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بایدن در تدوین مجدد سیاست خارجی خود 
توافق نامه با طالبان را مورد بازنگری قرار می دهد

با فرارسیدن روز جهانی آموزش، آنتونیو گوترش، منشی عمومی 
سازمان ملل از دولت های سراسر جهان خواسته که به چالش های 

آموزش کودکان پایان دهند...

عــنوان های مـهم

محرومیت 3.7میلیون کودک 
در کشور از آموزش

تشخیص الیه های عرفانی وغنایی ادبیات 
درغزلی از فخرالدین عراقی
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 خـروج نیروهـای  امریکایـی، ادامـه تشـدید ناامنی هـا، بلندرفـن فقـر و 

میـزان بیـکاری، بـار دیگر به بحـران مهاجرت هـای غیرقانونی دامن زده اسـت. 

سیاسـی،  وضعیـت  پیچیدگـی  می گوینـد:  کابـل  باشـندگان  از  شـاری 

بی اعتـادی نسـبت بـه آینده، فقر و بیکاری سـبب شـده که آن هـا به مهاجرت 

روی آورنـد. وزارت مهاجریـن نیـز افزایـش مهاجـرت  در ماه هـای اخیـر را تاییـد 

می کنـد. مسـووالن ایـن وزارت می گویند که مهاجرت هـای نامنظم )غیرقانونی 

و قاچاقی( جان شهروندان را به خطر انداخته است.

از رسگیـری مهاجرت هـای غیرقانونـی را می تـوان از طوالنی شـدن صـف  مـردم 

در اداره پاسـپورت بـه خوبـی مشـاهده منـود. ایـن روزهـا صـف مـردم در عقـب 

اداره پاسـپورت بـه حـدی طوالنی...

 امروزه ملت های جهان به آموزش های معیاری 

فنی و حرفه یی جوانان اهمیت زیادی قایل بوده و 

و  رشد  جهت  در  راه ها  مهم ترین  از  یکی  را  آن 

انکشاف کشورشان می دانند. همچنین اهمیت آن 

را در ایجاد فرصت های شغلی می پذیرند. 

دارای  مردم  عموم  جهان،  رستارس  در  چنانچه، 

آموزش های  به  رو  بیشرت  نبوده،  عالی  تحصیالت 

مطمنئ  فرصتی  را  آن  و  می آورند  حرفه یی  و  فنی 

برای آینده اقتصادی شان می شمرند.

بخش های  در  رسمی  و  معترب  اسناد  داشن 

معاری، نجاری،...

دانش: پروسه صلح نباید در تنگنای بیم و امید 
به بی ثباتی کشور منجر شود

اندرابی: 
طالبان برای جنگ آمادگی می گیرند

حضور دوباره  امریکا در اجالس 
مبارزه با تغییرات اقلیمی

انتخابات ریاست جمهوری پرتغال
و انتخاب مجدد دوسوسا 

آموزش فنی؛ 
پاسخگوی تقاضا برای نیروی کار مسلکی

تحوالت امریکا فرصت طالیی برای طالبان است!

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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موج جدید مهاجرت های غیرقانونی

از بی پولی و آزار قاچاقبران تا 
مرگ دردناک یک دوست

روی کرد حامیتی جامعه جهانی به ویژه  امریکا از »گروه طالبان«، بر میزان نگرانی  مردم افزوده؛ از نظر آن ها این احتامل 
وجود دارد که طالبان مجددا بررسکار آیند و در این صورت، اوضاع زندگی وخیم تر خواهد شد.



حایت کنندۀ  نهاد  مدنیت:  راه 

از  نی،  یا  افغانستان  آزاد  رسانه های 

که  خواسته  امنیتی  نهادهای  و  حکومت 

امنیت خربنگاران را تامین کنند و شاری 

از خربنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و 

ترک  را  کشور  شدن،  کشته  از  ترس 

کرده اند.

نی روز دوشنبه )6دلو( با نرش اعالمیه یی 

گفته: »خانم ها و آقایان خربنگار که کشور 

را ترک کرده اند، همه یک صدا می گویند 

که جان شان در خطر بود و منی توانستند 

بیشرت از این، خطر را قبول کنند.«

که  کرد  تاکید  رسانه یی  نهاد  این 

نهادهای  ناکارآمدی  به دلیل  خربنگاران 

امنیت شان کشور  تامین  امنیتی در مورد 

را ترک کرده اند.

حایت کنندۀ  نهاد  معلومات  براساس 

رسانه های آزاد افغانستان، در جریان چند 

رسانه یی  کارمند   ۱۰ حدود  گذشته،  ماه 

قتل  به  هدف مندانه  گونۀ  به  خربنگار،  و 

رسیده اند و این موضوع، سبب ایجاد رعب 

و وحشت در جامعۀ رسانه یی شده است.

یابد،  ادامه  روند  این  اگر  که  افزود  نی 

صدمۀ بزرگی بر پیکر آزادی بیان در کشور 

وارد خواهد شد.

امنیتی  »نهادهای  کرد:  ترصیح  نهاد  این 

تامین  زمینۀ  بیشرت،  تالش های  با  باید 

امنیت خربنگاران را به گونۀ جدی فراهم 

کنند. اگر چنین شود، هیچ خربنگاری به 

بیرون از کشور سفر نخواهد کرد.«

فعاالن  و  خربنگاران  هدف مند  ترورهای 

مدنی، سبب شده تا شاری از خربنگاران، 

به صورت دایمی و یا موقت کشور را ترک 

کنند.

مختار لشکری، مجری برنامۀ پر طرف دار 

تلویزیون یک، نرصت پارسا،  کاکتوس در 

خربنگار ایران انرتنشنال در کابل، فرحناز 

برنامه های  گردانندۀ  و  خربنگار  فروتن، 

خربنگاران،  از  دیگری  شار  و  سیاسی 

به دلیل تهدیدات امنیتی، کشور را ترک 

کرده اند.

راه مدنیت: محمدیا شمس، رییس عمومی 

اداره خط آهن کشور می گوید که با وجود گسرتش 

ویروس کرونا، انتقاالت از طریق خط آهن، در سال 

جاری خورشیدی 26درصد افزایش یافته است.

نشست  در  )6دلو(  دوشنبه  روز  شمس  آقای   

حساب دهی دولت به ملت گفت که افزایش انتقال 

از  تا  شد  باعث  آهن  راه  طریق  از  خوراکی  مواد 

کمبود مواد اساسی در بازارهای کشور جلوگیری و 

سطح تجارت افغانستان با کشورهای همسایه، از 

جمله کشورهای آسیای میانه افزایش یابد.

وی در ادامه تاکید کرد که در سال مالی 1399 

بیش از چهارمیلیون و 452هزار تن اموال تجارتی 

از مسیرهای خط آهن مزار رشیف-حیرتان، آقینه-

در  کرده ،  پیدا  انتقال  خواف-هرات  و  تورغندی 

و  در سال گذشته سه میلیون  رقم  این  که  حالی 

400هزار تن بوده است.

و  افتتاح  که  گفته  کشور  آهن  خط  اداره  رییس 

و  خواف-هرات  آهن  خط  بهره برداری 62کیلومرت 

تکمیل و بهره برداری 30کیلومرت خط آهن آقینه-

اداره  این  مهم  دست آورهای  جمله  از  اندوخی 

می باشند.

او با اشاره به افتتاح خط  آهن هرات-خواف افزود 

که با افتتاح این خط آهن، اکنون افغانستان، از 

این طریق به شبکه خط آهن ایران، عراق، ترکیه و 

سپس به شبکه خط آهن و بندرهای آبی کشورهای 

اروپایی متصل شده است. همچنان وی عالوه کرد 

با افتتاح خط آهن آقینه-اندوخی دسرتسی تاجران 

آسان  میانه  آسیای  کشورهای  بازارهای  به  کشور 

گردیده و این موضوع باعث روند تجارت و کاهش 

قیمت مواد سوختی و ساختانی در داخل کشور 

خواهد شد.

تاکید  صحبت هایش  از  بخشی  در  شمس  آقای 

افغانستان  بین  مسافربری  قطار  به زودی  که  کرد 

و ایران به حرکت درخواهد آمد، همچنان مذاکره 

و تالش جریان دارد تا این روند بین افغانستان و 

ترکمنستان نیز راه اندازی شود.

همچنین او در ادامه بیان کرد که اداره خط آهن 

سال  در  که  توانست  درست  مدیریت  و  تالش  با 

مالی گذشته، بیشرت از میزان عوایدی که از سوی 

جمع آوری  بود،  شده  تعیین  هدف  مالیه  وزارت 

کند. مجموع عوایدی که در سال مالی 1399از 

سوی این اداره به عواید ملی واریز گردید، به بیش 

از  سه میلیارد و 376میلیون افغانی می رسد، در 

حالی که این رقم در سال مالی 1398، در حدود 

دومیلیارد و 581میلیون افغانی بوده.

براساس معلومات اداره خط آهن کشور، این اداره 

را  کارمندانش  از  از 30تن  بیش  در سال 1399 

ایران فرستاده و قرار است  برای آموزش به کشور 

که به زودی 35تن دیگرشان به کشور تاجیکستان 

اعزام شوند.

این در حالی است که اخیرا وزیر راه ایران با اشاره 

به پروژه موفق و کارکرد راهربدی خط آهن خواف-

هرات، از متایل ایران همکاری در ادامه این خط 

آهن تا مزار رشیف خرب داد.

هند ۵۰۰هزار دوز واکسین 
کرونا به کشور کمک می کند

اعالم  عامۀ کشور  وزارت صحت  مدنیت:  راه 

کرد که هند تعهد کرده تا ۵۰۰هزار دوز واکسین 

کرونا را به افغانستان کمک کند.

این وزارت روز دوشنبه )6دلو( با نرش اعالمیه یی 

گفت که قرار است توسط این 500دوز واکسین، 

۲۵۰هزار نفر در کشور واکسین شوند.

معین  نورمل،  بشیر  که  است  آمده  اعالمیه  در 

با  دیدار  در  عامه  صحت  وزارت  پالیسی  و  پالن 

منایندگان سازمان صحی جهان و ادارۀ حایت 

در  )یونیسف(،  متحد  ملل  سازمان  کودکان  از 

ساخت  کرونای  واکسین  تطبیق  چگونگی  مورد 

هند بحث کردند.

از  و  کرده  قدردانی  هند  کمک  از  نورمل  آقای 

ادارات مربوطه نیز خواسته است که تدابیر الزم 

واکسین  این  تطبیق  چگونگی  به  پیوند  در  را 

روی دست بگیرند.

عامه  صحت  وزارت  پالیسی  و  پالن  معین 

اولویت  در  خطر  معرض  در  افراد  که  می افزاید 

در  است  قرار  و  دارد  قرار  عامه  صحت  وزارت 

مرحلۀ اول این افراد واکسین شوند.

کرونای  واکسین  تعداد  این  رسیدن  زمان  هنوز 

ساخت هند به کشور مشخص نشده است.

واکسین،  جهانی  اتحادیه  که  کرد  تاکید  او 

کواکس، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی 

تهیۀ  راستای  در  را  دولت  که  کرده اند  تعهد 

واکسین کرونا همکاری کنند.

در  عامه  صحت  وزارت  که  حالی ست  در  این 

۱۹قوس سال جاری اعالم کرده بود که تا هفت 

واکسین  محمولۀ  نخستین  آینده،  ماه  هشت  یا 

کرونا داخل کشور می شود.

که  بود  گفته  زمان  آن  در  وزارت  این  سخنگوی 

برای  ۲۰۲۲میالدی  سال  پایان  تا  افغانستان 

واکسین  مرجع  دو  از  کشور  نفوس  ۴۰درصد 

کرونا دریافت می کنند.

آمار رسمی وزارت صحت عامه،  براساس آخرین 

تا کنون ۵۴هزار و ۷۵۰نفر در رسارس کشور به 

ویروس کرونا مبتال شده اند.

دوم  معاون  دانش،  رسور  مدنیت:  راه   

بلیک،  آلیسون  با  دیدار  در  ریاست جمهوری 

سفیر کشور بریتانیا گفت که از 

حفظ  افغانستان  مردم  نگاه 

ارزش های مندرج قانون اساسی 

از اولویت های پروسه صلح است 

بی ثباتی  به  نباید  پروسه  این  و 

کشور منجر شود.

روز دوشنبه )6دلو(  آقای دانش 

این دیدار گفته که علی رغم  در 

جانب  از  خشونت  افزایش 

که  مشکالتی  متام  با  و  طالبان 

مثر  به  برای  تالش  دارد،  وجود 

باید  صلح  مذاکرات  نشسن 

پیرشفت  هرگونه  اما  یابد،  ادامه 

در این پروسه زمانی ممکن است 

دخیل  جوانب  دیدگاه های  که 

در صلح به صورت واضح و رصیح و هاهنگ 

مطرح شود.

تا  این که  به  اشاره  با  ریاست جمهوری  معاون 

کنون مکانیزم روشنی برای پیرشفت مذاکرات 

مردم  دید  از  که  گفت  نشده  تعریف  صلح 

افغانستان حفظ ارزش های پیش بینی شده در 

از اولویت های اصلی  قانون اساسی باید یکی 

در پروسه صلح باشد.

وی می گوید که اگر پروسه صلح به جهتی سوق 

داده شود که سبب کنار گذاشن جمهوریت و 

افغانستان  قانون اساسی گردد، در آن صورت 

دچار بی ثباتی شده و جنگ و منازعه به صورت 

دیگری ادامه خواهد یافت.

از سویی هم، آلیسون بلیک، سفر کشور بریتانیا 

در کابل نیز در این دیدار تاکید کرد که تامین 

خشونت  به  زدن  دامن  با  افغانستان  در  صلح 

ممکن نیست.

او عالوه کرد که سازمان ناتو در هر صورت به 

حایت از دولت و نیروهای دولتی افغانستان 

برای مبارزه با تروریزم ادامه می دهد.

پس  که  کرد  ترصیح  بریتانیا  سفیر  همچنین 

از امضای موافقت نامه صلح بین دولت امریکا 

و گروه طالبان، انتظار می رفت که خشونت ها 

در افغانستان کاهش یابد، اما گروه طالبان در 

عمل چیزی دیگری نشان دادند.

پروسۀ  از  بریتانیا  دولت  وی،  گفته های  طبق 

صلحی که به مالکیت مردم افغانستان باشد و 

نیز توسط مردم این کشور مدیریت شود حایت 

می کند. خانم بلیک در ادامه صحبت هایش با 

جامعه  فعاالن  و  خربنگاران  ترورهای  به  اشاره 

مدنی گفت که پیام کشورش به گروه طالبان 

این است که یک فرصت استثنایی برای صلح 

به دست آمده و نباید این فرصت را با 

افزایش خشونت ها زیر سوال بربند.

فعالیت های  انجام  و  خشونت   وی 

روند  بر  بزرگ  صدمه  را  تروریستی 

دولت  که  افزوده  خوانده  صلح 

بریتانیا به حایت دولت افغانستان 

در مبارزه با تروریزم متعهد است.

آزادی بیان و فعالیت رسانه های  او 

اساسی  ارکان  از  یکی  را  آزاد 

و  خوانده  جهان  در  دموکراسی 

عالقه مند  بریتانیا  که  می افزاید 

در  را  افغانستان  حکومت  است، 

خربنگاران  علیه  خشونت  کاهش 

کمک کند.

همچنین آقای دانش آزادی بیان و 

فعالیت رسانه های آزاد در بیست سال گذشته 

را یکی از دستاوردهای بزرگ مردم خواند که به 

گفته وی این دستاورد در طول تاریخ سیاسی 

افغانستان سابقه نداشته است.

را  آزاد  رسانه های  فعالیت  و  بیان  آزادی  وی 

حقوق  دموکراسی،  چون  ارزش های  اساس 

دانسته  زنان  حقوق  و  شهروندی  حقوق  برش، 

گفت که حفظ و فلسفۀ دوام نظام کنونی مرتبط 

به آزادی بیان می باشد.

معاون دوم ریاست جمهوری در اخیر گفت که 

توجه  با  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان 

خربنگاران،  دارد،  بیان  آزادی  که  اهمیتی  به 

رسانه ها، فعاالن مدنی و فعاالن حقوق زنان را 

هدف قرار می دهند.

 راه مدنیـت: مسـعود اندرابـی، وزیـر امـور 
داخله کشـور می گوید کـه نیروهای دفاعی و 
امنیتـی به یـک صلح پایدار در کشـور متعهد 

را  اگـر طالبـان راه جنـگ  امـا  هسـتند، 
انتخـاب کننـد بـا پاسـخ دندان شـکن ما 
معلومـات  شـد.  خواهنـد  مواجـه 
اسـتخباراتی حاکـی از اسـت کـه طالبان 

برای جنگ آمادگی می گیرند.
در  )6دلـو(  دوشـنبه  روز  اندرابـی  آقـای 
صفحـه فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه مـا 
بـه متـام تعهـدات صلـح پایبند هسـتیم.

