
دوره ی فعلی پارلمان افغانستان قرار است به زودی پایان یابد؛ اما حکومت این کشور تا 
کنون نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات تازه تعیین کند و این امر نگرانی ها 
از آن جایی که دوره ی  افزایش داده است.  را  احتمالی سیاسی  باره ی یک خالی  در 

پنج ساله ی پارلمان این کشور قرار است به زودی به پایان برسد، نگرانی های...

و  فساد  حاکمیت  اخالقی،  ارزش های  بین بردن  از  برای  را  زمینه  ورشکسته  اقتصاد 
اقتصاد ورشکسته، وضعیت  بارز  نمونه ی  می کند.  مهیا  اجتماعی  جنایت های  و  جرم 
اقتصادی افغانستان است. با وجودی که دارای منابع باالقوه ی اقتصادی هستیم، اقتصاد 

ما ورشکسته و بیمار است؛ یعنی نه تولید داریم و نه توانایی استفاده از منابع...

کتاب 5 درس بزرگ از بیل گیتس، استیو جابز و اندی گرو، نوشته ی دیوید یوفی و 
مایکل کوزامانو David B. Yoffie, Michael A. Cusumano در امریکا منتشر شد. 
انتشارات هرپر کولینز  HarperCollins  این کتاب را ماه گذشته ی میالدی رونمایی 
کرد و از آن به عنوان یکی از کتاب های مهم در باره ی شناخت رازهای کسب و کار...

نام  زیر  نشستی علمی  در  زنان روز گذشته  امور  نظری، وزیر  دلبر  اطالعات روز: 

»زنان، ایثار، صلح و اعتماد سازی« به مناسبت روز جهانی مادر در کابل گفت که 

تحوالت در بخشی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بدون سهیم گیری فعاالنه ی 

زنان در کشور ناممکن است. وزیر زنان در این نشست گفت: »اکثر زنان افغان قربانی 

ناهنجاری های جامعه ی فعلی اند؛ برای زنان امنیت اجتماعی...                  صفحه 2

اطالعات روز: رییس جمهور غنی انیسه رسولی را برای عضویت در شورای عالی 

دادگاه عالی کشور معرفی کرده است. پیش از این هیچ زنی عضویت دادگاه عالی 

کشور را نداشته و معرفی خانم رسولی برای عضویت در شورای عالی دادگاه عالی 

این منابع  تأیید کرده اند.  این موضوع را  نیز  از ارگ  کشور، بی سابقه است. منابعی 

می افزایند که معرفی انیسه رسولی به عنوان عضو شورای عالی...                صفحه 2

افغانستان برای سال ها یکی از نقاط مورد توجه سیاست خارجی ایاالت 

متحده  بوده و هم اتحاد شوروی سابق.  تا حدود زیادی باور بر این 

است که تهاجم شوروی در اواخر دهه ی 1970 بود که سرانجام زمینه ی 

فروپاشی آن را فراهم کرد. 

پس از آن که این کشور به عنوان یکی از پناهگاه های احتمالی اسامه بن 

افغانستان را به صحنه ی اصلی تیاتر  ایاالت متحده  الدن شناخته شد، 

جنگ علیه تروریزم تبدیل کرد. با آن که طالبان داشتن ارتباط با القاعده 

و اقامت بن الدن را در این کشور رد می کردند، ایاالت متحده...
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رییس جمهور: ادامه  ی کار مجلس نمایندگان 
بسته به رای دادگاه  عالی  است



رییس جمهور کشور  غنی،  محمد اشرف  روز:  اطالعات 
اعالم کرده که سرنوشت مجلس نمایندگان بر اساس قانون 
تفسیر  و  ملی صورت گرفته  اجماع  در روشنایی  و  اساسی 
قانون اساسی در این باره، به دادگاه عالی ارجاع داده خواهد 

شد.
ادامه ی  چگونگی  مورد  در  که  گفته  غنی  جمهور  رییس 
کار مجلس نمایندگان پس از پایان یافتن دوره ی کاری آن 
عالی تصمیم می گیرد. در  دادگاه  ماه سرطان،  اول  از  پس 
روزهای اخیر رییس جمهور سلسله نشست های مشورتی را 
در این زمینه انجام داده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر 
اعالمیه ای گفته که آقای غنی دوازده نشست مشورتی را با 

نهاد های مختلف در این مورد برگزار کرده است.
است:  آمده  افغانستان  اساسی  قانون  هشتاد و سوم  ماده ی  در 
»اعضای مجلس نمایندگان  توسط مردم، از طریق انتخابات 
انتخاب می گردند. دوره ی  مستقیم  و  آزاد، عمومی، سری 
کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد 
از اعالم نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به 
در  نمایندگان  اعضای مجلس  انتخابات  کار آغاز می کند. 
خالل مدت سی تا شصت روز قبل از پایان دوره ی مجلس 

نمایندگان، برگزار می گردد«.
به اساس این ماده ی قانون، انتخابات مجلس نمایندگان باید 

کمیسیون  اما  می شد؛  برگزار  امسال  جوزای  و  ثور  ماه  در 
نبود  دلیل  به  پارلمانی  انتخابات  که  گفته  انتخابات  مستقل 

بودجه به تأخیر افتاده است.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در این 
مورد می گویند که دادگاه عالی صالحیت تصمیم گیری در 
باره ی مجلس نمایندگان را ندارد و این مردم افغانستان اند 
دیگر  برخی  می گیرند.  تصمیم  انتخابات  در  با شرکت  که 
از اعضای مجلس گفتند که وظیفه ی رییس قوه ی قضائیه 
مشروعیت قانونی ندارد؛ چون او تا کنون برای گرفتن رای 

اعتماد به مجلس معرفی نشده است.
عالی  دادگاه  کشور،  اساسی  قانون   ۱۱۸ ماده ی  بنیاد  بر 
معرفی  رییس جمهور  از سوی  دارد که  نُه عضو  افغانستان 
 می شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس، 

عضویت دادگاه عالی را به دست می آورند. 
رییس  مشورتی  نشست های  باره ی  در  ارگ  خبرنامه  ی  در 
اقشار  با  جداگانه  طور  به  نشست ها  این  که  آمده  جمهور 
مورد  در  آن  در  که  گرفته  صورت  مختلف  نهادهای  و 
زمان  تعیین  نمایندگان،  مجلس  سرنوشت  چگونگی 
اصالح  کمیسیون  کار  آغاز  مجلس،  انتخابات  برگزاری 
الکترونیکی  انتخاباتی و روند آغاز توزیع تذکره های  نظام 

گفت وگو شده است.

علما  جهادی،  و  سیاسی  شخصیت های  نشست ها  این  در 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  روحانیون،  و 
شکایت های انتخاباتی، هیأت اداری مجلس سنا و نمایندگان 
کمیسیون های مختلف مجلس نمایندگان حضور داشته اند. 
منابع  پیدا کردن  که  گفته  نشست ها  این  در  جمهور  رییس 
و  است  دولت  مسئولیت  انتخابات،  تمویل  خاطر  به  مالی 
به  انتخابات  تا  شد  خواهد  استفاده  ممکن  راه های  تمام  از 

صورت شفاف برگزار شود.
این  کار  پایان  زمان  نزدیک شدن  که  حالی ست  در  این 
انتخابات  برگزاری  عدم  و  نمایندگان  مجلس  دوره ی 
پارلمانی در زمان مشخص آن، بحث هایی را میان اعضای 
راه  به  حکومتی  رهبران  و  سنا  مجلس  نمایندگان،  مجلس 
اعالم  صورت  در  مجلس  اعضای  از  برخی  است.   انداخته 
تأکید  کار شان  ادامه ی  بر  انتخابات،  برگزاری  زمان  نشدن 
به رهبران حکومت و  نباید مجلس،  دارند و می گویند که 
دادگاه عالی اجازه دهد که در مورد نمایندگان ملت تصمیم 

بگیرند و هر فرد قانون را به میل خود تفسیر کند.
اعالم کردند  اعضای مجلس سنا  از  از سویی هم، شماری 
که مجلس نمایندگان بعد از اول سرطان نزد آنان مشروعیت 
ماه  اول  تا  حکومت  که  دارند  تأکید  آن ها  ندارد.  قانونی 

سرطان زمان برگزاری انتخابات را مشخص کند.

امور  وزیر  نظری،  دلبر  روز:  اطالعات 
زیر  علمی  نشستی  در  گذشته  روز  زنان 
به  اعتماد سازی«  و  صلح  ایثار،  »زنان،  نام 
گفت  کابل  در  مادر  جهانی  روز  مناسبت 
اجتماعی،  بخشی های  در  تحوالت  که 
سهیم گیری  بدون  فرهنگی  و  اقتصادی 

فعاالنه ی زنان در کشور ناممکن است.
»اکثر  گفت:  نشست  این  در  زنان  وزیر 
جامعه ی  ناهنجاری های  قربانی  افغان  زنان 
امنیت اجتماعی نسبت  فعلی اند؛ برای زنان 
و  است  حیاتی  و  مهم  حکومتی  امنیت  به 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تحوالت 
بدون سهم گیری فعال  زنان ناممکن است«.

پایدار  راه صلح  »یگانه  افزود:  نظری  خانم 
در کشور، ایجاد اجماع و گفتمان ملی اعم 

آزادی های  و  حقوق  است؛  مرد  و  زن  از 
اجتماعی زنان در هر نوع مذاکرات سیاسی 
حفظ  باید  کشور  اساسی  قانون  مطابق 
گفت وگوهای  در  زنان  حضور  گردد. 
ما  جامعه ی  نصف  اطمینان  باعث  صلح 

می شود«.
از  را  آمادگی خود  » ما  هم چنان گفت:  او 
آدرس زنان در مشارکت به تمام مذاکرات 
زنان  می داریم؛  اعالم  و گفتمان های صلح 
سرنو  و  سازنده  مذاکرات  در  دارند  حق 

شت ساز در کشور سهیم باشند«.
زنان  اجتماع  رییس  فتانه گیالنی،  هم چنان 
جنگ  که  گفت  نشست  این  در  افغانستان 
ناروا زندگی زنان کشور را به خطر انداخته 
از  برای حمایت  است و هماهنگی منظمی 

زنان افغانستان وجود ندارد.
رفته  دست  از  فرصت های  باره ی  در  او 
گفت:  گذشته  سال  چهارده  طول  در 
دادیم.  دست  از  را  ساله  چهارده  » فرصت 
داریم  اختیار  در  اندکی  فرصت  هم  هنوز 
بلند  را  خود  صدای  باید  افغانستان  زنان  و 
کنند که ما دیگر از جنگ خسته شدیم و 
باید سکوت  بریزد.  نباید  ما  فرزندان  خون 
افغانستان  زنان  که  بگوییم  و  بشکنیم  را 
خسته  ورق  در  نوشته شده  گفته های  از 
ندهید«.  فریب  بیشتر  این  از  را  ما  شده اند؛ 
حکومتی  رهبران  به  خطاب  گیالنی  خانم 
گفت که مردم افغانستان به صلح نیاز دارند.
در همین حال شیال صمیمی، عضو شورای 
» نقش  گفت:  نشست  این  در  صلح  عالی 

صلح  پروسه ی  در  افغانستان  ملت  همه ی 
و  افغانستان  دولت  از  ما  و  است  مهم 
جهانی  جامعه ی  و  کشور  مسلح  مخالفان 
و  کنند  اعالم  آتش بس  که  می خواهیم 
خواست های شان را از طریق مذاکرات در 

میان بگذارند«.
جهانی  روز  با  است  برابر  که  جوزا   24 از 
مختلف  کشورهای  در  همه ساله  مادر، 
این  از  افغانستان  در  اما  می شود؛  تجلیل 
زنان  که  می شود  تجلیل  حالی  در  روز 
اند.  روبه رو  مختلف  خشونت های  با  هنوز 
به  به  زنان  کشور  مختلف  والیت های  در 
قتل  به  ناپسند  سنت های  و  عنعنات  خاطر 
می رسند، گوش و بینی  شان بریده یا هم در 

برخی موارد سوزانده می شوند.

برای  را  رسولی  انیسه  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
معرفی کرده  عالی کشور  دادگاه  عالی  عضویت در شورای 
است.  پیش از این هیچ زنی عضویت دادگاه عالی کشور را 
نداشته و معرفی خانم رسولی برای عضویت در شورای عالی 
این  نیز  ارگ  از  منابعی  است.  بی سابقه  عالی کشور،  دادگاه 

موضوع را تأیید کرده اند.
عنوان عضو  به  انیسه رسولی  معرفی  می افزایند که  منابع  این 

برای  جمهور  رییس  تعهدات  از  عالی  دادگاه  عالی  شورای 
گماشتن زنان در پست های ارشد حکومتی می باشد. قرار است 
نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای  برای گرفتن  خانم رسولی 
می تواند  او  نمایندگان،  مجلس  تأیید  از  پس  شود.  معرفی 

عضویت شورای عالی دادگاه عالی کشور را به دست آورد.
دادگاه عالی کشور نُه عضو دارد که بر اساس قانون اساسی، 
صورت  در  و  معرفی  جمهوری  رییس  سوی  از  آن  اعضای 

عضویت  نمایندگان،  مجلس  سوی  از  اعتماد  رای  گرفتن 
دادگاه عالی را به دست می آوردند. انیسه رسولی  بنیان گذار و 
رییس انجمن قضات زنان در افغانستان است و سابقه ی کار در 

نهادهای قضایی را دارد.
هرچند در سال های اخیر فعالیت زنان در بخش های مختلف 
اجتماعی و سیاسی در کشور چشم گیر بوده؛ اما تا کنون زنان 

عضویت دادگاه عالی را نداشته اند.

