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عــنوانهای مـهم

شورای امنیت ملی:

بحث روی چگونگی نظام پیش از وقت است
رحمتاللـه اندر ،سـخنگوی شـورای امنیت ملی کشـور در واکنش
بـه گفتههـای هیـات گـروه طالبـان در تهـران گفـت کـه بحـث روی
چگونگی نظام پیش از وقت است...
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مرد تاریخی افغانستان
میرغالممحمـد غبـار زادۀ کابـل بود .شـهری که دهههاسـت کـه تغییر
و تبدیـل سیاسـی و اجتامعـی را تجربـه کـرده و همچنان نیز بر این مسـیر
پیش میرود...

تقابل شکنندۀ دو قوا؛ همنوایی با مخالفان مردمساالری

«درموجودیتطالبان،حفظدستآوردها ناممکناست»
این موضوع هرچند در رسانههای بینالمللی بازتاب گسترده یافت ،اما وزارت خارجه ایران اعالم کرد که دولت
ایران در دیدار با هیات گروه طالبان چنین خواستی را مطرح نکرده است.
در روزهـای اخیـر رییـس مجلـس مناینـدگان بـه عنـوان نهـاد قانونگـذار بـه
نحـوی تریبـون مخالفـان نظـام قـرار گرفـت و حامیـت خـود را از تشـکیل حکومت
موقـت اعلام کـرد .هرچنـد ایـن موضعگیری بـا واکنشهای گسترده همـراه بود،
اما اثرهای منفی آن به حجم نگرانیها از بحران موجود افزود.
پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه پارملـان بهعنـوان یـک نهـاد قانونگـذار و ناظر بر
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اکثریت ناراضی!

همه فکر میکنند تخصص آنها
سختترین و حساسترین تخصص
دنیاست و از قدرنشناسی مردم شاکی
هستند

3
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

ارگ :ارادۀ مردم ،حفاظت
ازجمهوریت است
2

عبدالله :گفتگوهای صلح هنوز
وارد مرحلۀ جدی نشده است
2

کودتای میامنار؛ واشنگنت ،نظامیان
را تهدید به تحریم کرد
7

وكیلجدیدترمپ:هدفمحاکمه
ترمپ ،منع نامزدی او در آینده است
5

اعمال حکومـت ،چـه نقشـی در قضایـای ملـی ایفـا کـرده و نحـوۀ همـکاری میان
قـوای مقننـه و اجراییـه در چـه سـطحی برقرار اسـت؟
عبدالسـتار حسـینی؛ عضـو مجلـس مناینـدگان در گفتگـو بـا روزنامـه راه مدنیـت
میگویـد کـه مجلـس مناینـدگان پـس از دو سـال بیتوجهـی و سـکوت ،اکنـون
خـود را مکلـف دانسـته در قضایـای مهـم صلـح و جنـگ دخیـل بسـازد... .

7

ناامیدی از قدرت بزرگ

پنا ه به قدرتهای کوچک
3

بازنگری بر هویت «دانشگاه»
مروریبرکتابدانشدرچالش

جرارد دالنتی جامعهشناس انگلیسی و استاد
جامعهشناسی و تفکر سیاسی و اجتامعی در
دانشگاه ساکس است .او همچنین ویراستار مجله
نظریه اجتامعی و از نظریهپردازان مشهور نظریه
اجتامعی است.
کتـاب دانـش در چالـش از مهمتریـن آثـار ایـن
نویسـنده اسـت .او در ایـن کتاب بـر روی موضوعی
دسـت گذاشـته کـه کمتر در مـورد آن بحـث شـده
اسـت .بنمایـه ایـن اثـر ،سـیر تحـول دانـش و
دانشـگاه بـه مـوازات بـروز تحـوالت مهم سـاختاری
و نهـادی در جامعـه بشری و ارزیابـی ...
5

کمیسیون حقوق برش :حمله بر غیرنظامیان مصداق آشکار جنایت جنگی است
کمیسیون حقوق برش میگوید که قتلهای هدفمند و حمله بر هدفهای غیرنظامی باید متوقف شود .استفاده از ماین چسپکی در مکانهای عمومی و شهری ،افزون
بر افرادهدف ،همواره سبب تلفات و خسارات بر افراد ملکی شده است .این کمیسیون اعالم کرده که حمل ه بر غیر نظامیان از مصداقهای آشکارجنایتجنگی وجرایم ضد
برشی است و عامالن چنین حملههایی در هر زمان و مکانی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و پاسخگو خواهند بود .کمیسیون مستقل حقوق برش همچنان از نهادهای مسوول
خواستار اقدامهای موثر پییشگیرانه ،شناسایی عامالن و برخورد قاطع ،عاالنه و قانونی با آنها و تأمین عدالت برای قربانیان این حملههاست.

شورای امنیت ملی :بحث روی
چگونگی نظام پیش از وقت است
راه مدنیت :رحمتالله اندر ،سخنگوی
شورای امنیت ملی کشور در واکنش به
گفتههای هیات گروه طالبان در تهران
گفت که بحث روی چگونگی نظام پیش از
وقت است .در رشایط اکنون افغانها
منتظر هستند که آتش جنگ خاموش
شود.
آقای اندر روز سهشنبه (۱۴دلو) در
صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت:
«طالبان پیش از تبرصه در بار ٔه میکانیزم
نظام ،مسوول ریخنت خون مردمند.
اکنون بحث درباره چگونگی نظام تا
حدی پیش از وقت است .همچنان در
رشایط کنونی افغانها منتظرند که آتش
جنگ خاموش شود».
او در ادامه تاکید کرد که جمهوریت در
اصل این مفهوم را دارد که هر تشکیل و
ساختارهای سیاسی در آن جا داده شده
میتواند .اگر طالبان به عوض جنگ و
باند تروریستی به یک جریان فعالیت
سیاسی و تفاهم مبدل شود ،طبیعی
است که در چرت جمهوریت شامل شده
میتواند.
این در حالیست که شامری از اعضای
دفرت سیاسی گروه طالبان دوح ٔه قطر
روز دوشنبه (۱۳دلو) در نشست خربی
در تهران گفته بود که آنها خواهان یک
نظام همهشمول در افغانستانند که از
متامی افغانها منایندگی کرده بتواند.
سهیل شاهین ،عضو هیات طالبان در این
نشست خربی گفته که طالبان حکومت را
بهرسمیت منیشناسد و آن را یک جهت
قضیۀ افغانستان میداند.
همچنین وی در این نشست خربی افزود

که بر اساس توافقنامۀ میان امریکا
و طالبان که در ۲۹ماه فربوری سال
گذشته میالدی امضا شد ،حکومت فعلی
افغانستان در آینده باید لغو شود.
توافقنامه صلح دوحه در ۲۹فربوری
سال گذشته میالدی میان امریکا و گروه
طالبان امضا شد .در این توافقنامۀ
طالبان تعهد کرده بود که متام نیروهایش
را تا اول ماه می سال جاری از افغانستان
خارج کند.
همچنین گروه طالبان در این توافقنامه
متعهد شده که رابطهاش را با گروههای
تروریستی از جمله شبکۀ القاعده قطع
و از خاک افغانستان علیه منافع امریکا
استفاده نکنند .اما وزارت خزانهداری
امریکا با نرش گزارشی گفته که گروه
طالبان و القاعده «متحدان نزدیک» باقی
ماندهاند و القاعده «زیر پوشش حفاظتی
طالبان قویتر شده» و به فعالیتهایش
ادامه میدهد.
این وزارت در گزارشی به بازرس پنتاگون
در خصوص مبارزه با تامین غیرقانونی
مالی تروریزم ،اعالم کرده بود القاعده در
افغانستان با کمک طالبان قدرت گرفته
است.
با این حال ،یک هیات طالبان به رهربی
مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی
گروه طالبان هفت ٔه پیش به ایران رفت و
روز یکشنبه هفته جاری با محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه ایران مالقات کرد.
در این دیدار آقای ظریف از تشکیل یک
حکومت همهشمول با حضور متامی اقوام
و گروههای سیاسی افغانستان ،حامیت
کرد.
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عبدالله:
گفتگوهای صلح هنوز وارد مرحلۀ جدی نشده است
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راه مدنیت :عبدالله عبدالله ،رییس شورای
عالی مصالحۀ ملی گفت که گفتگوهای صلح
هنوز وارد مرحلۀ جدی نشده تا در مورد آجندای
اصلی مذاکره شود ،اما آنچه واضح است ،اینکه
ما به صلح نیاز داریم.
آقای عبدالله روز سهشنبه (۱۴دلو) در دیدار
با شامری از فعاالن حقوق زنان گفت که
برای رسیدن به صلح باید متحد و یکپارچه
باشیم .مطمین باشید که هیچ تصمیمی گرفته
منیشود که در آن حقوق اساسی شهروندان و
نقش آنان در تعیین رسنوشتشان نادیده گرفته
شود.
او تاکید کرد که روند صلح افغانستان در کنار
مذاکرات ،نیازمند تالشهای گروهی در جامعه
است و زنان میتوانند در این روند نقش برجسته
و فعال داشته باشند.
وی در این دیدار افزود که حقوق زنان از ارزشهای
مشرتک ماست و همۀ تیم مذاکرهکننده که شامل
زنان ،عاملان دین و مردان هستند ،از آن دفاع

کردهاند و میکنند.
س شورای عالی مصالحه ملی میافزاید که
ریی 
زنان نصف نفوس کشور را تشکیل میدهند و
نقش آنان در روند صلح مهم و تعیینکننده است.

همچنین آقای عبدالله به زنان اطمینان داد که
هیات مذاکرهکنندۀ دولت ،یکصدا در مذاکرات
صلح از حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان

دفاع کردند.
در این دیدار فعاالن حقوق زنان دیدگاهشان را
پیرامون مذاکرات صلح و ختم جنگ در کشور
با رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در میان
گذاشته ،افزودند« :ما ظرفیتها
و کادرهای ورزیدهیی داریم که
میتوانند در پروسۀ صلح نقش مهمی
را ایفا کنند ».در ادامه این فعاالن از
شایعات موجود دربارۀ حکومت موقت
ابراز نگرانی کرده و از آقای عبدالله
خواستند تا در این باره معلومات دهد.
آنان تاکید کردند که صدای شهروندان
به ویژه زنان ،در روند گفتگوهای صلح
شنیده شود و خواستهای برحقشان
در میز مذاکرات مد نظر گفته شود.
این در حالیست که از از آغاز دور
دوم مذاکرات هیاتهای دوطرف در دوحه
پایتخت قطر بیش از سه هفته سپری میشود ،اما
مذاکرات نتیجهیی در پی نداشته است.

ارگ:
ارادۀ مردم ،حفاظت از جمهوریت است
مدنیـت :دواخانـه مینهپـال ،معـاون
سـخنگوی ریاسـتجمهوری گفتـه کـه عزم و
ارادۀ مـردم بـرای حفاظـت از نظـام کنونـی
جمهـوری اسلامی ،واضـح اسـت .مـردم بـه
غیـر از نظـام جمهوریـت ،هیـچ نظـام دیگری
را قبول ندارند.
آقـای مینهپـال روز سهشـنبه (۱۴دلـو) در
صفحـۀ توییترش نوشـته کـه هـدف آشـکار
ملـت ایـن اسـت کـه حکومـت در روشـنایی
احـکام قانـون اساسـی تـا زمـان تعیینشـده
فعالیـت کنـد.
او در ادامـه تاییـد کـرد کـه ایـن وظیفـه
قانونـی رییسجمهـور اسـت کـه قـدرت را
از طریـق انتخابـات بـه جانشـینش واگذار
کند .
از سـویی هـم ،رحمتالله اندر ،سـخنگوی
دفتر شـورای امنیت ملی نیـز در توییرتش
نوشـته کـه توافقنامـۀ صلـح دوحـه میـان
امریـکا و گـروه طالبان اسـاس مطلق برای
حـل همـه مسـایل بیناالفغانی نیسـت.
آقـای انـدر در ادامـه ترصیـح کـرد کـه
طالبـان پیـش از تبصره در بـار ٔه میکانیـزم
نظـام ،مسـوول ریختن خـون مردمنـد.
ایـن صحبتهـا در حالـی مطرح میشـود که

اخیـرا هیاتهایـی گروه طالبان در سفرشـان
بـه مسـکو و تهـران در مـورد ایجـاد یـک
حکومـت جدید اسلامی در نتیجـۀ مذاکرات
صلـح سـخن گفتهانـد.
شـیرمحمد عبـاس اسـتانکزی ،عضـور هیات
مذاکرهکننـدۀ گـروه طالبـان در یـک نشـت
خبری در مسـکو گفتـه بـود کـه حکومـت
محمـدارشف غنـی ،رییسجمهـوری کشـور
مانـع صلـح اسـت.
او علاوه کـرد کـه بود اگـر آقای غنی اسـتفعا

دهـد ،طالبـان نیز حارض اسـت کـه برای یک
حکومـت جدیـد مذاکره کند.
در روزهـای اخیـر طـرح حکومـت موقـت نیـز

بـه یـک بحـث داغ در رسـانهها مبـدل شـده،
امـا اعضـای هیـات مذاکرهکننـدۀ دولـت روز
یکشـنبه (۱۲دلـو) در نشسـت خبری گفته
بودنـد کـه گروه طالبـان در میز مذاکـرات ،از
موضـوع حکومـت موقـت یـاد نکـرده و اگر در
بیـرون از مذاکـرات مطـرح کردهانـد ،جنبـۀ
تبلیغاتـی دارد .اگـر این گـروه حرف و طرحی
دارد بایـد در میـز مذاکـره رشیک سـازند.
آنهـا در ایـن نشسـت افزونـد کـه در رشایـط
فعلـی ،بحـث حکومـت موقـت مطرح نیسـت
و مبنـا بـرای ایـن هیـات ،اظهـارات رسـمی
اعضـای طالبـان در میـز مذاکـره میباشـد.
در عیـن حـال ،امراللـه صالـح ،معـاون
نخسـت ریاسـتجمهوری روز گذشـته در
صفحـه رسـمی فیسبـوک خـود نوشـته بـود:
«در ایـن روزهـا نوشـتهیی در میـان جامعـه
دستبهدسـت میشـود کـه از نشـانی
مبهـم و بینشـان پخـش شـده و اسـم آن را
گذاشـتهاند راه صلـح و حکومـت رشاکتـی
صلـح .مـن این نوشـته را کـه از آن بـوی البی
تروریسـتها بـه مشـام میرسـد ،خوانـدم.
ایـن بـه اصطالح طرح که تعـدادی را ذوقزده
سـاخته اسـت ،چیـزی بـه جـز از یـک پـروژه
تفرقـه و تضعیـف افغانسـتان نیسـت».

فعالشدن نخستین کارخانه پروسس و بستهبندی برنج در لغمان
راه مدنیـت :فواداحمـدی ،سـخنگوی
وزارت صنعـت و تجـارت کشـور میگویـد کـه
نخسـتین کارخانـۀ پروسـس و بسـتهبندی
برنـج در والیـت لغمان بـه فعالیت آغـاز کرده

وی همچنـان گفتـه کـه این کارخانـه ظرفیت
پروسـس و بسـتهبندی  ۷۵ت ُـن برنـج در یـک
شـبانهروز را دارا میباشـد.
طبـق معلومـات آقای احمـدی ،ایـن کارخانه

اسـت .آقـای احمدی روز سهشـنبه (14دلو)
بـه روزنامـه راه مدنیـت گفـت کـه کـه ایـن
کارخانـه بـا رسمایـۀ ۷۰۰هزار دالـر امریکایی
در چهار جریب زمین فعال شده است.

30تـن از باشـندگان والیـت لغمان را دارای
شـغل کرده اسـت.
همچنیـن او تاکیـد کـرد کـه ایـن کارخانـه
محصوالتـش را بـه والیتهای کنر ،ننگرهار،

نورسـتان و کابـل نیـز عرضـه خواهـد کـرد.
والیـت لغمان در رشق کشـور موقعیـت دارد
و براسـاس معلومـات وزارت زراعـت ،آبیـاری
و مـالداری ،یکـی از والیتهایـی اسـت کـه
در آن برنـج بـه پیامنـۀ زیـاد کاشـت و تولیـد
میشـود .براسـاس معلومـات وزارت زراعـت،
حاصلات برنـج لغمان در سـال جـاری
خورشـیدی بـه ۱۵هـزار تـن رسـیده اسـت.
وزارت زراعـت مـاه گذشـته اعلام کـرده بـود
کـه گـزارش ایـن وزارت همـراه بـا ادارۀ ملـی
احصاییـه و معلومـات کشـور نشـان میدهـد
کاشـت و برداشـت برنـج در سـال ۱۳۹۹
خورشـیدی در مقایسـه بـا سـال گذشـته،
حـدود ۱۵درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
براسـاس گفتههـای ایـن وزارت ،حاصلات
برنـج در سـال جـاری بـه ۴۴۰هـزار مرتیـک
تن رسـیده اسـت ،درحالی که سـال گذشـته
در مجمـوع ۳۸۳هـزار مرتیـک تـن برنـج در
کشـور تولید شـده بود .امسـال در تناسب به
سـال گذشـته ۵۷هـزار تـن برنج بیشتر برنج
تولید شـده اسـت.

