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چرا رییسان جمهور امریکا
اسطوره می شوند؟

عــنوان های مـهم

حسرت پنهان یک مهاجر

جایگاه »مردگان«در میان زندگان
با نگاهی به داستان »مردگان«
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 نهادهای حقوق برشی افغانستان می گویند که بازنگری واشنگنت در مورد 

کاهش  در  فوق العاده  اثری  طالبان،  و  امریکا  میان  امضاشده  توافق نامه 

خشونت ها در افغانستان دارد و در صورتی که امریکا و جامعه جهانی مسوولیت 

خود را در این راستا انجام ندهند، حثیت و اعتبار ساختارهای بین املللی به 

چالش کشیده خواهد شد. با این حال، شامری از آگاهان سیاسی می گویند 

به وجود  تغییری  خلیل زاد،  زملی  موجودیت  در  توافق نامه  این  بازنگری  که 

نخواهد آورد.

کشور  این  رییس جمهوری  بایدن،  جو  که  کرده  اعالم  امریکا  جدید  دولت 

بررسی می کند. جیک  را دوباره  با طالبان  ترمپ  امضاشده دولت  توافق نامه 

سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا ...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

RAH-E-MADANYAT DAILY

بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

کلیدی  وظایف  حسب  بر  کشور  اقتصاد  وزارت 

خویش نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی را از نظر 

اقتصادی به عهده دارد تا از روند پیرشفت در تطبیق 

میان  تأثیرات  چگونگی  و  ملی  برنامه های  و  پروژه ها 

مدت و درازمدت آن ها باالی جامعه افغآن ها از نظر رفاه 

و  طرح  مناید.  حاصل  اطمینان  اقتصادی  اجتامعی 

تطبیق مؤثر پروژه ها و برنامه های انکشافی و زیربنایی 

نقش مهم را در جهت آبادانی کشور، ترقی اقتصادی و 

رفاه رستارسی شهروندان افغان ایفا می مناید. 

الزم به ذکر است،...

»جهان مکتوب«
آیا جهانی که ما در آن زندگی می کنیم 

جهانی نیست که آن را کتاب ها نوشته اند؟
در نظر یک عاشق ادبیات، یکی از جدی ترین مسایل   
ادبی، نحوۀ تأثیر منت ها بر جهان است. کتاب ها چگونه بر 
تغییر  را  اطرافشان  دنیای  چگونه  می گذارند؟  اثر  جهان 
نو  از  و  می کنند  دگرگون  را  تاریخ  چگونه  می دهند؟ 
می نویسند؟ آیا جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی 

نیست که آن را کتاب ها نوشته اند؟...

از  بتوانی  آنقدر شجاعت که    مهاجرت کردن شجاعت می خواهد، 
درون  بریزی  را  آرزوهایت  و  بکنی  دل  داری  دوستش  کسانی که  همه 

چمدان و دور شوی، خیلی دو...

عبداهلل: سطح خشونت ها به صورت 
غیرقابل قبول بلند است

نخست وزیر ناروی: 
افزایش خشونت ها در افغانستان 

نگران کننده است

معاهده ممنوعیت سالح های اتمی 
اجرایی شد

بایدن: به دلیل پاندمی کرونا 
با وخیم ترین  بحران اقتصادی 

مواجه هستیم

کارکردهای اقتصادی دولت
  و نقش پروژۀ بند شاه و عروس

ادارۀ هوانوردی، فعال و موثر

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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توقع نهادهای حقوق بشری از بایدن:
 

آگاهان امور: در موجودیت خلیل زاد، بازنگری توافق نامه امریکا و طالبان بی فایده است



راه مدنیــت: روزنامــۀ واشنگنت پســت   

ــام وزارت  ــک مق ــول ی ــام از ق ــدون ذکــر ن ب

ــه  ــزارش داده ک ــده گ ــاالت متح ــۀ ای خارج

ســفارت ایــن کشــور در کابــل بــه زودی طی 

مراحــل هــزاران ویــزای خــاص مهاجــرت بــه 

ــاز  ــی آغ ــرای افغان های ــا SIV را ب ــکا ی امری

می کنــد کــه بــرای نیروهــای امریکایــی در 

افغانستان کار کرده اند.

ــن روزنامــه آمــده کــه صــدور  در گــزارش ای

ویــزا بــه ایــن شــهروندان کشــور از مــاه مارچ 

ــیوع  ــل ش ــه دلی ــالدی ب ــته می ــال گذش س

ویــروس کرونــا متوقــف شــده بــود.

در ادامــه آمــده کــه ســفارت امریــکا در 

کابــل بــه گونــۀ مرحلــه وار مصاحبــه بــا 

ــاه فــروری  ــزا در م درخواســت کنندگان وی

ســال جــاری را از رس خواهــد گرفــت.

بــر اســاس اطالعــات وزارت خارجــۀ ایــاالت 

ــزا  ــزار وی ــش از هفت ه ــکا، بی ــده امری متح

ــن  ــوای ای ــا ق ــکار ب ــای هم ــرای افغان ه ب

کشــور در ســال 2020میــالدی در نظــر 

گرفتــه شــده  بــود، امــا بــه دلیــل مشــکالت 

و شــیوع کوییــد19 تاکنــون صــادر نشــده 

اســت.

همچنیــن اداره رسمفتــش وزارت خارجــۀ 

امریــکا یــا »ســیگار« حدود شــش مــاه پیش 

بــا نــرش گزارشــی در مــورد برنامــۀ SIV گفته 

کــه از مــاه ســپتمر ســال 2019میــالدی 

درخواســت کنندۀ  19هــزار  بــه  نزدیــک 

افغانســتان منتظــر دریافــت ویــزا هســتند.

واشنگنت پســت گــزارش داده کــه چندیــن 

نیروهــای  پیشــین  کارمنــد  و  ترجــامن 

امریکایــی در مصاحبــه بــا ایــن روزنامــه 

گفته انــد کــه بــه دلیــل تاخیــر طــی مراحل 

درخواســت و صــدور ویزای شــان بــا تهدیــد 

ــده اند. ــرو ش ــر روب ــر بیش و خط

در ســال 2009 میــالدی، کانگــرس امریکا 

پیــامن حراســت از متحــدان افغــاِن ایــاالت 

متحــده را تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن 

ــا  ــاط ب ــان در ارتب ــه جان ش ــی ک افغان های

ــکا در افغانســتان در خطــر  ــت امری ماموری

اســت، بایــد کمــک شــوند.

برنامــه ویــزای خــاص مهاجــرت ایــاالت 

تــا ۲۰۱۴، ســاالنه ۱۵۰۰ویــزا  متحــده 

بــرای افغان هــا صــادر می شــد، امــا در 

ســال ۲۰۱۴، صــدور ایــن ویــزا بیشــر 

شــد. در یــک دهــه اخیــر بیــش از ۳۸هــزار 

افغــان از طریــق ویــزای خــاص مهاجــرت به 

امریــکا رفته انــد.

راه مدنیـت: محمدقاسـم وفایـی زاده، رییس 

عمومـی ادارۀ هوانـوردی ملکـی گفـت کـه ایـن 

اداره مسـوولیت فراهم سـازی خدمـات حمـل و 

نقل به وسـیله ترانسـپورت هوایی، کنرول حریم 

هوایـی کشـور، احداث، توسـعه و معیاری سـازی 

میدان هـای هوایـی کشـور را بر عهـده دارد. ایـن 

اداره در سـال مالی ۱۳۹۹، بیش  از پنج میلیارد 

افغانی عواید به دست آورده است.

برنامـه  در  )۴دلـو(  روز شـنبه  وفایـی زاده  آقـای 

اداره  کـه  گفتـه  ملـت  بـه  دولـت  حسـاب دهی 

هوانـوردی ملکی در سـال مالـی ۱۳۹۹، باوجود 

محدودیت هـای ناشـی از ویـروس کرونـا از بابـت 

اجـاره و کرایـه هواپیـام، کرایـه دکاکیـن، فـروش 

اقـالم منقـول، جـواز ادارات دولتـی، حق العبـور 

مشـخص  جرایـم  مسـافران،  خدمـات  هوایـی، 

و  کل ۵میلیـارد  در  زمینـی،  فیـس خدمـات  و 

کـرده  جمـع آوری  عوایـد  افغانـی  ۱۷۱میلیـون 

اسـت.

توانسـته  مالـی ۱۳۹۹نیـز  در سـال  اداره  ایـن 

اسـت از مجمـوع بودجۀ انکشـافی خـود بیش از 

۹۱درصـد آن را بـه مـرف برسـاند.

تنظیـم  پـرواز،  او، مصوونیـت  طبـق گفته هـای 

خدمـات  هوانـوردی،  امنیـت  هوایـی،  ترافیـک 

گروندهندلنـگ، خدمـات هواشناسـی، نظـارت 

رشکت هـای هوایـی، مدیریـت مارکیت، توسـعه، 

تجهیـز و حفـظ و مراقبت میدان هـای هوایی، از 

مسـوولیت های اساسـی اداره هوانـوردی ملکـی 

است.

مجـدد رشکـت  احیـای  زاده،  وفایـی  گفتـۀ  بـه 

هوایـی باخر افغان، انتقـال نزدیک به ۱۰۰هزار 

مسـافر گیرمانـده درپـی قرنطینـه از کشـورهای 

۱۶پـروژه  تحقـق  جهـت  اقدامـات  خارجـی، 

توسـعه یی به شـمول احداث میدان هـای هوایی 

و  موجـود  میدان هـای  معیاری سـازی  جدیـد، 

توسـعه میدان هـای بین املللـی و محلـی، پایین 

آمـدن منـره معیـاری رشکت هـای هوایـی آریانـا 

وکام ایـر، بیـرون شـدن رشکـت هوایـی کام ایـر از 

فهرسـت سـیاه امـارات متحـده عربـی و عـادی 

شـدن پرواز هـا بـه والیـت کنـدز پس از یـک دهه 

توقف از جمله دسـت آوردهای این اداره در سـال 

مالـی ۱۳۹۹ می باشـند.

پروازهـای  بـه  پنج هـزار و ۲۰۰مجـوز  او صـدور 

منظـم وغیر منظـم عبـوری و ورودی رشکت های 

هوایـی  قلمـرو  در  خارجـی  و  داخلـی  هوایـی 

غیـر  و  منظـم  پروازهـای  تنظیـم  افغانسـتان، 

منظـم طیاره هـای رشکت هـای هوایی بـه داخل 

موافقت نامه هـای  براسـاس  کشـور  خـارج  و 

خدمـات هوایـی دوجانبـه بـا کشـورهای مربوط، 

ارایـه خدمـات هوایی بـرای ۶۴هـزار و ۴۶۵پرواز 

و  هوایـی کشـور  قلمـرو  در  هواپیامهـا  عبـوری 

ارایـه خدمـات ترافیـک هوایـی بـرای ۶۱هـزار و 

۳۰۰پـرواز ملکـی و نظامـی در میـدان هوایـی 

عمده تریـن  از   را  کـرزی  حامـد  بین املللـی 

فعالیت  هـای اداره هوانـوردی ملکـی در راسـتای 

ارایـه خدمـات ترافیکـی در سـال مالـی ۱۳۹۹ 

نام بـرد.

افزایش 30درصدی
 تولید عسل در هرات

راه مدنیـت: بشـیراحمد احمـدی، آمـر امـور 

تولیـدات  زراعتـی والیـت هـرات می گویـد کـه 

عسـل ایـن والیت طی سـال جاری خورشـیدی، 

حدود 30درصد افزایش یافته است.

آقـای احمـدی گفت که در سـال جـاری تاکنون 

بیـش از 200تـن عسـل خالـص در هـرات تولید 

افزایـش  30درصـد  دهنـده  نشـان  کـه  شـده 

می باشـد.

ایـن مقـام دولت محلـی هـرات می افزایـد که در 

موسـمی  بادهـای  به دلیـل  سـال های گذشـته 

زیـادی  رونـق  و  طرفـدار  زنبـورداری  120روزه، 

نداشـت، امـا طـی چنـد سـال اخیـر بـا وجـود 

مشـکالت فراوان، تولیدات عسـل در هرات رونق 

چشـم گیری داشـته اسـت.

هـزار  از چهـار  بیـش  در هـرات  بـه گفتـۀ وی، 

عسـل  تولیـد  و  زنبـورداری  مشـغول  خانـواده 

. شـند می با

او تاکیـد کـرد که افزایش بارندگی های موسـمی 

و عالقمنـدی دهقانان به پرورش زنبـور، از دالیل 

عمـده افزایـش حاصـالت عسـل در ایـن والیـت 

است.

از سـویی هـم، سـید عبدالوحیـد قتالـی، والـی 

هـرات بـر حامیـت از تولیـدات داخلـی تاکیـد 

منـوده و از مـردم می خواهـد تـا از عسـل هـرات 

خریـداری و مـرف مناینـد.

در حـال حـارض تولید عسـل از جمله شـغل های 

پردرآمـد در هـرات به شـامر مـی رود و عسـل ایـن 

والیـت از کیفیت خوبـی نیز برخوردار می باشـد. 

همچنـان در حـال حـارض،  عسـل ایـن والیت از 

نظـر کمیت و کیفیت درسـطح کشـور مقـام اول 

را دارد.

بـر اسـاس معلومـات ریاسـت  زراعـت، آبیـاری و 

مالـداری والیت هرات تولیدات عسـل این والیت 

بـه کشـورهای پاکسـتان، هنـد، ایـران، ترکیـه، 

ترکمنسـتان و تاجکسـتان صـادر می گـردد.

ریاست جمهوری  امور  اداره  مدنیت:  راه 

صدور  با  غنی  رییس جمهور  که  کرد  اعالم 

فرمان، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه را 

به عنوان  را  پاینده  خالد  محمد  و  برکنار 

کرده  تعیین  وزارت  این  جدید  رسپرست 

است.

اداره امور ریاست جمهوری روز شنبه )۴دلو( 

با نرش خرنامه یی، دالیل برکناری وزیر مالیه 

با  تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری 

هیات مشرک بررسی مقرری های غیرقانونی 

در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، 

ارزش های  به  تعهد  عدم  مدیریتی،  ضعف 

ماده  نکردن  رعایت  و  خوب  حکومت داری 

۷۷قانون اساسی کشور در وظایف محوله و 

ریاست  مقام  هدایات  و  احکام  از  رسپیچی 

این  ادامه  در  است.  شده  ذکر  جمهوری، 

براساس  ریاست جمهوری  که  آمده  خرنامه 

کشور،  اساسی  ۶۴قانون  ۱۱ماده  فقرۀ 

توظیف  و  ارغندیوال  عبدالهادی  برکناری 

رسپرست  حیث  به  را  پاینده  خالد  محمد 

وزارت مالیه، منظور کرده است.

اعضای  نخستین  از  ارغندیوال  عبدالهادی 

کابینه جدید حکومت بود که در )۱۲حمل( 

مالیه  وزارت  رسپرست  به عنوان  امسال 

تعیین شد. او رای تایید مجلس مناینده گان 

نامه  یک  این،  از  پیش  آورد.  به دست  نیز  را 

نرش  ریاست جمهوری  امور  اداره  طرف  از 

شده و در آن آمده بود که ۵۹کارمند وزارت 

راه مدنیت: عبدالله عبدالله، رییس شورای 

عالی مصالحۀ ملی گفت که حال حارض سطح 

»غیرقابل قبول«  به صورت  در کشور  خشونت ها 

بلند است.

افتتاح  در  )۴دلو(  شنبه   روز  عبدالله  آقای 

کمیسیون جوانان شورای عالی مصالحۀ ملی 

تاکید کرد زمانی که می خواهیم به صلح برسیم، 

و  یافته  کاهش  کامل  به شکل  خشونت ها 

آتش بس برسیم.

توقع  مردم  که  کرد  عالوه  مراسم  این  در  وی 

ابتدای  در  طالبان  گروه  و  دولت  تا  داشتند 

توافق  به  خشونت ها  کاهش  روی  مذاکرات 

برسند، اما به دلیل ارصار گروه طالبان بر ادامۀ 

نگرفته  صورت  موافقت  این  تاکنون  جنگ، 

است.

او می گوید که کاهش خشونت  و تامین آتش بس 

باعث می شود تا مردم از آینده و رسنوشت شان 

اطمینان حاصل منوده و از روند مذاکرات صلح 

نیز حامیت کنند.

مصالحۀ  عالی  شورای  رییس 

که  افزود  برنامه  این  در  ملی 

کاهش  توافق  برای  تالش ها 

خشونت ها و برقراری آتش بس 

دارد،  جریان  طالبان  گروه  با 

این  سوی  از  خشونت  دامنه 

ترورهای  و  یافته  توسعه  گروه 

هدفمند ادامه دارد.

مطرح  حالی  در  گفته ها  این 

می شود که دور دوم مذاکرات 

گروه  و  دولت  میان  صلح 

طالبان  در تاریخ )۱۷جدی( آغاز شد، اما گفته 

نداشته  پیرشفتی  هیچ  مذاکرات  این  می شود 

است.

در دور نخست این مذاکرات که حدود سه ماه 

زمان گرفت، هیات های مذاکره کنندۀ دولت و 

گروه طالبان روی طرزالعمل مذاکرات به توافق 

رسیدند.

دوم  دور  رشوع  با  که  داشتند  انتظار  مردم 

مذاکرات صلح سطح خشونت ها کاهش یابد، 

بی سابقۀ  به صورت  خشونت  ها  برعکس  اما 

باعث  افزایش خشونت ها  یافته است.  افزایش 

نگرانی مردم، فعاالن جامعه مدنی، رسانه یی و 

سیاسی کشور گردیده اند.

اعـالم  ریاسـت جمهوری  ارگ  مدنیـت:  راه 

کـرد کـه ارنـا سـولرگ، نخسـت وزیر نـاروی در 

از  غنـی  رییس جمهـور  بـا  تلیفونـی  صحبـت 

افزایـش خشـونت ها در افغانسـتان ابراز نگرانی 

کرده است.

بـا  )۴دلـو(  شـنبه  روز  ریاسـت جمهوری  ارگ 

نـرش خرنامه یـی گفته اسـت کـه در این متاس 

تلیفونـی، دو طـرف در مـورد گسـرش روابـط و 

عرصه هـای  در  کشـور  دو  میـان  همکاری هـا 

مختلـف بحـث و گفتگـو کرده انـد.

طبـق معلومـات خرنامـه، دو طـرف بـر رضورت 

دو  دسـت آوردهای  حفـظ  و  دایمـی  آتش بـس 

دهـۀ گذشـته در جریـان مذاکرات صلـح تاکید 

کرده انـد.

میـزان خشـونت   بـا رشوع گفتگوهـای صلـح، 

و ترورهـای هدفمنـد در سـطح کشـور افزایـش 

نگرانـی  ایجـاد  باعـث  موضـوع  ایـن  و  یافتـه 

جامعـه  رسـانه یی،  فعـاالن  میـان  در  تـرس  و 

شـده   سیاسـی  و  مدنـی 

از  شـامری  همچنـان  اسـت. 

اعضـای هیـات مذاکره کننـدۀ 

هیـات  کـه  می گوینـد  دولـت 

بـرای  متایلـی  طالبـان  گـروه 

اصولـی  و  جـدی  مذاکـره 

جانـب  بـا  مهـم  مسـایل  روی 

هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت یا 

ندارنـد. »جمهـوری« 

آنـان گفته اند که گـروه طالبان 

از طرف دیگـر، تالش می کنند 

بـه خواسـت  کـه بـدون توجـه 

عمومـی بـرای قطع جنگ، به خشـونت و جنگ 

نـاب  نظـام  تشـکیل  تـا  »جهـاد  عنـوان  تحـت 

اسـالمی« ادامـه دهنـد.

ایـن در حالی سـت که جیک سـالیوان، مشـاور 

امنیـت ملـی امریـکا در صحبـت بـا حمداللـه 

محـب، مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان گفتـه 

اسـت که واشـنگنت توافق نامۀ امریـکا- طالبان 

را بررسـی می کنـد.