وزیر  علومی،  نورالحق  روز:  اطالعات 
دیدار  در  گذشته  روز  کشور  داخله ی 
در  نابینایان  انجمن  اعضای  از  شماری  با 
کردن  ریشه کن  برای  که  گفت  کابل 
جهان  و  منطقه  کشورهای  تروریسم، 
همه جانبه  همکاری  افغانستان  با  باید 
برای  که  گفت  داخله  وزیر  باشند.  داشته 
و  جدی  تالش های  به  تروریسم  با  مبارزه 
و  منطقه  کشورهای  بیشتر   همکاری های 

جهان نیاز است.
نیروهای  علیه  »مبارزه  افزود:  علومی 
وظیفه ی  تروریست  تنها  و  دهشت افگن 
بار  حال  تا  که  نیست،  افغانستان  مردم 

افغانستان  مردم  را  مشکالت  این  گران 
باالی  ما  صدای  گرفته اند.  دوش  به 
کشورهای منطقه و جهان این است که در 
وسعت  را  خود  همکاری های  راستا  این 
همکاری ها  برای  را  زمینه  به دقت  بدهند، 
در  نطفه  در  را  این ها  ما  تا  بسازند  فراهم 

کنیم«. افغانستان خاموش 
اخیر  ماه های  در  که  حالی ست  در  این 
افزایش  کشور  سراسر  در  ناامنی ها  
گفته  داخله  وزیر  شنبه  روز  یافته اند. 
تهدید های  در  کشور  والیت   9 که  بود 
والیت ها  از  دیگری  شمار   و  امنیتی  بلند 
قرار  امنیتی  متوسط  تهدیدهای  زیر  نیز 

طالب  شورشیان  اخیر  ماه های  در  دارند. 
شمالی  والیت های  بر  را  حمله های شان 

کشور نیز افزایش داده اند.
اما وزیر داخله هدف گروه های تروریستی 
را ناامن سازی کشورهای همسایه می داند. 
از  که  جنگ جویانی  گفت،  علومی 
هدف شان  شده اند،  کشور  وارد  پاکستان 
از  مرکزی  آسیای   در  جنگ  گسترش 
که  افزود  او  می باشد.  افغانستان  راه 
کشورهای  در  تروریسم  اصلی  مرکزهای 
همسایه است. به گفته ی او، همکاری های 
تروریسم  علیه  مبارزه  برای  منطقه  ای 
گروه ها  این  که  است  مهم  خاطری  به 

بر  را  حمله های شان  افغانستان  از  نتوانند 
انجام بدهند. کشورهای همسایه 

هم چنان وزیر داخله با اشاره به ناامنی های 
از  شمالی،  والیت های  از  برخی  در  اخیر 
شورشیان  سرکوب  برای  منظم  برنامه ی 
منظم  پالن های  »ما  گفت:  او  کرد.  یاد 
تروریست  ما  که  کسانی  برای  کافی  و 
می گوییم  دهشت افگن  و  می گوییم 
داریم؛ همان طوری که شما می دانید، حاال 
آرامش در این والیت ها آمده؛ اما این به 
افغانستان  نیست. دولت  معنای ختم معامله 
مصمم است که دانه دانه ی این ها را بگیرد 

و به جزای اعمال شان برساند«.

2
رییس جمهور: ادامه  ی کار مجلس نمایندگان

 بسته به رای دادگاه  عالی  است

وزیر زنان : 
پیشرفت در جامعه بدون سهم گیری زنان ناممکن است

زنی برای نخستین بار به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی 
معرفی شد

وزیرداخله :
 برای مبارزه با تروریسم به همکاری جهانی نیاز است

اصالحات انتخاباتی
 فراموش شده است

شهریار فرهمند
مهلت کاری پارملان تا کمرت از یک هفته ی دیگر به پایان می رسد 

و بر بنیاد قانون،  بایستی انتخابات پارملانی برگزار و پارملان جدید 

تشکیل می شد؛ اما تا کنون هیچ گامی برای برگزاری انتخابات 

و پیش رشط های  الزام های مهم  برداشته نشده است.  پارملانی 

تا  انتخاباتی،  از جمله اصالحات  انتخابات،  برگزاری  نخستین 

کنون صورت نگرفته است. رهربان حکومت وحدت ملی تا هنوز 

حتا رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی را انتخاب نکرده اند. 

با این که ماه ها از زمان مشخص شدن اعضای این کمسیون از 

این کیمسیون  اما هنوز هم  ریاست جمهوری می گذرد؛  سوی 

انتخاباتی  عمالً کارش را رشوع نکرده است. بحث اصالحات 

از پیش رشط های نخستین تشکیل حکومت وحدت ملی و  که 

رهربان  کار  دستور  از  کم  کم  بود،  پارملانی  انتخابات  برگزاری 

حکومت وحدت ملی خارج شده و فراموش می گردد. 

اصالحات انتخاباتی رشط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی 

دو  میان  سیاسی  موافقت   نامه ی  اصلی  بخش های  از  یکی  و 

در هامن  می   بایست  اولویت  این  به  است.  انتخاباتی  دسته ی 

روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته می  شد، 

با رفع کاستی  ها و مشکالت در روش  ها و اصالح نهادهای  تا 

در  عادالنه  و  سامل  پارملانی  انتخابات  برای  زمینه  انتخاباتی، 

اولویت  این  به  کنون  تا  متأسفانه  اما  می شد؛  فراهم  کشور 

حیاتی رسیدگی نشده؛ در حالی که وقت قانونی کار پارملان به 

آخر رسیده است.

رهربان حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختالف های درونی 

در  را  شش   ماه  از  بیشرت  آن  ها  نرسته   اند.  تیمی  رقابت های  و 

کشاکش این   که چه کسانی و از کدام تیم  ها در رأس و عضویت 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی باشند، گذراندند و هنوز هم از 

این مرحله عبور نکرده  اند.

و اصالحات  مثبت  تغییرات  به  منتج  اقدامی که  کنون هیچ  تا 

باشد،  شده  افغانستان  انتخاباتی  نهادهای  و  نظام  در  عملی 

نهادهای  در  فاسد  مأموران  و  افراد  است.  نگرفته  صورت 

انتخابات  دور  دو  در  گسرتده  تقلب  موجب  که  انتخاباتی 

باقی   سمت های   شان  در  هم  هنوز  شدند،  جمهوری  ریاست 

روند  در  دست   اندازی  و  تقلب  عمق  که  مستندهایی  مانده    اند. 

انتخابات را آشکار می ساختند، به فراموشی سپرده شده و حتا 

آن،  از  گذشته  دارند.  جریان  آن ها  نابودی  برای  تالش  هایی 

که  انتخابات  روند  ناقص  برنامه های  و  میکانیزم ها  بود  قرار 

انتخابات    شدند،  روند  در  منفی  مداخله ی  و  تقلب  به  منجر 

و  رهربان  سوی  از  نه  تا  کنون  اما  شوند؛  اصالح  و  شناسایی 

نهادهای  سوی  از  هم  نه  و  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 

برده منی   شود. ساختار های  از آن  نامی  عدلی و قضایی، هیچ 

از  پر  میکانیزم های  و  مقرره   ها  و  انتخاباتی  نهادهای  ناقص 

اشکال روند انتخابات، خصوصاً قانون تشکیل و صالحیت    های 

کمیسیون  های انتخاباتی، هنوز هم به قوت رس جای خود باقی 

حکومت،  تشکیل  از  پس  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  و  اند 

حتا این نهادها و شیوه ی ناکارآمد و آغشته به فساد را هم مورد 

تردید قرار نداده    اند.

بر  برگزار می شد.  پارملانی کشور  انتخابات  باید  قانون،  بنیاد  بر 

ماه ها  روند  این  و مقدمات  برنامه     ریزی ها  بایستی  اساس،  این 

بد نام  مسئوالن  می شد،  آغاز  انتخاباتی  نهادهای  در  پیش 

کمیسیون  های انتخاباتی برکنار می شدند و برای سازماندهی و 

اجرای یک انتخابات دیگر برنامه    ریزی می گردید.

و  انتخاباتی  کمیسیون های  بدنام  مسئوالن  برکناری  بدون 

در  ناقص  قوانین  و  میکانیزم ها  روش  ها،  که  این که  بدون  نیز 

قابل  و  سامل  انتخابات  برگزاری  شوند،  اصالح  انتخابات  روند 

جمهوری  ریاست  انتخابات  رسوایی  نیست.  امکان    پذیر  قبول 

گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه  های ناقص و حاصل کار 

مسئوالن مفسد و ناکارآمد کمیسیون های انتخاباتی می   باشند؛ 

مسئوالنی که خود عمداً و آگاهانه زمینه ی مداخله  های منفی را 

به نفع تیم های خاص انتخاباتی فراهم می  کردند و عمالً خود 

در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.

ناقص  میکانیسم های  و  قوانین  اصالح  بدون  بنابراین، 

بلکه  منی شود،  پاسداری  مردم  خواسته های  از  انتخاباتی، 

و  دموکراسی  بقای  برای  حیاتی  رضورت  یک  آن  عملی کردن 

دوام مردم   ساالری در کشوراست.
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تاریخ پرنوسان افغانستان 
از نقاط مورد توجه سیاست  افغانستان برای سال ها یکی 
خارجی ایاالت متحده  بوده و هم اتحاد شوروی سابق.  
تا حدود زیادی باور بر این است که تهاجم شوروی در 
اواخر دهه ی ۱970 بود که سرانجام زمینه ی فروپاشی آن 

را فراهم کرد. 
پناهگاه های  از  به عنوان یکی  این کشور  از آن که  پس 
متحده  ایاالت  شد،  شناخته  الدن  بن  اسامه  احتمالی 
افغانستان را به صحنه ی اصلی تیاتر جنگ علیه تروریزم 
و  القاعده  با  ارتباط  داشتن  طالبان  آن که  با  کرد.  تبدیل 
ایاالت  می کردند،  رد  کشور  این  در  را  الدن  بن  اقامت 
بیشتر از یک دهه  به تهاجم نظامی زد که  متحده دست 

طول کشیده است. 
تهاجم،   این  آغاز  چگونگی  با  مرتبط  مسایل  از  گذشته 
اول  در  آنچه  از  بیشتر  افغانستان  در  جنگ  شک  بدون 
مردم  عالقه ی  واقع،  در  است.  شده  دوام دار  بود،  منظور 
عادی ایاالت متحده به این جنگ در سرزمینی که ظاهرا 
ارتباط خیلی کم با آنان دارد، اندکی ضعیف شده است. 
این واقعیت زمانی آشکارتر و جدی تر می شود که مانور 
نظامی ایاالت متحده در عراق هم چنان ادامه دارد، جاییکه 
در اول کمتر کسی از آغاز جنگ در آن حمایت می کرد 
و جنگ در عراق از آن به بعد،  هرروز نحس تر و برای 

جهانیان نامطلوب تر شده است. 
به  توجه  با  داعش  صعود  درباره ی  کرزی  دیدگاه های 
چنین پس زمینه ای باید در نظر گرفته شود. اما این رییس 
گروه  این  اگر  که  می گوید  صراحت  با  سابق  جمهور 
کند،  باز  خود  برای  پایی  جای  این کشور  در  آدم خوار 
تهدید آن نگران کننده و جدی ست. او در مصاحبه اش 
با شبکه ی تلویزیونی روسیه ی امروز )RT( گفته است که 

ماهیت داعش با [فرهنگ] افغانستان بیگانه است و اگر این 
گروه بتواند جایگاه برجسته ای برای خود پیداکند،  آن گاه 

می تواند سبب بی ثباتی جدی گردد. 
نظرات مبهم کرزی درباره ی افغانستان 

در  ظاهرا  که  کرد  مطرح  را  اتهامی  هم چنان  کرزی 
ربط  داعش  تروریستی  با گروه  را  نیروهای خارجی  آن 
افغانستان  با  این که ماهیت داعش  بیان  با  می داد. کرزی 
منطقه  در  داعش  صعود  که  داشت  اظهار  است،   بیگانه 
نشان دهنده ی دخالت  و حمایت نیروهایی ست که توسط 
خارجی ها حمایت می شوند. کرزی گفت که این یعنی 
ویژه،   به  منطقه،  ساختن  بی ثبات  برای  آشکار  تالش 

آسیای مرکزی،  چین و روسیه. 
نکته ی مهم این بود که مخاطب صحبت های کرزی روسیه 
ستون  اکنون  که  هستند  کشور  دو  این  و  بودند  چین  و 
فقرات یک بلوک جدید قدرت را تشکیل می دهند که 
در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شوند. کشورهای 
  )BRICS(ظهور حال  در  اقتصادهای  اتحادیه ی  عضو 
برازیل، روسیه، هند،  چین و افریقای جنوبی( در مخالفت 
با نظم کهنه ی جهانی شکل گرفته توسط اجماع انگلیس-

امریکا و اتحادیه ی اروپا-ناتو موضع آشکار دارند. 
با آن که تاکنون کشورهای عضو بریکس قادر به تضعیف 
موقف غالب ساختار سنتی قدرت نبوده است، اما احتمال 
می رود که در آینده کشورهای این اتحادیه ی اقتصادی 
اساس گزارش های  بر  بیشتر گردند.  نفوذ  اعمال  به  قادر 
صندوق بین المللی پول )IMF( چین با داشتن بزرگترین 
تولید ناخالص ملی در کره ی زمین، از ایاالت متحده پیشی 
گرفته است و رشد اقتصاد آن در سال های اخیر در اوج 

بوده است. 
چین با همکاری با کشورهایی مانند روسیه، برازیل و هند 
امیدوار است که یک بلوک جدید قدرت از کشورهایی 
دیگر  و  انرژی  و  عظیم اند  منابع  دارای  که  کند  ایجاد 
امتیازات آنان را در یک موقعیت قوی برای چانه زنی در 
سطح جهانی قرار خواهد داد. در مرکز اهداف کشورهای 
کردن  فراهم  گروه،  این  کنونی  فعالیت های  و  بریکس 
فرصت برای کشورهایی قرار دارد که این گروه را قادر 
سازند در نهادها و ساختارهای اقتصادی بین المللی مانند 
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش مرکزی تری 

را بازی کنند. 
اگر کشورهای عضو بریکس از داشتن نقش قوی تر در 
ساختارهای  نهادهای که پس از توافق نامه ی بریتون وودز 
داشته  باز  اند  تشکیل شده   )BReTTon WoodS(
شوند، آنگاه روسیه و چین می توانند به جای آنها،  خود 
بانک مرکزی تأسیس کنند. در واقع، چنین پیش بینی ای 
در آینده، پیش از این گزارش داده شده است و نیز گفته 
حال  در  سرعت  به  بریکس  عضو  کشورهای  که  شده 
جمع آوری طال هستند تا هم در برابر جنگ های واحدهای 
پولی، خود را محافظت کنند و نیز از آن برای معرفی یک 
این  کنند.  استفاده  آینده  در  پشتیبانی طال  با  پولی  واحد 
دیدگاه دومی بیشتر شبیه یک حدس است، اما مشخص 
این است که روسیه، چین و هند به جمع آوری و ذخیره ی 

طال به سرعت ادامه می دهند. 
حذف روسیه و چین

امور  صحنه ی  از  چین  و  روسیه  حذف  برای  تالش 
بین المللی در همین هفته ی گذشته خیلی واضح به چشم 
نمایندگان روسیه در کنفرانس مافوق سری  آمد. غیبت 
 )BIldeRBeRg ConFeRenCe( بیلدربرگ 
توجه همه را به خود جلب کرد و این درحالی است که 
نشست های گروه جی g( 7-7( بدون نمایندگان روسیه و 

چین به صورت طبیعی برگزار می شود. 
محور  بر  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  که  آنجای  از 
تعیین شده متمرکز است، روسیه و چین آشکارا  اهداف 
با  کرزی  گماشت.  خواهند  همت  جدید  مسایل  براین 
اشاره به شگاف موجود بین این دو گروه، روسیه و چین را 
درباره ی آینده ی شان هشدار می دهد. این اشاره ی کرزی 
یک موضوع جیوپولتیکی ست که در سال ها و دهه های 

آینده از اهمیت فزاینده ای برخوردار خواهد شد. 
داعش پول عملیاتش را از طریق تجارت مواد 

مخدر به دست خواهد آورد
در عین زمان، با گسترش فعالیت های داعش، گفته شده 
است که این گروه تالش دارد با دسترسی به مواد مخدر 
به منبع مالی جدیدی برای عملیات هایش در سطح جهان 
است  افغانستان  تولید  بزرگترین  مخدر  مواد  یابد.  دست 
این کشور،  در  سال های حضورش  در  متحده  ایاالت  و 
درباره ی کنترل، کشت و قاچاق مواد مخدر بی توجه بوده 

است. 
ادعاهای  بودن  نادقیق  یا  بودن  دقیق  نظرداشت  در  بدون 
آینده ی  در  افغانستان  که  است  این  واضح  اما  کرزی، 
جیوپولتیک  بازی های  شطرنج  تخته ی  قابل پیش بینی 

منطقه ای باقی خواهد ماند. 

