله هستيد ،بتوانيد«فقط خود را نبينيد» و
از خود رها شويد ،احتامل اينكه مدت زمان طوالينتري در قله
مبانيد ،بيشرت ميشود.
رسيدن به يك قله ،پايان كار نيست .باقیماندن در قله مهم است.
عالوه بر اين ،متوجه خواهيد شد كه هنوز قلههاي بلندتر از قلهیي
كه بدان دست يافتهايد وجود دارند.
بنابراين بايد در هرمرحله پريوزي ،فروتن و سپاسگزار باشيد.
به ديگران توجه و از همكاري و نظرات استفاده كنيد ،اگر به
دستآوردي رسيديد ديگران را هم در آن رشيك سازيد ،از منابع
درست استفاده كنيد و بخيش از آن را براي دوران سختي حفظ
كنيد .با افراد رابطه صميامنه ،خريخواهانه و محبتآميزي برقرار
سازيد .سعي كنيد به ديگران بيشرت كمك كنيد و خدمات شام
نسبت به سازمان ،خانواده و مردم (جامعه) از روي حسن نيت،
احساس مسووليت ،وظيفه و خريخواهي باشد.
اگر اينگونه رفتار كرديد احتامل اينكه در قله بيشرت مبانيد و به قله
هاي باالتري صعود كنيد بسيار زياد خواهد بود.

ایجاد استقالل در کودک

وقتی کودک تالش میکند ،بهجای اینکه یأس در
دل کودکتان پدید آورید ،اجازه دهید فرزندتان به
اکتشاف و تجربه بپردازد .مثال در بازی با کودک ،نقش
اصلی را به او بدهید .این کار موجب استقالل او
میشود.
سال دهم شامره   681چهارشنبه  24جدی 1399

گزارش

چند بار میتوان از «ماسک» استفاده کرد؟

هر نوع ماسک مدت زمان مرصف مشخصی دارد و نباید بیش از آن استفاده شود .ماسکهای تیکهیی و سه الیه
جراحی دو تا سه ساعت .ماسک های  N95تا  24ساعت .ماسکهای نانو تا  6بار پس از شسته شدن و اتوکشی.
ماسکهای استفاده شده با تنفس و بزاق فرد در متاس هستند و از طرف دیگر با آلودگی های محیطی و مکروبی و
ویروس و گرد و خاک متاس دارند ،بنابراین با گذشت مدت استندارد مرصف آنها عمال به کانون آلودگی تبدیل
میشوند .ماسکهای استفاده نشده نبايد بدون محافظ در محیط قرار گريد.
m a d a n y a t d a i l y. c o m

رویای نافرجام هوای پاک
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اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید تا برق و گاز نباشد ،نباید توقع معجزه داشت
معصومه امیری گزارشــگر

ساالنه میلیونها نفر در
جهان ،جان خود را از اثر آلودگی
هوا از دست میدهند .در برخی
کشورها تعداد این افراد از مرگ و
میر ناشی از سوانح ترافیکی
بیشرت است.
بانک جهانی ،آلودگی هوا را
چهارمین عامل مرگ زودهنگام
جهان دانسته که هزینه 225
میلیارد دالری بر دوش اقتصاد
جهان تحمیل کرده است.
88درصد این مرگ و میر در
کشورهایی با درآمد متوسط و کم
رخ می دهد .مرگی به طور خاص
مربوط به اسام ،برانشیت ،سکته
قلبی و حساسیتهای تنفسی،
در واقع قتلهایی زنجیرهیی در
زمانی طویل!

بر اساس آماری که
وزارت صحت عامه در
اختیار روزنامه راه
مدنیت قرار داد ،تنها در
سال  2020میالدی،
تعداد بیامریهای قلبی و
عروقی گزارش شده
37هزار و پنجصد و
87مورد بوده و نزدیک به
2هزار و نهصد مرگ از
اثر مشکالت دستگاه
تنفسی و 2هزار مرگ هم
از ابتال به امراض قلبی در
این سال گزارش شده
که منیتواند به آلودگی
هوا بیربط باشد.

کابل؛ چهارمین پایتخت آلوده در جهان
بر اساس آماری که وزارت صحت عامه در اختیار
روزنامه راه مدنیت قرار داد ،تنها در سال 2020
میالدی ،تعداد بیامریهای قلبی و عروقی گزارش
شده 37هزار و پنجصد و 87مورد بوده و نزدیک به
2هزار و نهصد مرگ از اثر مشکالت دستگاه تنفسی
و 2هزار مرگ هم از ابتال به امراض قلبی در این
سال گزارش شده که منیتواند به آلودگی هوا
بیربط باشد.
همچنین سایتهای رتبهبندی کیفیت هوا در
جهان ،کابل را با میانگین  PM 58.8ذرات معلق
در هوا که حد استندرد آن بایستی در حدود 2.5
 PMباشد ،چهارمین پایتخت آلوده جهان از نظر هوا
معرفی کردهاند.
بسیاری با اشاره به آمار سال  2017که خرب از مرگ
26هزار نفر در اثر آلودگی هوا می داد ،در حالی
که در هامن سال حدود 3هزار و پنجصد نفر بر اثر
جنگ کشته شده بودند ،آلودگی هوا را خطرناکتر
از جنگ در افغانستان معرفی و 80درصد از آبی که
توسط مردم برای آشامیدن استفاده می شود را غیر
صحی اعالم کردهاند.
بخش دیدبان آلودگی هوای رشکت «ایرویژوال» که
یک رشکت سوییسی است و شاخص کیفی هوا را

بررسی میکند در صفحه کابل،
روزهای اخیر را عمدتا رسخ و
حتی بنفش نشان داده و عمده
عوامل وجود این وضعیت را
سوزاندن پالستیک و آشغال
در مناطقی از شهر میداند
که به علت فقر مردم دسرتسی
به انرژی برای گرم شدن و
پخت و پز را ندارند .آن ها
همچنین جادههای غیرمعیاری
با اسفالت غیر استندرد را در
تولید ریزگرد و غبار از بزرگرتین
معضالت کابل عنوان کرده اند.
(عکس)
اداره ملی حفاظت از
محیط زیست چه میگوید؟
با اثرهای زیان باری که ذکر
شد ،بحث حقوقی و جزایی

محیط زیستی به خصوص آلودگی هوا پررنگتر
میشود .در سازمان ملل ،نسل سوم از حقوق برش،
«حقوق مردم» نام دارد که در کنار نسل اول (حقوق
آزادی) و دوم (حقوق برابری) قرار دارد و شامل
حق توسعه یافنت ،زیسنت در صلح و آرامش ،حق
برخورداری از محیط زیست سامل و حق مالکیت بر
میراث مشرتک برشیت است که در این بین حق
استفاده از محیط زیست سامل نامزد اصلی برای
ارتقا یافنت به جایگاه حقوق برش است که در نتیجه
موجب توجه سیاسی و قضایی در زمان نقض آن
میشود.
اما در کشور ما و در چهارچوب قوانین درون مرزی
که عموما کشوری بسیار آسیبپذیر از لحاظ زیست
محیطی محسوب میشویم چه ضوابط قضایی وجود
دارد؟
نعمتالله سلطانی ،مشاور حقوقی اداره ملی
حفاظت از محیط زیست در گفتگو با روزنامه راه
مدنیت میگوید :در ارتباط با قضایای محیط
زیستی (آلودگی آب ،هوا ،فاضالب و زبالههای
طبی و جامد و یا حیات وحش و )...دو کتگوری
وجود دارد که شامل تخلف و جرایم میشود .تخلف
با توصیه ،تعهد و جریمههای نقدی از طرف اداره
مواجه میشود و در مورد جرایم ،بنابر ماده 107

کود جزا برخورد میشود.
جرایم توسط مفتشان محیط زیستی با همکاری
پولیس کشف کرده و سارنوالی تحقیقات تکمیلی
برای تهیه دوسیه را انجام داده و در نهایت به محاکم
ارجاع داده میشود.
آقای سلطانی صفت چهارمین پایتخت آلوده جهان
را برای کابل منیپذیرد و میگوید ،دیتای ارایهشده
توسط ایرویژوال دقیق نیست؛ زیرا این سایت کابل
را در رشایطی نابرابر مقایسه میکند ،برای مثال در
شهری چون دهلی 50دستگاه سنجش کیفیت هوا
وجود دارد که در حدود ده نوع آلودگی را تشخیص
میدهد در حالی که در کابل  3دستگاه با توان
پایین وجود دارد که تنها شعاع ده مرتی خود را
میتواند تشخیص دهد و ایرویژوال تنها دیتای
رسیده از دستگاه وزیراکربخان را تحلیل و اعالم
میکند.
او معتقد است که ایرویژوال نیت تجاری برای فروش
دستگاههای تصفیه هوای خود داشته و چندان
دغدغه دقت ندارد ،پس قابل اعتنا نیست.
سلطانی می گوید که اداره ملی حفاظت
از محیط زیست در نظر دارد تا در سال
 ،1400سیستمهای سنجش کیفیت هوا را
در مناطق مختلف نصب کند تا شهروندان
به طور آنالین در هر ساعت از شبانه روز از
کیفیت هوا مطلع شده و اداره هم توصیه
های الزم را از این طریق ارایه دهد.
پس از رد گزارشات ایرویژوال ،نعمت الله
سلطانی بدون انکار بحرانی بودن وضعیت
فعلی ،در رابطه با آلودگی هوای کابل از
بهرت شدن  12الی 15درصدی خرب میدهد
و میگوید که حدود 60درصد دودکش
بلندمنزلها فلرتدار و 97درصد نانواییها،
حاممها و رستورانتها موظف به استفاده
از گاز شدهاند و به شکایتهایی که از
حاممهای عمومی در رابطه با آلودگی هوای آنها
وجود داشت رسیدگی شده ،اما خرب بد این است
که تفاوت ،چشمگیر نیست و او هم میپذیرد که
این مبارزات در مجموع از عمق فاجعه نکاسته؛ زیرا
هامنطور که آقای سلطانی میگوید از 700هزار
خانوار در کابل تنها 20هزار آن در بلند منزل
سکونت دارند.