بـه  »مـا  کـرد:  تاکیـد  داخلـه  امـور  وزیـر 
لـُح َخیْـٌر«  تاسـی از امـر الهـی کـه »َوالصُّ
حکومـت  از  کـه  مـردم  فیصلـه  و  اسـت 

داشـتند،  را  طالبـان  بـا  مذاکـره  تقاضـای 
پایبنـد هسـتیم، امـا در عیـن حـال نیروهای 
دفاعـی و امنیتـی کشـور آمادگی تـام و کامل 
خـود را بـرای دفـاع از وجـب وجب خـاک این 

دارنـد.« وطـن 
وی در ادامـه تاکید کرد کـه نیروهای امنیتی 
دارنـد،  صلـح  بـه  تعهـد  کـه  دادنـد  امسـال 

امـا اگـر طالبـان و دشـمنان مـردم راه جنـگ 
دندان شـکن  جـواب  بـا  کننـد،  انتخـاب  را 

می شـوند. مواجـه  امنیتـی  نیروهـای 
آقـای اندرابـی ترصیـح کـرد کـه دروازه هـای 

صلـح بـاز اسـت، در صورتـی کـه گروه هـای 
راه  افغانسـتان  دشـمنان  و  تررویسـتی 
جنـگ را انتخـاب کننـد کـه متـام معلومـات 
دارد،  آن  بـه  اشـاره  اسـتخباراتی 
متـام  بـه  پاسـخ گویی  آمادگـی  مـا 
حمـالت مزدورصفت شـان را داریـم.

بـا آغـاز مذاکـرات صلح میـان هیات 
حکومـت و گـروه طالبـان در دوحـه 
در  هدفمنـد  ترورهـای  و  خشـونت  
رسارس کشـور به گونه جـدی افزایش 

اسـت. یافته 
اعضـای  از  شـاری  همچنیـن 
مذاکره کننـدۀ دولـت می گوینـد کـه 
گـروه طالبـان عالقه منـد مذاکـرات 
خواسـت  بـه  توجـه  بـدون  آنهـا   و  نیسـتند 
عمومـی بـرای قطـع جنـگ، بـه خشـونت و 
جنـگ تحـت عنـوان »جهـاد تا تشـکیل نظام 

دهنـد. ادامـه  اسـالمی«  نـاب 

آنتونیـو  آمـوزش،  جهانـی  روز  فرارسـیدن  بـا  مدنیـت:  راه 

گوتـرش، منشـی عمومـی سـازمان ملـل از دولت هـای رسارس 

جهـان خواسـته کـه بـه چالش هـای آمـوزش کـودکان پایـان 

دهند.

آقـای گوتـرش در توییتـی تاکیـد کـرد: »در سـال 

۲۰۲۱، بایـد از همـه فرصت هـا اسـتفاده کنیم و به 

ایـن ترتیـب وضعیـت خـود را تغییـر دهیـم.«

بـه گفتۀ وی، حتی پیش از همه گیری ویروس کرونا 

نوجـوان در رسارس  و  حـدود ۲۵۸میلیـون کـودک 

جهـان از مکتـب بازمانـده بودنـد کـه بیش ترشـان 

دخـرت بودنـد و بیـش از نیمـی از کـودکان ده سـال 

و  پایین تـر از آن در کشـورهای رو بـه انکشـاف، تنها 

در حـد خوانـدن یک مـن سـاده، آمـوزش دیده انـد.

بـا ایـن حـال در افغانسـتان در حالـی از ایـن روز 

تجلیـل می شـود کـه حـدود 3.7میلیـون کـودک از 

مکتـب و آمـوزش محرومنـد.

نجیبـه آریـن، سـخنگوی وزارت معـارف در صحبـت 

بـا روزنامـه راه مدنیـت گفـت کـه در حـال حـارض در کشـور 

3.7میلیـون کـودک از آمـوزش محـروم هسـتند کـه 60درصـد 

آنهـا را دخـرتان تشـکیل  می دهنـد.

بـا  طالبـان  گـروه  مخالفـت  ناامنـی،  کـه  گفـت  آریـن  خانـم 

تحصیـل دخـرتان، فقـر و سـنت های ناپسـند اجتاعـی باعث 

شـده کـودکان از آمـوزش محـروم مباننـد.

وی افـزود کـه در نقـاط دور دسـت، دسرتسـی دخرتان نسـبت 

بـه پـران بـه مکاتب کم تر می باشـند، اما در ایـن زمینه تالش 

جریـان دارد تـا فیصـدی و سـهم معنـی دار دخـرتان را افزایش 

یابد.

دور  نقـاط  در  کـه  کـرد  ترصیـح  معـارف  وزارت  سـخنگوی 

دسـت کـه کـودکان بـه مکاتـب دسرتسـی ندارنـد، ایـن وزارت 

صنف هـای محلـی را برگـزار می کنـد. همچنـان او عـالوه کـرد 

کـه برای جربان مشـکالت موجود، ایـن وزارت در کنار مکاتب، 

صنف هـای سـوادآموزی را برگـزار کـرده کـه همه مـردم بتوانند 

بـه آمـوزش دسرتسـی داشته باشـند.

در عیـن حـال، تنهـا چالش هـای امنیتی باعث 

بـل  نشـده،  آمـوزش  بـه  کـودکان  محرومیـت 

معلـان  شـورای  منشـی  فایـض،  عبدالواسـع 

کشـور به رسـانه ها گفتـه که هنوز دسرتسـی به 

معلـم، لـوازم و حتـی صنف درسـی در بسـیاری 

از مناطـق کشـور چالشـی جـدی اسـت.

او در ادامـه عـالوه کـرد کـه تعلیـم و تربیـت در 

افغانسـتان بـا یـک دنیا چالـش روبه رو اسـت به 

خصوص در قسـمت بعضـی از مکاتب که حتی 

می خواننـد.  درس  آزاد  فضـای  در  شـاگردان 

تعدادی مکاتب هسـتند که هنـوز معلم ندارند. 

یـک تعـداد مکاتب فـرش و تخته و مواد درسـی 

را بـه صورت درسـت نـدارد.

نخسـتین مکتـب مدرن در کشـور به نـام حبیبه 

در سـال ۱۲۸۲خورشـیدی در زمـان سـطنت امیـر حبیب اللـه 

در کابـل تاسـیس شـد. پـس از آن امان اللـه خـان از ۱۲۹۸، 

شـار مکاتـب را افزایـش داد و آمـوزش را اجبـاری کـرد. حـاال 

شـار مکاتـب به ۱۸هزار و شـار شـاگردان به هشـت میلیون 

رسـیده کـه ۴۵درصـد آنهـا را دخـرتان تشـکیل می دهند

رویدادها2 madanyatdai سال دهم   شامره 689         سه شـنبه  7 دلو  1399 ly.com

نی: نهادهای امنیتی باید امنیت 
دانش: پروسه صلح نباید به بی ثباتی کشور منجر شودخبرنگاران را تامین کنند

اندرابی: طالبان برای جنگ آمادگی می گیرند

محرومیت 3.7میلیون کودک در کشور از آموزش

افزایش ۲۶درصدی حمل و نقل 
از طریق خط آهن در کشور

اکسفام: دست کم ۱۰ سال طول می کشد تا مردم از پیامدهای اقتصادی بحران کرونا رهایی یابند
سازمان بین املللی آکسفام روز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست مجمع جهانی اقتصاد به میزبانی داووس سوییس که امسال به صورت مجازی برگزار خواهد شد، در   

گزارشی تاکید کرد که در سال گذشته میالدی در جریان شیوع ویروس کرونا، نابرابری های اجتامعی در جهان به طرز کم سابقه یی افزایش یافته است.



موج جدید مهاجرت های غیرقانونی
روی کرد حامیتی جامعه جهانی به ویژه  امریکا از »گروه طالبان«، بر میزان نگرانی  مردم افزوده؛ از نظر آن ها این احتامل وجود 

دارد که طالبان مجددا بررسکار آیند و در این صورت، اوضاع زندگی وخیم تر خواهد شد.

تشـدید  ادامـه  امریکایـی،  نیروهـای   خـروج   

بـار  بیـکاری،  میـزان  و  فقـر  بلندرفـن  ناامنی هـا، 

دیگـر به بحـران مهاجرت های غیرقانونـی دامن زده 

می گوینـد:  کابـل  باشـندگان  از  شـاری  اسـت. 

پیچیدگـی وضعیـت سیاسـی، بی اعتـادی نسـبت 

بـه آینـده، فقـر و بیـکاری سـبب شـده کـه آن هـا بـه 

مهاجـرت روی آورنـد. وزارت مهاجریـن نیـز افزایـش 

می کنـد.  تاییـد  را  اخیـر  ماه هـای  در  مهاجـرت  

مسـووالن ایـن وزارت می گوینـد کـه مهاجرت هـای 

نامنظـم )غیرقانونـی و قاچاقـی( جان شـهروندان را 

به خطر انداخته است.

می تـوان  را  غیرقانونـی  مهاجرت هـای  رسگیـری  از 

از طوالنی شـدن صـف  مـردم در اداره پاسـپورت بـه 

خوبـی مشـاهده منـود. ایـن روزهـا صـف مـردم در 

عقـب اداره پاسـپورت بـه حـدی طوالنـی  شـده کـه 

یـادآور مهاجـرت بـزرگ شـهروندان در سـال 2014 

میـالدی اسـت.

در  کـه  کابـل  باشـندگان  از  یکـی  موسـوی،  ضیـا 

رشـته اقتصـاد در یکـی از پوهنتون هـای خصوصـی 

تحصیـل کـرده، می گویـد کـه همیـن هفتـۀ پیـش 

بـرود.  ایـن کشـور  از  تـا  را گرفـت  پاسـپورت خـود 

وضعیـت  کـه  می گویـد  او 

ناخوشـایند زندگـی، ناامنـی ، 

بیکاری، فقـر و ترس از احیای 

مجـدد نظـام طالبانـی وی را 

ناگزیـر کرده که کشـور را ترک 

. کند

ایـن نکتـه  بـر  ناراحتـی  بـا  او 

تاکیـد می کنـد کـه: »گویا رنج 

ایـن کشـور را پایانی نیسـت.« 

آقای موسـوی ادامـه می دهد: 

گذشـته  بـه  نسـبت  جنـگ 

طرف هـای  و  گرفتـه  شـدت 

منی آینـد  کوتـاه  هـم  درگیـر 

و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه 

بـرای  جایـی  این جـا  دیگـر 

اسـت. باقـی منانـده  زندگـی 

آینـدۀ  بـه  نسـبت  وی 

نیسـت  مطمـنئ  افغانسـتان 

شـاید  کـه  اسـت  نگـران  و 

فرمول هـای آدم کشـی دوبـاره 

در افغانسـتان کار گرفته شـود و در عیـن حال، نزاع 

این بـار در مقیاس وسـیع تر شـکل بگیرد.»بـودن در 

این جـا و نظـاره کـردن رصفـا اوضـاع بیشـرت دردآور 

بـروم.« کـه  دارم  قصـد  خاطـر  همیـن  بـه  اسـت. 

بـه اوضـاع سیاسـی و امنیتـی پسـاصلح  او  اشـارۀ 

اسـت. بـا این کـه دولـت و گـروه طالبـان دور دوم 

ارتقـای  امـا  کردنـد،  رشوع  را  خـود  گفتگوهـای 

بـه یـک  یـک گـروه مسـلح  از  مرشوعیـت طالبـان 

جنـاح سیاسـی نگران کننـده بـه نظـر می رسـد. از 

جهانـی  جامعـه  حایتـی  روی کـرد  دیگـر،  جانـب 

ایـن  میـزان  بـر  گـروه طالبـان،  از  امریـکا  به ویـژه  

نگرانی هـا افـزوده و گویـا ایـن احتـال وجـود دارد 

کـه طالبـان مجـددا بررسکار آینـد و در ایـن صورت، 

مـردم وخیم تـر خواهنـد شـد. زندگـی  اوضـاع 

امیـر یکـی دیگری از شـهروندان اسـت کـه ناامنی، 

فقـر و بیـکاری را عمده تریـن چالش هـا در سـطح 

کشـور می دانـد. او بیان می کند وقتـی کتله بزرگی 

از مـردم نانـی برای خوردن نداشـته باشـند، زندگی 

بیـکاری  خشـونت ها،  کنـار  در  می شـود.  دشـوار 

و فقـر اسـت کـه دامنـه ناامنـی را توسـعه داده و بـا 

ایـن وضعیـت، ادامـه زندگـی در ایـن رسزمیـن بـا 

چالش هـای بیشـرتی همـراه خواهـد بـود.

و  مهاجریـن  وزارت  مسـووالن  حـال،  همیـن  در 

بازگشـت کنندگان، بـا تاییـد افزایـش مهاجرت های 

شـاری از مـردم، می گوینـد کـه ایـن مهاجرت هـا 

آن،  دلیـل  و  اسـت  غیراصولـی  و  نامنظـم 

مشکالتی سـت که هم اکنون در کشـور جریان دارد. 

عبدالباسـط انصاری، مشـاور مطبوعاتـی این وزارت 

بـه روزنامـه راه مدنیـت می گوید: ایـن وزارت در یک 

سـال اخیـر از طریـق تدویـر برنامه هـای مختلف در 

پوهنتون هـا و بـا ایجـاد مرکـز معلوماتـی در صحـن 

وزارت تـالش کـرده کـه از طریـق آگاهی دهـی در 

مـورد پیامدهای ناگوار مهاجرت هـای غیرقانونی، از 

ایـن رونـد جلوگیـری کنـد.

او تاکیـد می کنـد که مرکـز معلومـات هنوزهم فعال 

غیرقانونـی  مهاجـرت  قصـد  کـه  کسـانی   و  اسـت 

دارنـد، مراجعـه کننـد تا مشـوره های الزم و درسـتی 

از نتایـج و عواقـب ناگواری کـه در پیـش روی آن هـا 

مرکـز  ایـن  از  منایند.»مـا  دریافـت  دارنـد،  قـرار 

معلومـات نتیجـه مثبـت را بـه دسـت آوردیـم، تعداد 

زیـادی از هموطنـان مـا کـه تصمیـم بـه مهاجـرت 

نامنظـم و غیراصولـی داشـتند، تصمیم شـان تغییـر 

کـرد و در یـک سـال اخیـر شـاهد کاهـش مهاجرت 

غیرقانونـی بودیـم.«

بـه گفتـۀ انصـاری، بـر اسـاس نظـر و دیـدگاه مردم، 

آن هـا بنابـر به وجودآمـدن وضعیت کنونـی در داخل 

کشـور تصمیم به چنین مهاجرتی گرفتند و در کنار 

اشـتغال زایی  نبـود  کار،  فرصـت  عـدم  ناامنی هـا، 

زندگـی  بـرای  فرصـت  کـه  اسـت  چالش هایـی  از 

در داخـل کشـور مسـاعد نیسـت و خـود را ناگزیـر 

می داننـد کـه تـرک کشـور کننـد.

بـه  آوردن  روی  این کـه  نخسـت  می گویـد:  او 

بـرای  را  ناگـواری  عاقبـت  غیرقانونـی،  مهاجـرت 

زندگـی خودشـان بـه وجـود مـی آورد و دوم این کـه 

کشـورهای  سـوی  از  غیرقانونـی  مهاجریـن  اکـر 

میزبـان اخراج می شـوند و در این صـورت، حکومت 

آن هـا  بـه  مهاجریـن  وزارت  و  افغانسـتان 

رسـیدگی منی تواننـد، زیـرا آن هـا بـا اختیـار 

خودشـان منـازل و اموال شـان را بـه فـروش 

بـرای  امکاناتـی  هـم  برگشـت  در  و  رسـانده 

ندارنـد. زندگـی 

در سـال 2014 میـالدی نیز تعـداد زیادی از 

مـردم بـا احسـاس خطـر از وضعیـت پیـش رو 

و حتـی قبـل از کاهـش نیروهـای خارجـی، 

آمارهـای  بربنیـاد  شـدند.  بیـرون  کشـور  از 

افغـان بیـن  منترششـده، بیـش از سـی هزار 

 2013 سـال  نومـرب  و  جنـوری  ماه هـای 

میـالدی در نقـاط مختلـف جهان درخواسـت 

بودنـد. داده  پناهندگـی 

بـه  آوردن  روی  بـا  افغان هـا  از  بسـیاری 

روش هـای پیچیـده و پرخطـر قاچـاق انسـان 

سـخت در تالشـند کـه خـود یـا فرزندان شـان 

را بـه خـارج از کشـور برونـد و بـرای رسـیدن 

بـه مقصـد، مجبورنـد کـه پول هـای گزافـی را 

هزینـه کننـد. علی رغـم پیامدهـای داخلـی 

مهاجرت هـای غیرقانونـی، ایـن قضیـه ابعـاد 

بـا  پناهجویـان  اکـر  و  دارد  هـم  خارجـی 

از  می شـوند،  روبـرو  زیـادی  دشـواری های 

خطـر غـرق شـدن در مسـیر سـفر گرفتـه تـا 

میزبـان. کشـورهای  در  توقیـف 

هرچنـد، کنـرتل مهاجـرت سـخت و دشـوار 

بـه نظـر می رسـد اما بـا آن هـم انتظـار می رود 

سـازمان های  بـا  همـکاری  در  حکومـت  کـه 

بـرای  را  ویژه یـی  تدابیـر  بین املللـی، 

در  غیرقانونـی  مهاجرت هـای  از  جلوگیـری 

پیـش گیـرد و در کنـار آن، بایـد بـه عواملـی  

کـه باعـث از رسگیـری ایـن مهاجرت ها شـده 

توجـه شـود تا بـرای کاهش این عوامـل اقدام 

انجـام شـود. الزم 

رحامنی: این دفعه بودجه را رد منی کنیم
میررحامن رحامنی، رییس مجلس منایندگان می گوید که که مجلس این بار طرح بودجه ملی را رد نه بل با بررسی دقیق تصویب خواهد کرد. آقای رحامنی در نشست روز دوشنبه )6دلو( مجلس گفت که اعضای این   
بار بودجه را رد منی کنیم، اگر پیشنهادات ما پذیرفته شده بود خوب و در غیر آن مطابق  این  افزود که  با حوصله مندی متام مورد بررسی و تصویب قرار خواهند داد. وی  1400 را  بار طرح بودجه ملی سال  این  مجلس 

او، با درج تعدیالت آنگاه سند تصویب شده بودجه جهت تطبیق به حکومت فرستاده خواهد شد. قانون اساسی تعدیالت پیشنهادی منایندگان از سوی کمیسیون درج بودجه شده و تصویب خواهیم کرد. به گفتۀ 
رییس مجلس منایندگان تاکید کرد که کمیسیون مالی و بودجه، باید متام اصالحات و تعدیالت الزم را در سند بودجه وارد کند تا عدالت در بودجه تامین گردد.