وی افـزوده کـه واشـنگنت می خواهـد ببینـد آیا 

طالبـان بـه تعهداتـش در قبـال قطـع ارتبـاط 

و  تروریسـتی، کاهـش خشـونت  بـا گروه هـای 

مذاکـرات معنـی دار با دولت افغانسـتان و دیگر 

طرف هـای دخیـل پایبنـد بـوده یـا خیـر.

راه مدنیـت: جیک سـالیوان، مشـاور امنیت 

در  امریـکا  جمهـور  رییـس  بایـدن،  جـو  ملـی 

گفتگـوی تلیفونـی بـا حمداللـه محـب، مشـاور 

امنیـت ملـی کشـور گفتـه اسـت کـه واشـنگنت 

توافق نامه امریکا-طالبان را بررسی می کند.

ایـن  کاخ سـفید در اعالمیه یـی خـر داد کـه 

بررسـی ها شـامل تعهـدات طالبـان بـرای قطع 

کاهـش  تروریسـتی،  شـبکه های  بـا  رابطـه 

معنـادار  پیش بـرد  آتش بـس،  و  خشـونت 

مذاکـرات دولـت افغانسـتان و دیگـر جناح هـا 

می شـود.

طبـق معلومـات ایـن اعالمیـه، جیک سـالیوان 

در  همـکاری  بـرای  امریـکا  تعهـد  مـورد  در 

کـرده  تاکیـد  صلـح  تامیـن  و  مذاکـرات  رونـد 

از حفـظ  کـه  کـرد  عـالوه  او  اسـت. همچنـان 

به عنـوان  اقلیت هـا،  و  زنـان  دسـت آوردهای 

می کنـد. حامیـت  مذاکـره  از  بخشـی 

کـه  کـرد  تاکیـد  امریـکا  ملـی  امنیـت  مشـاور 

کـه  منطقه  یـی  و  قـوی  دیپلامتیـک  تـالش  بـا 

هـدف آن کمک بـه دولت افغانسـتان و طالبان 

سیاسـی  توافـق  یـک  بـه  دسـت یابی  بـرای 

پایـدار و آتش بـس دایمـی اسـت، از رونـد صلح 

می کنـد. پشـتیبانی 

سـالیوان روند مذاکـرات را به عنوان یک فرصت 

تاریخـی بـرای ختـم جنـگ و برقـراری صلـح 

عنـوان کـرده و گفـت کـه این کشـور در مورد 

یـک اسـراتژی جمعـی بـرای حامیـت آیندۀ 

باثبـات افغانسـتان، بـا دولت، متحـدان ناتو 

و رشکای منطقه یـی خـود مشـورت می کنـد.

مشـاور  محـب،  حمداللـه  هـم،  سـویی  از 

امنیـت ملـی روز شـبنه )۴دلـو(در توییـرش 

نوشـته کـه در صحبـت تلیفونـی بـا همتـای 

بـر  افغانسـتان  تعهـد  بـر  امریکایـی اش، 

مشـارکت بنیـادی بـا ایـاالت متحـدۀ امریـکا 

در زمینه هـای امنیـت، صلـح، مبارزه بـا تروریزم 

و تعامـل منطقه  یـی تاکیـد کـرده اسـت.

گفتـه  سـالیوان  جیـک  نوشـته،  ادامـه  در  او 

افغانسـتان  دولـت  بـا  کـه کشـورش همـکاری 

را  کشـور  ایـن  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  و 

به عنـوان یـک اولویـت و کلیـد اهـداف امنیـت 

می دانـد. امریـکا  ملـی 

مشـاور امنیـت ملـی کشـور می افزایـد کـه او و 

همتـای امریکایـی اش توافق کرده انـد که برای 

صلـح  دایمـی،  آتش بـس  یـک  بـه  دسـت یابی 

عادالنـه و دوامـدار و حفـظ دسـت آوردهای دو 

دهـۀ گذشـته تـالش می کننـد.

صلـح  توافق نامـۀ  بررسـی  موضـوع  همچنیـن 

بلینکـن،  آنتونـی  پیش تـر  را  امریکا-طالبـان 

امـور  وزارت  بـرای  بایـدن  پیشـنهادی  نامـزد 

بـود. کـرده  مطـرح  امریـکا،  خارجـۀ 

سـال  حـوت  مـاه  دهـم  در  صلـح  توافق نامـه 

گذشـته در دوحـه، پایتخـت قطـر امضـا شـد. 

طبـق ایـن توافق نامـه، امریـکا متعهد شـده که 

متـام نیروهـای خـود را تـا مـاه می سـال جاری 

طالبـان  کنـد.  خـارج  افغانسـتان  از  میـالدی 

نیـز متعهـد شـده اند به شـبکه های تروریسـتی 

و القاعـده اجـازه اسـتفاده از خـاک افغانسـتان 

علیـه منافـع امریـکا را ندهنـد.

هم زمـان بـا ایـن، شـبکه تلویزیونـی سـی ان ان 

بـه نقـل از سـه منبـع گـزارش داده اسـت کـه 

زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه امریـکا در امور 

صلح افغانسـتان قرار اسـت در دولـت بایدن در 

سـمتش حفظ شـود.

وزارت  این  برشی  منابع  رییس  شمول  به  مالیه 

اما  بودند،  شده   منفک  و  برکنار  وظایف شان  از 

ارغندیوال با برکناری ۵۹کارمند و رییس منابع 

برشی این وزارت که از سوی هیات بررسی کننده 

بود،  امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده  اداره 

مخالفت کرد.

وزارت  ۵۹کارمند  برکناری  دالیل  نامه،  این  در 

آن ها  بودن  رقابتی  غیر  استخدام  مالیه، 

در  ارغندیوال  عبدالهادی  اما  بود،  شده  گفته 

امور  اداره  عمومی  ریاست  عنوانی  نامه  یک 

قانون  بربنیاد  که  بود  گفته  ریاست جمهوری 

کارمندان  استخدام  ملکی،  خدمات  کارکنان 

بست های اول و دوم براساس پیشنهاد وزارت و 

منظوری رییس جمهور صورت می گیرد.

آقای ارغندیوال در این نامه اظهار داشته بود که 

الی هشتم  بست های سوم  کارمندان  استخدام 

نیز از صالحیت های شخص وزیر می باشد.

منابع  رییس  مالخیل،  محمدغالم  همچنین 

سال  )۲۷جدی(  تاریخ  در  وزارت  این  برشی 

جاری به دلیل مترد از حکم ریاست جمهوری و 

سوء استفاده از صالحیت های وظیفه  یی از سوی 

لوی سارنوالی و پولیس کابل بازداشت شد.

ریاست  از  مسجدی  شمروزخان  هم،  سویی  از 

وزارت  سخنگویی  و  عامه  آگاهی  و  اطالعات 

گفت  مسجدی  آقای  است.  کرده  استعفا  مالیه 

سمت  این  از  شخصی  مشکالت  دالیل  به  که 

استعفا کرده است.
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صدور ویزا به 
افغان قوای  ترجامن های 

آغاز می شود امریکایی 

وزیر مالیه برکنار شد

عبداهلل: سطح خشونت ها به صورت غیرقابل قبول بلند است

نخست وزیر ناروی: 
افزایش خشونت ها در افغانستان نگران کننده است

مشاور امنیت ملی امریکا: 
تعهد توافق نامه صلح امریکا و طالبان را بررسی می کنیم

بیش از ۵میلیارد افغانی عواید 
ادارۀ هوانوردی ملکی

سخنگوی وزارت داخله: پولیس حق نرش تصویر خود را ندارد
«به اساس امریٔه محمدمسعود اندرابی؛ وزیر امور داخله، هیچ منسوب پولیس حق ندارد تصویر خود را در فضای مجازی نرش کند.  

به منظور حفظ محرمیت، نرش هر نوع تصاویر، ویدیوهای دفاتر، قرارگاه ها  و تاسیسات نظامی از طریق آدرس های مجازی ممنوع می باشد. تبلیغات فردی از سوی هر منسوب امنیتی 
عواقب بازپرس را به دنبال خواهد داشت.«



توقع نهادهای حقوق بشری از بایدن: بر طالبان فشار وارد شود
آگاهان امور: در موجودیت خلیل زاد، بازنگری توافق نامه امریکا و طالبان بی فایده است

ــد  ــتان می گوین ــرشی افغانس ــوق ب ــای حق  نهاده

کــه بازنگــری واشــنگنت در مــورد توافق نامــه امضاشــده 

میــان امریــکا و طالبــان، اثــری فوق العــاده در کاهــش 

صورتی کــه  در  و  دارد  افغانســتان  در  خشــونت ها 

ــن  ــی مســوولیت خــود را در ای ــه جهان ــکا و جامع امری

ــاختارهای  ــار س ــت و اعتب ــد، حثی ــام ندهن ــتا انج راس

بین املللــی بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد. بــا ایــن 

ــه  ــد ک ــی می گوین ــان سیاس ــامری از آگاه ــال، ش ح

زملــی  موجودیــت  در  توافق نامــه  ایــن  بازنگــری 

خلیل زاد، تغییری به وجود نخواهد آورد.

ــدن،  ــو بای ــه ج ــرده ک ــالم ک ــکا اع ــد امری ــت جدی دول

رییس جمهــوری ایــن کشــور توافق نامــه امضاشــده 

ــاره بررســی می کنــد.  ــا طالبــان را دوب دولــت ترمــپ ب

جیــک ســالیوان، مشــاور امنیــت ملــی امریــکا در یــک 

متــاس تلیفونــی بــا حمداللــه محــب، مشــاور امنیــت 

واشــنگنت می خواهــد  اســت:  گفتــه  ملــی کشــور 

ــر  ــه تعهداتــش مبنــی ب ــان ب مطمیــن شــود کــه طالب

کاهــش خشــونت ها و قطــع ارتبــاط بــا گروه هــای 

تروریســتی عمــل کرده انــد.

حمداللــه محــب نیــز پــس از ایــن گفتگــوی تلیفونــی 

خــر داد کــه دو جانــب توافــق کردنــد تــا در راســتای 

بــه آتش بــس دایمــی، صلــح عادالنــه  دســت یابی 

و افغانســتان دموکراتیــک تــالش کنند.»مــا توافــق 

یــک آتش بــس  بــه  بــرای دســت یابی  کردیــم کــه 

دایمــی و یــک صلــح عادالنــه و پایــدار در افغانســتان 

ــت آوردهای دو  ــظ دس ــه حف ــادر ب ــه ق ــک ک دموکراتی

دهــه گذشــته خــودش باشــد، از حقــوق همــه افغان ها 

ــم.« ــالش کنی ــد، ت ــه یاب ــات ادام ــت و اصالح حفاظ

دولــت ترمــپ و گــروه طالبــان، توافق نامــه صلــح را در 

مــاه فروری ســال گذشــته میــالدی در دوحــه پایتخت 

قطــر امضــا کردنــد. بعــد از امضــای ایــن توافق نامــه، 

ــان  ــی و جنگ جوی ــای امریکای ــان نیروه ــس می آتش ب

طالبــان برقــرار شــد و در یــک ســال اخیــر، ایــن گــروه 

هیــچ  حمله یــی علیــه نیروهــای امریکایــی و خارجــی 

مســتقر در ایــن کشــور، انجــام ندادنــد، امــا در عــوض 

حمــالت آن هــا علیــه نیروهــای امنیتــی شــدت گرفــت.

ملــی  امنیــت  شــورای  ســخنگوی  هــورن،  ایملــی 

ــی  ــاس تلیفون ــه در مت ــت ک ــی گف ــکا در بیانیه ی امری

ســالیوان و محــب، تاکیــد شــده کــه واشــنگنت بــا 

ــح  ــد صل ــی از رون ــوی و منطقه ی ــک ق ــالش دیپلامتی ت

افغانســتان حامیــت خواهــد کــرد و هــدف آن کمــک 

ــک راه  ــه ی ــت یابی ب ــرای دس ــه ب ــرف منازع ــه دو ط ب

حــل سیاســی پایــدار و برقــراری آتش بــس دایمــی 

ــت. اس

در همیــن حــال، حکومــت افغانســتان از بررســی 

ــان اســتقبال  ــکا و طالب ــح امری ــاره توافق نامــه صل دوب

و  پالیســی  معیــن  صدیقــی،  صدیــق  می کنــد. 

اســراتیژی وزارت داخلــه در توییــر خــود نوشــته 

اســت:»حکومت افغانســتان از تصمیــم ایــاالت متحــده 

اســتقبال   2020 توافق نامــۀ  بررســی  بــه  مبنــی 

می کنــد. ایــن توافق نامــه تاکنــون هــدف مطلــوب 

کــه پایــان دادن بــه خشــونت های طالبــان و برقــراری 

پــی  در  را  افغان هاســت  خواســت  کــه  آتش بــس 

نداشــته اســت. طالبــان بــه تعهــدات خــود عمــل 

نکردنــد.«

بازنگــری  از  حالــی  در  واشــنگنت  همــه،  ایــن  بــا 

ــه  ــه در نتیج ــد ک ــر می ده ــان خ ــا طالب ــه ب توافق نام

ایــن گــروه طــی ســه روز گذشــته،  خشــونت های 

بیــش از چهــل غیرنظامــی قربانــی شــده اند. بربنیــاد 

گــزارش کمیســیون مســتقل حقــوق بــرش، در نتیجــه 

انفجــار ماین هــای کنــار جــاده، حمــالت افــراد مســلح 

ــکونی در  ــاز ل مس ــر من ــاوان ب ــت ه ــناس و اصاب ناش

ــان  ــن ج ــت ت ــت، هش ــمول پایتخ ــه ش ــت ب ــج والی پن

ــدند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــه و 36ت باخت

نعیــم نظــری، معــاون کمیســیون مســتقل حقــوق 

بــرش افغانســتان بــه روزنامــه راه مدنیــت می گویــد 

کــه ایــن نهــاد نگــران بیشرشــدن خشــونت ها در 

کشــور اســت. هرچنــد در ســال2020 بســیاری از 

ســاحات خشــونت ها بــه نســبت ســال2019  کاهــش 

یافتــه کــه ایــن مســاله در گــزارش ســاالنه کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــرش همگانــی خواهــد شــد، امــا در 

هدف منــد  قتل هــای  تــداوم  بــا  و  اخیــر  ماه هــای 

متاســفانه خشــونت ها بــار دیگــر افزایــش یافتــه و 

ــگاران  ــی و خرن ــه مدن ــرش، جامع ــوق ب ــاالن حق از فع

ــت.  ــه اس ــی گرفت قربان

ــان از  ــراردادن غیرنظامی ــدف ق ــه ه ــان این ک ــا بی او ب

ــرد  ــد ک ــود، تاکی ــوب می ش ــی محس ــم بین امللل جرای

کــه ســاختارهای بین املللــی در این راســتا مســوولیت 

دارند.»عــالوه براین کــه حکومــت هــم مســوولیت دارد 

کــه بایــد بــرای شــهروندان غیرنظامــی و بــه خصــوص 

بــرای نخبــگان تحفــظ خلــق کنــد، جامعــه بین املللی 

بایــد پی گیــر ایــن قضایــا باشــد. فشــارهای بیشــری 

برعامــالن این گونــه ترورهــا و قتل هــای هدف منــد 

بــر  بیشــری  فشــارهای  همین طــور  و  کنــد  وارد 

حامیــان منطقه یــی گروه هایی کــه مرتکــب چنیــن 

ــه شــکل  ــز ب ــم جنگــی می شــوند، وارد کنــد و نی جرای

واضــح و روشــن موقــف داشــته باشــند و هشــدار 

ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــم م ــه جرای ــن گون ــه ای ــد ک بدهن

می گیــرد.«

ــد اســت اگــر  ــرش معتق ــوق ب کمیســیون مســتقل حق

جامعــه جهانــی در ایــن زمینــه مســوولیت خــود را 

ــه نحــوی در خشــونت های  ــد؛ در واقــع ب انجــام ندهن

جانــب  از  می شــوند.  دخیــل  افغانســتان  موجــود 

افــراد و  بــرای  دیگــر، در خلــق فرهنــگ معافیــت 

می شــوند،  جنگــی  جرایــم  مرتکــب  گروه هایی کــه 

حیثیــت و اعتبــار ســاختارهای بین املللــی بــه چالــش 

می شــود. کشــیده 

ایــن  تقاضــای کمیســیون از حکومــت افغانســتان 

اســت بــا اتخــاذ تدابیــر بیشــر امنیتــی، امنیــت 

ــن و عامــالن خشــونت ها را  شــهروندان ملکــی را تامی

ــار آن، از  ــد و در کن ــرار ده ــی ق ــیدگی قانون ــورد رس م

جامعــه جهانــی انتظــار مــی رود کــه ایــن گونــه قتل هــا 

ــرار  ــری ق ــورد پی گی ــا م ــاری دقیق ــونت های ج و خش

ــا وارد  ــن جنایت ه ــالن ای ــر عام ــارهایی را ب داده و فش

کنــد تــا اطمینانــی از کاهــش خشــونت ها بــه دســت 

آیــد.

معــاون کمیســیون مســتقل حقــوق بــرش امیــدوار 

اســت کــه امریــکا بــه عنــوان قــدرت اثرگــذار نــه تنهــا 

ــت و  ــرح اس ــان مط ــطح جه ــل در س ــتان ب در افغانس

ــده  ــاالت متح ــازنده ای ــامل و س ــرد س ــن، روی ک بنابرای

افغانســتان  خشــونت های  بــر  فوق العــاده  اثــر 

دارد.»امریــکا اگــر ایــن اراده را دارد کــه توافــق بــا 

طالبــان را یــک بــار دیگــر مــورد بازبینــی قــرار دهــد، 

ــح و  ــن صل ــک روی کــرد تامی ــا ی ــی ب ــن بازبین ــد ای بای

روی کــرد حفــظ ارزش هــای حقــوق بــرشی صــورت 

ــگ  ــتمرار جن ــرای اس ــر اراده ب ــر آن اگ ــرد. در غی بگی

ــهروندان  ــری از ش ــای بیش ــند، قربانی ه ــته باش داش

افغــان گرفتــه خواهــد  شــد. در عیــن حــال، اگــر 

ارزش هــای حقــوق بــرشی و دموکراتیــک مــورد توجــه 

ــری  ــورد بی مه ــهروندان م ــوی ش ــه نح ــرد، ب ــرار نگی ق

ــد.« ــد ش ــیب پذیر خواهن ــت و آس ــد گرف ــرار خواهن ق

در همیــن حــال، شــامری از آگاهــان سیاســی برایــن 

باورنــد کــه توافق نامــه دولــت ترمــپ بــا طالبــان خیلــی 

پنهــان و پــر از ابهامــات اســت و به خاطــر همیــن 

بــه  از حــد  بیــش  امریکایی هــا شــجاعت  مســاله، 

ــه  ــد ک ــدن می خواه ــت بای ــاال دول ــروه داد. ح ــن گ ای

رونــد پنهــان ایــن توافق نامــه تغییــر کنــد امــا این جــا 

ــل زاد اســت. ــه او زملــی خلی ــی اســت ک مانع

بــر اســاس گزارش هــا، اداره بایــدن آقــای خلیــل زاد را 

ــا کــرده اســت. خلیــل زاد  ــه وظیفــه اش ابق کــامکان ب

ــان،  ــا طالب ــت ب ــده دورنشس ــه در هج ــود ک ــی ب کس

ــرد. ــا ک ــه را امض ــام توافق نام رسانج

رحمت اللــه بیژن پــور، آگاه سیاســی بــه روزنامــه راه 

مدنیــت می گویــد کــه در موجودیــت خلیــل زاد بــه نظر 

ــتان  ــح افغانس ــد صل ــی در رون ــه تغییرات ــد ک منی رس

ــن  ــان ای ــا همچن ــالش امریکایی ه ــد و ت ــود آی ــه وج ب

ــه  خواهــد بــود کــه چگونــه خــود را از ایــن وضعیــت ب

ــا مســاله جنــگ و خشــونت  ــد، ام ــرون کن ســالمت بی

در افغانســتان همچنــان بــه جــای خــود باقــی خواهــد 

مانــد.