بسیاری با اشاره به آمار
سال  2017که خرب از مرگ
26هزار نفر در اثر آلودگی
هوا می داد ،در حالی که
در هامن سال حدود 3هزار
و پنجصد نفر بر اثر جنگ
کشته شده بودند ،آلودگی
هوا را خطرناکتر از جنگ
در افغانستان معرفی و
80درصد از آبی که توسط
مردم برای آشامیدن
استفاده می شود را غیر
صحی اعالم کردهاند.
یعنی در صورتی که متام بلندمنزلها فلرتدار
شوند تنها نزدیک به 3درصد آلودگی از
جانب منزلهای مسکونی رفع میشود و
680هزار خانوار دیگر همچنان به سوزاندن
آالینده ها ادامه خواهند داد.
او با تاکید بر اینکه گردوغبار ناشی از
اسفالتهای غیر معیاری ،دودزایی موترهای
فرسوده و مشکالتی که مسایل طبیعی از
جمله محصور بودن کابل میان کوهها در
آلودگی هوای کابل موثر است ،با قطعیت
میگوید یگانه راه رهایی از وضعیت فعلی
دسرتسی همگان به برق و گاز است و تا
زمانی که این مورد تحقق پیدا نکند ،نباید از
مبارزات فعلی اداره ملی حفاظت از محیط
زیست توقع معجزه داشت.

درنگ

راهها رشیانهای کالبد جامعه برشی
ادامه در صفحه 1
جاده ابریشم که شاهراه ارتباطی دنیای رشق و غرب بود به محل تشکیل متدنهای
پیرشفته تبدیل شد و امروزه به وضوح آثار و بقایای آنها قابل ملس است .در این مورد
دور از واقعیت نیست که بگوییم رسزمین کنونی افغانستان هنوزهم به هامن اندازه
قبل موقعیت ارتباطی حیاتی و موقعیت جیوپلتیک حساس را داراست و هنوز هم
میتواند راه ارتباطی رشق و غرب باشد که نتیجه آن فراهم شدن موجبات توسعه
وپیرشفت در شهرهای کشورمان است .متاسفانه امنیت متزلزل و عدم ثبات این امر
را از به وقوع پیوسنت دور نگاه داشته است.
راه در دنیای امروز
امروزه با توسعه روزافزون علمی ،اقتصادی و فرهنگی برش راه و راهسازی اهمیت
مشخصتر و مهمتری دارد ،به گونهیی که در محافل و مجامع علمی و تخصصی
از راه به عنوان رشیانهای کالبد جامعه برشی یاد میشود .از این تعریف میتوان
اینطور استنباط کرد که عمال متدن و شهرنشینی در صورت عدم وجود راهها
غیرممکن به نظر میرسد و میتوان آن را با یک کالبد بدون رشیان مقایسه کرد .این
باور که راهها پیشنیاز هرگونه طرحهای توسعهیی در زمینههای مختلف هستند بر
دنیا حاکم است\ .
نگرشهای تخصصی و علمی نسبت به راه
از نقطه نظر تخصصی و علمی راه طیف وسیعی از پارامرتهای اصولی توسعه و
پیرشفت را تحت الشعاع قرار میدهد پارامرتهایی نظیر مسائل اقتصادی ،نظامی
،کشورداری و مسائل فرهنگی -اجتامعی.
از دیدگاه اقتصادی ،راه می تواند وسیله جابهجایی و تولید ثروت باشد که این مهم
خود به وضوح نشان دهنده رابطه مستقیم بین توسعه راهها و توسعه کلی کشور
شنیاز بسیاری از طرحهای توسعه
میباشد .روشن است که مساله راه و راهسازی پی 
اقتصادی می باشد و بهجرات میتوان اظهار داشت که یقینا رونق حوزههایی نظیر
بهرهبرداری از معادن و ثروتهای زیرزمینی بدون وجود سیستم کارآمد حمل و نقل
و شبکههای راهی امری بسیار بعید به نظر میرسد.
از منظر نظامی ،راه می تواند واسطهجابهجایی نیرو باشد با در نظرداشت وضعیت
امنیتی امروز افغانستان کامال میتوان به اهمیت راه از این دیدگاه پی برد.
از دیدگاه کشورداری ،طبق تعاریف علمی ،راه وسیله تأمین وحدت ملی است .این
نگرش نسبت به راه در کشوری مانند افغانستان که پرواضح است به دلیل عدم
وجود وحدت ملی سالهاست رضرهای بسیاری را متحمل شده و بهاهای سنگینی
را پرداخت کرده کامال صحیح و منطقی به نظر میرسد.
در صورت احداث شبکههای کارآمد راهی و سیستمهای تسهیلکننده رفت وآمد،
زمینه برای مسافرت ایمن و آسان اقوام مختلف کشور به مناطق مختلف ،فراهم
شده و طبعا ارتباط و تعامل بین اقوام مختلف نیز افزایش پیدا میکند که این اتفاق
میتواند به شناخت هرچه بیشرت و همپذیری بین اقوام و در ادامه به تأمین وحدت
ملی منجر شود .
همچنین از این نگرش نسبت به راه میتوان اینطور استنباط کرد که با توسعه
شبکههای راهی داخلی که حجم استفاده و میزان آن تفاوت مشخصی نسبت به
راههای مرزی و بین املللی دارد ،کشور حالت یکپارچهتری به خود میگیرد.
دیدگاه دیگری که راه میتواند از آن بررسی شود نقش فرهنگی و اجتامعی و علمی
آن است که مستقل از دیدگاه کشورداری ،میتواند وسیله جابهجایی ارتباط و
تبادل فرهنگها ،علوم و آداب و رسوم مختلف باشد.
همچنین میتواند موجب رونق و توسعه صنایعی نظیر گردشگری شود که هم از
دیدگاه اقتصادی و هم از دیدگاه فرهنگی قابل بررسی و عواید و سودهای کالن آن
کامال واضح است و بر کسی پوشیده نیست.
بررسی وضعیت فعلی راه و راهسازی
با بررسی وضعیت فعلی راههای افغانستان میتوان دریافت که کشور از این حیث
در وضعیت بسیار بدی قرار دارد .طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی وزارت فواید
عامه از مجموع کل بیست و یکهزار کیلومرت رسکهای موجود در کشور فقط
ششهزار و پنجصدکیلومرت از آنها قیر شده اند و این در حالی است که حتی این
ششهزار و پنجصد کیلومرت هم فاقد هرگونه استندردهای معیاری و تخصصی
میباشند.
مهمترین شبکه فعلی راهی افغانستان شاهراه حلقوی است که هامنطور که از نام
آن پیداست ساختاری حلقوی داشته و با طول سه هزار و سیصد و شصت کیلومرت،
شانزده والیت کشور را به هم متصل میکند ،اما علیرغم استفاده گسرتده از این
شبکه این مورد نیز با مشکالت عدیدهیی روبرو است که این مشکالت نه تنها در
حوزه منطبق نبودن با استنداردهای تخصصی وایمنی ،بل شامل مسایل امنیتی
هم میشود .بهطور کل میتوان گفت کشور در این حوزه در رشایط بسیار بدی قرار
داشته و زیرساختهای موجود به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای فعلی منیباشند.
همچنین بهجز موارد معدودی نظیر رسک قندهار -مزار که از آن بهعنوان دهلیز
شامل نیز یاد میشود ،هیچ طرحی که پاسخگوی نیازهای پیشبینی شده برای
آینده باشد نیز وجود ندارد.
نتیجه
با درنظرداشت دیدگاههایی که راه از آنها در دنیا به طور کل و در افغانستان به طور
خاص مورد بررسی قرار گرفت و در کنار آن موقعیت بسیار حساس جیوپلیتیک
که به عنوان راه ارتباطی رشق به غرب و مرکز به جنوب آسیا شناخته میشود و
همچنین وضعیت فعلی شبکههای حمل ونقل ،میتوان به اهمیت بالقوه مقوله
مورد بحث در کشورپی برد .بنابراین طرح یک برنامه جامع جهت بهبود وضعیت و
توسعه شبکههای راهی و راهسازی در کشور بسیار مقتضی و منطقی بهنظر میرسد
و کامال توجیهپذیر است.
در صورت ایجاد یک آرامش و امنیت نسبی این مقوله میتواند جایی در صدر
فهرست اولویتهای اجرایی که درجهت توسعه کلی کشور است داشته باشد .البته
طرح موضوعی تحت عنوان لزوم اجرا کردن برنامه بهبود وضعیت راههای کشور با
یک برنامه ریزی دقیق و بلندنظرانه اقتصادی و به عنوان پیشنیاز و رشوعی بر
فعالیتهای اقتصادی توسعهمحور ،حتی در رشایط نابسامان فعلی هم چندان
غیرمنطقی نیست .بدیهیست که با برآورده شدن این نیازها موجبات بازشدن
بسیاری از گرههای مشکالت اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و...فراهم میشود و به
تبع آن مسببات پیرشفت کلی و باالرفنت سطح رفاه و آرامش مردم که غایت و هدف
هر دولت و سیستم حاکمی در دنیا است ایجاد میگردد.