33 روسیه و چین از افغانستان
 با تهدید نفوذ دولت اسالمی روبرو هستند

دوشنبه
25 جوزا
1394

سال چهارم
شماره  859

  

اولین سالگرد 24 جوزای پارسال را برای عالی جناب رییس جمهور، رییس 
اجرائیه، معاونین طرفین، مشاورین معاونین طرفین، محافظین مشاورین 
معاونین طرفین، دوستان و دشمنان محافظین مشاورین معاونین طرفین و 
همین طور برای دوستان و دشمنان رییس جمهور، رییس اجرائیه، معاونین 
طرفین و مشاورین معاونین طرفین از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته، 
برای این همه آدم طول عمر، عرض صحت، عمق کار و ارتفاع خرد آرزو 
امیدوارم  ام.  آرزوهایم نمی رسم، شرمنده  به  این که معمواًل من  )از  دارم 

ببخشید!(. 
24 جوزای پارسال یاد تان است؟ پارسال در بیست و چهارم جوزا، کارهای 
مختلفی صورت گرفت. انگشتان یک تعداد از هم وطنان ما قطع شد و این 
اتفاق برای طالبان مبارک بود، برای مردم چیزی جز درد به ارمغان نیاورد، 

برای حکومت تقریبًا بی تفاوت تمام شد. 
در 24 جوزای سال پار، دستور صادر شد که شکم گوسفندان سیر شود، 
به قدرت رسید،  بازی های سیاسی شد،  وارد  خوب سیر شد! گوسفندان 
میمون  و  مبارک  گوسفندان  برای  پس  کرد،  قبضه  را  منابع  و  امکانات 
است. مردم هر روز گرسنه و گرسنه تر شد، دوباره برای مردم چیزی جز 
درد به ارمغان نیامد! رییس جمهور از این مسئله خرسند، رییس اجرائیه را 

نمی دانم چه کشید، احتمااًل درد کشیده باشد، آری؟! 
در 24 جوزای پارسال، جامعه جهانی کمک کرد که افغانستان انتخابات 
شفاف، سالم و مثبت داشته باشد، میلیون ها دالر کمک کردند. انتخابات نه 
شفاف بود، نه سالم و نه مثبت! گرچه بعد از انتخابات تا ماه ها کارشناسان 
آن را انتخابات گوسفندی می خواندند اما به نظر من، انتخابات پارسال، 
افغانی  نوع  از  اما  انسانی  شدیداً  انتخابات  که  نه  گوسفندی  انتخابات 
اما  خون  افغان ها  از  تعداد  یک  جگر  افغانی،  انتخابات  این  در  بود.  اش 
از یک تعداد دیگر آخ جون!! شد. جامعه ی جهانی حدوداً اسهال شد. پس 
انتخابات افغانی پارسال، برای یک عده مبارک و میمون تمام شد، برای 
عده ی دیگر از افغان ها و جامعه ی جهانی چنان تمام شد که شما می توانید 

آن را از اسهال شدن جامعه ی جهانی درک کنید! 
در  هیچ گاهی  آمار  که  هرچند  می گذرد.  انتخابات  آن  از  سال  حاال یک 
افغانستان قد نکشید و جا باز نتوانست اما گراف بیکاری صعودی، فاصله 
نان و مردم به اندازه ی یک کیلومتر عمودی و امید به آینده روز به روز در 
حالت سقوطی قرار می گیرند. در عرصه ی امنیت که داعش رسیده، کار 
داعش و طالب به ربایش، کار مردم به خواهش و کار دولت به سازش 
کارآی  و  متعهد  صادق،  پارلمان  به  را  موارد  این  تمام  دارد  جا  رسیده. 
افغانستان تبریک بگوییم. آقا وکیل نگو درد سل بگو! نماینده نگو رباینده 
بگو! پارلمان نگو، چورلمان بگو! مجلس نگو، مفلس بگو! دزد بگو! اتهام 
قاچاق و رشوه خواری هم بماند سرجایش که هیچ یکی مرد نشد اتهام 

وارده برخود را دفع و رفع نماید! 
در فاصله ی یک سال، منفکی ها تقریبًا ملی، تقرری ها تقریبًا خانواده گی 
و داستان تقرر والی ها حیثیتی شده و به خیمه بازی  رسیده اند. این وضع 
را حتی می توان به حامیان آن های که علم را بدست امرخیل داد و شکم 
گوسفندان را پر کرد، تبریک گفت. پس تبریک باشد! ملت افغانستان، اما 

هنوز هم سلحشور، غیور، مومن و فداکار تشریف دارند. 
بعد از 24 جوزای پارسال، حکومت، وحدت ملی شد. اختالف ها به شدت 
ِعلّی شد. جالب این جاست که امرخیل جایزه ی بهترین شخصیت سال را 
از طرف یک نهاد دریافت کرد. حاال تصور کنید ایشان در انتخابات بعدی 
وارد میدان رقابت شده و رییس جمهور این مملکت شود. وحدت ملی را 
می توان شرکای وحدت ملی تبریک گفت و اختالف هایش را به دشمنان 

مردم! سهم مردم هنوز هم رنجی است که هر شب و روز باید بکشند. 
بعد از 24 جوزای پارسال، انتخابات پارلمانی به مشکل خورده، جیب دولت 
خالی، عالی جناب دنبال ماست مالی و وضع وکال مثل همیشه عالی! برای 
قانون تسلیت و برای قانون گذاران مست و مجریان پست از حاال تا هر 
زمانی که هست، تهنیت باد! صداقت، شهامت، و متانت هم بماند برای 

قیامت. راستی ترکیب زندانی ها نمادی از وحدت ملی نشده هنوز؟ 
بعد از 24 جوزای سال پار، شمال کشور جنوب شده، یک عده مشوش 
اما یک عده ی دیگر می خندند و می گویند که خوب شده! زندان طبیعی 
والیات مرکزی که قرار بود بشکند، نشکست. نمایندگان این والیات به 
جای این که از یخن رییس جمهور بگیرد و بپرسد که وقتی مرد شکستن 
این زندان نیستی، چرا قول دادی، چسبیده به جان زهیر مظلوم و خانم 
مرادی مظلوم تر! بامیان می سوزد، مهم نیست! چهار وکیل و استاد خلیلی 

نسوزد، مهم است. 

خبرنگار ناراضی

جوزای پارسال،
 یک ساله شد!

حامد کرزی گفته است که صعود گروه دهشت افگن دولت اسالمی )داعش( در افغانستان می تواند روسیه و چین را تهدید کند. 
هادی دریابی

valuewalk :برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: کرستوفر موریس منبع

گذشته از مسایل مرتبط با چگونگی 
این تهاجم،  بدون شک جنگ در  آغاز 
اول  در  آنچه  از  بیشتر  افغانستان 
در  است.  شده  دوام دار  بود،  منظور 
ایاالت  عادی  مردم  عالقه ی  واقع، 
سرزمینی  در  جنگ  این  به  متحده 
آنان  با  کم  خیلی  ارتباط  ظاهرا  که 
این  است.  شده  ضعیف  اندکی  دارد، 
جدی تر  و  آشکارتر  زمانی  واقعیت 
ایاالت  نظامی  مانور  که  می شود 
ادامه دارد،  متحده در عراق هم چنان 
آغاز  از  کسی  کمتر  اول  در  جاییکه 
جنگ در آن حمایت می کرد و جنگ در 
از آن به بعد،  هرروز نحس تر  عراق 
شده  نامطلوب تر  جهانیان  برای  و 

است. 

چین با همکاری با کشورهایی 
مانند روسیه، برازیل و هند 

امیدوار است که یک بلوک جدید 
قدرت از کشورهایی ایجاد کند که 

دارای منابع عظیم اند و انرژی 
و دیگر امتیازات آنان را در یک 

موقعیت قوی برای چانه زنی 
در سطح جهانی قرار خواهد 

داد. در مرکز اهداف کشورهای 
بریکس و فعالیت های کنونی این 

گروه، فراهم کردن فرصت برای 
کشورهایی قرار دارد که این 

گروه را قادر سازند در نهادها و 
ساختارهای اقتصادی بین المللی 
مانند صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی نقش مرکزی تری را 

بازی کنند. 



است  قرار  افغانستان  پارلمان  فعلی  دوره ی 

تا  کشور  این  حکومت  اما  یابد؛  پایان  به زودی 

کنون نتوانسته تاریخی را برای برگزاری انتخابات 

تازه تعیین کند و این امر نگرانی ها در باره ی یک 

خالی احتمالی سیاسی را افزایش داده است.

پارلمان  پنج ساله ی  دوره ی  که  آن جایی  از 

برسد،  پایان  به  به زودی  است  قرار  کشور  این 

بحران  یک  مورد  در  فزاینده ای  نگرانی های 

دارد.  وجود  جنگ زده  کشور  این  در  تازه  سیاسی 

حکومت افغانستان هنوز تاریخی را برای برگزاری 

امر  این  و  است  نکرده  تعیین  تازه  انتخابات 

قانون گذاران  میان  در  بحث هایی  که  شده  باعث 

این  پارلمان  مشروعیت  باره ی  در  کارشناسان  و 

پایان  آن  دوره ی  بعد  هفته  دو  از  کمتر  که  کشور 

قانون   83 ماده ی  به  نظر  شود.  مطرح  می یابد، 

در  کنونی  نمایندگان  مجلس  اختیارات  اساسی، 

جدید،  مجلس  کار  به  آغاز  از  پس  جون  ماه   22

پایان می یابد.

برای  اصل  در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  هرچند 

اما  بود؛  شده  برنامه ریزی  جاری  سال  آپریل  ماه 

سیاسی  جناح های  میان  موافقت  عدم  دلیل  به 

اشرف  جمهور  رییس  حکومت  کشور،  در  مختلف 

نتیجه،  در  برگزار کند.  را  انتخابات  نتوانست  غنی 

جدید  پارلمان  یک  نبوده اند  قادر  افغانستان  مردم 

انتخاب کنند.

مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور،  نورمحمد 

انتخابات افغانستان گفت: »از دید ما، اگر وضع 

بدین منوال ادامه یابد، دموکراسی افغانستان دیر 

از حکومت و جامعه ی جهانی  او  پایید«.  نخواهد 

برگزاری  برای  وقت  زودترین  به  را  زمینه  خواست 

انتخابات فراهم کنند.

نقض قانون اساسی؟

افغانستان   مجلس  نماینده ی  بشردوست،  رمضان 

وضعیت را »فاجعه بار« توصیف می کند و در مورد 

اساسی  قانون  نقض  و  احتمالی  سیاسی  خالی 

با دویچه  در مصاحبه  بشردوست  هشدار می دهد. 

در  باشیم،  نداشته  را  مردم  تأیید  »اگر  گفت:  وله 

آن صورت پس از 22 ماه جون هر تصمیمی را که 

بگیریم، مشروعیت نخواهد داشت«. 

اما همه ی نمایندگان مجلس با بشردوست دیدگاه 

نماینده ی  عظیمی،  محمد فرهاد  ندارند.  مشترک 

می کند  استدالل  بلخ  شمالی  والیت  از  مجلس 

با  را  پارلمان  اختیارات  پایان  اساسی  قانون   که 

به گفته ی  ارتباط داده است و نظر  تازه  انتخابات 

نکند،  کار  به  آغاز  جدید  پارلمان  که  زمانی  تا  او، 

کار او مشروعیت دارد.

نهاد/ یک  نبود  افغانستان  در  مشکل  این حال،  با 

قانون  شرایط  این گونه  در  که  است  سازمانی 

اساسی را تصریح کند. کمیسیونی که قرار بود به 

و  است  نشده  ایجاد  هنوز  ایجاد شود،  این هدف 

تفسیر  شده  باعث  امر  این  می گویند،  کارشناسان 

داشته  وجود  اساسی  قانون  ماده های  از  متفاوتی 

باشند.

فقدان راه حل واقع بینانه

رییس  که  می دهد  توضیح  اساسی  قانون  هرچند 

پارلمان  کاری  اختیارات/دوره ی  می تواند  جمهور 

انتخابات  مقام های  اما  کند؛  تمدید  تا چهار ماه  را 

نمی تواند  امر  این  که  می دهند  هشدار  افغانستان 

با اشاره به بودجه،  مشکل کنونی را حل کند. نور 

آمادگی  »اگر  گفت:  امنیتی  مسایل  و  کارمند 

حد اقل  کنیم،  آغاز  امروز  را  انتخابات  برگزاری 

تازه  انتخابات  یک  تا  داریم  نیاز  زمان  یک سال 

اوضاع  که  حالی  »در  افزود:  او  کنیم«.  برگزار 

جهانی  جامعه ی  و  می شود، حکومت  بدتر  امنیتی 

منابع مالی را در اختیار ما قرار نداده اند و برنامه ی 

مشاهده  جمهور  رییس  توسط  هنوز  ما  اصالحی 

نشده است«. 