محصــول  کنونــی  وضعیــت  کــه  اســت  معتقــد  او 

اشــتباهات امریکایی هاســت کــه بــا بحران ســازی، 

رونــد طبیعــی گفتگوهــای صلــح را از نظــر مــردم 

ــا ایــن وجــود، انتظــار منــی رود کــه در  ــد و ب دور کردن

توافق نامــه صلــح امریــکا و طالبــان، تغییراتــی بــه 

ســود دولــت افغانســتان در حــوزه آرامــش، صلــح و 

ــد. ــود آی ــه وج ــات ب ثب

ــی  ــان مبن ــروه طالب ــتان از گ ــت افغانس ــه دول مطالب

ــت  ــر اس ــتباه دیگ ــک اش ــونت ها، ی ــش خش ــر کاه ب

کــه دولــت کابــل مرتکــب شــده اســت. ایــن مطالبــه 

بایــد از جانــب ســازمان ملل متحــد، امریــکا و متحــدان 

دولــت افغانســتان مطــرح می شــد، زیــرا مســاله قطــع 

ــه  ــد مطالب ــه بای ــود ک ــا می ش ــوط آن ه ــونت مرب خش

کنند.»بــا ایــن مطالبــه، طــرف مقابل بیشــر احســاس 

می کنــد.  خــود  بــرای  قــدرت  احســاس  و  امنیــت 

تــا دولــت خواهــان قطــع ایــن خشــونت ها شــود، 

طالبــان در حقیقــت در موضــع بهــری قــرار خواهــد 

ــن یــک اشــتباه تاکتیکــی و حتــی اشــتباه  گرفــت. ای

ــود.« ــراتژیکی ب اس

وزیــر خارجــه دولــت پاکســتان، کــه تســهیل کننده 

ــدن  ــت بای ــی از دول ــه تازگ ــت، ب ــه اس ــرات دوح مذاک

کــه خواســته کــه صلــح افغانســتان و رونــد خــروج 

نیروهــای خــود از ایــن کشــور را پی گیــری کنــد. 

شــبکه  بــا  مصاحبــه  در  قریشــی  شــاه محمود 

ــل  ــه تعام ــورش ب ــه کش ــه ک ــره گفت ــی الجزی تلویزیون

ــدوار اســت.»من  ــکا امی ــد امری ــت جدی ــا دول بیشــر ب

ــد درک  ــدن( بای ــت بای ــا )دول ــه آن ه ــم ک ــر می کن فک

کننــد کــه در افغانســتان فرصتــی وجــود دارد و رونــدی 

را کــه راه افتــاده، بایــد حفــظ کننــد و آن را بــه عقــب 

برنگرداننــد.«

آگاهــان سیاســی در قبــال ایــن موقــف اســالم آباد 

رشیــک  یــا  رفیــق  پاکســتان  کــه  می گوینــد 

ــک  ــای دیپلامتی ــت و تالش ه ــکا اس ــراتژیک امری اس

ــه  ــا قضی اســالم آباد نشــان می دهــد کــه ســعی دارد ت

ــه  ــود ک ــذار ش ــور واگ ــن کش ــه ای ــتان ب ــح افغانس صل

در صــورت تحقــق چنیــن برنامه یــی، اوضــاع ایــن 

کشور)افغانســتان( بهبــود نخواهــد یافــت.

ناهید فرید: تعادل جنسیتی در نام گذاری اماکن در نظر گرفته شود
افزون بر  اماکن و معابر عمومی،  نام گذاری  های  از مناسبت در نظر گرفته شود. درست است که بزرگان منایانگر تاریخ  و جغرافیای  متدن  فرهنگی و اسالمی  ما هستند، ولی در  باید حداقيل  اماکن مهم  نام گذاری     در 
رعایت ارتباط و مناسبت باید حتی املقدور تعادل جنسیتی هم در نظر گرفته شود. تاریخ هرات هامنند بزرگ مردان نامدار، بزرگ زنان بی بدیلی هم در آغوش خود پروریده است. با این لحاظ، اگر به طور مثال این فرودگاه 

با نام فرزانه زين چون گوهرشاد که از او به عنوان سلسله جنبان رنسانس رشقی یاد می شود گره می خورد، هم مناسبت داشت هم گامي به شامر می رفت در راستای کم رنگ سازی آپارتاید جنسیتی.

یادداشت

رادارهای کابل  به زودی  ادارۀ هوانوردی کشور می گوید که   
برای نصب رادارهای مستقل کشور تالش ها  نصب خواهد شد و 
جریان دارد. دکتور قاسم وفایی زاده می گوید که نصب رادارهای 
مستقل کشور با شرکت تالس قرارداد شده که مرحلۀ تولید این 

رادارها در دوبی عمال آغاز شده است.
بتواند  اداره  این  آینده  ماه  چند  در  که  کرد  امیدواری  اظهار  او 
راداراهای  نصب  با  وی،  گفته  به  کند.  نصب  را  کابل  رادارهای 
مستقل تمام حریم فضایی کشور تحت کنترول می آید و از این 
بابت عواید ادارۀ هوانوردی کشور افزایش قابل مالحظه یی خواهد 

داشت.
به گفته وفایی زاده، این اداره با همه مشکل های سال روان، بیش 

از پنج میلیارد افغانی درآمد داشته است.
فضایی  حریم  کنترول  مرکز  تجهیز  از  نیز  پیش  هفته  اداره  این 
کشور در آینده نزدیک خبر داده بود. بحث کنترول حریم فضایی 
را ترک  نیروهای خارجی کشور  افغانستان در شرایطی که  برای 
به  را  کشور  بین المللی  هوایی  میدان های  مسوولیت  و  می کنند 

عهده منابع داخلی می گذارند از اهمیت باالیی برخوردار است.
بحث های  از  بی تردید  فضایی  حریم  کنترول  و  فضایی  امنیت 
مستقل  کشور  یک  به عنوان  نیز  افغانستان  و  کشورهاست  جدی 
ناگزیر است کنترول حریم فضایی خود را در دست داشته باشد. 
به خصوص اینکه بیش از 4دهه است که حریم فضایی کشور در 
بیشتر  امنیتی  تهدیدهای  که  در شرایط جدید  و  نبوده  کنترول 
جدی  صورت  به  کشور  فضایی  حریم  که  می کند  ایجاب  شده، 

کنترول گردد.
گفته های وجود دارد که در زمان جنگ های داخلی، جنگنده های 
می شدند  کشور  فضایی  حریم  وارد  مستقیم  به صورت  پاکستان 
قرار  حمله  مورد  کشور  مختلف  نقاط  در  را  مقاومت  خطوط  و 
اسنادی  دست کم  یا  گیرد  صورت  دفاعی  اینکه  بدون  می دادند. 
در دست باشد که جنگنده های متعلق به ارتش پاکستان حریم 
ا نقض می کردند و خالف تمام موازین بین المللی  فضایی کشور 

به صورت مستقیم در جنگ داخلی کشور سهم می گرفتند.
به همین قسم بحث ناامنی شمال کشور نیز عین قضیه را دارد. 
هلی کوپترهایی  که  داشت  جود  ادعاهای  پیش  سال های  در 
کشور  شمال  مناطق  در  را  داعش  و  طالبان  نیروهای  شبانه 
انتقال می دادند، ولی اسناد موثقی در اختیار منابع داخلی، ادارۀ 

هوانوردی و نیروهای هوایی کشور وجود نداشت.
با نصب رادارهای مستقل در کشور، کنترول حریم فضایی ما نه 
تنها قابل کنترول خواهد شد که افغانستان به لحاظ عبور و مرور 
پروازهای داخلی، بین المللی و پروازهای عبوری به امنیت کامل 
دست خواهد یافت و از این رهگذر درآمد کشور نیز باال خواهد 

رفت.
حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی از جمله مفاهیمی اند که 
است.  واهی  و  کذب  ادعای  کشور  فضایی  حریم  کنترول  بدون 
اقتصادی  و  بیشتر جنبه ملکی  وفایی زاده  آقای  اظهارات  هرچند 
دارد، ولی با کنترول حریم فضایی کشور امنیت نیز بهبود خواهد 

یافت.
اینکه بحث امنیت فضایی برای سکتور هوانوردی حایز  عالوه بر 
اهمیت است و در صورتی که کشور امنیت فضایی نداشته باشد، 
شرکت های معتبر هوانوردی از فضای کشور ما عبور نخواهند کرد. 
از این جهت صدمه کالنی بر درآمدهای ملی وارد خواهد شد و به 

لحاظ حیثیتی نیز بار منفی جدی برای کشور دارد.
آنچه را قاسم وفایی زاده در کنفرانس خبری حساب دهی حکومت 
دست آوردهای  افغانستان  برای  بی تردید  داد،  گزارش  ملت  به 

خوبی در سکتور هوانوردی کشور است.
وفایی زاده از موفقیت در مبارزه جدی با مبارزه علیه فساد در اداره 
هوانوردی نیز صحبت کرد و در صورتی که اظهارات وی واقعیت 
داشته باشد، برای کشور ما که طی سال های گذشته همیشه در 
صدر جدول فساد اداری جهان قرار دارد، حرف تازه و دست آورد 

هرچند کوچک، ولی قابل توجه است.
نتیجه این است که وضعیت اداره و به تبع وضعیت کلی کشور، 
جدی  شایسته ساالری  بحث  که  یافت  خواهد  بهبود  صورتی  در 
گرفته شود و کادرهای جوان متخصص و متعهد به وطن، جاگزین 

نیروهای غیرفعال گردد.
سده های  طی  اداری اش  ساختار  که  است  کشوری  افغانستان 
اخیر به شکل ارباب ساالری و حتا مدیریت کرسی های دولتی به 
برای  این حکومت  ویژگی  است.  بوده  وابسته  آدم ها  و سال  سن 
جوان سازی ادارات، قابل قدر است و انصافا این عملکرد تا حدودی 

پاسخ داده است.
نام گرفتن از اشخاص چندان درست نخواهد بود، ولی واقعیت این 
است که آن عده از کادرهای جوانی که در سال های اخیر مسوولیت 
کرسی های مدیریتی کشور را گرفته اند، بازده خوبی هم در حوزه 

مدیریتی و هم در مبارزه با فساد از خود به جا گذاشته اند.
در  که  است  جوان  کادرهای  این  از  یکی  نیز  وفایی زاده  دکتور 
هوانوردی،  ادارۀ  مسوولیت  بعد  و  معین  عنوان  به  کارش  مدت 
درخشیده  خوب  کشور،  در  متعارف  وابستگی های  تمام  از  فارغ 
است. سیاست رییس جمهور غنی با جوان سازی ادارات، این نکته 
از  می توانند  متعهد  و  فعال  جوان،  کادرهای  که  ساخته  ثابت  را 
عهدۀ مسوولیت های سنگین خوب بیرون آیند و به سنت نادرست 

و اشتباه چندسالۀ اخیر نقطه پایان بگذارند.

ادارۀ هوانوردی، فعال و موثر
3 گزارش madanyatdai سال دهم   شامره 687        یک شـنبه  5 دلو  1399 ly.com

آگاهان سیاسی معتقدند   
که در موجودیت خلیل زاد به 

نظر منی رسد که با بازنگری 
توافق نامه، تغییراتی در روند 
صلح به وجود بیاید. تالش 
امریکایی ها این خواهد بود 
که چگونه خود را سالمت 

بیرون کنند، اما جنگ و 
خشونت همچنان به جای 

خود باقی خواهد ماند

دکتور کریمی

سید مهدی حسینی



جیمــز جویــس زمانــی مــردگان را نوشــت كــه پــس از 10ســال   
تحصیــل علــوم دینی مســیحی بــه دلیــل آگاهــی از فســاد حاكم بر 
كلیســا حارض  نشــد بــه خدمت كلیســا در بیایــد. او بــه موقعیت های 
شــغلی و اجتامعــی بســیاری پشــت كــرده و بــا تحصیــل ادبیــات و 
فلســفه بــه شــغل معلمــی و نوشــنت ســتون ادبــی در مجالت بســنده 

كرد. 
جویــس پیش تــر بــرای تامیــن مخــارج خانــواده بــه تحصیــل طــب 
در پاریــس روی آورده بــود؛ بیــامری مــادر او را وادار می كنــد 
درســش را رهــا كنــد و بــه بالیــن مــادر و شــغل قبلی خــود بازگــردد. 
ــاورزی،  ــه كش ــك مجل ــه در ی ــود ك ــنهاد می ش ــه او پیش ــی ب وقت
داســتآن های كوتــاه رسگرم كننــده بنویســد، بــا نوشــنت یــك داســتان 
ناتورالیســتی- سمبولیســتی پــرده از زندگــی گناه آلــود یــك كشــیش 

برمــی دارد.
نوشــنت ایــن داســتان عرصــه اجتامعــی را بــر او تنگ  تــر می كنــد 
ــد  ــدن در ایرلن ــرای مان ــی ب ــچ دلیل ــر هی ــادر، دیگ ــرگ م ــا م و ب
منی یابــد. در خــارج از ایرلنــد بــا چنــان زبــان تنــدی داســتآن های 
ــارشی  ــچ ن ــد هی ــال بع ــا 10س ــه ت ــد ك ــا« را می نویس »دوبلینی ه
حــارض بــه چــاپ آن منی شــود. در ایــن داســتآن ها بــه همــه 
ــالی  ــا بزرگ س ــی ت ــد از كودك ــی ایرلن ــی اجتامع ــای زندگ جنبه ه

آخریــن  در  و  می پــردازد 
داســتان، مــرگ را موضــوع 
ــد. ــرار می ده ــتانش ق داس

ــا  ــل مالل آورهــا ب تقاب
صاف و ساده ها

مهامنــی  در  گابریــل 
شــب کرســمس متوجــه 
همــرش  كــه  می شــود 
بــه  ترانه یــی  شــنیدن  بــا 
ــی  ــاد معشــوق دوره جوان ی
از  كــه  می افتــد  خــود 
اســت.  مــرده  او  عشــق 
ســوال های  واقعــه  ایــن 
كــه  او  بــرای  را  بســیاری 
روشــنفكری  دنیــای  در 
بــه  خــود ســیر می كنــد 
وجــود مــی آورد و متوجــه 
مــردۀ  معشــوقه  می شــود 
ســال های  در  همــرش 
دور جایگاهــی واالتــر از 

دارد.  او 
داســتان در شــهر دوبلیــن در یــك شــب برفــی اتفــاق می افتــد. از 
هــامن ابتــدای داســتان مشــخص می شــود كــه نوعــی گســیختگی 
و اختــالف فرهنگــی بیــن مهآمن هــا در مهامنــی -كــه منونه یــی از 

جامعــه ایرلنــد اســت- وجــود دارد. ایــن شــخصیت ها را می تــوان 
بــه دو دســته رشقــی و غربــی تقســیم كــرد. رشقی هــا اهــل دوبلیــن، 
پایتخــت ایرلنــد هســتند و غربی هــا از اهالــی شــهرها و روســتاهای 
غــرب ایرلنــد. گابریــل رشقــی و همــر و معشــوقه مــرده او غربــی 

 . هستند
ــر و فاســد ترســیم شــده اند. مــاری جیــن  رشقی هــا مــالل آور و پی
ــد قطعه یــی مناســب مهامنــی بنــوازد. مالینــز دایم الخمــر  منی توان
و مایــه رشمســاری دیگــران اســت؛ بــران، عیــاش و زن بــاره اســت و 
بقیــه چنــان بی مایــه كــه حتی حــارض نیســتند توجهــی به موســیقی 

داشــته باشــند و فقــط در انتهــای قطعــه، متظاهرانــه بــرای تشــویق 
ــوند. ــارض می ش ح

 غربی هــا ســاده و جــوان و پرشــورند: خانــم آیــورز، فعــال سیاســی 
ــه  ــوزد و ب ــد را بیام ــتانی ایرلن ــان باس ــد زب ــت می خواه میهن پرس
رسارس ایرلنــد ســفر كنــد. او حــارض نیســت 
متــام وقــت خــود را در ایــن مهامنــی تلــف 
ــا، همــر جــذاب  كنــد و زود مــی رود. گرت
گابریــل كــه بــا رنــگ و عطــر و موســیقی و 
ــر  ــل تصوی ــد دارد، ســاده و اصی ســتاره پیون

شــده اســت. 
بارتــل كــه برتریــن خواننــده مهامنــی اســت، 
گرچــه بــدون شــنونده تاثیرگذار تریــن ترانــه 
ــن اتفــاق داســتان را  ــد و مهم تری را می خوان
رقــم می زنــد كــه كســی متوجــه حضــور او 
ــد.  ــش منی ده ــه نظرات ــی ب ــت و اهمیت نیس
ــی در  ــی و رشق ــخصیت های غرب ــل ش تقاب
ــا همــرش آشــكار  تضــاد مــادر گابریــل ب
بــه  گابریــل  درگذشــتۀ  مــادر  می شــود. 
صــورت مناینــده اصلــی مــردم بــا فرهنــگ 
جامعــه دوبلیــن شناســایی شــده اســت. وی 
ــب  ــواده مراق ــر« خان ــز متفك ــام »مغ در مق
بــوده كــه پرانــش برای شــغل های مناســب 
در  او  وجــودی  جلــوه  بخواننــد.  درس 
داســتان تصویــری اســت كــه او را بــا كتابــی 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــان می ده ــت نش در دس
ــا دخــری روســتایی از  ــا ازدواج گابریــل ب ب
غــرب ایرلنــد مخالــف اســت. در حالــی كــه 
همیــن گرتــا از او بــه مــدت طوالنــی تــا زمان 

ــد. ــتاری می كن ــش پرس مرگ

رشق متمدن، غرب عقب مانده
اســت،  نزدیك تــر  اروپــا  بــه  كــه  رشق 
و  تازگــی  و  خورشــید  طلــوع  منــاد 
غــرب  و  متــدن  و  پیرشفتگــی  جوانــی 
و  مــرگ  منــاد  اســت  روســتایی تر  كــه 

كهنگــی.  و  عقب ماندگــی 
ــی اســت كــه  ــه گونه ی ــا ســبك داســتان ب ام
ــل  ــود تبدی ــاد خ ــه متض ــب ب ــا مرت مناد ه
ــه وجــود آمــده درك  ــا ایهــام ب می شــوند و ب
داســتان را دشــوار می كنــد. رشق قبلــه مســیحیان هــم هســت و بــا 
ــا شــمول اروپــا دیرینگــی و مــرگ را  دیــن داری همــراه اســت و ب
ــی و  ــاد جوان ــكا من ــمول امری ــا ش ــرب ب ــد. غ ــی می كن منایندگ
شــادابی اســت و در عیــن حــال، اصالــت و هویــت ملــی و ســلطه 

ــود دارد. ــم در خ ــا را ه كلیس

دو روز مانـده بـود بـه سالگشـت تولد تاریخ پنج هزار سـاله  
پربـار کشـور. رفتـم بـه پـل رسخ تـا کیـک 
سـالگره فرمایـش دهـم؛ در حالی کـه از پل 
لـرزان دریـای کابـل بـه سـمت پـل رسخ 
عبـور می کـردم مخلـوق خـدا را دیـدم کـه 
صـف کشـیده بودنـد. پیـش خـود گفتـم: 
خیریـت باشـه. بـه دقـت کـه دیـدم متوجه 
شـدم یکـی ایسـتاده بـه دریایـی کابـل می 
سـومی  آن  و  شیشـته  دیگـری  درنگانـد 
مـروف پاک کـردن خـود در میان موجی 

از مردم بود!
بـا دیـدن این هـا توبـه کشـیدم و یخنـم را 
گرفتـه از پل لرزانک دریای کابل به سـمت 
غـرب شـهر حرکـت کـردم. دیـدم مـردان 
زیـادی در حالـی کـه تابـوت جناز ه یـی را 
بر رس شـانه های خـود حمل مـی کردند، از 
یـک کوچه  تنگ بیرون آمدند. با چشـامن 
گنـه کار خـود دیـدم کـه یکـی از میـان این 
جمعیـت با عجله خـود را به مردانی رسـاند 
کـه بـر رس شـانه های خـود تابوت جنـازه را 

انتقـال مـی داد. جیـب او را به یغام برد و خـودش را از میان آنان 
بیـرون کشـید و رفـت بـه یـک مسـیر دیگر 
آهی کشـیدم و به خود گفتـم: چه مردمانی!
خواسـتم تکسـی بگیـرم. دخرخامنـی هـم 
در نزدیکـی من ایسـتاده بـود و انتظـار موتر 
را می کشـید. هر تکسـی را که گـپ می زدم 
قیمـت را زیـاد می گفـت. وقتـی می گفتـم: 
مـن  بـه  خشـنی  نـگاه  بـا  کنیـد.  انصـاف 
می گفتنـد: پول هایـت را رس دخـرا مرف 

می کنـی دلـت منیشـه بـه مـا پیسـه بتی!
ناچـار از دخـر خانم فاصله گرفتـم و دوباره 
یـک  باالخـره  کـردم.  امتحـان  را  چانسـم 
تکسـی موافقت کرد و سـوار شـدم. به یک 
ایسـت بازرسـی رسـیدیم. دوتـا از رسبازبان 
وطـن رسگـرم صحبـت بودنـد. بحث شـان 
روی کیفیـت چرس بـود. یکیش می گفت: 
چرس مـزار به عامل و آدم مـی ارزد. دیگری 
مـا  شـهر  رشاب  پـای  بـه  دنیـا  می گفـت: 
منی رسـد! نیـم نگاهی بـه رس و کلـه موترها 

هـم می انداختنـد و رخصـت می دادنـد.