دانـش و تکـنالوژی

پنج راه سامل نگه داشنت کلیه

تکنالوژیهای پرینرت سه بعدی
در طول چند سال گذشته پرینرت سه بعدی پس از تبدیل به یک
ابزار منونهسازی صنعتی رسیع ،در حال تبدیل شدن به ستارهیی برای
ایجاد یک انقالب صنعتی جدید است.
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کلیه یکی از اعضای حیاتی بدن است که عملکرد آن در
سالمت عمومی بدن بسیار حایز اهمیت است .رعایت  5نکته
ساده در سبک زندگی کمک خواهد کرد تا کلیهها را در وضعیتی
خوب و سامل نگهداری کنیم .زیاد آب بنوشید .سگرت و الکل
استفاده نکنید .غذاهای سامل بخورید.پ مراقب فشار خون خود
باشید .ورزش کنید.

معلومات
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با حذف متام چربیها از رژیم
غذایی چه خواهد شد؟

سالمت مغز مختل میشود
بدن دچار کمبود ویتامین میشود
سالمت قلب دچار مشکل میشود
مدام گرسنهتان میشود
m a d a n y a t d a i l y. c o m

همه چیز درباره چاپگر سه بعدی

انواع تکنالوژیهای پرینرت سه بعدی و پرکابردترین آن ها
هامن طور که ذکر کردیم متامی تکنالوژیهای به کار رفته در پرینرتهای
سه بعدی با روش اختصاصی خود ،شکل فزیکی را از طرحی دیجیتال
به صورت الیه به الیه ایجاد میمنایند.
در چاپ سه بعدی انتخاب تکنالوژی مناسب تولید با توجه به نیازی که
داریم امر سادهیی نیست ،اما این نکته بسیار مهم باید در نظر گرفته
شود که هر کدام از تکنالوژیها در دقت ابعادی ،کیفیت سطوح پایانی
و عملیاتی که پس از تولید قطعه موردنیاز است با یکدیگر تفاوتهای
زیادی دارند .در این جا ما سعی داریم انواع تکنالوژیهای مختلف را به
صورت مخترص برای شام توضیح دهیم.
تکنالوژی FDM
یکی از تکنالوژیهای پرینرت سه بعدی بوده که به آن فرآیند ذوب
فیالمنت نیز گویند .این تکنالوژی قطعات را با استفاده از رشتههای
مواد گرمانرم جامد (فیالمنت) میسازد .روش کار بدین صورت است که
رشتهها از طریق یک نازل گرم ذوب و فرشده گردیده ،سپس چاپگر به
طور مداوم نازل را در مکانهای مختلف حرکت داده و مواد ذوب شده
در مکان دقیقی که از پیش برای دستگاه تعیین شده تزریق میکند.
تکنالوژی SLA
یکی از تکنالوژیهای پرینرت سه بعدی است که از یک صفحه اصلی
تشکیل شده که قابلیت فرو رفنت در یک مخزن شفاف پر از رزین مایع
فتوپلیمر را دارد .به طور معمول قطعات ساخته شده به روش  SLAپس
از تولید جهت بهبود خواص مکانیکی در معرض نور  UVقرار میگیرند.
تکنالوژی DLP
یک روش مشابه به  SLAجهت چاپ سه بعدی است ،با این تفاوت که
 DLPاز نور دیجیتل یک پروجکتور برای به تصویر درآوردن هر الیه در
لحظه استفاده میکند .در بعضی از قطعات ،روش  DLPمیتواند زمان
چاپ رسیعتری نسبت به روش  SLAبه دست آورد ،زیرا کلیه الیه در
یک لحظه شکل گرفته ،در صورتی که الیزر مسیر را ردیابی میمناید.
تکنالوژی CDLP
روش  CDLPدقیقا مشابه روش  DLPاست با این تفاوت که به حرکت
مداوم صفحه دستگاه در جهت ( Zبه سمت باال) نیاز است .این روش
به دلیل عدم نیاز به ایستادن و جدا کردن قطعه از صفحه دستگاه منتج
به تولید بسیار رسیعتر و عدم الیه الیهشدن قطعه خروجی و در نتیجه
مقاومت بیشرت آن میگردد.
تکنالوژی SLS
یکی از تکنالوژیهای پرینرت سه بعدی است که قطعات پالستیکی
جامد را با سفت کردن الیههای نازک پودر توسط الیزر در یک لحظه
انجام میدهد .نتیجه این فرآیند تولید قطعهیی است که در میان
انبوهی از پودرهای مواد سفت گردیده ،در مرحله بعدی قطعه از پودر
جدا ،متیز و پس از آن جهت عملیات پس از تولید آماده میگردد.
تکنالوژی Material jetting
پروسه  Material Jettingفرآیند پاشش یک ماده فتوپلیمری از صدها
نازل کوچک برای تولید یک قطعه به صورت الیه الیه است .در روش
 Material Jettingعمل پاشش مواد (رزینهای گرماسخت) باعث
افزایش رسعت گردیده و در مقایسه با تکنالوژیهای دیگر که مسیری را
برای رسیدن به سطح مقطع یک الیه دنبال میکنند برتری زمانی دارد.

اولیـن بـار فـردی جاپانی به نـام دکتر کوداما در
سـال  1980تکنالـوژی چاپ پرینرتهای سـه بعدی
را بـه نـام خـودش ثبـت و آن را منونهسـازی رسیـع
نامگـذاری کـرد ،زیـرا بـرای طراحـی رسیـع و کـم
هزینه اجسام اولیه در حجم باال بود.
بعـد از کودامـا،
«چالرزهـل» در سـال
 1986اسرتیولیتوگرافی
را بـه نـام خود ثبـت کرد.
وی هماکنـون در زمینـه
سـاخت پرینرتهـای
سـه بعـدی مشـغول
اسـت و همچنیـن ایـن
رشکـت اولیـن مـدل
دسـتگاههای چـاپ سـه
بعـدی را بـا نـام 1-SLA
در سـال 1987بـه بـازار
عرضـه کـرد.
امـا پرینتر سـه بعـدی
چیسـت و چگونـه کار
میکنـد ؟
پرینرتسـه بعـدی ماننـد
منونـه قبلـیاش یعنـی
مدلهـای دو بعـدی
عمـل میکنـد ،بـا ایـن
تفـاوت کـه بـرای چـاپ
کـردن اشـیا ،چندیـن
الیـه را بـر روی یکدیگـر
میچینـد و بـه همیـن
شـکل ،جسم حالتی سه
بعـدی به خـود میگیرد.
امروزه عملیات سـاخت و
مونتـاژ قطعات بـه قدری
آسـان شـده که هامنند جـادو کردن کافیسـت با وِرد
جادویـی مخصـوص ،مـواد را بـه یـک وسـیله تبدیـل
کنیـد .عملکـرد دسـتگاه بـه ایـن گونـه اسـت کـه
برای سـاخت یک جسـم سـه بعـدی کافیسـت طرح
مـورد نظـر خـود را به دسـتگاه دهیـد تا آن را به شما
تحویـل دهـد.
برای این کار سه روش پیش روی شامست:
اول اینکـه طـرح مـورد نظـر خـود را بـا جسـتجو در
سـایتهایی مثـل  my mini factoryپیـدا کنیـد.
دوم اینکـه میتوانیـد از یک متخصص طراحی سـه
بعـدی برای این کار اسـتفاده کنید.
در آخـر میتوانیـد طـرح مورد نظر خود را با اسـتفاده
از  Google SketchUPطراحی کنید.
چگونگی ساخت مدلهای سه بعدی
دسـتگاههای پرینتر سـه بعدی بـر اسـاس G-code
هایـی کـه بـه داده میشـود ،طـرح مـورد نظرتـان را
بـه چـاپ میرسـانند .نکتـه اصلـی و مهـم دربـاره
ایـن دسـتگاه ایـن اسـت کـه بـرای داشتن طراحـی
بهتر و بـا کیفیـت تـر علاوه بـر داشتن پرینتری
قدرمتنـد ،شما نیـاز به مهارت انسـانی باالیـی برای
تبدیـل هـر چـه بهتر G-codeهـا دارید .اشـخاصی
کـه طرحهـای خـود را بـرای چـاپ بـه رشکتهـای
تبلیغاتـی میسـپارند ،میتواننـد تفـاوت کیفیـت
چاپهـای خـود بـا را مقایسـه کننـد و بـه کیفیـت
بـاالی رشکتهـای دیگـر پـی بربنـد کـه دلیـل آن
نیـروی انسـانی ماهـر تـر آن رشکتهـا اسـت.