انتخابات پارلمانی در تقویت دموکراسی شکننده ی 

ریاست جمهوری  انتخابات  از  به ویژه پس  کشور، 

سایه  آن  بر  گسترده  تقلب  اتهام های  که   2014

کرد.  خواهد  ایفا  حیاتی  نقش  یک  نیز  انداخت، 

صرف  انتخابات  این  نتیجه ی  روی  کشمکش 

پادرمیانی  متحده  ایاالت  که  یافت  پایان  زمانی 

کرد و این امر به ایجاد حکومت وحدت ملی منجر 

شد و اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله 

هر  شد.  تعیین  اجرایی  رییس  او،  رقیب  عبدالله، 

انتخابات  در سیستم  که  کردند  توافق  آن ها  دوی 

اصالحات بیاورند تا از تقلب در انتخابات پارلمانی 

جلوگیری شود.

جای خالی پیشرفت واقعی

کار آمدن  روی  از  ماه  ده  از  پس  حتا  این حال،  با 

اختالف ها  دلیل  به  غنی،  جمهور  رییس  حکومت 

انتخاب  باره ی  در  عبدالله  و  غنی  میان  میان 

هیچ  انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  رییس 

حقمل،  حمیرا  نمی شود.  دیده  واقعی ای  پیشرفت 

»ما  گفت:  وله  دویچه  به  کابل  دانشگاه  استاد 

یک  یا  پارلمان  یک  یکی،  موجودیت  بدون 

حکومت نا مشروع خواهیم داشت«. در صورتی که 

بر  نمی تواند  باشد«،  نداشته  مشروعیت  »پارلمان 

کارهای حکومت نظارت داشته باشد.

افغانستان  اگر  که  می دهند  هشدار  کارشناسان 

نیابد،  از این وضع  به موقع راهی برای بیرون رفت 

این به معنای یک عقب گرد کالن برای افغانستان 

 14 جریان  در  که  بود  خواهد  جهانی  جامعه ی  و 

راستای حمایت  در  را  دالر  میلیاردها  سال گذشته 

از روند دموکرا تیک در این کشور جنگ زده هزینه 

در  حکومت  ناکامی  گزارش ها،  قرار  است.  کرده 

تعویق  به  که  انتخاباتی  برگزاری  تاریخ  تعیین 

کمک کننده ی  چندین  اکنون  همین  است،  افتاده 

و  مالی  کمک های  تا  است  واداشته  را  خارجی 

توسعه ای شان را کاهش بدهند.

فمینیسم موج دوم: اواخر قرن بیستم- 2
در حقیقت ایده آلی که مورد نظر دوبوار است، 
احتمالی  آینده ی  از  جذابی  تصویر  نمی تواند 
ما باشد. با این حال، او به درستی اضافه می کند 
که تعداد بسیاری از زنان به امتیازاتی که زنانگی 
حالی  در  مانده اند؛  وفادار  می دهد،  آن ها  به 
محدودیت هایی  از  مردان  از  زیادی  تعداد  که 
بر زنان تحمیل می کند، خوشنود  که »زنانگی« 
آینده ای  و  گذشته  میان  زنان  امروز،  هستند. 
هم  از  تجربه ناشده   هنوز  و  دشوار  اما  محتمل 

گسسته اند.
ارزش ها  از  که  فمینیستی  هر  با  همواره  دوبوار 
می کرد،  حمایت  زنان  خاص  فضیلت های  و 
مخالف بود و با قاطعیت هرگونه ایده آل سازی 
می کرد.  رد  را  »زنانه«  خاص  ویژگی های  از 
فمینیسم،  نوع  این  از  حمایت  داشت،  باور  او 
که  بود  خواهد  افسانه ای  با  موافقت  بر  داللت 
به  زنان  محدود ساختن  برای  و  مردان  »توسط 
وضعیت سرکوب شده ی شان اختراع شده است. 
برای زنان مسئله ی اصلی نه ابراز وجود به عنوان 
به  انسانی  به موجودی  تبدیل شدن  بلکه  »زن«، 

تمام معنا است«.
از  تعدادی  منتقد  هم چنان  دوبوار  گرچه  اما 
تأثیر  اما تحت  ماند؛  باقی  فمینیسم  نگرش های 
»جنبش رهایی زنان )MLF(« قرار گرفت و در 
1972 در مصاحبه ای پذیرفت که او باور دارد:

آمدن  از  پیش  که  است  ضروری  »این 
داریم،  را  رسیدنش  رویای  که  سوسیالیسمی 
برای جایگاه حقیقی زنان مبارزه کنیم... حتا در 
به دست  برابری هنوز  این  کشورهای سوسیال، 
سرنوشت شان  باید  زنان  بنابراین،  است.  نیامده 

را در دست های خودشان بگیرند«. 
دوبوار یکی از زنانی بود که مانیفیست 1971، 
برای  که   »MLF« گروه  توسط  تهیه شده 
را  می کردند  مبارزه  جنین  سقط  قانونی شدن 
این که »من سقط  با اعالم  امضا کرد. 343 زن، 
زنان  تمام  برای  را  حق  این  و  داشته ام  جنین 
به  کردند.  امضا  را  مانیفیست  این  می خواهم«، 
)به شیوه ای  تأکید می کرد  او همواره  هر حال، 
هرگز  خودش  او  که  متقاعدکننده(  چندان  نه 
تجربه ای شخصی از »دشواری هایی« که زنان با 
آن مواجهند نداشته و از سرکوبی که به روشنی 
رها  گرفته   تحلیل  به  دوم«،  »جنس  کتابش،  در 

بوده است:
بیست  سن  از  )دیگران(،  برخالف  من،  »خود 
خاطر  به  که  رنجی  هر  از  رها  بعد،  به  سالگی 
مزایای  از  باشد،  شده  تحمیل  من  بر  زنانگی ام 
هر دو جنس استفاده کرده ام... اطرافیانم، هم با 
نویسنده ای همکار و هم تراز  مانند  من رفتاری 
خودشان در دنیای مردانه  داشته اند و هم مانند 
به  دقیقاً  من  کرده اند...  برخورد  من  با  زن  یک 
تشویق  متفاوتم  و  ممتاز  موقعیت  همین  خاطر 
به  موقعیت  این  شدم.  دوم«  »جنس  نوشتن  به 
من اجازه داد تا در آرامش اندیشه هایم را ابراز 

کنم«.
دوبوار-  چهارجلدی  خودزندگی نامه ی  اما 
زندگی،  کمال  وظیفه شناس،  دختری  خاطرات 

قدرت شرایط  و تمام آنچه گفته و انجام شده- 
و هم چنان کتابی که در 1964 در مورد مادرش 
نوشت و به شکل عجیبی آن را »مرگی آسان« 
نام نهاد، ما را با جزئیاتی منحصر به فرد، به شکلی 
تأثیرگذار،  شدیداً  و  باصراحت   توجه  قابل 
شخصی  تجربه های  سراسر  در  سیاحتی  به 
به عنوان  البته او هرگز خود را  خودش می برد. 
او  اما  نمی کند؛  معرفی  دیگران  برای  الگویی 
زندگی اش را به عنوان نمونه ای موفق از این که 
»مفعول،  زنانه اش،  نقش  از  دختری  چگونه 
تا  او  می داند.  است،  گشته  رها  دیگری« بودن  
موضع  زنان،  مسایل  بر  تمرکز  مورد  در  حدی 
دفاعی دارد و می گوید که »بعضی از ما )زنان( 
هرگز در زنانگی، ناسازگاری یا مانعی احساس 
زنی  که  وقتی  که  می پذیرد  او  اما  نکرده ایم«. 
که  است  اجتناب ناپذیر  می گیرد،  به دست  قلم 
برای ضربه خوردن  است  کرده  فراهم  »میله ای 
یک  با  آن ها  هستی،  جوانی  زن  اگر  آن...  با 
پیرزنی  اگر  می کنند.  شوخی  تو  با  چشمک 
هستی، آن ها با احترام پیش تو سر خم می کنند. 
اما اگر پس از از دست دادن بهار جوانی و پیش 
کنی،  صحبت  سال خوردگی  غبار  رسیدن  از 
خالصه  پاشنه دارت  کفش های  در  همه چیز 

می شود«.
تأثیر خودزندگی نامه ها و هم چنان رمان های او  
بر خوانندگان زن بیشتر بوده و البته مسلم است 
داده  قرار  خطاب  مورد  را  آن ها  نیز  بیشتر  که 
است؛ چرا که احتماالً برخالف عزم آگاهانه ی 
آن ها  که  است-  اجتناب ناپذیر  دوبوار- 
درماندگی ها و عدم اطمینان او را ، چه در باره ی 
رابطه ی طوالنی مدتش با ژان پل سارتر، چه در 
مورد نویسنده ی آمریکایی نلسون آلجران یا در 

مورد مادرنبودنش  )از ذهنش( فراخواندند.
اما دوبوار تا پایان راه پذیرای تجربه های جدید 
باقی ماند. در 1955، پس از مالقات او و سارتر 
اعتراف  با  را  طوالنی«  »راه پیمایی  او  چین،  از 
را  باره ی جهان  »تمام دیدگاه من در  این که  به 
که  کرد  درک  و  نوشت  داد«  قرار  تأثیر  تحت 
»آسودگی و رفاه غربی تنها یک امتیاز محدود 
»عصر  او،  تیوریک  مهم  متن  آخرین  است«. 
بهترین  می توان  احتماال  را   »)1970( قدیم 

کتابش تلقی کرد.
کتاب »افسانه ی زنانه )1963(« از بتی فریدمن، 
مناطق  در  که  شاد«  خانه دار  »زنان  اسطوره ی 
زندگی  آمریکایی  شهری  حومه ی  مرفه نشین 
می کردند را درهم شکست. او نوشت که »این 
جوش  یک  مانند  اما  ندارد؛  نامی  هیچ  مشکل 
شاد  رمز  و  پرراز  تصویر  سراسر  بر  چرکین 
ایده ی  است«.  شده  پاشیده  هم  از  آمریکای 
مجله  یک  در  مقاله ای  با  کتاب  این  نوشتن 
آغاز شد که او پس از شرکت در یک میهمانی 
نوشت.  هم کالسی هایش  با  دیدار  تجدید 
آن جا  در  که  دیگری  زنان  از  جمع  این  در  او 
کاری  چه  می کنید  آرزو  »شما  پرسید:  بودند، 
را در زندگی تان به گونه  ی متفاوت انجام داده 
متوجه  را  او  سوال،  این  به  پاسخ ها  بودید؟« 

ناخشنودی مبهم اما ریشه داری در آن ها کرد.

4     دوشنبه25 جوزا، 1394سال چهارم شماره 859

مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سی و ششم

ترس از خالی سیاسی در افغانستان

می دهد  توضیح  اساسی  قانون  هرچند 
اختیارات/ می تواند  جمهور  رییس  که 
دوره ی کاری پارلمان را تا چهار ماه تمدید 
افغانستان  انتخابات  مقام های  اما  کند؛ 
نمی تواند  امر  این  که  می دهند  هشدار 
مشکل کنونی را حل کند. نور با اشاره 
به بودجه، کارمند و مسایل امنیتی گفت: 
»اگر آمادگی برگزاری انتخابات را امروز 
نیاز  زمان  یک سال  حد اقل  کنیم،  آغاز 
داریم تا یک انتخابات تازه برگزار کنیم«. 
امنیتی  اوضاع  که  حالی  »در  افزود:  او 
بدتر می شود، حکومت و جامعه ی جهانی 
منابع مالی را در اختیار ما قرار نداده اند 
توسط  هنوز  ما  اصالحی  برنامه ی  و 

رییس جمهور مشاهده نشده است«. 
انتخابات پارلمانی در تقویت دموکراسی 
از  پس  به ویژه  کشور،  شکننده ی 
که   2014 جمهوری  ریاست  انتخابات 
سایه  آن  بر  گسترده  تقلب  اتهام های 
ایفا  حیاتی  نقش  یک  نیز  انداخت، 
خواهد کرد. کشمکش روی نتیجه ی این 
که  یافت  پایان  زمانی  صرف  انتخابات 
امر  این  و  پادرمیانی کرد  ایاالت متحده 
به ایجاد حکومت وحدت ملی منجر شد 
و اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و 
اجرایی  او، رییس  رقیب  عبداهلل عبداهلل، 
تعیین شد. هر دوی آن ها توافق کردند 
اصالحات  انتخابات  سیستم  در  که 
بیاورند تا از تقلب در انتخابات پارلمانی 

جلوگیری شود.

منبع: دویچه وله

نویسنده: مسعود سیف الله

برگردان: حمید مهدوی
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یادداشت های سخیداد هاتف

از آن جا که یک  ماه پیش روز مادر بود و یک هفته قبل در کمال شگفتی 

روز مادر بود و پریروز در اوج حیرت باز روز مادر بود و یک ماه بعد 

روز مادر است، ما تصمیم گرفتیم با یک مادر نمونه در فرهنگ واالی 

افغانستان گفت و گو کنیم:

ما: سالم علیکم!

مادر نمونه: ووی چه قدر بی حیا، به زن سالم می دهد.

ما: ببخشید، چون روز مادر بود، گفتیم چهار کلمه از شما بشنویم.

مادر نمونه: شما خبرنگار هستید؟

ما: بلی.

مادر نمونه: خوب، سالم به بینند گان تلویزون شما که به ما وقت دادند 

چند صباحی در خدمت شان باشیم...

ما: ببخشید، از تلویزیون نیامده ایم. روزنامه است.

مادر نمونه: پروا ندارد. این پخچک که پیشانی اش مثل میدان هوایی 

کالن است، از پشت سرتان با آن توف توفک پالستیکی اش جیشت 

جیشت برق می انداخت، فکر کردم از تلویزون آمدینک.

ما: نه نه، ایشان عکاس ماست.

مادر نمونه: این مردکه است یا زنکه؟ ابروهای خود را چیده. لب های 

خود را به خیالم سرخ کرده.

ما: معذرت می خواهم، از موضوع دور نشویم. به نظر شما مادران 

افغان چرا در سطح جهان بی نظیر ند؟

مادر نمونه: بی نظیرند؟ تو یک دفعه بیا به خانه ی ما که من مادر بی نظیر 

را به تو نشان بدهم. مادر من از سر صبح که نق می زند تا نصف شب 

و زند گی را سر من جهنم کرده، بی نظیر است؟

ما: البته منظور ما به صورت کل است.

مادر نمونه:  به صورت کل چیست دیگر؟ همسایه ی ما مادر عبدو 

است. روزی نیست که سر بام برآمده و خلق را بی آب نکند. 