بـه همین ترتیـب خود را بـه دکان کیک فروشـی رسـاندم. انواع 
کیـک بـود؛ از کیک عروسـی تا ختنه سـوری، آنچـه برایم من 
جالـب بـود، نوع سـاختامن کیک ها بـود. به هر حال بـا چانه و 
زاری یـک کیک سـالگره خریـدم. وقتی شـاگرد کیک فروش 
کیـک را از ویریـن بیـرون می کشـید بـا یـک دکه بـه یک لبۀ 
شیشه قسـمتی از کیک کمی آسیب دید؛ اسـتاد خدازده چنان 
دو چتـی بـه شـاگرد زد کـه مـرا مبانیـد، کیـک از رشم زیر عرق 

شـد. وقتـی کیک را با هزار و یک مشـکل به خانه انتقـال دادم، 
جریان را از سـیر تا پیاز به مادرکالن گفتم. اشـک در چشـامن 
او حلقـه زد و گفـت: اگر از من می شـنوی این کیـک را به امید 
روزی مبـان کـه برخـی از مردم ما اصالح و وطن مـا آرام و آباد 
شـود. از آن روز تاکنون ده سـال گذشـته، اما ظاهرا امید جایش 
بـه ناامیدی می سـپارد و وطن مـا آرام و آباد و برخـی از مردم ما 

ظاهرا اصالح شـدنی نیستند.

کـتابـنـامـه
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»جهان مکتوب«
آیا جهانی که ما در آن زندگی 

می کنیم جهانی نیست که آن 
را کتاب ها نوشته اند؟

گابریل در مهامنی   
شب کرسمس متوجه 
می شود كه همرسش 
با شنیدن ترانه یی به 

یاد معشوق دوره 
جوانی خود می افتد كه 
از عشق او مرده است. 

این واقعه سوال های 
بسیاری را برای او كه 
در دنیای روشنفكری 

خود سیر می كند به 
وجود می آورد و متوجه 
می شود معشوقه مردۀ 
همرسش در سال های 
دور جایگاهی واالتر از 

او دارد. 

با دیدن این ها توبه   
کشیدم و یخنم را گرفته 

از پل لرزانک دریای 
کابل به سمت غرب 
شهر حرکت کردم. 

دیدم مردان زیادی در 
حالی که تابوت 

جناز ه یی را بر سر 
شانه های خود حمل می 

کردند، از یک کوچه  
تنگ بیرون آمدند. با 
چشمان گنه کار خود 

دیدم که یکی از میان 
این جمعیت با عجله 

خود را به مردانی رساند 
که بر سر شانه های خود 

تابوت جنازه را انتقال 
می داد.

در نظــر یــک عاشــق ادبیــات، یکــی از 
جدی تریــن مســایل ادبــی، نحــوۀ تأثیــر 
منت هــا بــر جهــان اســت. کتاب هــا چگونــه 
بــر جهــان اثــر می گذارنــد؟ چگونــه دنیــای 
چگونــه  می دهنــد؟  تغییــر  را  اطرافشــان 
نــو  از  و  می کننــد  دگرگــون  را  تاریــخ 
می نویســند؟ آیــا جهانــی کــه مــا در آن 
ــه آن  ــت ک ــی نیس ــم جهان ــی می کنی زندگ
ــه  ــر ب ــخ پوش را کتاب هــا نوشــته اند؟ پاس
ــی  ــرای اهال ایــن پرســش، خــری خــوش ب

ــت! ــرا! هس ــت: چ ــات اس ادبی
از روزی کــه اســکندر تصمیــم گرفــت 
ایلیــاد را در جهــان واقعــی بازســازی کنــد تــا 
امــروز کــه عاشــقان هــری پاتــر هــر ســاله در 
محلــی جمــع می شــوند تــا تجربیــات ادبــی 
ــد، انســآن ها  ــدل کنن ــا هــم رد و ب خــود را ب
ــد کــه کتاب هــا  ــی زندگــی می کنن در جهان

ــوب.«  ــان مکت ــته اند: »جه ــرا نوش آن
ــگ  ــک جن ــث ی ــنت باع ــک م ــه ی چگون
بــزرگ شــد؟ چگونــه یــک کتــاب بــه یــک 
امپراتــوری شــکل داد؟ چگونــه تاریــخ دین 
تحــت تأثیــر کتاب هــا تغییــر کــرد؟ چگونــه 
یــک قــوم هویت ســنتی خــود را بــا نگارش 
یــک مــنت نجــات داد؟ چگونه یــک زن، از 
تــه پس خانه هــای مردســاالری، هــزار ســال 
اســت کــه بــا جهانیــان حــرف می زنــد؟ 
ــازار  ــۀ کوچــه و ب ــه قصه هــای عامیان چگون
ــه  ــرد؟ چگون ــون ک ــات را دگرگ ــخ ادبی تاری
رسقــت ادبــی بــه وجــود آمــد؟ شــانزده 
فصــل و شــانزده »چگونــه« جــذاب کــه در 
هــر کــدام از آن هــا تأثیــر یــک مــنت بــزرگ 
بــر جهــان و تاریــخ بررســی می شــود. از 
ــر از  ــر، کم ت ــد پوش ــی مانن ــندۀ بزرگ نویس
ــامً  ــوان انتظــار داشــت. حت ــن هــم منی ت ای
می پرســید: فقــط شــانزده کتــاب روی جهان 
تأثیــر گذاشــته اند؟ تکلیــف بقیــۀ کتاب هــا 

ــود؟  ــه می ش چ
هــر فصــل کتــاب، تنهــا یــک بررســی 
تاریخــی ســاده نیســت. یــک »الگو«ســت. 
ــرا  ــا ف ــده ب ــه خوانن ــتورالعمل ک ــک دس ی
ــی  ــر کتاب ــه رساغ ه ــد ب ــنت آن می توان گرف
ــاب را  ــر آن کت ــرود و تأثی کــه می خواهــد ب
بــر جهــان و تاریــخ بررســی کنــد. ایــن یک 
کتــاب بالینــی اســت. یــک »کتــاب راهنام«. 
یــک »کاتالــوگ«: چگونــه کتاب هــا جهــان 

را دوبــاره می نویســند. 
از مــن می شــنوید ایــن کتــاب را بارهــا 
ــقان  ــرای عاش ــه ب ــرا ک ــد چ ــا بخوانی و باره
ادبیــات و کتاب هــا، هیــچ مســاله یی بــه 
انــدازۀ میــزان تأثیــر یــک کتــاب بــر جهــان 
اهمیــت نــدارد. مگــر شــام عاشــق ادبیــات 
و کتاب هــا نیســتید؟ اگــر نیســتید اینجــا چــه 

می کنیــد؟
پی نوشت:

جهــان مکتــوب نوشــته مارتیــن پوکــر 
اســت.

شیرین مجد 

نادر شیخ زادگان

نجیب آرمان

جایگاه »مردگان«در میان زندگان
با نگاهی به داستان »مردگان«

کیک پنج  هزار ساله



بخش نخست 

آنقــدر  می خواهــد،  شــجاعت  کــردن  مهاجــرت 

شــجاعت کــه بتوانــی از همــه کســانی که دوســتش 

درون  بریــزی  را  آرزوهایــت  و  بکنــی  دل  داری 

چمــدان و دور شــوی، خیلــی دور ...

ــواری ها  ــا دش ــی اش را ب ــام کودک ــه مت ــی ک مجتب

و انجــام دادن کارهــای شــاقه در کشــور ایــران 

ســپری می کنــد، در اوایــل نوجوانــی کــه می دانــد، 

افغانســتان و ایــران جــای مناســبی بــرای زیســنت 

ــود. ــا می ش ــازم اروپ ــت، ع نیس

او دربــاره ایــن اراده  پنهانــش می گویــد: شــبی 

ــا در و دیــوار اتاقــم وداع می کــردم، باد هــای  کــه ب

بــه  را  رسدی می وزیــد و شــاخچه های درختــان 

شــدت روی شیشــه های اتاقــم می کوبیــد.

آن شــب آشــوبی در دمل بــر پــا بــود. متــام شــب را 

نخوابیــدم. همیــن کــه هــوا روشــن شــد، بــا غمــی 

کــه متــام وجــودم را فــرا گرفتــه بــود، از بســرم بلند 

شــده و پنهانــی چمدانــم را بــه آغــوش کشــیدم.

بــا  وجــود  متــام  بــا  می خواســتم  وقتــی 

دلبســتگی هایم وداع کنــم، نــگاه عمیقــی در ابعــاد 

خانــه و خانــواده ام انداختــم، خواهــرم کــه متوجــه 

حالــت آشــفته مــن شــده بــود، »صدایــم کــرد! 

مجتبــی حالــت خوبــه؟ اقــه وقــت کجــا مــی ری؟«

در حــال کــه صدایــم می لرزیــد برایــش گفتــم: 

ــی رم رس کار. ــرم؟ م ــد ب ــا بای کج

ــم نقــش بســته  ــر لبان ــا لبخنــد غم انگیــزی کــه ب ب

ــم،  ــی کن ــادرم خداحافظ ــا م ــه ب ــدون اینک ــود، ب ب

ــرای همیشــه تــرک  ــه قصــد مهاجــرت، ب ــه را ب خان

کــردم.

ــد از  ــرد، بع ــاری ام منی ک ــم ی ــه پاهای ــی ک  در حال

ســاعت ها انتظــار در میــدان آزادی، متوجــه جمــع 

ــه  از کســانی دیگــری شــدم کــه شــبیه مــن، دل ب

دریــا ســپرده بودنــد.

ــافران،  ــام مس ــدن مت ــع ش ــد از جم ــران بع قاچاق

بــر عــالوه اینکــه در بــارٔه راه پرخــم و پیــچ قاچاقــی 

در  اینکــه  به خاطــر  دادنــد،  مختــر  معلومــات 

طــول راه از گرســنگی و خســتگی هــالک نشــویم، 

بــرای هــر یکــی مــا هشــدار دادنــد کــه بــه انــدازه 

کافــی بایــد مــواد خوراکــی بــا خــود حمــل کنیــم.

»مــن کــه اولیــن بــاری بــود از کنــار خانــواده ام  دور 

می شــدم، حــس غربــت و تنهایــی اذیتــم می کــرد، 

ــر  ــدم فک ــفر بی مقص ــن س ــه ای ــر ب ــه بیش ــر چ ه

و حامقتــم شــدت  پوچــی  می کــردم، احســاس 

می گرفــت. بــا آنکــه برگشــت پیــش خانــواده ام 

را ترجیــح مــی دادم، امــا نیــروی از درون وادارم 

می کــرد کــه راه پرماجــرای مهاجــرت را برگزینــم«.

ــرت را  ــیار راه مهاج ــی بس ــد از بالتکلیف ــره بع بالخ

ــم. در پیــش گرفت

 قاچاقــر مــا را بــه قصــد بــردن بــه ســمت ارومیــه 

در موتــر عجیبــی کــه دروازٔه آن کامــال ناپیــدا بــود 

ســوار کــرد. بعــد از سوارشــدن در آن موتــر تــرس و 

ــس  ــه ح ــی ک ــد. در حال ــر ش ــیمگی ام بیش رساس

دلتنگــی و حقــارت هالکــم می کــرد، تنهــا چیــزی 

پنجاه هــزار  می کــردم،  حمــل  خــود  بــا  کــه  را 

تومــان و یــک مبایــل فرســوده بــود، بــا خــودم 

می گفتــم:

ــال الزم داشــتم،  ــرای ایــن مهاجــرت ب »ای کاش ب

نــه پــول«

ــیده  ــه رس ــرز ارومی ــه در رس م ــب ک ــی ش در تاریک

ــب را در  ــد و ش ــاده کردن ــر پی ــا را از موت ــم، م بودی

خانــۀ یکــی از قاچاقــران دیگــری ســپری کردیــم.

قاچاقــر کــه آدمــی مهربانــی بــود، از همــۀ مــا 

بســیار بــه خوبــی پذیرایــی کــرد. فــردا بــه محــض 

ــای  ــا را در کوه ه ــود م ــرار ب ــوا، ق ــدن ه ــن ش روش

مــرزی پنهــان کننــد. بــرای مــا هشــدار دادنــد کــه 

بــرای آخریــن بــار می توانیــد از تلیفــون همراه تــان 

اســتفاده کنیــد.

 بــا عجلــه در حالــی کــه دســت و دمل می لرزیــد بــه 

خانــه تلیفــون کــردم. خواهــرم گوشــی را برداشــت. 

ــتم،  ــرز هس ــه رس م ــم ک ــش گفت ــه برای ــن ک همی

ــادرم  ــه م ــی را ب ــد و گوش ــر ش ــک هایش رسازی اش

ــه التــامس می کــرد،  ــادرم هامن طــور کــه ب داد. م

برگــردم؛ بغــض گلویــش ترکیــد و هــق هــق بــه 

ــم  ــی برای ــی قانع کننده ی ــچ جواب ــاد. هی ــه افت گری

مــادرم نداشــتم. حســی بدتــر از مــرگ دورادور 

ــز  ــم انگی ــی غ ــرد. صحنه ی ــه ک ــی ام را احاط زند گ

بــود و گریه هــای مــادرم درد داشــت. در حالی کــه 

متــام زند گــی ام را درد گرفتــه بــود، شــبی گلوگیــر 

را در هامنجــا ســپری کــردم.

فــردا بــه محــض روشــن شــدن هــوا، قاچاقــر همــۀ 

مــا را شــبیه رمــۀ گوســفند در موتــر وانــت جابه جــا 

کــرده و موتــر بــه ســوی مــرز ترکیــه در حرکــت شــد.

از البــه الی کوه هــا و روســتا ها کــه بــا دل زخــم 

ــپهری  ــهراب س ــعر س ــن ش ــدم ای ــورده رد می ش خ

در ذهنــم و ضمیــرم می چرخیــد.

»زندگــی حــس غریبی ســت کــه یــک مــرغ مهاجــر 

دارد«

ــا را از  ــود، م ــه تاریکــی ســپرده ب ــی هــوا دل ب وقت

موتــر پیــاده کردنــد و در روســتای کوچکــی میــان 

ــران پنهــان شــدیم. مــرز ترکیــه و ای

بعــد از ســاعت ها انتظــار کــه متــام بدنــم از رسدی 

هــوا کرخــت شــده بــود، ســاعت نه ونیــم شــب 

ــم. ــش گرفتی ــدی را در پی ــاره راه جدی دوب

قاچاقــران پیــش روی مــا حرکــت می کردنــد و مــا 

از عقــب آن هــا.

در نیمــه شــبی پــر از تاریکــی و وحشــت کــه شــبیه 

ــد از  ــود، بع ــناک ب ــرا و ترس ــر ماج ــواب پ ــک خ ی

ســاعت ها راه رفــنت کــه بــر اثــر آن پاهایــم سســتی 

ــه قــدم گذاشــتیم. ــه خــاک ترکی می کــرد، ب

همیــن  کــه قاچاقــران گفتنــد: »حــاال وارد کشــور 

ــری  ــد.« بی خــر از ماجراهــای بدت ــه شــده ای ترکی

ــی  ــی و رسخوش ــس رهای ــود، ح ــا ب ــر م ــه منتظ ک

ــت داد. ــم دس برای

بــه قاچاقــران تــرک  ایرانــی مــا را  قاچاقــران 

قاچاقــران  نظــرم می آمــد  بــه  کردنــد.  تســلیم 

ــن  ــا مهاجری ــا ب ــتند. آن ه ــوال هس ــبیه هی ــرک ش تُ

رفتارهــای زشــت و ناســاملی داشــتند.

بعــد از آن روز شــاهد ماجراهــای بدتــر از قبــل 

بودیــم. کــودکان بی شــامری در پیــش چشــم های 

مــا لــه می شــدند. کهن ســاالنی کــه تــاب و  تحمــل 

شــکنجه  را نداشــتند، از فرســودگی و درد جــان 

می ســپردند، امــا فاجعــه اصلــی ایــن بــود کــه 

زنــان و دخــران بســیاری کــه قــدم بــه راه قاچــاق 

ــورد تجــاوز جنســی قاچاقــران  ــد م گذاشــته بودن

قــرار می گرفتنــد. 

ــه  ــرا گرفت ــودم را ف ــی وج ــر زمان ــر از ه ــی بدت حس

بــود. جهــان بــا متــام وســعتش برایــم قفســی بیــش 

ــم  ــه اطرافیان ــا متــام وجــود می خواســتم ب نبــود. ب

کمــک کنــم؛ امــا ناتوانــی کــه متامــم را فــرا گرفتــه 

بــود.

ایــن  دیــدن  بــا  و  می خزیــدم  گوشــه یی  در 

ــه بدتریــن شــکل ممکــن  صحنه هــای اســفناک، ب

درد می کشــیدم کــه چــرا مــا افغآن هــا نفریــن 

شــدگان ایــن جهانیــم؟ جــرم مــا چیســت؟ 

دربــارٔه  جامعه شــناس  نیکبیــن،  ضیــا  احمــد 

می گویــد: مهاجــرت  عوامــل 

ــی  ــده اجتامع ــک پدی ــه ی ــه مثاب ــه ب ــرت ک مهاج

در  تنهــا  نــه  اســت،  متعــدد  عوامــل  دارای 

ــال  ــورهای در ح ــت کش ــل در اکرثی ــتان ب افغانس

کــه  می افتــد  اتفــاق  توســعه نیافته  و  توســعه 

عوامــل اساســی ایــن پدیــده را فقــر، ناامنــی، 

و  اســتبدادی  نظام هــای  جنــگ،  بی عدالتــی، 

می  دهــد. تشــکیل  قانــون  حاکمیــت  عــدم 

ــه ایــن ســو  پدیــدٔه مهاجــرت کــه از چهــل ســال ب

بیشــر در کشــور مــا اتفــاق می افتــد، به خاطــر 

جنگ هــای متواتــری اســت و باعــث مهاجرت هــای 

ــت.  ــده اس ــا ش ــان م ــم گیر هم وطن چش

حتــی در حــال حــارض هــم کــه اکرثیــت مــردم 

ــدن  ــرون ش ــرای بی ــد، ب ــج می برن ــی رن ــا از ناامن م

بــرای  یــا حداقــل  نابهنجــار،  وضعیــت  ایــن  از 

ــاقه،  ــای ش ــنت کاره ــا پذیرف ــود، ب ــدن خ زنده مان

ــا  ــه مهاجــرت برای شــان فراهــم شــود، ب اگــر زمین

آنکــه وطــن بــرای همه مــا عزیــز و دوســت داشــتنی 

را  بهــری  کــه جغرافیایــی  اســت، می خواهنــد 

ــد. ــاب کنن انتخ

یادداشت
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کارکردهای اقتصادی دولت 
و نقش پروژۀ بند شاه و عروس

 وزارت اقتصاد کشور بر حسب وظایف کلیدی خویش نظارت و 

ارزیابی پروژه های انکشافی را از نظر اقتصادی به عهده دارد تا از روند 

تأثیرات  و چگونگی  ملی  برنامه های  و  پروژه ها  تطبیق  در  پیرشفت 

رفاه  نظر  از  افغآن ها  جامعه  باالی  آن ها  درازمدت  و  مدت  میان 

مؤثر  تطبیق  و  طرح  مناید.  حاصل  اطمینان  اقتصادی  اجتامعی 

جهت  در  را  مهم  نقش  زیربنایی  و  انکشافی  برنامه های  و  پروژه ها 

آبادانی کشور، ترقی اقتصادی و رفاه رستارسی شهروندان افغان ایفا 

می مناید. 

افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام  کار  آغاز  از  است،  ذکر  به  الزم 

احداث  جدیداً  یا  و  بازسازی  زیربنایی  و  انکشافی  متعدد  پروژه های 

راه های جدید  اعامر شاه  و  ترانزیتی  راه های  بازسازی شاه  گردیدند. 

و  والیت ها  مراکز  به  دهات  کننده  وصل  رسک های  و  ترانزیتی 

بازسازی رسک های شهری و اعامر رسک های جدید شهری، بازسازی 

با  آن  منودن  تجهیز  و  جدید  شفاخانه های  اعامر  و  شفاخانه ها 

وسایل، تجهیزات پیرشفته و کادر مجرب، اعامر کلینک ها و مراکز 

و  مکتب ها  اعامر  و  پوهنتون ها  و  مکتب ها  بازسازی  جدید،  صحی 

استادهای  و  تجهیزات  با  والیات  و  مرکز  در  جدید  پوهنتون های 

منظور  به  جدید  رسدخانه های  و  گاه ها  زخیره  اعامر  مسلکی، 

میوه جات،  و  غله جات، سبزیجات  قبیل  از  مواد خوراکه  نگهداری 

برق،  تولید  بندهای  و  زراعتی  آبگردان  کانال های  و  بندها  اعامر 

ارایه خدمات  آشامیدنی صحی،  آب  فراهم آوری  انکشاف شبکه های 

در راستای زراعت، مالداری و وترنری از طریق سکتور عامه مورد طرح 

و تطبیق قرار گرفتند. 

دولت  اقتصادی،  و  امنیتی  متعدد  مشکالت  و  چالش ها  وجود  با 

گذاری  رسمایه  کشور  بیشر  ترقی  جهت  در  تا  است  توانسته 

تشویق  و  جذب  خدماتی  و  تولیدی  مختلف  ابعاد  در  را  خصوصی 

مناید. شمولیت سکتور خصوصی برای رشد اقتصاد و ترقی کشور 

در رفاه و آسایش شهروندان نقش کلیدی را ایفا کرده است. ایجاد 

کارخانه های پروسس و تولید محصوالت خوراکی و نوشیدنی جاگزین 

مخابراتی،  ارایه خدمات  می گردید؛  وارد  به کشور  خارج  از  قبالً  که 

هوانوردی  و  سفری  خدمات  ارایه  بانکداری،  و  مالی  خدمات  ارایه 

حیوانی،  صحت  و  انسانی  صحت  بخش  در  خدمات  ارایه  ملکی، 

و رشد مطبوعات  ایجاد  پوهنتون های خصوصی،  و  ایجاد مکتب ها 

پس  وضعیت  بهبود  در  را  مطلوب  نتیجه  همه  و  همه   – خصوصی 

از جنگ به بار آورده اند. با وجود این همه کارهای انجام شده، باز 

هم چالش ها و مشکالت زیاد موجود بوده که رضورت به کار و تالش 

بیشر دارند. 

و  مالی  کمک های  به  شدیداً  جنگ  از  پس  افغانستان  متأسفانه 

رکود  از  ناشی  اثرات  و  است  بوده  متکی  خارجی  منابع  تخنیکی 

اقتصادی  و  خارجی  سیاست های  در  تغییرات  جهان،  در  اقتصادی 

کشورهای کمک کننده و منطقه، و اخیراً شیوع مرض کرونا در جهان 

مشکالت عدیده اقتصادی را برای ملت به بار آورده است. بی کاری و 

رضورت  و  گردیده  افغآن ها  دامن گیر  قبل  سال  چند  از  بیشر  فقر 

و  میان مدت  کوتاه مدت،  پآلن های  و  پالیسی ها  تا  می  شود  دیده 

درازمدت اقتصادی طرح و تطبیق گردند تا فقر و بی ثباتی اقتصادی 

از جامعه برچیده شوند. 

ارزیابی کننده  و  پالیسی ساز  اداره  یک  منحیث  اقتصاد  وزارت 

پروژه های زیربنایی، انکشافی و اقتصادی؛ در این مرحله ارزیابی پروژه 

بند شاه و عروس را که در ولسوالی شکردره والیت کابل موقعیت دارد 

اقتصادی  و  زیربنایی  پروژه های  زمره  پروژه در  این  انجام داده است. 

کشور قرار داشته و بخشی از ابتکارات گسرده، جامع و بلند مدت 

دولت افغانستان بوده که از بودجه اختیاری، متویل و توسط وزارت 

انرژی و آب به هدف انکشاف زیربناها، رشد اقتصادی و رفاه اجتامعی 

تطبیق می گردد. 

این پروژه ساالنه برای 1845هکتار زمین آب زراعتی را فراهم می مناید 

و  سبزیجات  حبوبات،  جات،  غله  تولید  راستای  در  را  دهقآن ها  و 

به  را  صحی  آشامیدنی  آب  مذکور  پروژه  می رساند.  یاری  میوه جات 

22 هزار خانواده ولسوالی شکردره و رسکوتل خیرخانه محیا می سازد 

جلوگیری  مرضه  باکری های  به  خانواده ها  این  شدن  مصاب  از  و 

می مناید و خوشبختانه به طور ضمنی باعث تولید 1200 کیلووات 

برق در فی ساعت می گردد که برای پروژه و استفاده کنندگان عرضه 

خواهد شد.

تطبیق چنین پروژه ها در قدم نخست روستانشینان ساحه پروژه را 

از لحاظ اقتصادی کمک می مناید تا به طرف خودکفایی اقتصادی، 

دیگر  جانب  از  و  گردند  سوق  اجتامعی  رفاه  و  زراعت  انکشاف 

توامنندشدن این شهروندان باعث تقویت اقتصادی در سطح کشور 

خواهد گردید.

پروژه فوق الذکر در سال 1389 برای اولین بار منحیث پروژه زیربنایی 

برق  تولید  و  آشامیدنی  آب  زراعتی،  آب  فراهم سازی  بخش  در  که 

نقش اساسی را ایفا می مناید روی دست گرفته شد و به مرحله اجرا 

اکامل  پایه  به  80درصد  از  بیشر  پروژه  این  اعامر  کار  گرفت.  قرار 

رسیده و در کوتاه مدت طبق اهداف پیش بینی شده به بهره برداری 

سپرده خواهد شد.

فردا به محض روشن   
شدن هوا، قاچاقرب همۀ 
ما را شبیه رمۀ گوسفند 

در موتر وانت جابه جا 
کرده و موتر به سوی 
مرز ترکیه در حرکت 

شد.
از البه الی کوه ها و 

روستا ها که با دل زخم 
خورده رد می شدم این 

شعر سهراب سپهری 
در ذهنم و ضمیرم 

می چرخید.
»زندگی حس 

غریبی ست که یک مرغ 
مهاجر دارد«

کودکان بی شامری   
در پیش چشم های ما له 

می شدند. کهن ساالنی 
که تاب و  تحمل شکنجه  
را نداشتند، از فرسودگی 

و درد جان می سپردند، 
اما فاجعه اصلی این بود 

که زنان و دخرتان 
بسیاری که قدم به راه 
قاچاق گذاشته بودند 

مورد تجاوز جنسی 
قاچاقربان قرار 

می گرفتند. 

شمیم فروتن

حسرت پنهان یک مهاجر

سید آصف موسوی؛ کارشناس نظارت، ارزیابی و تحلیل های اقتصادی



یک رشکت تحقیقاتی که در زمینه امنیت انرنتی فعالیت می کند، تحقیق 

جدیدی را در رابطه با آینده هوش مصنوعی در امنیت سایری انجام داده 

 IT است. به گفته این رشکت در آینده نزدیک بسیاری از رهران و مدیران

مصنوعی  هوش  به  را  خود  جای 

خواهند داد.

و  مدیر  پانصد  با  تحقیق  این  در 

 IT رهر ارشد فناوری اطالعات و یا

مصاحبه شده که نشانۀ در معرض 

آینده  در  شغل  این  بودن  خطر 

است.

نیز  مدیران  از  ۹درصد  طرفی  از 

عنوان کردند این تکنالوژی منی تواند جایگاه شغلی آن ها را در دست بگیرد. 

اما احتامالً در آینده نزدیک تکنالوژی هایی نظیر هوش مصنوعی می تواند 

متامی وظایف مربوط به تامین امنیت سایری را به طور خودکار و بدون نیاز 

به دخالت انسان انجام دهد.

بسیاری از افراد رشکت کننده در این تحقیق معتقد بودند که هوش مصنوعی 

و استفاده از آن تا سال ۲۰۲۵ برای جلوگیری از حمالت هک به یک امر 

واجب تبدیل خواهد شد. مدیر فنی رشکت Trend Micro معتقد است اگر 

چه هوش مصنوعی می تواند یک ابزار سودمند در مقابل حمالت و تهدیدات 

سایری باشد، اما استفاده از آن تنها با ترکیب تخصصی انسانی می تواند 

ارزش مند باشد.

 افشای جزییات قیمت 
Galaxy Z Flip3 و مشخصات

سامسونگ  که  آمده  گزارش ها  در 

برای جلوگیری از کاهش فروش گوشی 

گوشی  معرفی   ،S21 گلکسی  رسی 

گلکسی فلیپ بعدی را به تاریخ دیگری 

موکول کرده، اما تاکنون فاش شده است 

گلکسی  تاشو،  هوشمند  تلفن  این  که 

Galaxy Z Flip3  نامیده می شود نه زد 

فلیپ ۲. 

 یک کاربر توییر مشخصات ادعایی و 

قیمت دستگاه را منترش کرده است.

طبق گفته یک کاربر توییر ، قیمت گلکسی زد فلیپ ۳ حدود ۱۴۹۹دالر 

خواهد بود. اگر این گزارش صحت داشته باشد، هزینه نسل ۳ زد فلیپ تنها 

 ۵G ۵۰دالر بیشر از نسخه قبلی آن خواهد بود. پیش از این، زد فلیپ نسخه

برای اولین بار با قیمت ۱۴۴۴دالر عرضه شد.

جدا از این، او همچنین در مورد برخی از جزییات مشخصات گلکسی زد 

فلیپ ۳ یعنی گوشی هوشمند تاشوی آیندۀ سامسونگ نیز اطالعاتی را ارایه 

داده است. او می گوید که این دستگاه دارای یک صفحه منایش شیشه یی 

)به عنوان مثال، UTG( خواهد داشت که از نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز پشتیبانی 

می کند. 

اپل واچ، مهم ترین گجت 
برای مقابله با کووید19!

محققان موسسه Mt. Sinai به تازگی متوجه شده اند که اپل واچ، قادر به 

تشخیص تغییرات رضبان قلب بوده و به این ترتیب، حدودا هفت روز پیش از 

مثبت شدن آزمایش ابتال به کرونا، این موضوع را تشخیص خواهد داد. به این 

ترتیب آن ها رضبان قلب فرد مبتال را بررسی کرده و متوجه تغییراتی در آن 

شده اند. با اندازه گیری و بررسی رضبان قلب و فواصل میان آن ها، امنیت یا 

در معرض خطر قرار گرفنت وی از این طریق مشخص می شود. یک پروفسور 

به نام آقای راب هیرن در این باره چنین اظهار داشته است: ما پیش از این 

می دانستیم که مارکرهای تغییرپذیری رضبان قلب، با ایجاد التهاب در بدن 

تغییر می کنند و کووید 19، یک اتفاق التهابی شدیدا زیاد است.

این موضوع به ما کمک می کند تا پیش از ابتالی افراد به کرونا، این موضوع 

را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری به عمل آوریم.

رضبان قلب افرادی که به بیامری کرونا مبتال شده اند، به صورت نامنظم بوده 

و فواصل میان رضبان قلب نیز متغیر خواهد بود. به خاطر داشته باشید که 

افزایش تنوع رضبان قلب هیچ ارتباطی با افزایش رضبان قلب ندارد. تنوع 

باالی رضبان قلب نشانه سیستم عصبی فعال بوده و متعلق به شخصی است 

که مقاومت بیشری در برابر فشار روانی را دارا است. بنابر این اگرچه رضبان 

قلب باال برای سالمتی افراد مفید نیست، اما تنوع باالی رضبان قلب می تواند 

نشانه خوبی باشد.

در زمان انجام این آزمایش، حدود 300نفر از پرسنل موسسه Mt. Sinai از 

اپل واچ در فاصله زمانی 29اپریل تا 29سپتمر استفاده کردند. آقای هیرن 

در ادامه سخنان خود، چنین نقل کرده است: ما در حال حارض، افرادی 

را تحت نظر داریم که احساس بیامری کرده و حالشان خوب نیست اما به 

همراه داشنت اپل واچ کامال یک قضیه جدا به حساب آمده و نیازی به داشنت 

عالیم نیست. به این ترتیب کنرل و شناسایی بیامری ها از مدتی قبل فراهم 

می شود.

تحقیقات دیگری که توسط دانشگاه استنفورد کلیفرنیا به انجام رسید، حاکی 

از آن است که 81درصد از افرادی که با نتیجه آزمایش مثبت کرونا روبرو 

شدند، حدودا 9روز پیش از انجام آزمایش، با تغییرات رضبان قلب مواجه شده 

بودند. تغییرات زیاد رضبان قلب می تواند حکایت از ابتال به کرونا را داشته 

باشد. به این ترتیب محققان دانشگاه استنفورد به کمک اطالعات منایش 

داده روی ساعت های هوشمند، متوجه شدند که بین چهار تا هفت روز پیش 

از انجام آزمایش، آن ها با تغییرات رضبان قلب مواجه شده اند.

دانـش و تکـنالوژی
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اشتراک هوش مصنوعی 
در عملیات امنیت سایبری 

 ۱۰۰ سـال  حـدود  در  ظاهـرا  کاغـذ  سـاخت  روش 

میـالدی در چیـن رشوع شـد و تـا بیـش از پانصـد سـال 

قـرن  حـدود  در  می شـد.  نگهـداری  راز  یـک  به صـورت 

ششـم میـالدی ایـن صنعـت توسـط راهبـان بودایـی از 

چیـن بـه جاپـان وارد شـد. از ایـن زمـان بـه بعـد یعنـی از 

نیمـۀ دوم قـرن چهاردهـم میـالدی مـرف کاغـذ بـرای 

کتـاب در اروپـا متـداول شـد. اگـر چـه از ابتـدای همیـن 

قـرن اسـتفاده از کاغـذ در انگلسـتان رواج یافـت، ولـی 

اولیـن کارگاه تولیـد کاغـذ در قرن پانزدهـم در هرتف ورد 

انگلستان برپا شد.

در  شـاملی  امریـکای  در  کاغـذ  سـاخت  کارگاه  اولیـن 

سـال ۱۶۹۰ ایجـاد شـد. گروهـی معتقدند کـه اولین بار 

قات کـردن کاغـذ در چین متداول شـده اسـت. اسـتفاده 

از ماکت هـای کاغـذی خانـه بـرای سـوزاندن در مراسـم 

تدفیـن از دالیـل ایـن ادعـا اسـت، امـا شـکی نیسـت که 

ایـن جاپانی هـا بودنـد کـه هرن قات کـردن کاغـذ را کامل 

بخشـیدند و بـه  عبارتـی از آن خود سـاختند. البته هزینۀ 

ایـن  از  ایجـاب می کـرده اسـت کـه  تهیـۀ کاغـذ  بـاالی 

بـرای مراسـم خـاص اسـتفاده شـود، ماننـد  هـرن فقـط 

پروانه هـای کاغـذی نـر و مـاده که بـرای تزییـن فنجان ها 

در مراسـم ازدواج اسـتفاده می شـده اسـت.

در دوره هـای مختلـف تاریخـی جاپـان، اوریگامـی حضور 

قـرون  در  موروماچـی  دورۀ  خـالل  در  اسـت.  داشـته 

 )۱۵۷۳  –  ۱۳۳۳( میـالدی  شـانزدهم  تـا  چهاردهـم 

اوریگامـی مـدرن به گونه یی اصولی توسـط یک نویسـندۀ 

ناشـناس نگاشته شده است. سـپس در دورۀ ادو )۱۶۰۳ 

فراگیـر  رسگرمـی  یـک  به صـورت  اوریگامـی   )۱۸۶۷  –

درآمـد کـه البتـه در آن زمـان Orisue نامیـده می شـد. 

کتـاب »چگونـه ۱۰۰۰ مـرغ ماهی خوار با کاغذ بسـازیم« 

در سـال ۱۷۹۷ در جاپـان بـه چـاپ رسـید.

در دورۀ میجـی )۱۸۶۸ – ۱۹۱۲( اوریگامـی در برنامـۀ 

درسـی مکاتب و حتـی مهدکودک ها وارد شـد تا کودکان 

هـرن و مهـارت کار بـا انگشـتان را بیاموزنـد. از آن زمـان 

تاکنـون کاغـذ مربعـی ۱۵ در ۱۵سـانتی مری اوریگامی 

در همه جـا فروختـه می شـود و اوریگامـی بـرای رسگرمـی 

و آموزش در مقیاس وسـیع مورد اسـتفاده اسـت. گروهی 

مسـتقل  کاغـذ  قات کـردن  اسـپانیا  در  کـه  معتقدنـد 

اسـپانیایی  کاغـذی  گنجشـک  شـد.  ابـداع  جاپـان  از 

)Pajarita(، در قـرن شـانزدهم میـالدی و یـا حتـی قبـل 

از آن سـاخته شـده اسـت. در انگلسـتان از حـدود قـرن 

شـانزدهم میـالدی از روش هایـی برای تا کردن دسـتامل 

سـفره بـر روی میـز غـذا در محافـل اسـتفاده می شـده 

اسـت، کـه احتـامال بعدهـا بـه خـم کـردن کاغـذ تبدیـل 

باشد. شـده 

هـر چنـد امـروزه آن را قسـمتی از اوریگامـی می داننـد 

ولـی احتـامل ابـداع آن بـه طـور مسـتقل از اوریگامی نیز 

مطـرح اسـت. یادداشـت هایی در زمینـه  آمـوزش و خـم 

کـردن کاغـذ در حـدود سـال ۱۸۷۴ بـه چـاپ رسـیده 

اسـت. جزییـات نحـوه سـاخت پرنـده در حـال پـرواز هـم 

در سـال ۱۸۸۹ چـاپ شـده اسـت. در سـال ۱۹۵۲ »ج. 

لگـامن« کتـاب »کتاب شناسـی خـم کـردن کاغـذ« را بـه 

چـاپ رسـانید.

کاربرد اوریگامی در زندگی روزمره

Origami Folding  نقشـه های جغرافیایی یا مثالً نقشـٔه 

سیسـتم حمـل و نقل شـهری از مواردی اسـت کـه امروزه 

مطـرح شـده و بـا کمـک اوریگامـی می تـوان بـه عنـوان 

مثـال متـام قسـمت های یـک جـاده را از ابتدا تـا انتها به 

صـورت متصل مشـاهده کرد.

بـه قـول »تاکتوشـی نوجـی مـا« مـدرس دانشـگاه کیوتو و 

اسـتاد اوریگامـی؛ تیـوری اوریگامـی را می توانیـم بـرای 

همـه چیـز اسـتفاده کنیم، زیـرا همه جا هسـت. »او مردم 

را در حالـی تصـور می کنـد کـه در مبل هـای قاتکی خود 

نشسـته اند و در هنـگام زلزلـه، خانه هـای آن هـا بـه جـای 

بـا  نوجیـام  می شـود.  قـات  مقـداری  فقـط  فروریخـنت، 

اسـتفاده از اصـول اوریگامـی، در حـال کار روی طرحـی 

بهینـه  را  ماهواره هـا  در  انـرژی  از  اسـتفاده  کـه  اسـت 

می سـازد.