تکنالوژی Binder Jetting
یک فرآیند تولید افزودنی است که در آن یک ماده متصلکننده که در
حالت مایع است ،به صورت انتخابی ذرات بخشهای مختلف پودر را به
هم میچسباند ،سپس الیههای مواد برای ایجاد یک جسم به یکدیگر
متصل میشوند.
 Binder Jettingقادر به چاپ مواد مختلف از جمله فلزات ،شن و
رسامیک است.

بعد از عملیات پرینت
هنگامـی کـه طـرح مـورد نظـر بـه چـاپ رسـید،
میتـوان از آن بهعنـوان قالـب ریختهگـری اسـتفاده
کـرد ،البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه بعـد از مرحلـه
چـاپ ،طـرح بایـد پردازش شـود و در صورت داشتن
ناهمـواری ،بـا اسـتفاده از سـمباده بایـد آن را بـه
اصطلاح  FIXکـرد و تـا به طـرح پایانی مـورد نظر
تبدیـل شـده و آمـاده اسـتفاده باشـد.

تکنالوژی Poly jet
فن آوری مدل سازی پلی جت تکنالوژی است که برای ساخنت طرح از
مواد فتوپلیمر (پلیمرهای حساس به نور) به صورت الیه به الیه استفاده
میگردد .در این فرآیند برای تشکیل مدل نهایی الیههای فوق نازک
بر روی صفحه دستگاه پخش میگردند .در شکلهای هندسی پیچیده
از مواد ژلهیی مانند به عنوان ساپورت استفاده میگردد که به آسانی
توسط دست یا واترجت میتوانند حذف شوند.

مقایسـه پرینتر سـه بعـدی با
دیگر ابزارهای چاپ
نقاط قوت
مدلهـای سـه بعـدی نسـبت بـه
دیگـر ابـزار طراحـی از رسعـت
باالتـری بـرای تولیـد برخـوردار
هسـتند .بـه دلیـل سـاخت الیـه بـه الیـه،
نیـازی بـه مـواد اضافـه نیسـت چـرا کـه میتـوان از
صفـر رشوع بـه سـاخت کـرد و متامی مـواد موجود را

مصرف میکنـد .از این رو زباله کمرتی تولید شـده
و زبالـه کمتر بـه معنـای هزینـه کمتر در سـاخت
نیـز هسـت .امـروزه پرینرتهـای سـه بعـدی امـکان
طراحـی مدلهـای فـوق پیچیـده را دارنـد و ماننـد
گذشـته بـا سـختی روبـهرو نیسـتیم.

نقاط ضعف:
پرینرتهـای سـه بعـدی بـه دلیـل هزینـه و زمـان باال
بـرای سـاخت ،بـرای چـاپ بـا تیـراژ بـاال مناسـب
نیسـتند .از آنجـا کـه ایـن تکنالـوژی تـازه بـه بـازار
عرضه شـده ،حتـی با وجود رشـد فراوان ،هنـوز قادر
بـه تولیـد اجسـام در جنسهـای مختلـف نیسـت.
مثلا :منیتـوان فلـزات بـا نقطـه جـوش بـاال را مورد
اسـتفاده قـرار داد.
بـرای سـاخت اشـیا بـا اسـتفاده از تکنالـوژی سـه
بعـدی بایـد ابتـدا طـرح توسـط شـخصی بـا مهـارت
بـاال طراحـی شـود کـه ایـن موضـوع با شـعار رشکت
سـازنده در تضاد اسـت .زیرا رشکت سـازنده با شـعار
«پالگانـد پلـی» محصـول را راهی بازار کـرده و ادعا
میکنـد کـه نسـبت بـه دیگـر دسـتگاهها عملکـرد
سـادهتری دارد .در آخـر میتـوان به این نکته اشـاره
کـرد که چاپگرهای سـه بعدی منیتوانند اجسـام را
در ابعـاد بـزرگ طراحـی کنند.

کاربردهایپرینرتسهبعدی:

 -1پرینرتهـای سـه بعـدی را میتـوان در زمینههـای
مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار داد .ایـن تکنالـوژی
امروزه به یاری محققان رفته و باعث شـده تا بتوانند
مـدل خـود را بـه صورت سـه بعـدی پیاده کننـد .در
گذشـته بـرای مدلسـازی میبایسـت زمـان زیـادی
رصف میشـد ،امـا امـروزه بـا رسعـت چنـد برابـری
میتـوان ایـن عمل را انجـام داد .همچنین به کمک
پرینرتهـای سـه بعـدی میتـوان قطعـات یدکـی را
بازسـازی و از آن اسـتفاده کرد .در زمینه پزشـکی نیز
میتـوان برای سـاخت اندامهـای مصنوعی
کـه بـه دقـت و ظرافـت بـاال
نیـاز دارنـد از

ا یـن

دسـتگاهها کمـک گرفـت.
 -2سـاخت ماکـت مقـاوم و بـا دقـت بـاال در زمینـه
معماری
 -3سـاخت طـرح اولیـه موتـر و بررسـی آزمایشهـای
مربوطه
 -4صنایعـی کـه نیـاز بـه
طراحـی دقیـق دارنـد
 -5طراحـی اسـلحههای
نظامـی :شـاید بـه جرات
بتـوان گفـت یکـی از
مراکـزی کـه در دنیـا
بـه تکنالوژیهـای روز
عالقـه خاصـی نشـان
میدهنـد بخشهـای
نظامی هستند هامنطور
کـه میدانیـد اسـلحهها
بخشهـای
دارای
کوچـک و حساسـی
میباشـند از ایـن رو
سـاخت منونـه اسـلحه
کار سـخت و دشـواری
اسـت ،امـا پرینرتهـای
سـه بعـدی ایـن کار را
بسـیار سـادهتر کردهاند.
میتـوان گفـت سـاخت
یـک سلاح هزینـه
بسـیاری داشـته و
همچنیـن مترینـات
نظامی به دلیل استفاده
از تجهیـزات حقیقـی
هزینهبر هسـتند و تولید
ایـن قطعـات بـه توسـعه
تجهیـزات نظامـی کمک
میکنـد .
 -6یکـی از ویژهتریـن حـاالت ایـن چاپگرهـا چـاپ
زیسـتی اسـت که پیوند اعضا را از طریق سـلولهای
بنیـادی و مـواد زیسـتی امکانپذیـر کرده اسـت.
امـروزه برخـی از کشـورهای درحـال توسـعه از
پرینرتهـای سـه بعـدی در تولید اسـتفاده میکنند.
بهعنـوان مثـال در هنـد ،بزرگرتیـن سـازنده
موترسـایکل ،رشکـت هیـرو موتوکـورپ از پرینرتهای
سـه بعـدی ،رباتهـا و مخـازن کمپیوتـری بـرای
سـاخت ۷میلیـون موترسـایکل در سـال در سـه
کارخانـه اسـتفاده میکنـد و امیـدوار اسـت تا سـال
 ۲۰۲۰تـا  ۲۰بـازار جهانـی توسـعه یابـد .همچنیـن
در جمهـوری تانزانیـا نیـز از بوتلهـای بازیافتـی
پالسـتیکی بهعنـوان مـواد چاپـی بـرای پرینرتهایی
سـه بعـدی اسـتفاده میشـود.
چاپگـر سـه بعـدی دنیـای پزشـکی را متحول
میکند
یکی از مشکالت امروز انسان از دست دادن عضوی
از بـدن اسـت .علاوه بـر اندامهـای داخلـی گاهـی
فـرد دچـار سـانحه شـده و بخشـی از اندام خـود را از
دسـت میدهـد ،بـرای درمـان این مشـکل معموال از
یک عضو فرد فوتشـده اسـتفاده میشـد ،امـا امروز
با اسـتفاده از نوعی چاپگر به نام چاپ زیسـتی سـه
بعـدی ایـن امـکان فراهـم شـده تـا بالفاصلـه با یک
فرمـان عضـو قطـع شـده چـاپ ودر محـل مـورد نظر
نیز نصب شـود.
گفتنـی اسـت ،بخشهایـی همچـون آپاندیـس،
اسـتخوان ،رگهـای خونـی ،اندامهـا و پوسـت
شـاید در آینـده بـه کمـک انسـان بیایـد.
و اینهـا تنهـا بخـش کوچکـی از ایـن
دریـای بـزرگ فنـاوری در جهـان
هسـتند .