***

دستگیرشدن یک شبکه ۱۱نفری از
استخبارات طالبان در هرات
راه مدنیت :سید وحید قتالی ،والی والیت
هرات میگوید که یک شبکه ۱۱نفری تروریستان
حرفهیی از اعضای استخبارات گروه طالبان در این
والیت از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت
هرات بازداشت شدند.
آقای قتالی روز سهشنبه (۱۴دلو) در یک نشست
خربی گفت که افراد بازداشت شده اعضای بخش
استخبارات گروه طالبان بودند و در چندین مورد
ترور ،جابهجایی ماینهای مقناطیسی و حمله
بر رسبازان و پوستههای امنیتی پولیس نقش
داشتند.
وی ترصیح کرد که این گروه قصد داشتند تا شش
حمله تروریستی دیگر را هم در طی روزهای پیشرو
علیه مردم و نیروهای امنیتی انجام دهند ،اما پیش
از رسیدن هدف ،بازداشت شدند.
بر اساس معلومات مقامهای محلی هرات ،اعضای
این شبکه در ۱۱رویداد تروریستی ،بهشمول حمله
بر کنسولگری ایاالت متحده امریکا در هرات
دست دارند.
حمله گروه طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر
هرات به تاریخ ( ۲۲سنبله) سال ۱۳۹۲خورشیدی
انجام شد .این حمله دستکم دو کشته و
۱۸زخمی بر جا گذاشت .هر دو قربانی این حمله
افغان بودند.
همچنان در این حمله پنجتن از مهاجامن نیز در
جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
سفارت آمریکا در کابل در آن زمان نیز در توییرت
خود از سالمت همه کارکنان کنسولگری هرات
خرب داد.
همچنین مسووالن محلی هرات میگویند که
از نزد این افراد مقداری جنگافزار ،مببهای
دستی ،تفنگچه و کالشینکوفهای خف هکُندار،
ماینهای مغناطیسی ،مببهای دستساز،
فیوزهای انفجاردهنده ،ماینهای ریموت کنرتل،
مواد انفجاری با قدرت تخریبی زیاد ،و مهامت
بهدست آمده است.
آقای قتالی در این نشست خربی اطمینان داد که
نیروهای امنیتی با هر پدیدهیی که ثبات ،امنیت و
نظم این والیت را برهم بزند مبارزه میکنند.
این در حالیست که پیش از این ،اعضای یک
هیات مجلس منایندگان مدعی شدند که در
هرات ۱۶۸گروه تروریستی فعالیت دارد و از این
میان ۲۲گروه بسیار خطرناک هستند و از سوی
کشورهای همسایه پشتیبانی میشوند.

تولیدجوجهمرغ گوشتی
در بلخ افزایش یافته است
راه مدنیت :فواد احمدی ،سخنگوی وزارت
صنعت و تجارت گفت که میزان تولید
کارخانههای جوجهمرغ در والیت بلخ افزایش
یافته است .این کارخانهها ماهانه ۵۰۰هزار
جوجهمرغ گوشتی تولید میکنند.
آقای احمدی روز سهشنبه (۱۴دلو) گفت که در
حال حارض پنج کارخانۀ تولیدی جوجهمرغ در
والیت بلخ فعالیت دارد.
به گفتۀ وی ،شامری از این کارخانهها از هشت
سال به اینسو با رسمایههای مختلف در والیت
بلخ فعالیت دارند.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت تاکید کرد
که کارخانههای تولیدی جوجهمرغ گوشتی
در والیت بلخ ،تخمهای مورد نیازشان را جهت
تولید جوجهمرغ از کشورهای ایران ،پاکستان و
اوزبیکستان وارد میکنند.
طبق معلومات او ،این کارخانهها روزانه ۴۰تُن
گوشت مرغ را به بازارهای بلخ و والیات همجوار
عرضه و به فروش میرسانند.

آقای احمدی عالوه کرد که بنابر ا ٓمارها،
افغانستان در تولید گوشت و تخممرغ به
خودکفایی نزدیک شده و واردات این اقالم
نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری
داشته است.
افغانستان در دو دهه گذشته با کمکهای مالی
جامعه جهانی ،دولت و رسمایهگذاری خصوصی
حدود دههزار فارم مرغداری به فعالیت آغاز
منودهاند .هنوز با توجه به نیاز روزافزون مرصف
گوشت و تخم مرغ در کشور میتوان گفت که
تولید گوشت و تخم داخلی پاسخگوی نیاز
مرصف داخلی نیست.
براساس گزارش در حال حارض برای بیشرت از
 ۸۱۰۴۱تن از هموطنان ما در این سکتور زمینه
اشتغال فراهم گردیده است و همچنان بیشرت
از  ۱۰۵۰۰۰تن از هموطنان ما به شکل غیر
مستقیم در این سکتور مشغول فعالیت هستند.

دانش :وقت آن است که قضیه بهسود به صورت اساسی و ریشهیی حل شود
رسور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری میگوید وقت آن است که قضیه بهسود و تنشهای ایجاد شده به صورت اساسی و ریشهیی حل گردد تا مردم منطقه از نگرانیها و آسیبهای پیاپی مصون شوند.
آقای دانش روز سهشنبه (۱۴دلو) در پیوند به اعزام هیات با صالحیت دولتی برای بررسی حادثه بهسود ،از بزرگان ،شخصیتهای سیاسی ،علام ،متنفذان و همه مردم در منطقه خواسته است که با خویشنتداری کامل
با این هیات همکاری کنند .او افزوده است که دولت نسبت به تامین امنیت بزرگراهها و مناطق هزارهجات به ویژه بزرگراه میدان-جلریز-بهسود متعهد و مکلف است و برای تحقق این هدف از همه تالش و کوشش خود
کار خواهد گرفت.
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تقابل شکنندۀ دو قوا؛ همنوایی با مخالفان مردمساالری

«درموجودیتطالبان،حفظدستآوردهاناممکناست»
سید مهدی حسینی گزارشگر

در روزهـای اخیـر رییـس مجلـس مناینـدگان بـه
عنـوان نهـاد قانونگـذار بـه نحـوی تریبـون مخالفـان
نظـام قـرار گرفـت و حامیت خود را از تشـکیل حکومت
موقـت اعلام کـرد .هرچنـد ایـن موضعگیـری بـا
واکنشهـای گسترده همـراه بود ،اما اثرهـای منفی آن
به حجم نگرانیها از بحران موجود افزود.
پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه پارملـان بهعنـوان یک
نهـاد قانونگـذار و ناظـر بر اعامل حکومت ،چه نقشـی
در قضایـای ملـی ایفـا کـرده و نحـوۀ همـکاری میـان
قـوای مقننـه و اجراییـه در چـه سـطحی برقرار اسـت؟
عبدالسـتار حسـینی؛ عضـو مجلـس مناینـدگان در
گفتگـو بـا روزنامـه راه مدنیـت میگویـد کـه مجلـس
مناینـدگان پـس از دو سـال بیتوجهـی و سـکوت،
اکنـون خـود را مکلف دانسـته در قضایـای مهم صلح و
جنـگ دخیـل بسـازد.
بـه ترصیـح ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان ،اعضـای
مجلـس بهعنـوان مناینـدگان مـردم ،از توافقنامـه
امریـکا و طالبـان هیچگونـه آگاهی ندارنـد و طرفهای
دخیـل در رونـد صلـح ،همواره تلاش کـرده منایندگان
مـردم را در ابهـام نگـه دارنـد .بنابرایـن ،مجلـس حـاال
مصمم شـده که در قضایای ملی نقش اساسـی داشـته
باشد.
بـه گفتـه ایـن عضـو پارملـان،
مجلـس هیچگاهـی در تقابـل
بـا حکومـت قـرار نگرفتـه ،امـا
ایـن حکومـت اسـت کـه بـا
خودکامگـی قـوۀ مقننـه را تحت
تاثیـر قـرار میدهـد کـه گویـا
وکالی مجلـس ،کارمنـدان
حکومتا نـد .
همزمـان بـا ایـن جنجالهـای
داخلـی و بحـث بازنگـری در
توافقنامـۀ ترمـپ و طالبـان،
چهـار مقـام ناتـو بـه رسـانههای
غربـی گفتهانـد رشایطیکـه
برای خـروج نیروهـای امریکایی
گذاشـته شـده بـود ،رعایـت
نشـده و تـا آخر مـاه اپریل سـال
جـاری ،قـرار نیسـت ایـن نیروها
از افغانسـتان خـارج شـوند.
مقامهـای ناتـو و امریکایـی
همچنـان تاکیـد کردهانـد کـه عواقـب یـک خـروج
شـتابزده مـورد سـنجش قـرار گرفتـه و استراتیژی
خـروج محاسبهشـده خواهـد بـود.
خربگـزاری رویترز به نقل از اوانا لونکسـکو؛ سـخنگوی
ناتـو نوشـته کـه ایـن نیروهـا بیشتر از حـد الزم در
افغانسـتان حضور نخواهند داشـت ،امـا حضور و خروج
ایـن نیروهـا مشروط بـه وضعیـت افغانسـتان خواهـد
بود.
بـر اسـاس آمـار مقامهـای ناتـو ،هماکنـون دههـزار
نیـروی خارجـی بهشـمول نیروهـای امریکایـی حضـور
دارنـد و منابعـی از ناتـو هـم در ایـن زمینـه افـزوده کـه
قـرار نیسـت این شمار تا ماه می کم شـود و بعـد از آن،
اینکـه چـه اتفاقـی میافتـد ،مشـخص نیسـت.
گفتگوهـای مسـتقیم دولـت و گروه طالبـان از دوازدهم
مـاه سـپتامرب سـال 2020در دوحـه برگـزار شـد .بـا
اینکـه حـدود شـش ماه از ایـن گفتگوها میگـذرد ،اما
دوطـرف بـه نتیجـه مطلـوب دسـت نیافتهاند.
بـا وجـود گشـودن باب گفتگوها اما در سـایۀ آن ،گراف
خشـونتها از سـوی طالبـان بلنـد رفتـه اسـت .علـت
بنیـادی بلنـد رفتن خشـونتها بـه ایـن برمیگـردد
کـه بـه گفتـۀ آگاهـان امـور ،دولـت ترمـپ بهمنظـور
خـروج نیروهـای خـود از افغانسـتان به گونۀ شـتابزده
توافقنامـۀ صلـح بـا طالبـان را امضـا کـرد .بـر اسـاس
تحلیلهـا ،ایـن توافـق بـه هـدف خـروج بود نـه کاهش
خشـونتها در کشـور و ثبـات دایمی برای افغانسـتان.
شماری از آگاهـان معتقدنـد کـه دیگـر ظرفیـت حضور

بـرای نیروهـای ناتـو بهشـمول نیروهـای خارجـی در
افغانسـتان باقـی منانـده اسـت.
جاویـد کوهسـتانی؛ آگاه امـور بـه روزنامـه راه مدنیـت
گفـت کـه بـه تناسـب شـکافهای عمیـق اجتامعـی
و سیاسـیکـه پـس از دونالـد ترمـپ در امریـکا وجـود
دارد ،بایـدن تاکنـون در سیاسـت خارجـی خـود بـه
گونـۀ واضح در قبال افغانسـتان اشـارۀ نداشـته اسـت.
بههمیـن منظـور دیـده میشـود کـه ظرفیـت حضـور
بـرای امریکاییهـا باقـی منانـده و منیخواهـد کـه بـا
افزایـش نیـرو ،خـود را با وضعیـت موجود بیشتر درگیر
سـازد.
ایـن آگاه نظامـی بـا اشـاره بـه اینکـه دسـتآوردهای
افغانسـتان درحـال از دسـت رفتن اسـت ،تاکیـد کـرد
وقتـی امریکاییهـا و ناتـو قـادر بـه افزایـش نیروهـا در
ایـن کشـور نباشـند ،در موجودیـت طالبـان ،حفـظ
دسـتآوردها ناممکـن اسـت.
کوهسـتانی معلوماتـی را ارایـه کـرد کـه طرفهـای
جنـگ و صلـح افغانسـتان بـر رس ایجـاد یـک حکومـت
مشترک سهسـاله تلاش دارنـد و در چارچـوب ایـن
حکومـت ،نیروهـای داخلـی و بیرونـی قـدرت سـهیم
و بعـد از سـه سـال ،انتخابـات برگـزار شـود تـا بـر رس

مسـایل کشـور بـه نتیجه برسـند کـه البتـه ،براینـد این
حکومـت و نتیجـۀ انتخابـات بـا حضور نظامـی خارجی
بهـای سـنگینی هـم به مـردم افغانسـتان و هـم به خود
خارجیهـا خواهـد داشـت.
او معتقـد اسـت بـا وجـود نبـود ظرفیـت بـرای حضـور

این موضوع هرچند در
رسانههای بینالمللی بازتاب
گسترده یافت ،اما وزارت
خارجه ایران اعالم کرده که
دولت ایران در دیدار با
هیات طالبان چنین خواستی
را مطرح نکرده است.
در این ارتباط ،امراهلل صالح؛
معاون اول ریاستجمهوری
نوشت که راه صلح و
حکومت شراکتی صلح از
نشانی مبهم نشر و پخش
میشود ،چیزی که جز
پروژهیی برای ایجاد تفرقه و
تضعیف افغانستان نیست.

بیشتر امریکاییها در افغانسـتان ،بخشـی از نیروهای
خارجـی تا عملیشـدن حکومت مشترک بـرای نظارت
از وضعیـت باقـی خواهنـد بـود« .البته حضـور نیروهای

خارجـی تـا سهسـال آینـده مطـرح اسـت ،تـا
زمـان برگـزاری انتخابـات طـی سهسـال آینـده.
تـا اینکـه انتقـال قـدرت در بخشهـای ملکـی

جاوید کوهستانی؛ آگاه

امور به روزنامه راه مدنیت
گفت که به تناسب

شکافهای عمیق اجتماعی و
سیاسیکه پس از دونالد

ترمپ در امریکا وجود دارد،
بایدن تاکنون در سیاست

خارجی خود به گونۀ واضح

در قبال افغانستان اشارۀ
نداشته است.

و نظامـی ادغـام و سـاختارها مشترک شـود،
بخشـی از نیروهـای خارجـی بـرای نظـارت از
وضعیـت هسـتند».