»آچیـرو هاگیـوارا« دانشـمند جاپانی، در حـال پیدا کردن 

موترهـا  در  قات شـونده   قسـمت های  کـه  اسـت  راهـی 

سـاخته شـود تـا انـرژی تصـادف به جـای تخریـب، در آن 

قسـمت ها جـذب شـود.

»رابـرت ل نگ« کیسـه هوایی بـرای موترها طراحی منوده 

کـه بـه راحتی درهنگام تصادف باز شـده و رسنشـین ها را 

ازصدمه دیـدن محافظت می کند.

سـاختامن بزرگریـن تلسـکوپ فضایـی جهـان بـه نـام 

چشـم شیشـه یی، بـر اسـاس قوانیـن اوریگامـی طراحـی 

گردیده اسـت؛ این تلسـکوپ مثل یک گل، باز می شـود. 

مسـاحت این تلسـکوپ در حالت باز، بیشـر از مسـاحت 

یـک زمین فوتبال اسـت. این تلسـکوپ براسـاس نرم افزار 

مشـهور  اسـتاد  کـه  شده اسـت،  سـاخته  میکـر«  »تـری 

اوریگامـی، و پژوهشـگر سـابق ناسـا، آقای »رابـرت لنگ« 

آن را طراحـی منـوده اسـت و بـا همـکاری دانشـمندان 

لراتـوار »لرنـس لیورمـور« در کلیفرنیـا سـاخته شـد.

سـاختامن کتابخانـه عمومـی شـهر »سـیاتل« بـر اسـاس 

»رم  بنـا،  ایـن  طـراح  اسـت.  شـده  سـاخته  اوریگامـی 

کولهـاس« آملانـی و »جوشـا رامـوس« هسـتند. یکـی از 

کاربردهـای اوریگامـی سـاخت بناهـای زیبـا و مقـاوم در 

برابـر زلزلـه اسـت.

اوریگامـی در سـاخت نقشـه ها، چادرهـا، ظرف هـای غذا 

و گنبـد اسـتدیوم ها، کمـک شـایان توجهی کرده اسـت.

فواید اوریگامی برای کودکان

اوریگامـی ترکیبی از هرن و علم اسـت و بـه نوعی به هردو 

نیمکـره مغـز مربـوط می شـود. جهـت سـاخت اوریگامـی 

بـه هردو دسـت نیاز اسـت پـس مترین اوریگامی ورزشـی 

مفیـد بـرای مغر محسـوب می شـود و با توامننـد کردم هر 

دو نیمکـره مغـز بـه حـل مسـایل پیچیده کمـک می کند. 

اوریگامـی نه تنهـا در پرورش هوش کودکان مفید اسـت، 

بـل بـرای کـودکان با بهره هوشـی کـم هم قابل اسـتفاده 

و بسـیار مفید است.

افزایش صرب و پی گیری کودک

اوریگامـی به کودکان شـام صر و شـکیبایی، پیگیری در 

کار و خالقیـت را آمـوزش می دهـد. بـا سـاخت اوریگامـی 

و  الگوهـا  طبـق  کاغـذ  پـی  در  پـی  قات کردن هـای  و 

نقشـه های موجـود، کـودکان شـام یـاد می گیرنـد کـه تـا 

پایـان کار سـاخت اوریگامـی صبـور باشـند و کار خـود را 

پیگیـری کنند و بـه طور عملی درک می کنند که اشـتباه 

کـردن فراینـدی طبیعـی در رونـد کارشـان اسـت.

تقویت تجسم هرنی

واقعیـت،  بـه  اوریگامـی  کاغـذی  سـاخته های  شـباهت 

موجـب پـرورش ذایقـه بری کودک می شـود کـه مبنای 

هرن هـای زیبـا و گرافیـک اسـت.

پرورش خالقیت کودک

سـاخت اوریگامـی هامننـد بـازی بـا لگـو و خانه سـازی 

پـرورش  را  کـودکان  خالقیـت  و  اسـت  کـودکان  بـرای 

می دهـد. هامن طـور کـه در سـاخت یـک قلعـه بـا لگـو، 

بلوک هـای لگـو بـا الگوی خاصـی کنارهم قـرار می گیرند 

تـا قلعـه درسـت شـود، در اوریگامـی هـم یـک تکـه کاغذ 

بـه دفعـات و بـه شـکل های مختلـف قـات می شـود تـا 

شـکل های مجسـمه کاغـذی بـه دسـت آیـد.

تقویـت دقـت و مهارت کودکان با پیـروی کردن از 

دستور العمل ها

بـرای سـاخت مجسـمه های کاغـذی بـا روش اوریگامـی، 

یـک بـرگ کاغـذ باید بـه صورت مرحلـه به مرحلـه و بدون 

امـکان گـذر کـردن از یـک مرحلـه یـا حذف مرحلـه قبلی 

تـا شـود و الزم اسـت از دسـتور العمل کار بـه دقت پیروی 

شـود. ایـن مهارتـی اسـت کـه الزمـه بسـیاری از مراحـل 

زندگـی بـرای کـودکان و بزرگ سـاالن اسـت.

تقویت مترکز و کمک به مهار اسرتس

اوریگامـی می توانـد بـه صـورت یـک فعالیـت در تنهایـی 

یـا در جمـع انجـام شـود و  قات کردنهـا مکـرر و مترکـز بـر 

سـاخت یک شـکل مشـخص؛ باعث رها شـدن اسـرس و 

تنش هـای روزانـه می شـود.

تقویت مهارت های اجتامعی

گروهـی  فعالیـت  یـک  صـورت  بـه  می توانـد  اوریگامـی 

در جمـع خانـواده و بـا حضـور اعضـای خانـواده و یـا در 

کالس درس انجـام شـود کـه موجـب تقویـت مهارت های 

اجتامعـی کـودکان و نزدیـک شـدن اعضـای خانـواده / 

صنـف درسـی بـه یکدیگـر شـود.

سـاداکو ساسـاکی، دخری جاپانی بـود و زمانی که 

در  هسـته یی  انفجـار  حادثـه  داشـت،  ۲سـال  فقـط 

هروشـیام سـال ۱۹۴۵اتفـاق افتاد. سـاداکو بزرگ شـد 

قـرار  دلیـل  بـه  او  شـد  مشـخص  سـالگی،  یـازده  در  و 

گرفـنت در معـرض مـواد رادیواکتیـو بـه بیـامری السـمی 

مبتالست.

مدت هـا در شـفاخانه بسـری بـود و تنهـا آرزویـش ایـن 

بـود تـا روزی سـالمت کامـل خـود را بـه دسـت بیـاورد. 

یک روز دوسـت بسـیار صمیمی اش )کـه در حال حارض 

زنـی مسـن اسـت( بـه او گفت که بر اسـاس یک افسـانه 

قدیمـی، هـر کس بتواند هـزار درنای کاغذی بسـازد، به 

می رسـد. آرزویش 

عـادی  زندگـی  و  سـالمتی  جـز  آرزویـی  کـه  سـاداکو 

نداشـت، دسـت بـه کار سـاخنت درناهـای کاغذی شـد. 

او آنقـدر ایـن کار را ادامـه داد کـه اطـراف تختـش در 

بـود.  کاغـذی  درناهـای  از  مملـو  همیشـه  شـفاخانه، 

دسـتش  بـه  کـه  کاغـذی  هـر  از  سـاداکو،  درناهـای 

پاکـت  شـکالت،  کاغـذ  می شـد:  سـاخته  می رسـید 

نامـه، برگه هـای باطلـه سـاداکو موفـق شـد هـزار درنای 

ایـن  از  تـر  رسسـخت  او  بیـامری  امـا  بسـازد،  کاغـذی 

حرف هـا بـود. مرتـب از او آزمایـش خون گرفته می شـد و 

تعـداد گلبول های سـفید خونش شـامرش می شـد. آرام 

افزایـش  تعـداد گلبول هـای سـفید خـون سـاداکو  آرام 

می یافـت ولـی ایـن بـه معنـی بهبـودی او نبود و درسـت 

برعکـس، بـه معنـی ایـن بـود کـه مرگـش نزدیک اسـت.

و  داد  ادامـه  کاغـذی  درناهـای  سـاخنت  بـه  سـاداکو 

البتـه هـر روز تعـداد گلبول هـای سـفید خونـش را هـم 

یادداشـت می کـرد. او هنـوز هـم امید داشـت. درناهای 

کاغـذی سـاداکو هـر روز کوچکـر و کوچکـر می شـدند 

سـوزن  کمـک  بـا  را  درناهایـش  آخریـن  کـه  جایـی  تـا 

می سـاخت.

دوم اکتوبـر ۱۹۵۵ رسـید و سـاداکو کـه تنهـا ۱۲سـال 

کاغـذی جـان  درناهـای  از  انبوهـی  میـان  در  داشـت، 

سـپرد. می گوینـد زمانـی کـه سـاداکو را بـر روی تخـت 

چشـم  کاغـذی  درناهـای  بـه  یافتنـد،  مـرده  شـفاخانه 

دوختـه بـود کـه بادی کـه از پنجره بـاز اتاقش بـه داخل 

می وزیـد، آن هـا را تـکان مـی داد. سـاداکو از دنیـا رفت. 

از دنیایـی کـه مـا هـر روز بـا متـام وجـود بـه کراهـت آن 

عشـق می ورزیـم. دنیایی کـه بزرگ ترهایش بـرای آینده 

کودکانشـان جنگ راه می اندازند و با دسـت خودشـان، 

وقتـی  می سـپارند.  خـاک  بـه  را  آینده سازانشـان 

نبـوده  قـادر  او  کـه  فهمیدنـد  سـاداکو  هم صنفی هـای 

رویـای خـودش را کامـل کنـد، همـه تصمیـم گرفتنـد تا 

درسـت کـردن پرنـده دریایـی را بیاموزنـد.

به زودی آن ها توانسـتند کار سـاخنت هـزار پرنده دریایی 

سـاداکو را متـام کننـد و بـه رویـای او تحقـق بخشـند. 

آن هـا تصمیـم گرفتنـد بـه متـام کـودکان دیگـر جاپانـی 

نامه نوشـته وداسـتان سـاداکو را به آن ها گفته و از آن ها 

یادبـودی  بنـای  پول هایشـان  جمـع آوری  بـا  خواسـتند 

بـرای سـاداکو و گسـرش پیـام صلـح او بسـازند. وقتـی 

دولـت جاپـان از ایـن طـرح مطلـع شـد تصمیـم گرفـت 

یـک پـارک در هروشـیام را به نـام پـارک صلـح تغییـر نام 

دهد.

آن هـا در ایـن پـارک بنـای عظیمـی سـاختند و شـبیه 

پرنـده دریایی سـاداکو یـک پرنده دریایی بزرگ سـاخته 

و روی ایـن بنـا قـرار دادنـد. هم صنفی هـای او تصمیـم 

گرفتنـد بـرای احرام گذاشـنت به سـاداکو نوشـته یی بر 

روی پایـه ایـن بنـای یادبـود، نصـب منایند.

ایـن متنـی اسـت کـه آن هـا انتخـاب کردنـد: ایـن فریاد 

ماسـت. ایـن خواسـتۀ ماسـت. صلـح در دنیـا.
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اولین اوریگامی

داستان  ساداکو و هزار درنای کاغذی
»این فریاد ماست، این خواستۀ ماست، صلح در دنیا«

هنر اوریگامی 
 اوریگامی یا هرن »قات کاغذ« یکی از کاردستی های محبوب جاپانی است که امروزه در رسارس جهان طرفداران زیادی دارد. هدف این هرن آفریدن طرح های جالب از 
کاغذ با کمک قات های هندسی است. رویکرد امروز هدف این هرن آفریدن طرح های جالب از کاغذ با کمک قات های هندسی است که در آن خوب دیدن، مترکز ذهن و 

به کارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است و به نوعی پرورش و هامهنگی ذهن و دست می باشد. 
معنای لغوی این واژه در زبان جاپانی »قات کردن کاغذ« است و متام مودل های  قات کاغذ را دربردارد؛ حتی آن هایی که جاپانی نیستند. اوریگامی فقط از تعداد کمی از 
قات های گوناگون استفاده می کند، ولی همین قات ها می توانند به روش های گوناگونی ترکیب شوند تا طرح های متفاوتی ایجاد کنند.  این طرح ها با یک برگ کاغذ مربع شکل 
آغاز می شود، که هر روی آن ممکن است به رنگ متفاوتی باشد و بدون بریدن کاغذ ادامه می یابد. البته بر خلف باور عمومی، اوریگامی های باستانی جاپان، سختگیری کم تری 

روی این قرارداد داشته و گاهی از بریدن کاغذ در هنگام آفریدن طرح یا رشوع کردن با کاغذهای مستطیل، دایره، و دیگر کاغذهای غیرمربع استفاده می شد.

گردآوردنده: نجمه رسا



معاهده ممنوعیت سالح های امتی بدون رشکت 

جمعه  روز  هسته یی  تسلیحات  دارندۀ  کشورهای 

)3دلو( از سوی سازمان ملل متحد اجرایی شد.

دبیرکل  گوتریش،  آنتونیو  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 

سازمان ملل متحد پس از اجرایی شدن این معاهده 

در بیانیه یی، آن را گام مهمی در راه ایجاد جهانی فارغ 

از سالح امتی دانست. او گفت که این نشان دهنده 

حامیت قاطع از ابتکارات چندجانبه برای خلع سالح 

امتی است.

به  را  افراد  و  کلیه کشورها  بیانیه  خود،  در  گوتریش 

جهت  در  مناسب  رشایط  ایجاد  برای  پی گیر  تالش 

ساخنت جهان بدون سالح امتی تشویق کرده و نیز 

تاکید منود که همین گونه به پیش برد صلح و همکاری 

جندجانبه که برش امروز به شدت نیازمند آن است، 

کمک صورت گیرد.

صلیب  کمیته  رییس  مائورر  پیر  حال،  همین  در 

»یک  را  معاهده  این  شدن  اجرایی  پیامی،  در  رسخ 

پیروزی مشرک برای برش« دانسته و خواستار جهانی 

بدون سالح امتی شد. از سوی هم، فرانسه از جمله 

دوران  تهدیدهای  به  اشاره  با  که  است  کشورهایی 

کنونی، این معاهده را خطری برای تضعیف معاهده 

منع گسرش سالح های هسته یی می داند.

ژان ایو لودریان، وزیرخارجه فرانسه، ممنوعیت کامل 

سالح های امتی را »نامسووالنه« توصیف کرده و تاکید 

کرد که منطق آن با رشایط زمان ناسازگار است.

این  در  الزام آور  نخستین منت حقوقی  معاهده،  این 

نگهداری،  توسعه،  آزمایش،  تولید،  که  است  زمینه 

و  فروش  و  خرید  استفاده،  به  تهدید  استفاده، 

کامالً  را  امتی  سالح های  به  مالی  منابع  اختصاص 

ممنوع می کند و تکمیل کنندۀ معاهدۀ منع گسرش 

سالح های هسته یی به شامر می آید.

کشورهای  پیوسنت  بدون  و  تنهایی  به  معاهده  این 

دارای تسلیحات هسته یی، تهدید و خطر سالح امتی 

را از میان منی برد. هیچ یکی از ۹کشور دارنده اینگونه 

سالح ها به این معاهده نپیوسته است. 

۹۰درصد  تنهایی  به  که  روسیه  و  امریکا  بر  عالوه 

تسلیحات هسته یی جهان را در اختیار دارند، چین، 

فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان، ارساییل و کوریای 

منی دهد.  نشان  خوش  روی  آن  به  نسبت  شاملی 

برخی از این کشورها حتی این معاهده را غیرمسوالنه 

و خطرناک تلقی می کنند.

۱۲۰کشور  را  امتی  سالح های  ممنوعیت  معاهده 

امضا کرده و ۵۰کشور آن را به تصویب پارملان خود 

رسانده اند.

نیروهای پولیس روسیه، ده ها نفر را که در حامیت 

از آلکسی ناوالنی، رهر مخالفان دولت روسیه دست به 

اعراض زده بودند، بازداشت کرده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، تظاهرات هواداران آقای 

روسیه  دور  خاور  در  خاباروفسک  منطقه  در  ناوالنی 

آغاز شده است و هواداران اعالم کرده بود که روزشنبه 

)4دلو( در بیش از 60شهر مختلف این کشور دست به 

تظاهرات می زنند.

ناوالنی گفته است که در تظاهرات  آقای  یولیا همرس 

برای  فرزندان مان،  برای  او،  برای  »برای خودم،  مسکو 

ارزش ها و آرمانی هایی که داریم« رشکت خواهد کرد.

هم زمان با این، پولیس روسیه، برپایی هرگونه اعراضی 

را غیرقانونی خوانده و گفته که با آن ها برخورد می کند.

تظاهرات  هرگونه  است،  داده  هشدار  مسکو  پولیس 

مسکو، صدها  مرکز  در  بالفاصله رسکوب خواهد شد. 

مانع فلزی برای جلوگیری از تجمع کار گذاشته شده 

است.

پولیس در روزهای اخیر دست به بازداشت شامری از 

نزدیکان آقای ناوالنی از جمله سخنگوی او زده و به دو 

نفر از آن ها حکم حبس کوتاه مدت داده است.

۵ماه  از  پس  گذشته،  هفته  یک شنبه  ناوالنی  آقای 

تداوی در آملان به خاطر »مسمومیت با سم نوویچوک« 

به مسکو برگشت و بازداشت شد.

در  که  است  گفته  زندان  از  پیامی  در  ناوالنی  آقای 

»وضعیت روانی و عاطفی پایدار« قرار دارد.

فراوانی  خوب  است:»آدم های  افزوده  پیام  این  در  او 

بیرون زندان هستند و کمک فرا خواهد رسید.«

مقررات  نقض  را  او  بازداشت  دلیل  روسیه  مقام های 

اما  کردند  اعالم  ناوالنی  آقای  سوی  از  مرشوط  آزادی 

کردنش  ساکت  برای  اقدام  این  که  می گوید  ناوالنی 

صورت گرفته است.

مسموم  پیش  سال  تابستان  ۴۴ساله  ناوالنی  آلکسی 

بخش  در  مدتی  برای  آملان  به  اعزام  از  پس  و  شد 

مراقبت های ویژه در کام بود.

مامور  یک  طریق  از  که  بود  گفته  بهبودی  از  بعد  او 

اطالعاتی رسویس جاسوسی روسیه از جزییات حمله و 

چگونگی مسموم کردن خود باخر شده است.

این که  جمله  از  ناوالنی  آقای  ادعاهای  روسیه  دولت 

را داده، رد  او  به  پوتین شخصا دستور حمله  والدیمیر 

کرده است.

دزدی های  و  زیاده خواهی  افشای  با  ناوالنی  آلکسی 

یک  به  وبالگش  در  روسیه  سیاسی  نخبگان  وسیع 

فعال شناخته شده ضدفساد تبدیل شد و در سال های 

گذشته مهم ترین منتقد والدیمیر پوتین بوده است.

جریان  در  امریکا،  رییس جمهوری  جوبایدن، 

امضای تصمیم ها برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی 

کرونا، اعالم کرد که کشورش به دلیل پاندمی کرونا با 

وخیم ترین بحران اقتصادی مواجه است.

به گزارش العربیه، بایدن شامگاه روز جمعه)3 دلو( با 

اشاره به رضورت مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، 

افزود:»چنان چه امروز وارد عمل شویم، اقتصاد امریکا 

قوی تر خواهد شد. باید فورا برای نجات اقتصاد اقدام 

کنیم.«

بایدن در کاخ سفید تاکید کرد که به دلیل پاندمی 

اقتصادی  بحران  با وخیم ترین  ایاالت متحده  کرونا، 

معارص مواجه شده است.