خـربهای منطـقه

برجام باید ظرف چند هفته آینده احیا شود

رافائل گروسی ،مدیر کل آژانس بیناملللی انرژی امتی در سخنان تازۀ خود ،بر رضورت احیای توافق هستهیی ایران تاکید کرده ،گفت که برجام
باید ظرف چند هفته آینده احیا شود .گروسی در گفتگو با خربگزاری رویرتز ،آغاز غنیسازی 20درصدی اورانیوم ایران را تایید کرده ،افزود«:واضح
است که خیلی وقت نداریم ».مدیرکل آژانس بیناملللی انرژی امتی با اشاره به سخنان اخیر یک عضو مجلس ایران گفت« :باید این موضوع راجدی
بگیرم ،چون قانون است» .احمدامیرآبادی فراهانی ،عضو هیات رییسه مجلس ایران اعالم کرده بود« :اگر تا سوم حوت ،امریکا تحریمهای مالی ،بانکی
و نفت را حذف نکند؛ قطعا بازرسان آژانس را از کشور اخراج و حتام اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد».
سال دهم شامره   681چهارشنبه  24جدی 1399

جــهـان

m a d a n y a t d a i l y. c o m

هشدار افبیآی از تکرار خشونت افراطیهای ترمپ
پولیس فدرال امریکا یا افبیآی هشدار میدهد
که گروههای شبهنظامی حامی دونالد ترمپ به دنبال
برگزاری تجمعهای مسلحانه در مراکز  ۵۰ایالت امریکا
و در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن هستند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،همزمان با این هشدار،
مقامهای امریکایی اعالم کردند که تدارکات امنیتی
بهخاطر برگزاری مراسم تحلیف ریاستجمهوری جو
بایدن درحال افزایش است اما بایدن گفته که هراسی
از برگزاری مراسم ادای سوگند خود در فضای باز مقابل
کنگره ندارد.
دونالد ترمپ رییسجمهوری امریکا نیز اعالم رشایط
اضطراری در واشنگنت را تایید کرده است و براین
اساس نزدیک به  10هزار نیروی گارد ملی برای
برگزاری مراسم تحلیف بایدن آماده خواهند بود؛ هرچند
آمادگیها به دنبال استعفای وزیر امنیت داخلی ترمپ
با چالش مواجه شده است.
در همین حال ،جنبش جدیدی میان نامهای بزرگ
بخش خصوصی امریکا در حال فراگیر شدن است که
هدفش مقابله با سیاستمداران و گروههایی است که
از حمله خونین چهارشنبه گذشته به کنگره حامیت
کرده و در پی ستایش از آن بر آمدهاند.
از سویی هم ،مخالفتها با اظهارات و رفتار دونالد
ترمپ در نپذیرفنت نتایج انتخابات و «تشویق و ترغیب»
حامیان افراطیاش در داخل کابینه او ادامه دارد.
چاد وولف وزیر موقت امنیت داخلی ،جدیدترین عضو
کابینه و مقام ارشد دولت امریکاست که روز دوشنبه
( 22جدی) با استعفا از مقام خود ،آنهم تنها ۹روز

باقیمانده به پایان کار دولت ترمپ ،مخالفت خود با
رییسجمهوری و وقایع چهارشنبه گذشته را اعالم کرد.
هشدار افبیآی چیست؟
پولیس فدرال امریکا میگوید :تحقیقات کارآگاهان آن
از برنامهریزی گروههای افراطی و شبهنظامی حامی
ع در واشنگنت دیسی
آقای ترمپ برای برگزاری تجم 
پایتخت و مراکز  ۵۰ایالت این کشور حکایت دارد.
این هشدارها همزمان با نزدیک شدن به مراسم تحلیف
جو بایدن در ظهر روز ۲۰جنوری است که به طور
سنتی در بالکن بزرگ مقابل کنگره امریکا در پایتخت
برگزار میشود .روز دوشنبه ،جو بایدن به خربنگاران
گفت از این که مراسم سوگند خود را در محوطه بیرونی
و رو باز کنگره برگزار کند ،هراسی ندارد.
مطابق آنچه تاکنون کمیته برگزاری مراسم تحلیف
اعالم کرده ،قرار است جو بایدن و کاماال هریس،
همچنان در محوطه بالکن بزرگ ضلع غربی ساختامن
کنگره سوگند یاد کنند؛ آنهم تنها دو هفته پس از
حمله خونین حامیان افراطی آقای ترامپ به ساختامن
کنگره که عالوه بر کشتهشدن ۴نفر از مهاجامن ،به
مرگ یک مامور پولیس هم منجر شد.
در همین حال ،مقامها گفتهاند برای تامین امنیت
مراسم تحلیف و ادای سوگند جو بایدن و کاماال هریس
ممکن است ۱۵هزار نیروی گارد ملی به پایتخت اعزام
شود.
این در حالی است که روز دوشنبه ،چاد وولف وزیر
موقت امنیت داخلیکه یکی از نهادهای اصلی تامین
امنیت مراسم تحلیف در ۲۰جنوری است ،در اعرتاض
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به اظهارات و رفتار آقای ترمپ استعفا داد.
چه تجمعهایی قرار است برگزار شود؟
آنطور که گزارش شده ،افبیآی و دیگر نهادهای
امنیتی به ادارات پولیس و انتظامی رسارس امریکا
خرب دادهاند که خود را برای کنرتل و رویارویی با
خشونت احتاملی در روزهای منتهی به مراسم تحلیف
جو بایدن ،آماده کنند.
اخبار و فراخوانهاییکه در شبکههای اجتامعی و
گروههای اینرتنتی مورد عالقه هواداران دونالد ترمپ
در چند روز گذشته منترش شده ،نشان میدهد
این گروهها در تدارک برگزاری تجمعهای مسلحانه
در روزهای آینده از جمله تجمعی رسارسی در روز
۱۷جنوری و همچنان راهپیامیی در واشنگنت
دیسی در روز ۲۰جنوری ،همزمان با مراسم تحلیف
هستند.
یک بولنت داخلی افبیآی که شبکه خربی ایبیسی
امریکا و دیگر رسانههای امریکا به آن استناد کردهاند،
نشان میدهد که چهطور پولیس فدرال امریکا
نسبت به نقشه یکی از این گروهها برای «یورش» به
ساختامنهای دولتی ،مراکز فدرال و دادگاهها در
رسارس کشور فراخوان داده و از حامیانش خواسته
خود را برای حمله به این مراکز در صورت خروج پیش
از موعد دونالد ترمپ از کاخسفید یا ماندن آن در این
کاخ در روز ۲۰جنوری آماده کنند.
به گزارش رسانههای امریکا ،افبیآی به ادارات
پولیس رسارس امریکا توصیه کرده که تدابیر امنیتی
خود برای حفاظت از اماکن دولتی را افزایش دهند.

یک مبلغ ترکی به بیش از هزار سال زندان محکوم شد
محکمهیی در ترکیه ،عدنان اوکتار ،مبلغ و رهرب
مذهبی یک فرقه اسالمی را به اتهامهای مختلف از
جمله سازماندهی یک گروه تبهکار و سوءاستفاده
جنسی از کودکان به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش رادیو فردا ،خربگزاری دولتی آناتولی اعالم
کرده که عدنان اوکتار از طریق شبکه تلویزیونی
خصوصی خود برنامههایی را در مورد تعالیم اسالمی
نرش میکرد و به دلیل ارتکاب ده فقره جرم شامل
رهربی یک گروه تبهکار ،جاسوسی سیاسی و نظامی،
سوءاستفاده جنسی از کودکان ،تجاوز و یا باجگیری در
مجموع به هزار و 75سال زندان محکوم شد.
از دیگر جرایم آقای اوکتار ،همکاری با شبکه فتحالله

گولن عنوان شده است؛ روحانی مقیم امریکا و مخالف
حکومت اردوغان که از سوی دولت ترکیه به رهربی
کودتای نافرجام تابستان  ۲۰۱۶متهم است.
عدنان اوکتار ،اتهام هرگونه همکاری و یا وابستگی به
شبکه فتحالله گولن را رد کرده است.
بر اساس گزارش خربگزاری دولتی ترکیه۱۲ ،تن از
همکاران اوکتار نیز به دلیل ارتکاب جرایمی مشابه به
حبسهای طوالنیمدت محکوم شدهاند.
اوکتار ۶۴ساله ،متامی اتهامات مزبور را تکذیب کرده و
قصد دارد که به حکم محکمه اعرتاض کند .او همچنان
بیان کرده که قربانی توطئه شده است.
آقای اوکتار در سال  ۲۰۱۸میالدی در جریان حمله
ماموران پولیس به امالک او در استانبول و دیگر
شهرهای ترکیه ،همراه با تعدادی از پیروانش بازداشت
شد .پیش از بازداشت او و پیروانش ،نهاد ناظر بر فعالیت
رسانهها ،پخش برنامههای شبکه تلویزيونی «اوکتار
تیوی» را قطع کرد.
خربگزاری آسوشيتدپرس نیز ،عدنان اوکتار را مبلغ
تفسیرهای «محافظهکارانه» از اسالم توصیف کرده
است.
به گزارش خربگزاری آناتولی ،متهامن این پرونده در

مجموع ۲۳۶نفر هستند و از این تعداد تاکنون ۷۸نفر
بازداشت شدهاند.
آقای اوکتار در جریان محکمۀ که سپتمرب سال گذشته
برگزار شد ،ادعا کرد که حدود هزار دوست دخرت دارد.
او افزود« :قلب من رسشار از عشق است .عشق یک
خصوصیت انسانی و یک صفت اسالمی است».
عدنان اوکتار در سالهای دهه ۹۰میالدی و پس از
برمال شدن مواردی از رسواییهای جنسی او ،زبانزد
صوعام شد.
خا 
برنامههای تلویزیونی او که از سال  ۲۰۱۱روی آننت
رفت ،با انتقادهای شدید و محکومیت از سوی رهربان
مسلامن ترکیه روبهرو شد .یکی از متهامن زن در این
پرونده به محکمه گفته که آقای اوکتار بارها از او و زنان
دیگر سوءاستفادهجنسی کرده است.
این متهم افزود ،تعدادی از زنانی که هدف تجاوز او قرار
گرفتهاند ،مجبور بودند داروی ضد بارداری مرصف کنند.
ماموران پولیس حدود ۷۰هزار قرص ضدبارداری در
منزل عدنان اوکتار کشف و ضبط کردند.
عدنان اوکتار ادعا کرده که داروهای کشفشده رصفا
برای درمان عوارض پوستی و بینظمی قاعدگی زنان به
کار میرفت.