تحـوالت جدیـد در واشـنگنت و همینطـور سـفر
گـروه طالبان بـه ایران ،فرصت را بـرای مخالفان
حکومت افغانسـتان بیشتر همـوار کـرد .با روی
کار آمدن بایدن در کاخ سـفید ،دولت پاکسـتان
بـه رسعـت از ادارۀ جدیـد بایـدن خواسـت کـه
فرصـت پیشآمـده در رونـد صلـح افغانسـتان را
حفـظ و رونـد خـروج خـود را پیگیـری کنـد.
ایـران در دیـدار بـا مالعبدالغنـی بـرادر؛ معـاون
گـروه طالبـان گفته کـه تهران از ایجـاد حکومت
همهشـمول اسلامی در افغانسـتان حامیـت
میکنـد.
ایـن موضـوع هرچنـد در رسـانههای بیناملللی
بازتـاب گسترده یافـت ،امـا وزارت خارجـه ایران
اعلام کـرده کـه دولـت ایـران در دیدار بـا هیات
طالبـان چنیـن خواسـتی را مطرح نکرده اسـت.
در ایـن ارتبـاط ،امراللـه صالـح؛ معـاون اول
ریاسـتجمهوری نوشـت که راه صلح و حکومت
رشاکتـی صلـح از نشـانی مبهـم نشر و پخـش
میشـود ،چیـزی کـه جـز پروژهیـی بـرای ایجـاد
تفرقـه و تضعیـف افغانسـتان نیسـت.
بـه گفتـۀ امراللـه صالـح ،چنیـن طرحهایـی،
افغانسـتان را فاقـد مرکزیـت ،بروکراتیـک و
سیاسـی میسـازد؛ آنچـه در آن رصاحـت و
وضاحـت دارد ،ایجاد جایـگاه مطمین و بیخلل
بـرای طالبـان و پاکسـتان اسـت.
***

یادداشت

ناامیدی از قدرت بزرگ
پنا ه به قدرتهای کوچک
محمد هادی ابراهیمی
در بیســت و دوم جنــوری ســال روان ،دولــت تــازۀ امریــکا اعــام داشــت
توافقنامهیــی کــه میــان طالبــان و دولــت ترمــپ منعقــد شــده را بازنگــری
میکنــد .همینطــور آنتونــی بلینکــن ،وزیــر پیشــنهادی بایــدن بــرای وزارت
خارجــۀ امریــکا نیــز گفتــه کــه وزارت خارجــۀ ایــن کشــور ،در حــال بازنگــری
توافقنامۀ طالبان و امریکاست.
ایــن تصمیــم بایــدن برگرفتــه از سیاســت کلــی دموکراتهــا در قبــال نقــش
امریــکا بهعنــوان هژمــون و ژانــدارم جهانــی اســت .دموکراتهــا بیشــر از
آنکــه بــه مصــارف مالــی جنگهــا بیندیشــیند ،بــه پرســتیژ و جایــگاه امریــکا در
جهــان احــرام میگذارنــد و منیخواهنــد خــروج امریــکا از افغانســتان ،باعــث
ایجــاد کشــمکش در افغانســتان و لطمــه زدن بــه اعتبــار امریــکا شــود.
آنچــه دموکراتهــا و بایــدن از آن هــراس دارنــد ،تبدیــل شــدن افغانســتان بــه
ویتنــام دوم بــرای امریــکا و همینطــور بــه پایــگاه تروریــزم بیناملللــی اســت.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه دولــت بایــدن حتــی حــق دارد توافقنامــۀ طالبــان و
دولــت ترمــپ را ملغــی و باطــل اعــام کــرده و بــه مــواد آن پایبنــد منانــد ،چراکــه
ایــن توافقنامــه ،توافــق میــان دولــت و گــروه طالبــان میباشــد و اعتبــار آن
وابســته بــه دولــت ترمــپ اســت نــه حکومــت امریــکا.
ایــن توافقنامــه مســیر کنگــره را پشــت رس نگذاشــته و بــه همیــن جهــت از
حیثیــت حقوقــی باالیــی برخــوردار نیســت و هــر دولتــی میتوانــد ایــن
توافقنامــه را ملغــی و باطــل اعــام کــرده و بــه مــواد آن پایبنــد منانــد.
بــه همیــن جهــت ،اعــامِ دولــت بایــدن در مــورد بازنگــری توافقنامــه و توانایــی
ایــن دولــت در ملغـی و باطــل کــردن آن ،باعــث ایجــاد هــراس در جنــاح طالبــان
شــده اســت.
سیاســت دولــت ترمــپ و کارکــرد زملــی خلیــلزاد ،هــر نتیجــۀ احتاملــی
داشــته باشــد ،یــک نتیجــۀ قطعــی دارد و آن هــم پیــروزی نســبی طالبــان در
دو ســال گذشــته بــه دلیــل حاتمبخش ـیِ ترمــپ و خلی ـلزاد اســت .ترمــپ کــه
نگاهــی ابــزاری و کمپاینــی بــه مســالۀ صلــح در افغانســتان داشــت و دنبــال
ایــن بــود کــه هرچــه زودتــر بــه وعدههــای کمپایــن انتخابات ـیاش عمــل کــرده
و نیروهــای امریکایــی را از افغانســتان بیــرون بکشــد ،هــر امتیــازی کــه طالبــان
میخواســتند در خدمتشــان قــرار داد .طالبــان بــا سیاســتهای اشــتباه
زملــی خلی ـلزاد ،از یــک گــروه تروریســتی ،بــه یــک گــروه مــروع بــدل شــد و
بــا امریــکا رس میــز مذاکــره و توافــق نشســتند.
گــروه طالبــان توانســتند بــا فشــارهای زملــی خلی ـلزاد بــر دولــت افغانســتان،
پنجهــزار نیــروی جنگــی خودشــان را از زنــدان آزاد کــرده و بــه ماشــین جنگــی
خــود قــوت ببخشــند .همینطــور توانســتند تبدیــل بــه طــرف مذاکــره بــرای
امریــکا شــده و بــا ایــن جایــگاه خــود ،از مرشوعیــت نســبی برخــوردار شــوند
و بتواننــد بهعنــوان یــک جنــاح سیاســی ،در کشــورهای منطقــه بــه ســفر
بپردازنــد.
بــا روی کارآمــدن بایــدن ،دورانِ خــوب طالبــان رو بــه پایــان م ـیرود و طالبــان
نیــز ایــن خطــر را احســاس کردهانــد کــه دولــت بایــدن ،نــه ماننــد ترمــپ قصــد
فــرار شــتابزده از افغانســتان دارد و نــه هــم از مذاکــرات صلــح بهعنــوان
تکــت انتخاباتــی اســتفاده میکنــد ،بــل ایــن دولــت هــم بــه پرســتیژ امریــکا
توجــه دارد و هــم بــه دلیــل نزدیکــی بــا ناتــو ،میــل چندانــی بــه خــروج رسیــع و
شــتابزده از افغانســتان نــدارد.
همیــن احســاس خطــر باعــث شــده کــه طالبــان ،اقــدام بــه ســفرهای منطقهیــی
کننــد .ســفرهای منطقهیــی طالبــان بدیــن خاطــر اســت کــه آنــان از ناحیــۀ
دولــت جدیــد امریــکا احســاس خطــر کردهانــد و گــان میکننــد حامیــت
امریــکا را از دســت خواهنــد داد .همیشــه وقتــی پــای قــدرت بــزرگ از میــدان
کوتــاه میشــود ،قدرتهــای کوچــک پــا بــه عرصــۀ میــدان میگذارنــد.
ایــن رفتــار طالبــان ،رفتــاری تــازه نیســت .طالبــان همــواره چنیــن بودهانــد.
گویــا ایــن گــروه همیشــه بایــد تحــت چــر حامیــت یــک دولــت خارجــی باشــند،
آن دولــت خارجــی میتوانــد امریــکا باشــد ،یــا هــر کشــور همســایه و ذینفــع
دیگــری .شــبیه همیــن رفتــار طالبــان ،در ســال ،۲۰۱۸وقتــی ترمــپ بــه دلیــل
کشــته شــدن یــک نظامــی امریکایــی مذاکــره بــا طالبــان را مــرده اعــام کــرد،
دیــده شــد.
پــس از توییــت ترمــپ مبنــی بــر مــردن مذاکــره بــا طالبــان ،ایــن گــروه بالفاصلــه
ســفرهای منطقهیــی خــود بــه ایــران ،پاکســتان و روســیه را آغــاز کردنــد .طالبــان
در ســال ۲۰۱۸هــان کاری را انجــام دادنــد کــه اکنــون انجــام میدهنــد و آن
هــم پنــاه بــردن بــه قدرتهــای کوچــک هنــگام هــراس از دســت دادن حامیــت
قــدرت بــزرگ یعنــی امریکاســت.
چنیــن رفتارهــای طالبــان ،مخصــوص بــه دو ســال گذشــته و رونــد صلح نیســت،
طالبــان حتــی در زمــان حاکمیــت خــود هــم همینگونــه رفتــار میکردنــد.
زمانــی کــه در ســالهای ۱۹۹۸و بــه حامیــت رشکــت نفتــی یونیــکال ،طالبــان
در نزدیکــی ارتبــاط رســمی بــا امریــکا بودنــد ،ارتبــاط و فرمانبــرداری خــود را
از پاکســتان کــم کردنــد.
وقتــی گزینــۀ امریــکا و بــه رســمیت شناختهشــدن از ســوی ســازمان ملــل متحــد
بــرای طالبــان مطــرح شــده بــود ،طالبــان دیگــر بســان گذشــته از پاکســتان
حرفشــنوی نداشــتند .در هــان ســالها بــود کــه طالبــان درخواســت
پاکســتان مبنــی بربازشــناخنت خــط دیورنــد بهعنــوان مــرز رســمی را رد کردنــد
و مدعــی شــدند تــا زمانــی کــه از ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه رســمیت
شــناخته نشــوند ،چنیــن نخواهنــد کــرد.
البتــه رسپیچــی طالبــان از پاکســتان بــه ایــن حــد محــدود منانــد ،بــل طالبــان
در قبــال کاروانهــای تجارتــی پاکســتان خواســتار مالیــات شــدند .مــا محمــد
غــوث ،یکــی از بنیانگــذاران طالبــان و وزیــر امــور خارجــۀ طالبــان ،بــه مقامــات
پاکســتانی در مــورد کاالهــای مخصــوص افغانســتان و صــادرات آن ،قیــودی
وضــع کــرد .از ایــن رو ،همزمــان بــا نزدیــک شــدن طالبــان بــه امریــکا ،طالبــان
از حامــی همیشــگی خــود پاکســتان نیــز دور شــدند.
بــا توجــه بــه تاریــخ طالبــان ،بهخوبــی میتــوان درک کــرد کــه ایــن گــروه

یـادداشــت
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بزرگرتین اقتصادجهان
در آستانه تغییر
نازنین خلیلیپور

پـس از انتخابـات ریاسـتجمهوری
امریـکا یـک تغییـر بنیـادی در آرایـش
سیاسـی بزرگتریـن اقتصـاد جهـان
بهوجـود آمـده اسـت .بـا اسـتقرار
رییسجمهـور دموکـرات و دو مجلـس
همسـو بـا آن (سـنا و مجلـس منایندگان
دموکـرات) زمینـه برای تحقق شـعارهای
حـزب آبـی در ایـاالت متحـده فراهـم
شـده اسـت .یکـی از وعدههـای مهـم
ایـن طیـف سیاسـی ،اجـرای بزرگترین
برنامـه رسمایهگـذاری زیرسـاختی در
تاریـخ ایـن کشـور و بـه تبـع آن جهـان
اسـت.
ایـن برنامـه هـم در زیرسـاختهای
عمرانـی رسمایهگـذاری خواهـد کـرد
و هـم بـه تشـویق و تزریـق منابـع بـه
حـوزه انرژیهـای پـاک و نویـن متمرکـز
خواهـد شـد .بـرآورد میشـود کـه انـدازه
ایـن برنامـه محـرک اقتصادی بـه حدود
۲تریلیـون دالـر بالـغ شـود.
از سـوی دیگـر ،زمزمههایـی وجـود دارد
کـه دموکراتهـا قصـد دارنـد ارزش
چکهـای ۶۰۰دالـری کمـک کرونایـی
ارسـالی بـه خانوارهـا را بـه ۲۰۰۰دالـر
افزایـش دهنـد .اکثر بانکهـای
رسمایهگـذاری پیشبینـی کردهانـد
کـه ایـن برنامههـای حامیتـی تـا یـک
تریلیـون دالـر هزینـه اضافـی در سـال
 ۲۰۲۱بـرای دولـت امریکا دربر داشـته
باشـد.
بـا توجـه بـه گرایـش عمـده فعلـی مبنی
بـر تامیـن منابـع ایـن کرسیهـا از
محـل فـروش اوراق قرضـه از یـک سـو و
حضـور بانـک مرکـزی در سـمت خرید از
سـوی دیگـر ،انتظـار مـیرود کـه اجرای
برنامههـای اقتصـادی حـزب آبـی در
سـال  ۲۰۲۱پیـامآور تداوم رونق نسـبی
کنونـی در بازارهـای مالـی و کاالیـی
جهـان بـا چاشـنی کاهـش ارزش دالـر
و رشـد موقـت فعالیتهـای اقتصـادی
باشـد؛ رشایطـی کـه از ایـن زاویـه بـرای
اقتصادهـای صادرکننـده نظیـر ایـران
و رشکتهـای بـورس آن بـه جهـت
پشـتیبانی از نرخهـای بـاالی فعلـی
کامودیتیهـا و مـواد خـام کماکان نوید
بخـش تلقـی میشـود.

خراسان بزرگ
خراسـان از معروفتریـن آثـار غبـار بـه
شمار مـیرود کـه وی پیرامـون رسزمین
خراسـان بـزرگ نوشـته اسـت.
غبـار در ایـن رسـاله ،از خراسـان بـزرگ
نـام مـی بـرد و مرزهـای آن را ،از شمال
بـه مـرو ،از جنـوب بـه سیسـتان ،از رشق
بـه کابـل و از غـرب بـه نیشـابور ترسـیم
مـی کند.
«محمـد آصـف گلـزاد» ،محقـق و
پژوهشـگر در مقدمـه ایـن اثـر آورده
اسـت :آفتـاب هرگز منیمیرد و خراسـان
یـا کشـور آفتـاب نیـز بـا اینکـه بارهـا از
سـوی تاراجگـران و تاجـران خـون ،آتش
و دود ،در معـرض تهاجـم قرار گرفت ،اما
هـر بـار از زیـر خاکستر حـوادث قامـت
افراشـته و چـون دژی اسـتوار بـر بلندای
تاریـخ و فرهنـگ خـود را تثبـت کـرد.
پـس بایـد پذیرفـت که نـام «خراسـان» یا
رسزمیـن خورشـید بـا واژههـای «کیمیـا»
و «عنقـا» گـره خـورده و جاودانـه ماندگار
است.
در ایـن کتـاب ،غبـار پیرامون نام ،ریشـه
و جغرافیـای تاریخـی خراسـان بـزرگ و
خراسـان خـاص ،مطالب مهمـی را بیان
کرده اسـت.
بـه بـاور غبـار ،هـرات در ایـن میـان،
جایگاهـی چـون «مرواریـد خراسـان» را
داراسـت.ر
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مرد تاریخی افغانستان

در سال  ۱۳۲۸خورشیدی ،دوره هفتم انتخابات شورای ملی در کابل بر گزار شد .غالم محمد غبار ،در این دوره به نمایندگی از طرف مردم کابل به
شورای ملی راه یافت .وی در شورای ملی به همراه شمار دیگری از روشنفکران ،حزبی را به نام وطن تشکیل داد.

تهیه و گردآوری :نجمه رسا

میرغالممحمـد غبار زادۀ کابل بود .شـهری که دهههاسـت
کـه تغییـر و تبدیـل سیاسـی و اجتامعـی را تجربـه کـرده و
همچنان نیز بر این مسیر پیش میرود.
ی غبـار مصـادف بـا زمانـی بـود کـه افغانسـتان
دوران جوانـ 
آرام آرام نشـان مـیداد کـه وارد مقدمـات یـک تحـول
اجتامعیشـده اسـت .سـالهای پرآشـوب اوجگیـری جنبش
اسـتقاللخواهی و مرشوطیـت ،احـراز اسـتقالل و نهضـت
امانـی.
در کابـل روزنامـه منتشر میشـد ،کتابخانههـای شـخصی
شـکل میگرفـت و حلقههـای مریـی و غیرمریـی
روشـنفکری خـود را نشـان مـیداد.
بیشتر اعضـای خانـواده غبـار ،کارمنـدان ارشـد
دولتـی بودنـد و خـود وی نیـز از دوران جوانـی
جزو کارمندان دولت شـد .بیشتر اعضای خانواده
غالممحمـد غبـار ،کارمنـدان ارشـد دولتـی بودنـد
و خـود وی نیـز از دوران جوانـی جـزو کارمنـدان
دولت شـد .اواخـر پادشـاهی امیـر حبیبالله خان
بـود کـه غبار بـه جنبش جوانـان افغان پیوسـت .او
همزمـان بـه مطالعـه در تاریـخ و مسـایل اجتامعی
پرداخـت و هنـوز چنـد سـالی نگذشـته بـود کـه
یکـی از صاحبنظـران مطـرح افغانسـتان در زمینه
تاریخ شـد.
اولیـن کار دولتـی آقـای غبـار ،کارمنـد گمرگ در
سـال ۱۲۹۶خورشـیدی بـود و دو سـال بعـد هـم
کارمنـد «کوتوالـی کابـل» شـد .در  ۹قـوس ۱۲۹۹
خورشـیدی ،غلام محمـد غبـار ،نرشیـه «سـتاره
افغـان» در جبـل السراج کابـل منتشر کـرد.
در سـال ۱۳۰۰خورشـیدی کـه شـجاع الدولـه
حاکـم هرات شـد ،غبار در همـکاری با وی ،یکی
از اعضـای ارشـد ریاسـت تنظمیـه هـرات بـود.

محمد انس خان وزیر
اطالعات دولت وقت،
غبـــار را رسم ًا به
وزارت اطالعات خواست
تا در حدود چهل جلدی
را که غبار بهدست
آورده بود (حشمت خلیل
غبار این نسخه ها را در
جریان چاپ کتاب طبق
قرارداد فوقالذکر از
مطبعه گرفته بود) پس
بگیرند.