یادداشت

 مســاله افغانســتان از چالش هــای مهــم روبــروی 
دولــت جدیــد امریــکا اســت . بایــدن در روزهــای اول کار 
ــارۀ  ــا درب ــتور داده ت ــی دس ــای امنیت ــه نیروه ــود ب خ
ارســال پــول توســط مســکو بــرای طالبــان بــرای کشــتن 

نیروهای امریکا در افغانستان تحقیق شود. 
وزرای کلیــدی دولــت جدیــد، خــروج بــدون مســوولیت از 
افغانســتان را خطــری بــرای منافــع درازمــدت امریــکا در 
منطقــه مــی داننــد. آنتونــی بلینکــی، نامــزد وزیــر خارجــه 
در موقــع اخــذ اعتمــاد درمجلــس ســنا اذعــان نمــود کــه 
ــان  ــا طالب ــپ ب ــت  ترم ــه دول ــاره توافق نام ــوز درب تاهن
دسترســی نداشــته و خواهــان ارزیابــی دقیــق ایــن 
ــه دارد.  ــان ومحرمان ــی پنه ــه ضمایم ــد ک ــه ش توافق نام
ــی  ــه آن م ــروط ب ــا را مش ــروج نیروه ــد خ ــت جدی دول

ــزوم، ــورت ل ــه در ص ــد ک دانن
از بازگشــت  امریــکا تــوان آن را داشــته باشــد کــه 
تروریــزم جلوگیــری نمایــد، دموکرات هــای امریــکا حفــظ 
ــت آوردهای  ــان را از دس ــوق زن ــی وحق ــای مدن آزادی ه

ــد.  ــتان می دانن ــگ در افغانس ــال جن ــت س ــم بیس مه
طالبــان کــه بــه پیــروزی ترمــپ امیــدوار بودنــد از پیروزی 
دموکرات هــا و  بازنگــری توافق نامــه صلــح نگرانــی دارنــد. 
مــردم و نیروهــای سیاســی کشــور امضــای ایــن قــرارداد 
ــن  ــای ای ــه در امض ــرا ک ــد؛ چ ــاد قراردادن ــورد انتق را م
ــد  ــان از رون ــه طالب ــاد ب ــازات زی ــا دادن امتی ــه ب توافق نام
ــق اراده  ــرش مطاب ــل پذی ــه و قاب ــح عادالن دســت یابی صل

ــده اســت.  ــت چشم پوشــی ش اکثری
ــد  ــتراتژی جدی ــر اس ــح بیانگ ــه صل ــری در توافق نام بازنگ
اســت کــه امریــکا دولتــی رابــه نــام امــارات بــه رســمیت 
ــت  ــه صداق ــکا ب ــد امری ــت جدی ــناخت. دول ــد ش نخواه
وعده هــای طالبــان کــه خشــونت و افراطگرایی هــای 

ــد دارد.  ــرد، تردی ــد ک ــرار نخواهن ــته را تک گذش
ــه   ــی سیاســت های زورگویان ــکا نف ــد امری اســتراتژی جدی
ــت.  ــان اس ــه طالب ــه ب ــازات یک جانب ــپ و دادن امتی ترم
بــدون تردیــد بــا بازنگــری موافقت نامــه صلــح بــا طالبــان 
ــد  ــا اســتراتژی جدی ــد داد ام ــی رخ نخواه معجــزه ناگهان
شــانس و فرصــت طالیــی بــرای طالبــان اســت تــا بــدون 
ــح در حیــات سیاســی  اســتفاده از خشــونت به خاطــر صل
ــه و  ــت های تهاجم گران ــر سیاس ــب دیگ ــد. از جان برگردن
اســتفاده از زور امریــکا تاهنــوز بــه برقــراری صلــح کمــک 

نکــرده اســت.
ــل  ــن عام ــه مهم تری ــورهای منطق ــایر کش ــتان وس پاکس
ــا  ــد. ت ــتان بوده ان ــگ در افغانس ــزم و جن ــویق تروری تش
ــل  ــود در مقاب ــدرت خ ــوذ و ق ــکا از نف ــه امری ــی ک زمان
ــتراتژی  ــه اس ــد ب ــر جدی ــد خط ــتفاده نکن ــتان اس پاکس
ــود.  ــد ب ــکا خواه ــای امری ــرال دموکرات ه ــن لیب و دکتری
ــان در  ــت از طالب ــا حمای ــابق ب ــد س ــتان مانن ــر پاکس اگ
ــد  ــه خواه ــگ ادام ــد جن ــه نمای ــتان مداخل ــور افغانس ام
یافــت. ادامــه حمایــت پاکســتان از طالبــان، امریــکا 
را بــا چالش هــای بدتــر ازبیســت ســال گذشــته در 
ــدید  ــث تش ــی باع ــد وحت ــد گردانی ــرو خواه ــه روب منطق
ــا و  ــرال دموکرات ه ــان لیب ــه می ــای تفرقه جویان بحران ه
محافظــه کاران در داخــل امریــکا خواهــد گردیــد. امریــکا 
ــکا  ــط امری ــطح رواب ــپ س ــان  ترم ــه در زم ــد ک می دان
ــا کشــور هــای منطقــه به ویــژه روســیه، چیــن و ایــران  ب
تیره تــر گردیــده اســت. وزیــر دفــاع جدیــد بایــدن روســیه 
را تهدیــدی واقعــی و هدفمنــد و چیــن را تهدیــد بالنده در 

ــد.  ــکا می دان ــرای امری ــده ب آین
ــاق  ــون مســاله افغانســتان اتف ــن کــه پیرام روســیه و چی
ــکا در  ــه امری ــت دوگان ــت سیاس ــه صداق ــد ب ــر دارن نظ
ــع  ــیه از مناف ــد و روس ــاد ندارن ــزم اعتم ــا تروری ــگ ب جن
خــود در ایــن منطقــه حســاس از سیاســت تهاجمــی و نــه 

ــد نمــود. ــی اســتفاده خواه دفاع
ــزم،  ــا تروری ــکا را بایــدن مبــارزه ب ــد امری اســتراتژی جدی
ــای  ــی و کرامت ه ــای مدن ــاع از آزادی ه ــونت و دف خش
انســانی اعــالم نمــود و امریــکا بــدون فشــار بــه پاکســتان 
نخواهــد توانســت طالبــان را قانــع  کنــد تــا از لجاجت های 
زورگویانــه خــودداری ورزنــد. طالبــان بایــد از ایــن فرصــت 
طالیــی بــه خاطــر اســتقرار صلــح پایــدار اســتفاده کــرده و 
از خشــونت دســت بردارنــد وبــرای تامیــن شــرایط زندگــی 
ــد. در  ــودرا ادا نماین ــی خ ــن تاریخ ــز، دی و کار صلح آمی
غیــر آن ادامــه خشــونت آنهــا بهانــه و دلیلــی بــرای ادامــه 

حضــور طوالنــی بیگانــگان در افغانســتان خواهــد بــود. 

تحوالت امریکا فرصت 
طالیی برای طالبان است!

3 گزارش madanyatdai سال دهم   شامره 689         سه شـنبه  7 دلو  1399 ly.com

در سال ۲۰14   
میالدی نیز تعداد زیادی 
از مردم با احساس خطر 

از وضعیت پیش رو و حتی 
قبل از کاهش نیروهای 

خارجی، از کشور بیرون 
شدند. بربنیاد آمارهای 

منتشرشده، بیش از 
سی هزار افغان بین 

ماه های جنوری و نومبر 
سال ۲۰13 میالدی در 

نقاط مختلف جهان 
درخواست پناهندگی داده 

بودند.

با این که دولت و   
گروه طالبان دور دوم 

گفتگوهای خود را شروع 
کردند، اما ارتقای 

مشروعیت طالبان از یک 
گروه مسلح به یک جناح 

سیاسی نگران کننده به 
نظر می رسد. از جانب 

دیگر، روی کرد حمایتی 
جامعه جهانی به ویژه  

امریکا از گروه طالبان، بر 
میزان این نگرانی ها 

افزوده و گویا این احتمال 
وجود دارد که طالبان 

مجددا برسرکار آیند و 
در این صورت، اوضاع 
زندگی مردم وخیم تر 

خواهند شد.

سید مهدی حسینی   گزارشگر

دکتور علی احمدکریمی



هر سحر صد ناله وزاری کنم پیش صبا  
تا زمن پیغامی آرد بر رس کوی شام

 باد می پیامیم و بر باد عمری می دهم 
ورنه بر خاک در تو ره کجا یابد صبا 

چون ندارم همدمی، با باد می گویم سخن  
چون نیابم مرهمی، ازباد می جویم شفا

آتش دل چون منی گردد به آب دیده کم 
می دمم بادی برآتش، تا برت سوزد مرا

تا مگر خاکسرتی گردم به بادی بر شوم  
وارهم زین تنگنای محنت آباد بال

مردن و خاکی شدن بهرت که بی تو زیسنت 
سوخنت خوشرت بسی کز روی تو گردم جدا

خود ندارد بی رخ تو زندگانی قیمتی  
زندگانی بی رخ تو مرگ باشد با عنا

ادبیـات عرفانـی در دو الیـه عشـق را مطـرح می کنـد 
تـا تکامـل انسـان را کـه هدف عرفـان اسـت؛ ممکن 

گردانـد. عشـق زمینـی وناسـوتی وعشـق الهوتی. 
ایـن هـردو عشـق با ذات عشـق یا عشـق الهـی مرتبط 
می باشـد. عرفـان درصـدد آنسـت تـا عشـق ناسـوتی 
بـه عشـق الهی تکامـل کند. عشـق که با حسـن پیوند 
دارد؛ اگـر از یک سـو بـا ذات عشـق یـا عشـق الهـی 
در  ومعشـوق  عاشـق  بـا  دگـر  ازسـوی  دارد؛  رابطـه 

اسـت.  پیوند 
عاشـق ذات خـود را در آینۀ حسـن معشـوق می بیند 
عاشـق  عشـق  آینـۀ  در  را  خـود  حسـن  ومعشـوق 
می  نگـرد. ذات عشـق در نظـر عرفا مقدم تـر از وجود 
اسـت. عرفـا که تـالش می  کنند خـودرا از قید فلسـفه 
برهاننـد ازاصطالحاتـی اسـتفاده می  کنند که با عشـق 
وبـی  نـاز وکرشـمه  معشـوقه هامننـد  یعنـی صفـات 
نیـازی وصفـات عاشـق یعنـی نیازداشـنت و خواسـنت 
معشـوق، رنگ زرد هجـران، فـراق، درد وغم تنهایی 

و نظایـر آن ارتبـاط دارد. 
دریـن الیـه اسـت کـه شـعر غنایـی با عشـق ناسـوتی 
مرتبـط بـه ذات عشـق که عشـق الهی گفته می شـود؛ 
پیونـد می یابـد. ازسـوی دگـر، عشـق بـا روح پیونـد 

دارد. روح زمینـۀ عشـق را فراهـم می  کنـد و نیـز عشـق اسـت کـه 
نفـس را صیقـل می دهـد و روح را برمـال می گردانـد. 

حسـادت،  خودخواهـی،  هامننـد  آدمـی  ناپاکی هـای  عشـق 
دشـمنی و در حقـارت بـه رس بـردن را از میان برمـی دارد و صفای 
باطنـی را در انسـان به وجـود مـی  آورد تـا بـا ذات الهـی وصلـت 

کند.  پیـدا 
چنـان کـه گفتیـم عشـق ناسـوتی نیـز با عشـق الهـی و آسـامنی و 
الهوتـی پیونـد دارد؛ منتها این عشـق که مقدمۀ عشـق الهی اسـت 

موضـوع ادبیـات غنایی می باشـد. 
پرداخـنت بـه ادبیـات در پیونـد بـا عشـق و دوسـتی یـک بخـش 
ادبیـات غنایـی اسـت. رثا، تربیـک، مفاخـره، همـدردی، وصف 
بـاران،  روز،  شـب،  طبیعـی،  مختلـف  مظاهـر  وصـف  طبیعـت، 
برف بـاری، شـب تاریـک، صبح دل انگیـز، زیبایـی کار، کارهای 
حرکـت  و  نباتـات  تصویـر  انسـان،  زیبایـی  اعجاب برانگیـز، 
حیوانـات، کـوه، دشـت، دره، آبشـار و نیـز وصـف صفـات نیک 
آدمـی و بیـان زیبـای روی دادهـای مهـم ازمـوارد دیگـر، ادبیات 

غنایـی اسـت. 
شـعر غنایـی هـم می توانـد بـه سـوی عرفـان بـرود وتحلیل شـود؛ 
هـم می توانـد در حـدود احساسـات فـرد باقـی مبانـد وتحلیـل 
بـا  گـردد. احساسـات عاشـقانۀ فـرد در ادبیـات غنایـی معمـوأل 

می شـود.  رشح  زیبایی شناسـانه  و  روان شناسـانه  ارزش هـای 
و  فـرد  روحـی  حـاالت  غنایـی  ادبیـات  در  جهـت  ایـن  بـه 
دلتنگی هـای او یـک فصـل قابـل توجـه اسـت. مخصوصـأ ایـن 
ِنطفـه بنـدی و  نـوع حـاالت بعـد ازیـک مرحلـۀ سـپری شـدن 
تکامـل عشـق و محبـت در وجـود آدمِ درگیـرِ عشـق بـه رساغ او 

می  آیـد.  

بیـان ورشح حاالتـی کـه در دوران دوری و فراق به انسـان درگیر 
ِعشـق دسـت داده، محتـوای پـر از درد ورنـج فـراق اسـت کـه 

غزلیـات را مشـحون از رنـج و تعـب و نالـه سـاخته اسـت. 
ایـن نـوع ادبیـات از نظـر ظرافت هـای ادبـی و صنایـع ادبـی و 
زبـان ادبـی ارزش فراوانـی دارد. محتوایی را که ایـن ظرفیت های 
ادبـی از نظـر احساسـات و هیجانـات و عواطـف انتقـال می دهد 
در حقیقـت از نظـر روانشناسـی بـا دو اصطـالح هـوش هیجانـی 
و تخلیـۀ احساسـات یـا کاتارسـیس می توانـد مـورد بررسـی قـرار 

بگیرد. 

ارتباطـات  بـا  دارد،  فوق العـاده  هیجانـی  هـوش  کـه  شـخصی 
گسـرتدۀ اجتامعـی و تامیـن روابط ظریفانۀ فرهنگـی دلتنگی های 
خـودرا بـا دیگـران تقسـیم می  کند؛ دربـارۀ اهدافی که بـرای خود 
قسـمتی  اسـت  تعییـن منـوده  فرهنگـی  و  اجتامعـی  در حیـات 
ازیـن دلتنگی هـا را بـا روش های مناسـب و قابل قبـول فرهنگ و 

جامعـه بیـرون می  ریـزد. 