از اجرای حکم اعدام اولین زن زندانی در امریکا جلوگیری شد
یک قاضی در ایالت ایندیانای امریکا روز دوشنبه
(22جدی) مانع از اجرای حکم اعدام «لیزا
مونتگومری» مجرم زنی شد که به قتل و آدمربایی
محکوم شده است.
به گزارش یورونیوز ،در صورت اجرای این حکم ،لیزا
مونتگومری به اولین زندانی زن تبدیل میشد که پس
از حدود ۷دهه در ایاالت متحده اعدام میشد.
او شانزده سال پیش ،یک زن باردار را کشت و نوزاد
تازه متولد شدۀ او را دزدیده بود.
قاضی پاتریک هانلون ضمن توقف اجرای حکم
اعدام ،اعالم کرد که تایید وضعیت سالمت روانی

این زن زندانی رضوری است .قرار بود او روز سهشنبه
(23جدی) یعنی تنها هشت روز قبل از آغاز ریاست
جمهوری جو بایدن که از مخالفان مجازات اعدام در
امریکا است ،اعدام شود.
لیزا مونتگومری در روز ارتکاب قتل ،مادر نوزاد را با
طناب خفه کرده و نوزاد را با سزارین به دنیا آورده و
سپس با نوزاد نورس از آن منطقه فرار کرده بود.
او یک روز پس از ارتکاب این جنایت دستگیر شد.
نوزاد نورس دزدیده شده که اکنون ۱۶ساله است،
ویکتوریا جو نام دارد.
لیزا مونتگومری پیش از آن بارها به دروغ خود را باردار

درخواست دوباره کوریای جنوبی برای
آزاد کردن رسنشینان نفتکش این کشور
از سوی ایران

اعالم کرده بود .وکالی او در جریان محکمه به این
موضوع اشاره داشتند که او در دوران کودکی مورد
سوءاستفاده جنسی قرار گرفته و به همین دلیل دچار
اختالالت روانی شده است.
تحقیقات نشان داد که او از مدتها پیش برای انجام
این جنایت برنامهریزی کرده و حتی در اینرتنت درباره
چگونگی انجام عمل سزارین جستجو کرده بود.
پیش از این ،اعدام او برای ۸دسمرب برنامهریزی شده
بود اما پس از آنکه وکیلش در پی بازدید از او در زندان
به ویروس کرونا مبتال شد ،تاریخ اعدام او به ۱۲جنوری
تغییر کرد.

به دنبال توقیف نفتکش کوریای جنوبی توسط سپاه پاسداران ایران،
دولت سئول بار دیگر از ایران خواست که نفتکش کوریایی توقیفشده را آزاد
و مستندات اعالمشده مبنی بر اینکه نفتکش کوریایی پروتکلهای
زیستمحیطی را رعایت نکرده ،ارایه کند.
به گزارش شبکه خربی العربیه ،روز دوشنبه (22جدی) عباس عراقچی،
معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در مالقات با معاون وزیر امور خارجه
کوریای جنوبی گفته است که نبود ارادۀ سیاسی از جانب سئول منجر به
مسدود ماندن داراییهای ایران شده است .عراقچی از همتای کوریایی خود،
خواسته که هر چه رسیعتر سازوکاری برای آزاد کردن داراییهای ایران پیدا
کند.
همزمان با این ،معاون وزیر امور خارج کوریای جنوبی از عباس عراقچی
درخواست کرد مستندات نقض پروتکلهای زیستمحیطی را که شناور
کوریایی رعایت نکرده ،ارایه مناید.
به گفتۀ ناظران ،تهران برای آزاد کردن داراییهای مسدود شدۀ خود در دو
ج به اتهام عدم رعایت
بانک کوریایی ،یک شناور نفتکش سئول را در خلی 
پروتکلهای زیستمحیطی در چهارم جنوری  2021توقیف و  20خدمۀ آن از
جمله  5شهروند کوریایی را زندانی کرده است.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،دیگر کشورها را متهم
کرد که توقیف نفتکش ایران را «سیاسی» کردهاند اما در واقع ایران نسبت به
ن حال ،سعید خطیبزاده
محیطزیست بسیار «حساس» است .با ای 

آلودگی
تاکید کرد که سفر معاون وزیر امور خارجه کوریا به ایران برای بررسی سازوکار
آزاد کردن داراییهای مسدود شدۀ تهران صورت گرفته است.
معاون وزیر امور خارجه کوریای جنوبی ،یکشنبه هفته جاری برای آزادسازی
کشتی نفتکش عازم تهران شد .در حال حارض  7تا  9میلیارد دالر از
داراییهای ایران در کوریای جنوبی مسدود شده است.

تاکید ریاض برای دستیابی
به راه حل سیاسی در یمن
شاهزاده خالد بن سلامن،جانشین وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید
که ریاض برای دستیابی به راه حل سیاسی در یمن تاکید میورزد.
به گزارش شبکه خربی العربیه ،شاهزاده خالد بن سلامن شامگاه روز
دوشنبه (22جدی) در توییتی گفته که او به همراه مارتن گریفتس فرستاده
ویژه سازمان ملل ،آخرین تحوالت در یمن و تالشهای انساندوستانه
سعودی در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.
جانشین وزیر دفاع
سعودی همچنان
در رایزنی با مارتن
گریفتس تاکید کرد
که هر راهکاری در
یمن باید بر اساس
مرجعهای سهگانه
باشد ،ثبات و امنیت
را در این کشور
محقق کند.
در همین راستا ،وزارت خارجه سعودی نیز شامگاه روز دوشنبه اعالم کرد این
پادشاهی از تصمیم دولت امریکا مبنی بر قرار دادن شبهنظامیان حوثی در
لیست سازمانهای تروریستی ،استقبال میکند.
وزارت خارجه سعودی همچنان قردادن شبهنظامیان حوثی در لیست
سازمانهای تروریستی را در راستای جلوگیری از خطرهای حقیقی آنها در
وخیمتر کردن اوضاع انسانی مردم یمن و مامنعت از ادامه تهدیدهای آنها
علیه امنیت ،صلح بیناملللی و اقتصاد جهان عنوان کرد.
این وزارت افزوده که این اقدام واشنگنت میتواند خطر آن گروه شبهنظامی
را غیر فعال و مانع از ارسال موشکهای بالستیک ،پهپادهای پیرشفته و
تامین مالی عملیاتهای جنگی آن در هدف قرار دادن مردم یمن و تهدید
علیه کشتیرانی بیناملللی و کشورهای همسایه شود.
وزارت خارجه سعودی همچنان اقدام امریکا در تروریستی خواندن گروه
شبهنظامی حوثی را در راستای حامیت از تالشهای سیاسی کنونی و
روند به موفقیت رساندن آن دانسته که رهربان گروه شبهنظامی حوثی مورد
حامیت ایران را به طور جدی به بازگشت به رس میز رایزنیهای سیاسی
مجبور خواهد کرد.
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جاپان منیخواهد مسابقات املپیک  ۲۰۲۱برگزار شود

با آنکه چند ماه به برگزاری رقابتهای املپیک توکیو باقی مانده است ،اما شهروندان این کشور خواهان تعویق و یا لغو این رقابتها

هستند .به اساس نظر سنجی آژانس خربی کیودو نیوز جاپان  ۸۰در صد رشکت کنندگان به دلیل گسرتش ویروس کرونا خواهان لغو و یا

هم تعویق این مسابقات هستند.پ این در حالیست که دولت جاپان دوباره بخاطر گسرتش ویروس کرونا در توکیو و چند شهر بزرگ این
کشور حالت اضطراری اعالن کرده است .رقابتهای املپیک توکیو  ۲۰۲۰قرار بود تابستان سال گذشته برگزار شود ،اما به دلیل شیوع

ویروس کرونا این رقابتها به تعویق افتاد .براساس گزارشها قرار است در تابستان سال ۲۰۲۱برگزار شود.
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تغییر رویکرد زیر نظر اسد قیرص:

دیپلامسی پارملانی در مورد افغانستان

فقط در طی چهار ماه ،تعداد کانتیرنهای عبوری از  2700در روز فراتر رفت ،تقریبا  11برابر جوالی .2020

در پی این تحولها ،یک مجمع بزرگ تجارت و رسمایهگذاری در اسالمآباد تشکیل شد
ترجمه :رشیفه عرفانی