بایدن همچنان اشاره منود که برخی از امریکایی ها 

کودکان شان  برای  غذا  خریداری  به  قادر  دیگر 

از  بیش  امریکا  در  پرورش  و  آموزش  نیستند.»بخش 

600هزار شغل را از دست داده است.«

که طرح  کرد  متحده تریح  ایاالت  رییس جمهوری 

به  مالی  کمک های  توزیع  هدف  با  امریکا  نجات 

شهروند  12میلیون  طرح  این  و  است  خانواده ها 

امریکایی را از دایره فقر خارج خواهد کرد.

جو بایدن گفت: طرح او برای نجات امریکا که اعتبار 

آن به ارزشی بالغ بر دو تریلیون دالر است، با هدف 

مقابله با آثار ویران گر پاندمی کرونا است و از حامیت 

رشکت ها و کارگران برخوردار می باشد.

برای  مسکن  تامین  بایدن،  جو  گفتۀ  به 

کمک  کرونا  ویروس  با  مبارزه  به  امریکایی ها 

خواهد کرد و او همچنان بر اعطای کمک هایی 

رسگذاشنت  پشت  برای  کوچک  رشکت های  به 

پیامدهای کرونا تاکید ورزید.

رییس جمهوری امریکا همچنان با اشاره به آمار 

کرد  کرونا خاطرنشان  ویروس  از  ناشی  فوتی ها 

که این ویروس در ایاالت متحده منجر به فوت 

بیش از 600هزار نفر خواهد شد.

او به رصاحت بیان کرد:»هم اکنون تعداد فوتی ها 

پیش بینی  و  است  نفر  400هزار  امریکا  در 

نفر  600هزار  از  بیش  به  رقم  این  که  می شود 

افزایش خواهد یافت.«

هم اکنون نزدیک به 18میلیون امریکایی کمک های 

وام بیکاری دریافت می کنند و در ماه دسمر سال 

در  است،  به 6.7درصد رسیده  بیکاری  نرخ  گذشته 

حالی که این فیصدی در سال 2019 میالدی 3.5 

درصد بود.

جانسن: نوع جهش یافته ویروس جدید کرونا بسیار کشنده است

بوریس جانسن، نخست وزیر بریتانیا در سخنان اخیر گفته که دالیلی مبنی بر ارتباط ویروس جهش یافته کرونا با افزایش شامر فوتی ها در این کشور   
وجود دارد. 

او که در یک کنفرانس خربی که در»داونینگ اسرتیت« صحبت می کرد، افزود: »برخی دالیل نشان از آن دارد که نوع جهش یافته از ویروس جدید کرونا 
که در بریتانیا شناسایی شده، عالوه بر ویژگی انتشار رسیع، بسیار کشنده نیز هست.« جانسن گفت:»اکنون به نظر می رسد برخی دالیل نشان می دهد 

که نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا به میزان زیادی با افزایش شامر فوتی ها مرتبط باشد.«
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معاهده ممنوعیت سالح های امتی اجرایی شد

بازداشت ده ها هوادار ناوالنی از سوی پولیس روسیه

بایدن: به دلیل پاندمی کرونا با وخیم ترین  بحران اقتصادی مواجه هستیم
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چرا رییسان جمهور...
شورش رخ داد، بل تاریخچه طوالنی حامیِت این کشور از کودتا در سایر کشور ها نشان 

می دهد که خوانِش ساده سیاست های امریکا به عنوان سیاست هایی که همواره طرفدار 

دموکراسی است، ساده سازی این مساله است.

آنچه در امریکا رخ می دهد در دموکراسی های دیگر دیده نشده است. روسای جمهوری در 

دموکراسی های دیگر وارد کار های خیریه و عام املنفعه می شوند که فراتر از عملکرد های 

امریکا نشان دادند که این روند در  اما کلیننت و سایر روسای جمهوری  جناحی است. 

امریکا بیشر افسانه است تا واقعیت. بیل کلیننت از زمان ترک دفر ریاست جمهوری در 

متام گردهم آیی های حزب دموکرات سخرنانی کرده است.

-یکبار در سال  و شکست خورد  ریاست جمهوری شد  نامزد  در هر دوباری که همرسش 

۲۰۰۸ به عنوان رقیب اوباما و یکبار در سال ۲۰۱۶ به عنوان رقیب ترمپ- او به منایندگی 

از همرسش کارزار انتخاباتی راه انداخته بود.

اثر نیکسن

سال  دو  یا  یک  کنند.  ناپدید  سیاسی  زندگی  از  نتوانستند  نیز  را  نیکسن  رسوایی ها 

رسپوش گذاری بر رسوایی واترگیت در سال ۱۹۷۲ منجر شد به اینکه اعضای ارشد حزب 

دموکرات رییس جمهور را وادار به استعفا و ترک کاخ سفید کنند؛ او نهایتا در سال ۱۹۷۴ 

این کار را انجام داد.

با چنین شهرت بدی انتظار می رود که نیکسن آرام و آهسته از صحنه سیاست بیرون برود. 

اما هامن طور که تاریخ امریکا نشان داده، هیچ چیزی منی تواند یک رییس جمهور سابق 

را از فعالیت سیاسی بازدارد. نیکسن هم مانند سایر فرماندهان کل قوای پیش از خود به 

اعامل نفوذ بر کاخ سفید ادامه داد.

حضور سیاسی نیکسن را بیشر از همه می توان در مصاحبه نیکسن-فراست مشاهده کرد. 

او ۳ سال بعد از استعفا در سال ۱۹۷۷ با روزنامه نگار بریتانیایی، دیوید فراست مصاحبه 

کرد. نیکسن که نیاز داشت به لحاظ مالی خود را تأمین کند در این دوران خاطراتش را 

نیز منترش کرد.

او در این مصاحبه از مردم امریکا عذرخواهی می کند، اما می گوید هیچ کار خطایی انجام 

نداده است. او از مردم عذرخواهی می کند نه به خاطر رفتار مجرمانه اش؛ بل به این دلیل 

که در قدرت مناند و به مبارزه ادامه نداد. نیکسن با همین روحیه سال ها در محافل قدرت 

باقی ماند و تالش کرد اعامل نفوذ کند.

جرالد فورد، که معاون نیکسن بود، بالفاصله بعد از تصدی قدرت نیکسن را به دلیل متام 

خطا هایی که ممکن بود مرتکب شده باشد، عفو کرد. این کار آن زمان بسیاری را حیران 

کرد. روزنامه نیویارک تایمز نوشت: »باورکردنی نیست.«

زد وبند ها  فورد  اقدام  صحنه  پشِت  در  که  داشت  وجود  گام زنی ها  این  سال  چندین  تا 

کرد.  تغییر  ذهنیت ها  زمان  گذر  با  اما  است،  بوده  نیکسن  متحدان  کثیف  فریب های  و 

نیکسن بعد از یک دوره مریضی طی چندین سفر به عنوان یک شهروند معمولی به چین 

رییسان جمهور در زمان تصدی قدرت رخ  و مر رفت. چنین سفر هایی معموالً توسط 

می دهد، اما نیکسن طوری در این سفر ها رفتار می کرد که گویی هنوز رییس جمهور است.

که  شده  گفته  می کرد.  ایفا  را  جمهور  روسای  مشاور  نقش  پرده  پشت  نیکسن  به عالوه، 

رونالد ریگن، چهلمین رییس جمهور امریکا، مرتب خواستار توصیه های نیکسن خصوصاً 

نبود،  برای جمهوری خوهان  او فقط  بوده است. کارشناسی های  در مورد روابط خارجی 

نیکسن درباره روابط امریکا با روسیه در دوران بعد از جنگ رسد به بیل کلیننت مشاوره 

می داد.

نیکسن بعد از ترک کاخ سفید هرگز به آن بازنگشت، اما پشت پرده همیشه رابطه خود را 

با حلقه های با نفوذ دولت حفظ کرد.

ریگان: قهرمان دوحزبی یا سلف ترمپ؟

بعد از کارتر و نیکسن، رونالد ریگن مابین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ در کاخ سفید خدمت 

کرد. با توجه به اینکه ریگن دچار بیامری آلزایمر شد، دوران بعد از ریاست جمهوری اش 

شباهت کمی به دوران روسای جمهوری پیش و پس از او دارد.

ریگن طی دو دهه اخیر همیشه مورد احرام جمهوری خواهان بوده است. ریگن کسی بود 

که به جنگ رسد پایان داد و نقش اساسی در کاهش مالیات و هزینه ها داشت. به همین 

دالیل درست هامنطوری که نصب سنجاق پرچم روی یقه نامزد های حزب جمهوری خواه 

یکی از واجبات است، ادای احرام به ریگن نیز از دهه ۱۹۸۰ در میان آن ها یک رسم 

کرده اند.  یاد  مناد  یک  عنوان  به  ریگن  از  همواره  نیز  دموکرات ها  است.  شده  متداول 

گزارش ها حاکی از آن است که اوباما ریگن را به دلیل شخصیت و برخی از سیاست هایش 

تحسین کرده است.

از والدیمیر  ترمپ  از ستایش  انتقاد  با  در سال ۲۰۱۶  کلیننت  راستا، هالری  در همین 

پوتین، رییس جمهور روسیه، خطاب به او گفت: »ریگن چه می گفت؟«

به  ریگان  که  ایدز  بیامری  همه گیری  علی رغم  دموکرات،  و  جمهوری خواه  حزب  دو  هر 

باال رفنت هزینه های رسسام آور دفاع که بدهی های ملی  رسمیت نشناخت و همین طور 

را در زمان ریگن به حد انفجار رساند، از ریگان به عنوان یک گنجینه ملی اسطوره سازی 

کرده اند.

همچنین نخستین بار ریگن و نه ترمپ بود که شعار »دوباره امریکا را بزرگ می کنیم« را رس 

داد. این ها، به عالوه توسل منظم به مسیحیت برای جلب حامیت راست گرایان مذهبی 

و استفاده از گروه های نژادپرستی مانند »ملکه رفاه« و محفوظ نگه داشنِت حامیت آن ها 

را  آن  ترمپ  بعد  و سال ها  کرد  روشن  آن ها  ریگن شعله  که  بودند  تکتیک هایی  از خود، 

منفجر کرد.

و اما ترمپ

به نظر می رسد که ترمپ در دوران پساریاست جمهوری خود بخواهد نقشی مانند  بعید 

عقیده  نوعی  که  است  بعید  کند. همچنین خیلی  فعالیت  پرده  در پشت  و  ایفا  نیکسن 

دوحزبی مشرک مانند آنچه ریگن بنیان نهاد به وجود بیاید، به خصوص به این دلیل که 

فضای سیاسی امریکا برای فعالیت دوحزبی اصال مناسب نیست.

به صورت  امریکایی  ترمپ در زندگی سیاسی  آن است که  از همه محتمل تر است  آنچه 

از طریق ادامه دادن به ادعای تقلب  یا  بانفوذ خواهد ماند. این کار را  مستقیم فعال و 

از  یا  این موضوع صحبت می کند  درباره  را  آینده  و چند سال  انجام می دهد  انتخاباتی 

بایدن می خواهد تا دیدگاه خود نسبت به جامعه بین املللی را تغییر دهد.

محبوبیت ترمپ در طی این سال ها به سختی به باالی ۵۰درصد رسید، اما هرگز به زیر 

۳۰ یا ۲۰ هم نیامد، اما محبوبیت جورج دبلیو بوش، به دلیل انفجار بحران های مالی و 

جنگ طوالنی در عراق تا این حد تنزل پیدا کرده بود، اما او بعد از خروج از کاخ سفید 

محبوبیت باالیی پیدا کرد.

از  کلیولند ۴سال  رییس جمهور  مانند  ترمپ  که  می رساند  باور  این  به  را  ما  این ها  همه 

ریاست جمهوری دور خواهد بود، اما دوباره تالشش را برای بازگشت به کاخ سفید خواهد 

کرد. به نظر می رسد که هدف ترمپ بیشر از هر چیزی بازگشت به دفر ریاست جمهوری 

است؛ و از آنجا که او عادت ندارد مرکز توجه نباشد، می توانیم تضمین کنیم که ترمپ طی 

۴سال آینده همچنان حیات عمومی خواهد داشت.

عنوان  به  نه  ترمپ  به  آینده  ۴سال  که  حارضند  امریکایی ها  آیا  که  اینجاست  سوال 

رییس جمهور که به عنوان نامزد ریاست جمهوری نگاه کنند؟
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خرب بد برای رئال؛ امباپه در پاریس ماندنی است

پس از گل زنی و درخشش در دیدار پاری سن جرمن و پولیه، کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی و جوان این تیم گفته که می خواهد در این تیم مباند. امباپه   
در مقابل مون پولیه یکی از بهرتین بازی های فصلش را داشت. مهاجم پی اس جی در سه تا از چهار گل پی اس جی با دو گل و یک پاس گل نقش داشت.

نرشیه اکیپ اخیرا گزارش داده بود که پی اس جی برای تنظیم حساب های مالی خود چاره یی جز فروش امباپه به رئال مادرید ندارد.
امباپه پس از چندماه سکوت در مورد آینده اش به پی اس جی صحبت هایی امیدبخش برای هواداران تیم فرانسوی و البته نگران کننده برای رئال مادرید 
داشت. قرارداد امباپه با پی اس جی در 2022 متام می شود و اگر بازیکن فرانسوی حارض به متدید نشود، پی اس جی چاره یی جز فروش وی در تابستان 2021 

ندارد. تیم فرانسوی به خاطر کرونا 240میلیون یورو رضر کرده و مجبور خواهد شد تا با فروش کیلیان بخشی از این رضر را جربان کند.

از  فارغ  امریکا،  پیشین  جمهوری  رییسان  از  تاریخ  طول  در 

نیرو های  عنوان  به  آن ها  از  و  شده  اسطوره سازی  نقص هایشان، 

»خیر« در امریکا نام برده شده است. حتی نیکسن بعد از رسوایی 

سیستم  در  داد  رخ  ریاست جمهوری اش  دوران  در  که  بزرگی 

سیاسی امریکا نفوذ داشت. آیا چنین چیزی در مورد دونالد ترمپ 

هم صدق می کند؟

جیمز مدیسن

تا   ۱۸۰ سال های  بین  در  که  بگیرید  نظر  در  را  مدیسن  جیمز 

ترک  از  بعد  مدیسن  بود.  امریکا  رییس جمهور  چهارمین   ۱۸۱۷

گفته های  اساس  بر  اما  نکرد،  پا  به  آشوب  ریاست جمهوری  دفر 

زندگی نامه های  نویسندگان  مک کوی،  دونالد  و  ویلس  گری 

مدیسن، او بیانیه ها و نامه نگاری هایی انجام داد تا دیدگاه و مواضع 

پیشین خود را متناسب با موقعیت روز تغییر دهد. مدیسن آن قدر 

آخرین  و  عمومی  اذهان  در  تصویرش  بازتاب  چگونگی  نگران 

ترک  هنگام  در  که  بود  می آوردند  یاد  به  او  از  مردم  که  چیزی 

دفر ریاست جمهوری مریض شد. فعالیت هایی که او انجام داد 

با آنچه از یکی از »بنیان گذاران« امریکا انتظار می رود، مغایرت 

دارد. با این حال آنچه امریکایی ها از او به یاد دارند آن است که او 

نویسنده قانون اساسی امریکاست. او به عنوان یکی از معامران 

از  و  گرفته  قرار  و ستایش  مورد مدح  امریکایی  نهاد های  اصلی 

به  ریاست جمهوری  پایان  با  او  زندگی سیاسی  زیادی  نظر عده 

پایان رسیده است. اما حقیقت متفاوت است.

مدیسن نه تنها بعد از ترک دفر ریاست جمهوری زندگی فعال 

امور  در  مشتاقانه  که  بود  افرادی  زمره  در  بل  داشت؛  سیاسی 

مداخله می کرد تا میراث خود را حفظ کند و در سیاست اثرگذار 

باشد. البته بخشی از موفقیت های او به این دلیل بود که رهران 

سیاسی نیز به او اجازه مداخله می دادند. درواقع در امریکا رسم 

است که رییسان جمهور پیشین به نوعی »مجوز« دارند تا بعد از 

ترک دفر ریاست جمهوری عالیق شان را دنبال کنند.

از  بعد  امریکا  جمهور  رییسان  سایر  و  مدیسن  زندگی  به  وقتی 

ترک کاخ سفید نگاه می بینیم متوجه نوعی اسطوره سازی از آن ها 

می شویم که ظاهرا هیچ مرزی ندارد. مردم امریکا اغلب رییسان 

تا  برده داری  از  رفتار های غلط گذشته  به واسطه  را  قبلی  جمهور 

جنگ افروزی در خاورمیانه عفو کرده اند. شاید باید به این فهرست 

تحریک کودتا را هم اضافه کنیم.

کارتر؛ »تقریبا یک قدیس«

متام  میان  در  تقریبا  که  می دهد  نشان  ما  به  را  چیزی  مدیسن 

رییسان پیشین جمهور امریکا شایع است: متایل رییسان جمهور 

به سیاست و قدرت، اما به نظر می رسد که جیمی کارتر بعد از ترک 

ریاست جمهوری به دنبال قدرت نبوده است.

کارتر فقط یک دوره )مابین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱( در کاخ 

سفید بود. او در رقابت با رونالد ریگن شکست خورد. او از آن وقت 

با  اندی ساله که  و  تقریبا قدیس ۹۰  به عنوان یک  از گاهی  هر 

پرطرفدار  مطبوعات  در  است  خانه سازی  مشغول  سود  کمرین 

ظاهر می شود.

ایدیال زندگی پس  از  ریاست جمهوری« و  »الگوی  به عنوان  او  از 

از سنت  پیروی  با  کارتر هم  است.  یاد شده  امریکا  بزرگ  »رهر« 

و  نامه ها  تا  کرد  تأسیس  کتابخانه  یی  پیشین  جمهور  رییسان 

بنا های  این کتابخانه ها که  نگه داری کند.  آن  را در  نوشته هایش 

یابود ملی در امریکا هستند، به اسطوره سازی از رییسان جمهور 

کمک می کنند. این بنا ها حکم گنجینه های ملی را دارند که باید 

ترمپ  اینکه  به  توجه  با  اما  نه رسزنش،  بگیرند  قرار  مورد تحسین 

عالقه زیادی به استفاده از توئیر برای نامه نگاری داشت به نظر 

می رسد که کتابخانه او زیاد بزرگ نباشد یا فقط در فضای مجازی 

در دسرس باشد.

اعامل نفوذ بر انتخابات

نامه های  و  مقاله ها  به  سازماندهی  و  کتاب  جمع آوری  درحالیکه 

شخصی ممکن است چندان هم فعالیتی سیاسی به نظر نرسد، 

این  به  را  خودشان  امریکا  سابق  جمهور  رییسان  از  بسیاری 

»تدی«  به  معروف  تیودور  مثال  برای  نکردند.  محدود  فعالیت ها 

پرسعمویش  با  را  -او  روزولت  این  بگیرید.  نظر  در  را  روزولت 

سال  در  عمرش  پایان  تا  نگیرید-  اشتباه  روزولت  دالنو  فرانکلین 

۱۹۱۹ فعالیت سیاسی داشت.

مک کینلی  ویلیام  از  بعد   ۱۹۰۱ سال  در  روزولت  تیودور 

رییس جمهور امریکا شد؛ او معاون مک کینلی بود که ترور شد. ترور 

آن زمان ۴۲سال داشت  باعث شد که روزولت که در  مک کینلی 

ریاست جمهوری  از  باقی مانده  دوران  بقیه  و  شود  رییس جمهور 

مک کینلی را تا سال ۱۹۰۴ اداره مناید.

دوره  سومین  دنبال  به  که  داد  قول   ۱۹۰۸ سال  در  روزولت 

در  آنکه  از  بعد  اندکی  درحقیقت،  بود.  نخواهد  ریاست جمهوری 

سال ۱۹۰۴ به عنوان رییس جمهور انتخاب شد، اعالم کرد: »تحت 

هیچ رشایطی نه نامزد می شوم و نه می پذیریم که نامزد شوم.«

استدالل او بنیانی بود که جورج واشنگنت، نخستین رییس جمهور 

امریکا گذاشته بود. او بعد از دو دوره ریاست جمهوری را ترک کرده 

بود و دومین دوره اش در سال ۱۹۱۷ به پایان رسیده بود. درواقع 

هر  و  ریاست جمهوری جان سپرد  ترک  از  بعد  دو سال  واشنگنت 

احتاملی برای آنکه نامزد سومین دوره بشود از بین رفت.

