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Pakistan and Israel:
Long history of covert ties

عــنوان های مـهم

انجمنی برای روزنامه ؛ ناوقت اما الزم
جایی برای آموزش، حامیت و دفاع از روزنامه نگاران

چرا زنان باید تجربه تجاوز
را بازگو کنند؟

نگاهی به روایت گری تجاوز از زنان شجاع در صفحات اجتامعی 
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هشتمین نشست از سلسله جلساتی با عنوان اپتیکا )نشست هامهنگی تجارت   

و ترانزیت افغانستان و پاکستان( به تازگی در اسالم آباد انجام شد و تالش داشت تا 

پاکستان را مجاب به بازنگری توافق اپتا کند.  ریاست هیات مذاکره کنندۀ افغانستان 

و  اتاق  تجارت  اعضای  از  تعدادی  و  داشت  به عهده  تجارت  و  صنعت  وزیر  را 

رسمایه گذاری افغانستان، منایندگان با صالحیت رییس جمهوری  در امور پاکستان، 

معین وزارت زراعت و ریاست عمومی گمرکات، سایر اعضای هیات ما را تشکیل 

می دادند. 

یک   )APTTA به  )معروف  پاکستان  و  افغانستان  ترانزیتی  تجارت  توافق نامه 

توافق نامه تجارت دوجانبه است که در سال2010 توسط پاکستان و افغانستان 

امضا شد و خواستار تسهیل بیش تر در جابه جایی کاال بود.

توافق نامه 2010 جایگزین توافق نامۀ تجارت ترانزیتی افغانستان در سال1965 

است که به افغانستان حق واردات کاالهای بدون عوارض از طریق بنادر...
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او  په وړاندي درېدل  ارمان هر وخت د حقیقت   

حقایقو ته تسلیم کېدل دي یا هم ارمان یو اخالقي 

ایډیالیزم دی. موږ له پورته توضیحاتو نه نتیجه اخلو 

چې ارمان یوازې یو اخالقي خیال پلو دی حقیقت 

پالنه یا حقیقت ګرایي په ټوله کې د ژوند اصلیت، 

موخو ته رسېدنه اوبریالیتوب دی.

ارمان موخو ته هم ویل کیږي. دلته موږ په دې لیکنه 

کې په دې بحث کوو چې موږ ارمانونه لرو؛ خو هغو 

ته د رسېدو لپاره کار نه کوو، ترڅو هغه څه چې زموږ 

ارمان دی، تر السه یې کړو.

کله چې د شعر ادب په اړه فکر کوم یا مطالعه کوم، 

ډیرې وخت راته د خپلې ټولنې د خوان کهول بې 

ويس او ناچاري مخ ته ودریږي او ارمان پال  ملت مو 

کله د سولې، کله د یو ښه ارامه ژوند، کله هم د بې 

کارۍ او .... څخه شکایت کوي، ماته داسې ډېر کم 

او یا هم هېڅ مخ ته ندي راغيل چې د شعر په بیتونو 

کې دې یو چا داسې ویيل وي چې زه په غوره حالت 

کې یم، بس...

همینگوی؛ نویسندۀ تجربه هایی
با پوست و استخوان

تقریبا همه  داستان هایش به طرز مشخصی از تجربیات 
و عالیق شخصی خود او مایه گرفته   است

»همینگوی« نویسنده یی  است که تقریبا همه  داستان هایش   

به طرز مشخصی از تجربیات و عالیق شخصی خود او مایه 

گرفته  است؛ شاید یکی از رموز موفقیتش هم همین باشد: او از 

چیزهایی می نویسد که با پوست و استخوان تجربه شان کرده...

رسمای زمستان جان بیش از 

۳۰۰هزار کودک را تهدید می کند

تاکید امریکا بر حامیت
از خربنگاران افغان

خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا

ایران به اعدام کودکان خامته دهد

یک مرد چینی با فروش آب و 
واکسن، ثروت مندترین فرد آسیا شد

دود اختالف به چشم همه خواهد رفت
اختالف مجلس و حکومت در آستانۀ رشوع دور دوم گفتگوهای صلح، 

افغانستان را با مشکل بیشرت مواجه می سازد

ارمان پال ملت

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

اپتیکا در ابهام معلوماتی
آیا مذاکرات اقتصادی ما با پاکستان، به شکلی پیش  می رود تا از وابستگی بیش تر جلوگیری شود؟

5



با  کابل  در  بریتانیا  سفارت  مدنیت:  راه   

صدور پیامی به مناسب سال جدید میالدی 

افغانستان  پایان فوری خشونت در  خواستار 

شد.

آمده است که مردم  این سفارت  در خربنامۀ 

و  خشونت  باالی  سطح  قربانی  افغانستان 

حمالت هدفمند بر فعاالن مدنی، حقوق برش، 

خربنگاران و کارمندان دولتی هستند.

راه  تنها  »صلح  است:  گفته  بریتانیا  سفارت 

ایجاد  و  به خون ریزی  دادن  پایان  برای  حل 

افغانستانی است که همه مردم آن می توانند 

ما خواستار  زندگی کنند.  آن  در  بدون ترس 

پایان فوری خشونت هستیم.«

طبق این خربنامه، سفارت بریتانیا بر تعهد این 

کشور در کمک برای افغانستان جهت استفاده 

سیاسی  حل  یک  برای  تاریخی  فرصت  از 

عادالنه و فراگیر برای ختم درگیری های جاری 

نیز تاکید کرده است.

سال  امیدواریم  »ما  افزوده:  سفارت  این 

۲۰۲۱ میالدی، سال صلح و ثبات برای مردم 

افغانستان باشد.«

این در حالی ست که مذاکرات صلح در تاریخ 

پایتخت  دوحه،  در  جاری  سال  )۲۲سنبله(  

قطر آغاز شد. گفتگوهای صلح حدود سه ماه 

زمان گرفت تا هیات های مذاکره کنندۀ دولت و 

گروه طالبان روی طرزالعمل این مذاکرات به 

توافق برسند.

توافق  از  همچنین هیات های دو طرف پس 

روی طرزالعمل، به هدف مشورت های بیشرت 

روی آجندای، مذاکرات صلح برای سه هفته 

متوقف کردند. قرار است دور دوم گفتگوهای 

صلح در )۱۶جدی( در قطر از رسگرفته شود.

راه مدنیت: سازمان حامیت از کودکان یا   

از  بیش  که  کرد  اعالم  دچلدرن(  )سیف 

زمستان  در  افغانستان  در  کودک  ۳۰۰هزار 

جاری با رسمای شدید مواجه اند و اگر به آنان 

امکانات گرم کردن منازل شان فراهم نشود، 

آنها خواهند  مرگ  یا حتی  بیامری  به  منجر 

شد.

این سازمان با نرش اعالمیه  یی گفته که صدها 

هزار کودک در کشور نه تنها با خطر گرسنگی 

بل  مواجه اند،  مختلف  بیامری ها  به  ابتال  و 

رسمای شدید نیز جان آنان را تهدید می کند.

جنگ،  ادامۀ  اعالمیه،  این  معلومات  طبق 

و  مردم  خانه های  شدن  ویران  ناامنی، 

مخصوصا برف باری در مناطق شامل کشور، 

کودکان را به صورت جدی متاثر کرده  است.

سازمان حامیت از کودکان گفته که بسته های 

به ۱۰۰هزار خانوادۀ  را  کمک های زمستانی 

شامل  که  کرده  فراهم  در ۱۲والیت  نیازمند 

و…  جمپر  کمپل،  بخاری،  سوخت،  مواد 

زمستانی برای کودکان می باشند.

این نهاد بین املللی در ماه نومرب سال گذشته 

تا ۲۰۱۹،  سال ۲۰۰۵  از  که  بود  گفته  نیز 

در  جنگ  اثر  بر  کودک  ۲۶هزار  از  بیش 

افغانستان کشته و زخمی شده اند.

است  گفته  متحد  ملل  سازمان  همچنین 

در  داخلی  بیجاشدگان  مجموعی  شامر  که 

 ۴٫۱ به  تاکنون   ۲۰۱۲ سال  از  افغانستان 

میلیون نفر رسیده است.

کمیشرنی عالی ملل متحد در امور پناهندگان 

دو ماه پیش گزارش نرش کرده بود که نشان 

می داد، در سال روان بیش از ۲۲۰هزار نفر 

نفر در  و در سال گذشتۀ میالدی ۴۵۶هزار 

داخل کشور بیجا شده اند.

سخنگوی  آرین،  طارق  مدنیت:  راه   

وزارت امور داخلۀ کشور گفته که ترفندهای 

تروریستی تغییر یافته و گروه های تروریستی 

ابزاری استفاده کنند که  از  تالش می کنند 

اطالعات  اما  نکنند،  شک  آن ها  بر  مردم 

ترفندها را آشکار می سازد.

که  نوشته  توییرتش  صفحۀ  در  آرین  آقای 

لوی   اطراف  از  نوجوانی  قبل  ۱۵روز  حدود 

سارنوالی دست گیر شد. او از سوی مامایش 

که فرمانده طالبان است، وظیفه گرفته  بود 

تا از ساحه تصویر بگیرد و به او بفرستد.

دیگر  دریور  یک  که  افزوده  ادامه  در  وی 

ترورهای  اتهام  به  در مسیر کوته سنگی هم 

هدف مند بازداشت شد. همچنان چند نانوا 

و کراچی وان نیز به اتهام ترورهای هدف مند 

بازداشت شدند.

داشت:  تاکید  داخله  وزارت  سخنگوی 

فعالیت  رویکرد  اخیرا  »تروریستان 

فهمیده ایم.  ما  و  داده اند  تغییر  را  خود 

و دست گیر  تشخیص  را  باال  کته گوری های 

کردیم.«

اندرابی،  مسعود  که  حالی ست  در  این 

این  دلیل  به  گفته:  داخله کشور  امور  وزیر 

از سوی  که حمله های طالبان در والیت ها 

گروه  این  زده شده،  امنیتی عقب  نیروهای 

افراد مترکز  انفجار ماین و ترور  بیشرت روی 

کرده اند.

با  دارد  قصد  طالبان  گروه  که  می گوید  او 

در  فعاالن،  ترور  و  حمالت هدف مند  انجام 

میان مردم رسوصدا ایجاد کنند.

آغاز  با  هم زمان  طرف،  این  به  ماه  چند  از 

مذاکرات صلح، سطح خشونت ها و ترورهای 

هدفمند در کشور نیز افزایش یافته است.

والـی  امرخیـل،  راه مدنیـت: ضیاالحـق   

ننگرهـار گفتـه کـه در پـی یـک حملـه هوایی 

ولسـوالی  در  امنیتـی  نیروهـای  توسـط 

پچیـراگام ایـن والیـت ۱۸عضـو گـروه طالبان 

کشـته شـدند کـه شـامل فرماندهـان »مهـم و 

خارجی« نیز می شود.

در  )۱۲جـدی(  جمعـه  روز  امرخیـل  آقـای 

ایـن حملـه شـب  کـه  اسـت  نوشـته  توییـرت 

مربوطـات  از  نـاو  ولـی  منطقـه  در  قبلـش 

ولسـوالی پچیـراگام والیـت ننگرهـار صـورت 

اسـت. گرفتـه 

طبـق گفته های والـی ننگرهار، افـراد طالبان 

برنامـۀ حمله بر پوسـته های نیروهـای امنیتی 

قـرار  هوایـی  حملـۀ  هـدف  کـه  داشـتند  را 

افـراد گـروه  گرفتنـد. اجسـاد کشته شـدگان 

طالبـان نیـز در سـاحه باقـی مانده انـد.

شـهروندان  هویـت  مـورد  در  امرخیـل  آقـای 

خارجـی کـه در ایـن حملـه کشـته شـده اند، 

جزییـات ارایـه نکـرد.

گـروه طالبـان تاکنـون در ایـن مـورد چیـزی 

نگفتـه اسـت.

ننگرهـار در رشق کشـور از جملـه والیت هـای 

نسـبتا ناامـن اسـت کـه حضـور گـروه طالبان 

از  برخـی  در  داعـش  خراسـان  شـاخه  و 

ولسـوالی های ایـن والیت هم مرز با پاکسـتان 

سـبب شـده اسـت کـه هـر از گاهـی درگیری 

بیـن نیروهـای امنیتی و افـراد ایـن گروه ها به 

وقـوع بپیونـدد.

همچنیـن بارهـا شکسـت داعـش در ننگرهار 

اعـالم شـد، امـا روز دوشـنبه )۸جـدی( یـک 

عضـو ارشـد گـروه تروریسـتی داعـش در ایـن 

نشـان دهنـده  کـه  بازداشـت شـدند  والیـت 

حضـور ایـن گـروه در ننگرهـار اسـت. حضـور 

حکومـت  دوران  در  افغانسـتان  در  داعـش 

وحـدت ملی از ولسـوالی اچیـن ننگرهار که با 

پاکسـتان هم مـرز اسـت، رشوع شـد.

پس از تاخیری نزده سـاله و سـوال برانگیز 

و بـا رسـیدن کارد تروریسـتان بـه اسـتخوان 

روزنامه هـای  انجمـن  باالخـره  خربنـگاران، 

اعـالم  جـاری  مـاه  دهـم  در  افغانسـتان 

موجودیت کرد.

انجمـن  ایـن  موسـس  هیـات  اعضـای  نـام 

هفته نامـه  یـک  و  روزنامـه  نُـه  مسـووالن  کـه 

اسـت: زیـر  رشح  بـه  دارنـد،  را  آن  عضویـت 

مدیـران مسـوول و صاحبـان امتیـاز روزنامـۀ 

هشـت  ارشاق،  اصغـر  سـید  مدنیـت؛  راه 

مانـدگار؛  روزنامـۀ  مهـرداد،  مجیـب   صبـح؛ 

نظـری پریانـی، صبـح کابـل؛ مختـار پـدرام، 

اطالعـات روز؛ ذکـی دریابـی، افغانسـتان ما؛ 

رضـا هویـدا، آرمـان ملـی؛ میرحیـدر مطهـر، 

اقتصـاد و توسـعه، آقا اکرب و فاطمه روشـنیان 

صدیق اللـه  آخـر  در  و  نیمـرخ  هفته نامـه  از 

توحیـدی؛ رییـس اجرایـی کمیتـه مصونیـت 

خربنـگاران.

ایـن  رییـس  سـمت  بـه  کـه  مطهـر  حیـدر 

گشـایش  برنامـۀ  در  شـده،  انتخـاب  انجمـن 

ایـن انجمـن گفـت کـه تالش هـا در راسـتای 

فعالیـت  فـراراه  مشـکالت  و  چالش هـا  رفـع 

اهـداف  از  چاپـی،  رسـانه های  و  روزنامه هـا 

اسـت. انجمـن  ایـن  اساسـی 

وی بـا اشـاره به اخـذ مالیـه از روزنامه ها افزود 

کـه بـر اسـاس قانـون رسـانه های همگانـی، 

مالیـه  از  چاپـی  رسـانه های  و  روزنامه هـا 

قانـون  خـالف  مالیـه  وزارت  امـا  معاف انـد، 

می گیـرد.  مالیـه 

روزنامه هـا  انجمـن  مطهـر،  آقـای  گفتـۀ  بـه 

تـالش می کنـد کـه ایـن موضـوع را بـه هـدف 

دنبـال  مربوطـه  مسـووالن  بـا  مشـکل،  حـل 

کنـد.

صدیق اللـه توحیـدی، رییـس اجرایـی کمیتۀ 

مصونیـت خربنـگاران، گشـایش ایـن انجمـن 

حقـوق  از  دفـاع  جهـت  در  ارزنـده  گام  را 

روزنامه نـگاران و رسـانه های چاپـی دانسـت. 

توحیـدی از لـزوم وجـود گـروه فشـار سـخن 

بـدون آن رسـانه ها قـادر نیسـتند  گفـت کـه 

قانـون  در  کـه  مناینـد  دفـاع  حقوق شـان  از 

رسـانه های همگانـی و قانـون حق دسرتسـی 

بـه اطالعـات ترصیـح شـده اسـت.

کـرزی  حامـد  حکومـت  نخسـت  »شش سـال 

توسـط  چاپـی  رسـانه های  از  حامیت هایـی 

نهادهـای خارجـی صـورت گرفت، امـا پس از 

سـال 2006 حامیـت موسسـه های خارجـی 

شـنیداری  و  تصویـری  رسـانه های  به سـوی 

رسـانه های  رشـد  و  حفـظ  زمینـه  و  متمرکـز 

چاپـی دشـوار شـد.«

کمیتـۀ  اجرایـی  رییـس 

از  خربنـگاران  مصونیـت 

کـه  خواسـت  حکومـت 

بـدون  و  قیـد و رشط  بـدون 

فشـار،  اعـامل  هیچ گونـه 

و  روزنامه هـا  انجمـن  از 

حامیـت  چاپـی  رسـانه های 

حـال،  عیـن  در  و  کنـد 

تحلیل هـای  و  گزارش هـا 

انتقـادی روزنامه هـا را جدی 

ایجـاد  جـای  بـه  گرفتـه، 

اصالحـات  بـه  مشـکل، 

زد. بپـردا

عین الدیـن بهـادری، رییـس 

دسرتسـی  حـق  کمیسـیون 

بـه اطالعـات، ایجـاد انجمن 

اقدامـی  را  روزنامه نـگاران 

خوانـد.  امیدبخـش 

او افـزود کـه در وضعیـت موجـود همبسـتگی 

دیگـری  هرزمـان  بـه  نسـبت  روزنامه هـا 

حسـاس، مهـم و رسنوشت سـاز بـوده و نبـود 

چنیـن انجمنـی طی نُزده سـال اخیـر همواره 

اسـت. احسـاس شـده 

بـه گفتـۀ بهـادری، آزادی بیـان بیـان پایـه و 

اسـاس سـایر حقـوق اسـت کـه بـدون آزادی 

نـه شـهروندان بـه حقوق شـان می رسـند و نـه 

نظـام جمهوریـت معنـا می دهـد.