منبع  :نیوز /نویسنده* :میرزا سلامن بابر بیگ

پارملان ،یک تاالر گفتگوی باشکوه ،جامعهیی متشکل از اف راد با
نظ رات متفاوت و بسرتی ب رای بازی در سیاس تهای پارملانی است .ای نها
متأسفانه برخی از تصورهای رایج در مورد عموم یترین گردهامیی این
کشور ،ازجمله عملکرد حیاتی آن در زمینه دیپلامسی پارملانی است.
در ب رابر این جریان افکار عمومی ،همه چیز تحت نظر سخنگوی
فعلی به رسعت در حال تغییر است .رویکرد نتیج هگ را و اشتیاق او به
پیرشفت معنادار ،رسچشمۀ این تغییر است .عملکرد اسد قیرص در زمینه
دیپلامسی پارملانی از طریق گروه دوستی پارملانی با افغانستان یک
مطالعه موردیجالب ب رای درک این تغییر است.
ب رای درک چارچوب کلی ،خالی از فایده نیست اگر ابتدا معضالتی را که
معامالت تجاری پاکستان با افغانستان به آن دچار است را بررسی کنیم.
تجارت و داد و ستد با افغانستان چندین سال است که با مشکل
روب هروست .اوج آن در حدود 2.5میلیارد دالر در سال 2011است که حاال
فقط خاطرهیی خوب از آن به جا ماندهاست .در سال  ،2019حجم تجارت
به حدود 800میلیون دالر کاهش یافت .همزمان ،بخش عظیم تقریب اً
50درصدی تجارت ت رانزیت افغانستان از طریق پاکستان به سوی ای ران در
هامن بازه زمانی منحرف شد.
چگونه این افت در تجارت اتفاق افتاده است؟ پاسخ خیلی ساده است .تجارت
ت رانزیتی افغانستان ارتباط تجزی هناپذیری با تجارت دوجانبه ما دارد.
این یک روال متداول در افغانستان است که وقتی در زمینه تجارت ت رانزیتی با هر
مسال هیی روب هرو م یشود ،موانع غیر تعرف هیی ب رای تجارت دوجانبه نیز ایجاد م یشود.
بناب راین بخش صادرات هزینۀ اقدامهای احتیاطی دولت یا فعالی تهای منفی (از
دید افغانستان) را م یپردازد .مالحظات امنیتی در ب رابر تجارت هر دو طرف استفاده
شد .حل مشکالت کوچ کتر به گونهیی بود که مشکالت بزرگتری خلق م یکرد.
انگیزه پرشور مبارزه با قاچاق کاال صادرات پاکستان را به میزان قابل توجهی با افت
مواجه کرد.
رییس مجلس شورای ملی با در نظر گرفنت این چال شها ،ابتکار عمل را در دست
گرفت تا این وضعیت را سامان بخشد و پتانسیل عظیم تجارت و رسمای هگذاری بین
دو کشور را آزاد کند.
وی کمیته اج رایی گروه دوستی پارملانی پاکستان-افغانستان را تشکیل داد .این
کمیته منایندگی ف راحزبی داشت .اعضای پارملان دارای تخصص در قانون تجارت
بی ناملللی و دادوستد هم راه با منایندگانی از مناطقی که تحت تأثیر بیشرتین

افت تجارت دوجانبه بودند ،مانند فتا و چمن گرد هم آمدند .شاخ ههای مختلفی
از موضوعات شناسایی شده و گروههای موظف ب رای مقابله با این مسایل به صورت
متمرکز ایجاد شد.
بیش از 15ذینفع نهادی با کمیت هها و نیروهای ویژه همکاری کردند .این موارد
شامل تجارت ،امور خارجه کشور ،هیات درآمد فدرال ،بانک دولتی و راه آهن بود .به
آنها یک هدف کلی ساده داده شد .افزایش تعداد کانتیرنهای تجاری ت رانزیت که از
نقاط عبور و مرور مرزی به طور متوسط عبور م یکنند و رساندن آن از  250به 2000
عدد.
زمانی بود که بیش از 12هزار کانتیرن تجاری ت رانزیتی در بندرهایی با  4000کانتیرن
دیگر بین ک راچی و گذرگاههای مرزی مانند تورخم و چمن ،عبور و مرور داشت.
در گذشته بین  28تا  40روز طول م یکشید تا کانتیرنهای ت رانزیتی بین بنادر و
گذرگاههای مرزی افغانستان به هر نقطه در این کشور بروند .در آنجا پارکین گها
و مسیرهای غیرقانونی و اخاذی وجود داشت که موترهای باری مجبور به توقف
و پرداخت بین  10تا 60هزار روپیه باج م یشدند .اوضاع واقعا ناخوشایند بود.
ب یاعتامدی به افغانها در باالترین حد خود ق رار داشت.
اسد قیرص به طور مكرر و مرتب همه ذینفعان را در نشس تهایی گرد هم ف را خواند،
آنها را وادار كرد تا با هم بنشینند و ب رای بیش از  50موضوع كوچك و بزرگ که منشأ

میکاییل وست ،نقاش بزرگ امریکایی که دیده نشد

وست یکی از معدود اعضای زن مکتب نیویارک ،از نظریه انرژی زنده هانری برگسون الهام میگرفت

وقتی عبارت رمان فوقالعاده امریکایی را میشنوید چه نامهایی به ذهنتان
میآیند؟ موبی دیک اثر هرمان ملویل ،ماجراهای هاکلربی فین از مارک تواین ،کشنت
مرغ مقلد اثر هارپر لی ،محبوب نوشته تونی موریسون .اما نقاشیهای فوقالعاده
امریکایی چطور؟ تصویر کردن روحیات پیچیده یک ملت و تنش میان آرزوهای دور و
درازشان با موانع پیش رو ،کاری نیست که تنها از قلم و مرکب و ترکیب کلامت ساخته
باشد.
بومهای نقاشی هم میتوانند استحقاق
دریافت چنین افتخاری را داشته باشند .از
تابلوی گوتیک امریکایی گرنت وود تا تابلوهای
ادوارد هاپر ،تابلوهای جمجمه اثر جورجیا
اوکیف ،و نور کور کننده ،اثر میکاییل وست.
تنها شام نیستید که تابلوی «نور کور کننده»
آخرین گزینه برای جا گرفنت در فهرست
نقاشیهای خارقالعاده امریکاییتان است.
زن نقاشی که این اثر را خلق کرد و خود اثر،
چندان شناخته شده نیستند .اما این تابلو اثر
میکاییل وست که در سال  ۱۹۰۸در ایلینویز
به دنیا آمد و کورین میکاییل وست نام گرفت،
یکی از جسورانهترین ،سازشناپذیرترین و
مبتکرانهترین آثار نقاشی قرن گذشته است.
نادیدهگرفنت این اثر در تاریخ نقاشی مدرن امریکا که در پی یافنت زبانی بدیع برای بیان
احساسات مدرن بود ،به معنای از دست دادن یکی از مهمترین نقاط طالیی ماجراست.
نور کورکننده حالت ناخوشایند الشهیی متالشی را دارد .چون پارگی خشامگین رسخ
بر صحنه جرم سیامنی .نالهیی قابل تشخیص از میان رنگهای درهم هنوز به گوش
میرسد و خونریزی از روی رنگهای سبز و زرد و آبی تا لبههای تابلو ادامه مییابد .این،
صحنهیی از قربانی شدن زیبایی است.
برای درک این نقاشی پریشان باید از خالق آن بیشرت دانست .وست پس از مطالعه
موسیقی و هرن در نوجوانیاش در اوهایو ،اوایل بیست سالگی بود که به نیویارک رفت.
در نیویارک نقاشی را نزد هانس هافمن نقاش اثرگذار آملانی-امریکایی آموخت.
هوفمن ،مرشد افسانهیی هرن آوانگارد قرن بیستم ،در شکلگیری جنبش اکپرسیونیزم
انتزاعی نقشی بزرگ داشت .نظرات هافمن درباره ماهیت رنگ ونور در نقاشی ،بر تخیل
غربی اثر گذاشته بود .هافمن میگفت هدفش از نقاشی خلق سطوحی زنده ،نورانی و
فعال است ،خلق نوری عرفانی.

سختگیری هافمن و خلق و خوی مریدپرور او وست را دلزده کرد .وست بعدها گفت که
عالقهیی به پیوسنت به هیچ فرقهیی نداشته است.
آرشیل گورکی را همگان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نقاشان قرن بیستم در ایاالت
متحده ستایش میکنند .وست ،اما هنوز ناشناخته مانده است.
وست میدانست که برای شکوفایی نیاز به فضایی وسیع دارد و از همین رو پس از
شش ماه ،صنفهای هافمن را رها کرد .میل
شدیدش به استقالل و کنارهگیریاش از هر
رابطهیی که انرژی و تخیلش را به مخاطره
میانداخت ،تبدیل به عامل پیرشفت او شد.
وقتی دوستی پیشنهاد آشنایی وست را با
آرشیل گورکی هرنمند ارمنی داد ،وست
بالفاصله رد کرد .در آن زمان آوازه روش
گورکی در نقاشی ،خراش دادن بوم نقاشی
با کیسه حامم ،همه جا پیچیده بود .وست
پس از تجربه حضور در صنف هوفمن ،از هر
مالقاتی با نوابغ دلزده شده بود.
اما وست و گورکی رسانجام همدیگر رادر
سال  ۱۹۳۵مالقات کردند .همینقدر
میدانیم که این مالقات به تحولی عمیق در
هر دو انجامید .این تحول در گورکی به شکل
تغییر جهت از کوبیزم در ابتدای دهه  ۱۹۳۰به سوی سورریالیزم در میانه دهه  ۳۰و
سپس اجرای تابلوهای انتزاعی شاعرانه آشکار شد.
وست هم کم تغییر نکرد .به پیشنهاد گورکی نام دخرتانهاش ،کورین را با این توجیه که
زیادی دخرتانه است به نام مردانه میکاییل تغییر داد .دنیای هرن دنیایی مردانه بود و
برای بازی در زمینی مردانه میباید قاچاقی وارد زمین میشد.
وقتی وست دست به کار خلق تابلوی نور کورکننده شد که طی سالهای  ۱۹۴۷تا
 ۱۹۴۸به طول انجامید ،هرن انتزاعی امریکا دوران توسعه فرمگرایانهیی سپری میکرد.
اشتیاقی به نقاشی غیرفیگوراتیو که در اروپای دهه  ۱۹۱۰و  ۱۹۲۰به دست کازیمیر
مالهویچ و واسیلی کاندینسکی و پیت موندریان اجرا و به وسیله هرنمندانی که از فاشیزم
اواخر دهه  ۱۹۳۰و اوایل دهه  ۱۹۴۰گریخته بودند ،منترش شده بود.
در حالی که جهان به سوی کوری بر اثر فاجعه هستهیی میرفت که در جنگ جهانی
دوم واقعیت پیدا کرده بود ،گروهی از هرنمندان جوان که خود را به نام مکتب نیویارک
معرفی میکردند ،به آزمایش ایدهها و مفاهیم انتزاعی اروپایی مشغول بودند.