ما: شاید، ولی منظور ما در کل مسأله ی مادریت است که خیلی ارزش 

دارد.

مادر نمونه: پوف! مادریت است که خیلی ارزش دارد! همسایه ی دیگر 

ما مادر عسالن است که فقط مانده که تنبان همسایه ها را به سر شان 

لنگی بزند.

ما: درست است، ولی همه که یک رقم نیستند. مثال همین خود شما 

امسال از طرف یک مؤسسه ی معتبر بین المللی به عنوان مادر نمونه 

انتخاب شدید. خوب، شما هم در همان کوچه ای زند گی می کنید که 

مادر عبدو و مادر عسالن زند گی می کنند.

مادر نمونه: من مادر نمونه انتخاب شدم، ولی من مادر نیستم. من حتا 

هنوز عاروسی نکرده ام.

ما: یعنی شما می گویید که اصالً مادر نیستید؟

مادر نمونه: فارسی گفتم دیگر. پنبه زیاد گذاشته اید. 

ما: معذرت، متوجه نشدم.

مادر نمونه: گفتم پنبه زیاد گذاشته اید در گوش تان. می گویم من مادر 

نیستم، باز سوال می کنید. به این ماه جبینت هم بگو زیاد عکس نگیرد. 

پیشانی نیست، صحرای افریقاست.

ما: پس چه طور ممکن است شمایی که می گویید مادر نیستید، مادر 

نمونه شده اید؟

مادر نمونه: پوف! سوال را ببین. قند من، تو فکر می کنی این خانم هایی 

که جایزه ی حقوق بشر و آزادی بیان و نمی دانم جایزه ی فالن و بهمان 

می گیرند، چه کار می کنند؟ مادر نمونه انتخاب می کردند و من هم نام 

دادم. تالش زیاد کردیم و دوستان و آشنایان زحمت کشیدند، رای ما 

زیاد شد و شدیم مادر نمونه. فایده هم نکرد. به سر یماگک برادرکم 

قسم اگر یک ِقران داده باشند. نقص کردم. هر جا می روم، مادر نمونه 

مادر نمونه گفته مرا دیوانه می کنند. یک نفر عالقه مند داشتم که حاال 

سرم شک کرده، خود را گم انداخته. مادر نمونه به فرقم بخورد، چانس 

شوهر هم از دست رفت.

ما: تشکر از وقت تان. 

مادر نمونه: پوف! میدان هوایی رفیقت خود را کشت با عکس گرفتن.

معجزه ی مادریت

ارزش های  بین بردن  از  برای  را  زمینه  ورشکسته  اقتصاد 
اخالقی، حاکمیت فساد و جرم و جنایت های اجتماعی 
وضعیت  ورشکسته،  اقتصاد  بارز  نمونه ی  می کند.  مهیا 
منابع  دارای  که  وجودی  با  است.  افغانستان  اقتصادی 
بیمار  و  ما ورشکسته  اقتصاد  اقتصادی هستیم،  باالقوه ی 
است؛ یعنی نه تولید داریم و نه توانایی استفاده از منابع 
رقابت  و  اجتماعی  سیاسی،  تنش های  را.  طبیعی مان 
نخبگان برای ثروت اندوزی از سرمایه ی ملی در چهارده 
افغانستان گسترده تر کرده  سال گذشته دامن فساد را در 
است. حل  این مشکل، کار ساده ای نیست. اختالف های 
از  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  و   بیکاری  فقر،  قومی، 
افغانستان  توسعه ی  فراراه  اصلی  چالش های  جمله ی 
تمامی  از  را  سالم  زندگی  زمینه های  عوامل  این  که  اند 
آینده ساز جامعه  نیروی  که  به ویژه جوانان  افراد جامعه، 
دولتی  اداره های  در  مالی  فساد  است.  گرفته  می باشند، 
تا  می گیرد،  صورت  آن  شکل  بدترین  به  خصوصی  و 
کشورهای  فاسدترین  فهرست  در  افغانستان  که  جایی 

جهان قرار گرفته است.
از  بیشتر  و  دارد  معتاد  میلیون  یک  از  بیش  افغانستان 
90 در صد مواد مخدر جهان را تولید می کند. فاصله ی 
طبقاتی میان فرادستان و فرودستان در جامعه، به گونه  ی 
این  نشان می دهد که  این  باال می رود و  شگفت انگیزی 
این  می کند.  سیر  نابرابر  جامعه ی  یک  سوی  به  جامعه، 
مسئله  و کاهش توانایی های اقتصادی در جامعه، افزون 
سطح  شده ،  جامعه  در  گسترده  فقر  باعث  این که  بر 

اقتصادی جامعه را نیز پایین نگه می دارد.
افغانستان  که  می دهند  نشان  جمع آوری شده  آمارهای 
اقالم   دارد.  صادرات  درصد   5 و  واردات  در صد   95
تشکیل  طبیعی  خام  مواد   بیشتر  را  کشور  این  صادراتی 
می باشد.  صادرات  از  بیشتر  واردات  میزان  و  می دهند 
داری  افغانستان  تأدیات  و  تجارت  بیالنس  هم چنان 
 17 جهان،  سطح  در  است.  بلند  بسیار  منفی  کسر  یک 
نوع منابع کم یاب و ارزشمند طبیعی وجود دارد که 14 
نوع آن را افغانستان دارد و تا کنون ما توانایی استخراج 
نداریم.  را  طبیعی  ارزشمند  منابع  این  از  بهره برداری  و 

و  منطقه  سطح  در  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  توجه 
در  ناامنی  علت  منابع،  این  از  بهره برداری  برای  جهان 
و  شده  سرمایه گذاری  مانع  ناامنی  است.  شده  ما  کشور 
متأثر ساخته و  را  اقتصادی کشور  بر عالوه ، رشد سطح 
گریده  نیز  اجتماعی  دیگر  و چالش های  بیکاری  باعث 

است.
گمرکی  درآمدهای  افغانستان،  داخلی  عواید  بیشترین 
مورد دست برد  نیز  مهم   منبع  این  متأسفانه  اما  می باشند؛ 
شفافیت  عدم  دارد.  قرار  سیاسی  و  اقتصادی  مافیا ی 
از  عایدات  جمع آوری  کهنه ی  سیستم  و  گمرک ها  در 
جمله ی عواملی اند که درآمد این منبع عایداتی به طور 
گمرک ها  در  فساد  نگردد.  جمع آوری  الزم  و  شایسته 
ملی  سرمایه ی  شدن  حیف و میل  باعث  این که  بر  افزون 
را  قاچاقی  و  بی کیفیت  زمینه ی ورود کاالهای  می شود، 
نیز به کشور بیشتر می سازد و این مسئله بدون تردید در 

ورشکستگی اقتصادی ما کمک بیشتری می کند. 
تجارت منطقه ای در توسعه ی افغانستان، کشوری که در 
می باشد،  برخوردار  ترانزیتی  ویژه ی  جایگاه  از  منطقه 
قدرت های  روسیه  و  چین  هند،  دارد.  مهم  نقشی 
این  سرمایه گذاری های  جذب  هستند.  اقتصادی  بزرگ 
زمینه ی  در  را  افغانستان  می تواند  اقتصادی  قدرت های 

توسعه ی اقتصادی کمک کند.
مهم  سردرگمی  کشاورزی،  توسعه ای  برنامه ی  نبود 
که  زراعت  بخش  در  می شود  باعث  که  است  دیگری 
افغانستان می باشد، فعالیت ها  مهم ترین عامل توسعه در 
و برنامه های کارا و چشم گیری وجود نداشته باشد. ایجاد 
کشاورزان  برای  کوپراتیف ها  تقویت  زراعتی،  بانک 
توسعه ی  در  می تواند  آن ها  برای  سردخانه ها  ایجاد  و 
کشاورزی کشور و تقویت زمینه های توسعه ی اقتصادی 
و اجتماعی کمک کند. از آن جایی که امکانات رفاهی 
شهرها  از  روستاها  و  می باشد  محدود  افغانستان  در 
این  تطبیق  دارند،  قرار  دورتر  اقتصادی  بازارهای  و 
برنامه ها و به خصوص ایجاد سرخانه ها به باالرفتن سطح 
بازار  نیز  و  می کند  کمک  کشاورزان  اقتصادی  توانایی 
محصوالت زراعتی را در داخل کشور تقویت می  کند. 

بررسی های  و  مطالعات  که  است  این  دیگر  مشکل 
اقتصادی  سیاست های  آن  اساس  بر  که  دقیق  اقتصادی 
طرح شوند، وجود ندارد؛ چون اقتصاد از حساسیت های 
درست  ارزیابی  و  مطالعات  است.  برخوردار  زیادی 
و  بکشاند  اقتصادی  پیشرفت  به  را  جامعه  می تواند 
اقتصادی  غیرواقع بینانه  ی  نگرش  و  دید  یک  برعکس، 
گردد،  جامعه  یک  اقتصادی  شکست  موجب  می تواند 
پس ماندگی در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

ناشی از عقب ماندگی اقتصادی است.
اقتصاد  به  اقتصاد ورشکسته  از  گذار  برای  راهکار  یک 
سبز  اقتصاد  روی  باید  که  است  این  بالنده  و  تولیدی 
تربیت  سبز،  اقتصاد  از  منظور  شود.  سرمایه گذاری 
توان مندی  به  می تواند  برنامه  این  است.  ماهر  کارگران 
مؤثر  دارد،  زیاد  بشری  نیروی  که  افغانستان  اقتصادی 

تمام شود.
تجدید نظر در سیاست کشاورزی و اقتصادی، حفاظت 
از جمله ی  و حقوق مصرف کنند گان،  از محیط زیست 
راه  بهترین  شود.  توجه  آن  به  باید  که  هستند  مواردی 
توسعه برای کشورهای فقیر و متکی به زراعت این  است 
کند  تغییر  مدرن  به  سنتی  از  آن  کشاورزی  شیوه ی  که 
تیوری های  و  زراعتی  مدرن  وسایل  و  فن آوری ها  از  و 

جدید زراعتی استفاده شود.
از  را  گذار  مرحله ی  دارد  افغانستان  این که  به  توجه  با 
شرایط سنتی به مدرن می پیماید، باید به تقویت تولیدات 
صنعتی داخلی بیشتر توجه شود و نیز سرمایه گذاری در 
رهایشی  و  صنعتی  شهرک های  ایجاد  و  مسکن  بخش 
گسترش  و  کند  تقویت  را  شهرنشینی  روند  می تواند 
شهرنشینی زمینه ی توسعه ی کشور را بیشتر مهیا می سازد.
سیستم حمل و نقل مدرن، ایجاد زیر ساخت های شهری، 
از  زباله ها  مدیریت  و  آب رسانی  مدرن  سیستم  ایجاد 
شهری  توسعه ی  برای  باید  که  اند  نیازهایی  جمله ی 
پایدار،  زیست  محیط  حفظ  معیارهای  با  متناسب 
ساخت  روی  سرمایه گذاری  بگیرند.  قرار  توجه  مورد 
دیگری  اولویت  علمی  و  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها 

است که روند توسعه را در کشور تسریع می بخشد.

اقتصاد ورشکسته ی افغانستان
 و راهکارهای بیرون رفت از آن

احمدنوید نور

مدرن  به  سنتی  شرایط  از  را  گذار  مرحله ی  دارد  افغانستان  این که  به  توجه  با 
نیز  و  توجه شود  بیشتر  داخلی  تولیدات صنعتی  تقویت  به  باید  می پیماید، 

رهایشی  و  ایجاد شهرک های صنعتی  و  در بخش مسکن  سرمایه گذاری 
شهرنشینی  گسترش  و  کند  تقویت  را  شهرنشینی  روند  می تواند 

زمینه ی توسعه ی کشور را بیشتر مهیا می سازد.
ایجاد  شهری،  زیر ساخت های  ایجاد  مدرن،  حمل و نقل  سیستم 

جمله ی  از  زباله ها  مدیریت  و  آب رسانی  مدرن  سیستم 
با  برای توسعه ی شهری متناسب  باید  اند که  نیازهایی 

معیارهای حفظ محیط زیست پایدار، مورد توجه قرار 
دانشگاه ها  ساخت  روی  سرمایه گذاری  بگیرند. 

دیگری  اولویت  علمی  و  تحقیقاتی  مراکز  و 
را در کشور تسریع  روند توسعه  است که 

می بخشد.



کتاب 5 درس بزرگ از بیل گیتس، استیو جابز 
مایکل  و  یوفی  دیوید  نوشته ی  گرو،  اندی  و 
 DaviD B. Yoffie, Michael a. کوزامانو 
انتشارات  شد.  منترش  امریکا  در   cusuMano

را  کتاب  این    harpercollins کولینز   هرپر 
آن  از  و  کرد  رومنایی  میالدی  گذشته ی  ماه 
باره ی  در  مهم  کتاب های  از  یکی  عنوان  به 
برترین  موفق  کسب و کار  رازهای  شناخت 
دیجیتالی  عرص  بنیان گذاران  و  جهان  مدیران 

امروز یاد می شود.
کتاب قوانین اسرتاتژی مربوط به 5 درس بزرگ 
دیجیتالی  برجسته ی  کارآفرینان  از  تن  سه  از 
به  و  تا در 272 صفحه  جهان، تالش می کند 
از  باشد  داشته  خالقانه ای  واکاوی  ساده،  زبان 
تن  سه  عملیات  و  مدیریت  سازمانی،  رفتار 
خواننده  تا  دیجیتال  رسزمین  موفق  مدیران  از 
آشنا  آن ها  موفق  کسب و کار  شیوه های  با  را 
است  دلیل  این  به  کتاب  این  اهمیت  کند. 
بنام  اساتید  از  تن  دو  که  نویسندگانش  که 
سال ها  از  پس  هستند،  جهان  در  مدیریت 
مدیریتی  زمینه های  روی  بر  تحقیق  و  بررسی 
توانسته اند،  دنیا،  انرتنتی  موفق کسب و کار های 
تجارب و دیدگاه های خود را در باره ی دی ان ای 
فرد  سه  این  امر  تحت  رشکت های  موفقیت 
تأثیرگذار، ارائه کنند. دیدگاه هایی که می توانند 
ر هنمون  جالبی  رازهای  کشف  به  را  خواننده 

کنند.