سـه
سـا ل
بعد ،او

مناینـده بازرگانـی دولـت امـان اللـه خان در مسـکو شـد و در
همان سـال بـه همـراه نادرخان که سـفیر افغانسـتان در فرانسـه
شـده بود به آن کشـور رفت و به عنوان منشـی سـفارت مدتی
را در آنجـا سـپری کـرد و در سـال  ۱۳۱۰رس منشـی سـفارت
افغانسـتان در برلیـن شـد.
غبـار از بنیانگـذاران انجمـن ادبـی کابـل بـود کـه بـه همـراه
کسـانی چـون محمدانـور بسـمل ،قـاری عبداللـه ،عبدالحـق
بیتـاب ،رسور گویـا ،عبدالعلـی مسـتغنی و تعـدادی دیگر این
انجمـن را بنیـاد گذاشـت.
یکـی از فعالیتهـای مهـم انجمـن ادبـی نشر مجلـه کابل بود
کـه ارگان نرشاتـی انجمـن نیـز محسـوب مـی شـد .غبـار یکی
از نویسـندگان پـرکار ایـن مجلـه بـود و از همان شمارههای
اولیـه سلسـله مقاالتـی را به نـام «افغانسـتان و نگاهی بـه تاریخ
آن» می نوشـت.
مبارزه و زندان
هنوز یک سـال بیشتر از تاسـیس انجمن ادبی کابل نگذشـته

بـود کـه نادر خـان فعالیتهـای غبـار و یارانش را تـاب نیاورد
و او را بـه همـراه تعدادی دیگر از روشـنفکران در سـال ۱۳۱۱
بـه دالیل سیاسـی بازداشـت کـرد .غبار بـه همـراه رسور جویا،
عبدالغفارخـان رسحددار ،محمد ابراهیم صفـا ،عبدالعزیزخان
قندهـاری و چنـد نفـر دیگر ،به مدت چهار سـال زندانی شـد.
ایـن افـراد ،در یکـی از کاروانرساهای تجارتی زندانی شـدند
کـه بـه علـت پربـودن زندان هـای کابل ،بـه زندان تبدیل شـده
بـود و بـه «رسای موتـی» معـروف شـده بـود .او بعد از سـپری
کـردن زنـدان به فراه و سـپس بـه قندهار تبعید شـد.

غبـار در سـال  ۱۳۱۸در حالیکـه در قندهـار در تبعیـد برس می
بـرد ،کتـاب «احمدشـاه بابـا» را تالیـف کـرد و در سـال ۱۳۲۰
بعـد از بازگشـت به کابـل ،به عضویـت انجمن تاریـخ در آمد
و بعـد از آن مدتـی مدیرمسـوول روزنامـه انیس شـد.
او در سـال  ۱۳۳۹خورشـیدی بعـد از سـپری کـردن زنـدان،
مدتـی مشـاور ریاسـت مطبوعـات بـود و بعـد از آن بـه
فعالیتهـای نویسـندگی روی آورد و تـا سـالهای واپسـین
حیـات خـود ،آثـار زیـادی را تالیـف کـرد.
در سـال  ۱۳۲۸خورشـیدی ،دوره هفتم انتخابات شـورای ملی
در کابـل بـر گـزار شـد .غلام محمـد غبـار ،در ایـن دوره بـه
منایندگـی از طـرف مـردم کابـل بـه شـورای ملـی راه یافت.
وی در شـورای ملـی بـه همراه شمار دیگری از روشـنفکران،
حزبـی را به نـام وطن تشـکیل داد.
بـا فـرا رسـیدن زمـان انتخابـات دوره هشـتم شـورای ملـی در
سـال  ،۱۳۳۱غبـار بـار دیگـر از شـهر کابـل کاندیـد شـد ولـی
در ایـن دوره ،حاکمیـت وقـت از انتخـاب شـدن وی و تعـداد
دیگـری از روشـنفکران جلوگیـری کـرد.
مـردم بـه طرفـداری از غبار و دیگـر آزادیخواهـان تظاهرات
کردنـد امـا حکومـت ایـن حرکـت هـا را رسکـوب کـرد و غبار
و چنـد نفـر از رسان حـزب وطـن و خلـق را بازداشـت و مدت
هشـت سـال آنها را زندانـی کرد.
درگذشت
میـر غلام محمـد غبـار در سـال  ۱۳۵۶خورشـیدی ،وقتـی که
بـرای معالجـ ٔه مریضـی معـده بـه برلیـن غربـی رفته بـود وفات
منـود .وی را در شـهدای صالحیـن در شـهر کابـل دفـن
منودنـد.
آثار غالم محمد غبار
افغانستان در مسیر تاریخ
«افغانسـتان در مسـیر تاریـخ» یکـی از مهمتریـن آثـار آقـای

غبـار اسـت کـه تاکنـون چندیـن نوبـت در داخـل و خـارج از
افغانسـتان بـه چاپ رسـیده اسـت.
جلـد اول ایـن کتـاب کـه در سـال  ۱۳۴۶خورشـیدی در زمان
صـدارت هاشـم خـان بـه چـاپ رسـیده بـود ،قبـل از پخـش
توقیـف شـد و فقـط چنـد نسـخه آن از چاپخانـه بیـرون آمـد.
محمـد انـس خـان وزیـر اطالعـات دولـت وقـت ،غبــــار را
رسماً بـه وزارت اطالعـات خواسـت تـا در حـدود چهـل
جلـدی را کـه غبـار بهدسـت آورده بـود (حشـمت خلیـل
غبـار ایـن نسـخه هـا را در جریـان چـاپ کتـاب طبـق قـرارداد
فوقالذکـر از مطبعـه گرفتـه بـود)
پـس بگیرنـد .ایـن وزیـر حکومـت؛ بـا
تهدیـد بـه غبـار گفـت  « :شما قسـمت
زیـاد عمـر خـود را در زنــدان و تبعیـد
گذشـتاندهاید و زنجیـر و زوالنـۀ
زندانهـای افغانستـــــان از دسـت شما
به فغـــان رسـیده اسـت؛ اما باز هم شما
چنیـن کتابـی را مینویسـید؟»
غبـار در جـواب گفـت «:شما منـزل مرا
ندیدهایـد ،بیـن خانـۀ مـن و محبـس
والیـت کابـل رصف یـک دیـوار گلـی
حایـل اسـت ( .آنوقـت منـزل غبـار در
جـادۀ والیـت در جـوار محبـس بـود).
اطاقـی کـه من در منـزل دارم کوچکتر
از اطاقـی اسـت کـه در ایـن زنـدان در
زمــــان حبـس برایـم تخصیـص داده
شـده بـود ،پـس تهدیـد بـه حبـس و
زنـدان اثـری نـدارد
 .نوشتن تاریـخ واقعی مـردم افغانسـتان
را وظیفـۀ خـود میدانسـتم و راه قانونـی
اینسـت کـه تاریخـی را کـه نوشـتهام
را از توقیـف رهـا کنیـــد .حکومـت بـا
وسـایلی کـه دارد میتوانـد بعضـی از
نویسـندگان مسـتخدم خـود را کـه در
گذشـته در تحریـف وقایـع تاریخـی
افغانستـــان امتحان دادهانـد  ،موظف به
نوشتن جوابیـۀ ایـن کتـاب بسـازد».
جلـد دوم «افغانسـتان در مسـیر تاریـخ» :در سـال  ۱۹۷۳در
کابـل تحریـر گردیـد کـه سـالهای پرماجـرای ربـع دوم سـد ٔه
بیسـتم را در بـر میگیـرد .بـه خاطـر اسـتبداد نظـام وقت چاپ
کتـاب در آن زمـان ممکـن منیگـردد و در سـال  ۱۹۹۹در
امریـکا بـه چـاپ میرسـد .بـا روی کار آمـدن حکومـت
نـور محمـد تـره کـی ،ایـن کتـاب در  ۹جـوزای سـال ۱۳۵۷
خورشـیدی از توقیـف رها شـد و در هامن روزهـای اولیه متام
سـه هـزار نسـخه آن بـه فـروش رسـید.
آثار دیگر میرغالممحمد غبار
افغانسـتان و نگاهـی بـه تاریـخ آن )۱۹۳۱(-)۱۳۱۰( ،مجلـ ٔه
کا بل
افغانستان در هندوستان )۱۹۳۲(-)۱۳۱۱( ،مجل ٔه کابل
تاریخ مخترص افغانستان )۱۹۳۲(-)۱۳۱۱( ،سالنام ٔه کابل
تاریخ احمد شاه بابا (( )۱۹۴۳(-)۱۳۲۲کتاب)
امـرای محلـی افغانسـتان ( )۱۳۲۲–۱۳۲۱مجلـ ٔه آریانـا
شمارههای سـالهای ()۱۹۳۴–۱۹۳۳(-)۱۳۲۲–۱۳۲۱
تاریـخ ظهـور اسلام و نفوذ عـرب در افغانسـتان نرش ریاسـت
مطبوعـات ()۱۹۴۷(-)۱۳۲۶
تاریخ قرون اولی ،وزارت معارف ()۱۹۴۷(-)۱۳۲۶
افغانسـتان بـه یـک نظر-ریاسـت مسـتقل مطبوعـات (-)۱۳۲۶
()۱۹۴۷
ادبیات دور ٔه محمدزایی-ریاسـت مسـتقل مطبوعات (-)۱۳۳۱
()۱۹۵۲
تاریخ احزاب سیاسی افغانستان در قرن بیست( ،قلمی)
تاریخ ادبیات افغانستان ،از آغاز دور ٔه تاریخی تا قرن بیستم
خاطرات زندگی غبار

بزرگترین موترساز جهان

یادداشت

از سال  ۲۰۰۹تولید ساالنه موتر در چین از میزان تولید موتر در اتحادیه اروپا ،یا از مجموع تولید موتر در امریکا و جاپان بیشتر شده است.
اکنون چین با تولید ۲۸میلیون موتر در سال رتبه نخست جهانی را به خود اختصاص داده و در میان حیرت جهانی از هر ۳موتر در جهان ،یکی
در کشور چین تولید میشود.
امریکا با ۱۳۰سال قدمت موترسازی و ۸۰سال بهعنوان نخستین کشور تولیدکننده موتر در جهان ،اکنون با تولید حدود ۱۲میلیون موتر در
سال در جایگاه دوم جهان قرار دارد.
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اجتامع

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

بازنگری بر هویت «دانشگاه»
آرزو محمدی

اشاره:
جرارد دالنتی جامعهشـناس انگلیسـی و اسـتاد
جامعهشناسـی و تفکـر سیاسـی و اجتامعی در
دانشـگاه سـاکس اسـت .او همچنین ویراسـتار
مجلـه نظریـه اجتامعـی و از نظریهپـردازان
مشـهور نظریـه اجتامعـی اسـت.
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دوران مدرنیتـه سـازمانیافته ،بـه منزلـه الگوی
رایـج در قـرن بیسـتم پرداختـه اسـت.
نیـز بـه دانشـگاه بـه منزلـه نهـادی نگریسـته

دانشگاهها نهتنها
ارزشهای اجتامعی و

کتـاب دانـش در چالـش از مهمتریـن آثـار
ایـن نویسـنده اسـت .او در ایـن کتـاب بـر روی
موضوعی دسـت گذاشـته که کمتر در مورد آن
بحث شـده اسـت .بنمایـه این اثر ،سـیر تحول
دانـش و دانشـگاه بـه موازات بـروز تحوالت مهم
سـاختاری و نهـادی در جامعه بشری و ارزیابی
جایـگاه دانـش و دانشـگاه در جامعه پسـامدرن
قـرن بیسـتویکم اسـت .بهطـور کلـی وی در
مباحـث خود سـه حـوزه جامعهشناسـی دانش،
نظریـه اجتامعـی مدرنیتـه و مباحـث مربـوط به
آمـوزش عالـی را بههـم پیونـد زده اسـت.
اسـاس ایـن کتـاب را سـه حـوزه کاملا مجـزا
تشـکیل داده اسـت .ایـن سـه حـوزه عبارتنـد
از جامعهشناسـی دانـش ،نظریـه اجتامعـی
مدرنیتـه و مباحـث مربـوط به دانشـگاه از عرص
روشـنگری تـا عصر جهانـی شـدن.
هـدف ایـن کتـاب آن اسـت کـه ایـن سـه حـوزه
متفـاوت ،درکنـار هـم مـورد بحـث قـرار گیـرد و
بدیـن وسـیله ،موضـوع هویت دانشـگاه در قرن
بیسـتویکم بازنگـری شـود.
غـرب در تاریـخ نظامهـای فکـری ،سیاسـی
و اجتامعـی خـود شـاهد منازعـه ریشـهداری
میـان دونـوع مختلـف دانش بوده اسـت :دانش
بهعنـوان علـم و دانـش بـه مثابـه فرهنـگ.
خاسـتگاه این منازعـه به تقابل کالسـیک میان
لوگـوس و دوکسـا یعنی¬دانـش ¬و¬ بـاور در
¬یونـان¬ باسـتان ¬باز¬میگـردد¬؛ تقابلـی¬
کـه¬ بـه ¬برتـری¬ دانـش بـر دموکراسـی
¬منجـر¬ شـد.
نویسـنده سـعی میکنـد رهیافـت نظـری خـود
را در حـوزه جامعهشناسـی دانـش و نظریـه
اجتامعـی مدرنیتـه توضیـح دهـد.
موضـوع مهمـی کـه در ابتـدای کتـاب مطـرح
میشـود؛ تفـاوت میـان دانـش بـه مثابـه علـم
و دانـش بـه مثابـه فرهنـگ اسـت .بـه نظـر
نویسـنده ،دانشـگاه هـم نهادی بـرای باز تولید
علـم اسـت و هـم بـه منزلـه کانـون بازتولیـد
فرهنـگ عمـل میکنـد.
نویسـنده در ادامـه مـروری بـر دانشـگاه در
دوران ظهـور و تحـول مدرنیتـه میکنـد .میراث
مهـم ایـن دوران ،تغییـر تعریـف سـنتی از

کـه میـان دولـت و رسمایـهداری قـرار دارد.
در ایـن دوره دانشـگاه کـه بـه منزلـه نهـادی
در شـهروندی اجتامعـی فعالیـت میکنـد،
چیـزی بیـش از یـک تامینکننـده رصف دانش
ابـزاری اسـت .نویسـنده در ادامـه بـه موضوعی
میپـردازد کـه آن را طـرح تحولسـاز مینامـد.
طـرح تحولسـاز ،بـه تحـول مدرنیتـه در بعـد
فرهنگـی اشـاره میکنـد .همچنیـن از سـقوط
الگوهـای فرهنگـی قدیمـی و ظهـور الگوهـای
فرهنگـی جدیـد در نتیجـه فراینـد دموکراتیـزه
شـدن سـخن میگویـد و بـه نقـد دانشـگاه
بـه منزلـه مرکـز گسترش و نهادینـه سـازی
میپـردازد.
همچنیـن نقـش روشـنفکران را در ایـن زمینـه
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار میدهـد و توضیـح
میدهـد دانشـگاهها نهتنهـا ارزشهـای
اجتامعـی و فرهنگـی را بازتولیـد ،بل مشـکالت
و نارسـاییهای الگوهـای فرهنگـی جامعـه را
رفـع و اصلاح میکننـد .بـه مباحـث بوردیـو در
مـورد آمـوزش و دانشـگاه میپردازد و بـا تکیه بر
نظـرات بوردیـو سـعی میکنـد ،نقـش دانشـگاه
را در ایجـاد دسـتهبندیهای فرهنگـی توضیـح
دهـد .همچنیـن سـیر حرکـت دانشـگاه را از
وضعیـت وابسـتگی بـه دولت به سـمت نزدیکی
بـا بـازار بررسـی میکنـد .موضـوع مهـم در این
جـا ایجـاد الگـوی جدیـدی در زمینـه تولیـد
دانـش اسـت کـه در آن اسـتفاده از دانـش در
تعییـن ماهیت دانـش نقش و اهمیت بیشتری
دارد تـا تولیـد کننـده دانـش .به بحـث در مورد
جهانیشـدن و سـاختاربندی جدید دانشگاهها

دانشـگاه تحـت تاثیـر روشـنگری و شـکلگیری
تعریـف تـازه از دانشـگاه ،بـر پایـه برداشـتی
جدیـد از دانـش و نقـش آن در شـکل دولـت
ملـی اسـت ¬و بـه ظهـور دانشـگاه تودهیـی در

بـر پایه رسمایـهداری اکادمیک میپـردازد .وی
توضیـح میدهـد کـه پدیـده جهانیشـدن بـه
بروز تحوالت بسـیاری در سـطح جوامع انسـانی
منجر شـده اسـت ،اما کلیـه ابعـاد فرهنگ ملی

فرهنگی را بازتولید ،بل
مشکالت و
نارساییهای الگوهای
فرهنگی جامعه را رفع
و اصالح میکنند.