کاتارسـیس در حقیقـت همیـن مدیریـت احساسـات اسـت کـه 
فرهنـگ و جامعـه روش های متنوع آن را آگاهانـه و غیر آگاهانه 
در اختیـار افـراد می  گـذارد تـا انـرژی منفـی از وجـود فـرد بیرون 
رود و فـرد خـود را تخلیه شـده احسـاس کنـد. درمیـان شـاعران 
فـراق  دارد.  نـگاه  ازیـن  خاصـی  جایـگاه  غـزل  دری،  ادبیـات 
معمـوأل حاالتـی را در درون شـاعر شـکل می دهـد کـه بـا نوعـی 

کارتاسـیس مربـوط اسـت. 
ایـن غـزل عراقـی در ادبیـات دری بـه عنـوان یـک منونه از شـعر 
بیـان فـراق محسـوب می گـردد کـه بـا هـوش هیجانـی شـاعر و 
شـود.  توجیـه  می توانـد  احساسـات  مدیریـت 
خـواب  از  کـه  صبـح  غـزل،  مرکـزی  شـخصیت 
جـای  بـه  کاش  کـه  می  کنـد  احسـاس  برخاسـته 
ولـی  می بـود؛  میـر  یـار  اجبـاری، وصـال  فـراق 

نیسـت.  چنیـن  حـال 
اوچـه وضعیتـی دارد؟ حـس می  کنـد کـه در فراق 
یارمی سـوزد. بـه زمـان فکـر می  کنـد. چـه زمانـی 
اسـت؟ می بینـد کـه پایـان شـب و لحظاتـی اسـت 
کـه نخسـتین جلوه هـای صبحگاهـی می دمـد. او 
دوبـاره در خـود فرومی رود. همین کـه حرکت باد 
صبـا ظاهـر می شـود؛ ناآرامی های اوهم بـار دیگر 
بـه ظهـور می رسـد. در چنیـن حالتـی او ازهـوش 

هیجانـی خـود اسـتفاده می  کنـد. 
بـه صبـا پنـاه می برد و بـا خـود می گوید کـه درین 
سـحر بهرتاسـت نالـه و زاری بسـیار کنـم تـا مگـر 
پیغامـی  صـورت  بـه  مـرا  وفریـاد  نالـه  صبـا  ایـن 
ازسـوی مـن بـه او بـربد؛ امـا بـا خـود می گویـد که 
ایـن نالـه و فریـاد چـون بـر دل یـار اثـر منی کنـد؛ 
پـس فایـده نـدارد. کار بیهوده اسـت. بعـد با خود 
کار  بلـی، می دانـم  کـه  لـب زمزمـه می  کنـد  زیـر 
بیهـوده انجـام می دهـم و بـا ایـن چنیـن بیهودگـی 
عمـرم را ضایـع می  کنـم. لحظاتـی سـکوت همـه 
جـا را فرامی گیـرد و متعاقبـأ بـا خـود می  گویـد کـه 
اگـر ایـن کار بیهـوده را هـم نکنـم پـس بـر خـاک 
درگاه تـو، صبـا راه منی یابـد. کار خـود را توجیـه 
می  کنـد و می گویـد کـه برکـت ایـن نالـه و زاری 

مـن اسـت کـه صبـا را الیـق سـاخته تـا درگاه تـو را دریابـد. 
متوجـه  خـود  وضعیـت  و  حـال  بـه  مـی رود.  فـرو  فکـر  در  او 
می شـود. حیـات کنونـی خـود را بـا حیـات زمانـی کـه وضعـش 
عـادی بـود؛ مقایسـه می  کنـد. بـا خـود می  اندیشـد کـه یکـی از 
پیامدهـای ایـن وضـع و خـود را آویزان کـردن در عشـق کسـی، 
تـرک دیگـران را در پـی دارد کـه هامنـا در انزوا رفنت اسـت. تنها 
مانـدن و بی کـس شـدن. بـه فکـر فـرو می رود. بـا خـود می گوید 
تنهـا  گـم می شـود؛  یارانسـانی  و  کـه در چنیـن حالتـی، همـدم 
طبیعـت می  مانـد و مظاهـر آن کـه بـه صـورت رفیـق و یـار درمی 

 . ید آ
بـاد کـه مظهـری از طبیعت اسـت یـار تنهایـان می گـردد و مونس 
تنهایی هـا می شـود. آدم منـزوی بـاد را انیـس خـود قـرار می دهد 

و بـا وی درد دل می  کنـد.
بـا وزش خـود  بـاد  تقسـیم می  منایـد.  بـا وی  را  غم هـای خـود 
بیـامری  بـر زخم هـای فـراق می گـردد و شـفای  چـون مرهمـی 
از اثـرات آن خواسـته می شـود. بـا ایـن افـکار قطـرات اشـک از 
چشـامنش فرومی ریـزد. چـون آتـش دل کـه هر لحظـه وجودش 
را می سـوزاند؛ بـه اثـر آب هایی کـه از دیده فرومی ریـزد، ازرشاره 

اش کاسـته منی شـود.
بـا خـود می گویـد خوبسـت بـا دم خـود، آن را پکـه می زنـم تـا 
شـعله ور شـود و وجود را تیزتر بسـوزاند تا مگر وجودم خاکسـرت 

شـود و خاکسـرتم را بـاد بـربد و ازیـن غمکـده بـال رها شـوم. 
بازهـم غـم رهایـش منی کنـد. با خـود می گویـد که من احسـاس 
می کنـم کـه بـی روی تـو مـن می میـرم. جـدا از روی تـو مـن در 
آتشـم. نفس کشـیدن برایـم ارزشـی نـدارد و هر لحظه عمـر برایم 

مـرگ پررنـج اسـت و خـود را بدین گونـه رهـا می  کند...

یـادداشــت
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ویرگول های رسگردان!

پرداخنت به ادبیات در   
پیوند با عشق و دوستی یک 

بخش ادبیات غنایی است. 
رثا، تربیک، مفاخره، 

همدردی، وصف طبیعت، 
وصف مظاهر مختلف 

طبیعی، شب، روز، باران، 
برف باری، شب تاریک، صبح 

دل انگیز، زیبایی کار، 
کارهای اعجاب برانگیز، 

زیبایی انسان، تصویر نباتات 
و حرکت حیوانات، کوه، 
دشت، دره، آبشار و نیز 

وصف صفات نیک آدمی و 
بیان زیبای روی دادهای مهم 
ازموارد دیگر، ادبیات غنایی 

است. 

لذت از خواندن کتاب
از کتابی که واقعا لذت می برم کتابی است که آدم موقعِ خواندِن آن، آرزو کند که کاش نویسنده  آن رفیِق او باشد و هروقت که آدم دلش بخواهد او را 

پای تلفن بخواهد. گو این که خیلی به ندرت چنین اتفاقی می افتد. 

نشـانه گذاری در متـون فارسـی قدمت 

عالیـم  فارسـی زبانان  و  نـدارد  چندانـی 

سـجاوندی را از بیگانـگان وام گرفته انـد تا 

در چارچوبـی مرتـب و منظـم بنویسـند که 

فهـم و خوانـدِن من را آسـان کنند. واضح 

بـه  اشـتباه  نشـانه گذارِی  کـه  اسـت 

شـاید  می زنـد.  دامـن  مـن  بدفهمـِی 

شـیوۀ  هـان  بـا  را  من هـا  مـا  بگوییـد 

تابه حـال  و  معمـوِل خودمـان می خوانیـم 

نقطه ویرگول هـا  و  ویرگول هـا  بـه  مثـالً 

هـم  بدفهمـی  بـه  امـا  نکرده ایـم،  دقـت 

دچـار نشـده ایم و مشـکلی برایـان ایجاد 

نشده است. بله. 

بـوده   فارسـی  مادری تـان  زبـان  شـا 

اسـت و بـا شـم زبانی تـان معنـی جمـالِت 

تشـخیص  را  روز  کتاب هـای  و  روزنامه هـا 

داده ایـد، امـا با توجه به تحـوِل زبان معلوم 

نیسـت بعدهـا یعنـی صـد سـال دیگـر هم 

خواننـدگان به راحتـی بتواننـد جمله هـای 

بدنشانه گذاری شـده را به آسـانی بفهمنـد؛ 

کهـن  متـون  مـا  امـروزه  کـه  هان طـور 

اسـتادان  تصحیـِح  بـا  حتـاً  را  فارسـی 

می شـویم  موفـق  کمـرت  و  می خوانیـم 

را  نشانه گذاری نشـده  خطـِی  نسـخه های 

بخوانیـم.

به درسـتی  را  متـون  اسـت  الزم  نابرایـن 

نشـانه گذاری کنیـم تا اگر صد سـال دیگر 

هـم کسـی خواسـت بخوانـد دسـت کم از 

ایـن نظـر معنایـش روشـن باشـد و نیـاز به 

تفسـیر و توضیـِح بسـیار نباشـد. 

بـه  درسـت  نشـانه   گذارِی  همچنیـن 

مرتجـاِن زبان فارسـی نیز کمـِک فراوانی 

می کنـد. ازآنجا کـه ویرگـول، نقطه ویرگول 

نحـوِی  مرزهـای  نشـان دهندۀ  نقطـه  و 

جمله انـد، مرتجـم از روی همیـن نشـانه ها 

ارتبـاط میان اجزای جملـه را درک خواهد 

نادرسـت  نشـانه گذارِی  درواقـع  کـرد. 

مرتجـم را نیـز رسدرگـم و گمـراه می کنـد.

در بیـن کتاب هـای آمـوزش ویرایش برخی 

دربـارۀ تعاریـف عالیمـی همچـون ویرگول 

و  رفته انـد  بیراهـه  بـه  نقطه ویرگـول  و 

دچـار تناقض گویـی شـده اند و بـا همیـن 

ویرگول هـای  راه  نادرسـت  نام گـذارِی 

نابجـا را بـه من های فارسـی بـاز کرده اند. 

مکـِث  عالمـت  ویرگـول  گفته انـد  مثـالً 

کوتـاه اسـت و آن را درنگ منـا نامیده انـد 

و نقطه ویرگـول نشـانۀ مکـث بلنـد اسـت. 

بااین حـال قواعدی را بـرای ویرگول گذاری 

بـر  همه شـان  اسـاس  کـه  برشـمرده اند 

دسـتور زبان اسـتوار اسـت، قواعـدی مثِل 

را  همپایـه  نحـوی  سـاخت های  »ویرگـول 

جـدا می کنـد«، »ویرگـول بیـن پایـه و پیرو 

می آیـد« و غیـره.

چـرا  نیسـت  معلـوم  دیگـر  سـویی  از 

بـرای گذاشـِن ویرگولـی کـه قـرار اسـت 

لحـاظ  نحـوی  قواعـد  باشـد،  درنگ منـا 

کرده انـد. اگـر ویرگول نشـانۀ مکث باشـد، 

پـس مجازیـم هرجـا دملان خواسـت یا هر 

بگذاریـم  ویرگـول  لحـن کالم طلبیـد  جـا 

تـا مثـالً مکـث را نشـان دهیـم و دیگـر چه 

آن هـا  زبـان!  دسـتوِر  دانسـِن  بـه  نیـازی 

بـا  امـا  پذیرفته انـد،  را  نحومحـور  قواعـد 

ناخواسـته،  ویرگـول،  نامیـدِن  درنگ منـا 

بـاز  من هـا  بـه  را  نابجـا  ویرگـوِل  پـای 

کرده انـد. به هـرروی قواعـد ویرگول گذاری 

در  نظریه پـردازان  و  مدرسـان  اکـر  کـه 

آثارشـان آورده انـد به وضوح نشـان می دهد 

کـه برای ویرگول گـذاری باید دسـتور زبان 

را به خوبـی دانسـت و ایـن نشـانه  ماهیـت 

دارد. نحـوی 

مثـالً بیـن فاعـل و فعل یـا حتی بیـن گروِه 

فاعلـی و فعـل ویرگـول منی گذاریـم، زیـرا 

اجـزای  بیـن  نحـوی  ارتبـاط  کار  ایـن  بـا 

ایـن  کـه  قطـع کرده ایـم  را  اصلـی جملـه 

نـوع ویرگول گـذاری یکـی از مصداق هـای 

ویرگول نابجاسـت و حاصلش ویرگول های 

رسگردانـی  اسـت کـه تکلیـف نحـوِی آن ها 

در جملـه معلـوم نیسـت.

مشـخص  شـد،  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 

بـا  ویرگـول  نامیـدِن  درنگ منـا  کـه  اسـت 

قواعـد نحوی یـی کـه بـرای ویرگول گذاری 

ازایـن رو  اسـت.  تضـاد  در  می شـود  داده 

و  پژوهشـگران  اکـر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 

نظریه پـردازان بـرای ویرگول گـذاری قواعد 

نحومحـور وضـع کرده انـد، مجـاز نیسـتیم 

بنامیـم.  درنگ منـا  را  آن 

دربـارۀ  کـه  کسـی  اولیـن  بااین حـال، 

مفصلـی  زبان شـناختِی  پژوهـش  ویرگـول 

رحـان  داده  انجـام  کتـاب  قالـب  در 

اسـت. افشـاری 

نحـوِی  مرزمنـای  نامیـده:  مرزمنـا  را  ویرگـول  به درسـتی  او 

و  بـا اسـتدالل علمـی  او  بندهـا.  و  کلمه هـا، گروه هـای هم پایـه 

بیـاِن روشـن خـط بطالنـی بـر درنگ منـا بـودِن ویرگول کشـیده و 

بـا تکیـه بـر متایـِز گفتـار و نوشـتار به درسـتی متذکـر شـده اسـت 

کـه ویرگول گـذاری گفتارمحـور نیسـت، بـل نوشـتارمحور اسـت. 

اسـت. نحوبنیـاد  نیسـت،  تلفظ بنیـاد 

او پیشـنهاد کرده اسـت چنانچه نیاز به نشـان دادن مکث باشـد، 

به جـای عالمـت مکـث از عالمـت آپاسـرتوف )‘( اسـتفاده کنیـم؛ 

گفتنی سـت در به کارگیـرِی ایـن عالمـت همگان هم نظر نیسـتند 

و معموالً از عالمت سـاکن )ْ ( اسـتفاده می کنند  بااین حال گرچه 

پیشـنهاِد او بـرای به کارگیـرِی آپاسـرتوف بـرای نشـان دادِن مکث 

همگانـی نشـده اسـت و حتـی ممکن اسـت بعضـی نظریه پردازان 

در تشـخیص مرزهـای نحوی جملـه اختالف نظرهایی با او داشـته 

باشـند، اهمیـِت کار او در مطرح کـردِن این بحـث در قالب کتابی 

جداگانـه و بـر مبنـای اصول علمی اسـت.

در  شـده  باعـث  ویرگول گـذاری  مسـالۀ  بـه  او  انتقـادِی  رویکـرد 

ویرگول گذاری هـای نابجـای پیشـین تجدیدنظـر کنیـم  و قـدری 

جدی تـر بـه این مقولـه نگاه کنیم کـه خوشـبختانه  در بعضی آثار 

چاپـی رِد آن را می بینیـم.

کم اهمیـت  را  فنـی  یـا  صـوری  ویرایـش  معمـوالً  بااین همـه   

نیـاز  خاصـی  زبانـِی  دانـِش  بـه  می کننـد  گـان  و  می پندارنـد 

نـدارد و می تـوان آن را دسـِت هرکـه قـدری بـا ویرایـش آشناسـت 

و چنـد قاعـده بلـد اسـت سـپرد، امـا شـار بسـیاری از آثـار چاپِی 

موجـود در بـازار مبیّـن ایـن نکتـه  اسـت کـه در این حیطـه نیروی 

متخصـِص آموزش دیـده  و دسـتوردان کـم اسـت و کمرتیـن منـوِد 

آن ویرگول هـای نابجـا و رسگردانی سـت کـه مثـل ریـگ در من  ها 

ریختـه  اسـت و بایـد بـا گونی/بوجـی  جمعشـان کـرد!

گل احمد یما 

نازنین خلیلی پور 

تشخیص الیه های عرفانی وغنایی ادبیات 
درغزلی از فخرالدین عراقی



بخش دوم

شـکنجه   زیـر  را  هفتـه  یـک  کـه  مجتبـی 

می گوید:»بـه  کـرده،  سـپری  تُـرک  قاچاقـربان 

محـض رسـیدن بـه ترکیـه، مهاجرانی  که نزدشـان 

قاچاقـربان  دسـت  در  بـود،  منانـده  پول باقـی 

به دسـت  بـرای  قاچاقـربان  و  ماندنـد  گـروگان 

ممکـن،  شـکل  بی رحانه تریـن  بـه  پـول  آوردن 

آن ها را زیر شکنجه گرفتند.

ایـن وضعیـت برای هیچ کسـی قابـل تحمل نبود، 

راه  دنبـال  نجـات جـان خـود،  بـرای  هـر کسـی 

بیرون رفـت از ایـن ماجـرا بودنـد.

مـن کـه تـاب تحمـل ایـن شـکنجه را در خـودم 

منی دیـدم؛ بـا آنکـه وضعیـت مالـی خانـواده ام را 

می دانسـتم، مجبـور بـه درخواسـت پـول از آن هـا 

. م شد

بعد از سـپری شـدن یـک هفته مصیبـت، با دادن 

پـول بـه قاچاقـربان، جسـمم را از شـکنجه آن هـا 

آزاد کـردم، امـا روحـم در بدترین شـکنجه ها باقی 

ماند.«

مجتبـی می گویـد: »بعـد از نجات یافن از دسـت 

قاچاقـربان بـرای اینکـه در ترکیـه بـرای مهاجـران 

کمپـی وجـود نداشـت، آواره خیابآن ها شـدم. 