انجمـن،  ایـن  بـا  همـکاری  اعـالم  ضمـن  او 

تاکیـد منـود کـه کمیسـیون حـق دسرتسـی 

نهادهـای  نبـود  از  همـواره  اطالعـات،  بـه 

فرهنـگ  ترویـج  خصـوص  در  تخصصـی 

دسرتسـی بـه اطالعـات رنـج می بـرد و نبـود 

همچـون نهـاد تخصصی را احسـاس می کرد.

 او گفـت کـه انجمـن روزنامه های افغانسـتان 

می توانـد بـازوی خوبی بـرای این کمیسـیون 

تقویـت  اداری،  فسـاد  بـا  مبـارزه  امـر  در 

دیگـر  مـوارد  سـایر  و  خـوب  حکومـت داری 

باشـد.

زیـر  و رسـانه ها  »در رشایطی کـه خربنـگاران 

مشـرتک  کار  و  همبسـتگی  اسـتند،  تهدیـد 

ایـن  و  اسـت  حسـاس  بسـیار  رسـانه ها 

می توانـد نقـش موثـری را در جهـت کاهـش 

کنـد.« ایفـا  تهدیدهـا 

روزنامـه  مسـوول  مدیـر  دریابـی؛  ذکـی 

مهم تریـن  را  رسـانه ها  هـم  روز  اطالعـات 

دسـت آورد مـردم عنوان کرد که باید حراسـت 

شـود. پاسـداری  و 

او افـزود کـه صدای رسـانه ها خاموش شـدنی 

در  همیـن خاطـر  بـه  هـم  انجمـن  و  نیسـت 

حرفـۀ  رشـد  بیـان،  آزادی  از  جهـت حامیـت 

هرگونـه  برابـر  در  ایسـتادگی  و  خربنـگاری 

فشـار بیرونـی احیـا شـده اسـت.

حـل  و  بیـان  آزادی  از  حفاظـت  کنـار  »در 

حقوقـی،  چالش هـای 

کـه  اسـت  ایـن  بـر  تـالش 

و  حرفه یـی  روزنامه نـگاری 

بـا  امـروز  از  بیـش  را  جدیـد 

حامیـت یک دیگـر توسـعه و 

دهیـم.« آمـوزش 

ایجـاد  از  هـدف  دریابـی 

روزنامه هـای  انجمـن 

افغانسـتان را اطمینان دهی 

و  روزنامه نـگاران  متـام  بـه 

رسـانه های چاپـی خواند که 

قـرار اسـت در برابـر فشـارها 

بایسـتد و از حقـوق قانونـی 

کنـد. دفـاع  روزنامه نـگاران 

انجمـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

در  افغانسـتان  روزنامه هـای 

موجودیـت  اعـالم  رشایطـی 

تهدیدهـای  کـه  می کنـد 

امنیتـی علیـه خربنـگاران و رسـانه ها افزایـش 

شـش  حـدود  اخیـر،  دومـاه  طـی  و  یافتـه 

خربنـگار جان های شـان را از دسـت داده اند.

تازه تریـن  اسـاس  بـر  حـال،  عیـن  در 

افغانسـتان  مـرز،  بـدون  گزارش گـران 

ناامن تریـن مـکان در جهان بـرای خربنگاران 

اسـت. شـده  شـناخته 

***

امریکا  ملی  امنیت  شورای  مدنیت:  راه   

شجاع  خربنگاران  از  واشنگنت  که  کرد  اعالم 

افغانستان حامیت می کند.

امنیت ملی امریکا با شجاع خواندن خربنگاران 

امریکا در کنار  نوشت که  توییرتش  افغان در 

خربنگاران افغان ایستاده است.

بر  هدفمند  حمالت  ادامه  در  شورا  این 

و  »ننگین  عمل  یک  را  کشور  خربنگاران 

آنانی که  متام  کرده:  تاکید  و  خواند  بزدالنه« 

برای شان افغانستان و مردم این کشور اهمیت 

خربنگاران  بر  هدفمند  حمالت  باید  دارد، 

افغان را نکوهش کنند.

سفارت  این،  از  قبل  که  حالی ست  در  این 

از  یکی  را  رسانه ها  آزادی   کابل  در  امریکا 

در  اخیر  دهه  دو  دست آوردهای  بزرگ ترین 

افغانستان عنوان کرده و افزوده بود که تالش 

برای خاموش کردن دست  اندرکاران رسانه ها 

باید پایان یابد.

در دو ماه اخیر حمالت بر خربنگاران در کشور 

سازمان  یافته های  اساس  بر  و  گرفته  شدت 

گزارش گران بدون مرز، پنج خربنگار در سال 

روان در افغانستان کشته شده اند که سه مورد 

آن در چند هفتۀ اخیر به وقوع پیوسته است.

که  می دهد  نشان  سازمان  این  یافته های 

مکسیکو، عراق، افغانستان، پاکستان و هند، 

مرگبارترین کشورها برای خربنگاران در سال 

۲۰۲۰ میالدی بوده است.

طی دو ماه گذشته شش عضو جامعۀ رسانه یی 

کشور به شمول رحمت الله نیک زاد، خربنگار 

تلویزیون الجزیره و رییس اتحادیۀ خربنگاران 

خربنگار  داعی،  الیاس  والیت،  این  در  غزنی 

کارمند  سیاوش،  یام  هلمند،  در  آزادی  رادیو 

مالله  کابل،  در  نیوز  طلوع  تلویزیون  قبلی 

میوند، گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار، 

فردین امینی، گوینده تلویزیون آریانا در کابل 

و محمد رفیق صدیقی، رییس اجرایی پیشین 

تلویزیون خورشید در کابل جان باخته اند.

شش تن،  این  میان  از  کشور،  داخلۀ  وزارت 

فردین  و  صدیقی  رفیق  محمد  باخنت  جان 

امینی را رویدادهای جنایی دانسته است.

تا اکنون هیچ گروهی مسوولیت حمالت اخیر 

بر خربنگاران را به عهده نگرفته است، اما وزیر 

امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی کشور 

گروه  به  وابسته  عبیده«  »کاروان  که  گفتند 

طالبان، با انجام حمالت هدفمند خربنگاران، 

اعضای جامعه مدنی و فعاالن سیاسی را ترور 

می کردند.

***
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انجمنی برای روزنامه ؛ ناوقت اما الزم
جایی برای آموزش، حامیت و دفاع از روزنامه نگاران

تاکید امریکا بر حامیت از خربنگاران افغان

بریتانیا خواستار پایان فوری 
خشونت در افغانستان شد

رسمای زمستان جان 
بیش از ۳۰۰هزار کودک 

را تهدید می کند

وزارت داخله:

ترفندهای تروریستی 
تغییر یافته است

ننگرهار،  در حمله هوایی 
۱۸عضو طالبان به شمول 

خارجی  فرماندهان 
شدند کشته 

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

»در رشایطی که   
خربنگاران و 

رسانه ها زیر تهدید 
استند، همبستگی و 

کار مشرتک 
رسانه ها بسیار 

حساس است و این 
می تواند نقش 

موثری را در جهت 
کاهش تهدیدها 

ایفا کند.«

دوکرت احمدی،: عدم آماگی طرفین مانع دستیابی به صلح است
دوکرت امین احمدی، عضو هیات مذاکره کنندۀ دولت گفته که مانع   

عمده برای دستیابی به صلح، عدم آماد گی طرفین مذاکره است.
او تاکید کرده که باید برای رسیدن به صلح، طرفین مذاکره کننده 

برای صلح مبتنی بر عدالت آماده و حارض باشند. این عضو هیات 
مذاکره کنندۀ دولت می گوید که باید همین حاال در دیدگاۀ طالبان نسبت 

به صلح معطوف به عدالت، تغییر به وجود آید و ما نیز باید این تغییر 
را به وجود بیاوریم. به گفتۀ او، دیدگاه طالبان با عدالت فاصله دارد.

مدیرمسوول رادیو صدای غور ترور شد
عرص روز جمعه )12جدی( بسم   الله عادل ایامق، مدیر مسوول رادیو   

صدای غور و فعال مدنی این والیت از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. 
این رویداد در منطقه  »بره خانه«، غرب شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور 

رخ داده است.  جسد این فرد جهت تحقیقات بیشرت به شفاخانۀ مرکزی غور 
منتقل شده است.هنوز مسوولیت این رویداد را شخص یا گروهی به  عهده 

نگرفته است.



اپتیکا در ابهام معلوماتی
آیا مذاکرات اقتصادی ما با پاکستان، به شکلی پیش  می رود

تا از وابستگی بیش تر جلوگیری شود؟

گـزارشگرمعصومه امیری

عنوان  با  جلساتی  سلسله  از  نشست  هشتمین   

اپتیکا )نشست هامهنگی تجارت و ترانزیت افغانستان 

و پاکستان( به تازگی در اسالم آباد انجام شد و تالش 

داشت تا پاکستان را مجاب به بازنگری توافق اپتا کند.  

ریاست هیات مذاکره کنندۀ افغانستان را وزیر صنعت و 

تجارت به عهده داشت و تعدادی از اعضای اتاق  تجارت 

صالحیت  با  منایندگان  افغانستان،  رسمایه گذاری  و 

رییس جمهوری  در امور پاکستان، معین وزارت زراعت 

و ریاست عمومی گمرکات، سایر اعضای هیات ما را 

تشکیل می دادند. 

پاکستان  و  افغانستان  ترانزیتی  تجارت  توافق نامه 

)معروف به APTTA( یک توافق نامه تجارت دوجانبه 

است که در سال2010 توسط پاکستان و افغانستان 

امضا شد و خواستار تسهیل بیش تر در جابه جایی کاال 

بود.

توافق نامه 2010 جایگزین توافق نامۀ تجارت ترانزیتی 

افغانستان در سال1965 است که به افغانستان حق 

واردات کاالهای بدون عوارض از طریق بنادر دریایی 

پاکستان )بیش تر کراچی( را اعطا می کرد. 

توافق نامه 1965 حق متقابل پاکستان برای صادرات 

کاال به اتحاد جامهیر شوروی و همچنین جمهوری های 

آسیای میانه را پس از سقوط اتحاد جامهیر شوروی 

فراهم منی کرد. از طرفی چون افغانستان به عنوان یک 

داالن ترانزیتی به خاطر بی ثباتی سیاسی و مشکالت 

چین،  شد؛  خطرناک  فزاینده یی  به طور  امنیتی 

سال1995  در  قرقیزستان  و  قزاقستان  پاکستان، 

معاهدۀ جداگانه یی را به عنوان »توافق نامه چهار ضلعی 

سال2004  در  و  تنظیم   )QTTA( نقل«  و  حمل  در 

کامل  توافق   ،QTTA امضای  علی رغم  کردند.  امضا 

به دلیل ارتباطات زیرساختی ضعیف بین چهار کشور، 

هرگز محقق نشد.

مفاد توافق نامه 2010  

APTTA  اجازه می دهد تا هر دو کشور از فرودگاه ها، 

در  تجارت  برای  یک دیگر  بنادر  و  جاده ها  آهن،  راه 

امتداد داالن های ترانزیتی تعیین شده استفاده کنند. 

این توافق نامه اجازۀ دسرتسی کامیون های افغانستان 

کاالهای  که  جایی  می دهد،  را  هند  با  واگاه  مرز  به 

افغانستان از طریق کامیون های هند تخلیه می شود، 

اما به افغانستان حق واردات کاالهای هند از طریق 

خاک پاکستان را منی دهد. 

پاکستان آن زمان علت را ترس از این عنوان کرد که 

پاکستان  سیاه  بازار  در  هند  کاالهای  دارد،  امکان 

به هامن روشی که در توافق 1965 رایج بود، به فروش 

برسد. 

الزم به ذکر است که این توافق نامه دسرتسی پاکستان 

به کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران از طریق 

طریق  از  اوزبیکستان  زرنج،  و  اسالم قلعه  مرزهای 

بندر  شیرخان  طریق  از  تاجیکستان  حیرتان،  مرز 

و  آقینه  مرزی  گذرگاه های  طریق  از  ترکمنستان  و 

تورقندی را فراهم می کند.

همچنین خواستار تدابیر مختلف برای مقابله با قاچاق 

کاالهای بدون عوارض است مثل دستگاه های ردیابی 

کاال، تضمین های بانکی و مجوزهای حمل و نقل برای 

کامیون های حمل و نقل، سیستم های ردیابی وسایل 

نقلیه و سپرده های امنیتی کانتیرن.

حواشی و موانع اجرا  

اجرای این توافق نامه در این ده سال خالی از مشکل 

رییس جمهوری   ،2017 23اکتوبر  در  است.  نبوده 

اعالم کرد که این توافق نامه منقضی شده و با صدور 

فرمانی، ورود کامیون های پاکستانی به کشور از طریق 

گذرگاه های مرزی تورخم و اسپین بولدک را ممنوع 

کرد. اجرای معاهده متناقض بود و هر دو طرف از ادامۀ 

موانع تجارت شکایت داشتند.

افغانستان شکایت کرده بود که اقدامات امنیتی ضد 

قاچاق توافق شده در APTTA محدودکننده است و 

هزینه های تضمین بانکی بسیار زیاد و زمان بر است. 

بانک های هر دو کشور نیز از ارایه چنین ضامنت هایی 

خودداری کرده و ترخیص کاال از گمرک را به تاخیر 

انداختند. افغانستان همچنین ادعا کرد که مقامات 

پاکستانی به طور مکرر محموله ها را متوقف می کنند 

آن  از  می شوند.  غیررضوری  تاخیرهای  باعث  و 

حتی  افغانستان  که  داشت  شکایت  پاکستان  طرف 

سیستم های ردیابی مورد نیاز را بر روی کامیون های 

خود نصب نکرده و این کامیون ها بدون بیمه نامه در 

را  توافق نامه  این  تردد می کنند که رشایط  پاکستان 

نقض می کند. 

اپریل  در  هند  به  سفرش  هنگام  در  رییس جمهوری 

كامیون های  برای  ما  که  داشت   اظهار   2015

پاکستانی دسرتسی ترانزیتی مساوی به آسیای میانه 

را فراهم نخواهیم کرد، مگر اینکه دولت پاکستان، هند 

قرار دهد.   APTTA توافق نامه  از  به عنوان بخشی  را 

پاکستان خواستار شمولیت هند را رد کرد و گفت که 

توافق نامه به طور خاص کاالهای هند را مجاز به عبور 

از پاکستان منی داند. 

امتناع پاکستان در حالی بود که در جوالی 2012، 

افغانستان و پاکستان توافق کردند که APTTA را به 

تاجیکستان گسرتش دهند. این توافق به تاجیکستان 

امکان می داد تا از بندرهای پاکستان و مرز واگاه برای 

حق  پاکستان  به  و  کند  استفاده  صادرات  و  واردات 

حمل کاال از طریق خاک تاجیکستان به قرقیزستان و 

اوزبیکستان اعطا می شد.

رییس جمهوری، غنی در سال2015 روشن ساخت که 

تاجیکستان منی تواند در توافق نامه تجاری گنجانده 

به  تا زمانی که کاالهای هند حق صادرات کاال  شود 

افغانستان را از طریق خاک پاکستان به دست نیاورند. 

زمان  هامن  در  جمهوری  ریاست  اعالم  این  از  پس 

چین و پاکستان توافق کردند که پروژه های مختلف 

تحت  را  دالر  46میلیارد  تقریبی  ارزش  به  زیربنایی 

کریدور اقتصادی چین و پاکستان احداث کنند که 

از  شده  به روز  جاده های  و  شاه راه ها  سیستم  شامل 

شهرهای ساحلی پاکستان چون کراچی و گوادر تا مرز 

چین و کاشغر در استان سین کیانگ چین و از آن جا 

ارتباطات حمل و نقل به قرقیزستان و قزاقستان ارتقا 

یابد.

ساز  و  ساخت   2016 فربوری  در  پاکستان  دولت 

اقتصادی  کریدور  تحت  چین  به  جاده یی  پروژه های 

افغانستان  کامل  زدن  دور  قصد  با  پاکستان  و  چین 

اعالم  را  میانه  آسیای  به  دست یابی  برای  تالش  در 

کرد؛ به این ترتیب که کشورهای آسیای میانه به جای 

افغانستان از طریق کاشغر به بنادر پاکستان دسرتسی 

پیدا کنند. 

تجدید نظر در اپتا    

با این اعالم پاکستان، افغانستان خواهان تجدید نظر 

در این توافق نامه شد و نشست های اپتیکا به منظور 

تعدیل در توافق اپتا را آغاز کرد. اطالعیۀ خربی وزارت 

صنعت و تجارت که به تازگی منترش شده از موافقت 

اما  خربداده،  اپتا  تعدیل  طرح  پیشنهاد  با  پاکستان 

هیچ جزییاتی از رشایط پاکستان نداده است.

محمدعیسی رضایی، کارشناس اقتصادی، می گوید: 

روسیه،  با  منطقه  اقتصادی  رقابت های  در  پاکستان 

مرکزی منی تواند  آسیای  به  نفوذ  برای  و چین  ایران 

منتظر راه های جایگزین مثل چین باشد که زمان و 

هزینۀ زیادی می طلبد. از نظر او پاکستان در نهایت 

به این نتیجه خواهد رسید که ثبات در افغانستان به 

نفع آن هاست، اما اشاره به این نکته جالب است که 

در  شینهوا  خربگزاری  هشتم،  نشست  روز  اولین  در 

در  پاکستان  سفیر  خان،  منصور  که  گفت  گزارشی 

افغانستان اعالم کرده که پاکستان 12 بازار در امتداد 

مرز با افغانستان احداث می کند و دو بازار در سه ماه 

به عنوان یک طرح آزمایشی ساخته می شود. شینهوا 

همچنین ادعا کرده که یک مقام پاکستانی به آن ها 

گفته که پاکستان پیش نویسی برای ایجاد بازارهای 

اشرتاک  به  را  افغانستانی  طرف  با  مرزی  مشرتک 

گذاشته است.