مطرح  پروفیسور  یوفی،  دیوید  پروفیسور 
تجارت  مدیریت  رشته ی  در  دانشگاه  هاروارد 
عضو  زیادی،  مدت  به  که  می باشد  بین امللل 
او   است.  بوده  اینتل  رشکت  مدیره ی  هیأت 
نویسنده و ویراستار 9 جلد کتاب در عرصه ی 
اخیر  است که ظرف دو دهه ی  بوده  مدیریت 
نیز با نرشیات مطرحی چون وال اسرتیت ژورنال  
تایمز  نیویورک   ،Wall street Journal

neW York tiMes و نرشیه ی  هاروارد بیزینس 

در  که   harvarD Business revieW ریویو 
اول شناخته می شود،  دنیای مدیریت، مجله ی 

همکاری دارد.
مطرح،  کتاب  این  مؤلفان  دیگر  از  کوزامانو، 
ام ای تی  دانشگاه  در  مدیریت  پروفیسور 
آمریکا می باشد که در دانشکده ی مدیریت و 
مهندسی این دانشگاه مطرح، تدریس می کند. 
او نیز  هم چون یوفی، نویسنده و ویراستار یازده 
عنوان کتاب در زمینه ی مدیریت و کسب و کار 

است که کتاب هایی چون:
  Microsoft secrets مایکروسافت«  »رازهای 
برای  شش گانه  اصول  قدرت:  در  »ماندن  و 
غیرقابل  دنیای  در  نوآوری  و  راهربد  مدیریت 
 staYing poWer: Six enDuring پیش بینی« 
 principles for Managing strategY anD

با   .innovation in an uncertain WorlD

بارها عنوان  بین املللی رو به رو شده و  استقبال 
بهرتین فروش را کسب کرده است.

هر دو نویسنده ی کتاب، 5 درس از بیل گیتس 
و استیو جابز و اندی گرو، پیشرت در کتابی که 
مشرتک تألیف کرده بودند نیز  جایزه ی بهرتین 
کتاب را کسب کردند. کتاِب »رقابت در عرص 
 ،coMpeting on internet tiMe یا   انرتنت« 
از مطرح ترین کتاب هایی است که در زمینه ی 
و  تألیف  مجازی  فضای  در  فعالیت  اصول 

منترش شده است.
آمازون، این کتاب را به عنوان یکی از کتاب های 
تأثیرگذار در شناخت قواعد موفقیت در عرص 
معرفی  عنوان  به  آن  از  و  می داند  دیجیتال 
و  اسرتاتژیک  مدیریت  در  رفتارها  بهرتین 
می برد  یاد  امروز  عرص  دیجیتالی  کارآفرینی 
که برای الهام بخشی استارت اپ های نوظهور و 
مدیران رشکت های چندملیتی، خواندنش مفید 

خواهد بود.
بین سال های 1968 و 1976، بیل گیتس، اندی 
گرو و استیو جابز، سه رشکت مطرح را در دنیا 
به  ما،  امروزی  دنیای  در  که  کردند  پایه ریزی 
تعریف  قابل  پیرشفته  فن آوری  دنیای  عنوان 
ارزش  دالر  تریلیون ها  رشکت،  سه  این  هستند. 
کسب و کارها  برای  مختلف  زمینه های  در  را 
ایجاد کردند و  و شهروندان دهکده ی جهانی 
زمینه ی تغییر سبک زندگی میلیاردها نفر در 
تن،  سه  این  که  این جاست  سوال  شدند.  دنیا 
باورنکردنی  موفقیت های  چنین  به  چگونه 
دست یافتند؟ کتاب قوانین اسرتاتژی می کوشد 
موفقیت  زمینه های  بر  باشد  داشته  واکاوی  تا 
که  تأثیرگذار  شخصیت  سه  این  عملکرد  و 
منترش  زمینه  این  در  کتابی  بار،  نخستین  برای 

سه  این  شکست های  و  موفقیت ها  می شود. 
و  خواندنی  کاری شان،  زندگی  دوران  در  تن 
جالب است و ما را با زیر ساخت های تشکیل 
زمین  کره ی  انسان های  موفق ترین  کسب و کار 
آشنا می کند. نویسند گان برجسته ی این کتاب، 
رفتار  مطالعه ی  به  که  است  سال   30 حدود 
دنیا  در  رشکت  سه  این  عملکردی  و  تجاری 
مدیریت  نوآوری،  مانند  دروسی  و  پرداخته اند 
را  بین امللل و مدیریت اسرتاتژی و کارآفرینی 
در دانشگاه های مختلف دنیا تدریس می کنند. 
آن ها  است،  واقعی  راهنامی  که  کتاب  این  در 
به ما نشان می دهند که چطور بیل و استیو و 
اسرتاتژی  مدیریت  و  اسرتاتژی  اساتید  اندی، 
هستند. این کتاب به شام می گوید که چطور، 
هر سه مدیر ارشد، در واقع یک سبک مدیریت 
اسرتاتژی را که شبیه به هم بود، دنبال می کنند. 
مدیریتی که با رقبای شان، کامالً متفاوت بود؛ اما 

بر 5 اصل کلی داللت می کرد:
1- به آینده نگاه کنید و به نتایج تصمیم های 
قبلی خود در حال توجه کنید. این اصل مهمی 
مهم  از شخصیت های  تن  در کسب و کار سه 
نظر  در  همواره  آن ها  است.  دیجیتال  دنیای 
رشکت  آینده ی  به  باید  چطور  که  داشتند 
نگاه کرد و به این قضیه توجه کرد که چطور 
تصمیم های گذشته، سبب شدند تا کسب و کار 

شام  در وضعیت فعلی باشد.
2- ریسک پذیری هوشمندانه، موضوع دیگری 
شد.  اشاره  آن  به  کتاب  این  در  که  است 
ریسک پذیری  و  بزرگ  اسرتاتژی های  اتخاذ 
هوشمندانه، از اصول مشابه هر سه شخصیتی 
است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

اصل  مولد،  کسب و کار  اکوسیستم  ایجاد   -3
آن ها  به  کتاب  نویسند گان  که  است  سومی 
دارند  وظیفه  صنعتی،  رهربان  دارند.  اشاره 
تا  کنند  طراحی  را  صنعتی  پلتفرم های  که 
کسب و کارهای دیگر را به طراحی محصوالت 
زمینه ی  و  کنند  تشویق  فرعی،  خدمات  و 
فراهم  را  خود  کسب و کار  بیشرت  ارزش آفرینی 

کنند. این اصل مهمی است.
4- ضعف دیگران را، پایه ی قدرت خود کنید. 
تأثیرگذار  هر سه شخصیت  را  مهم  اصل  این 
عرص دیجیتال رعایت کردند. همواره باید  نقاط 
شام،  قوت  نقاط  و  شوند  شناخته  رقبا  ضعف 

اصالح نقاط ضعف رقبا باشند.
خود   قابلیت های  اساس  بر  را  5-  کسب و کار 
باره ی  در  گیتس  بیل  فهم  از  دهید.  شکل 
در  گروو  اندی  خودگذشتگی  از  تا  نرم افزار 
نظم دهی به فرآیند ها تا غرق شدن استیو جابز 
از  همه  و  همه  خارق العاده،  طراحی های  در 
تالش این سه تن بر شکل دادن به کسب و کار 
نقاط  و  شخصی  قابلیت های  اساس  بر  خود 

قوت شخصی داللت دارد.

6

بگو مگو از

می خورد دنبه، می زند پنیر!
استریت  وال  از  گزارشی  ترجمه ای  8صبح،  روزنامه ی 
گزارش  اول  همان  در  است.  کرده  چاپ  را  ژورنال 

می خوانیم:
مرکزی  مناطق  در  طالبان  فرمانده  عبداهلل،  »مال 
افغانستان، هر وقتی که به اسلحه و مهمات بیشتر نیاز 
داشته باشد، به تمویل کنندگان ایرانی اش مراجعه می کند؛ تمویل کنندگانی که ماهانه به 

او ۵8۰ دالر جیب خرچ هم می دهند«.
برای مان  را  آن  ایرانی ها  باشیم،  داشته  نیاز  که  چیزی  هر  »به  می گوید:  »مالعبداهلل 

فراهم می کنند.«
از جمهوری  دالر  ماهانه ۵8۰  کنید که  مناطق مرکزی« دقت  در  به »فرمانده طالبان 
اسالمی ایران جیب خرچ می گیرد. بعد مراسم یادبود آیت اهلل خمینی در کابل و هرات، 
زیر  مرکزی  مناطق  فرزندان  سخنرانی  و  کابل   در  عکسش  بزرگ  پوسترهای  نصب 
عکس آقای خامنه ای را در نظر بگیرید. آیا رابطه   ای تلخ تر، مضحک تر و گریه آورتر از 

این می توان یافت؟
اسد  بشار  برای تخت و بخت  به سوریه می فرستند که  را  فرزندان »مناطق مرکزی« 
و اهداف جمهوری اسالمی ایران در جهان عرب کشته شوند؛ اما طالبان را آموزش و 
و  زنان  و  کنند   فعالیت  مرکزی«  در »مناطق  تا  تجهیز می کنند  و  جیب خرچ می دهند  
فرزندان مردم را بربایند. با گرگ دنبه خوردن و با چوپان پنیرزدن، همین را می گویند. 

قربان حکمت ولی امر مسلمین!

زندان طبیعی یا سیاسی؟
عالمت  اصطالحات  و  تعابیر  برخی  تکرار  بی تعارف، 
ریاست  انتخابات  تبلیغات  دوران  در  است.  بی شعوری 
جمهوری، داکتر اشرف غنی احمدزی هزاره جات را یک 
»زندان طبیعی« توصیف کرد. او می خواست بگوید، عامل 
زندان خواندن  با  استبداد و ستم سیاسی که طبیعت است. هم  نه  محرومیت هزاره جات 
هزاره جات، می خواست رای هزاره ها را شکار کند و با طبیعی خواندن آن حاکمان گذشته 
را تبرئه می کرد و همه چیز را به گردن طبیعت می انداخت. امروز که در سر مقاله ی یکی از 
روزنامه ها، نویسنده  باز هم از این تعبیر در وصف هزاره جات استفاده کرده بود، دلم گرفت. 
آخر این دوستان چرا فکر می کنند که ماهی پر و تنگی غارو و لته بند و کوتل سبزک و سنگ 
آتش، هیچ حصار طبیعی ایجاد نمی کنند و نسبت به کوتل اونی، بند چاروق کشته، کوتل 
شاتو و آجی گگ و کورله، آسان تر دور زده می شوند؟ هزاره جات یک زندان سیاسی است، نه 
طبیعی. هیچ مانع و حصار طبیعی ای برای بازسازی و توسعه ی آن وجود ندارد. تبلیغات که 
وقت  تمام شده، دیگر تا کی این سخن سیاسی معنادار برای گوینده و بی معنا برای همه را 

تکرار می کنید. هنوز از ذوق و هیجان این فرمایشات عالی بیرون نشده اید؟

چرا جواناِن پشتون تبار ما در خواب  اند؟ 
ساختاِر سیاسِی نظام خویشاوندی و قبیله ای از بنیاد معیوب، 
را  قبیله هر حقیقتی  فردیت کش و گله پرور است و کلیِت 
می بلعد. جمع و اکثریِت جامعه قربانی است. منافع رییِس 
قبیله قطب نشانی است که مسیر و جهِت حرکت را نشان 
می دهد. اگر تنبلی دولت و رهبراِن تاجیک در برابر برف پنجشیر و سکوِت شرم باِر رهبراِن هزاره 
در مورِد ٣١ اسیِر مسافر را نُماد ناکارایِی ساختاِر سیاسِی قومی بدانیم، ناامنی ها و خشونت های 
پایداِر مناطق جنوب، ناکامِی نظامِی سیاسی مبتنی بر خویشاوندی را به روشنی نشان می دهند. 
به نظر می رسد رهبراِن سیاسی بیش از رهبراِن سیاسِی اقواِم دیگر به مردم شان خیانت می کنند 
و رهبِر خاین تر از رهبراِن فعلی پشتون نسبت به مردمش وجود ندارد. آن ها با تشویق مردم به 
زندگی بدوی، بی سواد نگه داشتِن بدنه ی جامعه و اهریمن سازِی اقواِم دیگر بد ترین خیانت ها را 
نسبت به مردم پشتون روا می دارند. نفرت از آموزش و مکتب گریزی، در مناطِق جنوب طبیعی 
از  از آن جا که  انسان مکتب گریز، دولت ستیز نیز هست و  به شمار می رود. بدیهی است که 
تخصص الزم برای انطباق با جهان مدرن برخوردار نیستند، به صورِت طبیعی به جهاِن قبیله 
پرتاب می شوند. یک گروه مافیایی که خانواده ی خودشان در کشورهای توسعه یافته زندگی 
می کند، مردم را بی سواد و دولت ستیز نگه داشته اند. به رغم سکونت پشتون ها در سرزمین های 
حاصل خیز و به رغِم امکاِن استخدام آن ها در حکومت، بی سوادی و مکتب گریزی سبب گردیده 
که طالب شدن و پیوستن به گروه تند رو، گرفتِن باج و خراج از مسافران و کشتِن افراد بی گناه 
به مهم ترین فرِم تأمیِن معیشت برای زنده ماندن بدل گردد. خشونت و آدم کشی نه مبارزه برای 

آزادی، بلکه نوعی حرفه و پیشه است.
در حال حاضر هویِت افغانی به طور عام  و هویِت پشتون به صورت خاص، یکی از بدنام ترین 
هویت های جهان است و هر انسانی در این سرزمین در معرِض تشکیک است و از دیِد مردم 
جهان تروریست به شمار می رود. سال هاست که پشتون در رسانه های جهان، آیکوِن ترور و 
وحشت است. رهبران قبیله روزگار این مردم را تا آنجا سیاه کرده که اغلب مردم جنوب جنگ 
برای پاکستان و کشتِن و آزاِر هم وطناِن خود را وطن دوستی و مبارزه برای آزادی پشتون ها 
می پندارند. حتا برخی افرادی که در بدنه ی حکومت  اند، بر این تصور  ند که راِه نجات این مردم 
حذف و کنار نهادن اقواِم دیگر است و برای تحقق این کار با هر بیگانه ای ائتالف می کنند. نسل 
جوان پشتون دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا مثل نسل های پیشین به مردم شان خیانت می کنند، 
دروغ می گویند و با ترویج نفرِت اقواِم دیگر، بحران خشونت را عمیق تر می کنند، یا بر ضد 
رهبراِن قبیله و مافیایی که به قیمِت بی سواد نگه داشتِن مردِم جنوب و ناامن سازی کل کشور 
برای خود جا و مقامی ساخته اند، قیام کرده و مردم را از شر آن ها نجات می دهند. راه اول به 
بن بست خورده است و راه دوم هم تنها با حرکِت مردمی در دفاع از مکتب و آموزش امکان پذیر 
است، نه دولت گریزی و طالب گروی. چرا مردم جنوب طالب را که مأمور مستقیم پاکستان و 
کشورهای همسایه اند، قبول دارند، ولی حکومتی را که در رأس آن خود آن هاست، قبول ندارند 
و برای براندازی آن خون و کشتار راه اندازی می کنند؟ پناه بردن به یاغی هایی چون مال عمر 
و حکمت یار به یاغی شدِن اکثریت مردم جنوب انجامیده است، به مکتب سوزی و جنگ های 
خونیِن قبیله ای میاِن خود پشتون ها. گذر از این وضعیت فقط با بسیِج همگانی در دفاع از مکتب 
و آموزش امکان پذیر است. جوانان پشتون کجاست و چرا اجازه می دهند که مکاتب در مناطق 
آن ها آتش زده شوند و آگاهی رسانی در انحصار مولوی های بی خرد و بی سود در آید؟ چرا اقدام 
جمعی در مخالفت با بی سواد نگه داشته شدِن قوم پشتون دیده نمی شود؟ چرا اجازه می دهند 

مناطق آن ها جوالن گاه ترور و آدم کشی و قوم و طایفه ی آن ها بیش از پیش بدنام شود؟

Abdullah Watandar

ali amiri

asad Buda
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مذاکره مجدد یونایتد 
و والنسیا برای اوتامندی

تالش منچستریونایتد
 برای متقاعد کردن راموس

اتلتیکو پیشنهاد
 برای ته وز را تایید کرد

بواتنگ: هرگز به ترک مونیخ 
فکر نمی کنم

به  والنسیا،  باشگاه  آرژانتینی  مدافع  اوتامندی،  نیکوالس 

ایتد قرار گرفته و شیاطین رسخ  شدت مورد توجه منچسرتیون

برای به خدمت گرفنت او تالش وسیعی را آغاز کرده اند. 