و  گرسـنه  را  بی شـاری  شـب های  و  روزهـا 

نیمـه جـان در خیابآن هـا سـپری کـردم. بعـد از 

کارگاه  یـک  در  کـه  توانسـتم  زیـاد،  جسـتجوی 

کنـم.  پیـدا  کار  خیاطـی 

ممکـن  رشایـط  بدتریـن  در  را  مـاه  شـش  مـدت 

از شـدت کار  زحمـت کشـیدم، روزهـا و شـب ها 

اسـتخوآن هایم  کـه  و خسـتگی، حـس می کـردم 

را  منیـری  بخـورو  نـان  فقـط  شـده اند؛  فرسـوده 

می کـردم.« دریافـت 

رشایـط  هـر روز برایـم دشـوارتر می شـد، تصمیـم 

گرفتـم بـه زودترین فرصـت خودم از ایـن وضعیت 

نجـات دهم.

بالخـره  آن،  و  ایـن  از  پـال  و  پـرس  و  از  بعـد 

قاچاقـربی را پیـدا کـردم کـه مسـافران را بـا قایق 

مـی داد. انتقـال  یونـان  در  آب  روی  از 

 قـرار بـود نیمـه شـب از روی آب هـای پـر تالطـم 

در  را  نفـر  پنجـاه  قاچاقـرب  شـوم.  یونـان  عـازم 

قایق هایـی را کـه بـرای ده نفر سـاخته شـده بود، 

جـا بـه جـا کـرده و نیمـه شـب در آب رهـا کـرد.

عـامل  یـک  بـا  بـود.  پرماجـرا  و   ترسـناک  شـبی 

وحشـت و دلهـره، هشـت سـاعت را روی آب هـای 

نـا آرام ترکیـه بودیـم، از طـرف پولیس هـای آنجـا 

دسـتگیر شـده و سـه مـاه را در یک زندان سـپری 

کردیـم.

بعـد از سـه مـاه و به محض آزاد شـدن، دوبـاره راه 

یونـان را در پیـش گرفتم.

بـاز هـم، هـان قایـق و هان مشـکالت؛ امـا این 

بار با هزار مشـکالت و بدبختی شـانس آوردم و از 

آب هـای ترکیـه و یونان تیر شـده و بـه خاک یونان 

قدم گذاشـتم.

در  کـردن  زند گـی  آنکـه  »بـا  می گویـد:  مجتبـی 

یونـان هـم برایـم تعریفـی نداشـت، قرار شـده بود 

کـه هجـده مـاه را در کمپ رس بسـته آنجا سـپری 

دوبـاره  کمـپ،  در  جـا  نبـود  خاطـر  بـه  کنم؛امـا 

شـانس آوردم و دو هفتـه بعـد از آنجـا آزاد شـدم. 

بـا آزاد شـدن از کمپ، با کشـتی از سـاموس وارد 

شـهر آتن شدم.«

مجتبـی کـه بـاز هـم حالـت رسدرگمـی و تنهایـی 

در کشـور بیگانـه را تجربـه کـرده، می گویـد:

» در آتـن بـا کسـی در ارتبـاط نبـودم. در حالـت 

بالتکلیفی و گرسـنگی رشايط دشـواری را سـپری 

پـارک  بـه  آمـد  و  رفـت  بـار  چنـد  در  می کـردم. 

دور  آنجـا  کـه  افغآن هـا   از  جمعـی  بـا  وکتوریـا 

بـا  و تصادفـا  آشـنا شـدم  هـم جمـع می شـدند، 

همـکاری یـک پـری افغـان توانسـتم، اتاقـی را 

دسـت و پـا کنـم.

بعـد از پیـدا کـردن اتـاق کـه بـه دنبـال راه بیرون 

رفـن از یونـان بودم، بـا پران بـدون قاچاقرب که 

بـه نـام خودانداز مشـهور بودند، دوسـت شـدم. 

آن  پرهـا از تجربیـات زیادی برخـوردار بودند. از 

طریـق معلومـات آن هـا و کمک گرفـن از )گوگل 

مپ( با سـه مسـافر دیگـر، بدون قاچاقـرب به قصد 

رفـن در بلگـرات راه جدیـدی را در پیش گرفتیم.

روزهـا و شـب ها که یکی پی  دیگری در گرسـنگی 

و بدختـی سـپری می شـد، بعـد از سـپری شـدن 

یـک هفتـه تیـره روزی، بـا رس و وضـع نامناسـب 

وارد خـاک بلگـرات شـدیم. 

مجتبـی کـه بـا یـاد ٓوری تلخ تریـن خاطـره اش از 

رسازیـر  اشـک هایش  بلگـرات  بـه  یونـان  رفـن 

می گویـد: می شـود، 

وقتـی مـا از یونـان بـه سـوی بلگـرات می رفتیـم، 

بـرای اینکـه مسـیر راه را اشـتباه نرویـم، یکـی از 

دوسـتان مـا کـه در حـال تعقیـب کـردن راه آهـن 

قطـار بـود، زیـر قطار له شـده و به بدترین شـکل، 

پیـش چشـم های مـا جـان داد.

مجتبی می گوید:

ایـن بدتریـن حادثـه زندگی ام اسـت کـه هیچ گاه 

منی توانـم فراموشـش کنم. 

 روان شـناس زکریـا بارکـزی در ارتباط به مهاجرت 

می گوید:

ثابـت  انسـان ها  بـرای  همیشـه  زیسـن  رشایـط 

بـرای  و  بیشـرت  امنیـت  بـرای  انسـآن ها  نیسـت، 

امکانـات بهـرت، حـق دارند کـه محـل زندگی خود 

را تغییـر داده و جغرافیایـی مناسـبی را انتخـاب 

کننـد.

روان شـناس بارکزی می گوید: بیشـرت انسـآن های 

که ریسـک پذیر باشـند، مهاجـرت می کنند.

مهاجـرت به هر نیتی که باشـد مشـکالت روحی_

دیـدن  بـا  افـراد  زیـرا  دارد؛  همـراه  بـه  را  روانـی 

می رونـد  بـه جغرافیـای جدیـد  مخاطـره  هـزاران 

شـدن  مواجـه  از  ناشـی  اسـرتس  بـا  آنجـا  در  و 

فرهنگـی،  شـوک  متفـاوت،  اجتـاع  رشایـط  بـا 

شـهروند  اضطـراب  وابسـتگی ها،  بـرای  دلتنگـی 

درجـه دوم بـودن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. 

همچنیـن تـرس از شکسـت و برگشـت دوبـاره بـه 

وطـن و تـرس نیافـن فرصت هـای شـغلی نیـز از 

جملـه مشـکالتی اسـت که فـرد مهاجـر در مرحله 

مواجـه می شـود. آن  بـا  ورود 

***

یادداشت
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امـروزه ملت هـای جهان بـه آموزش های معیاری فنـی و حرفه یی 

جوانـان اهمیـت زیـادی قایـل بـوده و آن را یکـی از مهم تریـن راه هـا 

در جهـت رشـد و انکشـاف کشورشـان می دانند. همچنیـن اهمیت 

آن را در ایجاد فرصت های شغلی می پذیرند. 

چنانچـه، در رستـارس جهـان، عمـوم مـردم دارای تحصیـالت عالـی 

نبـوده، بیشـرت رو بـه آموزش هـای فنـی و حرفه یـی می آورنـد و آن را 

فرصتـی مطمـنئ بـرای آینـده اقتصادی شـان می شـمرند.

داشـن اسـناد معتـرب و رسـمی در بخش هـای معـاری، نجـاری، 

خیاطـی، بوت دوزی، نل دوانی، میخانیـک الکرتیکی )وایرینگ کاری 

ماشـین آالت، داینموها و وایرنگ کاری سـاختان ها(، تکنیشن های 

و  انسـانی  غذایـی  مـواد  پروسـس  الکرتونیکـی،  لـوازم  ترمیـات 

و  علمـی  طـور  بـه  خانگـی  حیوانـات  و  طیـور  پـرورش  حیوانـی، 

حرفه یـی، کسـب مهارت هـای فنـی در حرفـه هوتـل داری و توریـزم 

ووو... زمینـه را بـرای خوداشـتغالی یـا کار کـردن بـرای دیگـران را 

می سـازد.  فراهـم 

بیشـرت کشـورها جـواز کار را رصفـاً بـرای آن عـده افـرادی کـه اسـناد 

رسـمی دوره های آموزشـی را در دسـت دارند صادر کرده و همچنان 

اکریـت رشکت هـا نیـز ایـن افـراد را بـا داشـن جـواز کار و اسـناد 

مسـلکی بـه کار می گارنـد؛ هـر چنـد کـه سـال های تجربـه کاری 

در مسـلک و حرفـۀ آن هـا به طـور غیررسـمی باشـد. 

دولت هـا  معـارص  جهـان  در  می دهـد،  نشـان  تجربـه  کـه  طـوری 

کتلـه بزرگـی از افـراد جامعـه را نتوانسـتند در سـکتور دولتـی بـه 

کار گارنـد. ایـن مسـاله زمینه سـاز بـرای اشـتغال و جـذب افـراد در 

سـکتور خصوصـی می شـود امـا بدیـن رشط کـه دولت هـا بـا آسـان 

سـاخن قوانین و مقررات و همچنان فراهم سـاخن قرضه ها، برق، 

بسـته های تشـویقی و سـایر امکانـات زمنیـه را بـرای خوداشـتغالی 

)تشـبثات کوچـک و متوسـط( افـراد در جامعـه مهیـا کننـد. 

در چنیـن حالتـی افـراد مبتکـر کاروبـار جدیـد و قانونـی را خلـق 

کـرده؛ خـود و دیگـران را از نظـر فعالیت هـای اقتصـادی شـاغل و 

مـرصوف سـاخته و در غیـر آن بـه حیـث یـک فـرد ماهـر و تخنیکی 

بـا دیگـران کار می کننـد. بـا ایـن وصـف در هـر دو صورت ایـن افراد 

بـه آموزش هـای معیـاری حرفه یـی و فنـی و حتـی در برخـی مـوارد 

نیـاز بـه تحصیـالت عالـی در 

مقاطـع مختلـف دارنـد. 

طبـق ارقـام احصاییـه کشـور، 

نفـوس  50درصـد  حـدود 

کشـور را سـنین زیـر 15سـال 

سـنین  را  دیگـر  37درصـد  و 

تشـکیل  40سـال  الـی   15

فیصـدی  چنیـن  می دهنـد. 

درشـت از نفـوس جوانـان کـه 

می کننـد  زندگـی  کشـور  در 

و  بـوده  بی ماننـد  جهـان  در 

می توانـد یک فرصت مناسـب 

باشـد.  کشـور  آینـده  بـرای 

کشـور  تنهـا  نـه  درازمـدت  در 

و  فنـی  افـراد  بـه  رضورت 

ایـن  بـل خـود  مسـلکی دارد، 

نفـوس نیـز رضورت بـه منابـع 

معیشـت  تـا  داشـته  عایداتـی 

را  خویـش  خانـواده  و  خـود 

سـازند.  مهیـا 

بهرتیـن گزینـه بـرای آن عـده 

افـراد جوانـی که از تحصیالت عالـی بازمانده، فراگیـری آموزش های 

حرفه یـی اسـت. حرفـه و مسـلک راه را بـرای خالقیت و نـوآوری افراد 

همـوار سـاخته و توامنندی هـای فکـری و جسـمی شـان را بازتـاب 

می دهـد. 

در کشـور انکشـاف نیافته یی چـون افغانسـتان؛ تشـبثات کوچـک و 

متوسـط چرخ هـای اقتصـادی و زنجیـره آن را بـه هـم وصـل منـوده 

و بـه چرخـش مـی آورد کـه نهایتـاً زمینه سـاز شـکوفایی اقتصـادی 

در کشـور شـده و رفـاه اجتاعـی را بـه بـار مـی آورد. فعـال سـاخن 

در  را  کلیـدی  و  نقـش عمـده  اقتصـادی  نظـر  از  در جامعـه  افـراد 

زدودن فقـر و بـی کاری ایفـا می مناید؛ گراف ناامنـی و فعالیت های 

تروریسـتی را پاییـن آورده و مـردم رسگـرم زندگـی روزمـره و قانونـی 

خـود می شـوند.

  مدت شش ماه را 
در بدترین رشایط 

ممکن زحمت کشیدم، 
روزها و شب ها از 

شدت کار و خستگی، 
حس می کردم که 

استخوآن هایم فرسوده 
شده اند؛ فقط نان 
بخورو منیری را 

دریافت می کردم.«

  رشایط زیسنت 
همیشه برای انسان ها 
ثابت نیست، انسآن ها 
برای امنیت بیشرت و 
برای امکانات بهرت، 
حق دارند که محل 

زندگی خود را تغییر 
داده و جغرافیایی 
مناسبی را انتخاب 

بیشرت کشورها کنند.   
جواز کار را رصفاً برای 

آن عده افرادی که 
اسناد رسمی دوره های 

آموزشی را در دست 
دارند صادر کرده و 

همچنان اکرثیت 
رشکت ها نیز این افراد 
را با داشنت جواز کار و 

اسناد مسلکی به کار 
می گامرند؛ هر چند که 
سال های تجربه کاری 

در مسلک و حرفۀ 
آن ها به طور غیررسمی 

باشد.  

محدودیت صدور ویزای الحاق خانوادگی در فرانسه لغو شد
 شورای دولت فرانسه تعلیق صدور ویزای الحاق خانوادگی برای پناهندگان و خارجیان غیراروپایی را لغو کرد. فرانسه در ماه مارچ سال 
۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا صدور ویزا در چارچوب الحاق خانوادگی را به تعلیق درآورده بود. در ماه دسمبر ۲۰۲۰، گروهی از 

سازمان های خیریه خواهان رفع تعلیق ویزای الحاق خانوادگی برای خارجیان غیراروپایی از سوی شورای دولت )دادگاه عالی فرانسه( شدند.
روز پنجشنبه ۲۱ جنوری، شورای دولت با صدور حکمی به درخواست آن ها پاسخ مثبت داد و تعلیق صدور ویزای الحاق خانوادگی را لغو کرد. 
شورای دولت در حکم خود تاکید کرد که لغو صدور ویزا »به حقوق و زندگی عادی خانواده ها و منافع ارزشمند کودکان« زیان جدی رسانده 

است. در این حکم همچنین آمده است که »در مورد قانونی بودن« به تعلیق درآوردن ویزاها شک جدی وجود دارد.

از بی پولی و آزار قاچاقبران تا مرگ دردناک یک دوست

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

شمیم فروتن

آموزش فنی؛ 
پاسخگوی تقاضا برای 

نیروی کار مسلکی



سـاعت هوشـمند جدید رشکت فسـیل که از تراشـه اسـنپدراگون 

ور 3100 بهره می برد، به تازگی وارد بازار شده است.

 رشکـت فسـیل اولیـن سـاعت هوشـمند از نسـل پنجـم اسـت کـه از 

مودمـی سـازگار بـا ارتباطات LTE اسـتفاده می کند، بـه همین دلیل 

ایـن محصـول مورد توجه رسـانه های مختلف قرار گرفته اسـت. اولین 

سـاعت هوشـمند از نسـل پنجم دارای هشـت جی بی حافظه رم بوده 

و بـه دسـتیار صوتـی Google Assistant نیـز مجهز اسـت. همچنین 

ایـن سـاعت بـه منظـور پیایـش در منوهـا دارای یک دکمـه چرخان 

مرکزی اسـت.

صفحـه منایـش سـاعت هوشـمند جدیـد رشکـت فسـیل، ۱.۳ اینـچ 

و انـدازه بدنـه آن ۴۴ میلـی اسـت. انـرژی مـورد نیـاز ایـن محصـول با 

اسـتفاده از یـک بطـری ۴۰۰ میلـی آمپـر سـاعتی تأمیـن می شـود. 

رشکـت سـازنده ادعـا می کند که با هـر بار چارج کـردن این محصول، 

بـا توجـه بـه نـوع اسـتفاده از آن از ۲۰ سـاعت تا سـه روز چـارج دهی 

دارد.

کاربـران بـا اسـتفاده از گجـت جدیـد می تواننـد بـدون متصل شـدن 

بـه گوشـی هوشـمند، متـاس بگیرنـد یـا بـه متاس هـا پاسـخ دهنـد. 

 ،NFC عـالوه بـر ایـن، محصـول ذکر شـده بـه امکاناتـی مانند تراشـه

ارتباطـات Wi-Fi و بلوتـوث مجهـز بـوده و قـادر اسـت رضبـان قلـب و 

خـواب کاربـران را ردیابـی کنـد.

سـاعت هوشـمند جدید رشکت فسـیل در دو رنگ آبی و مشـکی و با 

قیمـت ۳۴۹دالـر در اختیـار کاربران قـرار می گیرد.