مشکالت اصلی بود ،راههای حل پایدار پیدا كنند.
این مجمع به قدری موفقی تآمیز عمل کرد که حتی ف راتر از انتظارات بود .یک
نظام صدور ویزای کامال آزاد ب رای افغانهایی که مایل به سفر به پاکستان هستند،
وضع شد .فقط در ماههای اکتوبر و نوامرب ،سفارت پاکستان و کنسولگریهای آن
در افغانستان بیش از 150هزار ویزا صادر کردند که شامل 30هزار ویزای تجاری بود.
سه گذرگاهجدید مرزی (غالم خان ،خرالچی و انگور آدا) ب رای تجارت ت رانزیت عملیاتی
شد .مناطق غیرقانونی بسته شد و مدت زمانی که طول م یکشید یک کانتیرن
ت رانزیتی تجاری پاکستان را طی کند از 28روز به 3روز کاهش یافت.
فقط در طی چهار ماه ،تعداد کانتیرنهای عبوری از  2700در روز ف راتر رفت ،تقریبا
 11ب رابر جوالی  .2020در پی این تحوالت ،یک مجمع بزرگ تجارت و
رسمای هگذاری در اسالمآباد تشکیل شد که بیش از  150افغان از جمله
رییس پارملان افغانستان به هم راه هفت رییس کمیت ههای دایمی،
سیاس تگذاران و تاج ران بزرگ در آن رشکت کردند.
زیبایی این ابتکار این است که در قواعد اصلی پیرشفت ایجاد شده،
که در آن پارملان یک نهاد توصی هکننده و ناظر است و در امور اج رایی
دخالت نخواهد کرد و م یتوان در تجارت با افغانستان مقدار زیادی سود
ب هدست آورد ،بدون اینکه به رضورتهای امنیتی مرسوم پرداخته شود.
این تالشهای پارملانی ب یاعتامدی بین پاکستان و افغانستان را به طرز
چش مگیری کاهش داد.
اکنون زمینه ب رای گسرتش رسیع و پایدار تجارت دوجانبه نیز ف راهم شده
است .پتانسیل آن بسیار و بین  6تا 8میلیارد دالر است .اگر پاکستان
بتواند به خوبی از این فرصت استفاده کند ،رشد شغل در خیرب پختونخوا
و بلوچستان قابل توجه است.
طبق برخی تخمی نها ،به ازای هر میلیارد دالر صادرات به افغانستان،
500هزار شغل در پاکستان ایجاد م یشود .از این رو ،این اقدامها
م یتواند از طریق ایجاد شغل در مناطقی که در صف مقدم جنگ علیه
تروریزم است ،فقر را کاهش دهد .بناب راین این امر منجر به تغییر پارادایم
در وضعیت امنیتی در آنجا خواهد شد.
گام بعدی استفاده از حسن نیت ایجادشده ب رای استفاده خوب و مذاکره در مورد
تجدید نظر در چارچوب سیاست افغانستان در ب رابر تجارت ت رانزیتی پاکستان است،
به گونهیی که بتوانیم از طریق آن با اقتصاد پنج جمهوری آسیای میانه ارتباط برق رار
کنیم که یک بازار عظیم 300میلیون نفری ب رای بخ شهای صنعتی و خدماتی
پاکستان ایجاد م یشود .اگر این اتفاق بیفتد ،فرص تهای بزرگی ب رای صادرات
پاکستان ب هوجود خواهد آمد.
درس ابتکار سخ رنان در مورد افغانستان ساده است .تجارت باید راهگشا باشد ،نه در
گرو ف راز و نشی بهای سیاستی یا امنیتی.
ابتکار رییس پارملان پاکستان به جهان نشان داد که چگونه پارملان م یتواند در
گسرتش روابط تجاری و رسمای هگذاری پاکستان نقش داشته باشد .این اقدام
تکی هگاهی قوی و استندردی طالیی ب رای دیپلامسی پارملان در آینده به شامر
م یآید.
پ ینوشت - :میرزا سلامن بابر بیگ
نویسنده یک افرس خدمات خارجی است ،که در ابتکارات ویژه گروه دوستی پارملانی
پاکستان – دخیل است
واقعیات جدید ،زبان جدید میطلبند .جکسن پوالک یکی از برجستهترین اعضای
جنبش نوظهور انتزاعی میگفت نقاش مدرن منیتواند مفاهیمی ،چون هواپیام ،مبب
اتم و رادیو را با فرمهای رنسانسی یا هیچ فرم کهن دیگری منتقل کند .هر دورانی،
ابزارهای خودش را میطلبد.
پس از جنگ جهانی دوم و طلوع عرص اتم ،اعضای مکتب جدید که گورکی و راتکو هم
از اعضایش بودند ،عزم مشرتک خود برای پیشربد روایت هرن غربی رسعت دادند .از
دهه  ۱۸۸۰و حین تالشهای رادیکال امپرسیونیزم برای تغییر مترکز زیباییشناختی
از ماده به سوی نور ،جنبش فوویزم موفق شده بود رنگ را از یوغ فرم به درآورد ،کوبیزم
افسانه پرسپکتیو را نفی کرده بود و سورریالیزم ضمیر ناخودآگاه را به تصویر درآورده بود.
سیر انفجاری هرن به سویی پیش میرفت که فقط اشکال غیرفیگوراتیو میتوانستند از
پس بیانش برآیند :انرژی غیرقابل پیش بینی خود زندگی که در جریان بود .درست در
همین نقطه است که تابلوی نور کورکننده اثر وست ،نقشی بسیار مهم در داستان هرن
قرن بیستم ایفا میکند .نقشی ریشهدارتر و یکهتر از متامی آثار مشهوری که در آن دوره
بر بومها نقاشی شدند.
نقاشی وست به معنای واقعی کلمه بیانگر تخریبی غیر قابل کنرتول است .وست در
این تابلو ،در پی ساخنت غزلی با ریتم و هارمونی برای بیان هرج و مرج ناشی از انفجار
نیست .خشونتی واقعی در تابلوی او وجود دارد که اثر را از پاالیش و لطافت موجود در
آثار همتایان مرد او در هامن زمان ممتاز میکند.
حیات تابلوی نور کورکننده در سال  ۱۹۴۷آغاز شد ،وقتی وست مانند پوالک که
کارهای اخیرش را پیگیری و بسیار تحسین میکرد ،در پی ذوب زوایای کوبیزمی در
میان اشکالی کامال به هم پیوسته بود .استفاده از خطوطی چرخشی و رنگهایی لرزان
که گویی ما را به سطحی از تجربه و درک جهانی کشف نشده میرسانند.
با کنار هم گذاردن یکی از تابلوهای پوالک و تابلوی نور کورکننده اثر وست ،میتوان به
همخوانی غریزه و دستاوردهای آن دو پی برد.
نقاشی وست عالقهیی به پیشربد گفتگوی هرنی ندارد .او میخواست همه چیز را نابود
کند و از نو بسازد .متام دستاورد تاریخ هرن را تا لحظهیی که او نقاشی میکرد ،ویران
میساخت تا از نو بسازد .ساخنت پس از انفجاری ویران کننده.
به نظر وست ،هرچه تخیل خشنتر و پیچیدهتر باشد ،ظرفیتش برای بیان ناب بیشرت
است .او شاعر و نقاشی بود که زندگیاش را وقف بیان خالقانه کرد .در شعری منترش
نشده رسود:
زندگی میکنیم و رویا میبافیم
زیبایی دو چندان میشود
او هرگز بر میزی مشرتک با بزرگان همپیاله نشد تا تحسین آنان را به دست آورد .وقتی
در سال  ۱۹۹۱در نیویارک ،ناشناخته و در عرست درگذشت ،اثر سرتگش هم با او از
دیدهها پنهان شد .اگر در لحظه آخر پیشنهادی برای خرید خانهاش به شهرداری نشده
بود ،آن خانه هم از دست رفته بود .کسی چه میداند؟ شاید روزی هم میکائل وست،
الهام بخش نویسندهیی برای خلق یک رمان امریکایی فوقالعاده شود.
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