اما فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت در صحبت 

با روزنامه راه مدنیت به کلی این مورد را رد کرد و گفت 

چنین بحثی اصال صورت نگرفته است. 

همجوار  کشورهای  برای  همیشه  مرزی  بازارهای 

یک  می بینند  آن ها  که  چیزی  زیرا  بوده؛  جذاب  ما 

بازار سی میلیون نفری خالی از رقیب است. همین 

جذابیت موجب شد تا ایران بارها درخواست تشکیل 

آن را داشته باشد، اما مدتی پس از توفیق در راه اندازی 

یک بازارچه در مرز فراه، دولت افغانستان از فعالیت در 

آن امتناع کرد.  

دولت علت عدم همکاری خود را امنیتی عنوان کرد و 

عیسی رضایی، کارشناس مسایل اقتصادی، در این 

مورد به روزنامه راه مدنیت گفت که نگرانی از خروج 

ارز از کشور و حامیت ایران از مخالفان مسلح دولت و 

فشار کشورهایی مثل امریکا، احتامال بزرگرتین نقش 

را در بسته شدن این بازار داشته است. 

این کارشناس اضافه می کند که شاید همین نگرانی 

شکل  به  هم  پاکستان  در  مرزی  بازار  با  رابطه  در 

مضاعف وجود داشته باشد، اما او باور دارد که بازاری 

موسوم به بازار »ویش« چیزی شبیه به بازار مرزی است 

به طور غیررسمی فعال در قندهار فعالیت دارد و  که 

هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. او امیدوار است که اگر 

بازار مرزی با قوانین و مالحظات قانونی شکل بگیرد به 

مراتب بهرت از وضعیت فعلی است و می گوید با محدود 

کردن این بازار تنها به تاجران محلی در مناطق مرزی 

می توان به اقتصاد مرزنشینان کمک کرد.

این اوصاف و گامنه زنی ها، وزارت صنعت و  با متام 

تجارت روشن منی کند که موافقت پاکستان با تعدیل 

و  امتیازدهی  از  مواردی  چه  شامل  توافق نامه  این 

باشد  قادر  که  جزییاتی  است.  بوده  امتیازگیری  

ارایه  پاکستان  با  ما  روابط  از  روشن تری  چشم انداز 

دهد.

انکار چین از اتهام به تالش برای قتل امریکایی ها
در افغانستان

وانگ، سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین، گفت: چین همیشه یک سیاست خارجی   
مستقل و حامی صلح را دنبال کرده و هرگز آغازگر جنگ با دیگران نبوده، چه رسد به 

این که از بازیگران غیردولتی برای حمله به کشورهای دیگر حامیت مالی کند.

عاملان دین افغانستان و هند:

جنگ افغانستان نامرشوع است
عاملان دین افغانستان و هند در یک اعالمیۀ شش ماده یی، جنگ جاری در   

افغانستان را نامرشوع خوانده اند. این عاملان همچنین در پایان نخستین نشست خود 
که پنج شنبه در مرکز فرهنگ اسالمی در دهلی نو برگزار شد، خواهان برقراری 

آتش بس در افغانستان شدند.

ســـرمــقـالـه

بودجـۀ  خـود،  اقـدام  آخریـن  در  کشـور  مناینـدگان  مجلـس 
سـال1400 را رد کـرد. برخـی از اعضـای ولسـی جرگـه در صحبت با 
این گونـه  را  بودجـه  رد  دالیـل  تخنیکـی  ابعـاد  مدنیـت،  راه 

برمی شامرند:
- بسـیاری از پروژه هـای انکشـافی از لیسـت بودجـۀ سـال جدیـد 
حـذف شـده و حتـی بعضـی پروژه هـای نامتـام سـال پیـش نیـز در 

بودجـۀ جدیـد نیسـت. 
تاییـد  بـرای واحدهـای بودجه یـی، بودجه هایـی را  - ولسـی جرگـه 
می کنـد کـه قبـل از آغاز آن هـا را تصویب کرده باشـد؛ مثال: وزارت 
دولـت در امـور صلـح، وزارت دولـت در امور حوادث، شـورای عالی 
مصالحـه و یـا ادارۀ انکشـافی ریاسـت جمهـوری، اداره هایی اند که با 
فرمـان مسـتقیم رییس جمهـور به وجـود آمـده و برای آن هـا بودجه 
تعییـن کـرده اسـت؛ در صورتی کـه هـر نهـاد بودجه یی کـه ایجاد یا 

لغـو می شـود باید توسـط مجلـس تاییـد گردد.
- برخـی بودجه هـا مثـل کُـد91 یـا کُدهـای احتیاطـی دیگـر نیـاز بـه 
نظـارت دارنـد.  بـا وجـود اینکـه در سـال های گذشـته در ایـن نـوع 
کُدهـا ارساف شـده و اسـتفادۀ بی رویـه صـورت گرفتـه و حکومـت 
هـم  مناینـدگان  مجلـس  نیسـت،  پاسـخگو  زمینـه  ایـن  در  نیـز 
به عنـوان نهـاد نظارت کننـده و هـم تاییدکنندۀ بودجـه در این مورد 
قـدرت اعـامل نظـارت نـدارد. بنابراین ولسـی جرگـه در صورتی این 
را تاییـد می کنـد که مشـخص شـود بودجـۀ این کُدهـا در کجا و چه 

انـدازه مـرصف می شـود.
امـا اعضـای مجلـس در حالی این موارد را از دالیـل رد بودجه 1400 
عنـوان می کننـد کـه بـه گفتـه برخـی آگاهـان امور، ایـن ماجـرا ابعاد 

سیاسـی هم دارد.
ابعـاد سیاسـی از آنجـا ناشـی می شـود کـه اعضـای ولسـی جرگـه به 
شـدت از اظهارنظرهـای برخـی مقام هـای بلندپایـۀ دولتـی ناراحـت 
بانـوی اول کـه گفتـه بـود مجلـس محـل  شـده اند؛ مثـل سـخنان 
چـه  بخواهـد  چـه  پارملـان  اینکـه  یـا  شـده  رای  فـروش  و  خریـد 
نخواهـد مـا رسپرسـت وزیران ردشـده را نگـه می داریم. بـا این حال 
بـه نظـر می رسـد کـه رد بودجـه از ایـن زاویـه هـم قابل تامل باشـد؛ 
زیـرا برخـی اعضـای مجلـس گفتـه بودنـد تـا وزیـران جدیـد معرفی 

نشـوند مـا بودجـه را تاییـد منی کنیـم.
از سـوی دیگـر سـخنان آقـای صالح؛ معـاون اول ریاسـت جمهوری 
کـه در کنفرانـس جنیـوا گفتـه بـود اعضـای مجلـس فاسـدند و از 
باعـث واکنـش شـدید اعضـای  بـود،  نـام گرفتـه  نیـز  برخـی وکال 

مجلـس شـد.
اعـامل  دالیـل  از  یکـی  به عنـوان  هـم  آن  از  کـه  دیگـر  مسـاله 
می شـود  یـاد   1400 بودجـه  رد  بـا  به خصـوص  مجلـس  فشـار 
وضـع  محدودیـت بـرای برخـی امتیازهـای وکال توسـط حکومـت 
اسـت؛ مثـل بنـد کـردن پاسـپورت خدمـت و هم چنیـن امتیازهـای 

کشـور. هوایـی  میدان هـای  در  وی ای پـی  و  خصوصـی 
بـا همـه ایـن مسـایل حاال اگـر بودجه تایید نشـود چه خواهد شـد؟ 
اولیـن پیش نویـس رد شـود،  اگـر  اتفاقـی معمـول اسـت کـه  ایـن 
معمـوال بعـد از آن مذاکـرات رشوع می شـود و دو طـرف سـعی در 
اقنـاع هـم می کننـد کـه پـس از گفتگوها بیـن حکومـت و مجلس و 
حتـا گنجانـدن مـوارد مـورد نظر مجلـس، بودجـه تصویب  شـود. با 
توجـه بـه اینکـه اگـر تـا سـه هفتۀ دیگـر مجلـس رخصتی زمسـتانی 
فاصلـه،  همیـن  در  مجلـس  و  حکومـت  کـه  اسـت  الزم  مـی رود، 

اقدام هـای اساسـی را جهـت تاییـد بودجـه انجـام دهنـد.
بـا همـه ایـن مسـایل اگـر بودجـه بـاز هـم تاییـد نشـود چـه خواهـد 
شـد؟ ایـن اتفـاق تـا به حـال نیفتـاده، ولـی اگـر اتفـاق بیفتـد، یعنـی 
دولـت دیگـر قادر به پرداخـت هزینه ها از قبیل معاشـات، مصارف 
دولـت و ...  نیسـت و اگـر حکومـت بـدون نظـر مجلس هـم اقدام 
بـه برداشـت از بودجـۀ کشـور و مـرصف آن کنـد، بـا ایـن حـال هـم 
یکـی از ارکان اصلـی جمهوریـت و دموکراسـی زیـر سـوال مـی رود.

برخوردهـای  امـر  ایـن  در  دو طـرف  کـه  اسـت  ایـن  بـر  انتظارهـا 
سیاسـی و احساسـاتی را کنـار بگذارنـد و بـا درک وضعیـت پیچیدۀ 
فعلـی کـه افغانسـتان درگیـر آن شـده و هم چنیـن رشوع دور دیگر 
گفتگوهـای صلـح کـه بـرای کشـور و مـردم حیاتـی اسـت، به جـای 
هامهنگـی و یک پارچگـی بیشـرت، خـود مزیـد بـر مشـکالت دیگـر 

نشوند.     

دود اختالف به چشم
همه خواهد رفت

اختالف مجلس و حکومت در آستانۀ رشوع 
دور دوم گفتگوهای صلح، افغانستان را با مشکل 

بیشرت مواجه می سازد

3 گـزارش madanyatdai سال دهم   شامره 672       شـنبه  13 جدی  1399 ly.com



داستان هایش  همه   تقریبا  که  است  نویسنده یی   »همینگوی«   

به طرز مشخصی از تجربیات و عالیق شخصی خود او مایه گرفته  است؛ 

شاید یکی از رموز موفقیتش هم همین باشد: او از چیزهایی می نویسد 

که با پوست و استخوان تجربه شان کرده و به همین علت، شناخت 

کافی و وافی از آن ها دارد. ناآشنایی با بیوگرافی و زندگی پرفراز و نشیب 

به  اما  او کم منی کند،  از جذابیت  داستان های  همینگوی، چیزی 

یقین، شناخت آن بر لذت مطالعه  داستان های او می افزاید و ای بسا 

برای دریافت گوشه و کنایه های نهفته در زیرالیه  بعضی از نوشته هایش 

نیز رشط الزم باشد.

حداقل توصیف، جمالت کوتاه و با نهایت ایجاز که با کم ترین کلامت 

حداکرث معنا را می رسانند، حجم بسیار زیاد دیالوگ ها و نقش مهم 

آن ها در فضاسازی و شخصیت پردازی، حادثه محوری  البته نه خالی 

از اندیشه، رضب آهنگ تند و ...از خصوصیات نوشته های او هستند.

داستان های جنگ  

»ارنست همینگوی« تجربه  حضور در سه جنگ را دارد: جنگ های 

اول،  اول و دوم و جنگ داخلی اسپانیا؛ در جنگ جهانی  جهانی 

راننده  امبوالنس بود، در جنگ جهانی دوم خربنگار و در جنگ های 

داخلی اسپانیا خربنگار و یاری گر سیاسی جمهوری خواهان اسپانیایی 

که علیه »جرنال فرانکو« می جنگیدند. در این میان حضور او در خط 

مقدم نربد در جنگ جهانی اول، اهمیت بیش تری دارد.

در آن جنگ، مرمی هاوان در سنگر آن ها فرود آمد و همینگوی از ناحیه  

پا به شدت مجروح شد. یک سال در شفاخانه صلیب رسخ در ایتالیا 

بسرتی بود و در آن جا با »اگنس فون کوروفسکی« که پرستار شفاخانه 

و هفت سال از ارنست بزرگ تر بود، آشنا و دل باخته  او شد. بعد به 

زادگاه اش برگشت و به رغم استقبال درخور قهرمانانی که از او به عمل 

آوردند، به زودی دریافت که بی کار و معطل است و افق روشنی پیش 

رویش نیست.

رسزمین  »در  سه داستان  کوتاه«،  داستان های  »بهرتین  کتاب های 

دیگر«، »خانه  رسباز« و »پیرمرد بر رس پل« داستان های جنگ هستند. 

»در رسزمین دیگر« روایت گر تجربه  شخصی همینگوی از بسرتی شدن 

در شفاخانه برای تداوی پایش است و »پیر مرد بر رس پل« داستان 

مرد سال خورده یی را حکایت می کند که با پیش روی دشمنان مجبور 

شده است که خانه و کاشانه  خود را رها کند و این رسگردانی همه چیز 

او را از او گرفته است. »خانه  رسباز« هم دقیقا روایت تجربه  شخصی 

خود همینگوی به هنگام بازگشنت از جنگ و بی هدفی و رسگردانی آن 

روزهایشـ  به عنوان مناد نسلی از جوانان امریکایی بازگشته از جنگ- 

است.

»اگنس« در داستان کوتاه »یک داستان بسیار کوتاه« )از مجموعه  

»در زمان ما«( و نیز در رمان »وداع با اسلحه« )به عنوان الهام بخش 

شخصیت »کاترین بارکلی«( حضور دارد.

و  منوده  بوکس  ورزش  دوره   یک  نوجوانی،  دوران  در  همینگوی 

این ورزش تا آخر عمر از فعالیت های مورد عالقه  او بود. همچنین 

او عاشق شکار و ماهی گیری بود؛ بعدها در سفرهایی که به همراه 

»الیزابت هدلی ریچاردسون« )همرس اولش( به اسپانیا رفت )توضیح 

نحوه  تهیه  پول برای این سفرها در کتاب »پاریس، جشن بی کران« 

آمده(، عاشق گاوبازی شد و از آن پس متاشای گاوبازی هم یکی از 

رسگرمی های مورد عالقه اش بود. این فعالیت ها در چندین داستان و 

رمان همینگوی، به تفصیل نقل شده اند.

همینگوی سفری طوالنی به افریقا برای شکار داشت و بعد از بازگشت 

از این سفر، تجربیات اش را در کتاب »تپه های رسسبز افریقا« مکتوب 

کرد. در کتاب »بهرتین داستان های کوتاه«، دو داستان بسیار زیبای 

»زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومرب« و »برف های کلیامنجارو« 

مستقیام ملهم از تجربیات خود او درباره  شکار در افریقا و شامل رشح 

و توصیفاتی ناب از آن است.

شوهر  و  زن  یک  با  مکومرب«  فرانسیس  کوتاه  و  خوش  »زندگی  در 

ثرومتند امریکایی مواجه ایم که برای شکار به افریقا آمده اند و به همراه 

یک شکارچی حرفه یی به نام »ویلسن« به شکار شیر می روند. در کش 

و قوس شکار، »مکومرب« از ترس پا به فرار می گذارد و این مساله رابطه  

میان او و همرسش را تیره می کند. زن او با »ویلسن« که در شکار شیر، 

شجاعت قابل  تحسینی از خود بروز داده، هم خوابگی می کند و غرور 

»مکومرب« بیش تر جریحه دار می شود.

روز بعد که آن ها به شکار بوفالو می روند، مکومرب ناگهان شجاعت 

بازیافته، شادی رسشاری  غرور  با  و  می یابد  بیدارشده  را  خفته اش 

وجودش را پر می کند، اما افسوس که این شادی دیری منی پاید و 

مرمی زن اش به سمت بوفالوی زخم خورده  که به سمت شوهرش یورش 

داستان  قوت  می آید.  فرود  مکومرب  مغز  در  می کند،  شلیک  آورده 

ویلسن  که  طور  آن  ـ  زن  که  نیست  مشخص  دقیقا  که  آن جاست 

می گوید به عمد این کار را کرده استـ  یا سهوا.

در »برف های کلیامنجارو« هم با مردی مواجه ایم که در تپه های افریقا 

و مرد  به طرز خطرناکی پیش روی کرده؛ زن  او  و زخم  زخمی شده 

منتظر رسیدن کمکی هستند که معلوم نیست برسد یا نرسد و مرد هر 

لحظه به مرگ نزدیک تر می شود.

مرد، نویسنده است و در این هنگام به داستان هایی فکر می کند که 

می توانست بنویسد و موضوعاتی که برای نوشنت کنار گذاشته اما 

دیگر هیچ  وقت فرصت مکتوب کردن شان را نخواهد داشت. خاطراتی 

که در ذهن مرد می گذرد، دقیقا خاطرات شخصی خود همینگوی 

او  که  پاریس  در  زندگی اش  روزهای  خاطرات  به خصوص  و  است 

بعدها آن ها را در کتاب »پاریس، جشن بی کران« آورد. هم »برف های 

کلیامنجارو« و هم »زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومرب« را می توان 

به نوعی در دسته بندی داستان هایی با موضوع »روابط عاطفی زن و 

مرد« نیز قرار داد.

مسابقه   یک  از  سینامیی ست  و  دقیق  رشحی  ناخورده«  »شکست 

گاوبازی؛ تالش »مانویل« برای شکست دادن گاو )که نهایتا با موفقیت، 

همراه است( جدال پیرمرد با ماهی عظیم الجثه در رمان »پیرمرد و دریا« 

را به خاطر می آورد. همینگوی در رمان »مرگ در بعد از ظهر« نیز به 

تفصیل متام به گاوبازی پرداخته است.

انتهای کار  به  بوکس باز  روایت یک  دالر« هم  »پنجاه هزار  داستان 

رسیده، شکست اوست و نشانه یی از ارادت همینگوی به بوکس و 

بوکس بازها.

روابط عاطفی زوج ها  

زوج های همینگوی در داستان های کوتاه اش، غالبا روابط عاطفی 

به عشق  تظاهر  مرد  ثروت  به سودای  زن  گاه  دارند.  با هم  رسدی 

می کند )مثل »زندگی کوتاه و خوش فرانسیس مکومرب«( و گاه مرد 

به موجب زیبایی زن، گاهی هم برعکس. به غیر از دو داستانی که 

پیش از این به آن ها اشاره شد، در کتاب »بهرتین داستان های کوتاه 

همینگوی«، داستان های »پایان یک ماجرا«، »طوفان سه روزه«، »ده نفر 

رسخ پوست«، »قناری سوغاتی«، »دگرگونی دریا« و »تپه های همچون 

فیل سفید«، دست مایه شان روابط عاطفی غالبا رسد زوج هاست.

تعدد  شاید  این  و  بود  کرده  ازدواج  بار  چهار  خودش  همینگوی 

ازدواج های او نشان از این باشد که خود او هم هیچ  گاه زوج مورد 

عالقه اش را نیافته و نتوانسته است زندگی خانواده گی گرمی را تجربه 

کند.

»ده نفر رسخ پوست«، روایت عشق »نیک« به یک دخرت رسخ پوست 

است که به خیانت دخرت و حرست »نیک« ختم می شود. در »قناری 

سوغاتی« و »پیشک زیر باران« به نظر می رسد که زن و مرد با هم هیچ 

مشکلی ندارند، اما سیر وقایع داستان، به طور غیرمستقیم رسدی 

داستان  زوج  شاید  میان  این  در  می کند.  مشخص  را  آن ها  رابطه  

»تپه هایی مثل فیل های سفید« به نسبت باقی زوج های همینگوی 

عشق راستین تری داشته باشند.

هرن همینگوی آن است که غالبا مرگ روابط عاطفی و عشق را با 

معمولی ترین اتفاقات و حتی با ابراز عشق، تصویر می کند نه با جدال 

داستان  آن شد(؛  استاد  کارور«  »ریموند  بعدها  که  )آن طور  آشکار 

»پیشک زیر باران« منونه  خوبی ست برای این ادعا.

خاطرات دوران کودکی و نوجوانی  

دل  در  دریاچه یی  کنار  در  ییالقی  خانه یی  همینگوی،  خانواده  

تا  کودکی  سنین  از  ارنست  که  داشتند  میشیگان  جنگل های 

»داکرت  پدر همینگوی  کرد.  آن جا سپری  را  زیادی  اوقات  نوجوانی 

کالرنس همینگوی« داکرت بود. در چهار داستان از شش داستانی 

که از مجموعه  »در زمان ما« در کتاب »بهرتین داستان های کوتاه 

همینگوی« نقل شده، ما با فضا و شخصیت های مشرتک مواجه ا یم و 

در واقع می توان این چهار داستان را داستان هایی به  هم پیوسته و در 

عین حال مستقل دانست.

»اردوگاه رسخ پوستان«، »داکرت و همرس داکرت« از طرفی »پایان یک 

ماجرا« و »طوفان سه روزه« هم مشخصا ادامه  هم هستند. »نیک« 

شخصیت ثابت این داستان هاست و آن خانه  ییالقی خانوادگی مکان 

اتفاقات. در دو داستان اول، او کودک است و در دو داستان بعدی 

جوان.

از بین این چهار داستان، »اردوگاه رسخ پوستان« قوی ترین آن هاست و 

یکی از زیباترین داستان های کوتاه ادبیات انگلیسی. زن رسخ پوستی 

در زایامن دچار مشکل شده است، هنگامی که نیک و پدرش به یاری 

او می روند و کودک او را به دنیا می آورند با جسد همرسش مواجه 

می شوند که در هامن حین، رس خود را گوش تا گوش بریده است.

دیگر داستان ها  

سه داستان »آدم کش ها«، »قامرباز، راهبه و رادیو« و »یک گوشه  پاک 

و پرنور« در دسته بندی های باال جای منی گیرند. داستان »قامرباز، 

راهبه و رادیو« بین داستان های همینگوی، داستان چندان شاخصی 

نیست و ساختامن قوی یی ندارد. »یک گوشه  پاک و پرنور« حکایت 

زندگی پیرمردی ست که گارسون کافه است و حاال با هجوم تنهایی، 

تنها دل خوشی اش یک گوشه  پاک و پرنور است.

»آدم کش ها« از بهرتین داستان های ادبیات امریکاست؛ دو گانگسرت 

اجیر شده اند که یک مرد سویدنی را بکشند و او منفعل و بی چاره، 

بدون این که راهی برای گریز ببیند انتظار آن ها و مرگ را می کشد. 

از »آدم کش ها« فلم سینامیی معروفی هم ساخته شده و جالب این 

 جاست که خود همینگوی در مصاحبه یی گفته که این داستان و 

داستان »ده نفر رسخ پوست« را با هم در یک روز نوشته است!

باد گرم پرده مهره یی را رو به میز حرکت داد.
مرد گفت: »نوشیدنی خنک می چسبد.«

مرد گفت: »جگ باور کن، یک عمل خیلی ساده 
منی شود  هم  عمل  را  اسمش  کن  باور  است، 

گذاشت.«
دخرت به زمین، که پایه های میز رویش بود، نگاه 

کرد.
»جگ، می دانم که به حرفم گوش منی دهی، اما 

باور کن ترسی ندارد. فقط هوا وارد می کنند.«
دخرت هیچ حرفی نزد.

بکشد  طول  وقت  هر  تا  و  می آیم  همراهت  »من 
پیشت می مانم. فقط هوا وارد می کنند و بعد انگار 

نه انگار.«
»بعد چه کار کنیم؟«

»خوش می گذرانیم. درست مثل اول.«
»از کجا این طور خیال می کنی؟«

»آخر، این تنها چیزی است که موی دماغ ماست. 
تنها چیزی است که سد راه خوشبختی ماست«

دخرت به پرده مهره یی نگاه کرد، دستش را دراز کرد 
و دو رشته مهره را گرفت.

و  می شود  راه  به  رو  بارمان  و  کار  می کنی  »فکر 
خوشبخت می شویم؟«

»البته. ترسی ندارد. خیلی ها را می شناسم که این 
کار را کرده اند؟«

دخرت گفت: »پس من هم همین کار را می کنم. که 
گفتی بعد همه شان خوشبخت شدند؟«

مجبور  منی خواهد  دلت  اگر  »خوب،  گفت:  مرد 
نیستی، اگر دلت منی خواهد مجبورت منی کنم، 

اما مثل آب خوردن است.«

»تو واقعا دلت می خواهد؟«
»نظر مرا بخواهی این بهرتین کار است، اگر واقعا 

دلت منی خواهد مجبورت منی کنم.«
»اگر این کار را بکنم تو خوشحال می شوی و همه 

چیز مثل اول می شود، آن وقت دوستم داری؟«
می دانی  خودت  دارم.  دوستت  هم  حاال  »من 

دوستت دارم.«
»می دانم، اگر این کار را بکنم و بعد بگویم چیزها 
مثل فیل های سفیدند، آن وقت دوباره همه چیز رو 

به راه می شود و تو راضی می شوی؟«
اما  »من راضی می شوم، حاال هم راضی هستم، 
است. خودت خرب  ناراضی  گوشه دمل  یک  فقط 

داری وقتی ناراحت باشم چه حالی دارم«
آب خوردن  مثل  واقعا  نیستم چون  ناراحت  »من 

است«
برایم  می کنم چون حال خودم  را  کار  این  »پس 

مطرح نیست«
»چی می خواهی بگویی؟«

»می خواهم بگویم حال خودم برایم مطرح نیست.«
»اما برای من مطرح است.«

»خوب، باشد، اما برای خودم مطرح نیست و دست 
به این کار می زنم تا کارها رو به راه شود.«

»اگر این طور فکر می کنی منی خواهم دست به این 
کار بزنی.«

دخرت از جا برخاست و قدم زنان به انتهای ایستگاه 
رفت. در سوی دیگر، کنار ساحل ایربو، مزارع گندم 
و صف دراز درخت ها دیده می شد. دورتر، در آن 
سوی رود، کوه ها به چشم می خورد. سایه ابری از 
روی گندم زار می گذشت و دخرت از پشت درخت ها 

رودخانه را نگاه می کرد.
باشد.  ما  مال  همه  این ها  »می شد  گفت:  دخرت 
از  به روز  اما روز  می شد همه چیز مال ما باشد، 

خودمان بیش تر دورشان می کنیم.«
»چی گفتی؟«

»گفتم می شد همه چیز داشته باشیم.«
»می شود همه چیز داشته باشیم.«

»نه، منی شود.«
»می شود همه دنیا مال ما باشد«

»نه، منی شود«
»می توانیم همه جا برویم«

»نه، منی توانیم. دیگر مال ما نیست.«
»مال ماست.«

»نه، نیست. وقتی چیزی را از آدم می گیرند دیگر 
گرفته اند.«

»هنوز که نگرفته اند.«
»ببینیم و تعریف کنیم.«

مرد گفت: »برگرد بیا در سایه. این فکر و خیال ها 
را نکن.«

دخرت گفت: »من فکر و خیال منی کنم. من از همه 
چیز خرب دارم.«

»منی خواهم کاری را بکنی که دلت منی خواهد.«
دخرت گفت: »حتی کاری که به حال من نسازد؟ 

می دانم، باز هم نوشیدنی بخوریم؟«
»درست است، اما باید درک کنی که…«

دخرت گفت: »من درک می کنم. بهرت نیست دیگر 
درش را بگذاریم؟«

پشت میز نشستند و دخرت به جانب تپه های خشک 
دره چشم دوخت و مرد به دخرت و میز نگاه کرد.

مرد گفت: »باید درک کنی که اگر تو دلت نخواهد 
من هفتاد سال منی خواهم دست به این کار بزنی، 
اگر برایت مهم است من، با کامل میل، پای همه 

چیزش می ایستم«
»مگر برای تو مهم نیست؟ می توانستیم با هم رس 

کنیم«
تو  جز  را  کسی  من  اما  است،  مهم  که  »البته 
منی خواهم. کس دیگری را منی خواهم و می دانم 

که مثل آب خوردن است.«
»بلی، گفتنش مثل آب خوردن است«

»تو هر حرفی می خواهی بزن، اما من می دانم.«
»می خواهم لطفی در حق من بکنی.«

»هر کاری بگویی می کنم.«
»می خواهم خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش 
کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، 

خواهش کنم، خفه شوی.«
مرد حرفی نزد، اما به بکس های کنار دیوار ایستگاه 
نگاه کرد. برچسب همه هتل هایی که شب ها را در 

آن ها گذرانده بودند روی شان دیده می شد.

دیگر  بکنی.  کاری  منی خواهم  »من  گفت:  مرد 
حرفش را نزنیم.«

دخرت گفت: »حاال دیگر جیغ می کشم.«
زن با دو پیاله نوشیدنی از الی پرده بیرون آمد و 
آن ها را روی زیر پیاله مرطوب گذاشت. زن گفت: 

»قطار پنج دقیقه دیگر می رسد.«
دخرت پرسید: »چی گفت؟«

»گفت که قطار پنج دقیقه دیگر می رسد.«
دخرت از روی تشکر با چهره بشاش به زن لبخند زد.
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همینگوی؛ نویسندۀ تجربه هایی با پوست و استخوان
تقریبا همه  داستان هایش به طرز مشخصی از تجربیات و عالیق شخصی خود او مایه گرفته   است

تپه هایی چون
فیل های سفید

ارنِست میلر ِهمینگوی، معروف ترین وقایع نگار ادبی
دوم جنوری سالروز درگذشت نویسنده معروف »ارنِست میلر ِهمینگوی« از نویسندگان برجستٔه معارص ایاالت متحده امریکا و برندٔه جایزه نوبل ادبیات است. او از پایه گذاران یکی از   

تاثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به »وقایع نگاری ادبی« شناخته می شود. همینگوی در ۲۱جوالی ۱۸۹۹ متولد شد و در ۲جوالی ۱۹۶۱درگذشت. قدرت بیان و زبردستی همینگوی در توصیف 

شخصیت های داستانی به گونه یی بود که او را پدر ادبیات مدرن لقب داده اند.

تپه های آن سوی دره ایربو دراز و سفید بود.   
و  درختی  نه  و  بود  سایه یی  نه  سو  این  در 
ایستگاه، میان دو ردیف خط آهن، زیر آفتاب 
قرار داشت. در یک سوی ایستگاه سایه گرم 
ساختامن افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده یی 
از مهره های خیزران به نخ کشیده آویخته بود تا 
جلو ورود پشه ها را بگیرد. مرد امریکایی و دخرت 
بیرون ساختامن، در  همراهش پشت میزی، 
سایه نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و چهل 
دقیقه دیگر قطار رسیع السیر از مقصد بارسلون 
دو  خط،  دو  تالقی  محل  این  در  می رسید. 
دقیقه یی توقف می کرد و به سوی مادرید راه 

می افتاد.

دخرت پرسید: »چی بخوریم؟« کالهش را از رس 
برداشته و روی میز گذاشته بود.

مرد گفت: »هوا خیلی گرم است«
»خوب است نوشیدنی بخوریم.«

مرد رویش را به سوی پرده کرد و گفت: »دوس 
رسوسا«

زنی از آستانه در پرسید: »پیاله بزرگ؟«
»بلی، دو پیاله بزرگ«

آورد. زیر  پیاله ماهوتی  پیاله و دو زیر  زن دو 
پیاله ها و دو پیاله را روی میز گذاشت و به مرد 
و دخرت نگاه کرد. دخرت به دوردست، به خط 
آفتاب،  زیر  تپه ها  بود.  دوخته  چشم  تپه ها، 
سفید می زد و اطرافشان قهوه یی و خشک بود.

دخرت گفت: »مثل فیل های سفیدند«
مرد پیاله خود را رس کشید: »من هیچ وقت تپه 

سفید ندیده ام.«
»چشم دیدن نداری.«

مرد گفت: »دارم، حرف تو که چیزی را ثابت 
منی کند.«

گفت:  کرد،  نگاه  مهره یی  پرده  به  دخرت 
»روی پرده با رنگ چیزی نوشته اند، معنایش 

چیست؟«
»آنیس دل تورو.«

»امتحانش بکنیم؟«
مرد از پشت پرده صدا زد: »بیاید اینجا.« زن از 

بار بیرون آمد.
»چهار ریال می شود.«

»دو تا آنیس دل تورو می خواهیم.«
»با آب؟«

»تو با آب می خوری؟«
دخرت گفت: »منی دانم. با آب خوشمزه است؟«

»خوشمزه است؟«
زن پرسید: »با آب می خورید؟«

»بلی، با آب.«
دخرت گفت: »طعم شیرین بیان می دهد.« پیاله 

را روی میز گذاشت.
»همه چیز همین طعم را دارد«

شیرین  طعم  چیز  همه  »آری،  گفت:  دخرت 
آدم  که  چیزهایی  به خصوص  می دهد.  بیان 

مدت های زیادی چشم به راه شان باشد.«

»ایال کن دیگر، بابا«
دخرت گفت: »تو رشوع کردی. به من که خوش 

می گذشت. به من خیلی خوش می گذشت.«
»خوب، بگذار باز هم مبان خوش بگذرد.«

»خیلی خوب، من همین کار را می کردم. در 
آمدم گفتم، کوه ها مثل فیل های سفیدند، این 

حرف جالب نبود؟«
»جالب بود«

»دمل می خواست این نوشیندنی تازه را امتحان 
کنم. همه ما این کار را می کنیم. به چیزها نگاه 
می کنیم، نوشیدنی تازه امتحان می کنیم، غیر 

از این است؟«
»به گامنم همین طور باشد.«

دخرت به تپه ها نگاه کرد.
هم  خیلی  است.  قشنگی  »تپه های  گفت: 
مثل فیل های سفید نیست. یعنی آدم وقتی از 
پشت درخت ها نگاه کند پوست شان را سفید 

می بیند.«
»یکی دیگر بخوریم؟«

»درست است«

ترجمه از احمد گلشیری



دوستان عزیز،

سال 2020، سالی همراه با محنت، فاجعه و اشک 

را در  و دنیا  نابود کرد  را  ما  بود. کویید-19 زندگی 

رنج و اندوه فرو برد. بسیاری از عزیزامنان را از دست 

دادیم  و همه گیری همچنان با امواج جدید بیامری 

و مرگ ادامه دارد.

است.  افزایش  حال  در  گرسنگی  و  نابرابری  فقر، 

مشاغل از بین می روند و بدهی ها در حال افزایش 

است. کودکان در  تقال هستند. خشونت های خانگی 

در حال افزایش است و ناامنی در همه جا وجود دارد.

آن،  فرارسیدن  با  و  است.  پیش  در  نو  سال  اما 

پرتوهایی از امید را می بینیم:

افرادی که دست کمک به همسایگان و غریبه ها دراز 

می کنند.

کارکنان خط مقدم  مبارزه با کرونا، همه تالش خود 

را می کنند.

دانشمندانی که در کوتاه ترین زمان ممکن، در حال 

تولید واکسن هستند.

اقلیمی،  فاجعه  از  جلوگیری  برای  که  کشورهایی 

تعهدات جدیدی می پذیرند.

اگر با همبستگی و اتحاد با یکدیگر تالش کنیم، این 

پرتوهای امید می تواند به رسارس جهان برسد. این 

درسی است که از این سال دشوار آموختیم.

تغییرات آب و هوایی و بیامری همه گیر کووید-19 

با  و  به صورت جمعی  تنها  که  بحران هایی هستند 

یکدیگر، قابل حل هستند. )به عنوان بخشی از گذار 

به آینده یی فراگیر و پایدار(

آرمان اصلی سازمان ملل برای سال 2021،  ایجاد 

ائتالفی جهانی برای خنثی سازی کربن و به صفر 

هر  دولتی،  هر  است.   2050 سال  تا  آن  رساندن 

در  می تواند  و هرفردی،  کاری  و  هر کسب  شهری، 

دست یابی به این چشم انداز سهیم باشد.

برقرار  صلح  طبیعت،  با  و  خود  بین  هم،  با  بیایید 

کنیم،  مقابله  اقلیمی  تغییرات  بحران  با  کنیم، 

را متوقف کنیم و سال 2021  گسرتش کویید-19 

را به سالی برای بهبودی، تبدیل کنیم. بهبودی از 

جوامع  و  اقتصاد  بهبودی  ویروس،  مهلک  تاثیرات 

آسیب دیده. بهبودی از تفرقه و آغاز بهبودی سیاره 

زمین. این باید قطعنامه و عزم سال نوی ما برای سال 

2021 باشد.

من از طرف سازمان ملل، برای یکایک شام، سالی 

رسشار از شادی و صلح آرزومندم.

ارمان هر وخت د حقیقت په وړاندي درېدل او   

یو  ارمان  هم  یا  دي  کېدل  تسلیم  ته  حقایقو 

اخالقي ایډیالیزم دی. موږ له پورته توضیحاتو نه 

نتیجه اخلو چې ارمان یوازې یو اخالقي خیال پلو 

دی حقیقت پالنه یا حقیقت ګرایي په ټوله کې د 

ژوند اصلیت، موخو ته رسېدنه اوبریالیتوب دی.

په دې  ته هم ویل کیږي. دلته موږ  ارمان موخو 

لیکنه کې په دې بحث کوو چې موږ ارمانونه لرو؛ 

خو هغو ته د رسېدو لپاره کار نه کوو، ترڅو هغه څه 

چې زموږ ارمان دی، تر السه یې کړو.

کله چې د شعر ادب په اړه فکر کوم یا مطالعه کوم، 

ډیرې وخت راته د خپلې ټولنې د خوان کهول بې 

ويس او ناچاري مخ ته ودریږي او ارمان پال  ملت 

مو کله د سولې، کله د یو ښه ارامه ژوند، کله هم 

د بې کارۍ او .... څخه شکایت کوي، ماته داسې 

ډېر کم او یا هم هېڅ مخ ته ندي راغيل چې د شعر 

په بیتونو کې دې یو چا داسې ویيل وي چې زه په 

غوره حالت کې یم، بس که هر چا رسه مخامخ 

کېږو، لوی ارمان به لري؛ خو چې و یې پوښتې، 

نو درته وایي به چې په خوب کې به هم داسې 

ونه يش. 

کوي،  شکایت  ژونده  له  چې  پیژنم  رسه  چا  یو 

اخر کې ووایې چې بس الله به نو دغه حالت را 

باندي راوستی وي، امتحان کې به وم، یا هم تقدیر 

دی؛ خو اصآل دا نه پوهیږي چې الله ج راته وایي 

چې خپل حالت خپله بدل کړه. نو دغه ښاغلی 

د تقدیر فیصلی ته ګوري، خپله هڅه هاند هېڅ 

پیژين نه، په دايس کولو رسه له خپل ارمان پورته د 

ټولنیز ژوند د سمون خو هیڅ پوښتنه مه کوه، په 

دايس ټولنه کې زمون  د را روانو نسلونو لوېدنه د 

یو خطرناک مسیر په اډانه کې به د کالونو کالونو 

دپاره له ارمان پرته نور هېڅ بدلون ونه ګوري.

په  ارامه ژوند، سوله،  ارمانونه دا دی چې  د ملت 

ټوله کې ټولیزه هوساینه ومومي؛ خو دلته اصيل 

وکړي  فکر  داسې  چې  دي  ورک  خلکو  له  ټکي 

چې دې ته د رسېدو لپاره زه له کومه ځایه پیل 

وکړم. نو ګرانه لوستونکیه! ته چې په کوم مقام کې 

قرار لرې، له همدې ځایه رشوع وکړه، د خپل ژوند 

له همدې شیبې منسجمې  لومړنۍ چارې رس 

کړه، لومړی هغه موخې وپلټه چې په شته امکاناتو 

یې الس ته راوړالی شې.

موخې  خپلې  ډول  پوړیز  په  وروسته  وروسته  بیا 

تعقیب کړه او موخو ته داسې شکل ورکړه چې د 

یوې په تر السه کولو رسه بلې ته الر همواره يش، 

موخو ته ځنځیري شکل برابرکړه.

 نو دلته دی چې وګړیزه هوساینه رامنځ ته کېږي، 

کله چې وګړیزه هوساینه رامنځ ته شوه، دا هغه په 

ټولیزې هوساینې بدلیږي؛ نو په ارمان پاللو رسه 

موږ هېڅ ډول پرمختګ ته الر نه شو موندلی، ترڅو 

هوساینې  د  رسه  هاند  او  هڅې  خپلې  په  چې 

پړاوونو ته ځان او ټولنه ونه رسوو. 

 نو په ټوله کې ویلی شو چې ارمانونه په پاللو نه، 

بلکې په هڅه او هاند رسه په حقیقت بدلېدلی 

يش. موږ به هغه وخت خپلې موخې ته ورسیږو، 

کله چې دا پورته فورمله په کار واچوو.

)هی کاش!( باید د خلکو له خولې لرې يش، ځکه 

چې بار بار مو وویل چې هی کاش جنګ نه وای، 

هی کاش هیواد په دغه حالت نه وی، هی کاش 

... خو همدا کسان به جنګ هم کوي او د هیواد د 

روانو سیايس لوبو اصيل لوبغاړي به هم دوی وي؛ 

نو تر څو به د مرده باد او زنده باد نارې وهو، کله 

چې په دې لټه کې شو چې بدلون غواړو، هغه د 

انساين، افغاين او اسالمي الرو چارو په اساس په 

زور نه، ځکه پښتانه متل کوي چې )په زور کيل نه 

کیږي.( بس نو پرته له وژنو، ځورونو څخه په سولیزه 

ډول خپلو اصيل موخو ته ځان او ټولنه ورسوو، هغه 

وخت به له ارمان پالنې وتيل وو او هره چاره به مو 

ارمان نه، بلکې موخه وي.
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چرا زنان باید تجربه تجاوز را بازگو کنند؟
نگاهی به روایت گری تجاوز از زنان شجاع در صفحات اجتامعی 

زندگی زنان افغانستان تا قبل از خروج طالبان از کشور در تاریکی، وحشت  و 

و حق  بودند  مردساالرانه  الگوهای  تابع  زنان  بود.  غرق  فراوان  محرومیت های 

اعرتاض نداشتند و به دلیل ساختارها و هنجارهای جامعه خود، در مقابل هرگونه 

تعرض خاموش بودند. اگر به زنی تجاوز صورت می گرفت توان اثبات نداشت و با 

برچسب زن زناکار، بی گناهانه سنگسار می گردید. از بعد از سقوط حکومت 

طالبان هنوز در جامعه ردپای نیروهای بسیار سنتی به خوبی حس می شود. 

هامن ها که هنوز به فرهنگ هزاران ساله خشونت بر زنان پایبند مانده اند و در 

تالش هستند تا دوباره زنان را از فعالیت در اجتامع دور کنند و به کنج خانه ها 

بکشانند. چنین افراد در مقابل روشنفکران، فعالین و نخبگان کشور ایستاده اند 

و چون الگوی فکری آنها ریشه گرفته از فرهنگ هزارساله مردساالریست، هنوز 

طرفداران مشابه به خود را دارند.

حقیقت این است که زنان در جامعه امروزی، مسیری که باید در آن باشند را 

یافته اند. اهمیت بیان موضوع تجاوز را درک منوده اند و با درک اینکه در موضوع 

تجاوز بی گناه هستند و به عنوان قربانی، پاک و مربا از گناه محسوب می گردند 

را دانسته اند. با پی بردن به جایگاه شایسته و اصلی خود و در تالش برای حفظ 

ارزش های خود، در برابر آزار، تجاوز، خشونت و نابرابری دیگر سکوت منی کنند. 

و  تعرضات  برابر  در  زنان  افشاگری  شاید  بارها  اخیر  سال های  در  اینکه  کام 

تجاوزات بوده ایم . 

وجود الگوهای خارجی دلیل دیگری است که زنان را به بیان روایت  خشونت  ها 

ترغیب می مناید. در جهان کنونی عنارص خوب یک فرهنگ، به فرهنگی دیگر 

منتقل می شوند، وقتی یک سوی دنیا کسی ماجرای تجاوز خود را بیان می کند، 

این شجاعت در زنان افغانستان به وجود می آید که به افشاگری عامل خشونت 

مانند  و دیگر  بپردازند 

گذشته تن به سکوت 

ندهند. بی معنا شدن 

فزیکی  مرزبندی های 

در نظام جهانی مدرن، 

آزاد گذاشنت افراد برای 

در  مسایل  متام  بیان 

اجتامعی  شبکه های 

و  همدلی  احساس  و 

داشنت هویت مشرتک 

عوامل  دنیا  در  زنان 

که  است  تاثیرگذاری 

به  تشویق  را  زنان 

تلخ  تجربیات  بیان 

زندگی شان می کند. 

قربانی  زنان  بازگویی 

صفحات  در  تجاوز  از 

تنها  را  زنان دیگری که تجربه مشابه دارند خود  تا  باعث می گردد  اجتامعی 

احساس نکنند و با روایتگر، ابراز همدردی کنند. بر عالوه زنان با بازگو کردن 

تجربیات خود، فراموشی و دوباره زیسنت را به یکدیگر آموزش می دهند. زنان 

زمانی که در معرض تجاوز قرار می گیرند به دلیل فرهنگ نادرست در جامعه از 

ترس اینکه مبادا از سوی خانواده و دوستان طرد شوند و یا آبروی خود را از دست 

بدهند، از بیان حقیقت خودداری می کنند و دقیقاً  این خودداری ها و سکوت ها 

عاملی برای سوءاستفاده مردان متجاوز می گردد؛ به طوری که با دانسنت چنین 

نقطه ضعفی، دست به تهدید می زنند و تا زمانی که مردم جامعه ندانند که 

در ماجرای تجاوز تنها فرد متجاوز مقرص و مجرم محسوب می شود، داستان 

سکوت ها و سوءاستفاده ها همچنان ادامه خواهد یافت.

اهمیت دیگری که بیان روایت تجاوز و آزارهای جنسی دارد، شناسایی فرد متجاوز 

است. افراد متجاوز معموالً با اقدام به تهدید، زنان قربانی را از گفنت حقیقت 

منرصف می کنند اما در چنین فضایی قربانی می تواند با بیان نام متجاوز وی را 

به دست قانون بسپارد.

 # me-too   یک جنبش جهانی و یک هشتگ اینرتنتی بود که در رسانه های 

اجتامعی در اکتوبر ۲۰۱۷ گسرتش پیدا کرد و بارها به اشرتاک گذاشته شد. این 

هشتگ برای نشان دادن شیوع گسرتده تجاوز و آزار جنسی، به ویژه در محیط 

کار و محکوم کردن آن مورد استفاده قرار گرفت. این هشتگ چندی پیش در 

کشور ایران نیز، به رسعت طرفداران زیادی پیدا منود و در طی چند روز، بر تعداد 

زنان روایت گر افزوده شد و تا به آن جایی رسید که در بین زنان قربانی زنانی 

دست به افشاگری زدند که قربانی تجاوز و یا آزار جنسی از سوی افراد معروف 

قرار گرفته  بودند. 

این هشتگ به تنهایی رازهای بسیاری را افشا کرد؛ در کنار خواننده معروف، 

لیست  در  دانشجویی  جوان  معروف،  کارگردان  و  معروف  نقاش  و  هرنمند 

متجاوزین بود که به ۳۰۰ زن جوان تجاوز کرده و با گرفنت عکس، آنها را تهدید 

منوده بود. با بردن نامش در اینستاگرام، قربانیان دیگر چون خود را دیگر تنها 

منی دیدند سکوت را کنار گذاشته و به بیان حقیقت پرداختند. 

در هر کشور با توجه به ریشه  خشونت ها راهکارها هم متفاوت است. اما بهرتین 

حالت ممکن این است که این افشاگری ها به جنبشی برای آگاهی بخشی به 

مردان تبدیل شود. هر چند به باور من این آگاهی بخشی راه دور و درازیست که 

آن را باید سالها زنان افغانستان طی کنند زیرا به دلیل وجود انسداد در جامعه 

چنین اتفاقی به آسانی رخ منی دهد.

صفحات اجتامعی به عنوان یک بسرت سامل و مناسب برای تعامالت و ارتباطات، 

زمینه خوبی برای آگاهی بخشی و بیان واقعیت هاست که نباید زن فعال امروزی 

از آن غافل باشد. در فضای مجازی، زنان می توانند با هیجان، آزادی و شجاعت 

بیشرتی سخن بگویند و با رشح اثرات منفی که بر روح و جسم زنان قربانی 

خشونت وارد می گردد، مردان را نسبت به مساله آگاه سازند. 

بازگویی تجربیات تلخ و آسیب های ناشی از تجاوز می تواند در آگاهی بخشیدن 

به افراد جامعه تاثیرگذار باشد و به تدریج روزی را به ارمغان بیاورد که زنان بتوانند 

با امنیت بیشرتی در برابر ترس از خشونت، تجاوز و تبعیض ها از خانه بیرون 

بروند و در جامعه فعالیت مفید داشته باشند.

الهه موسوی
جامعه شناس

پیام آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به مناسبت سال نو میالدی 2021:

بهبودی سیاره زمین
ترجمه: زهرا یزدان شناس
کارشناس ارشد حقوق برش

سال 2020 در امریکا با رشد بازار سهام پایان یافت
واشنگنت پست: درحالیکه با شیوع ویروس کرونا در امریکا میلیون ها نفر بیکار شدند و هم اکنون گرسنه هستند، بازار بورس امریکا سال ۲۰۲۰ را با افزایشی چشم گیر به پایان رساند.  

شیوع ویروس کرونا در امریکا تا کنون باعث جان باخنت بیش از ۳۵۰هزار نفر شده و میلیون ها نفر به دلیل اعامل محدودیت ها کار خود را از دست داده و نیازمند دریافت بسته های کمکی دولت هستند.
براساس گزارش واشنگنت پست، شاخص سهام »اس اند پی ۵۰۰« سال ۲۰۲۰ را با سود ۱۶درصدی به پایان رسانده و همچنین شاخص »داوجونز ایدانسرتیال اوریج« و شاخص »نزدک کامپوزیت« هر یک با ۷.۲۵ 

درصد و ۴۳.۶ درصد سود، سهام خود را در سال ۲۰۲۰ بستند. رشد شاخص های بورس در امریکا و کسب رکورد بی سابقه در حالی رخ می دهد که براساس آخرین آمار وزارت کار امریکا، به دنبال شیوع ویروس کرونا 
و تاثیر آن بر اقتصاد در حدود ۹.۳ میلیون نفر در اوایل ماه دسمرب درخواست بیمه بیکاری کردند.

ارمان پال ملت
محمد اسلم دانشمل

1. از آثار دورۀ غزنویان در والیت هلمند- مرکز این والیت شهر بازارک است
2. منای صبح زمستان- خدای خورشید- رنگ آسامنی- نفس و یا خون- مفرد اشیا

3. پایتخت کشور ایتالیا- خطاب کردن
4. روح- صفت انتخاباتی 

5. صدای درد- به عامیانه مخفف »خوب« است- حیوان باربر- ماده یی دارای زهر
6. مرکز این والیت شهر متون است- خانه

7. نوشیدنی ساقی- ضمیری به جای او
8. والیتی در جنوب افغانستان که شهر سوخته و قلعۀ رستم در آن جای دارد- خوبی

9. شجاع و دلیر- پیشوند منفی ساز- مادر عرب- مخفف شاه
10. شهر باخرت- وزش

11. ضمیر این و آن- برو
12. مخفف »از او«- اندوه- چهره- مقابل نیکی- پروردگار

13. کوچک ترین والیت افغانستان- صاحب مجالس سبعه 

1. آخرین فصل- موفقیت
2. حرف تعریف در عربی- با خشک یک جا می سوزد- جهش- مخفف زاینده- 

جمع کلمه
3. خواب به عامیانه- اشاره به دور

4. آب میوه- در ادبیات قدیم به معنای فصل یا بخشی از یک کتاب
5. پسوند شباهت فارسی- عالمت مفعول در جمله- ریتم در موسیقی- بله به انگلیسی
6. مادر پیامرب اسالم )ص(- دریای آمو و دریای کوکچه از ولسوالی دشت قلعه این 

والیت عبور کرده
7. عربی پدر- پسوند شباهت 

8. کمک- هوای بارانی

9. جنسیت مرد- معکوس »ای«- آب- شب
10. از انواع کاالی افغانی- خاطره

11. گل مناد عشق- زیاد نیست
12. یک به پشتو- خشت اول چون نهد معامر ...- کالن به پشتو- ضمیر اجتامعی- 

ناهید و ونوس منادی برای این موجود است
13. میوزیم ماین ها در کابل- نام دیگر مسجد حاجی )بنایی تاریخی در والیت بلخ(

عــمودی

افـقـــی
ذهــــن آزمــایـــی

طراح: امید محمدی



ال جی، نوع یخچال هوشمند تولید کرده است که می تواند با فرمان صوتی کار کند.   

این یخچال از رسی اینستاویو ال جی بوده و دروازه آن با فرامین صوتی کاربر باز می شود. 

یخچال ساخته  شده توسط ال جی با فرمان صوتی کاربر باز می شود و کاربر می تواند مواد 

را بدون درد رس درون یخچال قرار دهد. همچنین در زمان ویروس کرونا  غذایی خود 

می توان بدون نیاز به ملس اقالم و ابزار با استفاده از فرمان صوتی دروازه این یخچال را باز 

کرد و فرمان های صوتی دیگری نیز توسط این یخچال درک خواهد شد.

می تواند  کاربر  مثال  به عنوان 

یخ  و  آب  مقدار  برنامه ریزی  با 

کنرتول  را  یخچال  در  موجود 

نور  سیستم  همچنین  کند. 

این  در  موجود  بنفش  ماورای 

یخچال نیز قابلیت ضدعفونی 

داده  یخچال  این  به  را  کردن 

است. یک صفحه فرمان بزرگ 

بدنه  قسمت  در  نیز  شیشه یی 

جلوی یخچال قرار داده شده که نسبت به مدل های قبلی ۲۳درصد بزرگ تر است که کلیه 

فرامین صوتی و برنامه ریزی ها از طریق آن انجام خواهد شد.

 ساخت ماهواره های چوبی با هدف کاهش 
زباله های فضایی

یک رشکت جاپانی با کمک محققان دانشگاهی در توکیو تالش دارند تا ماهواره های چوبی 

تولید کنند. این محققان اعالم کردند ساخت این ماهواره تا سال۲۰۲۳ انجام خواهد شد. 

بدین ترتیب اولین ماهواره چوبی جهان توسط جاپان طراحی و ساخته می شود.

 رشکت سازنده این ماهواره های 

فارسرتی  سومیتومو  چوبی 

بیانیه  در  رشکت  این  است. 

حارض  حال  »در  گفت:  خود 

بر روی بررسی رشد درختان و 

از  استفاده  مناسب  روش های 

قرار  می باشد.«  فضا  در  چوب 

در  چوب  مختلف  انواع  است 

پروژه  رشایط مختلف طی یک 

همکاری مورد آزمایش قرار گیرد. 

به نظر می رسد ماهواره های چوبی می تواند جایگزین مناسبی برای ماهواره های کنونی 

باشد؛ زیرا این ماهواره ها مواد مرض را وارد اتوموسفیر نخواهند کرد و همچنین احتامل 

سقوط آن ها به زمین نیز کم تر است. تاکائو دوی، استاد دانشگاه کیوتو و فضانورد جاپانی 

در مورد این پژوهش می گوید: »متامی زباله های فضایی موجود در مدار زمین با تولید 

ذرات ریز آلومینا باعث آلودگی بیش تر و پراکندگی مواد مرض می شوند.« این امر می تواند 

در آینده باعث رضرات بسیاری برای محیط زیست زمین باشد.

نگرانی ستاره شناسان از برقراری شبکه 
انرتنت 4G  روی ماه

بسیاری از ستاره شناسان پس از انتشار خرب توسعه انرتنت 4G  روی ماه نگرانی های خود را 

از وقوع این احتامل بیان کردند. این دانشمندان معتقدند توسعه انرتنت بر روی ماه باعث 

تداخالت بسیاری در رصدهای رادیویی آن ها خواهد شد.

نسبت  رادیویی  تلسکوپ های 

به امواج ایرتنت و تلیفون همراه 

بسیار حساس هستند. به عنوان 

مثال زمانی که در جاده مربوط 

قرار  بانک  جورل  رصدخانه  به 

و  راهنامیی  تابلوهای  با  داریم 

رانندگی مواجه خواهیم شد که 

درخواست  بازدیدکنندگان  از 

خود  تلیفون همراه  تا  دارد 

را خاموش کنند؛ زیرا تلسکوپ الول )Lovell telescope( بسیار قوی بوده و می تواند 

سیگنال های تلیفون همراه را حتی روی مریخ دریافت کند. در نتیجه این موضوع می تواند 

بر روی رصد آن تاثیر بگذارد. تلسکوپ های رادیویی با حساسیت بسیار باال ساخته می شوند 

تا بتوانند کوچک ترین سیگنال ها را دریافت کنند. بدین ترتیب اگر یک تلسکوپ رادیویی 

در زمین می تواند امواج تلیفون های همراه را دریافت کرده و در کار آن تداخل ایجاد شود، 

چگونه می تواند با انرتنت 4G  روی ماه کنار بیاید؟

پیش از این نیز تداخالت فرکانس رادیویی باعث شده بود تا افرادی مانند رس برنارد الول، 

یکی از پیشگامان ستاره شناسی رادیویی، کار خود را در منچسرت ترک کند و به مزارع 

اطراف شهر برای ادامه تحقیقات برود.  پیش از آن نیز متامی تلسکوپ های رادیویی در 

اطراف شهر و در مناطق دورافتاده ساخته شده اند. این امر نیز تنها به دلیل عدم تداخل 

فرکانس رادیویی از قبیل تلیفون همراه یا مایکروویو با تلسکوپ های رادیویی زمینی بوده 

است.  درهرصورت تلسکوپ های رادیویی زمینی منی تواند از تداخل با فرکانس های دیگر 

جلوگیری کند، اما با محافظت و دقت می توان میزان تداخل فرکانس را کاهش داد. این 

امر نیز تنها با همکاری دیگر رشکت های خصوصی میرس خواهد شد. همچنین بسیاری از 

ستاره شناسان امیدوارند بتوانند یک تلسکوپ رادیویی بر رو ی ماه، راه اندازی کنند.

 به این ترتیب می توان از تداخل سیگنال های زمین نیز جلوگیری کرد. تلسکوپ قرار داده 

شده بر روی ماه می تواند به راحتی و به دور از تاثیربخشی از جو موسوم به یونسفیر کار 

رصد را انجام دهد. هم اکنون اکتشاف فرکانس های پایین رادیویی می توانند بسیاری از 

اطالعات مربوط به نحوه تشکیل جهان و یا نخستین لحظات پس از وقوع انفجار بزرگ و یا 

حیات های فرازمینی را تکمیل کنند.

اگر می خواهید بدانید کوچینگ یعنی چه، به   

اگر  کنید:  فکر  چینی  معروف  رضب املثل  این 

او  به  قصد دارید فردی را یک وعده سیر کنید، 

ماهی بدهید، در عین حال اگر می خواهید او را تا 

آخر عمر سیر کنید، به او ماهی گیری یاد دهید!

کوچینگ در اصل به معنای کمک کردن به دیگران 

در راستای بهبود عملکرد آن هاست. مربیان منونه 

معتقد ند هر فردی راهکار حل مساله خود را در 

به  راهکار  آن  یافنت  برای  اما شاید  دارد؛  اختیار 

کمی کمک نیاز داشته باشد.

کوچینگ یعنی:

مکامله یی که به یادگیری کمک می کند.

تغییر  و  بهبود  برای  را  فرصت هایی  که  فرآیندی 

فراهم می کند.

سازمان ها  یا  افراد  می کند  کمک  که  راهکاری 

بهرتین راه حل را پیدا کنند.

مجموعه یی از ابزارها و روش ها که فرآیند یادگیری 

را پشتیبانی می کند.

ما  به  نویسنده  تنیس«  درونی  »بازی  کتاب  در 

موفقیت  مسیر  در  اصلی  موانع  که  می گوید 

مبنا  این  بر  بیرونی!  نه  درونی اند  شکوفایی  و 

درونی  و  ذهنی  گفت و گوهای  در  باید  مربیان 

افراد مداخله و با منحرف کردن نجواهای درونی 

موضوع،  این  درک  برای  کنند!  کمک  آن ها  به 

به این نجواهای درونی منفی و منتقد در ذهن 

بازی کنان تنیس فکر کنید: »این  قسم منی شه! 

باید بیش تر روی دستت مترکز کنی! باید زاویه 

دست را عوض کنی!«

را  درونی  منفی  نجواهای  وقتی  گویا 

از  به خوبی  ما  بدن  می کنیم،  رسکوب 

بینش  بر می آید.  کار  عهده 

بوده  این  نویسنده  اصلی 

که کارکرد این روش، تنها 

تنیس محدود  ورزش  به 

فهمید  او  منی شود. 

مشکالت  حل  راهکار 

هر فرد در درون خودش 

نهفته است. 

درک  می توانیم  اکنون 

بنیادی  وجه  کنیم 

کوچینگ کمک به افراد 

کردن  خاموش  برای 

درونی  مزاحم  صداهای 

کوچینگ  در  ما  ا ست. 

می دهیم  اجازه  افراد  ناخودآگاه  یا  غرایض  به 

برای  بگیرند.  به دست  را  امور  هدایت  سکان 

خاموش کردن این صداها، گاهی آن ها را در نطفه 

آن ها جستجو و  و گاهی در مورد  خفه می کنیم 

تجسس می کنیم تا ریشه آن ها را بیابیم و ترسی 

را که ایجاد می کنند، ریشه کن کنیم.

اما کوچینگ باید دارای زیربنایی باشد تا   

موفق عمل کند؛

احساس  امنیت،  رازداری،  شامل  زیربنا  این 

سبب  عوامل  این  است.  اطمینان  و  اعتامد 

خود  کوچ  با  به  راحتی  بتواند  فرد  تا  می شوند 

ارتباط برقرار کند و متام مشکالت و دغدغه اش را 

بدون هیچ واهمه یی بیان کند و به خودش اجازه 

دهد حرف هایی را بزند که با بقیه مطرح منی کند. 

این  که  است  مهارت  یک  خود  فضا،  این  ایجاد 

که  سوالی  می آورد.  به وجود  را  اعتامد  و  امنیت 

کوچ های  که  است  این  می شود  مطرح  اینجا 

حرفه یی، طبق یک چهارچوب خاص و یک اصول 

و چگونه  اخالقی مشخص، چه کسانی هستند 

این اتفاقات را رقم می زنند؟

مانند  کوچ  می گوید:  اخالقی  اصول  اینجا  در 

یک آیینه  شفاف عمل می کند که اگر واقعیتی را 

می بیند، آن را جلوی شام بگذارد تا خودتان آن 

را ببینید. این آیینه هیچ  قضاوتی منی کند، ولی 

اگر قضاوت کند این آیینه چندان آیینه شفافی 

نیست! 

ما )کوچ ها(  ندارید،  قبول  را  آیینه  این  اگر شام 

حرف شام را قبول داریم و می گوییم شاید این 

دیگر  آیینه  یک  همین  برای  نبوده  درست  آیینه 

مقابل تان قرار می دهیم. )بازخورد دیگری به شام 

می دهیم(

کوچ حرفه یی  

یعنی  حرفه یی  کوچ  یک 

عدم  و  رازداری  که  کوچی 

کوچ  یک  دارد؛  قضاوت 

را  مراجعش  احرتام  حرفه یی، 

حفظ می کند و او را باور دارد 

خودش  از  حتی  را  مراجع  و 

یک  پس  می شناسد.  بهرت 

است  فردی  حرفه یی،  کوچ 

به  را  درونی اش  باورهای  که 

درعین   می گذارد؛  منایش 

در  و  ندارد  قضاوت  که  حال 

خدمت مراجع است.

۱۱صالحیت فدراسیون   

ICF کوچینگ

حرفه یی  کوچ  یک  برای  که  دیگر  بخش  یک 

باید اضافه کنیم هامن ۱۱صالحیت فدراسیون 

)ICF( است که می توانیم  بین املللی کوچینگ 

در نقش یک کوچ آن ها را بیاموزیم. در حقیقت 

دور  که  است  جعبه ابزاری  هامن  مهارت ها،  این 

کمر کوچ بسته شده. هرن کوچ حرفه یی این است 

تا  کند  استفاده  مهارت ها  این  از  زمانی  چه  که 

بتواند رابطه یی اثر بخش داشته باشو. 

مقابل  در  را  آیینه  است  الزم  زمانی 

الزم  گاهی  و  بگذارد  مراجع 

تا  بیندازد  نوری  است 

کوچی بتواند جایی که منی بیند را ببیند؛ وقتی 

برای  را  تصمیم  بهرتین  می تواند  دید،  را  آن 

کوچ  یک  موارد،  این  رعایت  با  بگیرد.  خودش 

حرفه یی است.

مراجع کوچینگ  

کوچینگ شود  فرایند  وارد  می خواهد  که  کسی 

»کوچی«  یک  است  تغییر  یک  ایجاد  به دنبال  و 

ندارد.  فعال  که  می خواهد  را  چیزی  او  است. 

آن  به دنبال  خودش  و  می خواهد  را  آن  معموال 

رفته، اما یا رسعتش کم بوده یا ظاهرا نتوانسته به 

آن برسد و یا هر دو با هم؛ پس اینجا این شخص 

کمک الزم دارد و می خواهد این خال را پر کند. 

دغدغه  پس  است،  مراجع  دغدغه   دغدغه،  این 

کوچ چیست؟ دغدغه کوچ این است، مراجعش 

به چیزی که می خواهد برسد و یکی از تفاوت های 

کوچ  که  است  این  دیگر  حرفه های  با  کوچینگ 

کجاست  حارض  حال  در  مراجعش  بداند  باید 

کامال  مراجع  وقتی  برسد.  می خواهد  کجا  به  و 

می  فهمد حاال دقیقا کجاست و شفافیت و وضوح 

پدیدار می شود که می خواهد کجا باشد، دراین  

بین یک فاصله به وجود می آید و مراجع می تواند 

این فاصله را به وضوح ببیند.

اینجاست که کوچ با ابزارهایی که دارد و محیط 

امن و ارتباطی که ایجاد کرده، مراجع را ترغیب 

ایجاد  حرکت  کوچ  درواقع  می کند.  اقدام  به 

می کند و گام هایی به آن سمت که مراجه متایل 

به رفنت دارد ایجاد می کند. چنانچه این قدم ها با 

تشویق، ترغیب و قدردانی همراه باشد و متام این 

مهارت ها کمک کند که این مراجع، قوت درون، 

استعدادها و توامنندی هایش را بیش تر بشناسد، 

خواسته   به  رسیدن  برای  برنامه ریزی  و  اقدام 

کامل  تعهد،  با  مراجع 

مراجع  که  کاری  می شود. 

برای  است،  آن  مسوول 

و  می کند  اقدام  آن  انجام 

یک نفر را در کنارش دارد 

فرد )کوچ(  آن  که می داند 

در متام طول مسیر همراه 

بخواهد  و هر موقع  اوست 

می تواند از او کمک بگیرد؛ 

این  مانند  فرایند  این 

نیست که مثال یک مدرس 

و  می دهد  یاد  را  چیزی 

رفنت  بیرون  از  پس  شام 

ازآن جا دوباره به عادت های 

بازمی گردید؛  قبلی تان 

نیست  روان شناس  کوچ، 

که شام را به گذشته بربد و 

بخواهد مشکالت گذشته را حل کند.

کوچ در جایی شام را می بیند که توامنند هستید؛ 

دارید  قصد  که  جایی  و  شام  حاال  همین  یعنی 

بیش تر در آن توامنند شوید. همچنین کوچ یک 

را  تجربیاتش  بخواهد  که  نیست  هم    Mentor

برای استفاده شام بگوید. کوچ، مشاور هم نیست 

چون قرار نیست به شام بگوید چه  کار کنید؛ بل 

با کسی که هست  به عنوان یک کوچ قرار است 

که  ارتباطی  و  کوچینگ  جعبه ابزار  با  و 

با  شامرا  درونی  دنیای  ایجادشده، 

چراغ  قوه یا آن آیینه منایان کند 

بخواهید  و  ببینید  شام  تا 

اقدام  هدف تان  برای  که 

کنید.

معلومات6دانـش و تکـنالوژی madanyatdai سال دهم   شامره 672       شـنبه  13 جدی  1399 ly.com

کوچینگ چیست؟ 
راهکاری که کمک می کند افراد یا سازمان ها بهرتین راه حل را پیدا کنند

 بیل گیتس: هر فردی به یک کوچ )مربی( نیاز دارد
همه ما به افرادی نیاز داریم تا به ما بازخورد بدهند تا ما عملکردمان را بهبود ببخشیم. یکی از   

بنیانگذاران رشکت های  بزرگ در دنیا در خاطرات خود درباره کوچینگ می گوید: »زمانی که در حال 

ساخت اولین رشکتم بودم، متوجه شدم که بزرگ ترین محدودیت در رشد رشکتم، رشد شخصی من 

به عنوان پایه گذار و مدیرعامل است. بنابراین یک کوچ استخدام کردم. طی ماه ها، ده کوچ مرا برای 

برنامه های توسعه اسرتاتیژیک، حیات بخشیدن به ارزش های رشکت، کار از طریق موقعیت های بین فردی 

پراسرتس یاری کردند و من بسیار قاطع تر و مصمم تر شدم که ارزشش برای من غیرقابل وصف است.«

یک مربی )کوچ( بهرت است خارج از حوزه تخصصی
 مراجع خود باشد

دیوید کالترباک نویسنده کتاب مربیان و مدیران: »یک مربی )کوچ(   

بهرت است خارج از حوزه تخصصی مراجع خود باشد. تا در مسیر کمک و 

راهنامیی خود، دچار پدیده انتقال دانش، نحوه انجام یک کار و یا شیوه 

تفکرخاص نشود. این ایراد به ویژه در نگاه سنتی به مربیان نیز وجود دارد. 

برخی انتظار دارند کوچ باید خربه رشته خودشان باشد.«

ساخت یخچال هوشمند توسط ال جی
با قابلیت ضدعفونی

کوچینگ یعنی:  
مکامله یی که به یادگیری 

کمک می کند.
فرآیندی که فرصت هایی را 

برای بهبود و تغییر فراهم 
می کند.

راهکاری که کمک می کند 
افراد یا سازمان ها بهرتین 

راه حل را پیدا کنند.
مجموعه یی از ابزارها و 

روش ها که فرآیند یادگیری 
را پشتیبانی می کند.

کسی که می خواهد   
وارد فرایند کوچینگ 

شود و به دنبال ایجاد یک 
تغییر است یک 

»کوچی« است. او چیزی 
را می خواهد که فعال 
ندارد. معموال آن را 

می خواهد و خودش 
به دنبال آن رفته، اما یا 

رسعتش کم بوده یا ظاهرا 
نتوانسته به آن برسد 

این فرایند مانند این   
نیست که مثال یک 
مدرس چیزی را یاد 

می دهد و شام پس از 
بیرون رفنت ازآن جا 
دوباره به عادت های 

قبلی تان بازمی گردید؛ 
کوچ، روان شناس نیست 

که شام را به گذشته بربد 
و بخواهد مشکالت 
گذشته را حل کند.



بریتانیا پس از 48سال عضویت در اتحادیه اروپا،   

روز پنج شنبه )10جدی( به گونۀ رسمی از این اتحادیه 

خارج شد.

به گزارش رادیو فردا، فرایند برگزیت خروج از اتحادیه 

اروپا پس از یازده ماه دوران انتقالی به پایان رسید و این 

بزرگ ترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ 

جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.

برگزیت  از  که  بریتانیا  وزیر  نخست  جانسون،  بوریس 

حامیت می کرد، گفته است: این لحظه یی شگفت انگیز 

برای این کشور است.

بوریس جانسون در پیامی ویدیویی به مناسبت سال 

2021 نو میالدی افزود: »آزادی خود را در دست داریم 

و به خودمان بستگی دارد که از آن نهایت استفاده را 

بربیم.«

فرایند گذار برگزیت از ۱۱ماه پیش آغاز شده و طی این 

مدت نگرانی هایی در خصوص چگونگی خروج بریتانیا 

از اتحادیه اروپا مطرح شده بود.

اتحادیه اروپا و بریتانیا چهارشنبه هفته گذشته بر رس 

و منایندگان ۲۷  توافق کردند  آزاد  تجاری  توافق  یک 

کشور عضو اتحادیه اروپا در هشتم ماه جدی آن را تایید 

کردند. پارملان بریتانیا نیز این توافق را روز پنج شنبه 

تایید منود.

تجاری  مناسبات  تنظیم  معیار  که  توافق  این 

۸۹۴میلیارد دالری بین بریتانیا و  اتحادیه اروپا در آینده 

است و صدها هزار شغل به آن وابسته خواهد بود.

جنگ  از  پس  اروپایی  کشورهای  با  بریتانیا  مناسبات 

هشتاد  دهه  در  کشور  این  و  شد  تقویت  دوم  جهانی 

میالدی به بازار مشرتک پیوست و سپس با شکل گريی 

اتحادیه اروپا به عضویت آن درآمد.

با این همه، در دو دهه اخیر بخشی از سیاست مداران 

ادغام  با  محافظه کار  حزب  در  خصوص  به  بریتانیایی 

مخالف  اروپا  اتحادیه  ساختار  در  کشور  این  بیشرت 

بودند.

دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا در جنوری 

حزب  پیروزی  صورت  در  که  بود  داده  وعده   ۲۰۱۳

عضویت  پیرامون  رسارسی،  انتخابات  در  محافظه کار 

این کشور در اتحادیه اروپا یک همه پرسی برگزار خواهد 

کرد. هدف او از این اقدام جلب حامیت جناح مخالف 

اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار بود.

در  کرونا  ویروس  حاکمیت  با  هم زمان   

کشورهای مختلف جهان، برپایی جشن های آغاز 

همه گیری  از  نگرانی  خاطر  به  میالدی  نو  سال 

ویروس کرونا با رونق  کم تری برگزار می شود.

از  بسیاری  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

سال  آغاز  همگانی  جشن های  بزرگ  شهرهای 

کشورها  صحی  مقام های  و  منی شود  برگزار  نو 

از مردم خواسته اند که در  در بسیاری از شهرها 

خانه های شان مبانند.

خواسته  مردم  از  نیویارک  در  امریکا  پولیس 

میدان  به  میالدی  نو  سال  آغاز  مراسم  برای  تا 

تایمز نروند. میدان تایمز که همه ساله در آغاز سال 

شهرداری  اما  است  نفر  هزار  ده ها  حضور  شاهد  نو 

اعضای  از  محدودی  تعداد  جدید  سال  در  نیویارک 

کارکنان  دیگر  و  صحی  متخصصین  خانواده های 

مراسم  این  در  رشکت  برای  را  خدماتی  بخش های 

دعوت کرده است.

در الس وگاس و سن فرانسیسکو هم مراسم آتش بازی 

برگزار نخواهد شد.

گونه  شیوع  از  نگرانی  که  اروپایی  کشورهای  در 

است،  دیگر  کشورهای  از  بیش  کرونا  ویروس  جدید 

اجرا  به  نو  سال  شب  در  شدیدی  محدودیت های 

گذاشته  می شود.

دولت فرانسه از یک صدهزار مامور پولیس برای مبارزه 

با مهامنی های شب سال نو و اجرای قوانین منع عبور 

و مرور شبانه کمک گرفته است.

با وجود اعامل محدودیت های شدید در فرانسه، نیمی 

از خطوط مرتو هم در پاریس تعطیل شده اند.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا از مردم خواسته 

رعایت  نو  سال  شب  در  را  صحی  مقررات  که  است 

کنند.

آقای جانسون گفت: »این یعنی با دوستان و بستگان 

همگی  که  این  مگر  نشوید  جمع  خانه ها  داخل  در 

تجمعات  در  حضور  از  و  باشید  خانواده  یک  اعضای 

بزرگ خودداری کنید.«

تقاضا  شهر  این  اهالی  از  هم  لندن  پولیس 

کرده که سال جدید را در خانه های شان جشن 

بگیرند.

حال  در  قرنطین  محدودیت های  که  آملان  در 

اجراست، دولت فروش ترقه و وسایل آتش بازی 

را ممنوع کرده است.

آنگال مرکل، صدراعظم آملان در سخرنانی سال 

جدید، از گسرتش تیوری های توطئه انتقاد کرد 

قربانیان  بستگان  به  نسبت  را  آن ها  انتشار  و 

کووید-۱۹ بی رحامنه توصیف منود.

پیش  از دو شب  مرور  و  عبور  منع  مقررات  ایتالیا  در 

و  میخانه ها  رستورانت ها،  و  شد  گذاشته  اجرا  به 

فروشگاه ها تعطیل شدند.

اسرتالیا که یکی از نخستین کشورهایی بود که آغاز 

در  جمعیت  حضور  از  گرفت،  جشن  را   ۲۰۲۱ سال 

بازی  آتش  مراسم  متاشای  برای  سیدنی  بندرگاه 

تلویزیون  در  را  مراسم  این  بسیاری  کرد.  جلوگیری 

متاشا منودند.

در  نفر  ۸۱میلیون  از  بیشرت  تاکنون  است،  گفتنی 

رسارس جهان به کووید-۱۹ مبتال شده و یک میلیون و 

۸۰۰نفر از این بیامران، جان شان را از دست داده اند.

ناظران  اعزام  طرح  ملل متحد،  سازمان  دبیرکل   

به  را  لیبی  در  آتش بس  از  حامیت  برای  بین املللی 

شورای امنیت ارایه کرده است.

به گزارش شبکه خربی العربیه، آنتونیو گوتریش دبیرکل 

ارایه  با  جدی(  پنج شنبه)11  روز  ملل متحد  سازمان 

این طرح، خواستار اعزام ناظران بین املللی به خاطر 

پشتیبانی از آتش بس و فراهم کردن زمینه برای برقراری 

صلح به لیبی شد.

گوتریش در نامۀ به شورای امنیت، گفته که طرف های 

منازعه در لیبی در پی توافق اخیر حاصله از سازمان 

ملل خواستند تا مکانیسم نظارت بر اجرای آتش بس در 

این کشور را به عهده گیرد.

او همچنان در این نامه یادآور شده که دو طرف خواستار 

نظامی  غیر  و  مسلح  غیر  بین املللی  ناظران  کمک 

شده اند و نیز تاکید شده که تیم ناظران صلح سازمان 

ملل متحد باید متشکل از افراد غیرنظامی و نظامیان 

سابق از سازمان های منطقه یی از جمله اتحادیه افریقا، 

اتحادیه اروپا و اتحادیه باشد.

آمده  ملل متحده  سازمان  دبیرکل  نامه  در 

به  را  و سازمان های منطقه یی  است:»کشورهای عضو 

فعال سازی مکانیسم آتش بس و از جملۀ آن از طریق 

اعزام ناظرانی به رسپرستی سازمان ملل متحد تشویق 

می کنم.«

او ترصیح کرد که سازمان ملل در نظر دارد به محض 

این که اوضاع اجازه دهد، در لیبی حضور فعال داشته 

باشد.

قرار است در ابتدا ناظران بین املللی در منطقه پیرامون 

شهر ساحلی رست مستقر شوند و چنان چه زمینه فراهم 

شود، این حضور گسرتش خواهد یافت.

گفتنی است که دولت الوفاق لیبی به ریاست فایزالرساج 

با ارتش ملی لیبی به فرماندهی جرنال خلیفه حفرت 

پس از یک ونیم سال جنگ در 23 اکترب ماه گذشته به 

توافقی برای برقراری آتش بس دست یافتند.

به تازگی، سازمان ملل متحد از تداوم روند اعدام   

در ایران انتقاد کرده و گفته است که این کشور باید 

به اعدام های غیرقانونی و مغایر با قوانین بین املللی 

خامته دهد.

روز  رضایی  حسن  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 

پنج شنبه)11 جدی( در ایران اعدام شد. او در سال 

به قتل منجر  نزاعی که  به دلیل مشارکت در   2007

شد، بازداشت و برای دوازده سال در بخش محکومان 

به اعدام، زندانی شد.

 در واکنش به این اعدام، سازمان عفو بین امللل آن 

را محکوم کرده و افزوده که در سال جاری چهارمین 

اعدام از این دست توسط حکومت ایران صورت گرفته 

و این کشور باید به اعدام کودکان پایان دهد.

میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق برش سازمان 

ملل متحد ابراز کرده که خربهای نگران کننده حکایت 

دارد که حسن رضایی تحت شکنجه ناگزیر از اعرتاف 

و پذیرش اتهام شده و محاکمۀ او ناعادالنه و مغایر با 

حقوق ابتدایی متهم بوده است.

ضمن  ملل  سازمان  برش  حقوق  عالی  کمیساریای 

محکوم کردن اعدام حسن رضایی، افزوده که قوانین 

و  منع کرده  را  اعدام کودکان مجرم  قویاً  بین املللی 

به  را  ممنوعیت  این  که  دارد  وظیفه  ایران  حکومت 

سازمان،  این  گفتۀ  به  کند.  اجرا  و  شناخته  رسمیت 

اعدام  از  جلوگیری  برای  تالش ها  متامی  علی رغم 

اجرا  به  را  اعدام  ایران حکم  حسن رضایی، حکومت 

گذاشت.

ملل متحد  سازمان  برش  حقوق  عالی  کمیساریای 

طی  کودک  اعدام  چهارمین  این  که  است  مدعی 

سال جاری در ایران است و تنها در آخرین هفته ماه 

جاری دست کم هشت نفر در زندان های ایران اعدام 

اجرای  خطر  معرض  در  دیگر  نفر  هشت  شده اند. 

قریب الوقوع احکام اعدام هستند.

بربنیاد آمار سازمان ملل متحد، هشتاد تن در انتظار 

اجرای احکام اعدام در زندان های ایران هستند. این 

اعدام  به  که  این کشور خواسته  از حکومت  سازمان 

کودکان خامته داده، پرونده ها و محکومیت های آن ها 

را مطابق قوانین بین املللی حقوق برش مورد بازنگری 

قرار دهد.

حمله میدان هوایی عدن یمن جنایت جنگی است
مارتن گریفتس فرستاده ویژۀ سازمان ملل متحد در یمن، حمله به میدان هوایی بین املللی عدن، پایتخت موقت یمن را جنایت جنگی   

دانست و آن را به شدت محکوم کرد. فرستاده ویژۀ سازمان ملل متحد در بیانیه یی اظهار داشت: »روز گذشته روز بی نهایت غم انگیزی برای 

یمن بود. حمله به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی نقض خطرناک قوانین بین املللی انسانی است. این حمله قبیح برای غیرنظامیان در 

عدن و در همه مناطق کشور هولناک بود.«  او در ادامه تاکید کرده که این اقدام »جنایت جنگی« است.
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جشن های سال نو میالدی کشورها در سایه کرونا

طرح اعزام ناظران بین املللی به لیبی به شورای امنیت ارایه شد

ایران به اعدام کودکان خامته دهد
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استقرار گسرتده نیروهای مبارزه
با تروریزم عراقی در بغداد

یک مرد چینی با فروش آب و واکسن، 
ثروت مندترین فرد آسیا شد

حکومـت عـراق، نیروهـای مبـارزه بـا تروریـزم را به منظـور جلوگیـری از   

هرگونـه حملـه احتاملـی بـه سـفارت خانه، منایندگی هـای دیپلامتیـک و 

شهروندان عادی، در منطقه سبز بغداد را تشدید کرده است.

بـه گـزارش شـبکه خـربی العربیـه، نیروهـای مبـارزه بـا تروریـزم عـراق روز 

جمعـه )12 جـدی( در سـاحه سـبز بغـداد مسـتقر شـدند.

ایـن نیروهـا هم زمـان بـا اظهـارات اخیـر مصطفـی الکاظمی، نخسـت وزیر 

بـود:  گفتـه  الکاظمـی  می شـوند.  مسـتقر  بغـداد  سـبز  سـاحه  در  عـراق 

»هیچ گونـه نقـض حاکمیـت دولـت عـراق را با هـر بهانه یی تحمـل نخواهد 

کـرد. دولـت بـرای خدمـت بـه کشـور و شـهروندان عراقـی بـا حکمـت و 

درایـت ادامـه خواهـد داد.«

ایـن در حالـی اسـت کـه بـا نزدیـک شـدن سـال گرد کشـته شـدن قاسـم 

سـلیامنی، فرمانده سـپاه قـدس ایران در جنوری سـال گذشـته در بغداد، 

سـتیزه جویان حزب اللـه عـراق بـه منایـش قـدرت در بغـداد پرداختنـد.

نیروهـای  از  سـتون هایی  کـه  دادنـد  گـزارش  عـراق  در  امنیتـی  منابـع 

حزب اللـه و النجبـاء در بغـداد مسـتقر شـدند؛ امـری کـه منجـر بـه حضـور 

نیروهـای مبـارزه بـا تروریـزم عـراق در منطقـه سـبز بغـداد شـد.

از سـویی هـم، فیـس الخزعلـی، رهـرب گـروه شـبه نظامـی عصائـب اهـل 

الحـق گفتـه کـه گـروه وی هیـچ برنامه یـی بـرای حملـه بـه سـفارت امریکا 

در بغـداد نـدارد.

الخزعلـی، طـی اظهـارات مطبوعاتـی ترصیـح منـود کـه هـدف قـرار دادن 

بیـش  اقـدام  ایـن  زیان هـای  و  اسـت  قبـول  قابـل  غیـر  امریـکا  سـفارت 

ازمنافـع آن اسـت. 

بـرای  مرشوعـی  هدف هـای  امریـکا  نظامـی  پایگاه هـای  کـه  گفـت  وی 

نیروهـای مقاومـت نیسـتند و هـدف قـرار دادن سـفارت امریکا بـه اعتبار و 

محبوبیـت آن هـا آسـیب می زنـد.

در رابطـه بـا هـدف قرار دادن قاسـم سـلیامنی فرمانده سـپاه قـدس ایران 

و ابومهدی املهندس، جانشـین الحشـد الشـعبی عراق، رهـرب عصائباهل 

الحـق تهدیـد کرده بود که گروه وی پاسـخ شـدید به تـرور آن چه »رهربان« 

نامیـد، خواهد داد.

در همیـن حـال، جـرنال فرنک مکنـزی، فرمانده سـتاد فرماندهـی مرکزی 

ایـاالت متحـده معـروف به»سـنتکام« در سـخنان تازه یـی گفتـه کـه امریکا 

بـه اعـزام توانایی هـای دارای آمادگـی رزمـی بـه منطقـه تحـت مسـوولیت 

سـنتکام ادامـه می دهـد تـا جلـو هـر دشـمن بالقـوه را بگیرد.

ولـی  نیسـتیم  درگیـری  دنبـال  بـه  اسـت:»ما  گفتـه  سـنتکام  فرمانـده 

هیچکـس نبایـد توانایـی مـا در دفـاع از نیروهای مان و یا واکنـش قاطع به 

بگیـرد.« دسـت کم  را  حمله یـی  هرگونـه 

اسـرتاتژیک  مبب افگن هـای  گذشـته،  هفتـه  چهارشـنبه  اسـت،  گفتنـی 

امریـکا بـرای دومین بـار ظـرف یـک مـاه گذشـته بـر فـراز خلیـج فـارس بـه 

پـرواز درآمدنـد. هـدف ایـن اقـدام از سـوی امریـکا، بازداشـنت ایـران از 

حملـه بـه اهـداف امریکایـی در خاورمیانـه عنـوان شـده اسـت.

یک مرد در چین با فروش   

آب و واکسن هفت میلیارد دالر 

به  و  افزوده  خود  رسمایه  به 

فرد  ثروت مندترین  موقعیت 

آسیا دست یافته است.

فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

ژونگ شانشان در سال جاری 

توانسته که از طریق فروش آب 

و واکسن، هفت میلیارد دالر به 

رسمایه خود بی افزاید

در حال حارض ارزش دارایی ژونگ شانشان 77٫8 میلیارد دالر می رسد 

ثروت مند  فرد  یازدهمین  به  بلومربگ،  میلیاردرهای  شاخص  اساس  بر  و 

جهان مبدل شده است.

ژونگ که به نام مستعار »گرگ تنها« مشهور است، در طول زندگی کاری 

خود به روزنامه نگاری، پرورش قارچ و مراقبت های صحی اشتغال داشته 

است.

بیولوجیکال  ونتی  بیجینگ  واکسن سازی  اپریل، سهام رشکت  ماه  در  او 

Beijing Wantai Biological را در بازار سهام چین عرضه کرد. سه ماه 

بعد او سهام رشکت آب بطری نونگفو Nongfu Spring را در بازار سهام 

هنگ کنگ عرضه منود.

فروش این سهام باعث شد ثروت او از جک ما، بنیانگذار رشکت علی بابا 

Alibaba که قبالً ثروت مندترین فرد چین و آسیا بود، بیشرت شود.

از آن زمان Nongfu Spring به یکی از داغ ترین لیست های هنگ کنگ 

تبدیل شده و سهام آن از زمان آغاز به کار ۱۵۵درصد جهش کرده است.

ارزش سهام رشکت بینجنیگ ونتی بیش از ۲،۰۰۰ درصد افزایش یافته 

و این رشکت در میان موسساتی است که واکسن کرونا را تولید می کند.

مقام  به  را  ژونگ  آقای  چشم گیر  تحول  این  بلومربگ،  گزارش  براساس 

ثروت مند اول آسیا ارتقا داده و یکی از رسیع ترین منونه های ثروت اندوزی 

در طول تاریخ بوده است.



 A few days ago, the Middle East Monitor, quoting 
an Israeli media, published a report on secret talks 
between Israel and Pakistan to normalize diplomatic 
relations between the two countries.
On November 20, Sayed Bukhari, a senior adviser to 
Pakistani Prime Minister Imran Khan, left London 
for Ben-Gurion Airport in Israel on a British Airways 
plane, Israel News reported. According to the report, 
Bukhari immediately went to the Israeli Ministry of 
Foreign Affairs for talks with Israeli officials. During 
the meeting, Mossad Chief Yossi Cohen - Israel›s 
Foreign Intelligence Service - was present and Bukhari 
handed over the letter sent to him by Pakistani officials.
Although, after the news was revealed to the media, 
Pakistan›s Ministry of Foreign Affairs expressed 
ignorance about a Khan adviser›s visit to Israel, and 
Imran Khan rejected behind-the-scenes meetings 
to establish diplomatic relations with Israel, adding 
that no action would be taken until the territorial 
crisis between Israel and Palestine was resolved, but a 
detailed report by the Israeli newspaper Jerusalem Post, 
proves opposite of the claims by the Pakistani Foreign 
Ministry and the Prime Minister.
The Jerusalem Post, by quoting from a series of tweets 
by Noor Dahri, founder of the British think tank Islamic 
Theology of Counter Terrorism, that he was informed 
by sources from within the Israeli government: “It was 
a morning of the last week of Nov... at around 8 a.m., 
a British Airways flight BA0165 flew from London 
Heathrow airport to Tel Aviv. The person, who booked 
business class, travelled from Pakistan, was an adviser 
to Pakistani Prime Minister Imran Khan”, quoting Mr. 
Dari›s interview with i24News English TV, on why 
the Prime Minister›s advisor met with Israeli officials, 
the decision was made because of pressure from Arab 
countries, particularly Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates on Pakistan, who want to minimize 
Pakistan›s relations with Turkey and Iran.
In the interview, Mr. Dahri said that former Prime 
Minister Nawaz Sharif had previously sent two 
representatives to Israel during his rule to normalize 
ties with Israel, and Benazir Bhutto had sent a Pakistani 
envoy to Tel Aviv after meeting with an Israeli 
government representative in Washington.
According to Dahri, Pakistan wants to normalize ties 
with Israel for two reasons: first to win the support of 
Saudi Arabia and the United Arab Emirates and second 
for fear of India›s close ties with its former allies.
Pakistan has been publicly hostile to Israel over 
the Palestinian issue, but there is a long history of 
covert ties between the two countries, Dahri said in a 
telephone interview with The Jerusalem Post. 
«Openly they [Pakistan] are telling its people we are 
not going forward without the establishment of a 
Palestinian state,» Dahri said. 
But it is a hard position to hold onto in light of the 
Abraham Accords and the possibility of normalized 
deal with Saudi Arabia, he added.
«Now is the time, because Arab countries want Pakistan 
to openly establish ties with Israel, he said.
The Arab states want to break Pakistan away from 
Turkey and the Iranian alliance and bring it into their 
emerging diplomatic circle with Israel, Dahri said.
Saudi Arabia has the UAE generated pressure on 
Pakistan to normalize relations with Israel, as well as 
minimize relations with Turkey,» he said.
Pakistan is hoping that a deal with Israel would help it 
improve its ties with Saudi Arabia, which has stopped 
financial assistance and oil exports to Pakistan, Dahri 
said. Similarly Pakistan ties with the UAE are at a low 
point, such that the UAE has halted visas for Pakistan 
citizens, he added. Pakistanis who live and work in 
Saudi Arabia provide a $1.5 billion to $2.5 billion 
boost to Pakistan›s economy, so the country›s economy 
would shrink unless the visa ban is reversed, he said.
«Both Arab countries [Saudi Arabia and the UAE] have 
asked Pakistan to stop its alliance with Turkey and 
normalize relations with Israel. 
«In return Saudi Arabia will reinstate financial 
assistance and start providing the oil to Pakistan» and 
the UAE would reissue visas, he said.
Pakistan is also in need of an ally in the region, to 
balance out India›s growing ties with Middle East 
countries such as the UAE, Saudi Arabia and Israel 
[each of which can be strategic partners for India, 
especially on the Kashmir issue], he added.
According to Rah-e-Madanyat Daily’s investigation 
report in this case, Pakistan has sought to normalize 
relations with Israel since 2005, during the rule of Pervez 
Musharraf. Pakistan›s Foreign Minister Khurshid 
Mahmoud Qusori met with his Israeli counterpart in 
Turkey in 2005. A meeting that led to Pakistani Prime 
Minister Pervez Musharraf meeting with Israeli Prime 
Minister Ariel Sharon at United Nations headquarter. 
Musharraf was the first Pakistani official to meet 
publicly with Israeli officials and stood close to Sharon 
when world leaders took pictures at the 60th annual 

session of the United Nations General Assembly.
However, although the Foreign Ministers of Pakistan 
and Israel during Pervez Musharraf government 
used their embassies in Istanbul to communicate and 
exchange information, and other important meetings 
took place during this period, Israeli media have further 
stated that joining Pakistani and Israeli spy agencies in 
1980 to « Storm Operation « against the former Soviet 
Union in Afghanistan marks the turning point of their 
cooperation.

There have been numerous reports proving that Tel 
Aviv and Islamabad since many years are informally 
connected due to U.S. efforts. Beside the willingness 
of some Pakistani politicians to be friends with Israel 
and to use the powerful Jewish lobby in Washington 
to gain more concessions from the White House, for 
formalizing ties between two countries, many measures 
have been taken in Pakistan to normalize these relations 
in order to break the anti-Semitic spirit in Pakistan›s 
Islamic atmosphere.
“Mohammad Ziaulhaq, the Pakistan army commander 
who took over as prime minister from Zulfiqar Ali 
Bhutto in a coup in 1977, was trying to expand his 
informal relations with Israel, but he did not succeed.” 
Defense Press said in a statement. 
After Musharraf›s coup against Nawaz Sharif in 1999 
and his rise to power in Pakistan, Islamabad›s apparent 
diplomatic cooperation with the Israeli government 
came even stronger.
In an interview at the United Nations headquarter on 
September 19, 2005, former Israeli Foreign Minister 
Silvan Shalom said that «Israel has never seen Pakistan 
as its enemy in the last 58 years» and has always 
believed in Islamabad›s public assurance that its 
«nuclear program is not against Israel.»
There have also been reports of a 174-member Pakistani 
delegation being sent to Tel Aviv during the Pervez 
Musharraf government, suggesting that there has been 
a secret relationship between the two countries for a 
long time.
The delegation is believed to have been headed by 
Maulana Ajmal Qaderi, the leader of the Religious 
Scholar Association, a splinter group of Pakistani 
Islamic scholars. The trip was initially denied by 
the Islamabad government but was confirmed after 
Pakistani and Israeli media reports.
Just as Benjamin Netanyahu›s trip by Saudi Arabia was 
first denied and ultimately accepted, and now Pakistan 
has denied attempting to normalize ties with Israel.
Contradictory news regarding the delegation›s visit, 
initial denials and subsequent confirmations all indicate 
that Musharraf›s government has been decisive in its 
decision to continue contacts with Tel Aviv at various 
levels.
The Hebrew newspaper Maariv confirmed the visit, 
and then a spokesman for Pakistan›s Foreign Ministry 
confirmed the original trip, claiming that the trip wasn’t 
arranged with Islamabad and that the government had 
not dispatched a delegation.
Maariv wrote that 174 business & religious figures and 
a number of Pakistani political officials met with Prime 
Minister Ariel Sharon and Israeli Foreign Minister 
Silvan Shalom.
The Pakistani government›s dual stance was rejected 
by prominent Pakistani figures, with some well-known 
figures saying it was impossible for a delegation at this 
level to travel arbitrarily to Israel without the support of 
the Pakistan government.
According to the Strategic View Research Quarterly, 
Reza Mohammad Reza, a member of Pakistan›s Senate, 
expressed doubts about the visit of the 174-member 
delegation to Israel and wondered how a delegation 
might have gone to Tel Aviv without coordination with 

the government while the Pakistan government did not 
recognize the Israeli regime!
Former Pakistani army commander Gen. Aslam Bek 
points to a more important issue that proves well that 
it is essentially impossible for Pakistani citizens to 
travel to Israel without the permission of the Pakistani 
government.
“The delegation has traveled to Israel, and the 
174-member delegation›s trip to Tel Aviv is clearly 
impossible without the government›s permission, 

because it is written on our passports that we can go to 
the all countries of the World except Israel, so without 
the government›s official authorization the delegation 
could not travel to Israel» he said.
Meanwhile, researchers on Pakistani issues took this 
position: Despite this comment, Pakistani political 
figures can be more assertive that the delegation›s visit, 
headed by a religious leader, was a conscious plan by 
the Pakistani government to pretend that it was not 
only the Pakistani government that wanted to contact 
Israel, but that different segments of the people, even 
the religious stratum of Pakistan, were pursuing such a 
demand. The delegation›s handover to Maulana Ajmal 
Qaderi actually has the message that not all Pakistani 
scholars oppose the creation of contacts with Israel.
Researchers on Pakistani issues also believe that one of 
the main reasons Pakistani Islamist protests were not 
affected by the government›s communications with 
Israel was the lack of support from Pakistan›s major 
parties.
Although the meeting of foreign ministers (Israel and 
Pakistan) in Istanbul provoked serious opposition 
in Pakistan›s Muslim community, Musharraf was 
convinced that opposition would be controlled 
internally if contacts continued, due to the lack of 
support from major parties such as Nawaz Sharif›s 
Muslim League and the Benazir Bhutto People›s Party. 
It was with this analysis that Musharraf›s visit took place 
on the sidelines of the UN General Assembly, followed 
by a visit by a 174-member Pakistani delegation to 
Israel.
But now, during Imran Khan›s rule, while rejecting any 
communications to normalize relations between Israel 
and Pakistan, in a Pashto-language speech, Maulana 
Mohammad Khan Shirvani, a Pakistani politician and 
religious leader, has expressed support for diplomatic 
contacts with Israel, saying that establishing diplomatic 
relations with Israel is a global issue.
In an interview with private television Geo News, 
former Pakistani Foreign Minister Qusori said, referring 
to meetings he had with his Israeli counterpart during 
his ministry:” During Musharraf›s term, Pakistan had 
secret relations with Israel and that relations could still 
continue.”
He added: “Pakistan intended to sign a nuclear 
agreement with the United States, but the Israeli lobby 
in the United States opposed it, which is why I had to 
travel to Tel Aviv to win Israel›s support, and Turkey 
became the mediator of this trip.”
He reiterated that the decision to travel to Israel took 
place during a high-level summit chaired by Pervez 
Musharraf himself. “On this trip, Israel promised us 
to provide Pakistan with nuclear technology and all 
nuclear benefits” Qusori said.
There have also been many reports of renewed 
Pakistan-Israel relations under the current Pakistani 
government of Prime Minister Imran Khan, indicating 
that Imran Khan, like Musharraf, is optimistic about 
having relations with Tel Aviv to strengthen his power 
and preserve Pakistan›s national and security interests.
During Netanyahu›s visit to Oman, Israeli newspaper 
Haaretz correspondent Evy Scharf tweeted that an 
Israeli civilian jet had traveled to Pakistan in secret and 

had been there for 10 hours.
Middle East Eye wrote: «Shortly after Netanyahu›s 
official visit to Oman, an Israeli official also stopped 
for hours in Islamabad, the Capital of Pakistan, and 
possibly conducted political talks.
«Moments after a small Israeli passenger plane crashed 
at Islamabad Airport, its passengers disembarked and 
were taken to an unknown destination by several 
official vehicles waiting for them,» the media report 
said.
«What is wrong with us if we have relations with Tel 
Aviv because, according to realism in the world of 
politics, relations are defined by national interests,» the 
Pakistani newspaper Express Tribune said, referring to 
the government›s denial of the news by Imran Khan› 
government.
“If our relationship with Israel is a mistake, then 
the Relationship between Pakistan and the United 
Kingdom, which is responsible for all crimes in 
Palestine, should also be severed. Our relationship with 
the United States, which is Israel›s number one ally, 
must also be stopped.”
“Saudi Arabia as the leader of Islamic countries due 
to its strategic and national interests has relations 
with Israel” the Express Tribune adds: “Many Muslim 
countries have accepted this change.”
Regarding Netanyahu›s unprecedented visit to Muscat, 
the newspaper says Oman›s foreign minister has 
implied that it is time to recognize Israel.
“All Arab countries in the past opposed the recognition 
of the Israeli regime as a Jewish state, but these days 
they recognize and have diplomatic relations with it” 
the outlet said.
The prestigious Pakistani newspaper also emphasizes 
that these examples do not mean that Pakistan also 
wants to follow its friends in the Arab world, but the 
facts show that all countries pursue their national 
interests, and therefore Pakistan should also be obliged 
to pursue its national interests in its relations. In his 
prime ministerial launch statement, Imran Khan 
reiterated that Pakistan›s foreign policy would be 
determined by Pakistan›s national interests in his 
government.
One of the government›s moves by Imran Khan to 
normalize its relations with the Israeli regime is to try 
to legalize the travel of Israeli citizens to Pakistan. 
Pakistan›s Federal Investigation Agency (FIA) had 
published on its official website a list of seven countries, 
which citizens of them can travel to Pakistan under 
certain laws and conditions. The new list contains the 
names of Israel, India, Bangladesh, Bhutan, Nigeria, 
Palestine and Somalia, where citizens of the countries 
can travel or immigrate to Pakistan under certain laws 
and regulations.
“Israel›s name has mistakenly entered the list of 
immigration to Pakistan, and we are removing Israel›s 
name from this new list” said Esmatullah Juniju, head 
of Pakistan›s Migration Agency, after a review. 
After a secret visit by Israeli heads of state to Pakistan, 
Raz News wrote about the Imran Khan government›s 
interest in normalizing relations with Israel, and that 
Mossad is planning a variety of programs to expand 
its influence in the region, including cooperation with 
Pakistan›s intelligence agency (I.S.I.).
Mossad, and especially Netanyahu›s secret visit to 
Pakistan, is a sign of Israel›s widespread influence in 
Pakistan.
Mossad is said to have provided the ground for 
borrowing from Saudi Arabia and the International 
Monetary Fund, as well as the UAE›s extensive 
investment in Pakistan. In bilateral I.S.I. relations. And 
Mossad was guaranteed that Mossad would pave the 
way for borrowing from Saudi Arabia and investments 
in the United Arab Emirates, and that Tel Aviv›s 
demands would be taken into account in the decisions 
of Pakistan›s intelligence agency.
The report even raises speculation that Imran Khan›s 
victory in recent elections was one of Mossad›s major 
plans which was implemented in collaboration with 
I.S.I. and now it›s also I.S.I. which is implementing 
other Israel goals, among these plans, one of them is 
preparing the atmosphere in Islamabad to recognize 
Israel as a country.
Also, in August 2018, the famous Israeli media outlet 
Jerusalem Post published a report on the Jewish 
origins of Jemima Goldsmith, Imran Khan›s first wife, 
quoting former Pakistani Railway Minister Khawaja 
Mohammad Asif said: “Khan›s connection to the 
Jewish lobby is not hidden from anyone.»
A report indicated that Mossad had already predicted 
Imran Khan›s coming to power in Pakistan.
Now, despite all these undeniable evidence, the 
question arises as to which of these assumptions is true: 
Pakistan›s attempts to establish diplomatic relations 
with Israel is an obvious conspiracy or its secret 
relations with Israel is a hidden fact?!
This is a question that the audience can answer.
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رونالدو، سلطان الیک اینستاگرام در سال 2020
بیشرتین میزان الیک یک پست اینستاگرامی در سال 202متعلق به پستی است که کریستیانو رونالدو به یادبود دیگو مارادونای در صفحه   

خود منترش کرده بود.  این پست او 19.7میلیون بار پسندیده شده است. پست لیونل مسی رقیب بزرگ رونالدو درباره مرگ دیگو مارادونا هم با 
16.4 میلیون الیک در رتبه سوم قرار دارد.

در پایان سال 2020میالدی مشخص شد که یکی از آمارهای مهم شبکه اجتامعی اینستاگرام به دنیای فوتبال اختصاص دارد. بیشرتین پستی 
که در این سال در اینستاگرام توسط کاربران الیک شده است، پستی است که یک فوتبالیست بزرگ به یادبود یک اسطوره تازه درگذشته 

فوتبال منترش کرد. پستی که کریستیانو رونالدو در یادبود دیگو مارادونا در صفحه اینستاگرام خود گذاشت. البته این اولین آمار برتر رونالدو 
در اینستاگرام نیست. او در حال حارض با بیش از 249میلیون دنبال کننده رکورددار اینستاگرام است و هیچ چهره مشهور دیگری در این شبکه 

اجتامعی به اندازه او دنبال کننده ندارد. 

Pakistan and Israel: Long history of covert ties
By Rah-e-Madanyat Daily Research Team