موبایل نوکیا در سال ۲۰۲1 نیز به رونمایی 
از چندین گوشی هوشمند ادامه خواهد داد

کمپانی نوکیا در سـال ۲۰۲۰ از چند گوشـی هوشـمند رومنایی 

کـرده و ایـن رشکت سـعی دارد در سـال ۲۰۲۱ نیز به ایـن روند ادامه 

 5G دهـد. رسی گوشـی های پرچم دار این رشکت احتـاالً از فناوری

نیـز پشـتیبانی خواهـد کـرد. ارزان تریـن گوشـی این کمپانـی به نام 

نوکیـا ۱.۴ در سـه ماهـه اول میـالدی عرضـه خواهد شـد و نسـبت به 

مدل هـای قبلـی ایـن خانـواده بـه دوربیـن قدرمتندتـر و سـخت افزار 

بهبودیافتـه مجهـز خواهـد بود. همچنین سنسـور اثر انگشـت نیز در 

این گوشی قرار داده شده است.

 مدل هـای دیگـر نوکیـا ۶.۳ و ۶.۴ از نـوع 5G خواهد بـود که تا اوایل 

مـی ۲۰۲۱ بـه بـازار عرضـه می شـود. در ایـن گوشـی از اسـنپدراگون 

۴۸۰ و مـودم 5G اسـتفاده شـده اسـت و دوربیـن چهارگانـه آن نیز با 

سنسـور اصلی ۴۸ مگاپیکسـل خواهد بود.

 مدل هـای بعـدی نوکیـا ۷.۳ و 5G  ۷.۴ هسـتند کـه منایشـگر ۶.۱ 

اینچـی آنهـا از رزولوشـن فـول اچ دی پـالس پشـتیبانی میکننـد. 

چیپسـت نوکیا ۷.۳ و ۷.۴ از نوع اسـنپدراگون ۶۹۰ و دوربین سلفی 

آن ۲۴ مگاپیکسـل اسـت. دوربین چهارگانه نیز در پشـت این گوشی 

بـا سنسـور اصلی ۴۸ مگاپیکسـل قرار داده شـده اسـت.

کمپنی ردمی به زودی یک گوشی گیمینگ 
ارزان قیمت تولید خواهد کرد

حـدود دو سـال اسـت کـه ردمی تولید گوشـی های هوشـمند رده 

بـاال را آغـاز کـرده و آخریـن گوشـی ایـن رشکـت، ردمـی کـی ۲۰ بوده 

اسـت. مدیـر ارشـد ایـن رشکـت از برنامه ریزی هـای تـازه بـرای تولیـد 

محصوالت جدید خرب داد.

بـه نقـل از AndroidCentral، مدیر ارشـد ردمی در صفحه اجتاعی 

خـود در ویبـو اعـالم کـرد ایـن رشکـت از ایـن پـس قـرار اسـت تولیـد 

محصـوالت متنوعـی از گوشـی های هوشـمند را آغـاز کنـد. در ایـن 

بیانیه به سـاخت گوشـی های مخصوص بازی نیز اشـاره شـده اسـت. 

ایـن مدیر ارشـد همچنیـن اعالم کرده قیمت محصـوالت جدید ردمی 

قابـل رقابتـی بـوده بـه طـوری کـه کسـی منـی توانـد از آن رصف نظر 

کند.

دانـش و تکـنالوژی
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اولین ساعت هوشمند فسیل 
چه امکاناتی دارد؟  

بـه  ورزشـی  املپیـاد  یـا  املپیـک  بازی هـای 

عقیـده  بـه  کـه  می شـود  گفتـه  ورزشـی   جشـنوارٔه 

تاریخ نویسـان در یونان باسـتان  انجام می شـده، و 

در اواخر قرن ۱۹میالدی از نو احیا شد. 

بـر اسـاس یـک داسـتان، هرکـول »کـه در اسـاطیر 

از  تجلیـل  جهـت  را  آن  بـود«  خـدا  نیـم  یونانـی 

فتوحـات بـی نظیـرش بـه وجـود آورد. بـر اسـاس 

و کرونـوس، دو خـدای  زئـوس  افسـانه های دیگـر 

یونان باسـتان، بـا یکدیگر بـر رس فرمانروایی املپیا 

بـه جـدال برخاسـتند کـه نهایتـاً زئـوس بـه پیروزی 

مسـابقات  داسـتان  ایـن  اسـاس  بـر  آمـد.  نایـل 

پیـروزی  ایـن  یادبـود  املپیـک 

می باشـد.

مـردان  تنهـا  باسـتان  دوران  در 

بـرده«  نـه  »و  آزاد  کـه  یونانـی 

می توانسـتند  بودنـد  شـده  متولـد 

مذهبـی  جشـن  در  مسـابقات  در 

کـه  زنانـی  کننـد.  رشکـت  زئـوس 

مجـرد بودنـد در تاریـخ دیگـری بـه 

احـرتام »هـرا« همر زئـوس و مادر 

هرکـول، بـه مسـابقه می پرداختند. 

زن هـای ازدواج کـرده حـق رشکـت 

در  و  نداشـته  را  مسـابقات  در 

صـورت مخالفـت باید بهـای آن را با 

جانشـان می پرداختنـد. مسـابقات 

از  یونانی هـا  بیـن  در  املپیـک 

اهمیـت زیـادی برخـوردار بـود چنان کـه مورخیـن 

یـک  عنـوان  بـه  آن  از  باسـتان،  دوران  در  یونانـی 

واحـد بـرای اندازه گیری زمـان اسـتفاده می کردند. 

می بـود. سـال  چهـار  بیانگـر  »املپیـاد«  یـک 

مسـابقات در ابتـدا تنها شـامل مسـابقه »دوندگی« 

بـود، ولـی بعدهـا کشـتی، بوکـس و پـرش بـه آن 

اضافـه شـد. رشکت کننـدگان متشـکل از افـرادی 

بـه  کـه  داشـتند  کافـی  وقـت  و  ثـروت  کـه  بودنـد 

بپردازنـد. ورزشـی  متریـن 

افـراد در ایـن مسـابقات به صورت شـخصی رشکت 

می کردنـد و نـه بـه عنـوان مناینـدگان از شـهر یـا 

ناحیـه ای خـاص. مترکـز اصلـی ایـن مسـابقات بـر 

روی ویژگی هـای مردانـه ماننـد قـدرت و ورزیدگـی 

می نهـاد  ارج  را  آن  زمـان  آن  یونانـی  فرهنـگ  کـه 

پایه گـذاری شـده بـود.

کـه  مدیرتانـه  ناحیـه  در  بـر خـالف سـنت جـاری 

کننـدگان  رشکـت  داشـت  تأکیـد  پوشـیدگی  بـر 

»واژه  می کردنـد  رشکـت  مسـابقات  در  برهنـه 

»ژیمناسـتیک« بـه عنـوان مثـال از واژه یونانـی بـه 

می آیـد« »برهنـه«  معنـی 

ایـن  توضیـح  جهـت  متفاوتـی  نظریـات  مورخیـن 

می گوینـد حضـور  آن هـا  کرده انـد.  ارایـه  موضـوع 

برهنـه در بیـن عمـوم مـردم بـدون اینکـه شـخص 

تحریـک جنسـی بشـود نشـانگر کنـرتل شـخص بر 

خـودش اسـت یـا لخـت بـودن بخشـی از مراسـم 

تأکیـد  بـودن  گـذرا  مفهـوم  بـر  کـه  بـود  مذهبـی 

قـدرت  برهنگـی  اینکـه  بـه  عقیـده  یـا  می کـرد 

جادویـی بـه آن هـا در مقابـل صدمـات مـی داد یـا 

اینکـه برهنگی لبـاس مخصوص افـراد از طبقه باال 

بـود یـا غیـره. چیزی که به هر حال مشـخص اسـت 

را خجالـت آور  برهنگـی  یونانی هـا  کـه  اسـت  ایـن 

منی دانسـتند.

شـده  کشـف  آثـار  و  یونـان  تاریـخ  روی  و  زیـر  در 

برخـورد  مسـیح  میـالد  از  پیـش   ۷۶۶ سـال  بـه 

می کنیـم کـه »تیائـوس« نخسـتین مـورخ یونانـی 

در نوشـته های خـود از مـردی بنـام »کـره ابـوس« 

یـاد کرده اسـت کـه در راه رفـن از 

بوده اسـت. رسیعـرت  همـه 

ایـن جشـن ها بیشـرت از آن جهـت 

کـه عاملی بـود برای ورزیده شـدن 

و آمـاده کـردن جوانان بـرای مقابله 

بـا هـر نـوع تجـاوز بـه خـاک یونـان 

گرفت. رونـق 

رشـته های ورزشـی برگـزار شـده در 

ادوار مختلف این مسـابقات شـامل 

دو،  مسـابقات  مختلـف  ماده هـای 

پنجگانـه  دیسـک،  پرتـاب  پـرش، 

کشـتی،  زنـی،  مشـت  باسـتانی، 

و  اسـب دوانی  پانکریشـن، 

می شـد. ارابه رانـی 

پهلوانـان  و  جوانـان  نوبـاوگان، 

حاشـیه  در  می پرداختنـد.  مبـارزه  بـه  جداگانـه 

املپیـک مسـابقه های شـعر و شـاعری، سـخن وری 

جشـن های  می گردیـد.  برگـزار  هـم  موسـیقی  و 

»املپیـا« ادامـه داشـت تـا سـال ۳۹۴ کـه امپراتـور 

روم آن را تعطیـل کـرد. این تعطیلی طوالنی سـبب 

ویرانـی »املپیـا« و نیایشـگاه »زئـوس«، منـاد قدرت 

گردیـد. پهلوانـی،  و 

)آی.اُ.  املپیک  بین املللی  کمیته  که  زمانی 

از  یکی  شد،  تأسیس   ۱۸۹۴ سال  در  سی( 

در  برگزاری  برای  آن  به  پیشنهادی  ورزش های 

بود.  اسکیت روی یخ  ورزش  املپیک، 

املپیک  در   ۱۹۰۸ سال  تا  اسکیت روی یخ 

در  بار  اولین  برای  ورزش  این  نداشت.  جایی 

املپیک ۱۹۰۸ لندن رساً به بازیهای املپیک 

رشتٔه  لندن  املپیک  در  پیوست.  تابستانی 

اسکیت روی یخ در بخش پاتیناژ منایشی برگزار 

شد و اولریش سالشو سویدنی و مادگه سیرز از 

در  قهرمانی  عنوان  کسب  به  موفق  انگلستان 

بخش انفرادی شدند.

سه سال بعد شاهزادٔه ایتالیایی، اوجنیو برونتا 

تا  کرد  پیشنهاد  املپیک  کمیتٔه  به  دوسیو، 

که   ،۱۹۱۲ تابستانی  املپیک  زمان  از  هفته  یک 

بازیهای  انجام  به  را  می شد،  برگزار  استکهلم  در 

برگزاری  مسووالن  اما  دهد.  اختصاص  زمستانی 

این بازی ها با چنین ایده یی مخالفت کردند.

این ایده چهار سال بعد برای املپیک ۱۹۱۶ که 

در برلین برگزار می شد نیز مجدداً پیشنهاد گردید، 

اما این بار با مخالفت کمی روبرو شد و مسوولین 

در نظر گرفتند تا یک هفتٔه زمستانی را به بازی های 

ورزش هایی  دهند.  اختصاص   ۱۹۱۶ تابستانی 

رسعت،  اسکی  می شدند  برگزار  هفته  این  در  که 

اسکیت منایشی )پاتیناژ(، هاکی روی یخ و پرش 

با اسکی بودند.

املپیک ۱۹۲۰ آنتورپ )بلژیک( اولین املپیکی بود 

که بعد از جنگ جهانی اول برگزار شد. این املپیک 

و  اسکیت روی یخ  اما  نبود،  زمستانی  هفتٔه  دارای 

بعد،  می شد. سال  انجام  آن  در  نیز  هاکی روی یخ 

کمیته  این  مسووالن  آی.اُ.سی.  ساالنه  کنگره  در 

تصمیم براین گرفتند که بازی های املپیک ۱۹۲۴ 

که در شهر شامونی فرانسه برگزار می شد، دارای 

هفتٔه  باشد.  زمستانی  بازیهای  بین املللی  هفتٔه 

برگزار   ۱۹۲۴ بازی های  در  زمستانی  ورزش های 

شد که اتفاقاً با استقبال خوبی هم همراه بود.

در کنگرٔه سال ۱۹۲۵، کمیتٔه بین املللی املپیک 

به این نتیجه رسید که بازی های زمستانی را به طور 

بازی های  نام  با  و  مجزا  تحت املپیکی  و  جداگانه 

املپیک زمستانی، هر چهار سال یکبار، برگزار کند. 

املپیک ۱۹۲۴ شامونی توسط کمیتٔه بین املللی 

املپیک به عنوان اولین املپیک زمستانی شناخته 

می شود.

تابستانی  ۱۲املپیک  در  تاکنون  افغانستان 

رشکت کرده  است. برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ 

آملان  به  ما  کشور  از  رشکت کنندگانی  برلین  در 

رفتند؛ با این وجود کشور ما تاکنون در هیچ یک از 

بازی های املپیک زمستانی رشکت نکرده است.

املپیک،  بین املللی  کمیتۀ  منشور  براساس 

افغانستان در سال ۱۹۳۴میالدی، پنج رشتۀ فعال 

هاکی،  پهلوانی،  )فوتبال،  مانند:  را  ورزشی اش 

اتلتیک خفیفه و ثقیله( را به کمیته معرفی منود. 

با  برابر  ۱۳۱۳خورشیدی  ۲۵رسطان  تاریخ  به 

افغانستان  املپیک  کمیتۀ  میالدی   ۱۹۳۴ سال 

و  پیوست  بین املللی  املپیک  خانوادۀ  جمع  به 

در سال ۱۳۱۵خورشیدی برابر با ۱۹۳۶ میالدی 

ملی  کمیتۀ  نام  به  حفظ الصحه  و  ورزش  ریاست 

سال  در  فرجام  در  شد.  شناخته  املپیک 

۱۳۶۲خورشیدی به نام ریاست عمومی تربیت 

ایجاد  املپیک  ملی  کمیتۀ  و  سپورت  و  بدنی 

در  بار  نخستین  برای  افغان  ورزشکاران  شد. 

سال  در  مرت   ۱۰۰ دوش  و  هاکی  رشته های 

بازی های  دور  یازدهمین  در  میالدی   ۱۹۳۶

گردید  برگزار  آملان  برلین  در  که  املپیک 

رشکت کردند که به مقام سوم دست یافتند.

در  و  دوبار  فقط  تاکنون  ما  کشور  همچنین 

املپیک  مدال  کسب  به  موفق  تکواندو  رشته 

شده  است. روح الله نیکپا تکواندو کار برجسته 

بار  و دومین  بار در سال 2008  اولین  کشور 

در سال 2012 موفق به کسب مدال املپیک 

شده است.
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تاریـخچه المپـیک

المپـیک زمسـتانی

افغانسـتان در بازی های المپـیک

المپیک زمستانی 
ورزش های املپیک زمسـتانی در اصل بازی های ورزشـی روی یخ و برف اسـت که هر چهار سـال یکبار در فصل زمسـتان برگزار می شـود. 

این املپیک ورزشی به مانند بازی های املپیک تابستانی تحت نظارت کمیته بین املللی املپیک )IOC( اجرا می شود.

گردآوردنده: نجمه رسا



 ایـاالت متحـده  امریـکا، فعالیـت خـود در امـر 

مبـارزه بـا تغییـرات اقلیمـی را از روز گذشـته )6دلو( 

بـا حضـور جـان کـری مناینـده ویـژه رییس جمهوری 

ایـن کشـور در یـک نشسـت بـزرگ رهربان جهـان از 

رس می گیرد.

پـس  هفتـه  یـک  از  کم تـر  فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

اقلیمـی  معاهـده  بـه  متحـده  ایـاالت  بازگشـت  از 

پاریـس، جـان کری بـه »اجـالس سـازگاری اقلیمی« 

معـاون  ژنـگ؛  هـان  حضـور  بـا  کـه  می پیونـدد 

نخسـت وزیر چیـن، آنـگال مـرکل؛ صدر اعظـم آملان، 

امانوئـل مکـرون؛ رییس جمهـوری فرانسـه، بوریـس 

جانسـن؛ نخسـت وزیر بریتانیا و دیگـر رهربان جهان 

می شـود. برگـزار 

اجالس سـازگاری اقلیمی به گونـۀ آنالین با میزبانی 

هلنـد برگـزار می شـود کـه هـدف آن دسـت یابی بـه 

راه حل هـای عملـی و برنامه ریـزی بـرای مقابلـه بـا 

تغییـرات اقلیمـی تـا سـال 2030 اسـت.

در آسـتانه ایـن نشسـت، بیـش از سـه هزار دانشـمند 

رهـربان  کـه  شـدند  آن  خواسـتار  جهـان  رسارس  از 

کشـورها بـرای مقابلـه بـا پدیـده گرم شـدن جهانـی 

هـوا تدابیـری بیندیشـند و از مـردم محافظـت کنند.

ایـن دانشـمندان  کـه پنـج برنـده جایـزه نوبـل نیـز 

در بیـن آن هـا هسـتند، تاکیـد کردنـد کـه گرم شـدن 

رسیـع هـوای جهـان هم اکنـون اختـالالت بزرگـی را 

آتش سـوزی و  از جملـه خشکسـالی،  موجـب شـده 

. سیل

دانشـمندان هشـدار داده انـد کـه در صـورت عـدم 

گسـرتش  شـاهد  جهـان  پدیـده،  ایـن  بـا  مقابلـه 

فقـر، کمبـود آب، خسـارات در کشـاورزی و شـتاب 

بـود. خواهـد  مهاجرت هـا 

اقلیمـی  در همیـن حـال، مرکـز جهانـی سـازگاری 

نیـز گفتـه اسـت کـه تغییـرات آب و هوایـی می توانـد 

تولیـد مـواد غذایـی در جهان را تـا ۳۰درصد کاهش 

دهـد و هم زمـان بـه افزایـش سـطح دریاهـا، وقـوع 

طوفان هـای بزرگ تـر و مهاجـرت صدهـا میلیـون نفر 

از سـاکنان شـهرهای سـاحلی منجـر شـود.

از سـویی هـم، در پیونـد بـه ایـن موضـوع، بـان کـی 

مـون، رییـس ایـن نهـاد و دبیـرکل پیشـین سـازمان 

ملـل متحـد افـزوده اسـت: »بـرای تغییـرات اقلیمـی 

هیـچ واکسـینی وجـود نـدارد. ایـن تغییـرات خیلـی 

رسیع تـر از آن چـه مـا فکـر می کنیم، اتفـاق می افتد. 

ایـن کـه بتوانیم در برابر این تغییـرات انعطاف پذیری 

داشـته باشـیم، یـک امـر واجـب و رضوری اسـت.«

گفتنی سـت، ایـاالت متحـده در دولـت دونالـد ترمپ 

از معاهـده اقلیمـی پاریـس خـارج شـده بـود امـا جو 

بـا  خـود  ریاسـت جمهوری  روز  نخسـتین  در  بایـدن 

امضـای فرمانـی، زمینـه بازگشـت واشـنگن بـه ایـن 

معاهـده را فراهـم کـرد.

روسـیه،  در  تظاهـرات  راه انـدازی  بـا  هم زمـان   

مخالفـان  رهـرب  ناوالنـی،  آزادی  خواسـتار  واشـنگن 

دولـت پوتیـن شـده و نیـز  امریـکا، 

امنیتـی  نیروهـای  تنـد  برخـورد 

محکـوم  را  معرتضـان  بـا  روسـیه 

کرد.

نـدا  امریـکا،  صـدای   گـزارش  بـه 

پرایـس، سـخنگوی وزارت خارجـه  

کـه  گفتـه  بیانیه یـی  در  امریـکا 

تظاهـرات،  راه انـدازی  از  پیـش 

رسکـوب  به دنبـال  روسـیه  دولـت 

و  مسـاملت آمیز  تجمـع  حـق 

آزار  طریـق  از  بیـان،  آزادی 

اعرتاض هـا،  سـازمان دهندگان 

اجتاعـی  شـبکه های  تهدیـد 

پیش دسـتانه  بازداشـت  و 

در  باالقـوه  رشکت کننـدگان 

بـود. تظاهـرات 

سـخنگوی وزارت خارجـه  امریـکا بـا اشـاره بـه این کـه 

اتفاقـات در پی سـال ها سـخت تر کـردن محدودیت هـا 

و اقدامـات علیـه جامعـه مدنـی، رسـانه های مسـتقل 

افـزود:  و مخالفـان سیاسـی در روسـیه رخ می دهـد، 

آن هایـی  همـه  می خواهیـم  روس  مسـووالن  از  »مـا 

را کـه بابـت اسـتفاده از حـق جهانـی خـود بازداشـت 

کننـد.« آزاد  شـده اند، 

و  فـوری  آزادی  خواسـتار  حالی کـه  در  پرایـس 

بی قیـدورشط الکسـی ناوالنـی رهـرب مخالفـان روسـیه 

شـد، خاطرنشـان کـرد کـه ایـاالت متحـده در دفـاع از 

روسـیه  در  چـه  بـرش،  حقـوق 

در  کـه  دیگـر  هرجـای  چـه  و 

شـانه  باشـد،  تهدیـد  معـرض 

به شـانه با متحـدان و رشکای 

می ایسـتد. خـود 

در روز نخسـت هفتـه جـاری، 

رسارس  در  نفـر  هـزار  ده هـا 

روسـیه بـا آمـدن بـه رسک هـا 

ناوالنـی  آزادی  خواسـتار 

شـدند و پولیس روسـیه عالوه 

بر بازداشـت همـر ناوالنی و 

زیـادی  تعـداد  او،  دسـتیاران 

از معرتضـان را نیـز بازداشـت 

کـرد.

رهـرب  ناوالنـی،  الکسـی 

و  روسـیه  دولـت  مخالفـان 

گذشـته  مـاه  28جـدی  در  پوتیـن  رسشـناس  منتقـد 

هنـگام بازگشـت بـه مسـکو از میـدان هوایـی توسـط 

شـد. بازداشـت  کشـور  ایـن  امنیتـی  نیروهـای 

 انتخابـات ریاسـت جمهوری پرتغال روز یک شـنبه 

و  رسارسی  قرنطیـن  اجـرای  بـا  هم زمـان  )5دلـو( 

ویـروس  بیـاری  از  ناشـی  مرگ ومیـر  آمـار  افزایـش 

کرونا، در این کشور برگزار شد.

دوسوسـا،  مارسـلوربلو  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

رییس جمهـوری پرتغـال بـا کسـب بیـش از 60درصد 

آرا بـرای یـک دورۀ دیگـر بـه ایـن مقـام انتخـاب شـد.

مارسـلوربلو دوسوسـا ۷۲سـاله، یک شنبه شب پس از 

اعـالم نتیجـه رای گیـری در سـخنانی وعـده داد کـه 

مقابلـه بـا همه گیـری کرونـا »اولویـت اولـش« خواهـد 

بود.

حالـی  در  پرتغـال  محافظـه کار  رییس جمهـوری 

پنـج  دوره  یـک  بـرای  انتخابـات  اول  دور  در هـان 

سـاله دیگـر بـه مقـام ریاسـت جمهوری انتخـاب شـد 

کـه »آنـدره ونتـورا« نامـزد راسـت افراطـی بـا گرایـش 

»پوپولیسـتی« نزدیـک بـه ۱۲درصـد آراء را بـه دسـت 

آورد. بـه ایـن ترتیـب راسـت افراطـی بـرای اولین بـار 

پرتغـال،  در  فاشیسـتی  دیکتاتـوری  پایـان  زمـان  از 

توانسـت نظـر بخـش قابـل توجهـی از رای دهنـدگان 

را جلب کند. نامزدهای پوپولیسـت و ضدسـاختار در 

پرتغـال طـی سـال های اخیـر برخالف بسـیاری دیگر 

از کشـورهای اروپایی موفقیت چندانی کسـب نکرده 

بودند.

آنـدره ونتـورا، ۳۸سـاله از حایـت ماریـن لوپن، رهرب 

حزب راسـت افراطی »اتحاد ملی« در فرانسـه و ماتئو 

سـالوینی، رهرب حزب راسـت افراطی »لگا« در ایتالیا 

برخـوردار بـود. او بـا وجـود کسـب آرای قابـل توجـه 

نتوانسـت از آنـا گومـژ، نامـزد سوسیالیسـت پیشـی 

بگیـرد. آنـا گومـژ کـه بـدون حایـت حـزب متبوعش 

و آنتونیـو کوسـتا، نخسـت وزیر سوسیالیسـت پرتغـال 

بـود،  کـرده  رشکـت  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 

۱۳درصـد آرا را کسـب کـرد.

بیـش از ۶۰درصـد افـراد واجـد رشایـط در رای گیری 

رشکـت  یک شـنبه  روز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

نکردنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مقام هـای پرتغـال 

نگـران بودنـد کـه میـزان مشـارکت در انتخابـات بـه 

دلیـل شـیوع ویروس کرونا و اجـرای مقررات قرنطین 

بـه مراتـب کمـرت از این باشـد.

عـدم مشـارکت بیـش از ۶۰درصـد واجـدان رشایـط 

برقـراری  زمـان  از  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  در 

دموکراسـی در پرتغال بی سـابقه محسـوب می شـود.

رییس جمهـوری پرتغـال قـدرت اجرایی نـدارد و اداره 

امـور کشـور برعهـده نخسـت وزیر و دولتـش اسـت. 

بـا ایـن حـال، رییس جمهـوری در زمـان بحران هـای 

بـا  می توانـد  و  دارد  تعیین کننـده  نقـش  سیاسـی 

انحـالل پارملـان، زمینه برگـزاری انتخابـات پارملانی 

زودهنـگام را فراهـم کنـد.

لودریان: ایران در آستانه دست یابی به سالح هسته یی است

ژان ایو لودریان، وزیرخارجه فرانسه می گوید که اعامل سیاست فشار حداکرثی ترمپ علیه ایران نتیجه معکوس داشته و تهران با دست یابی به سالح   
هسته یی فاصله چندانی ندارد.

او روز یک شنبه )5 دلو( در یک گفتگوی رادیویی که از شبکه »فرانس انرت« نرش می شد، گفت: »موقعیت بسیار خطرناکی است، دست یابی ایران به سالح 
هسته یی پیامدهای جیواسرتاتژیک قابل توجهی را رقم خواهد زد.«

لودریان افزود: »ما در موقعیتی عکس آن چه می خواستیم، قرار داریم. ترمپ می خواست با فشار حداکرثی مانع دست یابی ایران به سالح هسته یی شود، 
اما واقعیت این است که جمهوری اسالمی فاصله چندانی با دست یابی به اهدافش ندارد.«
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درگیری های تازه مرزی 
میان هند و چین

رسـانه های هنـدی گـزارش داده انـد کـه درگیری هـای تـازه میـان 

نیروهای امنیتی این کشـور و چین در منطقه مرزی این کشـور)هند( 

صورت گرفته است.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، گفته می شـود کـه این درگیـری چهار 

روز پیـش در مـرز چین با ایالت سـیکیم در شـال رشق هنـد رخ داده 

است.

بـر بنیـاد گزارش هـا، شـاری از نیروهـای امنیتی هند و چیـن در این 

درگیری هـا زخمی شـده اند.

بـا ایـن همـه، تنش هـا بیـن دو کشـور از تابسـتان سـال گذشـته آغـاز 

در  چینـی  و  هنـدی  ۲۰رسبـاز  کـم  دسـت  زمانی کـه  درسـت  شـد؛ 

منطقـه  در  »لـداخ« 

مـورد مناقشـه کشـمیر 

شـده اند. کشـته 

منطقـه لـداخ در ایالت 

قـرار  کشـمیر  و  جامـو 

هنـد  و  چیـن  دارد، 

منطقـه  ایـن  رس  بـر 

شـالی ترین  در 

دهـه  از  هنـد  نقطـه 

دارنـد. اختـالف  ۵۰میـالدی 

هنـد و چیـن پرجمعیت تریـن کشـورهای جهـان هسـتند و در عیـن 

حـال طوالنی تریـن مـرز مـورد مناقشـه را در جهـان دارنـد.

هـر دو طـرف نیـز در خصـوص مناطـق وسـیعی از رسزمین هـای طرف 

بـه اشـغال ۳۸هـزار  مقابـل ادعـای مالکیـت دارنـد. هنـد، چیـن را 

کیلومـرت مربـع از خـاک خـود متهـم می کنـد. چندیـن دور مذاکره در 

سـه دهـه گذشـته نتوانسـته اسـت اختالفـات مـرزی را برطـرف کنـد.

روابـط هنـد و چیـن از دهه ۱۹۵۰ بـه دلیل اختالفات مـرزی پر تنش 

است. بوده 

دو کشـور تنهـا یک بـار در سـال ۱۹۶۲ بـا یک دیگـر جنگیده  انـد. در 

ایـن جنـگ، هنـد شکسـت سـنگینی را متحمل شـد.

توقیف نفتکش ایرانی از سوی اندونیزی

بـه تازگـی، گارد سـاحلی اندونیـزی اعـالم کـرده کـه دو نفتکش با 

پرچـم ایـران و پانامـا را بـه ظـن انتقـال غیرقانونی سـخت در سـواحل 

والیت کالیانتان غربی این کشور توقیف کرده است.

بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، ویسـنو پاندیتـا، رییس روابـط عمومی 

نفتکش هـای  اندونیـزی  گشـتی  واحـد  کـه  اسـت  گفتـه  باکامـال 

توقیف شـده را در حالـی یافتـه کـه در کنـار هم بدون منایـش پرچم ها 

و بـا پوشـاندن نـام کشـتی ها درحـال حرکـت بوده انـد و هـر دو را بـه 

ظـن انتقـال غیرقانونـی سـوخت توقیـف کـرده اسـت.

بـه  ایرانـی  نفتکـش  اندونـزی،  سـاحلی  گارد  اعـالم  اسـاس  بـر 

متاس هـای رادیویـی پاسـخ منی داد و سیسـتم شناسـایی خـودکار را 

بـود. کـرده  منحـرف 

بـه گفتـۀ رییـس روابط عمومـی باکامال، هـدف ایـن دو نفتکش فریب 

دادن گارد سـاحلی اندونزی بوده اسـت.

سـازمان بین املللـی دریانـوردی کشـتی ها را ملـزم می کنـد کـه بـرای 

ایمنـی و شـفافیت از فرسـتنده اسـتفاده کننـد. خدمه کشـتی ها تنها 

یـورش  احتـال  کـه  کننـد  خامـوش  را  فرسـتنده  می تواننـد  زمانـی 

دزدان دریایـی یـا خطراتـی مشـابه وجـود دارد.

ایـن دو نفتکـش بـرای تحقیقات بیشـرت به شـهر باتـام در جزایـر ریائو 

اندونـزی منتقل می شـوند.

در همیـن حـال، سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران 

روز دوشـنبه )۶ دلـو( در نشسـت خـربی خـود گفـت که ایـران منتظر 

اطالعـات بیشـرت از طـرف دولـت اندونیـزی اسـت.»برخی اطالعـات 

ضدونقیـض دریافـت کرده ایـم.«

گـزارش  »منتظـر  افـزود:  همچنـان  ایـران  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 

بیشـرتی از سـوی دولـت اندونیـزی هسـتیم. البتـه موضـوع رخ داده 

فنـی اسـت و در بحث کشـتیرانی ایـن گونه اتفاقات قبـال نیز رخ داده 

است.«

توقیـف نفتکـش  ایرانـی در آب های اندونزی، بیسـت روز بعد از توقیف 

یـک نفتکـش متعلـق بـه کوریـای جنوبـی در خلیـج فـارس بـه دسـت 

نیـروی دریایـی سـپاه انجام می شـود.

دو نفـر از خدمـه کشـتی کوریـای جنوبی کـه ایران می گویـد به دلیل 

آلوده کردن آب توقیف شـده، شـهروند اندونیزی هسـتند.

ایـران خواهـان پرداخـت بدهـی  هفت میلیـارد دالری کوریـای جنوبی 

تاکنـون  کشـور  ایـن  نفتکـش  کـردن  آزاد  بـرای  مذاکـرات  و  اسـت 

بـوده. بی نتیجـه 

تحریم هـای امریـکا علیـه ایـران، انتقـال و فـروش نفـت را بـا موانـع 

نفتکش هـای  تـالش  از  گزارش هایـی  بارهـا  و  کـرده  روبـه رو  زیـادی 

ایرانـی بـرای انتقـال پنهـان نفـت منتـرش شـده اسـت.
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ادعای تلگراف؛ »فرانک ملپارد« از چلسی اخراج شد 

رسانه انگلیسی اعالم کرد رسمربی باشگاه چلسی از سمت خود برکنار شده است.  
نرشیه تلگراف گزارش داده چلسی تصمیم به اخراج فرانک ملپارد گرفته و انتظار می رود به زودی برکناری ملپارد از هدایت آبی های لندن رسمی شود.

این نرشیه همچنین مدعی شد، این خرب به زودی و در 24ساعت آینده توسط باشگاه چلسی اعالم رسمی می شود.
نرشیه »میرر« روز گذشته خرب داد، برندان راجرز رسمربی پیشین لیورپول و فعلی لسرتسیتی یکی از جدی ترین گزینه های جانشینی ملپارد در چلسی 

است. راجرز که روباه ها را وارد کورس قهرمانی لیگ برتر کرده، پیش از این سابقه کار کردن در رده های پایه باشگاه چلسی را داشته است.

اعـالم کـرد: دولـت  : کاخ سـفید روز جمعـه  واشـنگن 

بایـدن »توافـق صلـح« ترمپ بـا طالبان را بررسـی می کند تا 

مشـخص شـود کـه آیـا این گـروه شورشـی بـه تعهدات شـان 

پابنـد بـوده و حمـالت خـود را در افغانسـتان کاهـش داده 

است یا خیر.

 مقامـات کاخ سـفید گفتنـد کـه جک 

سـالیوان، مشـاور امنیـت ملـی رییس 

محـب  حمداللـه  بـا  بایـدن،  جمهـور 

همتـای افغـان خود صحبـت تلیفونی 

منـوده و »قصد ایـاالت متحده را برای 

رصیحـا  دوحـه  توافق نامـه  بازنگـری« 

بیـان کـرده اسـت. در بیانیـه ی کاخ 

سـفید آمـده کـه مشـاور امنیـت ملـی 

امریـکا گفته اسـت که بررسـی صورت 

می گیـرد کـه آیـا طالبـان بـه تعهدات 

بـا گروه هـای  رابطـه  بـر قطـع  مبنـی 

و  خشـونت ها  کاهـش  تروریسـتی، 

بـا  معنـی دار  مذاکـرات  در  اشـرتاک 

ذینفعـان  سـایر  و  افغانسـتان  دولـت 

عمـل کـرده انـد.

در بیانیـه کاخ سـفید آمـده اسـت کـه 

»کـه  اسـت:  کـرده  تاکیـد  سـالیوان 

ایـاالت متحـده بـا تـالش دیپلاتیـک 

قـوی و منطقـوی مبنظـور کمـک بـه دو طـرف برای رسـیدن 

بـه یـک توافـق سیاسـی پایـدار و آتش بـس دایمـی، از روند 

مـورد  در  همچنیـن  وی  کـرد.«  خواهـد  پشـتیبانی  صلـح 

حایـت امریـکا از حقـوق زنـان و گروه های اقلیـت به عنوان 

بخشـی از رونـد صلـح گفتگـو کـرد.

ایـن اقـدام بایـدن، بـه کابـل و دهلی 

نـو آرامـش بخشـید، زیـرا آنهـا نگـران 

دادن  بـا  ترمـپ  دولـت  کـه  بودنـد 

بـدل  در  حـد  از  بیـش  امتیـازات 

تضمین هـای سـطحی بـرای طالبـان 

اسـت. منـوده  قربانـی  را  آنهـا 

 کاخ سـفید ترمـپ بـه عنـوان بخشـی 

از بـی احرتامی رییس جمهور پیشـین 

بـه دخالـت واشـنگن در »جنگ های 

گرفـن  نظـر  در  بـدون  خارجـی« 

مشـارکت ایـاالت متحـده »آشـکارا در 

از  آمریکایـی  نیروهـای  بیـرون کـردن 

عجلـه  صحنه هـا  دیگـر  و  افغانسـتان 

کـرده اسـت.«

مـاه  در  کـه  توافق نامـه  اسـاس  بـر 

مناینـدگان  میـان   2020 فـربوری 

ترمـپ و طالبان امضا شـد، در صورت 

ناتـو تاییـد کننـد طالبـان  ایـاالت متحـده و متحدیـن  کـه 

بـه وعده هـای خـود عمـل کـرده و بـه القاعـده و سـایر شـبه 

نظامیـان در مناطـق تحـت کنـرتول شـان اجـازه فعالیـت 

باشـند،  داده  ادامـه  را  ملـی  صلـح  گفتگو هـای  و  نـداده 

طـی 14مـاه متـام نیروهـای خـود را از افغانسـتان بیـرون 

. می کننـد

صـورت  سـطحی  تضمین هـای  براسـاس  کـه  معاملـه  ایـن 

گرفتـه بـود، پاکسـتان را کـه به افغانسـتان به عنـوان »عمق 

اسـرتاتیژیک« خـود و زمینه یـی بـرای مقابله با هنـد و اثبات 

خـود در منطقـه می بینـد، بـه وجـد آورد.

ایـن کـه بایـدن توافق نامه دوحـه را بازنگری می کند توسـط 

وزیـر امورخارجه جدیـد آنتونی بلینک 

تاییـد و تاکیـد می کنـد که»واشـنگن 

جنگ هـای  دادن  پایـان  بـه  هنـوز 

امـا  اسـت،  متعهـد  امریـکا  ابـدی 

از  برخـی  می خواهـد  همچنیـن 

ظرفیت هـا را بـرای مقابلـه بـا هرگونـه 

تجدیـد حیـات تروریسـم حفـظ کنـد. 

ایـن هـان چیزی اسـت کـه در وهله 

اول مـا را بـه آنجـا کشـانید.«

کـه  داد  نشـان  جمعـه  روز  تحـوالت   

ایـاالت متحـده همچنـان بـا دوسـتان 

خواهـد  اختـالف  خـود  متحـدان  و 

داشـت، امـا ایـن هـان بازگشـت بـه 

مکامله »دوستانه و محرتمانه« خواهد 

بـود، هانطـور کـه مکزیـک گفتگوی 

برجسـته  را  ابـرادور  و  بایـدن  بیـن 

کـه  نیسـت  قـرار  »همیشـه  می کنـد. 

بـا ایـاالت متحـده همسـویی کاملـی 

باشـیم.« داشـته 

ایـن در مـورد هـر رییس جمهـور مشـخص اسـت، امـا مـا در 

رشایطـی هسـتیم کـه بسـیار بـه ارزش هـا مترکـز می کنیـم. 

مـن خیلـی مشـتاقانه منتظـر همـکاری بـا رییـس جمهـور 

بایـدن و جسـتین تـرودوی کانـادا هسـتم. 

کاخ سـفید بایـدن قبـالً اعـالم کـرده 

اسـت کـه ادامـه روابـط خوب بـا هند 

از  جانبـه  دو  حایـت  راسـتای  در  را 

نـو در واشـنگن می بینـد. دهلـی 

بـه  بار هـا  کـه  بایـدن،  رییس جمهـور 

رابطـه  بـه  اسـت،  کـرده  سـفر  هنـد 

جانبـه  دو  و  طوالنـی  موفقیت آمیـز 

میـان رهـربان هنـد و ایـاالت متحـده 

را  آن  ارزش  و  گذاشـته  احـرتام 

می دانـد. او توقـع ادامـه چنین روابط 

دارد. نیـز  آینـده  در  را 

جـان پسـکی، سـخنگوی کاخ سـفید 

انتخـاب  کـه  گفـت،  پنجشـنبه  روز 

آمرکیـا  رییس جمهـور  معـاون  اولیـن 

از نـژاد هنـدی بـه ایـن روابـط کمـک 

. می کنـد

و   2008 سـال های  در  بایـدن 

2013 از هنـد بازدیـد کـرد، و عجیـب تـر از آن بـا اقـوام و 

کـرد.  مالقـات  نیـز  هنـد  در  خـود  دور  خانواده هـای 

ممکـن اسـت پـدر پدر پدر پدر پـدر بزرگ جـو بایدن هندی 

تبـار باشـد کـه کپتان در رشکـت بازرگانی هنـد رشقی بود و 

پس از ازدواج در هند مسـتقر شـد.

***

بایدن در تدوین مجدد سیاست خارجی خود 
توافق نامه با طالبان را مورد بازنگری قرار می دهد

نویسنده: *چدانند راجگتا/ منبع: *تایمز آف اندیاترجمه: *سید جمال اخگر

ترجمه

کاخ سفید ترمپ به   
عنوان بخشی از بی 

احترامی رییس جمهور 
پیشین به دخالت 

واشنگتن در »جنگ های 
خارجی« بدون در نظر 

گرفتن مشارکت ایاالت 
متحده »آشکارا در 

بیرون کردن نیروهای 
آمریکایی از افغانستان و 

دیگر صحنه ها عجله 
کرده است.«

  تحوالت روز جمعه نشان 
داد که ایاالت متحده 

همچنان با دوستان و متحدان 
خود اختالف خواهد داشت، 

اما این همان بازگشت به 
مکالمه »دوستانه و 

محترمانه« خواهد بود، 
همانطور که مکزیک 

گفتگوی بین بایدن و ابرادور 
را برجسته می کند. »همیشه 

قرار نیست که با ایاالت 
متحده همسویی کاملی 

داشته باشیم.«

شاید تعداد نویسندگان زن به اندازه  تعداد نویسندگان مرد نباشد، اما بسیاری از شاهکار های ادبیات جهان را، 

زنان نویسنده خلق کرده اند. حضور زنان در هرن و ادبیات، در قرن های گذشته، شاید از لحاظ کّمی قابل مقایسه با 

مردان نباشد، اما حضوری بشدت با کیفیت بوده و زنان آنقدر اسم های سنگینی در هرن و ادبیات بر جای گذاشته اند 

که هیچکس منی تواند قدرتشان را کتان کند. 

بر کسی پوشیده نیست که در طول تاریخ ادبیات، برخی زنان نویسنده، تاثیر آثار و فعالیت های شان بیشرت از 

دیگران بوده و تا دهه ها بعد، آنان مشعل دار جنبش های بزرگ فکری، سیاسی و اجتاعی بوده اند.

هارپر لی
درباره خالق اثر کشن مرغ مقلد چه چیزی می توان گفت که پیش از این گفته نشده باشد؟ یک دانشجوی 

انرصافی رشته حقوق که تصمیم می گیرد یکی از چهره های نابغه ادبی متام دوران ها لقب بگیرد چیزی که این 

کتاب را بیش از هرچیز برجسته می کند شخصیت اصلی و راوی است. دخرتی شش ساله با نام اسکات فینچ که 

یکی از اولین شخصیت های ادبی است که بسیاری از کلیشه های غالب را درباره نقش های جنسیتی زیر سوال 

می برد.

این اثر نه تنها جایزه پولیتزر را برای نویسنده اش به ارمغان آورد بل خواندن آن در متام دانشگاه های جهان توصیه 

شد . هارپر لی در طول زندگی اش هانند آثارش به دفاع از حقوق آمریکایی

آفریقایی پرداخت.

دوریس لسینگ
نویسنده انگلیسی یازدهمین زن برنده نوبل ادبیات، بیشرت سال های زندگی خود را در آفریقای جنوبی گذراند 

برای همین عجیب نیست که موضوع نابرابری نژادی موضوع اصلی غالب آثارش را شکل بدهد اولین و مهمرتین 

رمان او با عنوان علف ها آواز می خوانند بیانگر سطحی بودن و بی خیالی جامعه استعارگر سفید پوست در آفریقا 

است موضوعی تقریبا جدید و جنجالی که باعث شهرت او شد.

آثار ادبی لسینگ تاثیر عمده ای بر مسایل و چالش های روزانه زنان بر جای گذاشت به همین علت است که آثار او 

در طول دهه ها همچنان بحث برانگیز و مهم بوده است.

ادبیات داستانی لسینگ به طور کلی به سه دوره تقسیم می شود: تم کمونیستی )۱۹۴۴–۱۹۵۶( به زمانی مربوط 

می شود که او به شکل رادیکال دربارٔه مباحث اجتاعی می نوشت، ولی پس از رسکوب قیام مردم مجارستان 

به وسیله ارتش رسخ در سال ۱۹۵۶ ضدکمونیست شد. )او در سال ۱۹۸۵؛ با نوشن تروریست خوب بازگشتی به 

این دوره ادبی خود داشت(؛ تم روانشناسانه )۱۹۵۶–۱۹۶۹( و پس از آن تم صوفیانه که در زمینه یی علمی-تخیلی 

نوشته شد. با وجود کودکی دشوار و غم انگیز، آثار لسینگ دربارٔه آفریقای زیر سلطه بریتانیا، آکنده از شفقت برای 

زندگی سرتون استعارگران و بدبختی های ساکنان بومی است.

سیمون دوبووار
سیمون دو بووُآر )۹جنوری ۱۹۰۸ – ۱۴اپریل ۱۹۸۶( با نام اصلی سیمون لوسی ارنستین ماری برتراند دو بووار 

فیلسوف، نویسنده، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی بود که در خانواده یی بورژوا به دنیا آمد.

او در طول زندگی ادبی خود آثار داستانی و غیرداستانی بسیاری را با موضوعات و اگزیستانسیالیزم و دنیای زنانگی 

منترش کرد شناخته شده ترین اثر او با عنوان »جنس دوم« به عنوان یکی از آثار پیش رو در زمینه جنبش زنان مدرن 

و پدیده زنانگی از زوایای گوناگون به شار می رود و اهمیت آن تا اندازه یی است که آثار دیگر او را مانند ماندرین ها، 

خاطرات یک دخرت مطیع و نیروی رشایط را تحت الشعاع قرار داده است.

در کتاب جنس دوم، سیمون دو بووار استدالل های خود را از طریق اگزیستانسیالیزمی فمینیزمی بیان می کند. 

بووُآر به عنوان یک اگزیستانسیالیست باور داشت که بودن مقدم بر ماهیت است. وی به همین منوال استنباط 

می کند که یک انسان زن زاده منی شود، بل تبدیل به زن می شود، چرا دخرتان از اوان کودکی، نقش های فرهنگی 

معینی را می پذیرند. تز کلی کتاب، نشان دادن آن است که چگونه زنان به وسیلٔه تاریخ و افسانه هایی تعریف و 

محدود شده اند که آن ها را در جایگاهی پایین تر قرار می دهد.

اوریانا فاالچی
اوریانا فاالچی روزنامه نگار، نویسنده و مصاحبه گر سیاسی برجسته ایتالیایی در ۲۹جون سال ۱۹۲۹ در زمان 

حکومت موسولینی در فلورانس به دنیا آمد. او فعالیت های خود را از ۱۷سالگی به عنوان نویسنده ستون کوچکی 

در یک روزنامه آغاز کرد و به خاطر جسارت، قدرت بیان و درک سیاسی اش به رسعت به عنوان خربنگار و نویسنده یی 

در سطح جهانی شناخته شد.

کتاب »زندگی جنگ و دیگر هیچ« فاالچی حاصل حضور او در ویتنام در سال های دهٔه شصت است. این کتاب 

گزارشی از جنگ ویتنام بر اساس تجربه یی شخصی است و در پاسخ به پرسش خواهر کوچکش که می پرسید 

»زندگی یعنی چه؟« نوشته شده است. کتاب گاه نگاهی خوش بینانه و گاهی بسیار بدبینانه دارد. این کتاب جوایز 

زیادی را برای او به ارمغان آورد.

کتاب مهم دیگر اوریانا فاالچی با عنوان »مصاحبه با تاریخ« در سال ۱۹۷۴ به چاپ رسید که مجموعه مصاحبه های 

او با شخصیت های بزرگ سیاسی است. سبک جسارت آمیز و بی پروای او در این مصاحبه ها برایش شهرتی بسیار 

به بار آورد.

عالوه بر این، فاالچی را می توان یکی از شناخته شده ترین مبارزین علیه تبعیض جنسیتی دانست. دو کتاب بسیار 

معروف اوریانا فاالچی در این حوزه، عبارتند از »نامه به کودکی که زاده نشد« و »جنس ضعیف«. فاالچی بسیاری 

از عقاید خود درباره مساله زنان و نیز تالش هایی که در این راه انجام داده است را در این کتاب ها رشح می دهد. 

آدرین ریچ
آدرین سسیل ریچ )۱۶ می ۱۹۲۹ — ۲۷ مارچ ۲۰۱۲( شاعر، منتقد و فمینیست امریکایی بود. او در سال 

۱۹۹۷ برنده نشان ملی هرن شد، اما حارض نشد برای دریافت آن در کاخ سفید حضور یابد و اعالم کرد که 

سیاست های حکومت بیل کلینتون با اندیشه او از هرن در تضاد است. ریچ سال ها در دانشگاه های آمریکا از جمله 

استنفورد و کرنل تدریس کرد.

آدرین ریچ یکی از تاثیرگذارترین شاعران جهان در نیمه قرن بیستم به شار می رود که با آثار خود تاثیر عمیق و 

قابل توجهی بر توسعه ایده ها، تئوری ها و جنبش های رهایی بخش زنان در دهه ۷۰ میالدی گذاشت. او اعتقاد 

راسخی به ایجاد برابری بین انسان ها با هر جنسیت و نژاد داشت که در اشعارش نیز به طرز چشمگیری آن را نشان 

می دهد.

ادویچ دانتیکا
امریکا است. وی که  ایاالت متحده  اهل  و رمان نویس  نویسنده،  )زادٔه ۱۹ جنوری ۱۹۶۹(  ادویج دانتیکا 

هائیتی تبار است تا کنون دو بار نامزد دریافت جایزه کتاب ملی شده است.

موضوع اغلب آثار دانتیکا، بر هویت ملی از دیدگاه زنان و سیاست آوارگی به عنوان یک مهاجر اهل هائیتی مبتنی 

است. نخستین رمان او با عنوان »نفس، چشم ها، خاطره« در سال ۱۹۹۸ منترش شد خشونت و ظلم ستم وارده بر 

زنان سیاه پوست موضوع بیشرت آثار او را تشکیل می دهد. همچنین موضوع روابط میان مادر و دخرت و تاثیر آن بر 

شکل گیری هویت و خوداظهاری از دیگر موضوعات مهم آثار او به شار می رود.

منبع: فرادید؛ با اندکی تلخیص

شش نویسنده زن تاثیرگذار در تاریخ