تعداد  همین  امریکا  سیاست  در  همیشگی  بحث های  از  یکی 

دوره های مجاز ریاست جمهوری بوده است. در سال ۱۹۴۷ بود که 

با تصویب متمم بیست ودوم -و در واکنش به چهارمین دور پیاپی 

- این هنجار نانوشته به  ریاست جمهوری فرانکلین دالنو روزولت 

قانون ریاست جمهوری دو دوره  یی در امریکا تبدیل شد.

تدی روزولت که جوان ترین رییس جمهور امریکا تا این زمان بوده 

است موقعیت متفاوتی داشت. او عالوه بر حمل صفت جوان ترین 

رییس جمهور امریکا، به دلیل مبارزه با انحصار رشکت ها که منجر 

محبوبیت  از  شد،  اویل  استندرد  مانند  رشکت هایی  فروپاشی  به 

زیادی برخوردار بود. محبوبیت او همچنین به دلیل توسعه سیستم 

ایده کانال  تبدیل  و  نام مناطق محافظت شده  به  پارک های ملی 

پاناما به واقعیت بود. این طرح ها به اسطوره سازی از روزولت دامن 

معمولی  »افراد  از  هم  که  می شناسند  مردی  عنوان  به  را  او  زد. 

جامعه« و از هم طبیعت دفاع کرد.

اما ورود به بازنشستگی پایان کار او نبود. او ابتدا با حامیت از وزیر 

جنگش، ویلیام هوراد تفت که به دنبال رسیدن به ریاست جمهوری 

رییس جمهور  حامیت  با  و  شد  پادشاه«  »تعیین  بازی  وارد  بود، 

محبوب قبلی، تفت با موفقیت در سال ۱۹۰۸ به ریاست جمهوری 

رسید.

اما در حقیقت نقش روزولت فقط کمک کردن به یکی از اعضای 

نبود.  او  پیشینی  منصب  به  گذاشنت  قدم  برای  کابینه اش 

تا پایان عمر خود به هیچ کس اجازه نداد که  درحقیقت، روزولت 

سخت  مریضی  یک  کودکی  در  او  کند.  تصمیم گیری  جایش  به 

در  ثرومتند  در یک خانواده  یافنت  پرورش  و  بود  داده  را شکست 

کرده  کمک  اجتامع  به  ورود  برای  او  بلندپروازی های  به  نیویارک 

بود.

با ۲۴سال  امریکا بود که فقط  او نخستین رییس جمهور منتخب 

سن به مجمع ایالتی نیویارک پیوست. بااین حال، اسطوره سازی از 

روزولت انحصارا پیرامون شخصیت محکم و پشت کار خودش شکل 

گرفته تا این حقیقت که او خانواده  یی ثرومتند و متنفذ داشت که 

همواره از اهدافش حامیت می کردند.

تغذیه  منبعی  از چه  روزولت  باالی  نفس  به  اعتامد  اینکه  از  فارغ 

رییس جمهور  تفت یک  اینکه  بیان  با  او در سال ۱۹۱۲  می شد، 

محافظه کار است وارد کارزار رقابت با او شد؛ و این علی رغم قولی 

بود که پیش از این داده بود و اعالم کرده بود هرگز برای بار سوم 

نامزد نخواهد شد.

تفت، رییس جمهور امریکا

این بار روزولت به جای نامزد شدن از طرف حزب جمهوری خواه از 

طرف حزب پیش رو نامزد شد. رأی های او از رأی های تفت که از 

طرف حزب جمهوری خواه نامزد شده بود، بیشر بود، اما روزولت 

به رقیب حزب دموکرات یعنی وودرو ویلسن باخت.

این پرسش همچنان مطرح است که اگر جمهوری خواهان نخواهند 

از ترمپ حامیت کنند آیا او هم یک حزب سومی را شکل می دهد؟

آنچه اکنون مشخص است آن است که ترمپ حداقل برای ۴سال 

برای  رسانه  یی  ابزار های  اما  بود،  نخواهد  رییس جمهور  آینده 

برقراری ارتباط با طرفداران خود را دارد. با وجود  آنکه توییر او را 

پلتفورم  و  این رسانه اجتامعی محروم کرده  از داشنت حساب در 

است،  شده  کشیده  پایین  نیز  پارلر  افراطی،  راست گرای  گروه 

شبکه هایی مانند فکس و وان امریکا نیوز، همچنان از او حامیت 

می کنند.

توأم  امریکا« که ملی گرایِی  با عنوان »اول  او  تبلیغاتی  برند  ضمناً 

او از چین به  با بیگانه هراسی را تبلیغ می کند؛ در کنار استفاده 

عنوان یک کیسه بوکس سیاسی، هنوز در میان میلیون ها نفر از 

مردم امریکا خواهان دارد.

قدرت و نفوذ

 – تدی  پرسعموی  روزولت،  تیودور  از  بعد  سال   ۲۰ حدود  در 

هوور،  هربرت  وقت،  رییس جمهور  دادن  شکست  با  فرانکلین- 

واسطه  به  پرسعمویش  مانند  هم  او  رسید.  جمهوری  ریاست  به 

برخورداری از یک خانواده مرفه و برگزیده که به مسیر سیاسی اش 

اما  شد،  نیویارک  سنای  وارد  ۲۹سالگی  سن  در  کردند  کمک 

پس  از  ریاست جمهوری  دوراِن  فرانکلین  پرسعمویش،  برخالف 

نداشت. او ۴ دوره به عنوان رییس جمهور امریکا انتخاب و در آغاز 

چهارمین دوره درگذشت.

فرانکلین روزولت در مجموع ۱۲سال را در دفر ریاست جمهوری 

بین متام روسای جمهور طوالنی ترین دوران  و در  امریکا گذراند 

دوران  متامی  در  که  او  است.  داشته  سفید  کاخ  در  را  خدمت 

دوم  جهانی  جنگ  و  اقتصادی(  بزرگ  )رکورد  بزرگ  افرسدگی 

رییس جمهوری  عنوان  به  امروز  بوده،  امریکا  رییس جمهور 

نگه  متحد  بی ثبات  و  در دوران سخت  را  اسطوره  یی که کشورش 

داشت، به یاد آورده می شود.

اما این متام حقیقت نیست. بخشی از ماجرا این است که طوالنی 

شدِن دوران ریاست جمهوری روزولت داشت او را وارد قلمرو های 

به  او  ریاست جمهوری  چهارم  و  سوم  دوران  می کرد.  خطرناک 

شدت مورد انتقاد مخالفانش قرار گرفت؛ زیرا خط ظریف بین یک 

رییس جمهور و یک دیکتاتور به وضوح در حال محوشدن بود.

انجام  مورد  در  روزولت  موفقیت  که  دارد  کردن  یادآوری  ارزش 

طرفداران  به  داشت  زیادی  بستگی  قدرت  تصدی  زمان  در  امور 

جداسازی نژادی در جنوب که از دموکرات ها حامیت می کردند. 

در طول این دوره سیاست های جیم کرو - سیاست های جداسازی 

نژادی- هرگز توسط روزولت به چالش کشیده نشد. این سیاست ها 

ایجاد  تبعیض  رنگین پوستان  علیه  که  بودند  آپارتایدی  نظامی 

می کردند و بر اساس آن ها در نظام آموزشی و حمل ونقل جایگاه 

پست تری را به آن ها اختصاص می دادند.

محسوب  پیشین  رییس جمهور  که  هوور  هربرت  زمان  این  در 

و  پیش  هم  هوور  بود.  فعال  بسیار  سیاست  عرصه  در  می شد، 

اقدام  اولین  در  او  بود.  نفوذ  و  دنبال قدرت  به  از قدرت  هم پس 

دهلی  سیاست های  و  روزولت  دولت  رسسخت  منتقد  به  تبدیل 

سیاست ها  این  می کردند.  حامیت  آن  از  دموکرات ها  که  شد  نو 

هزاران  که  گرفته  عمومی  پروژه های  از  داشتند  طیف گسرده  یی 

تا سیاست های جدید  را صاحب شغل می کردند  بیکار  امریکایی 

کشاورزی که هدف شان محافظت از محیط زیست و ثبات درآمد ها 

بود.

جمهوری خواه  حزب  نامزد  کرد  تالش  هوور   ۱۹۴۰ سال  در 

اما  کند،  برکنار  ریاست جمهوری  کرسی  از  را  روزولت  و  شده 

نامزد  حزب  این  طرف  از  ویلکی  وندال  تالش هایش،  علی رغم 

هوور  ولی  گذاشت،  باقی  روزولت  برای  را  ریاست جمهوری  و  شد 

عقب نشینی نکرد او همچنان به دنبال نفوذ بود.

او از نظر مردم به عنوان رییس جمهوری به یاد آورده می شود که در 

سال های آغازین دوران افرسدگی بزرگ نتوانست خیلی قوی عمل 

کند، اما در حلقه سیاسیون، او از احرام خاصی، به خصوص به 

دلیل خدمات عمومی و امور خارجه، برخوردار است.

شهرت او، او را در سال ۱۹۴۷ در مسیر رییس جمهور هری اس 

دوایت  رییس جمهور  مسیر  در   ۱۹۵۳ سال  در  دوباره  و  ترومن 

عهده دار  آن ها  ریاست جمهوری  زمان  در  او  و  دارد  قرار  آیزنهاور 

تحقیق  و  مطالعه  مسوول  که  بود  مجزا  کمیسیون  دو  ریاست 

اهداف  بودند.  اجرایی دولت فدرال  و عمل شعبه  درباره سازمان 

کمیسیون ها ارایه پیشنهاد هایی برای تغییرات سازمانی در جهت 

توسعه اقتصاد، کارآمدی و خدمات بهبودیافته بود.

این دو کمیسیون در طی فعالیت خود صد ها توصیه ارایه دادند 

مملکت  اداره  شیوه  در  را  واقعی  تغییرات  آن ها  از  بسیاری  که 

ایجاد کرد. نخستین کمیسیون هوور به دلیل ایجاد اداره خدمات 

عمومی که مسئول حفظ امالک و مستغالت دولت و توسعه قدرت 

ریاست جمهوری است، معروف است. به عالوه، توصیه های هوور در 

امور امنیت ملی، عملیات اداره پست و روابط کاری در امور کهنه 

رسبازان باعث کاهش میلیون دالری بودجه شد.

دوران  بدنامی  کرد  تالش  خود  پساریاست جمهوری  دوران  در  او 

ریاست جمهوری را جران کند، اما پرسش این است که اگر هوور 

زمانی رییس جمهور امریکا نبود آیا ترومن و آیزنهاور از او درخواست 

می کردند تا اصالحاتی در باالترین رده های اداری در امریکا انجام 

دهد؟ پاسخ آن است که امکان ندارد.

برد، باخت و مبارزه دوباره برای کسب قدرت

تئودور روزولت و هوبرت هوور از مواردی هستند که با اینکه بعد از 

ترک ریاست جمهوری در حوزه سیاست فعال ماندند، اما نهایتا در 

تالش هایشان برای بازگشت به کاخ سفید ناموفق بودند. اما گروور 

کلیولند که ۲۲ امین و ۲۴ امین رییس جمهور امریکا بود نشان داد 

که یک رییس جمهوری می تواند یک بار تالش برای رسیدن به کاخ 

سفید را ببازد، اما بعدا دوباره برنده شود.

اضافی  رأی  ۵۷هزار  با  و   ۱۸۸۴ سال  در  بار  نخستین  او 

کل  تعداد  زمان  آن  در  داد.  را شکست  بلین  رقیبش، جیمز جی 

حق  جمعیت  همه  هنوز  بود.  نفر  ۱۰ میلیون  زیر  رأی دهندگان 

نیز محدودیت هایی وجود  نژاد های مختلف  برای  و  نداشتند  رأی 

داشت. این تفاضل رأی کمرین حد در طول دوران های انتخابات 

ریاست جمهوری در امریکاست. بعالوه، شاخص ترین ویژگی دوران 

کلیولند سایه طوالنی جنگ داخلی بر امریکا بود.

دوران  عنوان  به  که  جنگ،  از  پس  دوران  در  نژادی  تنش های 

بیشرین  داشت.  وجود  همچنان  می شود،  شناخته  نوسازی 

سال های این دوران ]دوران نوسازی[با ریاست دولت جرنال سابق 

جنگ داخلی و نامزد جمهوری خواهان، یولیسس اس گرانت، که 

رییس جمهور  هجدهمین   ۱۸۷۷ تا   ۱۸۶۹ سال های  مابین  در 

کم  را  نژادی  تنش های  آنکه  برای  گرنت  سپری شد.  بود،  امریکا 

کند رسبازان فدرال را در موقعیت های مختلف به جنوب فرستاد تا 

متمم های ۱۳ام، ۱۴ ام، و ۱۵ ام قانون را اصالح کند. این متمم ها 

به ترتیب برده داری را لغو می کردند، روند های قانونی را بدون توجه 

را  رأی  و حق  نگه می داشتند  برای هر شهروند محفوظ  نژاد  به 

مشمول جمعیت بزرگ تری می کردند.

که   ۱۸۷۶ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  با  نوسازی  دوران 

این  یافت.  پایان  رییس جمهور شد،  بی هایس،  رادرفورد  آن  در 

انتخابات یک افتضاح بزرگ بود، زیرا هر حزبی نامزد خودش را 

برنده اعالم و دیگری را متهم به تقلب می کرد.

کلیولند رییس جمهور امریکا

بی رمق  پیروزِی  بود.  دوقطبی شده  کامال  امریکا  دوران  این  در 

در  امریکا  دوقطبی شده  جامعه  شاهدان  از  یکی  فقط  کلیولند 

را  انتخابات   ۱۸۸۸ سال  در  بعد  ۴سال  او  است.   ۱۸۸۴ سال 

در  امریکا  دوپاره شدِن جامعه  بر  دیگری  که شاهد  کرد  واگذار 

آن دوران است. در آن انتخابات، کلیولند با ۹۰هزار رأی اضافی 

انتخابات را برد، اما در کالج الکرال ۲۳۳ به ۱۶۸ انتخابات را 

کالج  رأی  به ۲۰۱  پیروزی  برای  افراد  زمان  آن  در  کرد.  واگذار 

الکرال نیاز داشتند.

شکست  و  امریکا  مسموم  و  دوقطبی شده  شدت  به  جامعه  اما 

و  نفوذ  برای کسب  مبارزه  از  کلیولند  که  نشد  باعث  دوم  دور  در 

قدرت سیاسی دست بردارد. در حقیقت، گفته می شود همرس او 

در هنگام ترک کاخ سفید در سال ۱۸۸۹ گفته که ۴سال دیگر 

برمی گردیم؛ و دقیقا این اتفاق می افتد و کلیولند دوباره در سال 

۱۸۹۳ به کاخ سفید برمی گردد.

باوجود شکست ها و فضای سیاسی آن زمان، میل کلیولند برای به 

دست آوردن قدرت و نفوذ هرگز او را ترک نکرد.

وقفه چهارساله دلیل  از یک  بعد  به کاخ سفید  کلیولند  بازگشت 

از  زنجیره  یی  که  ترمپ،  دونالد  کنیم،  باور  آنکه  برای  است  خوبی 

تالش های قانونی برای ابطال نتایج انتخابات اخیر را انجام داد، 

دوباره در سال ۲۰۲۴ به صحنه رقابت باز خواهد گشت؛ مگرآنکه 

او را از ورود به صحنه رقابت منع کنند.

برخی ممکن است چنین احتاملی را رد کنند و با استناد به قانون 

و هنجارشکنی های بی شامر ترمپ که باعث شد او دو بار استیضاح 

بشود، بگویند که چنین چیزی امکان ندارد، اما استیضاح مانعی 

در مقابل محبوبیت افراد نیست، و دو بار تاکنون اثبات شده که 

حفظ  را  آن ها  نیز  آتی  سال های  در  و  دارد  را  خود  پیروان  ترمپ 

می کند.

در طول تاریخ امریکا فقط دو رییس جهمور دیگر رسوایی استیضاح 

را  نیکسن  ریچارد  جانسن.  اندرو  و  کلیننت  بیل  چشیده اند؛  را 

می خواستند استیضاح کنند، اما او قبل از آنکه به ابقا یا ماندنش 

رأی دهند، استعفا کرد.

به  شد،  ترور   ۱۸۶۵ سال  در  که  لینکلن  ابراهام  از  بعد  جانسن 

از  نگرانی ها  دلیل  به   ۱۹۸۶ سال  در  او  رسید.  ریاست جمهوری 

فرایند نوسازی استیضاح شد. سنای امریکا یک رأی کم داشت تا 

به برکناری او رأی دهد. جانسون دوران خود را تکمیل و ثابت کرد 

برای متحد نگه داشنت کشورش و تصویب قوانین مهم، صالحیت 

کمپین هایی  ناموفقش  تصدی  طول  در  جانسون  ندارد.  را  الزم 

راه  به  تنسی  تولدش،  محل  ایالت  در  اداراتی  تشکیل  برای  را 

انداخت. به هرحال، دوران ریاست جمهوری بی مثر و شکست های 

پی درپی اش او را پایین نکشید. جانسن در سال ۱۸۷۵ وارد سنا 

شد. او در مورد موفقیتش گفت: »خدا را شکر که از حقانیتم دفاع 

کرد.« البته این دوران زیاد طول نکشید، چون دو ماه بعد از ورود 

به سنا او چند بار سکته کرد و نهایتاً دار فانی را وداع گفت.

حقیقت  این  بر  است  شاهدی  قدرت  به  جانسن  دوباره  بازگشت 

دوران  بودند  معتقد  زمان  آن  در  امریکا یی ها  از  زیادی  تعداد  که 

ریاست جمهوری او بی مثر و فاجعه بوده، اما شجاعت سیاسی او را 

برای بازگشت به واشنگنت دی سی کافی می دانستند.

بیل  که  می رسیم  زمانی  به  آن  از  بعد  بیشر  قدری  با  سال  صد 

کلیننت استیضاح می شود و مثال دیگری است از سیاست مداری 

کلیننت  نشد.  در سیاست  دوباره اش  نفوذ  از  مانع  که هیچ چیزی 

اتهام  به  ریاست جمهوری اش  دوم  دور  اواخر  در   ۱۹۹۸ سال  در 

دروغ گویی و مامنعت از اجرای عدالت که مربوط به رسپوش گذاری 

بود،  سفید  کاخ  کارآموز  یک  لوینسکی،  مونیکا  با  رابطه اش  بر 

استیضاح شد.

دفر  کلیننت  جانسن،  برخالف  و  موارد،  این  همه  علی رغم 

ریاست جمهوری را با افتخار ترک کرد. برطبق نظرسنجی گالوپ، 

جمعیت  میان  در  کلیننت  محبوبیِت  اتفاقات  آن  همه  از  بعد 

رییس جمهور  بود. درحقیقت، محبوبیت ۷  ثابت  امریکا همچنان 

از حزب  بوش  دبلیو  امریکا شامل جورج  اخیر  رییس جمهور  از ۹ 

همچنان  انداخت،  راه  را  عراق  ویرانگر  جنگ  که  جمهوری خواه 

باالست.

در  ریشه  امریکا  مردم  عفوکنندگی  روحیه  این  می رسد  نظر  به 

آزادی ها«  »رسزمین  از  حفاظت  و  دموکراسی  از  آن ها  طرفدارای 

دارد که در آن هر فردی فارغ از عقایدش می تواند در هامهنگی 

با دیگران به زندگی ادامه دهد. اما در شورشی که در ساختامن 

داشتند  ارصار  که  بودند  متعجبی  منتقدان  افتاد،  اتفاق  کنگره 

بگویند »این افراد با ما نسبتی ندارند.« درحقیقت نه تنها در امریکا 

چرا رییسان جمهور امریکا اسطوره می شوند؟
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