را از میـان نبرده اسـت.
هنـوز دانشـگاه یـک نهـاد ملـی محسـوب
میشـود .تـداوم حیـات بنیانهای ملـی دانش
مانـع رشـد همکاریهـای جهانـی منیشـود،
بـل چنیـن همکاریهایـی را ممکـن میسـازد.
بـه بررسـی انتقـادی نظریـات مهـم ارایـه شـده
درمـورد دانشـگاه پسـامدرن میپـردازد.
در مـورد نظریـات لیوتـار ،باومـن ،دریـدا و
ریدینگـز بحـث میکنـد .هـدف آن اسـت
کـه نشـان دهـد تـا چـه حـد نظریـه دانشـگاه
پسـامدرن و پارادایـم ساختارشـکنی ،مـی
توانـد الگـوی جـای گزینـی را بـرای تحـوالت
کنونـی ارایـه دهـد کـه بـه سـمت پایـان عصر
دانـش روی آورد .نویسـنده بـا رهیافتهـای
ساختارشـکنی اسـتدالل میکنـد که دانشـگاه
به سـمت «خرابـی» پیش منیرود .دانشـگاه در
واقـع یـک نهـاد بـاز اسـت.
در ادامـه بـا جمعبنـدی مباحـث گذشـته
بـه بحـث در مـورد دانشـگاه بـه منزلـه یـک
میـدان فرهنگـی جدیـد میپـردازد .در بخـش
نتیجهگیـری نویسـنده سـناریوی جایگزینـی را
بـرای نقـش دانشـگاه ارایـه میکنـد.
نقشـی که بـرای دانشـگاه پیشـنهاد میکند در
اسـاس یـک نقـش ارتباطـی اسـت کـه بـر پایـه
اهمیـت رو بـه افزایـش شـهروندی فرهنگـی و
تکنالوژیـک تعریـف میشـود .دانشـگاه بر پایه
رابطـه بازتابی میان این سـاختارهای شـناختی
گسترده و دانـش ،بنیـان نهـاده میشـود.
دیدگاه نویسنده نسبت به کتاب
کتاب از منت سـاده ،روان و قابل فهم برخوردار
اسـت .از نظـر ترتیـب زمانـی و سـیر تحـول
موضـوع مـورد بررسـی انسـجام خوبـی دارد.
دالنتـی در ایـن کتـاب بـه دنبـال سـیر تحـول
دانـش و دانشـگاه بـه موازات بـروز تحوالت مهم
سـاختاری و نهـادی در جامعه بشری و ارزیابی
جایـگاه دانـش و دانشـگاه در جامعه پسـامدرن
قـرن بیسـتویکم اسـت.

پدیده جهانیشدن
به بروز تحوالت
بسیاری در سطح
جوامع انسانی منجر
شده است ،اما کلیه
ابعاد فرهنگ ملی را از
میان نربده است.
کتـاب از ایـن نظـر کـه در جهـت
تبییـن موضـوع زوایـای مختلفی
را مـورد بررسـی قـرار داده قابـل
تقدیـر اسـت .کتـاب نگـرش و
نـگاه مـا را به سـمت و سـوی یک
موضـوع جدیـد هدایـت میکند.
نـگاه مـا را نسـبت بـه دانـش و
دانشـگاه وسـعت میبخشـد و در
ذهن مخاطب مسـاله و سـواالت
جدیـدی ایجـاد میکنـد.
مولـف خـوش فکـر بـوده و در
دریافـت مطالـب مـورد توجـه
جامعـه بسـیار موفـق عمـل کرده
اسـت .بـه عبـارت بهتر مطالعـه
کتـاب مـاده اولیه مناسـبی برای
رشوع یـک گفتگـوی جدی راجع
بـه وضعیـت دانـش و دانشـگاه
بـه دسـت میدهـد .ایـن کتـاب نویدبخـش
ایجـاد کارکردهـای مفیـد و جدیـد و اثـر بخـش
دانشـگاه بـرای علـم و جامعـه میباشـد.
***

اکثریت ناراضی!
همه فکر میکنند تخصص آنها سـختترین و
حساسترین تخصص دنیاست و از قدرنشناسی
مردم شاکی هستند
فرهاد قنربی
در جامعـه مـا همه احسـاس مغبونی و شکسـت دارند .همـه معتقدند
ح قشـان خـورده شـده و بـه انـدازه لیاقـت و شایسـتگی خود درآمـد مالی
نداشـته و یـا مـورد تکریـم قـرار من یگیرنـد .همـه فکـر م یکننـد شـغل و
تخصـص آنهـا سـخ تترین و حسـاسترین شـغل و تخصـص دنیاسـت.
همـه از قدرنشناسـی مردم کشـور شـاکی هسـتند .همه معتقدنـد اگر در
کشـور و رسزمیـن دیگـری بـه دنیـا م یآمدنـد احترام و تکریـم بیشتری
داشته و ارزش و قدرشان بیشرت دانسته م یشد.
کارمنـد ناراضـی اسـت کـه چـرا مدیـر از او کار م یخواهـد و قـدرش را
من یدانـد .معلـم ناراضـی اسـت کـه معاشـش کـم ،شـغلش دشـوار و
احرتامش ناچیز اسـت .اسـتاد دانشـگاه معتقد است دانشـجوها ک مشعور
و حقوق و درآمد او کم اسـت .راننده تکسـی مدام در حال فحاشـی اسـت.
نـرس و پرسـتار معتقـد اسـت سـخ تترین شـغل دنیـا را دارد و یـک درصد
از ارزشـش ،احترام من یبینـد .انجنیـر و داکتر کـه مبانـد.
خواننـده و بازیگـر همیشـه عصب یانـد .ورزشـکاری کـه یـک مـدال گرفتـه
معتقـد اسـت هـر کشـور دیگـری بـه دنیـا م یآمـد مـردم مجسـمه او را
سـاخته و مقابـل خان ههایشـان نصـب م یکردنـد .نظامـی و پولیـس
همیشـه ناراحـت اسـت و معتقد اسـت کسـی حـق کوچ کتریـن انتقادی
بـه آنهـا نـدارد.
معتـاد
حتـی
معتقـد اسـت مردم
نامرد ایـن رسزمین
او را فریـب داده
و بـه ایـن رشایـط
کشـاندهاند .دزد و
رشـوهخوار معتقـد
اسـت در حـال
فعالیـت هنری
و اقتصـادی و
فرهنگـی و خدمـت بـه مـردم بـوده کـه ملت نـادان قـدرش را ندانسـته و او
را زندانـی کردهانـد!
سیاسـتمدار و حاکـم معتقد اسـت احرتام و متجیدی کـه لیاقتش را دارد
دریافـت من یکنـد .مناینـده پارملـان ناراضی اسـت کـه چرا دهـان و دندان
کارمنـدی کـه بـه خواسـت غیرقانونـی او احترام نگذاشـته را نشکسـته و
خالصـه همـه و همـه در هـر جایـگاه و شـغلی احسـاس مـی کنـد که یک
اسـتعداد مافـوق بشری داشـت هاند که در این رسزمین قدرشـناخته نشـده
است.
در همـه ایـن نگاههـا کشـور و جامعـه بـه دو بخش تقسـیم می شـود .اول
جامع هیـی کـه «مـن» و انـدک همـکاران مـن در آن رشـد یافت هایـم که هیچ
شـباهتی به دیگران نداشـته و پاک و منزه و درسـتکار هسـتیم؛ در سوی
دیگـر ملـت عق بمانـده ،نادان ،متحجر ،من کنشـناس و زبـان نفهمی قرار
دارد کـه بـه ناچـار مجبور بـه تحمل آنها هسـتیم.
نتیجـه چنیـن نگاهی ،پرورش شـهروندانی حق به جانب و خودبین اسـت
کـه جـز منافـع «مـن واال» چیـزی را من یبینـد و بـه رسـمیت من یشناسـد.
در چنیـن وضعیتـی جامعـه کـم کم به محیطـی خشـن و غیرقابل تحمل
کـه در آن هیچکـس حقـوق دیگـری را بـه رسـمیت منـی شناسـد ،تبدیـل
شـده است.
نتیجه چنین
اولیـن قـدم بـرای توسـعه و
نگاهی ،پرورش
رشـد یـا جامعـه داشتن نـگاه
خودانتقـادی اسـت .بایـد از
شهروندانی حق به
راننـده تکسـی کـه همیشـه در
جانب و خودبین است
حـال فحاشـی اسـت امـا منتظـر
که جز منافع «من
شـب شـلوغ و بارانـی اسـت
واال» چیزی را منیبیند
تـا چنـد برابـر حـق معمولـش
کرایـه طلـب کنـد ،از اسـتاد و
و به رسمیت
معلمـی کـه مـدام از رشایـط
منیشناسد .در چنین
شـکایت دارد امـا یـک شـاگرد
وضعیتی جامعه کم
و محصـل از عملکـرد او راضـی
کم به محیطی خشن و
نیسـت و خـود یـک کتـاب پـس
از فـارغ التحصیلـی از دانشـگاه
غیرقابل تحمل که در
مطالعـه نکرده اسـت ،از پزشـکی
آن هیچکس حقوق
کـه درآمـد روزانـهاش چنـد برابـر
دیگری را به رسمیت
معـاش ماهیانـه یک کارگر اسـت
منی شناسد ،تبدیل
و حـارض بـه پرداخـت مالیـات
نیسـت ،از وکیـل و انجنیـر و
شده است.
کارمنـدی کـه بـا هـزار فریـب از
بـار مسـوولیت خـود شـانه خالـی م یکنـد ،از ورزشـکار و رباتیـککاری که
بـه خاطـر یـک بـار صعود پـول فـراوان از بین املال مـی خـورد ،از خواننده
موسـیقی و بازیگـر سـینامی سـطح پایینی که بـه نام فرهنـگ بزرگترین
آسـی بهای فرهنگـی را وارد کرده اسـت ،از مسـوول و حاکمی کـه توانایی
اداره یـک پـارک را هـم نـدارد امـا بـه ناحـق بـر صندلـی وزارت و پارملـان
و ..تکیـه زده و حقـوق چنـد لکـی دریافـت کـرده و بـا سیاسـتگذاریهای
نادرسـت ،کشـتی شکسـته ایـن کشـور را بیشتر در گل فـرو مـی بـرد و
همـه و همـه؛ مسـوول و مقصر ایجـاد ایـن رشایـط هسـتند و بـرای بهبود
اوضـاع بـه جـای طلـبکار بودن و فحاشـی بـه دیگـران؛ ابتدا بایـد نگاهی
بـه عملکـرد خـود داشـته و کمی هـم نقش خـود در ایجاد ایـن وضعیت را
مـورد توجـه قـرار دهند وگرنـه تا دنیا دنیاسـت این درب بر این پاشـنه کج
و معیـوب چرخیـده و خواهـد چرخیـد.

دانـش و تکـنالوژی

ستاره دنبالهدار هالی

هواوی خالقترین شرکت
در زمینه فناوری بیسیم
رشکتهـای زیـادی در زمینه فناوری بیسـیم فعالیت میکنند ،ولی
در جدیدتریـن آمار منترش شـده ،هـواوی بهعنوان خالقتریـن رشکت در
زمینه فناوریهای بیسیم معرفی شده است.
از منونـه سـاختههای ایـن رشکـت ،تلیفونهـای هوشـمند رسی میـت
هسـتند کـه خـود نشـاندهنده موفقیـت ایـن رشکـت در بـهروز رسـانی
مـداوم فنـاوری اسـت.
بـه گـزارش  incoPatرشکـت هـواوی از ابتـدای سـال میلادی تاکنـون
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بدون شـک دنبالهدار هالی مشـهورترین سـتاره دنبالهدار اسـت .هالی یک دنبالهدار دورهیی اسـت و تقریبا هر 75سـال به مجاورت زمین
باز میگردد و این امکان را برای انسان فراهم میکند که در طول زندگی خود دو بار آن را ببیند.
گـزارش ظهـور دنبالهدارهـا بـه هزاران سـال پیش برمیگـردد .برخی از آنها مهامنهای منظمی هسـتند .مثال :سـتاره دنبالـهدار هالی از زمانی
پیـش از میلاد مسـیح ،هـر 75سـال یـک بـار ظاهـر میشـود .آخرین باری که این سـتاره دنبالهدار مشـاهده شـد در سـال  1986بـود و به نظر
میرسـد کـه بایـد تا سـال  2061یـا  2062صرب کنیـم تا این سـتاره دوباره منایان شـود.
سال دهم شامره  695چهارشـنبه  15دلو

چرا «هالی» از بقیه دنبالهدارها مشهورتر است؟

گردآوردنده :نجمه رسا

غیـر از اینکـه «هالـی» یکـی از معـدود سـتارههای
زودگـذری اسـت کـه میتوانیـم در آسمان ببینیـم
همزمانـی برخـی رویدادهـا مثـل جنـگ و قحطـی بـا
ظهـور ایـن سـتاره دنبالـهدار نیـز در معـروف شـدن آن
نقـش دارد .در اینجـا تعدادی از شـایعات در مورد هالی
را برایتان میگوییم.

حدود  ۸۶۰۷پتنت جدید مربوط به سیسـتمهای فناوری بیسـیم ثبت
کـرده اسـت .بهدیـن ترتیـب هـواوی باالتر از کوالـکام و در صدر فهرسـت
خالقتریـن رشکتهـا قـرار گرفته اسـت.
پس از آن کوالکام با ثبت  ۵۸۰۷و در رده دوم قرار دارد .سـومین رشکت
نیـز مربـوط بـه اوپـو چینـی اسـت کـه  ۵۳۵۳پتنـت ثبـت کـرده و بانـک
اطالعـات آن نیـز در  incoPatقـرار دارد.
در ایـن آمارهـا همچنیـن آمـده اسـت کـه چیـن و ایـاالت متحـده حـدود
۳۲درصـد از پتنتهـای ثبـت شـده در جهـان را سـهم خـود کردهانـد
و پـس از آن جاپـان بـا ۱۵درصـد در رده دوم و کوریـای جنوبـی نیـز بـا
۷درصـد در رده سـوم قـرار دارد.
در گـزارش  incoPatدر مـورد پتنتهـای ثبـت شـده مربـوط بـه فنـاوری
 G5آمـده اسـت :فناوریهـای مربـوط بـه شـبکه ارتباطـات بیسـیم
نقـش مهمـی در توسـعه  G5داشـته و بـا توجـه بـه رقابـت فعلـی موجود
ایـن فنـاوری در آینـده بـه یـک استراتیژیک مهم بـرای رشکتهـا تبدیل
خواهد شـد.
علاوه بـر آن هـواوی در کمـک بـه  GPP3بـرای تهیـه اسـتندردهای G5
پیـشرو اسـت .ایـن اسـتندرد بـرای تهیـه پروتکلهایـی در مخابـرات و
تلیفون همراه اسـتفاده میشـود .پس از این رشکت اریکسـون و کوالکام
بیشتریـن کمـک را بـه ایـن اسـتندردها کردند.
همچنیـن  SCMPتوانسـت اسـتندردهای مربوط بـه  G5را تکمیل کرده
و برنامههـای احتاملـی بـرای ایـن فنـاوری را در مـورد رانندگی خـودکار،
کارخانههـای هوشـمند و جراحـی از راه دور اجرایـی خواهـد کرد.

ابداع یک یخچال عجیب
ل حمل ارایـه داده که برای
یـک رشکـت امریکایی ،نوعی یخچال قاب 
کار کـردن ،نیـازی بـه برق ندارد .یکی از مشـکالت حمل مـواد غذایی در
سـفر ،نداشتن تجهیزات مناسب برای خنک نگهداشتن آنهاست ،زیرا
نگهداشتن مـواد غذایـی بـرای زمـان طوالنـی ،بـه یخچـال نیـاز دارد و
یخچالهـا نیـز بـا نیروی بـرق کار میکنند .بـه عالوه ،مـواد کیمیاوی که
از یخچالهـا منتشر میشـوند ،بـرای جـو مضر هسـتند؛ در نتیجـه
استفاده از یخچال در طبیعت ،با محیط زیست سازگار نیست.
رشکـت «فنیـک»( ،)Fenikیـک روش جدیـد و طبیعی برای نگـهداری از
مـواد غذایـی ارایه داده اسـت .این رشکت ،نوعی یخچـال کوچک و قابل
حمـل ابـداع کـرده کـه میتوانـد مـواد غذایـی را بـدون اسـتفاده از بـرق،
خنـک نگـهدارد .هـدف از ابـداع ایـن یخچـال ،ارایه یـک روش کمهزینه
بـرای حفـظ میوههـا و سـبزیجات در مناطـق دورافتـاده اسـت .برخلاف
یخچالهـای دیگـر کـه بـه تجهیـزات الکرتیکـی ماننـد پکـه ،کمپرسـور

هـوا و سـولرهای آفتابـی نیـاز دارنـد ،ایـن یخچـال موسـوم بـه «یومـا 60
ال»( )60L Yumaمیتوانـد مـواد غذایـی را تنهـا بـا اسـتفاده از آب،
خنـک کنـد .یکـی از نـکات قابـل توجـه در مـورد یومـا  60ال این اسـت
که سـبزیجات ،به رشایطـی گرمتر از یخچالهای معمولـی متایل دارند.
ایـن یخچالهـا دمایی بین  12تـا 18درجه فراهم میکنـد و با نگهداری
سـبزیجات در رطوبـت داخلـی باال ،عمر مفیـد آنهـا را افزایش میدهد.
این یخچالها  ،همیشـه قابل تنظیم هسـتند و نیازی نیسـت که کاربر،
نگـران خریـد یـخ یا اتصـال یخچال بـه پریز برق باشـد .عالوه بـر مزایای
گفتـه شـده ،این یخچـال ،یک ابزار دوسـتدار محیط زیسـت محسـوب
میشـود ،زیـرا به نیروی الکرتیسـیته نیازی ندارند و مـواد کیمیاوی مرض
را در طبیعـت منتشر منیکنند.

معلومات

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

مـردم فکـر میکردنـد کـه این سـتاره جـو زمیـن را با
سـیانوژن کشـنده پـر میکند
وقتـی دانشـمندان سـتاره دنبالـهدار هالـی را کشـف
کردنـد که حاوی سـیانوزن بود ،ستارهشـناس فرانسـوی
کامیـل فالماریـون ،طـی اظهارنظـری گفـت کـه گاز بـه
جـو تزریـق شـده و احتماال متـام زندگـی در این سـیاره
را نابـود میکنـد.
بدیهی اسـت که بسـیاری از مردم از این خرب ترسـیدند.
آنهـا فکـر کردنـد قیامـت خواهـد شـد و همـه رشوع بـه
خریـد ماسـکهای گازی کردنـد .چنـد مـرد کارآفریـن
رشوع بـه فـروش قرصهـای ضـد سـتاره دنبالـهدار
کردنـد .دانشـمندان سـعی کردنـد توضیـح دهنـد کـه
نظریـه فالماریـون غیرممکن اسـت ،امـا هیچکس گوش
منـیداد تـا اینکـه داسـتان سـتاره دنبالهدار با گذشتن
آن از جـو زمیـن پایـان یافـت.
یـک فضانـورد آماتـور معتقـد بـود سـتاره دنبالـهدار
هالـی ،زمیـن را بـه آتـش میکشـد
در قدیـم مـردم تصـور میکردنـد سـتاره دنبالـهدار
هالـی زمیـن را نابـود میکنـد 1910 .یـک سـال
ترسـناک بـرای ستارهشناسـان آماتـور بـود .بـا ظهـور
سـتاره دنبالـهدار هالـی ،مـردم از مطـرح شـدن بدتریـن
عواقـب و نظریههـای غیرواقعبینانـه در مـورد اتفاقـات
پـس از ظهـر سـتاره دنبالـه دار هراسـان شـدند .یکـی
از ستارهشناسـان آماتـور ،زه زوک چانـگ چیـن لیانـگ،
نامهیـی بـه رسمهندس اداره پسـت عمومـی در گرینویچ
نوشـت و بـه او گفـت که احتامل دارد زمیـن هنگام عبور
سـتاره دنبالـهدار منظومـه شمسـی بسـوزد.
پـاو میگفـت ایـن سـتاره دنبالـهدار شـفاف،
محدبیشـکل بـوده و دو قطـب مجـزا دارد و تصـور
میکـرد زمانـی کـه سـتاره دنبالـهدار بیـن زمیـن و
خورشـید قـرار بگیـرد ،میتوانـد اشـعههای خورشـید را
شـعلهور کنـد و سـاکنان ایـن سـیاره را بپـزد .نامـه او از
شـانگهای دو سـال پس از اینکه سـتاره دنبالهدار هالی
از زمیـن رد شـد دریافـت شـد!
برخـی مـردم تصـور میکردنـد سـتاره دنبالـهدار
هالـی ،سـتاره بیتاللحـم اسـت
بعضـی گمان میکردنـد کـه سـتاره دنبالـهدار هالـی
سـتارهیی اسـت کـه  3مـرد دانـا بـه منظـور پیـدا کـردن
عیسـی دنبـال کردنـد اما این گفته با گاهشمار تناسـب
نداشـت .حضرت عیسـی در زمانـی بیـن قـرن  6و یـا 4
قبـل از میالد متولد شـد کـه با آن خـط زمانی هامهنگ
نبـود چـون در هـر دوی  164و  87قبـل از میلاد ظاهر
شـد .ممکـن اسـت علـت رشوع زمسـتانه یکدههیی در
سـال  536میلادی سـتاره دنبالهدار هالی بوده باشـد.
بـه گفتـه برخـی محققـان ،در سـال  536میلادی،
زمسـتانی دهسـاله آغـاز شـد و چیـزی داشـت کـه آن را
سـتاره دنبالـهدار هالـی ربـط مـیداد .محققـات اروپـا
و آسـیا در آن زمـان گـزارش دادنـد کـه سـال 536
و سـالهای پـس از آن کاملا رسد و منجمـد بـود.
نوشـتههای آنهـا عبـور چیـزی ماننـد جسـم آسمانی
بـزرگ از خورشـید را توصیـف میکند .ایـن اتفاق باعث

ستارههای دنبالهدار اجرام کوچکی میباشند که هر
چند سال یک بار در منظومه شمسی ظاهر میشوند.
ستارههای دنبالهدار روشن مریی دارای دنبالههایی
هستند که میتوانند تا 90درجه در آسامن امتداد
داشته باشند.
هر ستاره دنبالهدار به یادبود کاشف آن نامگذاری
میشود .مثال دنبالهدار اوترما ( )Comet otermaیا
دیگر همکارانش دنبالهدار ایکیا_ سکی (Comet
( )Ikya - Sekiایکیا و سکی) که همنام کاشفان خود
هستند .برخی از ستارگان دنبالهدار بر اساس سال
کشفشان نامگذاری شدهاند .مثال 1971a :اولین
ستاره دنبالهداری بود که در سال  1971میالدی کشف
شد و همین طور  1971bدنبالهدار بعدی بود و غیره.
پس از آنکه مداری برای ستاره دنبالهدار محاسبه شود،
شامرهگذاری بر اساس عبور از نقطه قرین خورشیدی

یـخ و رسمـای عمیق شـد که محصـوالت را کاملا از بین
بـرد و بـه سـالهای قحطـی منجـر شـد .زمینشناسـی
بـه نـام داالس ابوت معتقد اسـت که در مسـیرعبور خود
از خورشـید ،سـتاره دنبالهدار هالی تجزیه شـده اسـت.
تکههـای نهایـی باقیامنـده کـه بـه زمیـن افتادنـد ،یـک
ابـری از گـرد و غبـار بـزرگ ایجـاد کردنـد کـه از عبـور
اشـعههای خورشـید جلوگیـری می کرد .بـه گفته ابوت،
تجزیـه و تحلیـل یـخ و رسمـای گرینلند در سـال 2013
از دورهی  533تـا  540میلادی “مقـدار زیـادی گـرد
و غبـار در جـو در طـی ایـن دوره هفـت سـاله را نشـان
میدهـد کـه منشـا همـه آن از زمیـن نیسـت.
محققـان همچنیـن معتقدنـد کـه ایـن اتفـاق یکـی از
دالیلـی بـود که برشیـت در برابـر «طاعون جاسـتینیان»
سـالهای  541تـا  542میلادی آسـیبپذیرتر بـود.

بـا ایـن حـال ،پیـش از ایـن کـه بخواهیـم ایـن تئـوری
دربـارهی سـتاره دنبالـهدار را نقـد کنیـم بایـد تحقیقـات
زیـادی انجـام دهیـم.
چنگیزخـان مغـول آن را سـتاره شـخصی خـود
مید ا نسـت !
چنگیزخـان بنیانگـذار امپراتـوری مغول بـود .امپراتوری
مغـول ارتش وسـیعی از قبایل عشـایری مختلـف را در بر
میگرفـت کـه حکومـت آنهـا در رسارس چیـن امـروزی،
کوریـا ،قفقـاز ،آسـیای مرکـزی و بخشهـای زیـادی از
اروپـای رشقـی و جنـوب غربـی آسـیا گسترش یافـت.
زمانـی کـه سـتاره هالـی در سـال  1222میلادی در
 CE 1222چرخیـد ،چنگیزخـان ،ظاهـرا از ایـن سـتاره
دنبالهدار الهام گرفته و باور داشـت که سـتاره شـخصی
اوسـت .او تصمیـم گرفـت سـتاره دنبالـه دار را از غرب تا
جنـوب رشقـی اروپـا دنبـال کند و رشـد امپراتـوری خود
را ادامـه دهد.
سـیاره زهـره ،احتماال عامـل تزلـزل و بینظمی مدار
سـتاره دنبالهدار هالی اسـت
دانشـمندان چندیـن دهـه مشتری را بـه عنـوان یکی از
اصلیتریـن عامـل عـدم تقـاران و بینظمی مدار سـتاره
دنبالـهدار هالـی میشـناختند ،امـا ایـن غـول گازی بـا
تودهیـی دو و نیـم برابـر سـیارههای دیگـر در منظومـه
شمسـی را نبایـد رسزنش کـرد .بل باید انگشـت اتهام را
بـه سـمت سـیاره زهـره بگیریم.
جـاردا بوخولـت از دانشـگاه لیـدن« ،دقیقتریـن
محاسـبات دربـاره هالـی و سـیارات» را انجـام داد و
دریافـت کـه زهـره بیشترین تأثیـر را بـر همهچیز سـتاره
دنبالـهدار در منظومـه شمسـی دارد .با ایـن حال ،آنها
از علـت آن مطمئن نیسـتند.
بوخولـت معتقـد اسـت کـه در طی حدود  3000سـال،
ایـن سـتاره دنبالـهدار بـه دلیل کشـش گرانشـی سـیاره
از نزدیکـی مشتری عبـور خواهـد کـرد تـا اثـر بیشتری

ستارگان دنبالهدار

انجام میگردد .مثال :ستاره دنبالهدار  1971Iاولین
ستاره دنبالهداری بود که در سال 1971میالدی از
نقطه قرین خورشید گذشت .شامر کمی از دنبالهدارها
که دیدنی و قابلتوجه و چشمگیر هستند ،با عنوان
«دنبالهدارهای بزرگ» شناخته میشوند؛ فقط باید
مجموعهیی از رشایط رخدهد .این دنبالهدارها آنقدر
بزرگ نیستند که با چشم غیرمسلح دیده شوند؛ با این
حال وقتی به خورشید نزدیک میشوند ،سطوح یخی
آنها تبخیر میشود و مقدار زیادی از گاز و گردوغبار
آنها فرار میکند و دنبالههای بسیار بزرگی شکل
میگیرد که دیدنی و قابلتوجه است .اگر این رشایط
رخدهد ،ستاره تبدیل به یک دنبالهدار بزرگ خواهد
شد .عالوه بر این ،اگر دنبالهدار نزدیک زمین شود و
دم آن به آسانی دیده شود ،عنوان دنبالهدار بزرگ را به
خود میگیرد .در هر دو مورد ،دنبالهدار بزرگ باید در

داشـته باشـد .از اینجـا بـه بعـد ،هیـچ کـس منیتوانـد
پیشبینـی کنـد چـه اتفاقـی میافتـد.
بـارش شهابسـنگ اوریونیـد حـاوی بقایایی از این
ستاره است
بـه دلیـل فاصلـه زمانـی بیـن ظهـور سـتاره دنبالـهدار
هالـی ،ایـن امـکان وجـود دارد کـه شما هرگـز آن را
مشـاهده نکنیـد .حتـی اگـر شما در دهـه  80در زمـان
عبـور آن متولـد شـده بودیـد ،ممکـن اسـت آن را بـه یاد
نیاوریـد و هیـچ تضمینـی بـرای زنـده مانـدن در سـال
 2061و مشـاهده عبـور ایـن سـتاره وجـود نـدارد .بـا
ایـن حـال ،مشـکلی نیسـت چـرا کـه هر سـال مـا بارش
شـهابی اوریونیـد را از تکرارهـای گذشـته ظهـور سـتاره
خواهیـم دیـد که یک منظره آسمانی زیبـا و خیرهکننده
را خلـق میکنـد.
بیـل کـوک از آژانـس فضایـی ناسـا میگوید کـه در طی
ایـن بـارش شـهاب سـنگ مـا چیـزی را میبینیـم کـه
150سـال قبـل از  1930یعنـی در دهـه  1830رخ داد
و ایـن اتفـاق بسـیار خارقالعادهیـی اسـت .در برخـی
سـالها ایـن بارشهـا بیـش از هفتـاد تا هشـتاد شـهاب
سـنگ را در یـک سـاعت در بـر میگیـرد .بقیـه بارشها
تنهـا  10تـا  15شـهاب سـنگ را پرتـاب میکننـد.
نحـوه شـکلگیری سـتاره دنبالـهدار هالـی یک معام
باقی مانده اسـت
بـه گفتـه سـوزان ویکـوف ،فیزیکدانـی کـه در تحقیقات
دربـاره سـتارهها در دانشـگاه ایالـت آریزونـا در متـپ
مشـارکت داشـت سـتاره دنبالهدار هالی هیچ شـباهتی
بـه چیزهـای دیگـر در منظومـه شمسـی نـدارد .علاوه
بـر ایـن ایـن سـتاره نـه تنها یـک دنبالـه غیرمعمـول ،بل
نـرخ عجیـب  12کربـن و  13ایزوتـوپ دارد .هیچکـس
منیدانـد چـرا ایـن سـتاره چنیـن ترکیـب عجیبـی دارد
امـا طبـق یـک نظریـه قبـل از اینکـه ایـن سـتاره از
جسـم اصلـی خـود جـدا شـود ،توسـط یـک ابرنواختر
پراکنـده شـده بـود .پـس از جـدا شـدن از دیسـک،
سـتاره دنبالـهدار هالـی ،سـفر طوالنی خـود در منظومه
شمسـی را آغـاز کـرد.
متدنهـای باسـتان معتقـد بودنـد ظهـور سـتاره
دنبالـهدار هالـی خبر از فجایعـی بـزرگ میدهـد
سـتاره دنبالـهدار هالـی همیشـه چیـزی شـگفتانگیز
نبـود .قبـل از دانـش علمـی انسـان از اجسـام آسمانی
بسـیار مـردم فکـر میکردنـد کـه ایـن سـتاره خبر از
اتفاقـات وحشـتناکی در آینـده مـیداد.
بسـیاری از مـردم چیزهایـی مثـل جنـگ ،قحطـی و
حتـی پایـان دنیـا را پیشبینـی میکردنـد .در سـال
 66میلادی دانشـمند یهـودی قـرن یکـم ،فالویـوس
جوزفـوس معتقـد بودنـد «سـتارهیی شـبیه شمشـیر» از
تخریـب آینـده اورشـلیم توسـط رومیـان حکایـت دارد.
صدهـا سـال بعـد ،لوییـس امپراتـور مقـدس روم فکـر
میکـرد ایـن سـتاره ،دنبالـهدار نشـانهیی از مـرگ
احتاملـی خـود اسـت .اگرچـه االن میدانیـم که سـتاره
دنبالـهدار هالـی هیـچ تأثیـری بـر زندگـی روزمـره مـا
نـدارد هنـوز هـم بسـیاری از مـردم معتقدنـد کـه سـتاره
دنبالـهدار نشـانهای از پایـان دوران اسـت.
بـه گفته محققان یونانی ،سـتاره هالی سـبب ایجاد
یک جاذبه گردشـگری در یونان شد
مهـم نیسـت کـه دانشـمندان در کـدام عصر زندگـی
کننـد آنهـا عاشـق سـتاره دنبالـهدار هالـی هسـتند.
آنهـا میخواهنـد بداننـد کـه آن چـه چیـزی اسـت ،از
چه چیزی تشـکیل شـده و چـرا با حرکت شلاقی دنباله
خـود مـا را میترسـاند.

آسامن تاریک دیده شود .در جنوری سال ۸۷پیش از
میالد ،نخستین دنبالهدار بزرگ که دنبالهدار هالی بود،
در آسامن دیده شد.
دنبالهدار مسیر خورشیدی
دنبالهدار مسیر خورشیدی طبق ٔه ویژهیی از
دنبالهدارهاست که به هنگام حضیض خود ،فاصل ٔه
بسیار کمی (حدود  ۸۵۰٬۰۰۰مایل) با خورشید
دارند .حتی بسیاری از آنها به فاصل ٔه چند هزار مایلی
خورشید نیز میرسند .ماندن در این فاصله از خورشید
برای دنبالهدارها بسیار دشوار است .آنها در معرض
تابش خورشیدی قرار میگیرند؛ البته فشار فزیکی
تابش خورشیدی به شکلگیری دم دنبالهدارها کمک
میکند .عالوه بر این ،دنبالهدارها در نزدیکی خورشید،
نیروهای جزر و مد بسیار قوی یا فشار گرانشی را تجربه
میکنند.

مـنـطـقـه

سفر 130هزار شهروند ارساییلی به امارات در یک سال
ایتان نائه ،رییس هیات دولت ارساییل در امارات متحده عربی گفته است که از زمان امضای توافق ابراهیمی میان تلآویو و ابوظبی در سپتمرب سال
 ،2020بیش از 130هزار شهروند این کشور از امارات دیدن کردهاند .رییس هیات دولت ارساییل در امارات همچنان پیشبینی کرده که با پایان اقدامات
مربوط به مبارزه با ویروس کرونا در دو کشور ،شامر گردشگران بیشرت شده و تا ختم فصل زمستان حدود 50هزار ارساییلی در ماه به امارات سفر کنند.
او افزود« :با توجه به قرار گرفنت امارات در رشق شبهجزیره عربی و حضور ارساییل در غرب آسیا ،این دو کشور میتوانند باهم مسیری را ایجاد کنند که
به همه دنیا دسرتسی داشته باشند ».وزیرخارجه فرانسه پیش از این نیز گفته بود که تهران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سالح امتی خود است و
این اظهارات او با واکنش تند وزیرخارجه ایران مواجه شد.
سال دهم شامره  695چهارشـنبه  15دلو

جــهـان

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

کودتای میامنار؛ واشنگنت نظامیان را تهدید به تحریم کرد

بهدنبـال کودتـای نظامیـان میامنـار ،جـو بایـدن
رییسجمهـوری امریـکا ،کودتـای نظامـی در میامنـار
را حملـه مسـتقیم به دموکراسـی خوانـده و تهدید کرد
کـه در صـورت ادامـه اوضـاع ،واشـنگنت کودتاچیان را
تحریم خواهد کرد.
بـه گزارش بیبیسـی فارسـی ،پـس از بازداشـت آنگ
سـان سـوچی و مقامهـای میامنـار از سـوی نظامیـان
و اعلام حکومـت نظامـی در ایـن کشـور ،واکنشهـا
بـه ایـن اقـدام در حـال فراگیرشـدن اسـت و نظامیـان
میامنـار تحـت فشـارهای بیناملللـی قـرار گرفتهانـد.
جـو بایـدن رییسجمهـوری امریـکا بـا انتشـار
بیانیهیـی ،کودتـا در میامنـار را حملـه مسـتقیم بـه
دموکراسـی درحال شـکلگیری در این کشـور دانسته
و تهدیـد کـرد کـه در صـورت ادامـه اوضـاع ،واشـنگنت
کودتاچیـان را تحریـم خواهـد کـرد.
ایـاالت متحـده اعلام کـرده کـه بـا هرگونـه تلاش
بـرای تغییـر نتیجـه انتخابـات اخیـر مخالـف اسـت و
نیـز هشـدار داده کـه اگـر تالشهـا بـرای مانعتراشـی
دموکراسـی متوقـف نشـود ،علیـه مسـووالن اقـدام
میکنـد .
همزمـان بـا امریـکا ،سـازمان مللمتحـد ،جاپـان،
هنـد ،چیـن و اتحادیـه اروپـا از مقامهـای میامنـار
خواسـتهاند کـه بـه دموکراسـی احترام بگذارنـد.
آنتونیـو گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد
نیـز بازداشـت آنـگ سـان سـوچی و دیگـر رهبران
غیرنظامـی را در میامنـار بـه شـدت محکـوم کـرده و از

نظامیـان ایـن کشـور خواسـت كـه بـه خواسـت مـردم
احترام بگذارنـد.
بـا ایـن همـه ،نظامیانـی کـه اکنـون کنترل را در
میامنـار بـه دسـت دارنـد ،دسـتکم بـرای یـک سـال
وضعیـت فوقالعـاده اعلام کردهانـد و تصاویـر از
حضـور گسترده نیروهـای نظامـی در نقـاط مختلـف
ایـن کشـور حکایـت دارد.
نظامیـان میامنـار مدعیانـد کـه انتخابـات اخیـر در
ایـن کشـور کـه بـه پیـروزی قاطع حـزب خانم سـوچی
انجامیـد ،مخـدوش و نتایـج آن قابـل قبـول نیسـت.
امـا خانـم سـوچی بـا رد ایـن ادعـای نظامیـان از
حامیـان خـود خواسـته کـه بـه خیابانهـا بیاینـد،
حکومـت نظامـی و قوانیـن منـع آمدوشـد را برنتابنـد.
او در نامهیـی کـه قبـل از بازداشـت نوشـته و بـه مـردم
میامنـار و حامیانش هشـدار داده که اعامل نظامیان،
ایـن کشـور را بـه دوران دیکتاتوری بازخواهـد گرداند.
بـا ایـن حال نظامیـان با اعالم اسـامی وزرا و مقامهای
جایگزین در حال تشـکیل یک دولت جدید اسـت.
میامنار که به برمه شـناخته میشـود در سـال ۲۰۱۱
و پـس از چنـد دهـه حکومـت نظامیـان ،بـا تالشهای
آنـگ سـان سـوچی از اسـتیالی دیکتاتـوری نظامیـان
خـارج شـده بود.
خانـم سـوچی بـرای همیـن تالشهایـش در سـال
 ۲۰۱۰جایـزه صلـح نوبـل گرفـت هـر چنـد وی در
سـالهای اخیـر بـه علـت رفتـار دولـت میامنـار بـا
اقلیـت مسـلامنان روهینـگا بـا انتقادهـای جـدی و

7

گسترده روبـهرو بـوده اسـت.
بررسـی کودتـای نظامـی میامنـار از سـوی شـورای
امنیـت و اتحادیـه اروپـا
پـس از وقـوع کودتـا توسـط نظامیـان میامنـار و اعالم
حکومـت نظامـی در ایـن کشـور ،شـورای امنیـت
سـازمان مللمتحـد ،امریـکا و اتحادیـه اروپـا اعلام
کردنـد کـه ایـن کودتـا را مورد بررسـی قـرار میدهند.
بـه گزارش ایران اینرتنشـنال ،شـورای امنیت سـازمان
مللمتحـد ،روز سهشـنبه (14دلـو) در مـورد کودتـای
نظامـی میامنـار نشسـت اضطـراری را پشـت درهـای
بسـته برگـزار کرده اسـت.
سـازمان مللمتحـد نیـز پـس از وقـوع ایـن رویـداد
هشـدار داد کـه کودتـای میامنـار رشایـط سـخت
۶۰۰هـزار مسـلامن روهینگیـا را در ایـن کشـور
بحرانیتـر میکنـد.
در همیـن حـال ،دیپلامتهـای اروپایـی نیـز اعلام
کردنـد کـه کمیتـه سیاسـی-امنیتی اتحادیـه اروپا روز
سهشـنبه ،کودتـای میامنـار و اقدامـات ایـن اتحادیـه
در واکنـش بـه ایـن رویـداد را بررسـی کـرده اسـت امـا
هنـوز نتیجـه بررسـیهای شـورای امنیـت سـازمان
مللمتحـد و اتحادیـه اروپـا رسـانهیی نشـده اسـت.
شـارل میشـل ،رییس شـورای اتحادیه اروپـا در توییرت
خـود پیرامـون اعلام حکومـت نظامـی در میامنـار
نوشـته اسـت« :کودتـا در میامنـار را به شـدت محکوم
میکنـم و از نظامیـان میخواهـم همـه کسـانی را
کـه بـه صـورت غیرقانونـی در حملات رسارس کشـور
بازداشـت شـدهاند ،را آزاد کننـد».
او همچنـان خواسـتار احترام بـه نتیجـه انتخابـات و
برقـراری رونـد دموکراتیـک در میامنـار شـد.
ارتـش میامنـار بامـداد دوشـنبه (13دلـو) پـس
از بازداشـت آنـگ سـان سـو چـی رهبر و دیگـر
شـخصیتهای ارشـد حـزب حاکم ،به مدت یک سـال
وضعیـت اضطـراری اعالم کـرد و افزود کـه متام قدرت
سیاسـی بـه آنگ هلینـگ فرمانـده کل نیروهای ارتش
منتقـل شـده اسـت.
ارتـش میامنـار پیـش از کودتـا اعلام کـرده بـود
کـه نتایـج انتخابـات اخیـر در ایـن کشـور را قبـول
نخواهـد کـرد و بنابرایـن ،بامداد دوشـنبه به بازداشـت
مقامهـای سیاسـی حـزب حاکـم اقـدام کردنـد.
در همیـن حـال ،پـس از بازداشـت رهبران حـزب
حاکـم ،میـو نایونـت سـخنگوی اتحادیـه حـزب ملـی
بـرای دموکراسـی در میامنـار افـزود :علاوه بـر آنـگ
سـان سـو چـی و همچنـان ریسجمهـور میامنـار،
ارتـش چندیـن وزیـر از ایالتهـای بزرگ این کشـور را

وكیل جدید ترمپ :هدف محاکمه ترمپ ،منع نامزدی او در آینده است
ديویـد شـوئن ،وکیـل جدیـد دونالـد ترمـپ
رییسجمهـوری پیشـین امریـکا در یـک برنامـه
تلویزیونـی اعلام کـرد کـه محاکمـه ترمـپ غیرقانونـی
اسـت و هـدف ایـن محاکمـه منـع نامـزدی او در آینـده
است.
بـه گـزارش العربیـه ،وکیـل جدیـد ترمـپ کـه شـامگاه
دوشـنبه (13دلـو) در مصاحبـۀ با فاکسنیـوز گفت که
هیـچ سـندی دال بـر دعـوت رییسجمهـوری پیشـین
بـه خشـونت وجـود نـدارد ،برعکـس ،متـام آرشـیف
سـخرنانیهای ترمـپ قبـل و بعـد از رویـداد حملـه بـه
کنگـره نشـان میدهـد کـه او بـه رضورت حفـظ آرامش
و مسـاملتآمیز بـودن اعرتاضـات تاکیـد کـرده اسـت.
وکیـل جدیـد ترمـپ قصـد دارد کـه هفتـه آینـده،
اسـتداللهای خـود را برای برائت ترمـپ از اتهام دامن
زدن بـه شـورش و خشـونت را به محاکم ارایـه کند و نیز
او در ادامـه افـزود کـه محاکمـه ترمـپ پیامدهـای بدی
را بهدنبـال خواهـد داشـت و در آینـده هـر گفتمان
سیاسـی را محـدود خواهـد کـرد.
در همیـن حـال ،دیویـد شـوئن و بـروس كاسـتور دو
وکیـل جدیـد دونالد ترمـپ قصد دارند کـه در دفاعیات
خـود در جلسـه اسـتیضاح رییسجمهـوری پیشـین

امریـکا اسـتدالل کننـد که این اسـتیضاح مغایـر قانون
اساسـی اسـت .شـوئن افـزود« :پیامدهـای محكومیـت
ترامـپ تجربـه بـدی خواهـد بـود كـه میتوانـد گفتامن
سیاسـی را در آینـده بسـیار محـدود كنـد».

ن کـه ایـن رونـد کاملاً خلاف
او گفـت« :علاوه بـر ایـ 
قانـون اساسـی اسـت ،این یک مسـیر بسـیار خطرناک
اسـت کـه مصونیـت هـر سـخرنان سیاسـی عالقمنـد
بـه فعالیـت سیاسـی را در آینـده بـه خطـر میانـدازد و
ایـن خلاف همـه آنچـه مـا در ایـن کشـور بـاور داریم،

اسـت ».اسـتیضاح دوم ترمـپ در مجلـس سـنا امریـکا
قـرار اسـت در  9فربوری مـاه جاری میالدی آغاز شـود.
ده عضـو جمهوریخـواه مجلـس مناینـدگان بـرای
اسـتیضاح ترمـپ بهدلیـل اتهاماتـی مربوط بـه تحریک
معرتضـان بـرای حملـه به کنگره اسـت ،بـه دموکراتها
پیوسـتند.
شـوئن وکیـل ترمـپ ،محاکمـه را غیرمنصفانـه توصیـف
کـرد و گفت«:دموکراتهـا فقـط بهدنبـال جلوگیـری
از کاندیداتـوری مجـدد ترمـپ هسـتند .مـا همچنـان
میدانیـم که دسـتور کار خانم پلوسـی و دیگـران رصفاً
جلوگیـری از کاندیداتـوری مجـدد رییسجمهـور ترمپ
بـرای ریاسـتجمهوری اسـت و ایـن غیـر دموکراتیـک
اسـت  ،ایـن سـیلی اسـت بـه 75میلیـون نفـری کـه بـه
دونالـد ترمـپ رأی دادنـد».
انتظـار مـیرود کـه ترمـپ تربئـه شـود ،زیـرا بـرای
محکومیـت او حداقـل  17سـناتور جمهوریخـواه بایـد
در رایگیـری بـه 50دموکـرات بپیوندنـد.
هفتـه گذشـته 45جمهوریخـواه در مجلـس سـنا
بـا اسـتیضاح ترمـپ مخالفـت کـرده و کیفرخواسـت
رییسجمهـوری پیشـین امریـکا را مغایـر بـا قانـون
اساسـی دانسـتند.

ظریف ،خواستار وساطت اروپا برای
بازگشت ایران و امریکا به برجام شد
جـواد ظریـف ،وزیرخارجه ایـران از کشـورهای اروپایی خواسـته که
برنامهیـی را بـرای بازگشـت ایـران و امریـکا بـه برنامـه هسـتهیی برجام
تنظیم کند.
بـه گـزارش رادیـو فـردا ،ظریـف روز سهشـنبه (14دلـو) در گفتگـوی
تلویزیونـی بـا شـبکه سـیانان گفت که جوزپ بورل مسـوول سیاسـت
خارجـی اتحادیـه پـا پیـش بگـذارد و برنامهیـی را بـرای بازگشـت
هامهنـگ ایـران و امریـکا بـه برجـام تنظیـم منایـد.
وزیرخارجـه ایـران در ایـن گفتگـوی تلویزیونـی از وجـود سـازوکارهایی
گفـت کـه میتوانـد اقدامـات امریـکا و ایـران را در مسـیر بازگشـت بـه
برجـام هامهنـگ و همـگام کند.
جـواد ظریـف بـه جزییـات ایـن سـازوکار اشـاره نکـرد ،امـا بیـان منـود
کـه مسـول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا کـه هامهنگکننـده
کمیسـیون مشترک برجـام نیـز اسـت ،میتوانـد از این موقعیـت برای
هامهنگکـردن اقدامـات دو طـرف اسـتفاده کنـد.
کمیسـیون مشترک برجام بـه منظور نظـارت بر چگونگی اجـرای مفاد
ایـن توافـق هسـتهیی تشـکیل شـده و هماکنون ایـران به همـراه دیگر
اعضـای برجـام یعنـی روسـیه ،چیـن ،آملـان ،فرانسـه و بریتانیـا عضـو
آن هستند.
در حال حارض نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشهبرانگیز
تبدیـل شـده اسـت .دولـت امریـکا میگویـد ایـران بـه اجـرای کامـل
برجـام متعهـد نیسـت و بـرای احیای برجـام باید به تعهدات هسـتهیی
خود طبـق توافق
بازگردد.
دولـت ایـران در
مقابـل اعلام
کـرده اسـت کـه
بایـد
امریـکا
پیش از بازگشـت
برجـام اقـدام بـه
لغـو تحریمهـا
کنـد .
پیـش از ایـن،
آنتونیـو گوتـرش
دبیـرکل سـازمان
ملـل بـا اشـاره بـه ایـن کـه برجـام فعلا در وضعیـت «بنبسـت» اسـت،
گفتـه بـود کـه بایـد ایـران و امریکا بـرای خـروج از این وضعیـت تعامل
و همـکاری کننـد.
موضـوع عـدول ایـران از تعهـدات هسـتهییاش در هفتههـای اخیـر
پـس از آنکـه مجلـس شـورای اسلامی طـرح اقـدام راهبردی بـرای
لغـو تحریمهـا و صیانـت از منافـع ملـت ایـران را بـه تصویـب رسـاند،
حسـاستر شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه آنتونـی بلینکـن وزیـر خارجـه امریـکا ،روز
دوشـنبه (13دلـو) هشـدار داد کـه چنانچـه ایـران بـه نقـض تعهـدات
هسـتهیی خـود ادامـه دهـد ،تنهـا چنـد هفتـه تـا تولیـد مـواد
شـکافتپذیر هسـتهیی (موسـوم بـه شـکافا) بـرای سـاخت سلاح
هسـتهیی فاصلـه دارد.

آلکسی ناوالنی پشت میز محاکمه قرار گرفت
آلکسـی ناوالنـی ،رهبر مخالفـان دولـت روسـیه ،روز سهشـنبه
(14دلـو) در میـان تدابیـر شـدید امنیتـی ،پشـت میـز محاکمـه قـرار
گرفت.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،روز گذشـته در میـان حضـور تعـداد
زیـادی از مامـور پولیـس ضـد شـورش در رسکهای اطراف سـاختامن
محکمـۀ در مسـکو ،جلسـه محاکمـه آلکسـی ناوالنـی آغـاز شـد.
آقـای ناوالنـی در سـالن محاکمـه پشـت یـک محفظـه شیشـهیی قـرار
داشـت .محکمـه مسـکو خواهـان حکـم سـهونیم سـال زنـدان قطعـی
بـرای ناوالنـی اسـت .اتهـام او ،نقـض مقـررات مربوط به حکـم تعلیقی
در سـال  ۲۰۱۴اسـت.
تعطیلات آخـر ایـن هفتـه و هفتـه قبـل از آن ،تظاهـرات گستردۀ در
حامیـت از آزادی آقـای ناوالنـی و مخالفـت با دولت پوتین برگزار شـد.
ماموران پولیس روسیه تعداد زیادی از معرتضان را بازداشت کردند.
سـازمانهای مدافـع حقـوق بشر ،تعـداد بازداشتشـدگان را بیـش از
۵هـزار نفـر اعلام کردنـد .خربنـگار بیبیسـی در مسـکو میگویـد که
اگـر محکمـه رای دهـد کـه آقـای ناوالنـی بـه زنـدان برگردانـده شـود،
ایـن موضـوع میتوانـد باعـث خشـم هـواداران او و افزایـش تظاهـرات
خیابانـی و واکنشهـای جهانـی شـود.
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ن فوتبالرهای آسیا
عمران حیدری یکی از بهرتی 
عمران حیدری در میان بهرتینهای آسیا ،ارزشمندترین فوتبالیست افغانستان شد.
فیروز مشعوف ،سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور روز سهشنبه گفت وبسایت ترانسفرمارکت که بر اساس عملکرد بازیکنان ارزش و قیمت آنان را
تعیین میکند ،ارزشمندترین فوتبالیستان هر کشور را معرفی کرد .به گفتۀ آقای مشعوف در این میان عمران حیدری با مبلغ ۵۰۰هزار یورو ارزشمندترین
فوتبالیست کشور شناخته شد .عمران حیدری در حال حارض عضو تیم لیخاگدانسک در لیگ برتر پولند است و از محدود ملیپوشان افغانستان است
که در باالترین سطح فوتبال اروپا توپ میزند.

R A H - E - M A DA N YAT DA I LY
Price: 20 Afg
ترجمه

مسیر دشوار بایدن در برابر گروه طالبان

تاخیر خروج نیرهای امریکا ،کمک به حکومت افغانستان است اما امکان دارد واکنش شدید
طالبان را برانگیزد
ترجمه :سید نعمت ضیا

منبع :انبیسی نیوز /دان دی لوس

رییسجمهـور جـو بایـدن در برابر طالبان ،مسـیر دشـوارتری نکردهانـد .انتونـی بلینکـن ،دیپلومـات ارشـد بایـد در متـاس
را نسـبت بـه سـلفش در پیـش دارد .مقامـات بلنـد رتبـه هشـدار تلیفونـی بـا ارشف غنـی رییسجمهـور افغانسـتان اظهار داشـت
میدهنـد کـه اگـر جنگجویـان در اجرای تعهداتشـان شکسـت کـه در هرگونـه توافقنامـه صلـح نیـاز اسـت کـه «پیرشفتهـای
بخورنـد؛ ممکـن اسـت برنامـه خـروج نیروهـای امریـکا از 20سـال گذشـته بـا توجـه بـه حقـوق بشر ،آزادیهـای مدنـی و
نقـش زنـان در جامعـه افغانسـتان» حفظ شـود.
افغانستان تا ماه می به تعویق بیفتد.
ایـن تغییـرات مـورد اسـتقبال حکومـت
اظهـارات و نظریـات ناگهانـی از طـرف
افغانسـتان قـرار گرفـت کـه شـکایت
قصر سـفید ،وزارت خارجـه و پنتاگـون
داشـت از گفتگوهـای بیـن طالبـان
در ایـن هفتـه ،هیـچ تردیـدی را باقـی
مقامات قبلی امریکا و
و واشـنگنت بیـرون مانـده اسـت.
نگذاشـت کـه دولـت بایـدن در مـورد
افسران نظامی میگویند
رییسجمهـور غنـی روز جمعـه گفـت که
رونـد صلـح نامطمیـن کـه توسـط ترمـپ
که هرگونه تاخیر برای
وی از اقـدام تیـم جدیـد امیـدوار و ایـن
راهانـدازی شـده و عالقمنـدی طالبان به
خروج نیروهای امریکا
اقـدام را «توجـه سیسـتامتیک ،متمرکز و
قطـع روابط بـا القاعده و دیگـر تندروان،
اولیـه» میدانـد.
نظـری شـکاکانه دارد.
ممکن است خشونتهارا
دولـت بایـدن همچنـان یـادآوری کـرد:
اجـرای
درحـال
دولـت بایـدن گفـت
تشدید و طالبان را
آمـاده اسـت کـه در صـورت نیـاز برنامـه
بازبینـی وضعیـت افغانسـتان اسـت .بـا
تحریک کند که
خـروج را متوقـف بسـازد .همچنیـن در
یـک سلسـله انتخابهـایدشـوار مواجه
گفتگوهای صلح با
حـال حـارض فرسـتاده صلـح ترمـپ در
شـده و بـاالی مقامات فشـار خواهد آورد
افغانسـتان ،زملـی خلیلـزاد را در سـمت
کـه خطـر اقدامـات طالبـان را بررسـی
حکومت افغانستان را
خـود حفـظ میکنـد.
کننـد.
ترک کنند.
خلیلـزاد ،معمار توافقنامـه امریـکا و
مقامـات قبلـی امریـکا و افسران نظامی
طالبـان ،روابطـی مخـدوش بـا حکومـت
میگوینـد کـه هرگونه تاخیر بـرای خروج
نیروهـای امریـکا ممکـن اسـت خشـونتهارا تشـدید و طالبـان آقـای غنـی دارد ،امـا رییسجمهـور غنـی از خلیلـزاد خواسـت
را تحریـک کنـد کـه گفتگوهـای صلـح بـا حکومـت افغانسـتان کـه بـا رییسجمهـور جدیـد امریکا بـا رویکـرد قابـل پیشبینی و
را تـرک کننـد .جـک سـلیوان ،مشـاور امنیـت ملـی ترمـپ ،روز هامهنگتـر کار منایـد.
جمعـه اظهـار داشـت کـه دولـت امریـکا به صـورت جـدی و همه روز جمعـه آقـای غنـی در یـک نشسـت مجـازی از طـرف اطـاق
جانبـه بررسـی میکنـد کـه آیـا طالبـان واقعـا به رشایطـی که در فکر موسسـه اسـپین اظهار داشـت که «اکنون سـفیر خلیلزاد به
توافقنامـه بیـن امریـکا و آنـان سـال گذشـته امضا شـده؛ متعهد یـک پروسـه تصمیـم گیرنـدۀ منظم گـزارش خواهـد داد».
رییسجمهـور غنـی بـه کارول لی ،از انبیسـی نیوز که نشسـت
هستند ؟
را گردانندگـی میکـرد گفـت« :مـا دو
توافقنامـه فبروری  2020خواسـتار
وظیفـه بسـیار متفـاوت داریـم .مـن از
خـروج نیروهای امریکا تـا ماه می2021
اختالف
یک
در
بایدن،
تیم
مـردم افغانسـتان منایندگـی میکنم .او
اسـت و در برابـر آن از طالبان میخواهد
دیگر با دولت قبلی ،اهمیت
یـک مامـور حکومـت امریـکا اسـت».
کـه روابطشـان را بـا گروههـای
حقوق بشر و حقوق زنان را در
غنـی افـزود که بـا خلیلـزاد افغاناالصل،
تروریسـتی قطـع کـرده ،خشـونتها را
همصنفـان قدیمـی بودهانـد« :مـا راه
کاهـش دهنـد و وارد گفتگوهای صلح با
افغانستان مورد تاکید قرار
طوالنـی را پیمودهایـم».
حکومـت افغانسـتان شـوند.
داده است .طالبان نسبت به
هـردوی ایـن مـردان در دانشـگاه
روز
به
پنتاگـون
جـان کربی ،سـخنگوی
نقش ظالمانه و سرکوب زنان
امریکایـی بیـروت آمـوزش دیدهانـد.
پنجشـنبه گفـت کـه طالبـان از رعایـت
افغان در زمان حکومتان از
خلیلـزاد ،دیپلومـات افغـان االصـل بـا
تعهـدات ،طبـق توافقنامـه شکسـت
 1996تا  2001آگاهی
ماموریـت دشـوار مواجـه بـود .زمانـی
خوردهانـد ،تعهـدی کـه قـرار بـود منجـر
دارند ،آنان در مورد وضعیت
کـه بـه دنبـال متقاعدکـردن طالبـان
بـه توافق صلـح بین جنگجویـان و دولت
زنان در توافقنامه با ایاالت
بـود تـا گفتگوهـای صلـح را بـا حکومـت
افغانسـتان شـود.
تعهدی
گونه
چ
هی
متحده
افغانسـتان رشوع کننـد؛ رییـس وی
کربـی گفـت« :در صورتـی کـه آنـان بـه
نکردهاند.
ترمـپ ،او را بـا توییتهایـش در مـورد
تعهداتشـان مبنـی بـر قطـع ارتبـاط بـا
خـروج نیروهـای امریـکا قبـل از برنامـه
تروریسـتان و توقـف حمالت خشـونتبار
غافلگیـر کـرد.
در برابـر نیرهـای امنیتـی افغانسـتان
عمـل نکننـد؛ بسـیار دشـوار اسـت که یک مسـیر مشـخص برای مقامـات قبلـی و افسران نظامـی امریـکا اظهـار داشـتند کـه؛
توافقنامـه مذاکرهشـده در نظـرگرفتـه شـود ».کربی افـزود« :اما اولیـن وظیفـه خلیلـزاد ایـن اسـت که بـرای طالبـان خربدهد که
هیـچ ضامنتـی بـرای خـروج نیروهـا از کشـور تـا مـاه میوجـود
مـا تـا هنـوز بـه تعهـدات خـود پـا برجـا هسـتیم».

تیـم بایـدن ،در یک اختالف دیگر با دولـت قبلی ،اهمیت حقوق
بشر و حقـوق زنان را در افغانسـتان مورد تاکید قرار داده اسـت.
طالبـان نسـبت به نقـش ظاملانه و رسکـوب زنان افغـان در زمان
حکومـتان از  1996تـا  2001آگاهـی دارنـد ،آنـان در مـورد
وضعیـت زنـان در توافقنامـه با ایـاالت متحـده هیچگونه تعهدی

نـدارد مگـر اینکـه جنگجویـان چانهزنیهاشـان را خامتـه دهند.
یـک مقـام قبلـی امریـکا گفـت :امریکاییهـا بایـد طالبـان را
متقاعـد بسـازند کـه توافقنامـه هنـوز رسجایش باقی اسـت؛ حتا
اگـر خـروج نیروهـا تـا بهـار بـه تعویـق انداخته شـود.
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توافق دوحه؛ مبهم و حساس
«توافقنامه آوردن صلح در افغانستان» میان طالبان و ایاالت متحده
تاکنون نتیجه مشخصی نداشته و جنگ و حمالت خونین هنوز در سراسر
کشور ادامه دارد.

ترجمه :سید نعمت ضیا

ترجمه :سید جمال اخگر

منبع :انبیسی نیوز /دان دی لوس

منبع :دیپلمات /فرانز جی مارتی

به تاریخ  29فربوری سال  ،2020ایاالت متحده و طالبان ،پس از حدود 19سال جنگ ،توافقنامه
تاریخی برای آوردن صلح در افغانستان را به امضا رسانیدند .در توافقنامه ترصیح گردیده که طالبان مانع
استفاده از خاک افغانستان علیه ایاالت متحده و متحدین آن توسط تروریستان میگردد و همچنین برای
ساخنت یک کشور صلح آمیز وارد مذاکرات با طرفهایدرگیر افغانستان میشود.
در مقابل ایاالت متحده قول داده تا نیروهای نظامی خود را از افغانستان بیرون بکشد .در همین حال
یک قسمت از این توافقنامه طی یک سال گذشته عملی شده ،ولی بیشرت بخشهایدیگر تا هنوز اجرا
نشده و سواالتی را برانگیخته است.
در عین زمان ،جنگ میان طالبان و نیروهای دولت و همچنین حمالت تروریستی توسط این گروه در

رسارس افغانستان ادامه دارد.
بر اساس توافقنامه طالبان و ایاالت متحده ،مذاکرات بیناالفغانی میان طالبان و طرفهایافغان (دولت
فعلی افغانستان) بهعنوان امتیاز برای طالبان که رصیحاً در توافقنامه ذکر نشده ،قرار بود در 10مارچ
 2020آغاز شود ،اما بنابر دالیل مختلف با تعلل در 12سپتمرب سال  2020در دوحه  ،قطر آغاز شد .یکی
از دالیل اصلی تاخیر در برگزاری مذاکرات ،چانهزنی در مورد آزادی زندانیان طالبان بود که به نوبه خود
ناشی از عدم شفافیت در مورد این بود که واقعاً روی چه چیزی توافق شده است.
آغاز مذاکرات بهعنوان یک فرصت تاریخی مورد استقبال قرار گرفت ،اما هیچکسی انتظار پیرشفت رسیع
این روند را نداشت.
مذاکرات میان ایاالت متحده و طالبان تقریباً 18ماه را در بر گرفت .مذاکرات ایاالت متحده و طالبان
بهطور قابل توجهی ،نسبت به مذاکرات بین االفغانی کمرت بحثبرانگیز بود که وظیفه بزرگ ایجاد توافق
دیدگاه میان طالبان و دولت افغانستان را در مورد چگونگی یک افغانستان صلحآمیز دارد.
بر این اساس ،مذاکرات بین االفغانی همیشه حتی در بهرتین موارد پراکنده و طوالنی میشد.
خالصه کرد« :فاصله میان آنچه
ابراهیم باعث ،پژوهشگر افغان
توافق صلح انتظار دارند و آنچه
طالبان و دولت افغانستان از
وان یک فرصت
بسیار زیاد است».
هستند
که آنها مایل به سازش
تاریخی مورد استقبال قرار
اسالمی» اشاره میکند؛ اگرچه
طالبان برای صلح به «سیستم
گرفت ،اما هیچکسی
منیدهد ،اما اگر از یک طرف
در مورد این سیستم وضاحت
انتظار پیشرفت سریع این
فعلی نباشدبه معنی اصالحات
بهمعنی تغییر کامل جمهوری
روند را نداشت .مذاکرات
اساسی آن است.
میان ایاالت متحده و
متایل دارد قانون اساسی فعلی
از جانب دیگر دولت افغانستان
طالبان تقریب ًا 18ماه را در
آن را نسخهیی غربی میدانند.
طالبان
حفظ شود؛ قانونی که
بر گرفت .مذاکرات
االفغانی با تعیین قواعد راهکار
به هر صورت  ،مذاکرات بین
ایاالت متحده و طالبان
شد .این طرزالعمل تقریباً سه
آغاز
پیشبرد مذاکرات واقعی
بهطور قابل توجهی ،نسبت
تاریخ  2دسمرب سال ، 2020
ماه پس از آغاز مذاکرات در
به مذاکرات بین االفغانی
نهایی شد.
کمتر بحثبرانگیز بود که
یک وقفه در اواخر دسمرب
مذاکرات بیناالفغانی پس از
وظیفه بزرگ ایجاد توافق
از رس گرفته شد.
 2020در اوایل جنوری 2021
دیدگاه میان طالبان و
مذاکرهکننده دولت افغانستان
هیات طالبان و تیم
دولت افغانستان را در
برای گفتگوهای اساسی کار
در حال حارض روی یک اجندا
مورد چگونگی یک
میکنند.
افغانستان صلحآمیز دارد.
بسیار کند بوده است».
باعث گفت« :پیرشفت مذاکرات
فاصله زیاد دیدگاههایدوطرف
وی افزود« :این امر به دلیل
مذاکرهکننده بوده است و اکنون همه طرفها(دولت افغانستان و گروه طالبان) منتظرند که دولت جدید
ایاالت متحده چه کاری را انجام خواهد داد .
به هر حال با توجه به زمان کمی که باقی مانده  ،بعید است که مذاکرات بیناالفغانی نتیجه مشخصی را
تا پایان اپریل 2021؛ تاریخی که مطابق توافقنامه برای خروج کامل ایاالت متحده تعیین شده است ،
در پی داشته باشد.
اما عقبنشینی مطابق توافقنامه میان امریکا و طالبان ،به یک سلسله رشایط بستگی داشت که میتوان
گفت تا هنوز برآورده نشده است.

***