این تالش ها چندین هفته است که آغاز شده و حتی چندی 

ا ایجنت اوتامندی منترش  ب ایتد  پیش خرب توافق نهایی یون

اسپانیایی  نرشیات  به  نیز  خود  ارزشمند،  مدافع  این  شد. 

و  والنسیا  از  جدایی  قصد  هر رشایطی  تحت  که  بود  گفته 

ایتد را دارد.  بازی در یک تیم سطح اول جهانی مثل یون

شد  روبرو  والنسیا  مدیران  شدید  واکنش  ا  ب که  گفته هایی 

نظر گرفتند.  در  را  میلیون  رقم 50  او  برای جدایی  آن ها  و 

ا این  مبلغی که باعث عقب نشینی مدیران منچسرت شد. ب

از رس  ایتد خواهان  یون حال دیروز سوپر دپورته خرب داد که 

ا والنسیا شده و رقم پیشنهادی خود  گرفته شدن مذاکرات ب

را 35 میلیون یورو عنوان کرده است. 15 میلیون پایین تر از 

ایتد بسیار امیدوارند  رقم درخواستی والنسیا ولی مدیران یون

ایتد  به توافق قطعی برسند. یون ا آن ها  ب که روی این مبلغ 

عالوه بر اوتامندی، روی رسخیو راموس نیز نظر ویژه ی دارد. 

دنبال  به  خال،  فان  توصیه  به  ایتد  منچسرتیون باشگاه 

جذب یک مدافع برجسته جهانی است و برای این امر 

روی رسخیو راموس نظر مثبتی دارد. 

راموس،  رنه  که  است  شده  منترش  آن  از  پس  خرب  این 

باشگاه  ارزشمند  مدافع  این  برنامه های  مدیر  و  برادر 

ا رادیو مارکا از متوقف شدن  ب ریال مادرید، در مصاحبه 

مارکا  رادیو  به  او  داد.  قرارداد خرب  مذاکرات متدید  روند 

رسخیو  قرارداد  زمان  مدت  از  سال  دو  هنوز  بود:  گفته 

برای  باشگاه  از  منتظر متاسی  ما  و  مانده  باقی  ریال  ا  ب

و  باشگاه متاسی نگرفته  از  متدید هستیم. هنوز کسی 

با وجود عالقه برادرم به ماندن در ریال، هیچ چیز قطعی 

و مشخص نیست. 

مسئوالن  که  داد  گزارش  دیروز  استار  دیلی 

میلیون   37 پرداخت  ا  ب تا  دارند  تالش  ایتد  منچسرتیون

متقاعد  را  راموس  میلیونی،   14 سالیانه  حقوق  و  یورو 

از  پرز  فلورنتینو  که  حقوقی  بیاید.  تیم  این  به  تا  کنند 

از زده است. مذاکرات ریال و  پرداخت آن به راموس رسب

شده  متوقف  که  ماه هاست  قرارداد  متدید  برای  راموس 

افزایش شایعات موجود کمک کرده  بر  و همین مساله 

است. 

انریکو رسزو، رئیس باشگاه اتلتیکومادرید تایید کرد که 

وز است ولی هم چنین  ته  تیمش در پی جذب کارلوس 

ا بوکا جونیورز  مدعی شد که آن ها کار سختی در تقابل ب

برای جذب ته وز دارند. 

از اواسط فصل بود که بوکاجونیورز برای بازگرداندن ته 

کرد  تایید  نیز  وز  ته  و  کشید  پیش  پا  آرژانتین،  به  وز 

احتاملی  انتقال  ا  ب بازگردد.  آرژانتین  به  دارد  که دوست 

مانژوکیچ به یووه، خروج ته وز از این تیم به نظر قطعی 

می رسد و رسزو عنوان کرد که کار سختی برای جذب او 

پیش رو دارند. 

ا تیمی مثل بوکا که در قلب ته وز جا  او گفت: رقابت ب

ا این حال، او در لیست خرید ما  دارد کار سختی است. ب

قرار دارد و بسیار حرفه ی است. 

رسزو سپس درباره سیمئونه گفت: به نظر من او بهرتین 

مربی دنیاست، باالتر از گواردیوال و مورینیو. 

حال  در  که  مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم  دفاعی  خط  ستاره 

حارض در اردوی تیم ملی آملان به رس می برد، تاکید کرد که 

ا را ندارد.  یانزآرن به هیچ عنوان قصد ترک آل

ا تشخیص یواخیم لو در دیدار دوستانه  ژرومه بواتنگ که ب

جبل  مقابل  مسابقه  برای  کرد،  اسرتاحت  آمریکا  مقابل 

الطارق در ترکیب اصلی مانشافت قرار گرفت. 

بواتنگ در حاشیه اردوی تیم ملی آملان در پاسخ به سوال 

خربنگاران در مورد آینده اش در بایرن گفت: طبیعی است 

که برای هر بازی کن پیشنهاداتی مطرح باشد و فکر کردن 

که  چیزی  اما  ندارد  ایرادی  هم  پیشنهادها  این  مورد  در 

برای من کامال واضح می باشد این است که من و خانواده 

دلیلی  هیچ  و  می بریم  لذت  بسیار  مونیخ  در  زندگی  از  ام 

برای جدایی از بایرن برای من وجود ندارد، در حال حارض 

به تنها چیزی که فکر منی کنم ترک بایرن مونیخ است. 

احتمال خداحافظی فرانک ریبری از فوتبال

سفر مدیر فنی باشگاه بایرن مونیخ به شیلی 
برای جذب دی ماریا

بواتنگ: 
هرگز به ترک مونیخ فکر نمی کنم

ایلگنر: اولویت خرید مارکو رویس 
با ریال مادرید است

درخواست انریکه 
برای عدم جدایی مونیر الحدادی

خدیرا: 
ریال را بخاطر پول ترک نکردم

مسی:
 از دست دادن برتری 2-0 دردناک است

توافق یوونتوس و ماریو مانژوکیچ

بسیار  ریربی  فرانک  مصدومیت  مشکل 

پیچیده شده است و پزشکان بایرن مونیخ 

به شدت نگران او هستند. 

مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم  فرانسوی  وینگر 

پا  مچ  مصدومیت  با  پیش  مدت ها  از  که 

نتوانسته  هنوز  می کند  نرم  پنجه  و  دست 

این مصدومیت را پشت رس بگذارد. 

پزشکان بایرن مونیخ روز شنبه گذشته پس 

نتوانستند  از بررسی کامل وضعیت ریربی 

را  میادین  به  او  بازگشت  دقیق  زمان 

بازگشت  احتامل  از  و  کنند  مشخص 

مصدومیت وی در صورت حضور مجدد در 

میادین نیز خرب دادند. 

فرانک ریربی هم که این روزها حال و روز 

تالش  همه  که  کرد  تاکید  ندارد  مناسبی 

فصل  آغاز  از  پیش  تا  کرد  خواهد  را  خود 

جدید به آمادگی کامل برسد. 

باور  این  بر  آملانی  مطبوعات  از  برخی 

هستند که احتامل دارد که ستاره 32 ساله 

ا توصیه  بایرنی ها پیش از آغاز فصل جدید ب

کادر پزشکی این باشگاه خداحافظی خود 

را از دنیای فوتبال اعالم کند. 

مونیخ  بایرن  به  ماریا  دی  انتقال  پروژه 

وارد فاز تازه ی شده است و به نظر می رسد 

هر  به  دارند  قصد  باشگاه  این  مدیران  که 

قیمتی این وینگر آرژانتینی را جذب کنند. 

ریربی  فرانک  مصدومیت  مشکل  ظاهرا 

اواریایی ها تالش های  باعث شده است که ب

برای  مناسب  جایگزین  یافنت  برای  را  خود 

این بازی کن دو چندان کنند. 

میشاییل رشکه  بیلد،  از خربگزاری  نقل  به 

شخصا  مونیخ  بایرن  باشگاه  فنی  مدیر 

دیدار  از  پس  تا  است  کرده  سفر  شیلی  به 

آمریکا  کوپا  در  آرژانتین  ملی  تیم  نخست 

ا آنخل  مقابل پاراگوئه به صورت مستقیم ب

صورت  در  تا  شود  مذاکره  وارد  ماریا  دی 

پیوسنت  برای  بازی کن  این  رضایت  جلب 

رایزنی های  باشگاه  این  مونیخ،  بایرن  به 

دیگر  ار  ب را  ایتد  منچسرتیون باشگاه  ا  ب خود 

آغاز کند. گفته می شود در صورت موافقت 

مونیخ  بایرن  به  پیوسنت  برای  ماریا  دی 

باشگاه  رضایت  گرفنت  برای  باشگاه  این 

هر  پرداخت  به  حارض  ایتد  منچسرتیون

مبلغی خواهد بود. 

ستاره خط دفاعی تیم فوتبال بایرن مونیخ 

که در حال حارض در اردوی تیم ملی آملان 

هیچ  به  که  کرد  تاکید  می برد،  رس  به 

ا را ندارد.  یانزآرن عنوان قصد ترک آل

لو  یواخیم  تشخیص  ا  ب که  بواتنگ  ژرومه 

اسرتاحت  آمریکا  مقابل  دوستانه  دیدار  در 

در  الطارق  مقابل جبل  مسابقه  برای  کرد، 

ترکیب اصلی مانشافت قرار گرفت. 

بواتنگ در حاشیه اردوی تیم ملی آملان در 

آینده  مورد  در  خربنگاران  سوال  به  پاسخ 

اش در بایرن گفت: طبیعی است که برای 

و  باشد  مطرح  پیشنهاداتی  بازی کن  هر 

هم  پیشنهادها  این  مورد  در  کردن  فکر 

ایرادی ندارد اما چیزی که برای من کامال 

واضح می باشد این است که من و خانواده 

ام از زندگی در مونیخ بسیار لذت می بریم 

برای  بایرن  از  جدایی  برای  دلیلی  هیچ  و 

تنها  به  حارض  حال  در  ندارد،  وجود  من 

چیزی که فکر منی کنم ترک بایرن مونیخ 

است. 

ار در یک برنامه تلویزیونی عنوان  برای اولین ب

بورسیا  باشگاه  مدیران  قرارداد  طبق  گردید 

صورت  در  مادرید  ریال  مدیران  ا  ب دورمتوند 

جدایی رویس از زنبورها این باشگاه مادریدی 

خواهد بود که در اولویت نخست خرید مارکو 

رویس ستاره فوتبال آملان را خواهد بود. 

"شب  برنامه  در  هفته  همین  شب  شنبه 

ایلگرن  بودو  مادرید،  تله  شبکه  در  فوتبال" 

مادرید  ریال  باشگاه  سابق  آملانی  سنگربان 

اره قرارداد مخفی  برای اولین بار جزئیاتی درب

رسان دورمتوند و ریال در مورد مارکو رویس را 

به صورت علنی و شفاف را بازگو منود. 

این  اجرای  و  کنندگی  تهیه  که  ایاگرن  بودو 

افزود:  اره  ب این  در  دارد  عهده  به  را  برنامه 

شخص  و  دورمتوند  بورسیا  باشگاه  مدیران 

واتسکه یک قول نهایی را به فلورنتینو پرز 

داده است و حتی یک قرارداد مخفی و نهایی 

در  که  است  شده  بسته  باشگاه  دو  بین  نیز 

صورتی که که مارکو رویس بخواهد دورمتوند 

را ترک مناید و یا باشگاه آملانی بخواهد وی را 

اید حتام از این  بفروشد، باشگاه ریال مادرید ب

موضوع مطلع باشد و همین طور این باشگاه 

ریال خواهد بود که در اولویت خرید وی قرار 

خواهد گرفت. 

ابراین  ن ب کرد:  اضافه  ریال  سابق  سنگربان 

ند بایرن یا باشگاه های  باشگاه های دیگر مان

رویس  در صورتی می توانند  انگلیسی  دیگر 

را  وی  مادرید  ریال  که  بگیرند  خدمت  به  را 

ابراین بایرن یا دیگر باشگاه ها به  ن نخواهد. ب

هیچ عنوان منی توانند زودتر از ریال رویس را 

به خدمت بگیرند. فکر می کنم باشگاه بایرن 

ا شالکه مربوط به  مشابه چنین قراردادی را ب

باشگاه  تاثیر گذار  بازی کنان مهم و  از  یک 

غرب آملانی را داشته باشد. 

منظور بودو ایلگرن جولیان دراکسلر هافبک-

اگر  رو  این  از  می باشد.  شالکه  تیم  مهاجم 

و  باشد  رسیده  امضا  به  واقعا  قرارداد  این 

صحت  مورد  این  در  ایلگرن  بودو  اطالعات 

ند بایرن و یا  داشته باشد کار باشگاه هایی مان

بارسا وحتی باشگاه های شهر منچسرت برای 

تصاحب مارکو رویس سخت تر از قبل خواهد 

برنامه های  بته در ماه های قبل مدیر  ال بود. 

این بازی کن نیز در دیدارهایی شخصی که 

ا رئییس متمول باشگاه ریال مادرید داشته  ب

است به طور رس بسته وجود چنین قراردادی 

را تایید منوده است. 

ا،  بارسلون موفق  رسمربی  انریکه  لوئیس 

مدیران  از  تعطیالت  به  رفنت  از  پیش 

مونیر  به  جدایی  اجازه  که  بارسا خواست 

الحدادی ندهند. 

که  بود  گذشته  فصل  ابتدایی  ماه  دو 

شدند.  آشنا  الحدادی  مونیر  نام  ا  ب همه 

از  یکی  بارسلونا،  مراکشی  اصالتا  ستاره 

محصوالت الماسیاست و درخشش او در 

روزهایی که بارسا منی توانست از لوئیس 

به  بسیار  کند،  استفاده  محروم  سوارز 

ملی  تیم  به  حتی  او  آمد.  انریکه  کمک 

ملی  بازی  یک  و  شد  دعوت  هم  اسپانیا 

نیز در کارنامه او به ثبت رسید. 

به  بارها  اینکه  وجود  ا  ب بارسا  رسمربی 

پرداخت  جوان  بازی کن  این  از  متجید 

از محرومیت،  بازگشت سوارز  از  اما پس 

بار دیگر به تیم دوم  ترجیح داد مونیر را 

تیم  این  همراه  مونیر  کند.  منتقل  بارسا 

منتظر  حاال  و  کرد  سقوط  سوم  دسته  به 

مشخص شدن وضعیت آینده خود است. 

آمده  مونیر  قرارداد  در  مارکا،  ادعای  به 

است که او در صورت حفظ روند موفقش، 

بازی  ا  بارسلون اول  تیم  برای  آینده  سال 

تهاجمی  مثلث  با حضور  اما  کرد  خواهد 

متدید  هم چنین  و  نیامر  و  سوارز  مسی، 

مونیر  به  که  است  بعید  پدرو،  قرارداد 

جوان، فصل آینده بازی های زیادی برسد 

بازی کن  این  می کنند  تصور  بسیاری  و 

منتقل  دیگر  تیمی  به  قرضی  بصورت 

خواهد شد. 

باشگاه  ورزشی  مدیر  اوورمارس،  مارک 

بر  بارسا  مدیران  ا  ب ار  ب چندین  آژاکس، 

بسیار  و  کرده  مذاکره  مونیر  انتقال  رس 

بتواند  تابستان  این  که  است  امیدوار 

ا  مونیر را برای آژاکس جذب کند. بارسلون

بسیار  روابطی  که  مدت هاست  آژاکس  و 

ا این حال در گزارش مارکا  حسنه دارند. ب

بصورت  انریکه  لوئیس  که  است  آمده 

ا درخواست  کامال جدی از مدیران بارسلون

مونیر  قرضی  حتی  انتقال  اجازه  تا  کرده 

او  به  که  چرا  ندهند؛  را  دیگر  تیمی  به 

برای فصل دشوار آینده نیاز دارد. 

سال   5 از  پس  گذشته  هفته  خدیرا  سامی 

حضور در ریال مادرید، به عنوان بازی کنی 

یوونتوس  به  ساله   4 قراردادی  ا  ب آزاد 

پیوست. 

طی هفته گذشته، برخی خدیرا را متهم به 

ریال  از  جدایی  و  پیش  فصل  در  کاری  کم 

اند  کرده  متهم  بهرت  قراردادی  بسنت  برای 

اما این هافبک ملی پوش آملانی، همه این 

 Welt" ا  ب مصاحبه  در  و  کرد  رد  را  اتهامات 

am Sonntag" گفت: کسی منی تواند مرا به 

به  دست یابی  برای  ریال  به  که  اتهام  این 

پول بیشرت خیانت کردم متهم کند. کسی 

منی تواند بگوید که برای ریال کم گذاشته 

با  قرارداد  متدید  پیشنهاد  من  به  ریال  ام. 

تیم  این  در  اگر  و  بود  داده  عالی  حقوقی 

بود  بیشرت  ام  یانه  سال دریافتی  می ماندم، 

از  خودش  که  برنامه هایم  مدیر  به  ولی 

بودم  گفته  است  ریال  رسسخت  هواداران 

که قصد جدایی دارم. 

کننده  برای من خسته  واقعا  آخر  این سال 

ا  بود و از حضور در ریال خوشحال نبودم. ب

اید بگویم که در مجموع، 5 سال  این حال ب

فوق العاده عالی در ریال مادرید را پشت رس 

گذاشتم. 

و  آرژانتین  بازی  پایان  در  مسی  لئو 

کشیده  تساوی  به  از  شدت  به  پاراگوئه، 

شدن بازی ناراحت بود. دیداری که در نیمه 

امتام  به  سلسته  آلبی   0-2 برتری  ا  ب اول 

رسیده بود. 

آرژانتین در نیمه اول، حاکم مطلق توپ و 

میدان بود و بارها صاحب موقعیت گول زنی 

نقطه  روی  و مسی)از  آگوئرو  گول  دو  شد. 

متام  آرژانتین  برای  را  کار  نظر  به  التی(  پن

شده تلقی می کرد اما پاراگوئه در نیمه دوم 

در دقیقه 90  و  نتیجه شد  به جربان  موفق 

کار را به تساوی 2-2 کشاند. 

آرژانتین  ستاره  فوق  و  کاپیتان  مسی،  لئو 

نیمه  گفت:  خربنگاران  به  بازی  پایان  در 

اول خیلی خوب بازی کردیم. کنرتل کاملی 

روی توپ و میدان داشتیم و با شایستگی، 

پیروز راهی رختکن شدیم. در نیمه دوم اما 

به خواب غفلت رفتیم و پاراگوئه اجازه نداد 

توپ زیادی به ما برسد. 

 0-2 برتری  دادن  دست  از  که  است  واضح 

اید رو به جلو نگاه کنیم.  دردناک است اما ب

اجازه  ما  و  است  پیش  در  اروگوئه  ا  ب بازی 

کنیم.  غفلت  هم  تیم  این  مقابل  نداریم 

اید توپ را در اختیار داشته باشیم و بازی  ب

را مدیریت کنیم. مقابل اروگوئه باید سطح 

بازی خودمان را باالتر بربیم. 

روزنامه های ایتالیا خرب از توافق یوونتوس و 

ماریو مانژوکیچ برای انتقال بازی کن کروات 

به تورین دادند. 

به نظر جدایی کارلوس ته وز از یووه قطعی 

دنبال  به  حارض  حال  در  یوونتوس  و  است 

به  اوست.  جایگزینی  برای  گزینه هایی 

مانژوکیچ  و  ماروتا  کالچیومرکاتو"،  گزارش 

توافق  به  داشتند،  که  مذاکراتی  از  پس 

و کرواسی در  یا  ایتال دیدار  از  رسیدند. پس 

مانژوکیچ  و  بوفون  نیز  یورو 2016  مقدماتی 

بش  و  خوش  یک دیگر  با  که  حالی  در 

می کردند، توسط خربنگاران شکار شدند. 

یووه  به  نزدیک  روزنامه های  هم چنین 

اتلتیکو  ا  ب وز  ته  کارلوس  دادند که  گزارش 

به توافق رسیده و جانشین مانژوکیچ خواهد 

شد. 
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با  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
نشر خبرنامه ای از کشته شدن 41 
شورشی طالب در جریان عملیات 
روز  دو  در  ملی  اردوی  نیروهای 
مختلف  والیت های  در  گذشته 

خبر داده است. 
آمده  دفاع  وزارت  خبرنامه  ی  در 
که در جریان این عملیات عالوه 
زخمی  طالب   37 کشته،   41 بر 
نیروهای  از سوی  و 9 تن دیگر 
شده اند.  بازداشت  ملی  اردوی 
در  عملیات  این  در  هم چنان 
سنگین  سالح  انداخت  نتیجه ی 
کنار  ماین های  انفجار  و  دشمن 
کشور،  مختلف  نقاط  در  جاده ای 
ملی  اردوی  نیروهای  از  تن   8

کشته شده اند.
مربوطات  در  عملیات  این 
والیت  سروبی  ولسوالی های 
کاپیسا،  والیت  نجراب  کابل، 
نادرشاه   پکتیکا،  والیت  نیکه ی 

ولسوالی  خوست،  والیت  کوت 
ارزگان،  خاص  پکتیا،  احمدآباد 
دهراوود  و  چوره  چنارتو،  سراب، 
گرفته  صورت  ارزگان  والیت 

است.
در  عملیات  این  دیگر  بخش 
کجران  ولسوالی  مربوطات 
خاکریز  نیش،  دایکندی،  والیت 
قندهار،  والیت  پنجوایی  و 
والیت  وردوج  و  بهارک  جرم، 
والیت  سوزمه قلعه ی  بدخشان، 
موسی قلعه،  بغران،  نوزاد،  سرپل، 
و  سنگین  گرشک،  گرم سیر، 
لشکرگاه مرکز والیت هلمند اجرا 

شده است.
این  دفاع،  وزارت  گفته ی  به 
سرکوب  منظور  به  عملیات 
و  صلح  استقرار  وطن،  دشمنان 
آرامش، پاک سازی و جلوگیری از 
بازگشت شورشیان به این مناطق 

راه اندازی گردیده است.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور با 
نشر خبرنامه ای اعالم کرد که در تعیینات 
و  وزارت  این  مسئوالن  از  تعدادی  تازه، 
مقرر  والیت   9 پولیس  جدید  فرماندهان 

شده اند.
که  آمده  وزارت  این  خبرنامه  ی  در 
والیت های  پولیس  جدید  فرماندهان 
بامیان، دایکندی، فاریاب، پکتیکا، نیمروز، 
مقرر  نیز  سمنگان  و  بغالن  لوگر،  سرپل، 

شده اند.
فرمانده  سبحان قل   خبرنامه،  این  بنیاد  بر 
پولیس فاریاب، علی مست مهمند  فرمانده 

پولیس پکتیکا، خداداد آگاه فرمانده پولیس 
پولیس  فرمانده  دالورشاه   دایکندی، 
فرمانده  جبارخیل   محمد آصف  نیمروز، 
احمدی   داوود  محمد  سرپل،  پولیس 
پردلی   عبدالجبار  لوگر،  پولیس  فرمانده 
فرمانده پولیس بغالن، عبدالمبین  فرمانده 
پولیس بامیان و محمد  باقر  فرمانده پولیس 

سمنگان شده اند.
هم چنان در این تعیینات اسالم الدین صافی  
عبدالعلیم  استخبارات،  عمومی  رییس 
تروریسم،  با  مبارزه  عمومی  رییس 
عبدالحکیم نجرابی رییس حمایتی صلح و 

عمومی  فرماندهی  دفتر  آمر  اثر   صفی اهلل 
تبدیاًل معاون  پولیس نظامی وزارت دفاع 
داخله  وزارت  پیژنتون  عمومی  ریاست 

شده اند.
تازه  تعیینات  که  گفته  داخله  وزارت 
منظوری  و  وزارت  این  پیش نهاد  به 
در  است.  گرفته  صورت  جمهور  رییس 
که  آمده  داخله  وزارت  خبرنامه  ی  ادامه ی 
لوای  فرمانده  به حیث  فرهاد   غالم محمد 
شماره 4 نظم عامه ی قندوز، تاج محمد به 
لوژستیک،  عمومی  ریاست  معاون  حیث 
محمد فرید افضلی  به حیث رییس ارزیابی 

اطالعات و هدف گیری انتک و عبدالمنیر 
به عنوان رییس تحقیقات مبارزه با جرایم 

فرماندهی پولیس ننگرهار مقرر شده اند.
دیدار  در  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
تازه  پولیس  فرماندهان  و  رییسان  با 
در  که  گفته  وزارت  این  مقرر شده ی 
بخش های تأمین امنیت، تطبیق یک سان 
قانون، مبارزه با فساد، مبارزه با تروریسم 
و مواد مخدر تالش کنند. آن ها نیز تعهد 
اساسی  قانون  روشنی  در  که  کرده اند 
امنیت  تأمین  جهت  در  دیگر  قوانین  و 

سراسری تالش می کنند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت تخار می گویند 
که روز گذشته ولسوال اشکمش همراه با سه تن دیگر  در 

اثر انفجار ماین کنار جاده ای کشته شدند.
سنت اهلل تیمور، سخنگوی والیت تخار با تأیید این رویداد 
اشکمش،  ولسوال  حقجو،  عبدالحمید  بود  قرار  که  گفته 
صبح روز گذشته از پاسگاهی در منطقه   که شب یک شنبه 
جنگ جویان گروه طالبان بر آن حمله کرده بودند، دیدن 

کند.
پولیس  پاسگاه  یک  بر  یک شنبه  شب  طالب  شورشیان 
از  گزارشی  کنون  تا  که  کردند  حمله  ولسوالی  این  در 
تلفات این در گیری در دست نیست. ولسوال اشکمش با 
همراهانش نیز زمانی کشته شدند که می خواستند از محل 

این درگیری بازدید کرده و تلفات این رویداد را مشخص 
بر  عالوه  انفجار  این  در  تیمور،  آقای  گفته ی  به  کنند. 

ولسوال، مسئول مخابرات پولیس و دو مأمور امنیتی دیگر 
نیز کشته شده اند.

اداره ی مستقل ارگان های محل نیز کشته شدن حمیداهلل 
حقجو، ولسوال اشکمش در انفجار ماین کنار جاده ای را 
تأیید کرده و مرگ او را ضایعه ای بزرگ خوانده است. تا 
کنون فرد یا گروهی مسئولیت کارگذاری این ماین را به 

عهده نگرفته است.
تخار یکی از والیت های شمالی کشور است. در سه ماه 
دیگر  و  والیت  این  در  طالب  شورشیان  حمله های  اخیر 
طالبان  گروه  یافته اند.  افزایش  والیت های شمالی کشور 
پیش از این نیز هر از گاهی پاسگاه های پولیس در ولسوالی 

اشکمش را هدف حمله های مسلحانه قرار داده اند.

فرماندهان جدیِد پولیِس 9 والیت مقرر شدند

ولسوال اشکمش والیت تخار در انفجاری کشته شد

41 شورشی طالب 
در عملیات نظامی کشته شده اند
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برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید


