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عــنوان های مـهم

محب:
 روند صلح باید شامل متام 

شاخه های طالبان باشد

درس های رهبری از زبان یک  ر ییس  دانشگاه

چگونه رهبری یک نهاد علمی، می تواند 
بهتری  رهبر  تا  کند  کمک  شما  به 

شوید؟
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و  بازتابی وسیع در رسانه های ملی  افغانستان  از  نیروهای خارجی  اعالم خروج 

و  کرده  نگرانی  ابراز  دیگر  گروه  و  استقبال  آن  از  گروهی  است.  داشته  بین املللی 

هرکدام دالیلی برای خوش بینی یا بدبینی خود برشمرده اند.

رصف نظر از این واکنش ها، چند نکته گفتنی است:

در  گذشته  بیست سال  طی  امریکا  متحدٔه  ایاالت  راس  در  بین املللی  جامعٔه   -۱

و  نظامی  اقتصادی،  هزینه های  از  اعم  شد،  متقبل  زیادی  هزینه های  افغانستان، 

عرصه های  در  رسمایه گذاری ها  و  هزینه ها  این  برایند  و  نتیجه  اما  استخباراتی؛ 

مختلف سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی قابل نقد است.

نتوانستند  یا  نخواستند  بین املللی  در مجموع جامعٔه  و  امریکا  در عرصۀ سیاسی، 

در راستای تحکیم ارزش های دموکراتیک، حامیت از روندهای مشارکتی عادالنه و 

شفافیت پروسه های انتخاباتی همت گامرند و برای غنامندی و نهادینه شدن فرهنگ 

سیاسی کشور، بذل توجه کافی مبذول دارند. 

آن ها از انتخابات فقط به نام، بدون توجه به محتوا و مفاهیم ذاتی آن سخن زدند و 

گویی در دل، به این دموکراسی صوری و...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
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دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

  تصادفی او را در یکی از رشکت های خصوصی که 

برای صفاکاری مراجعه کرده بود مالقات کردم.

صورتش  چروک  و  چین 

سال  و  سن  از  بیشرت  را  او 

واقعی اش نشان می  داد.

رسپناهی  بی  اثر  از  که  او 

این  دست  در  شدن  له  و 

پناه  درصدد  بیشرت  آن  و 

بود،  امن  خانه  به  بردن 

اینگونه  بدبختی هایش  از 

روایت می  کند:

»دقیق یادم اس، هنوز خیلی 

هم  دخرتای  بودم،  خورد 

سن و سامل مکتب می  رفنت؛ اما مه اجازه مکتب رفتنه 

و بچا،  با دگه دخرتا  نداشتم، فقط یک ساعت در روز 

پنج سوره  راضیه  پیش خاله 

از  که  همی  و  می  خواندم 

سبق خواندن پس می امدم، 

یاد  دوخت ودوز  برم  مادرم 

برم  تاسف  با  و  می  داد 

مردم  مال  دخرت  می  گفت، 

اس، هر چه زودتر شوی کنه 

برش بهرته.

دعا  برم  همیشه  مادرم 

می  کرد و از خدا می  خواست 

که بخت باز داشته باشم.«

سناریـوهای احتمالی 
پساخـروج

پیشنهاد تشکیل ادارۀ ملی 
سیبرنتیک  افغانستان

مرصي معامران له داعش رسه 

جګړه کې وران شوی د موصل 

لرغونی جومات رغوي

ویغور مسلامنان: 

چین د سینکیانګ د وګړو مالومات له 

کلنۍ احصایې لرې کړل

رییس جمهور غنی: 

در مرحلۀ سقوط قرار نداریم

مک مسرت: تصمیم خروج نیروها از 
افغانستان »فاجعۀ اسرتاتژیک« است

وصلت های بی سرانجام 
بدون پرسیدن از من؛ برایم بریدند و دوختند

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 5

شمیم فروتن

شکلحضورشتغییرمیکند!
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 راه مدنیت: محمدارشف  غنی، رییس جمهوری 

از  خارجی  نیروهای  خروج  اعالم  با  هم زمان 

افغانستان، از شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی و 

دفاعی کشور یادآوری منوده و تاکید کرد: افغانستان 

و  امنیتی  نیروهای  ندارد،  قرار  سقوط  مرحلۀ  در 

دفاعی توانایی دفاع مستقالنه از کشور دارند و از 

را  عملیات  ۹۴درصد  طرف،  به این  سال  چندین 

به گونۀ مستقل انجام می دهند.

مرکز  در  نشستی  در  را  اظهارات  این  غنی  آقای 

بین املللی نظامی گنجوی مطرح کرد. این نشست 

به ابتکار حکومت آذربایجان در شهر باکو پایتخت 

شده  برگزار  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  کشور  آن 

بود. وی در این نشست در خصوص پروسۀ صلح، 

تصمیم خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان و 

تاثیرات آن و همچنان هم گرایی و اتصال منطقه یی 

صحبت کرد.

رییس  بایدن،  جو  اخیر  تصمیم  به  اشاره  با  او 

از  نیروهایش  خروج  بر  مبنی  امریکا  جمهوری 

افغانستان تا ماه سپتامرب، افزود: »ما به این تصمیم 

روند  این  انجام  راستای  در  و  می گذاریم  احرتام 

همکاری الزم خواهیم منود.«

به گفتۀ رییس جمهوری این تصمیم باعث گردید 

که نگرانی های مردم به خاطر خروج و عدم خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان رفع گردد و اکنون 

روایت جدید همچون  با  یک طرف  از  افغانستان 

و  اتصال و همکاری های منطقه یی  پروسۀ صلح، 

فرامنطقه یی  شبکه های  برابر  در  دیگر  جانب  از 

تروریستی و شبکه های جرمی قرار دارد.

محمدارشف  غنی با اشاره بر این که طالبان یا صلح 

یا در برابرشان مبارزه ادامه می یابد،  را بپذیرند و 

۴۲سال  از  افغانستان  مردم  که  کرده  ترصیح 

بدین سو از حق مرشوع شان برای دستیابی به صلح 

محروم مانده اند. یک افغانستان صلح آمیز و عاری از 

خشونت و جنگ، به نفع پاکستان و متام کشورهای 

منطقه است.

بیان  با  صحبت هایش  از  بخشی  در  غنی  آقای 

این که نقشه راه صلح بر سه ستون آتش بس، تامین 

استوار  انتخابات  برگزاری  و  عادالنه  و  صلح پایدار 

است، تاکید کرد: »بخاطر رسیدن به صلح من حارض 

ریاست جمهوری ام،  دورۀ  پایان  از  قبل  که  هستم 

انتخابات زود هنگام را برگزار منایم.«

عرصه های  در  افغانستان  دست آوردهای  از  وی 

مختلف به ویژه تامین حقوق زنان یادآوری منوده 

افغان در متام  و اذعان داشت که مشارکت زنان 

سطوح افزایش یافته و اکنون آنان از خود منایندگی 

صلح  خصوص  در  و  دارند  رسا  صدای  می کنند، 

نظریات و دیدگاه های خودشان را مطرح می منایند.

بزرگ  پروژه های  تطبیق  غنی،  رییس جمهور 

منطقه یی مانند تاپ، تاپی، کاسا یک هزار و شبکه 

مردم  زندگی  رشایط  بهبود  برای  را  آپتیک  فایرب 

افغانستان و کشورهای منطقه، مفید خواند.

او در ادامه ترصیح کرد که در گذشته افغانستان 

دیده  خشکه  به  محاط  رسزمین  یک  منحیث 

و  فرصت ها  از  مملو  کشوری  اکنون  اما  می شد، 

ششمین کشور آسیای مرکزی قلمداد می گردد.

این در حالیست جو بایدن، رییس جمهوری امریکا 

تا  این کشور  نیروهای  اعالم کرده که متام  رسام 

11سپتامرب از افغانستان خارج خواهند شد، این 

موضوع نگرانی از سقوط دولت و بروز جنگ داخلی 

را بیشرت کرده است.

از جانب دیگر انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا 

می گوید که خروج این کشور مسووالنه خواهد بود 

و وقوع جنگ داخلی در افغانستان ناممکن است.

 راه مدنیـت: دفـرت شـورای امنیـت ملـی 

و  افغانسـتان  کـه  کـرد  اعـالم  کشـور 

گاز  لولـه   امنیتـی خـط  پـالن  ترکمنسـتان، 

تاپی »TAPI« را امضا کردند.

در خربنامۀ شـورای امنیت ملـی آمده که این 

پـالن توسـط عباداللـه عبـاد، معـاون مشـاور 

امنیـت ملی کشـور و محمد متیـرات آمانوف، 

ترکمنسـتان،  جانـب  از  تاپـی  عامـل  مدیـر 

شـد. امضا 

در ادامـه خربنامـه آمده که پالن امنیتی تاپی 

از انتقـال گاز ترکمنسـتان بـه جنـوب آسـیا 

کـه یـک پـروژۀ بـزرگ انـرژی چنـد کشـوری 

اسـت، حفاظـت و ثبـات در منطقـه را تقویت 

می کنـد. بر بنیـاد گفته هـای شـورای امنیت 

اسـت  افغانسـتان  مهـم  پـروژۀ  تاپـی  ملـی، 

کـه بـا سیاسـت ادغـام و امنیـت منطقه یـی، 

از جملـه  منطقـه،  مهـم  بازیگـران  می توانـد 

منافـع  راسـتای  در  را   پاکسـتان  و  هنـد 

مشـرتک متحـد سـازد.

ایـن در حالی سـت که پروژۀ تاپی اوایل سـال 

1397 در خاک ترکمنستان تکمیل و کار آن 

عمـال بـا حضـور مقام هـای ارشـد کشـورهای 

و هنـد  پاکسـتان  افغانسـتان،  ترکمنسـتان، 

افتتـاح  از  شـد.  آغـاز  افغانسـتان  خـاک  در 

ایـن پـروژه بیـش از سـه سـال می گـذرد، امـا 

تـا اکنـون کار عملی آن در داخل افغانسـتان 

رشوع نشـده  اسـت.

بـا ایـن حـال، آغـاز کار ایـن پـروژه بـه سـال 

اسـت.  شـده  موکـول  خورشـیدی  جـاری 

سـاالنه  انتقـال  ظرفیـت  لولـه  خـط  ایـن 

۳۳میلیـارد مرتمکعـب گاز را دارد و هـر چهار 

کشـور ایـن طـرح سـود می برنـد. قابـل ذکـر 

تاپـی  گاز  لولـه  کـه طـول مجموعـی  اسـت 

یک هـزار و 814کیلومـرت اسـت و ایـن لولـه، 

گاز ترکمنسـتان را از طریـق افغانسـتان بـه 

می دهـد. انتقـال  هنـد  و  پاکسـتان 

فـراه،  هـرات،  والیت هـای  از  تاپـی  پـروژۀ 

و  می گـذرد  قندهـار  و  هلمنـد  نیمـروز، 

۸۱۴کیلومـرت از مجمـوع طـول آن در خـاک 

می شـود. کشـیده  افغانسـتان 

طـرح سـاخت پـروژۀ تاپـی ابتـدا در دهـه نود 

میـالدی بیـن رهـربان افغانسـتان، پاکسـتان 

و ترکمنسـتان جهـت انتقـال گاز طبیعـی از 

افغانسـتان  بـه  سـاحات گازدار ترکمنسـتان 

دولـت  آن  از  بعـد  شـد.  مطـرح  پاکسـتان  و 

هنـد نیـز بـرای عضویـت در ایـن پـروژه ابـراز 

عالقـه کـرد و اکنـون قـرار اسـت این پـروژه با 

اشـرتاک هـر چهـار کشـور تطبیـق شـود.

رییس جمهور غنی: در مرحلۀ سقوط قرار نداریم

امضای پالن امنیتی پروژۀ تاپی میان افغانستان و ترکمنستان

رویدادها

راه مدنیت: روزنامۀ سوت چاینا مارننگ    

که  گفت  گزارشی  نرش  با  چین  چاپ  پست، 

ممکن است، پس از خروج نیروهای امریکایی از 

نیروهای صلح  این کشور  به  افغانستان، چین 

بفرستد.

این روزنامه روز جمعه )۲۷حمل( با نرش گزارشی 

گفته که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 

تهدید  را  کشور  این  امنیت  و  ثبات  نه  تنها 

تهدیدها  دامنۀ  که  است  ممکن  بل  می کند، 

و  فعالیت  برسد،  نیز  چین  کیانگ  سین    به 

تالش های ضد تروریزم دولت این کشور را مختل 

کند.

روزنامۀ سوت چاینا نوشته که به باور تحلیل گران، 

تهدید  امریکایی،  نیروهای  خروج  از  پس  اگر 

شود،  آسیا  جنوب  کشورهای  متوجه  امنیتی 

نیروی  به فکر فرستادن  ممکن است که چین 

صلح به افغانستان باشد.

سال  »در  آمده:  گزارش  در  همچنین 

۲۰۱۸میالدی، چین نیروهای افغان را آموزش 

داد و به ایجاد یک پوسته کوهستانی نیز کمک 

کرد. این آموزش در چین انجام شد و هدف این 

پوسته مقابله با حمالت احتاملی شبکۀ القاعده 

و داعش بود.«

روابط  متخصص  چی،  سون  حال،  عین  در 

بین امللل در اکادمی علوم اجتامعی شانگهای 

امنیتی  »نیروهای  گفت:  روزنامه  این  به 

را  افغانستان  امنیت  تامین  توانایی  افغانستان 

ندارند. ممکن است در آینده نزدیک این کشور 

دچار هرج و مرج شود و جرایم مرزی ، قاچاق 

مواد مخدر و قاچاق سالح گسرتش یابد.«

وی عالوه کرد: »اگر وضعیت امنیتی افغانستان 

چین  که  است  ممکن  کند،  ایجاد  تهدیدی 

کمک های  هم راه  به  را  صلح  نظامی  نیروهای 

ملل  سازمان  منشور  رشایط  زیر  برشدوستانه 

متحد به منطقه اعزام کند تا از امنیت و منافع 

مردم چین، در آن جا اطمینان حاصل کند.«

وزارت  سخنگوی  لیجیان،  ژایو  هم،  سویی  از 

خارجۀ چین هفتۀ گذشته در واکنش به اعالم 

جدول نهایی خروج نیروهایی امریکایی گفت: 

گونۀ  به  باید  افغانستان  از  خارجی  »نیروهای 

مسووالنه و منظم عقب نشینی کنند تا از حمالت 

تروریستی جلوگیری کنند.«

این در حالی ست که جو بایدن، رییس جمهور 

یک  در  )۲۵حمل(  چهارشنبه شب  امریکا، 

نشست خربی اعالم کرد که روند خروج رسبازان 

تا  و  آغاز  می  اول  از  افغانستان،  از  امریکایی 

۱۱سپتامرب تکمیل خواهد شد.

***                             

خان و اردوغان درباره روند صلح 
افغانستان تلفنی گفتگو کردند

اعالم  پاکستان  وزیر  نخست  دفرت  مدنیت:  راه 

و  این کشور  کرد که عمران خان، نخست وزیر 

در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب 

مورد مسایل مهم منطقه  یی از جمله روند صلح 

افغانستان گفتگو کردند.

دفرت نخست وزیر پاکستان روز جمعه )27حمل( 

گزارش داده که رییس جمهوری ترکیه و پاکستان 

در  همچنان  و  دوجانبه  روابط  توسعه  درباره 

خصوص مسایل منطقه  یی و بین املللی به ویژه 

تحوالت تازۀ افغانستان تلفونی گفتگو کردند.

صلح  موضوعات  بررسی  که  آمده  ادامه  در 

نیروهای  خروج  برنامۀ  اعالم  با  که  افغانستان 

تازه یی  مرحله  وارد  کشور  این  از  امریکایی 

می شود، مهم ترین محور گفتگوی مقامات دو 

طرف را تشکیل می داد.

در این متاس تلفنی، عمران خان بر اهمیت حل 

و فصل سیاسی درگیری در افغانستان پیش از 

خروج نیروهایی امریکایی تاکید کرده است.

خان به اردوغان گفته که پاکستان از توافق نامۀ 

صلح  مذاکرات  آغاز  نیز  و  طالبان  و  امریکا 

آن  انجام  برای  را  تسهیالتی  و  کرده  حامیت 

فراهم آورده است.

تاریخی  فرصت  را  مذاکرات صلح  عمران خان 

خوانده و گفت که که رهربان افغان باید از این 

فرصت استفادۀ موثر را منایند.

می گیرد  صورت  حالی  در  تلفنی  متاس  این 

زمان  را  اپریل  ۲۴ماه  ترکیه  خارجه  وزارت  که 

برگزاری نشست صلح استانبول اعالم کرده بود، 

اما گروه طالبان قبال گفته  بود که تا خروج کامل 

نیروهای امریکایی در هیچ نشستی که در مورد 

افغانستان باشد، رشکت منی کنند.

در  نشست  این  که  آمده  وزارت  این  بیانیه  در 

سازمان   دولت،  منایندگان  حضور  با  استانبول 

ملل، طالبان و چندین کشور دیگر برگزار و در 

افغانستان  آینده  نظام  و  آتش بس  صلح،  مورد 

گفتگو خواهند کرد.

لزوم حامیت  بر  نشست  این  سازمان دهندگان 

از حاکمیت مستقل و متحد افغانستان تاکید 

استانبول  صلح  نشست  اصلی  هدف  دارند. 

جهت  دوحه  صلح  مذاکرات  تکمیل  و  ترسیع 

پایدار  و  عادالنه  راه حل سیاسی  به  دستیابی 

است.

خـــبـرهـای داخــلـی

سوت چاینا:   
پس از خروج نیروهای خارجی، چین 

به افغانستان نیروی صلح می فرستد

مشاور  مک مسرت،  هربرت  مدنیت:  راه    

امریکا  متحدۀ  ایاالت  ملی  امنیت  پیشین 
می گوید که تصمیم کشورش برای خروج از 
حمالت  به  طالبان  که  حالی  در  افغانستان 
نیروهای  و  غیرنظامیان  علیه  مرگ بارشان 
افغان ادامه می دهند، یک مضحکۀ  امنیتی 

اخالقی و یک فاجعۀ اسرتاتژیک است.
در  )۲۷حمل(  جمعه  روز  مک مسرت  آقای 
توییرتش نوشته که امریکا »افغان های شجاع« 

را در مرز بین مدنیت و بربریت رها می کنند.
می افزاید  امریکا  ملی  امنیت  پیشین  مشاور 
افغانستان  در  خودش  توسط  کشورش 
دالیل  وی  گفتۀ  به   است.  خورده  شکست 
از  نه  امریکایی ها  رسخوردگی  و  ناامیدی 
جنگ ۲۰ساله، بل از جنگ یک ساله است 

که ۲۰بار انجام شده است.
با  » ما  آقای مک مسرت عالوه کرد:  همچنین 
رشم و تأسف به زمان تصمیم خروج امریکا از 

افغانستان نگاه خواهیم کرد.«
ساکی،  جین  که  حالی ست  در  این 
تاکید  امریکا  ریاست جمهوری  سخنگوی 
حضور  بدون  می تواند  واشنگنت  که  کرده 
القاعده  شبکۀ  احتاملی  احیای  نظامی، 
از  و  باشد  داشته  نظر  زیر  افغانستان  در  را 
افغانستان  امریکا در  تهدید تروریستی علیه 

جلوگیری کند.
خانم ساکی اذعان کرد: »تهدید علیه ایاالت 
متحده که از افغانستان رسچشمه بگیرد در 
بدون  را  آن  می توان  که  بود  خواهد  حدی 
زیرا  کرد،  برطرف  آنجا  در  پا  جای  داشنت 
و  گذشته  ۲۰سال  در  ما  قابلیت  و  توانایی 
چشم گیر  به طور  اخیر  ۱۰سال  در  حتی  یا 

افزایش و بهبود یافته است.«
امنیت  از سوی دیگر جک سولیوان، مشاور 
واشنگنت  که  گفته  هم  متحده  ایاالت  ملی 
در  تروریستی  تهدید  برابر  در  می تواند 

افغانستان دست به کار شود.
او تاکید کرد: »این یک واقعیت است زمانی که 
نباشند،  ائتالف  و  متحده  ایاالت  قوای  آنجا 
توانایی ما برای مقابله با تهدید تغییر خواهد 
کرد، اما باور داریم که وضعیت ما در منطقه 
بتوانیم تهدید  باقی می ماند که  در سطحی 

تروریستی را در افغانستان رسکوب کنیم.«
و  زنان  از  حامیت  به  واشنگنت  که  افزود  او 
دخرتان در افغانستان ادامه می دهد و دیگر 

این که پیام شان به طالبان روشن است.
بایدن،  جو  که  حالی ست  در  این  در 
اعالم  امریکا  متحدۀ  ایاالت  رییس جمهوری 
کرد که نیروهایش را تا ۱۱سپتامرب، بیستمین 
سالگرد حمالت ۱۱سپتامرب ۲۰۰۱میالدی، 

از افغانستان خارج می کند.
این  به  که  گفته  نیز  افغانستان  حکومت 
تصمیم امریکا احرتام می گذارد و برای تطبیق 
روند خروج نیروها، با دولت امریکا همکاری 

می کند.

***                            

جدید  بست   3800 ایجاد 
معلمی برای قندهار 

رییس  فضلی،  فضل محمود  مدنیت:  راه 

که  می گوید  ریاست جمهوری  امور  اداره 

بست   ۸۰۰ و  سه هزار  غنی  رییس جمهور 

منظور  قندهار  والیت  برای  را  معلمی  جدید 

کرده است.

در صفحۀ  )27حمل(  روز جمعه  فضلی  آقای 

رییس جمهور  که  نوشته  فیس بوکش  رسمی 

قندهار،  والیت  به  سفری  در  به زودی  غنی 

تصمیم ایجاد بست های جدید معلمی را برای 

مردم قندهار اعالم خواهد کرد.

کرد  عالوه  ریاست جمهوری  امور  اداره  رییس 

که افزایش تشکیالت معارف والیت قندهار در 

قرار  والیت  این  مردم  مطالبات  فهرست  صدر 

دارد.

ریاست معارف والیت  فعلی  اکنون تشکیل  تا 

غنی  رییس جمهور  نیست.  مشخص  قندهار 

پیش از این نیز چهارهزار بست جدید معلمی 

را برای والیت ننگرهار منظور کرده بود.

کمبود و معلم خیالی در مکاتب رسارس کشور 

یک معضل جدی است. این مشکل حتی در 

پایتخت نیز وجود دارد. این در حالی ست که 

در سال های گذشته وزارت معارف با استخدام 

معلامن قراردادی این مشکل را حل می کرد، 

اما از مدتی به این طرف وزارت معارف کشور 

معلامن قراردادی را نیز استخدام منی کند.

براساس معلومات وزارت معارف در حال حارض 

از ۹میلیون دانش آموز  در رسارس کشور بیش 

همچنان  هستند.  درس  فراگیری  مرصوف 

این  آموزش  مرصوف  معلم  ۲۰۰هزار  از  بیش 

شاگردان می باشند.

خـــبـرهـای داخــلـی

مک مسرت: تصمیم خروج 
نیروها از افغانستان »فاجعۀ 

اسرتاتژیک« است
  راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور شورای 

مشرتک  نشست  در  کشور  ملی  امنیت 

ایران  و  هند  خارجه  وزرای  با  »رایزانا2021« 

گفت که اکنون بهرتین فرصت برای تامین صلح 

گروۀ  بخش های  و  شاخه ها  متام  باید  و  است 

هیچ  نباید  و  شوند  صلح  روند  شامل  طالبان 

گروهی از آنها از این روند بیرون مبانند.

نشست   در  )۲۷حمل(  جمعه  روز  محب  آقای 

مجازی »رایزانا« با محمدجواد ظریف، وزیر امور 

خارجۀ ایران و اس جی شنکر، وزیر خارجۀ هند 

صحبت کرد، افزود که طالبان با خروج نیروهای 

امریکایی از این  کشور، هیچ دلیلی برای ادامۀ 

جنگ ندارند.

امریکایی  نیروهای  خروج  برنامۀ  به  اشاره  با  او 

می کنم  فکر  »من  کرد:  تاکید  افغانستان  از 

تا افغان ها مسوولیت  این بهرتین فرصت است 

امنیتی کشورشان را به عهده گیرند.«

کرد:  بیان  کشور  ملی  امنیت  شورای  مشاور 

حاال زمان آن است که گروه طالبان با حکومت 

جامعه  از  بخشی  و  کنند  صلح  افغانستان 

افغانستان شوند.

وی ترصیح کرد که پس از توافق دوحه، فرصت 

خوبی به دست طالبان آمده بود که با گسرتش 

در  بیشرت  را  خود  گروه  سیاسی،  روند  دادن 

مطرح  با  گروه  این  اما  بسازند،  مطرح  سیاست 

این  پیروزی،  برای  غلط  سناریوهای  کردن 

فرصت را از دست دادند.

در  صحبت هایش  از  بخشی  در  محب  آقای 

مورد پروسه انتقال گفت که رییس جمهور غنی 

بهرتین فرد برای رهربی پروسه انتقال می باشد.

غنی  »رییس جمهور  وی،  گفته های  بنیاد  بر 

انتقال  این  رهربی  برای  فرد  بهرتین  احتامالً 

امریکایی  نیروهای  اکرثیت  است. هنگامی که 

این  وی  کردند،  ۲۰۱۴عقب نشینی  سال  در 

تیمی  ایجاد  ما در حال  را رهربی کرد.  انتقال 

زمینه  در  ناتو  و  متحده  ایاالت  با  تا  هستیم 

انتقال آن ها از کشور همکاری کنیم.«

همۀ  که  این  بیان  با  ملی  امنیت  مشاور 

جمهوری  در  می توانند  کشور  شهروندان 

باشند،  داشته  منایندگی  افغانستان  اسالمی 

باشند  این فکر  به  نباید  تاکید کرد که طالبان 

بر  را  که هنوز هم می توانند خواسته های خود 

مردم تحمیل  کنند.

جو بایدن هفته گذشته اعالم کرد که نیروهای 

خارج  افغانستان  از  سپتمرب  ماه  تا  امریکایی 

خواهند شد.

 در عین حال، محمدجواد ظریف، وزیر خارجۀ 

ایران ضمن این که از طالبان خواست که باید 

که  کرد  تاکید  کنند،  آغاز  را  صلح  گفتگوهای 

روند صلح افغانستان، باید به رهربی و مالکیت 

مردم این کشور باشد.

همچنین او اظهار کرد که طالبان باید خودشان 

کنند،  عیار  دموکراتیک  نظام های  اساس  بر  را 

ناممکن  دهۀ۹۰  ایدیولوژی  به  برگشت  زیرا 

است.

محب: 
روند صلح باید شامل متام شاخه های طالبان باشد
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امریکا نمی رود، شکل حضورش تغییر می کند!

جوبایدن رییس جمهور امریکا، تاریخ خروج رسبازان این کشور 

از  پس  امریکا  او،  گفته های  اساس  بر  کرد.  اعالم  افغانستان  از  را 

افغانستان نخواهد داشت. بسیاری  ۱۱سپتامرب دیگر، رسبازی در 

سیاست گران افغانستان باور منی کردند امریکا، افغانستان را ترک 

از خروج،  پس  وضعیت  برای  کافی  آمادگی   دلیل،  به همین  و  کند 

نیز، کم وبیش  و در دولت  نگرفته است  الاقل در میان مردم شکل 

از ۱۱سپتامرب چه  همین وضعیت حاکم معلوم می شود. حاال پس 

سناریوهای احتاملی در کشور شکل خواهد گرفت؟ در این نوشته 

به برخی از آن احتامالت اشاره می شود:

تشکیل دولت ایتالفی صلح و آشتی

یکی از گزینه های ممکِن پساخروج، تشکیل دولت آشتی ملی است. 

دیگر  می شوند،  بیرون  کشور  از  کرده اند  اعالم  خارجی ها  که  حاال 

دلیل واقعی برای نزاع و جنگ باقی منی ماند. در چنین وضعیتی 

ایران،  پاکستان،  روسیه،  متحد،  ملل  سازمان  متحده،  ایاالت  اگر 

مختلف  جناح های  به شمول  دخیل  کشورهای  سایر  و  هند  ترکیه، 

شوند  حارض  استانبول  نشست  مانند  نشست های  در  افغانستان، 

پذیرش  مورد  حدودی  تا  که  ایتالفی  دولت  تشکیل  روی  بتوانند  و 

همه جناح ها باشد، به توافق برسند، این بهرتین گزینه برای پایان 

نیز  جهانی  جامعۀ  را  دولتی  چنین  و  بود  خواهد  جنگ ودرگیری 

حامیت خواهد کرد و ویرانی های دوران جنگ نیز ترمیم خواهد شد 

و افغانستان در مسیر مناسبی قرار خواهد گرفت.

حفظ وضع موجود

رییس جمهور امریکا هنگام اعالم تاریخ خروج رسبازان از افغانستان 

به  به کمک های خویش  ایاالت متحده  یادآوری کرد که  را هم  این 

افغانستان پس از خروج نیز ادامه خواهد داد. معلوم نیست چنین 

و  مالی  امکانات  اگر  ولی  خیر؛  یا  کرد  خواهد  پیدا  تحقق  وعدۀ 

نیروها  و  برسد  کافی  به قدر  افغان  امنیتی  نیروهای  به  آموزشی 

صلح،  مذاکرات  شکست  صورت  در  شوند،  تجهیز  امروز  از  بیشرت 

می توانند به صورت مستقالنه دفاع کنند و حداقل وضعیت موجود 

را حفظ کنند. پس از خروج، جنبۀ تبلیغاتی مخالفان که موجودیت 

خارجی ها را بهانۀ جنگ می دانند، در عمل کارکرد خود را تاحدودی 

از دست خواهد داد و اگر دفاع پایدار شکل بگیرد، احتامل اینکه 

صفوف مخالفان از نظر تبلیغاتی ضعیف تر شود، دور از تصور نیست. 

یادمان باشد که حکومت داکرت نجیب الله از نظر نظامی هنوز قدرت 

دفاع داشت و حتا باعث آشفتگی شدید در صفوف مجاهدین شده 

بود، اما اختالفات قومی و جناحی بود که از طریق حلقۀ کارمل و 

سوق  سقوط  به سوی  را  دولت  داخل،  از  دوستم،  جرنال  هواداران 

داد. اگر هامهنگی قوی در درون دولت شکل گیرد و امکانات مالی 

امنیتی به خوبی توانایی مقابله  کافی وجود داشته باشد، نیروهای 

و دفاع را دارند.

سقوط به دست مخالفان

اگر امکانات مالی به نیروهای امنیتی نرسد و اختالف های تیمی، 

قومی و فساد و دزدی همچنان مانند ده-بیست سال گذشته وجود 

داشته باشد، احتامل فروپاشی نظام پس از خروج خارجی ها بعید 

و  قوم  است  الزم  است،  مستقالنه  دفاع  فکر  به  اگر  دولت  نیست. 

خویش بازی، منطقه گرایی و حلقه سازی را کنار گذارد و افراد توانا 

جابه  جا  معینیت ها  و  وزارت ها  در سطوح  و  والیت  هر  در  را  موثر  و 

و  کند  تکیه  محل  متنفذان  و  مردم  به  امنیتی  نیروهای  کنار  در  و 

برای  کنرتول شده  شکل  به  را  ظرفیت ها  متام  موثر،  برنامه های  با 

دفاع مستقالنه بسیج کند. حکومت داکرت نجیب الله این حسن را 

اعضای حزب  و متام  بود  دارای یک حزب سازمان یافته  داشت که 

وجود  فرماندهی  در  پراکندگی  و  می کرد  پیروی  رهربی  دستور  از 

نداشت. در آن دوره، تا زمانی که وحدت فرمان دهی وجود داشت، 

دولت و حزب در قدرت باقی  ماند. رهربان کنونی آن فرصت را ندارند 

گرد  مختلف  اقوام  و  گروه ها  مفکوره ها،  احزاب،  از  کدام شان  هر  و 

آمده اند و توحید و تنظیم این ها، کار دشوار و طاقت فرسایی است و 

به دل سوزی و فداکاری بسیاری نیاز دارد.

جنگ داخلی خونین

زبانی،  قومی،  اختالف های  و  بپاشد  هم  از  دولت داری  اگر شیرازۀ 

مذهبی و... به درگیری و نزاع مسلحانه تبدیل شود، در آن صورت 

بدتر از دهۀ ۹۰، کوچه به کوچه و قریه به قریه، درگیری و جنگ و 

کشتار به راه خواهد افتاد و افغانستان بدتر از عراق و سوریۀ دوران 

داعش، در چنگال ویرانی و جنگ داخلی گیر خواهد افتاد.

جنگ دولت و طالب و جنگ های قومی دیگر 

و  کابل  نتوانند  نیز  مخالفان  و  شود  تضعیف  روز  تا  روز  دولت  اگر 

اطراف  و  روستایی  مناطق  اما  کنند،  ترصف  را  بزرگ  شهرهای 

امروز در کنرتول داشته باشند، جنگ میان دولت  را مانند  شهرها 

کم  کم  آن،  کنار  در  و  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  مخالفان  و 

جنگ های دیگری نیز بر رِس زمین و قومیت و مسایل دیگر در اطراف 

آغاز خواهد شد و در کنار دو جناح جنگی بزرگ، جنگ های خرد و 

کوچک دیگری نیز در گوشه و کنار جریان خواهد داشت  و رشایط 

ناگواری پیش خواهد آمد.

جنگ های شهری کوچه به کوچه

این است که مانند عراق و سوریۀ دوران داعش،  یک احتامل هم 

و  از جناح های قومی  به کنرتول بخشی  بزرگ هر بخش  شهرهای 

ایدیالوژیک قرار بگیرد و متام آبادی ها و ساخت وسازهای بیست ساله 

در شهرها از بین برود و دارایی  و رسمایه های مردم نیز غارت شود و 

کشور روزگاری را تجربه کند که دهۀ ۹۰ در مقایسه با آن، رشایط 

بهرتی تلقی و شناخته شود.

نتیجه 

امیدواریم دولت صلح و آشتی ملی شکل بگیرد و جنگ بیست ساله 

و در حقیقت جنگ چهل ساله در کشور به پایان برسد و افغانستان 

نشود، حفظ وضعیت  اگر چنین  برود.  پیش  رفاه  و  آبادی  به طرف 

کنونی نیز الاقل برای تعدادی از مردم و ساکنان شهرهای بزرگ، 

بیست سال  این  در  و هامن گونه که  پذیرش است  قابل  تا حدودی 

انفجار و انتحار تحمل شد، بعد از این نیز همین گونه ادامه خواهد 

یافت؛ اما اگر ما به طرف جنگ داخلی و درگیری قومی و کوچه به 

کوچه پیش رفتیم، در آن صورت چنان وضعیتی حاکم شود که مردم 

معلول  و  کشته  را  قریه  و  شهر  و  کنند  فراموش  را   ۹۰ دهۀ  روزگار 

که  برپا شود  قیامت عجیبی  و  و کاشانۀ سامل مناند  و خانه  بگیرد 

امیدواریم چنین نشود. مردم طرف دار صلح و آرامی هستند. خوب 

و  منافع  از  مختلف،  جناح های  در  سیاسی  رهربان  که  بود  خواهد 

سلیقه های شخصی خود بگذرند و برای یک افغانستان آرام و مرفه، 

گام بردارند. 

سناریـوهای احتمالی 
پساخـروج

سیاست نامه
حکایت روز

روزنامهنگار
سید اصغر اشراق

رضبه های شالق و نگاه های خاموش

بازتابی  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  اعالم 

است.  داشته  بین املللی  و  ملی  رسانه های  در  وسیع 

گروهی از آن استقبال و گروه دیگر ابراز نگرانی کرده و 

خود  بدبینی  یا  خوش بینی  برای  دالیلی  هرکدام 

برشمرده اند.

رصف نظر از این واکنش ها، چند نکته گفتنی است:

امریکا  متحدٔه  ایاالت  راس  در  بین املللی  جامعٔه   -۱

هزینه های  افغانستان،  در  گذشته  بیست سال  طی 

اقتصادی،  هزینه های  از  اعم  شد،  متقبل  زیادی 

این هزینه ها  برایند  و  نتیجه  اما  و استخباراتی؛  نظامی 

سیاسی،  مختلف  عرصه های  در  رسمایه گذاری ها  و 

اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی قابل نقد است.

در عرصۀ سیاسی، امریکا و در مجموع جامعٔه بین املللی 

ارزش های  تحکیم  راستای  در  نتوانستند  یا  نخواستند 

عادالنه  مشارکتی  روندهای  از  حامیت  دموکراتیک، 

برای  و  گامرند  همت  انتخاباتی  پروسه های  شفافیت  و 

بذل  کشور،  سیاسی  فرهنگ  نهادینه شدن  و  غنامندی 

توجه کافی مبذول دارند. 

و  محتوا  به  توجه  بدون  نام،  به  فقط  انتخابات  از  آن ها 

این  به  دل،  در  گویی  و  زدند  سخن  آن  ذاتی  مفاهیم 

هم  خنده  نیز  ما  کارتونی  و  خام  و  صوری  دموکراسی 

مقام های  برخی  زبان  از  گاه گذاری  چنان که  کردند. 

قادر  »ما  می گفتند:  که  می شنیدیم  نیز  بلندپایهٔ شان 

نیستیم افغانستان قرن چهاردهمی را یک شبه وارد قرن 

بیست ویکم بسازیم!«

است-  طوالنی  زمان  -که  گذشته  بیست سال  طی   -۲

سیاسی  توسعٔه  راستای  در  می توانست  افغانستان 

اعاملی  سیاست های  اما  بردارد؛  بلندی  گام های 

ناعادالنه و حامیت های یک جانبه و بی تناسب با منت و 

ساختار اجتامعی افغانستان که منجر به افزایش قدرت 

سیاسی  فضای  شد،  قومی  روپوش  با  فردی  بی مهار 

در  سیاسی  بازی  زمین  و  زد  آسیب  به شدت  را  کشور 

کشور را به سود یک حلقه و عنارص خاص و به زیان عموم 

شهروندان ناهموار ساخت.

نیروهای  حضور  سایٔه  زیر  گذشته،  بیست سال  طی   -۳

شخصیت های  از  تن  صدها  و  ده ها  ناتو،  و  امریکا 

سیاسی و چهره های شاخص جهاد و مقاومت و سیاست 

سیاست مردان  تا  گرفته  جهاد  رهربان  از  باختند؛  جان 

ترور  اواخر  این  در  و  دولتی  کارگذاران  و  فرماندهان  و 

و کارمندان دولتی که  و رسانه یی  فعاالن جامعه مدنی 

به آسانی از صحنٔه جامعه و سیاست حذف شدند؛ هیچ 

دوسیه یی برای روشن شدن چند و چون قتل شان شکل 

عملی به خود نگرفت و هیچ تحقیقی انجام نشد.

۴- طی این مدت، سیاست حساب شدٔه مالی، دالرهای 

بهبود  به جای  را قسمی کانالیزه کرد که  امریکا  کمکی 

فساد،  شبکه های  رشد  و  شکل گیری  به  مردم،  زندگی 

بیچارگی  و  محرومیت  و  فقر  انجامید.  ملپنیزم  و  مافیا 

نیز  مردم  اعتقادی  باورهای  به  و  یافت  گسرتش 

سنت های  با  که  جدیدی  ارزش های  و  شد  دهن کجی 

معنوی و فرهنگی جامعٔه افغانستان سنخیتی نداشته و 

ندارد ترویج گردید.

۵- نقش امریکا و همکارانش در جابه جایی مهره های خود 

و  کردم  دل  صد  را  دل  روز،  چهار  حداقل  از  پس    

ویدیویی از صحنه غم انگیز شالق زدن یک زن را که گفته 

شده در ولسوالی اوبه والیت هرات رخ داده است،  متاشا 

صحنه ی  از  سو  این  به  روز  چند  از  ویدیو  این  کردم. 

دلخراشی از شالق زدن یک زن بین کاربران اجتامعی در 

با  که  ویدیویی  می شود.  دست  به  دست  افغانستان 

در  مردان  از  برخی  توسط  خنده  عکس العمل های 

شبکه های اجتامعی  همراه است.دادگاه صحرایی یک زن 

رسارس  در  وحشت  این  کرده است  کمک  تکنالوژی  که 

افغانستان پخش شود. 

در این ویدیوی دو دقیقه ای، زنی که ظاهرا توسط پدرش 

احاطه  مرد  متاشاچیان  توسط  آن  اطراف  که  میدانی  در 

شالق  را  او  نوبت  به  مسلح  مرد  دو  سپس  و  آورده  شده، 

می زنند.

فریاد و ناله های این زن در این نوار ویدیویی، صحنه آزار 

دهنده ای را به مخاطبان نشان می دهد. صحنه مضحکی 

که گویا با شالق ها آن زن را پاک می کنند. پاکی از گناهی 

که برساخته باورها و سنت های جامعه مردانه و حتی دین 

مرتکب شده  را  زن جرمی  آن  اگر  یا  و  است.  بوده  مردانه 

زن  تنها  باید  چرا  است؟  کجا  او  جرم  رشیک  پس  است؛ 

تاوان آن را بدهد. صحنه های که دل هر انسانی را به درد 

می آورد و مغز استخوان های آدم درد می گیرد.

 شالق بر بدن زن که پنهان در چادری/ برقع است و هیچ 

کس به فریادش منی رسد. او از درد به خود می پیچد و از 

او  فریادهای  تاب می آورد.  را   اجبار رضبه های شالق  رس 

یادآور این مسئله است که بس است، توبه کردم. اما توبه از 

چه چیزی؟ از زن بودنش.

در مراتب اداری و مقام های بلندپایٔه کشور واضح تر از 

یاد شود. همین اکنون می توانید شامر  آن است که 

را  دولتی  مقام های  و  روسا  معینان،  وزیران،  زیادی 

نام بگیرید که پس از سال ها تکیه زدن در چوکی های 

بلند دولتی، حاال در امریکا یا اروپا جا خوش کرده اند. 

از کسانی که همین اکنون به یمن حامیت اینان در 

حضور  اداری  بلند  مقامات 

دارند چیزی منی گوییم!

کامل  خروج  مورد  در   -۶

هنوز  افغانستان  از  امریکا 

تردید وجود دارد. مقام های 

از  امریکا؛  متحدٔه  ایاالت 

امریکا  خارجه  وزیر  جمله 

کابل،  به  اخیرش  سفر  در 

خروج  با  که  کرده اند  تاکید 

نظامی شان،  قوت های 

همکاری  جدید  فصل 

افغانستان  با  کشور  این 

فصل  این  می شود.  آغاز 

در  ممکن  همکاری  جدید 

مالی،  منابع  تامین  عرصٔه 

آموزش  نظامی،  تجهیزات 

در  سهم گیری  و  نظامی 

پروژه های توسعه یی باشد. 

در  نقشی  مدت هاست  امریکا  نظامی  نیروهای 

ارایٔه  از آن ها در زمینٔه  ندارند. شامری  میدان جنگ 

افغان فعال بوده اند  به نظامیان  کمک های تخنیکی 

که احتامال همچنان به کار خود ادامه دهند. سیاست 

امریکا چندسالی هست که در جهت جاگزین کردن 

خروج  با  آیا  است.  بوده  عساکر  به جای  استخبارات 

عساکر نظامی، نقش امریکا در تأثیرگذاری بر سیاست 

افغانستان و حامیتش از حلقات و عنارص دلخواه خود 

کاهش خواهد یافت؟ بعید به نظر می رسد. این کشور 

حضور غیر ملموس، اما نیرومند و تأثیرگذار خود را در 

کشور ما حفظ خواهد کرد.

۷- خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان بیشرت 

باال می برد،  را  روانی دارد. مورال گروه طالبان  تاثیر 

آن  مردانی،  به وضوح دیده می شود که  ویدیویی  نوار  در   

دچار  که  می دهند  قرار  شالق  با  کوب  و  لت  مورد  را  زن 

رفتار  و  پوشش  نوع  هستند.  محض  افراط گرایی  یک 

نام های یک  واقعیتی است که نشان می دهد  شان کامال 

گره خورده  و خشونت،  افراطیت  با  افغان  مردان  از  بخش 

است، و آنان بی باکانه از نام دین و رشیعت برای گریز از 

می کنند.  استفاده  سوء  اعاملی،  چنین  مسئولیت پذیری 

جرمی که در اکرث اوقات باالی زنان اجرا می شود، حامی 

و پشتیبان آن همیشه سنت و دین بوده است. کنرتل زنان 

به دست مردان یکی از سنت های است که همیشه جواز 

دینی با خودش دارد.

دادگاه  در  این که چرا  و  نشده  فاش  این زن  هنوز هویت 

در  جزئیات  است،  گرفته  قرار  کوب  و  لت  مورد  صحرایی، 

دست نیست. قصه این نیست که چه دلیلی وجود داشته 

حلقه  را  او  دور  و  ریخته  بی پناه  زن  آن  رس  بر  عده ای  که 

زدند و دو مرد خشن به نوبت در مقابل چشامن ده ها مرد 

متاشاچی دیگر تا پای مرگ او را شکنجه کردند؛ بلکه مهم 

تنها در میدانی کامال مردانه که  و  این است که زنی یکه 

همه سنگ مسلامنی را بر سینه می کوبند، مورد رضبه های 

دردناک شالق قرار می گیرد و این صحنه با کامل بی رشمی، 

فیلم برداری نیز می شود.

 جایی که مدرنیته به سنت پدرساالر دست و بازو می دهد 

تا ستم باالی زنان را بیشرت پخش و بازتولید کند. اما سوال 

این گونه  رس  از  امنیتی  بخش های  چگونه  که  این جاست 

جرم ها راحت می گذرند. 

آیا دولت در برابر یک چنین حادثه خوفناکی ناتوان است؟ 

در  آن ها  مرگ  حتی  است.  بی اهمیت  زن  مسئله  هنوز  یا 

افزایش  را  گروه  این  خشونت گری  و  حمالت  شدت 

می دهد. در عوض، سبب تشویش مردم و کاهش اعتبار 

ثبات  متوجه  را  خطرهایی  گردیده،  حکومت  اقتدار  و 

نسبی کشور می سازد.

سیاسی،  عرصٔه  در  که  صورتی  در  افغانستان  دولت 

روی  ابتکاری  و  عاجل  اقدام های  تبلیغاتی  و  نظامی 

چارچوب  از  نگیرد،  دست 

تنگ و محدود چندنفره خارج 

دست  ملی  سطح  در  شده، 

و  هامهنگی  اجامع،  کار  به 

یک سو  از  سیاسی  انسجام 

نیروهای  بسیج  و  تقویت  و 

راه اندازی  و  امنیتی  و  نظامی 

از  یک موج تبلیغاتی نیرومند 

را  میدان  نشود،  دیگر  جانب 

خواهد باخت. این دولت اگر 

نیست،  و دلخواه  چه مطلوب 

بهرت  بربریت  و  وحشت  از  اما 

است!

که  است  این  آخر  گپ   -۷

و  خارجی  قوت های  حضور 

پهلوی  در  کمک ها،  سیل 

برخی فواید، زیان های جدی 

نیز در بر داشته و دارد؛ دولت 

استخراج  و  داخلی، کشف  منابع  به  توجه  از  را  مردم  و 

ابتکار و تولید و  منابع و رسمایه های زیرزمینی و کار و 

صنعت باز می دارد و شدیدا وابسته و متکی به خارجی ها 

بیرونی ها  نظامی  و  مادی  حامیت های  قطع  می سازد. 

دارد؛  خوش  عاقبت  اما  است،  سخت  مرحله  یک  در 

توانایی ها به کار می افتد، خرج و دخل عیار می شود و 

از ریخت وپاش، ارساف، تبذیر و ملپن بازی و مافیاپروری 

جلوگیری می شود. این همه در گرو یک رهربی شجاع، 

قاطع، جامع نگر با وسعت دید و نظر و نگاه کالن ملی 

می باشد.

رفتار  بر  حاکم  تنگ نظری های  و  موجود  سیاست  با 

در  کشور  فروریزی  و  هم پاشی  از  خطر  کنونی،  رهربی 

کام بحران بیش از هر وقت دیگر متصور است.

نهادهای  سکوت  و  آرامش  در  را  تغییری  شکلش  بدترین 

مسئول به وجود منی آورد.

وقتی آن مردان که تنها مردانگی را با خشونت علیه زنان 

به رخ می کشند، به این درک رسیدند که دنیای تکنالوژی 

را در اختیار بگیرند و خشونت علیه زنان را بیشرت از بیش 

این سواالت مطرح  ترویج کنند،  این روش   از  استفاده  با 

و  حکومتی  مسئوالن  سوی  از  هیچ گاه  چرا  که   می شود 

و  منی گیرند؟  قرار  بازپرس  مورد  و  نشده  ردیابی  امنیتی 

چرا اعامل خوفناکی این چنینی هیچگاهی مورد نفرین و 

خشم افکار عمومی قرار منی گیرد؟

اختیار  سکوت  خشونت آمیز  اعامل  برابر  در  توده  چرا   

برابری  به  دستیابی  برای  ما  آیا  منی زنند.  دم  و  می کنند 

نداریم که  نیاز  ما  آیا  نداریم.  نیاز  بیداری عمومی  به یک 

تعریف های ضدزن را وارونه کنیم و به جان خسته و منزوی 

وجود زنان جان تازه ای ببخشیم.

این   مسئوالن محلی در والیت هرات وعده سپرده اند که 

قضیه را بررسی می کنند؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که 

این قضیه شبیه دیگر قضایی که هر روز در گوشه و کنار 

این کشور، رخ داده/ می دهد، مورد  زنان  علیه  افغانستان 

بررسی و بازپرس قرار بگیرد.

یادها  از  کم  کم  دارد  که حاال  پرونده همین گونه  این  آیا   

و  نهادهای عدلی  از سوی  افکار عمومی محو می شود،  و 

قضایی نیز به فراموشی سپرده خواهد شد؟ 

یا این قضیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سوال های که 

هیچ کس قادر به پاسخ دادن آن نیست و مرور زمان به آن 

پاسخ خواهد داد. 

                                                                منبع: رخشانه

روزنامهنگارنبی ساقی

  طی بیست سال گذشته -که 
زمان طوالنی است- افغانستان 
می توانست در راستای توسعهٔ 

سیاسی گام های بلندی بردارد؛ اما 
سیاست های اعمالی ناعادالنه و 

حمایت های یک جانبه و بی تناسب 
با متن و ساختار اجتماعی 

افغانستان که منجر به افزایش 
قدرت بی مهار فردی با روپوش 

قومی شد، فضای سیاسی کشور را 
به شدت آسیب زد و زمین بازی 
سیاسی در کشور را به سود یک 
حلقه و عناصر خاص و به زیان 

عموم شهروندان ناهموار ساخت.
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راز و نیاز مجنون در کعبهپیشنهاد تشکیل ادارۀ ملی سیبرنتیک  افغانستان

لیلی و مجنون  نظامی گنجوی در قصه 

باال  بسیار  مجنون  کار  که   می فرماید 

او  جسمی  و  روحی  وضعیت  و  گرفت 

از  را  او  لیلی   عشق  که  رسید  بجایی 

اوضاع  و  بود  آورده  به در  عادی  حالت 

نابسامانی داشت...

 پدر و خانواده و خویشان مجنون چاره 

در  فقط  وضعیت  این  که  دیدند  این  در 

آنجاست که قابل عالج  خانه کعبه و در 

است؛ لذا مجنون را همراهی کردند و در 

مجنون  به  رسیدند،  کعبه  به  موسم حج 

گفتند برو از کعبه بخواه که از این عشق 

روحی،  اوضاع  و  شوی  دور  لیلی  از  و 

شفا  کعبه  کمک  با  تو  فکری  و  جسمی 

به  ؛  رفتند  کعبه  خانه  زیازت  یابد...به 

در  کعبه  در حلقه  و   برو  گفتند  مجنون 

آویز و حاجتی که گفتیم را بخواه؛ 

به  نیازی  و  راز  به کعبه رسید  تا  مجنون 

عکس آنچه فکر می کردند را رشوع کرد؛ 

کار  عالج  فهمید  و  شنید  را  آن  پدرش 

لیلی  و ذکر  فکر  از  و دور شدن  مجنون 

کاری نشدنی ست ؛ 

 شاهکار نظامی را در راز و نیاز مجنون 

در کعبه را بخوانید؛

مجنون چو حدیث عشق بشنید

اول بگریست پس بخندید

از جای چو مار حلقه برجست

در حلقه زلف کعبه زد دست

 می گفت گرفته حلقه در بر

کامروز منم چو حلقه بر در

در حلقه عشق جان فروشم

بی حلقه او مباد گوشم

گویند ز عشق کن جدائی

کاینست طریق آشنائی

من قوت ز عشق می پذیرم

گر میرد عشق من مبیرم

پرورده عشق شد رسشتم

جز عشق مباد رسنوشتم

آن دل که بود ز عشق خالی

سیالب غمش براد حالی

یارب به خدائی خدائیت

وانگه به کامل پادشائیت

کز عشق به غایتی رسانم

کو ماند اگر چه من منانم

از چشمه عشق ده مرا نور

واین رسمه مکن ز چشم من دور

گرچه ز رشاب عشق مستم

عاشق تر ازین کنم که هستم

گویند که خو ز عشق واکن

لیلی طلبی ز دل رها کن

یارب تو مرا به روی لیلی

هر لحظه بده زیاده میلی

از عمر من آنچه هست بر جای

بستان و به عمر لیلی افزای

گرچه شده ام چو مویش از غم

یک موی نخواهم از رسش کم

از حلقه او به گوشاملی

گوش ادبم مباد خالی

بی باده او مباد جامم

بی سکه او مباد نامم

جانم فدی جامل بادش

گر خون خوردم حالل بادش

گرچه ز غمش چو شمع سوزم

هم بی غم او مباد روزم

عشقی که چنین به جای خود باد

چندانکه بود یکی به صد باد

می داشت پدر به سوی او گوش

کاین قصه شنید گشت خاموش

دانست که دل اسیر دارد

دردی نه دوا پذیر دارد...

***

فرهنگ

گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه

از کوچه رندان

 

هوشمند  و  می کاترونیک  سیستم  های  و  دیجیتل  کمپیوتر، 

در  می  شود؛  یاد  سیستم  ها  و  سربنتیک  نام  به  مجموع  در  که 

انجینیران به شکل  انکشاف منوده توسط  تیوری  از نظر  جهان 

از  بیش  هرروز  مختلف  کارکرد های  یا  فنکشن  با  ساختار های 

نتیجه  در  و  قرار می  دهد  پوشش  تحت  را  زندگی برشیت  پیش 

روش  های  و  می  گذارند  رس  پشت  را  کهنه  روش  های  انسان  ها 

جدید را توسعه می  دهند. 

هامهنگ با رشد علم و تکنالوژی سربنتیکی، ذهن، مهارت ها، 

تفکرات و تصامیم و کار انسان ها و همچنین عالیق شان با نظم 

و رسعت هرچه افزونرت فعالیت می  کند و دگرگونی را می  پذیرد. 

به  و کار  را در جریان زندگی  اغتشاش  از  امر گاهی نوعی  این 

عینیت  و  ذهنیت  میان  ناسازگاری  محصول  که  می  آورد  وجود 

در  تغییر  آن  همپای  که  است  بیرون  واقعیت های  و  اندیشه  یا 

رخ  انسان ها  زندگی  نقشه  های  و  اراده  و  عواطف  و  احساس 

سیاسی،  مقتضیات  مطابق  کشور  هر  میان  این  در  می  دهد. 

تکنالوژی  و  علمی  فرهنگی،  امنیتی،  اجتامعی،  اقتصادی، 

خود راه  های حل را در نهاد  های مختلف به وجود می  آورد تا این 

ناهامهنگی را رفع منایند.

انجام  مختلف  شیوه  های  به  ناسازگاری  و  ناهامهنگی  رفع 

مرتبط  نهاد  ها  از  یکی  با  گفتیم  چنانکه  هرکدام  که  می  پذیرد 

است. در این سلسله یکی هم تشکیل نهادهایی است که تنظیم 

را مورد توجه قرار  ارتباطی و می کاترونیکی  و  وسایل اطالعاتی 

بنیادی  به صورت  بخش،  این  در  اقدام  ما  در کشور  می دهند. 

این  را می  کند.  افغانستان  اداره ملی سربنتیک  ایجاب تشکیل 

اداره، متام فعالیت های سربنتیکی را به طور منظم زیر نظر قرار 

می دهد و با روش های مناسب و پذیرفته شده برای انکشاف آن 

تالش می ورزد تا به صورت بهینه از سربنتیک برای توسعۀ کشور 

استفادۀ درخور صورت بگیرد. 

انستیتوت تحصیالت وتحقیقات علوم و تکنالوژی سربنتیک

سربنیتک به عنوان فراورده و سربنتیک به عنوان جریان علمی و 

تکنالوژی دو امریست که نخستین برای تنظیم و انکشاف خود 

اقتصادی، اجتامعی و روانی مورد توجه قرار می گیرد و  از نظر 

محور کار انستیتوت تنظیم منابع و اشاعۀ سربنتیک و انستیتوت 

اقتصاد سربنتیک است و دومین برای تنظیم وانکشاف خود به 

سربنتیک  تکنالوژی  و  علوم  تحقیقات  و  تحصیالت  انستیتوت 

مربوط می شود.

جریان علم و تکنالوژی سربنتیک به شناخت این جریان مربوط 

است که بیشرت در کار پوهنتون ها، مکاتب و دگر مراکز آموزشی 

بیشامر  روی داد های  روز  هر  دارد.  کمپیوترانعکاس  به  مربوط 

سربنتیکی در جهان رخ می دهد که مراکز تحصیلی و تحقیقاتی 

ما در ارتباط به آن عکس العمل های ذیل را نشان می دهند.

الف( اخبار آن را پخش می کنند

ب ( برخی از آن را در کریکومل خود جا می دهند

ج ( آن را از نظر پیشینه، موضوع و خصوصیات منحرص به فرد 

آن بررسی می کنند.

تحلیل پیشینه یی معموال نوعی از تحلیل تاریخی است و متوجه 

تکامل یک ابزار در طول سال ها دارد و بیشرت برای فهم امروز آن 

ابزار را در مسیر تکاملی مطالعه می مناید.

به  که  را  گوناگون  ابزار  های  می خواهد  مقایسه یی  تحلیل 

اشکال مختلف در یک موضوع به وجود آمده اند باهم مقایسه و 

مناسب ترین آن را با دالیل و ارزش  های آن معرفی دارند.

تحلیل ترشیحی یک ابزار معموال برای معرفی ساختار یک ابزار 

ترشیحی  یا  توصیفی  تحلیل  می رود.  کار  به  آن  کارکرد  های  و 

اجزای ساختار یک ابزار را با جزییات آن رشح می دهد. 

و  می کنند  پیدا  اهمیت  نظر سادگی ساختار  از  معموال  ابزار  ها 

تحلیل سیستمی می شوند و از نظر رسعت فعالیت و پیجیدگی 

تکنالوژی  و  علم  جریان  می گردد.  سربنتیکی  تحلیل  فعالیت 

با ذخیرۀ  آفرینش است که هردو  و  در حقیقت جریان شناخت 

اطالعات، بازیافت، پردازش و انتقال و نیز آزمون ها و مطالعات 

علمی عرصه  های گوناگون از جمله رسانه  ها و ارگونومی و سایر 

بخش های زندگی مرتبط است. بررسی مراکز تحلیلی و آموزشی 

به  را  علم  جایگاه  که  دارد  وظیفه  تحقیقاتی  و  آفرینشی  نیز  و 

صورت خالقه و جایگاه تکنالوژی را به صورت کاپی یا خالقه و 

نیمه کاپی یا نیمه خالقه تعیین کند. انستیتوت تحقیقات علم و 

تکنالوژی سربنتیک با ایجاد ادارۀ آی تی، آی سی تی یا دیجیتل 

و  اتوماتیک   ( هوشمند  و  می کاترونیک  سیستم های  ادارۀ  و 

اتونومیک ( نیرو های متخصص در بخش سربنتیک را هامهنگ 

می سازد.

دیپارمتنت آی تی 

انفارمیشن  یا  آی تی  وضعیت  که  دارد  وظیفه  دیپارمتنت  این 

تکنالوژی را با درنظرداشت انفارمیشن ساینس مورد بررسی قرار 

بدهد.

وظایف دیپارمتنت آی تی

1-تهیۀ گزارش، تحلیل و نتیجه گیری از آی تی و فعالیت  های آن 

در مراکز تحقیقاتی و آموزشی رسارس کشور.

2-تهیۀ رهنمود  ها برای ساخنت پالن  های تحقیقی و تدریسی در 

بخش های آی تی در رسارس کشور. 

یا  برنامه  ها  ایجاد  جهت  زمینه سازی  برای  رهنمود ها  3-تهیۀ 

انکشاف برنامه  های کمپیوتری به عنوان انفارمیشن تکنالِوژی و 

اطالع رسانی.

در  تحصیلی  و  تحقیقی  جریان  های  مشکالت  به  4-رسیدگی 

زمینۀ آی تی در رسارس کشور.

ادارۀ آی سی تی

است.  استوار  دیجیتل  روی  تکنالوژی  ارتباطات  و  اطالع رسانی 

ابزار  روزانۀ  فعالیت های  در  دیجیتل  و  انولوگ  میان  ارتباط 

دیجیتلی، مخابراتی و رسانه یی دیده می شود. همچنان که میان 

روش  های کمپیوتری و سایر روش  ها در زندگی عادی انسان ها 

ارتباط موجود است.

وظیفۀ دیپارمتنت آی سی تی

اداره تحقیقاتی و تحصیلی وسایل مخابراتی  از  1-تهیۀ گزارش 

دیجیتلی.

2-تهیۀ گزارش از جریان انرتنتی و کانال  های فایرب نوری با در 

نظرداشت فعالیت  های تحقیقاتی و تحصیلی و تعلیمی

در  انرتنت  و  آی سی تی  توسعۀ  پالن های  برای  رهنمود  3-تهیۀ 

پیوند با جریان  های تحقیقی و تحصیلی.

در  دیجیتل  و  انرتنت  انکشافی  پالن  های  برای  رهنمود  4-تهیۀ 

پیوند به مراکز تحقیقاتی و تحصیلی.

5-تهیۀ برنامه  های آی سی تی به عنوان علم ارتباطات و رسانه  ها 

و تکنالوژی اطالعاتی و ارتباطی.

6-رسیدگی به مسایل و مشکالت نظری و عملی مراکز تحقیقی 

و تحصیلی

ادارۀ سیستم های می کاترونیکی و هوشمند

تهیه  اتونومیک  و  اتوماتیک  شکل  به  که  ووسایلی  ابزار ها 

می گردد یک بخش سربنتیک است. این دیپارمتنت فراورده  های 

می کاترونیکی و هوشمند و روند یا جریان استفاده و ایجاد چنین 

سیستم  ها را مورد توجه قرار می دهد. 

وظایف دیپارمتنت سیستم  های می کاترونیکی و هوشمند

1-بررسی وضعیت سیستم  ها و تهیۀ گزارش، تحلیل و نتیجه گیری 

و نرش آن.

مورد  در  تحصیلی  و  تحقیقی  مراکز  برای  رهنمود  ها  2-تهیۀ 

می کاترونیک و هوشمندی

3-تهیۀ رهنمود  ها برای پالن گذاری سیستم  های می کاترونیک و 

هوشمند از جهت تحصیلی و تحقیقی رسارس کشور.

4-رسیدگی به مسایل و مشکالت نظری و عملی مراکز تحقیقی و 

تحصیلی در زمینۀ سیستم های می کاترونیک و هوشمند به ویژه 

ساخنت نصاب های تعلیمی.

انستیتوت اقتصاد سربنتیک

کشور  در  هوشمند  و سیستم های  دیجیتلی  و  کمپیوتری  روش 

تنظیم  است.  برخوردار  فراوان  اهمیت  از  اقتصادی  نظر  از  ما 

اقتصادی سربنتیک به بررسی های اقتصادی آن ارتباط دارد. 

بررسی های اقتصادی به اثر توجه به جریان سربنتیک به عنوان 

نیروی  اقتصادی سه  نظر  از  اقتصادی ممکن می گردد.  جریان 

عمدۀ سربنتیکی جریان اقتصادی سربنتیکی را در کشور تعیین 

می کند: مرصف کنندگان سربنتیک، تجارت پیشگان سربنتیک و 

تولید کنندگان سربنتیک.

می توان  سربنتیک،  اقتصاد  نیروی  سه  این  موجودیت  براساس 

ادارات سه گانۀ ذیل را برای بررسی وضعیت اقتصادی و مداحلۀ 

مثبت در آن ایجاد کرد. 

دیپارمتنت مرصف سربنتیک

این دیپارمتنت، برای بررسی مرصف سربنتیک در کشور براساس 

جمع آوری دیتا هایی که بتواند نشان بدهد مرصف سربنتیک در 

به وجود می  آید. بررسی  روز،هفته، ماه، ربع و سال چند است 

مرصف سربنتیک، راه های بهینۀ مرصف را ممکن می سازد.

وظایف دیپارمتنت سربنتیک

و  ناحیه  هر  از  سربنتیک  مرصف  گزارش های  1-جمع آوری 

سیستم های  و   IT، ICT زمینۀ  در  اطالعات  براساس  ولسوالی 

می کاترونیک یا هوشمند.

2-تحلیل گزارش های مرصف

3-نتایج گزارش ها

4-نرش گزارش و تصمیم گیری 

5-دفاع از حق مرصف کنندگان سربنتیک

ادارۀ امور تجارت سربنتیک

می سازد.  را  تجارت  عمدۀ  بخش  یک  امروز  سربنتیک،  تجارت 

زمینه  این  در  که  دیتاهایی  بررسی  از  سربنتیک  تجارت  تنظیم 

جمع آوری می شود امکان پذیر می گردد.

وظایف دیپارمتنت تجارت سربنتیک

1-جمع آوری گزارش های تجارت )خرید و فروش سربنتیک در هر 

ناحیه و ولسوالی براساس IT، ICT و سیستم های می کاترونیک 

یا هوشمند

2-تحلیل گزارش های تجارت،

3-نتایج گزارش ها 

4-نرش گزارش ها و تصمیم گیری

5-دفاع ازحق مرصف تجارت پیشگان سربنتیک

دیپارمتنت تولید سربنتیک

فراوان  اهمیت  جهان  در  امروز  سربنیتیکی  فراورده  های  تولید 

دارد و هامنند همه عرصه  های تولیدی نیاز به پیش رشط هایی 

دارد که از آن جمله رسمایه گذاری می باشد. 

رسمایه گذاری در دو بخش صورت می گیرد ؛ بخش علم سربنتیک 

رشته  های  دانشمندان  و  خالق  دیزایرنان  و  نظریه پردازان  و 

اعصاب شناسی،  مغزشناسی،  فزیک،  ریاضی،  مانند  دگر 

روان شناسی، جامعه شناسی، محیط زیست و زبان شناسی.

نانو  سربنتیک،  انجینیران  شامل  سربنتیک  تکنالوژی  بخش 

تکنالوژستها، بخش های می کارتونیک، اگرنومی و سایر عرصه ها.

وظایف دیپارمتنت تولید سربنتیک

ناحیه  هر  در  سربنتیک  تولید  وضعیت  گزارش  1-جمع آوری 

وولسوالی با تفکیک آی تی، آی سی تی یا دیجیتل و سیستم های 

می کاترونیک و هوشمند.

2-تحلیل گزارشات تولید

3-نتایج تحلیل

4-نرش گزاش و تصمیم گیری ها

5-دفاع از حق تولیدکنندگان

انستیتوت تنظیم منابع و اشاعۀ سربنتیک

مدیریت  رهربی،  حقیقت  در  سربنتیک  اشاعۀ  و  منابع  تنظیم 

و  علم  با  یکسو  از  که  است  کمپیوتری  فعالیت های  تنظیم  و 

اقتصاد  با  دگر  سوی  از  سربنتیک،  و  کمپیوتری  تکنالوژی 

کمپیوتر در کشور ارتباط دارد. 

روش کمپیوتری و روش دیجیتلی از روش های پیرشفته یی است 

که با ذهن فعال، مهارت های جستجو و ابتکار و نوع آوری افراد 

رضورت دارد بناًء به آموزش، کارآموزی، شناخت منابع و شناخت 

هوشمند  و  دیجیتلی  کمپیوتری،  روش  از  آن  در  که  اهدافی 

استفاده صورت می گیرد، نیاز موجود است.

کاری  مهم ترین  منابع،  به  دسرتسی  و  موجود  منابع  شناخت 

است که در زمینۀ رهربی، مدیریت و تنظیم امور کمپیوتری چه 

در سطح ملی چه هم در سطوح مختلف حیات کاری و زندگی 

افراد و ادارات باید به آن توجه شود. 

منابع  است.  کتابخانه  به  منابع هامنند دسرتسی  به  دسرتسی 

فعالیت های  آن  براساس  شودو  تنظیم  کتابخانه  روش  به  باید 

به شمول  اشاعه  و  مواد  تحلیل  معرفی،  اطالع رسانی که شامل 

رهنامیی ادارات و اشخاص در سطح ملی و ادارات و رشکت ها 

می باشد.

از دیجیتل  هر کشور چنانکه سیستم اطالع رسانی خود را قبل 

دورۀ  در  می دادند  انکشاف  و  تنظیم  کتابخانه  ها  محوریت  با 

اشاعۀ  و  منابع  مدیریت  طریق  از  امر  این  دیجیتل  و  کمپیوتر 

سربنتیک یا ادارات مشابه آن باید انجام شود. 

در کشور ما هنوز مدیریت اطالع رسانی و داکومنتسیون از لحاظ 

نظری کمرت رشد کرده و رصف محدود به جنبه  های عملی مانند 

مدیریت کتابخانه  ها می باشد. از این رو مدیریت کمپیوتر بنابر 

پیوند  در  اطالع رسانی  زمینۀ  در  نظری  توجۀ  قابل  سابقۀ  نبود 

نظریۀ  و  ارتباطات  نظریۀ  و  اطالعات  علم  و  اطالعات  نظریۀ 

توسعۀ  جهت  همین  به  است.  نشده  ایجاد  کنون  تا  سیستم ها 

کمی در زمینۀ کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی بدون توسعۀ کیفی 

کمی  رشد  به  تن ها  آن  پیامد  های  که  است  منوده  طریق  طی 

کمپیوتر انجامیده که در آن به رشد کیفی نیاز یشدید احساس 

می شود.

رشد کمی و کیفی با در نظرداشت محوریت مدیریت اطالع رسانی 

سربنتیک که ما از آن به عنوان مدیریت منابع و اشاعۀ سربنتیک 

در رسارس  ملی  در سطح  ملی سربنیتک  اداره  در  یاد می کنیم 

کشور امکان پذیر می گردد.

دیپارمتنت ابزار شناسی و ذخیرۀ ابزار ها

یا  اطالع رسانی  عمدۀ  رکن  یک  سیستم ها  و  ابزار  ها  شناخت 

دانش اطالعات در زمینۀ سربنتیک و کمپیوتر است. 

ساختار دیپارمتنت و ابزار شناسان

ادارۀ ابزارشناسی کار ابزارشناسان را در سه بخش به ترتیب در 

بخش انتخاب و تهیۀ ابزار  ها و سیستم ها، بخش ثبت در دفرت و 

بخش فهرست نویسی و رده بندی و حفظ و مراقبت از ابزار  ها و 

سیستم ها هامهنگ می سازد. 

وظایف گروه انتخاب و تهیۀ ابزار ها و سیستمها

بخش انتخاب و تهیۀ ابزار  ها و سیستم ها، یک بخش بسیار مهم 

برای ساخنت مجموعه  های ابزار ها و سیستم ها می باشد. هزاران 

ابزار و سیستم سربنیتکی موجود است که مورد استفادۀ انسان ها 

در رسارس جهان قرار می گیرد؛ ولی اداره ملی سربنتیک باید در 

انتخاب  به  میان  آن  از  و  را بسنجد  نیاز  ها  ابزارها،  تهیۀ  قسمت 

از کار  های مهم  نیازسنجی یکی  ابزار  ها  تهیۀ  برای  بزند.  دست 

این بخش می باشد. 

مطالبه کنندگان  خواست  مطابق  را  رضوریات  تیم  یک   ) الف 

بررسی می کند تا مطابق آن ابزار  ها و سیستم ها را تهیه کند.

ب ( ورژن های جدید ابزار  ها را این تیم اولویت می دهد. 

ج ( ابزار های اساسی و پایه یی نیز در اولویت قرار دارند. 

وظایف گروه ثبت در دفرت 

پایان  تدارک  و  تهیه  و  خریداری  انتخاب،  مرحلۀ  اینکه  از  بعد 

یافت، مرحلۀ ثبت در دفرت می رسد.

ابزاری که خریداری شده است/ب- قیمت خریداری/ ج-  الف- 

تاریخ خریداری یا تهیه/ د- محلی که ابزار از آن خریداری یا تهیه 

گردیده است/ هـ- تعداد ابزار خریداری شده/ و- معرفی مخترص 

آن با تفکیک نوع

وظایف گروه فهرست نویسی و رده بندی در مکان یا سایت

از  از ثبت به مرحلۀ فهرست و رده بندی  ابزار و سیستم بعد  هر 

مثال  ؛  نظر موضوع مشابه  از  ابزار  های  کنار  در  ابزار  نگاه جای 

رده  یک  در  استند  استفاده  مورد  انجینیری  برای  که  ابزارهایی 

قرار می گیرند و ابزارهایی که برای نویسندگی استفاده می شوند 

در ردۀ دگر واقع می شوند.  اول: فهرست مشخصات ابزار داخل 

یک برگه می شود/ دوم:برگه  های جداگانه نظر به نام اشخاص، 

آن ساخته  نظایر  و  ایجاد  کنندگان، موضوعات؛ محل  تهیه  نام 

می شود. از روی مشخصات، ابزار می تواند پیدا شود./ سوم: یک 

منرب یا شامرۀ رهنام روی ابزار نصب می گردد تا از روی آن، محلی 

که در آن قرار دارد شناخته شود. ) عینا روشی که در کتابخانه  ها 

برای دریافت کتاب از روی شلف ها استفاده می شود(

دیپارمتنت تحلیل و مدل سازی

فراورده  های کمپیوتری موجود فقط در روند تحلیل و مدل سازی 

جدید قابل فهم می گردد. 

ساختار و نیرو های تحلیل گر و مدل ساز

و  ارتباطات  تیوری  براساس  مدل سازی  و  تحلیل  دیپارمتنت 

تیوری سیستم ها کار خود را تنظیم می کند و نیرو های تحلیلگر 

و مدل ساز را هامهنگ می سازد. ادارۀ تحلیل و مدل سازی بخش 

ابزار  ها و سیستمها، بخش معرفی دستورها،  تاریخچۀ  و  معرفی 

اجزا و روش کار ابزار  ها و سیستم ها و بخش معرفی کاربرد، ساحۀ 

کاری اهمیت و مفاد ابزار ها و سیستم ها را هامهنگ می سازد تا 

زمینۀ شاخت ابزار ها و سیستم های موجود برای استفاده از آن ها 

مساعد گردد. 
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دارد که بیکار هستند. 

3- چون فیصدی بزرگ از نفوس کشور جوانان هستند، 

ساالنه هزاران نفر از دوران زیر سن، به سن بلوغ صعود 

رو  کار  به  ادامه تحصیل  به جای  نیز  آنها  اکرث  منوده که 

می  آورند، اما  بیشرت آنها جذب بازار کار منی گردد.

از کشور کار  از کارگران که در خارج  4-ساالنه تعدادی 

می کنند نیز به دالیل مختلف، به کشور بازمی گردند و به 

جمع بیکاران افزوده می شوند.

بیکاران را  پاندمی بیامری کرونا تعداد  5- سال گذشته 

در کشور و سطح جهانی به طور ناگهانی افزایش داد. 

آشنا،  رادیو  سی،  بی  بی  از  گزارش هایی  در  همچنین 

از  بیشرت  خیلی  بیکاران  تعداد  سیگار  و  امریکا  صدای 

از شانزده  آنها  است.  نفر ذکر شده  هزار  ششصدوپنجاه 

میلیون افراد در سن کار موجود، ده میلیون آن را بیکار 

می رسد  نظر  به  موجود  در رشایط  که  توصیف منوده اند 

گزارش دوم به واقعیت نزدیکرت است. 

جذب  به  رابطه  در  شفاهی  وعده های  بعضی  دولت 

و  نهاد ها  بعضی  آینده در  افراد در سال  این  از  تعدادی 

ادارات مختلف داده است؛

خصوصی  سکتور های  با  را  نفر  هزار  دوصد  تعداد   -1

قرارداد بسته ایم که در سال آینده استخدام خواهند شد.

2- یکصد هزار نفر را در ادارت دولتی و خدمات استخدام 

خواهیم منود.

اعزام  کار  برای  از کشور  در خارج  را  نفر  هزار  پنجاه   -3

ده  از  گردد؛  عملی  وعده ها  این  اگر  حتی  می مناییم. 

شاغل  نفر  هزار  سه صدوپنجاه  تعداد  بیکار  میلیون 

میلیون وششصدوپنجاه  نه  این  با  اینصورت  در  می شود. 

 یـک نـگاه اجاملی بهه اقتصاد کشـوری چون لهسـتان 

کـه  نکاتـی  می کنـد.  یـادآوری  مـا  بـه  را  نـکات  ایـن 

توجـه بـه آنهـا شـاید راهنـامی خوبـی بـرای مـا در امـور 

اقتصـادی باشـد.

یـک: اقتصـاد کشـور لهسـتان پـس از ۴۵سـال تحـت 

سـلطه کمونیـزم، تقریبـا فروپاشـیده بـود و تـورم آن بـه 

۶۴۵درصـد رسـیده و خیلـی از رشکت هـا و کارخانجات 

دولتـی بسـیار بـی بـازده و از نظـر تکنالـوژی روز، عقـب 

مانـده و زیـان ده بودنـد. 

Balcerowicz کـه در لهسـتان  بـه  طـرح موسـوم  دو: 

کـه  بلـوک رشق،  فروپاشـی  از  پـس  دهـه ۹۰میـالدی، 

لهسـتان نیـز بخشـی از آن بود، بـه اجرا درآمـد، طرحی 

بسـیار جسـورانه بـود که توسـط وزیـر اقتصاد لهسـتان، 

»لچـک بالچروویتـس« طـرح ریـزی و اجـرا شـد.

جسـورانه  بسـیار  طـرح  ایـن  مهـم  بندهـای  از  سـه: 

اقتصـادی، تعدیل گسـرتده کارکنان رشکـت ها و ادارات 

دولتـی و توقـف افزایـش سـالیانه حقـوق و دسـتمزدها 

بـود. البته بـرای جلوگیری از تبعات گسـرتده اجتامعی 

چنیـن طرحـی، مقرر شـد کارگران و کارکنـان رشکت ها 

و اغلـب ادارات دولتـی، بـا دریافت پایـه حقوق حداقلی، 

شـغلی  خـود  بـرای  کـه  مادامـی  و  شـوند  خانه نشـین 

در چرخـه تولیـد پیـدا نکـرده انـد، مقـرری محـدودی از 

دولـت دریافـت کنند. 

در واقـع دولـت بـا پذیـرش ریسـک، نـگاه اشـتغال زایی 

بـه شـغل های غیـررضوری دولتـی را بـا تعدیل گسـرتده 

نیـروی کار حـذف کـرد و دولـت را بسـیار کوچـک و در 

عیـن حـال کارآمـد کـرد. افـراد زیـادی کـه بیـکار شـده 

بودنـد، امـا مسـتمری از دولـت دریافـت مـی کردنـد، به 

تدریـج جـذب شـغل هـای مولـد در بخـش خصوصـی 

شـدند و دولـت نیـز مسـتمری آن هـا را قطـع مـی کرد.

 چهـار: دولـت همچنـان مصمـم بـود عالوه بـر کاهش 

تعـداد کارکنـان، هزینـه های جـاری، شـامل حامل های 

کـه  دولتـی  کارخانه هـای  و  هـا  سـازمان  در  را  انـرژی 

مـرصف باالیـی داشـت، کـم کنـد. بـه طـوری کـه برخی 

از ادارات دولتـی بـا یـک دهـم کارکنان قبلـی مجبور به 

کار بودنـد.

در  ایـن طـرح 1/100/۰۰۰نفـر  اجـرای  در طـی  پنـج: 

ادارات و رشکـت هـای دولتـی، شـغل هـای غیـررضوری 

خـود را از دسـت دادنـد و دولـت، تصدی گـری خـود در 

اقتصـاد را رهـا کـرد.

طـرح  ایـن  اجـرای  از  بعـد  ۳سـال  فقـط  شـش: 

600/000رشکت خصوصی در لهسـتان تاسـیس شـدند 

و بـرای 1/۵۰۰/000نفـر شـغل ایجاد شـد و افـراد زیادی 

کـه تـا قبـل از آن، در رشکـت هـا و ادارات دولتـی بـه 

کارهـای غیرمولـد و وقـت گذرانـی مشـغول بودنـد، وارد 

چرخـه واقعـی اقتصـاد شـدند.

هفـت: در نتیجـه ایـن طـرح، در بین سـال هـای۱۹۸۹ 

و  رسـید  شـکوفایی  بـه  لهسـتان  اقتصـاد  تـا۲۰۰۰، 

باالتریـن نرخ رشـد اقتصـادی در رشق اروپا را از آن خود 

کـرد. هـم اکنـون اقتصـاد لهسـتان بـه تولیـد ناخالـص 

تولیدناخالـص  رسانـه  و  دالـر  ۴۷۰میلیـارد  داخلـی 

رسـید. 12/400دالـر 

هشـت:  در کنـار کوچـک کـردن دولـت، کارآمـد کردن 

آن نیـز رضوری اسـت.  

در اغلـب کشـورهای توسـعه یافتـه، دولـت هـا کوچک، 

امـا بسـیار کارآمـد هسـتند و آزمـون هـای موسـوم بـه 

بـرای اسـتخدام در دولـت برگـزار مـی شـود کـه   CSE

آزمـون بسـیار بسـیار سـختی اسـت و فقـط نخبـگان 

جامعـه مـی تواننـد در آن قبـول شـوند.  بنابرایـن راه 

را بـرای قبیلـه گرایـی و اسـتخدام نورچشـمی هـا مـی 

بنـدد.

                                                  منبع: اکونومیست

انبوه بیکاران در صف اشتغال
آمار حقیقی اشخاص بیکار چی تعداد است؟

كليد اصلی رشد 
اقتصاد لهستان

اجتامع

حاجی حسین سخی زاده

نفوس  از50درصد  بیشرت  مرکزی  احصاییه  گزارش  بنابر 

تشکیل می دهد  کار  به  و مستعد  نیروی جوان  را  کشور 

حداقل  با  یا  هستند  بیکار  جوان  نیروی  این  بیشرت  اما 

دستمزد کار می کنند.

اما علت این بیکاری گسرتده چیست؟

این موضوع ذکر می شود،  برای  که  شاید عمده دالیلی 

این  چند  هر  باشد.  دولت  بی کفایتی  و  امنیتی  دالیل 

اما   اثر قابل مالحظه یی در مساله بیکاری دارد  دو مورد 

مورد  در  )مخصوصا  عامل  اصلی ترین  نویسنده  نظر  به 

فرصت  خلق  برای  بیکار  افراد  انتظار  تحصیلکرده ها( 

از  کسی  منتظرِند  همواره  آنها  است.  دیگران  جانب  از 

به  را  آنها  و  کند  را کشف  استعدادهایشان  که  برسد  راه 

استخدام  کافی  دستمزد های  با  شان  دلخواه  شغل های 

منایند.  لبته باید اضافه کرد که دالیل دیگر مانند نبود 

ذخایر  بودن  محدود  کافی،  مهارت  نداشنت  امنیت، 

تولیداتی، کمبود رسمایه در کشور،هجوم مردم به طرف 

شهرها و... در کنار این عامل، پدیده بیکاری را چاق تر 

می کنند. 

اما با وجود این همه  عامل بیکاری در کشور، آمار حقیقی 

اشخاص بیکار چی تعداد است؟

را  کشور  بیکاران  رقم  اجتامعی  امور  و  کار  وزارت 

ششصدوپنجاه هزار نفر اعالم می کند . آیا این رقم درست 

است؟

در  احتاملی  آمار های  گرفنت  و  تحقیق ها  از  استفاده  با 

این زمینه و استناد بر گزارش های دیگر که در رابطه به 

بیکاری وجود دارد؛

فارغ  دانشگاه ها  از  دانشجو  پنجاه هزار  تقریبا  1- ساالنه 

می شوند که بیشرت آنها جذب بازار کار منی شوند.

منتظر  هم  باز  آیا  کرد؟  باید  چی  دیگر   بیکار  هزار 

بست های خدماتی دولتی و یاهم چند سکتورخصوصی 

بنشینند؟

را  آنها  می  تواند متام  و چند سکتور خصوصی  دولت  آیا 

داشنت  با  که  دانشگاه ها  فارغان  اکرث  بگامرد؟   کار  به 

مهارت های  فاقد  قلمداد می منایند  باسواد  را  سند خود 

از  خارج  در  کار  توانایی  و  هستند  علمی  و  تخنیکی 

یا هم بست های مهم و تخنیکی ادارات دولتی  کشور و 

وخصوصی را ندارند. بنا انتظار برای جذب آنها از جانب 

دیگران و یا دولت بیهوده است و به ناکامی می  انجامد، 

چاره کار این است تا این نیروی های جوان  آستین باال 

زده وبرای این چالش چاره سازند.

چند پیشنهاد از نظر نویسنده به رشح زیر است:

1- از مهاجرت به طرف شهر ها خودداری منوده و تشبثات 

کوچک در محالت ایجاد مناییم.

تا به  2- به آموخنت علم مدرن و به روز شده روی آورده 

مهارت های مورد نیاز نایل شویم.

3- از داشته های ارزشمند طبیعی که در هرگوشه  کشور 

تخصص  به  مطابق  هرکس  و  کرده  استفاده  دارد  وجود 

خود دست به ابتکار بزنیم.

تالیفات،  در  آنها  از  و  بیاموزیم  را  مختلف  زبان های   -4

ترجمه و صدها مورد دیگر استفاده مناییم.

جهت  برنامه ریزی  و  چاره جویی  برای  می توان  همچنین 

که  کرد  استفاده  تشکل ها  و  انجمن ها  از  مشکل  حل 

و  باشند  کار  جویای  بیکاران  و  جوانان  همین  مناینده 

خصوص  در  خصوصی،  بخشهای  و  دولت  با  ارتباط  در 

شغلهای مورد نیاز در کشور آگاه شوند تا به دنبال افزایش 

مهارت و تخصص خالهای شغلی کشور را نیز رفع کنند.

وصلت های بی سرانجام 
بدون پرسیدن از من؛ برایم بریدند و دوختند

  تصادفی او را در یکی از رشکت های خصوصی که 

برای صفاکاری مراجعه کرده بود مالقات کردم.

سال  و  سن  از  بیشرت  را  او  صورتش  چروک  و  چین 

واقعی اش نشان می  داد.

و  این  دست  در  شدن  له  و  رسپناهی  بی  اثر  از  که  او 

از  بود،  امن  خانه  به  بردن  پناه  درصدد  بیشرت  آن 

بدبختی هایش اینگونه روایت می  کند:

»دقیق یادم اس، هنوز خیلی خورد بودم، دخرتای هم 

سن و سامل مکتب می  رفنت؛ اما مه اجازه مکتب رفتنه 

بچا،  و  دگه دخرتا  با  روز  در  فقط یک ساعت  نداشتم، 

از  که  همی  و  می  خواندم  سوره  پنج  راضیه  خاله  پیش 

یاد  سبق خواندن پس می امدم، مادرم برم دوخت ودوز 

برم می  گفت، دخرت مال مردم اس،  تاسف  با  و  می  داد 

هر چه زودتر شوی کنه برش بهرته.

مادرم همیشه برم دعا می  کرد و از خدا می  خواست که 

بخت باز داشته باشم.«

)نام  صدیقه  بود  قرار  سوره  پنج  کردن  متام  از  بعد 

مستعار( قرآن رشیف را به صورت درست نزد خاله راضیه 

و  کرد  منع  خواندن  سبق  از  را  او  پدرش  اما  بیاموزد 

دیری نگذشت که با پاشیدن نُقل و نبات، زندگی اش به 

دستان مردی بیگانه رقم خورد.

به  تن  نبود، مجبور شد  بیش  صدیقه که هنوز کودکی 

و  بود  بزرگ تر  او  از  که ۲۲سال  بدهد  مردی  با  ازدواج 

دقیقا بدبختی  اش زمانی رشوع شد که شوهرش او را با 

خودش به کویته پاکستان برد.

او بعد از ازدواج از همه کس و همه چیز می  ترسید. متام 

مسوولیت خانه به دوشش افتاده و در معرض خشونت 

خانواد گی نیز قرار گرفت.

از  اما  صدیقه  داشت،  زیادی  توقع  او  از  شوهرش 

بارها  منی دانست.  هیچ چیزی  زناشویی  و  خانه داری 

قرار  لت وکوب  مورد  موضوعات،  این  به خاطر  بارها  و 

این  از  بدبختی،  سال  چند  کردن  تحمل  با  می  گرفت. 

زندگی  مشرتک چنان به تنگ می  آید که یک روز در نبود 

شوهرش، متام وسایل خانه را به فروش رسانده، راهی 

کابل می  شود.

صدیقه با بی تفاوتی می  گوید: 

بودم؛  باردار  کابل،  آمدم  کده  ایال  شویمه  »وقتی 

می  خواستم  مه  اصل  در  کنم،  فرار  منی خواستم  مه 

خودکشی کنم؛ ولی به خاطر طفلم ای کاره نتانستم.«

زندگی  دورافتاده  روستای  یک  در  صدیقه  خانواده 

می   کند. صدیقه آن ها را مقرص بدبختی هایش دانسته، 

زندگی تنهایی را ترجیح می   دهد و در کابل با چند تن 

از دخرتان دیگر با پذیرفنت هزاران مشکل، خانه یی را به 

کرایه می  گیرند. 

در  کم  خیلی  حقوق  با  طفلش  آمدن  دنیا  به  تا  او 

ماه های  در  می شود،  کار  به  مشغول  مردم  خانه های 

آخر بارداری اش در وضعیت بدی به رس برده، در هنگام 

داده  انتقال  به شفاخانه  به کمک هم اتاقی اش  زایامن 

می شود.

صدیقه می گوید: 

»همی که فامیدم خانه مه دخرت پیدا شده ده شفاخانه 

ایالیش داده فرار کدم، چون مه ده وضعیت نبودم که 

بتانم بزرگش کنم.«

صدیقه به کمک هم اتاقی اش در یک موسسه مشغول 

قول  به  که  مردی  با  آنجا  در  می شود.  صفاکاری  به 

خودش با زنش شدیدا ً مشکل دارد و قرار است زنش را 

طالق بدهد، آشنا می شود.

بدون  را  مشرتک  زندگی  می تواند  می  کند  فکر  او 

لت وکوب در آرامش کنار او آغاز کند با همین خیاالت 

بدون شناخت کامل، به  زودترین فرصت تن به ازدواج 

دومی می دهد.

به  را  در حاشیه شهر، خانه یی  ازدواج  از  بعد  همرسش 

آغاز  را  خوبی  مشرتکی  زندگی  ظاهرا ً  می گیرد.  کرایه 

می کنند، اما روزهای خوشی این زندگی فقط چند ماه 

دوام می یابد و رسنوشتش دوباره به تلخی می گراید.

صدیقه می گوید:

»مه هیچ خرب نداشتم که شوهرم درگیر اعتیاد هست.«

شوهر دومی صدیقه بعد از سپری شدن چند ماه، متام 

مال و امو الی را که خریداری کرده بود دوباره به فروش 

 رسانده با پولش کار خرید و فروش مواد مخدر را رشوع 

می کند. 

اعتیاد او هر روز بدتر و بیشرت می شود. باز هم صدیقه در 

حد جنون مورد لت و کوب او قرار می گیرد. 

شده  جدا  نیز  دومش  شوهر  از  می شود  مجبور  صدیقه 

برای امرار معاش، دوباره به صفاکاری مشغول شود.

نان  می تواند  فقط  شاقه  کارهای  طریق  از  که  صدیقه 

خستگی  و  کار  شدت  از  دریافت  کند،  را  بخورومنیری 

کامال به ستوه می آید و همین که با پیشنهاد نامرشوع 

صاحب ساختامن، مقابل می شود؛ با پذیرفنت پیشنهاد 

به دست  پول  روزش  هر  حقوق  برابر  سه  اندازه  به  او 

می آورد.

صاحب ساختامن که از مجبوریت و بی رسپناهی صدیقه 

سو استفاده می کند، برای خوش گذرانی دوستانش نیز 

از او می خواهد که همیشه در اختیارشان باشد. 

و  می آید  گیرش  بهرتی  پول  راه  این  از  که  صدیقه 

ساختامن  یک  افغانی،  دوصد  برای  منی شود،  مجبور 

روابط  این  وارد  کند،  کاری  پاک  را  کامل  طبقه یی  سه 

خطرناک می شود.

صدیقه می گوید:

هم  صفاکاری  حوصله  داروم،  ناتوانی  احساس  »فعال 

نیست؛ ولی مجبور هستم، غیر همی کار، کاری دگه  هم 

که از دستم منیایه، چون نه سواد دارم و نه شناخت.«

به  نسبت  سن  زیر  ازدواج های  ظاهرا  حارض  حال  در 

گذشته کمرت اتفاق می افتد، اما آمار وجود دارد، که در 

والیات و روستا های دوردست، تا هنوز این رسم پابرجا 

سن  در  را  دخرتان شان  آگاه  نا  و  خانواده های  است 

خیلی کم مجبور به ازدواج می کنند.

ازدواج  های  به  ارتباط  در  زن  فعال حقوق  رضایی؛  آرزو 

زیر سن می گوید:

استمرار  برعالوه  اجباری،  و  سن  زير  »ازدواج های 

آرامش های  خوردن  برهم  باعث  زنان  عليه  خشونت 

فردی، خانوادگی، ايجاد نزاع های اجتامعی، خودکشی، 

ارتکاب قتل، جرايم جنایی، فرار از منزل، کاهش سالمت 

می شود.  اخالقی  ناهنجاری های  ارتکاب  و  اجتامعی 

با  و  گرفت  صورت  خوبی  کار های  زمینه  این  در  اخیراً 

اطالع رسانی  والیات  و  مرکز  سطح  در  رسانه ها  کمک 

نباید  قانونی،  کردن سن  تکمیل  تا  که دخرتان  گردید 

مجبور به ازدواج های اجباری شوند؛ اما موارد هم در این 

زمینه وجود داشت که بعضی والیات دور افتاده، تا هنوز 

به تکنالوژی دسرتسی نداشتند  و  تیم کاری ما در این 

ارتباط مکلف شدند که برای برطرف کردن این معضل 

از عواقب  با برگزاری ورکشاب های پی درپی،  اجتامعی 

ناگواری این نو ع ازدواج ها اطالع رسانی کرده و آن ها را 

متیقن بسازند که این عمل از نظر قانونی جرم سنگینی 

و  قانونی  سنی  ازدواج،  مسأله  در  و  می شود  پنداشته 

رضایت دخرتان حتمی است.«

شمیم فروتن
گزارشگر
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ترجمه

یـک زن معمـوال تظاهـر می کنـد بـه ارگاسـم رسـیده؛ زیـرا 

منی توانـد راهـی مناسـب پیـدا کنـد کـه بـه رشیـک زندگی 

خـود بگویـد که به یکـی از این دالیـل منی تواند به ارگاسـم 

دسـت یابـد: بـا آنچـه مـرد انجـام می دهـد یـا روشـی کـه آن 

را انجـام می دهـد؛ بـا شـوهرش بـه ارگاسـم منی رسـد؛ یـا او 

هرگـز ارگاسـم نداشـته و منی دانـد چـه اسـت! 

ممکـن اسـت زن به دلیـل ناتوانی یا ناآگاهـی خود خجالت 

بکشـد یـا از رشیـک زندگـی اش خجالـت بکشـد. در هـر 

صـورت، بـه اسـتثنای برخـی اوقـات، ایده خوبی نیسـت که 

بـرای طوالنی مـدت ایـن فریـب را ادامـه بدهـد.

اگـر دلیـل زن بـرای تظاهـر این باشـد که رشیـک زندگی او 

کاری را درسـت انجـام منی دهـد یـا کاری را انجـام می دهد 

کـه موثر نیسـت یا هیچ کاری منی کنـد؛ راحت تر و کارآمدتر 

اسـت کـه بگویـد چه چیـزی دوسـت دارد و چه چیـزی موثر 

اسـت تـا ایـن که بگویـد چه چیـزی خوب و موثر نیسـت. 

گفـنت »آرام، آرام« خیلـی راحت تر اسـت تا گفـنت »نه اینقدر 

محکـم!« گاهی اوقات، سـاده ترین راه برای گذاشـنت نقطه 

پایـان بـر رس به یک درام جنسـی که »خیلی طول کشـیده« 

ایـن اسـت که بـدون جنجـال وامنود کند که ارگاسـم شـده 

اسـت. گفـنت ایـن که »این اتفـاق منی افتد عزیـزم، بیا فقط 

کار را متـام کنیـم« ممکن اسـت بـه هامن راحتی باشـد که 

وامنـود کـردن بـه آن، و برای رابطه طوالنی مدت بسـیار بهرت 

است.

اگـر شـوهر زنـی هسـتید کـه رصف نظـر از هـر تالشـی کـه 

شـام  انجـام می دهیـد، به نظر منی رسـد به آن نقطه برسـد، 

او را تشـویق کنیـد. از او بخواهیـد کـه بـه شـام بگویـد چـه 

می  خواهـد یـا بـه شـام نشـان دهـد کـه خـوش دارد کـدام 

قسـمت ملس شـود. پرسیدن سـواالتی از این دست ممکن 

اسـت هـامن چیزی باشـد که او نیـاز دارد. مطمینـا این کار 

ارزش امتحـان کـردن را دارد.

اگـر زن هرگـز ارگاسـم را بـا شـوهرش تجربـه نکـرده، بهـرت 

اسـت زن به همرسش با هدایت دسـت و رسانگشـت، نشان 

دهـد دوسـت دارد دقیقـا چگونـه ملس بشـود تا لـذت بربد. 

مطمینـا ایـن کار بـرای بسـیاری از خانم هـا سـاده تر اسـت 

تـا ایـن کـه تالش کنـد توضیـح بدهـد. یـک راه عالـی برای 

دسـت یافـنت به ایـن اطالعات این اسـت که شـام به عنوان 

شـوهر، دسـت او را بگیریـد و آن را روی دسـت خـود قـرار 

دهید. به یاد داشـته باشـید، اعامل رسـاتر از کلامت سـخن 

می گویـد بـه خصـوص در هنـگام برقـرای رابطه جنسـی.

اگـر زن هرگـز ارگاسـم نشـده، بـه عنـوان رشیک زندگـی او، 

بایـد ایـن حقیقت را قبول کنید. به خـود و او بگویید که آرام 

بـاش. خـود را با چنین دسـتورالعمل هایی تسـکین دهید و 

او را بـا کلامتـی خوشـایند ماننـد »تشـویش نکن، فقـط آرام 

بـاش و لـذت بـرب؛ الزم نیسـت که اتفاقـی بیافتد.

 مـن نـرم بـودن جلـدت را دوسـت دارم.« بـه خودتـان یـا او 

اجـازه دهیـد اصـال ارگاسـم نداشـته باشـد؛ رابطه یـی رصف 

بـرای آرامـش خاطـر و لـذت بـردن از آنچـه بیـن شـام اتفاق 

می افتـد، روشـی عالـی بـرای از بیـن بـردن فشـار عصبـی 

آن لحظـه بـرای هـر دو نفـر اسـت و در نهایـت ممکن اسـت 

اتفاقـی جالـب بیافتد.

بـرای  اگـر پوزیشـن های دیگـری جـز آن چـه روال اسـت 

نزدیکـی در ذهـن داریـد، بـا همـرس خـود گپ بزنیـد که زن 

چـه چیـزی بـرای رسـیدن بـه اوج  لـذت نیـاز دارد و مـرد بـه 

چـه چیـزی زیـاد متایـل دارد کـه در نهایـت بـه جعـل کردن 

ارگاسـم منجـر منی شـود. 

عالـی خواهـد بـود اگـر زوجیـن پیـش از آن کـه عمـال وارد 

رابطـه فزیکـی شـوند ایـن گفتگو را داشـته باشـند. این نوع 

گفتگـو، عمومـا درمورد ترجیحات جنسـی، نه تنها اطالعات 

ارزشـمندی را مبادلـه می کنـد بـل در جهـت ایجـاد اعتامد 

نیـز مفید اسـت. 

صحبـت در مـورد رابطـه جنسـی، بـه خصوص آنچه شـخصا 

از آن لـذت می بریـد و شـنیدن این حرف ها از زبان معشـوق 

شـام، ممکن اسـت بـه عنوان یک پیـش درآمد جـذاب برای 

این اتفاق باشـد.

* ایزادورا املان تراپیسـت مسایل جنسی، ازدواج و خانواده، 

 Ask« اسـتاد دانشـگاه، نویسـنده و نویسنده-مشـاور سـتون

است.  »Isadora

چرازنانوامنودمیکنند
بهارگاسمرسیدهاند؟

رنگارنگ
خواندنی ها

ارتباط ورزش با مصونیت از بیامری کرونا

ترجمه: زهرا بهره مندی

منبع: ایزادورا املان*/ سایکالوجی تودی

منظم ورزشی داشته باشید به رشح زیر است:

برنامه  نوع  هر  کردن  رشوع  از  قبل  مهم:  نکته 

هر  در  کنید.  مشورت  خودتان  داکرت  با  ورزشی 

را  ورزش  کردید،  درد  احساس  که  مرحله یی 

متوقف کنید.

پیاده روی منظم

فایده پیاده روی معموالً به دلیل دسرتس پذیری 

باالی آن دست کم گرفته می شود. اما در واقعیت، 

ورزش های  انواع  بهرتین  از  یکی  تند  پیاده روی 

که  است  برش  نوع  برای  دست کم گرفته شده 

چربی سوزی  و  دهد  ارتقا  را  سالمتی  می تواند 

باالیی دارد.

حتامً همین حاال هم روزانه مسیری را پیاده روی 

می کنید. آیا برایتان امکان دارد که ۵ یا ۱۰ دقیقه 

به مسیر فعلی پیاده روی تان اضافه کنید؟

تلفونی  می خواهید  که  زمان هایی  می توانید 

انجام دهید  را در حال قدم زدن  صحبت کنید 

رادیو  صوتی،  کتاب  پادکست،  شنونده  اگر  یا 

انجام  هنگامی  را  کار  این  هستید  موسیقی  یا 

یک  اگر  هستید.  رفنت  راه  مشغول  که  دهید 

فعالیت دیگر را در کنار پیاده روی انجام دهید، 

و همچنین  می برید  بیشرتی  لذت  پیاده روی  از 

تبدیل  روزانه  برنامه  به  را  پیاده روی  می توانید 

کنید.

دوره های کوتاه ورزشی داشته باشید

ملزم  را  شام  ورزشی  فعالیت های  راهنام های 

داشته  ورزشی  سنگین  وعده های  که  منی کنند 

باشید. مهم آن است که شام به هدف ۱۵۰ دقیقه 

ورزش در هفته برسید. شام می توانید وعده های 

با  که  روز  در  دقیقه  چند  هر  به  را  ورزشی تان 

تقسیم بندی  باشد،  متناسب  زندگی تان  سبک 

کنید.

دارند  پشت میز نشین  شغل های  که  افرادی 

ورزشی  وعده های  که  است  راحت تر  برایشان 

تحرک  ۲۲ دقیقه  وقتی  باشد.  داشته  کوتاه تر 

می کنید،  خرد  کوچک تر  وعده های  به  را  روزانه 

می کند.  شگفت زده تان  زمان  رسیع  گذشت 

چه  کنید  ورزش  ۴ دقیقه یی  ۶ وعده  بتوانید  اگر 

می شود؟ درمجموع می شود ۲۴ دقیقه که یعنی 

نتایج یک مطالعه نشان داد فعالیت بدنی مرتب و 

به مدت طوالنی با کاهش خطر کووید ۱۹ شدید 

مرتبط است. یافته های این تحقیق که نتایج آن 

منترش  مدسین  اسپورتس  بریتانیایِی  نرشیه  در 

 ۵۰۰۰۰ بروی  مطالعه  اساس  بر  است،  شده 

بزرگسال با بیامری کووید ۱۹ انجام شد.

اساس  بر  که،  افرادی  دریافت  تحقیق  این 

جسامنی  فعالیت های  راهنام های  هدف گذاری 

اداره خدمات انسانی و سالمت امریکا، در هفته 

تا  متوسط  ورزشی  فعالیت  ۱۵۰ دقیقه  حداقل 

شدید داشتند، خطر بسرتی شدن در شفاخانه، 

پذیرش در بخش آی سی یو و مرگ در اثر بیامری 

کووید ۱۹ را به شکل چشمگیری در خود کاهش 

داده بودند.

هامن  درواقع  ورزشی  فعالیت  راهنام های 

که  هستند  صحت  جهانی  سازمان  توصیه های 

می کنند.  استفاده  آن  از  کشور ها  از  بسیاری 

دست  به  تحقیقاتی  اساس  بر  راهنام ها  این 

می تواند  بدنی  فعالیت  می کنند  تأیید  که  آمده 

عملکرد سیستم ایمنی را بهبود ببخشد، التهاب 

سیستمیک را کاهش دهد، حجم ریه و سالمت 

قلب و عروق را بهبود ببخشد و سالمت روانی را 

ارتقا دهد.

بدنی  تحرک  که  بی شامری  فواید  به  توجه  با 

منظم به ارمغان می آورد، معلوم است که فعالیت 

کووید ۱۹  بیامری  می تواند شدت عالیم  بدنی 

شدید  بیامری  درحقیقت،  دهد.  کاهش  نیز  را 

کووید فقط یکی از اثرات منفی زندگی بی تحرک 

قلب،  بیامری های  برای  خطر  عامل  که  است 

چاقی، مرض شکر، سکته مغزی و برخی از انواع 

رسطان ها شناخته می شود.

تا به امروز، عوامل خطر برای کووید ۱۹ شدید 

که مرکز پیشگیری و کنرتل بیامری های امریکا 

آن ها را به رسمیت می شناسد، شامل سن باال، 

مانند  زمینه یی  چندابتالیی های  بودن،  مرد 

و  قلبی  بیامری های  و  چاقی  دیابت،  بیامری 

عروقی بوده است.

کم کردن بسیاری از عوامل خطر کووید ۱۹، اگر 

قابل  پس  است.  سخت  بسیار  نباشد،  ناممکن 

درک است اگر احساس می کنید در مقابل آن ها 

که  بدانید  است  بهرت  با اینحال،  ندارید.  قدرتی 

قرار  بی تحرکی  خطر،  عوامل  این  همه  اول  در 

می توانید  شام  که  است  این  خوب  خرب  دارد. 

خطر  عامل  مهمرتین  عنوان  به  را  بی تحرکی 

اصالح کنید.

فعالیت  ۱۵۰ دقیقه  آستانه  به  رسیدن  برای 

بدنی در طی یک هفته کافی است روزانه کمرت 

برای  باشید.  داشته  بدنی  فعالیت  ۲۲ دقیقه  از 

ندارد  ورزشی  منظم  بدنی  فعالیت  که  کسی 

باشد.  دشوار  هم  مقدار  همین  است  ممکن 

به  رفنت  به  نیازی  ورزشی  فعالیت  اما ۲۲ دقیقه 

زدِن  به هم  یا  تردمیل  خریدن  ورزشی،  باشگاه 

برنامه روزمره تان ندارد.

در  تغییر  کمرتین  با  و  درست  اسرتاتژی های  با 

منظم  ورزش  حفظ  برای  که  زندگی تان،  سبک 

ورزشی  هدف  به  می توانید  است،  الزم  روزانه 

روزانه تان برسید.

فعالیت  ۲۲ دقیقه  می توانید  که  عملی  ۵ روش 

کار  همین  کرده اید.  ورزش  بیشرت  هم  ۲ دقیقه 

انجام  ۳ دقیقه یی  ۸ وعده  شکل  به  می توانید  را 

دهید.

هشیارتر ورزش کنید نه طوالنی تر 

اغلب  ورزشی می شود،  از مترین  وقتی صحبت 

۱ ساعت  روزانه  الزم  استاندارد  می کنیم  فکر 

انجام   ۲۰۱۶ سال  در  که  مطالعه ای  است. 

زماِن  مدت  دارند  باور  افراد  که  داد  نشان  شد 

اما  روز است.  ایده ال ۶۰ تا ۷۵ دقیقه در  ورزش 

تحقیقات اخیر نشان می دهد که درواقع ما میزان 

فعالیت روزانه مان را به یاد منی آوریم. به هرحال، 

۲۲ دقیقه فعالیت روزانه در روز برای رسیدن به 

۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته بیشرت از کافی است. 

آن  دقایق  این  به  رسیدن  برای  روش  مؤثرترین 

دهید  انجام  را  ورزش  ۵ نوع  از  ۴ دور  که  است 

ورزش ها  این  بکشد.  طول  ۱ دقیقه  یک  هر  که 

می تواند شامل ورزش هایی که با وزن بدن انجام 

می شود، مانند شنا، اسکوآت، النج، پل باسن یا 

را  کردن  رسد  و  گرم کردن  ۱ دقیقه  باشد.  پروانه 

هم که به آن اضافه کنید به ۲۲ دقیقه می رسید.

به دوران بازی برگردید

وقتی کودک بودید بازی می کردید؟ ورزشی که 

بازی های  به  برگشنت  بود؟  چه  می دادید  انجام 

رسخوشانه دوران کودکی می تواند چیزی بیشرت 

از سالمت جسامنی برایتان داشته باشد و نشاط 

و انرژی را به زندگی تان بیاورد.

کرده  رشوع  را  رزمی  ورزش  نوجوانی  در  شاید 

کمربند  که  نکردید  فرصت  هرگز  اما  بودید، 

مشکی بگیرید. چه چیزی اکنون مانع از انجام 

این کار می شود؟ آیا با همرستان می توانید یکی 

از فعالیت های ورزشی را انجام دهید؟

آن ها  با  می توانید  آیا  دارید.  طفلی  هم  شاید 

به  تازه یی  خون  می تواند  بازی  کنید؟  مترین 

رگ های شام بیاورید.

فعالیت خود را پیگیری کنید

بدنی  فعالیت  مقدار  چه  روز  هر  می دانید  آیا 

متعادل تا شدید دارید؟ تکنالوژی های پوشیدنی 

بسیاری برای پیگیری میزان فعالیت بدنی وجود 

جدید  تکنالوژی های  از  منی کند  فرقی  دارد. 

قدیمی،  کاغذ  و  قلم  از هامن  یا  کنید  استفاده 

ثبت می کنیم،  را  روزانه مان  میزان تحرک  وقتی 

فعالیت  چقدر  که  می آید  دست مان  نه تن ها 

مسوولیت پذیری  به  قدم  یک  بل  داریم،  روزانه 

شخصی نزدیک تر می شویم.

مسوولیت پذیری باعث می شود تا ما اهداف مان 

را پیگیری کنیم. مطالعه یی که اخیراً انجام و در 

نرشیه بریتانیایی اسپورتس مدسین منترش شده 

است، نشان می دهد وقتی افراد میزان پیاده روی 

ثبت  موبایل  تکنالوژی  طریق  از  را  روزانه شان 

دفعه  از  بیشرت  ۱ مایل  تقریباً  بار  هر  می کنند، 

قبلی پیاده روی می کنند.

ثبت میزان فعالیت بدنی شام را تشویق می کند 

تا در این مسیر باقی مبانید.

منبع: فرادید

دالیل مختلفی وجود دارد که زنان چنین 
وانمود می کنند راه هایی برای مقابله با آن

راهنما های فعالیت های ورزشی شما را ملزم نمی کنند که وعده های سنگین ورزشی داشته باشید. مهم 
آن است که شما به هدف ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته برسید. 
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صدام حسین رییس جمهور دیکتاتور عراق عالوه بر چند همرس 

مشهور خود یک همرس آملانی تبار کمرتشناخته شده با ظاهری 

متفاوت نیز در سال های پایانی عمر خود داشت که با رسنوشتی 

عجیب پا به زندگی پرتالطم و هراس انگیز صدام گذاشت.

با گذشت سال ها از اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق هنوز برخی 

ابعاد زندگی او، از جمله زندگی خصوصی و رسنوشت همرسان وی 

هنوز برای افکار عمومی و رسانه ها جذاب است.

صدام حسین سه بار ازدواج کرد اما سایه ساجده با موها و آرایش 

از  نشد.  کم  زندگی اش  از  هرگز  بود  فرزندانش  مادر  که  عجیب 

خاندان صدام حسین این روزها تعداد معدودی باقی مانده اند که 

توجه رسانه ها را به خود جلب می کنند اما آنها تنها زنان عقدی و 

شش فرزندی که نام دیکتاتور پیشین عراق را به دوش می کشند، 

نیستند. پای یک معشوقه یونانی و زنی آملانی هم در میان است.

ماجرای دخرت عرب – آملانی 

سال ۲۰۰۳ در حالی که حکومت صدام در عراق به تازگی پایان 

نداشت،  اطالعاتی  او  آخر  همرس  دو  از  کس  هیچ  و  بود  یافته 

بود  نوشته شده  آن  در  که  کرد  منترش  را  گزارشی  تایمز  نیویارک 

رییس جمهور پیشین این کشور ازدواج چهارمی هم داشته است. 

در  متعدد  ازدواج های  وجود  با  حسین  صدام  که  شد  مشخص 

یکسال پایان کارش، با زنی آملانی ازدواج کرده بود.

پای زنی بی نهایت زیبا، ۲۹ساله و الغر با چشامنی آبی رنگ و 

او  آمد.  میان  به  بود،  آملانی  مادرش  طرف  از  که  روشن  موهایی 

جاممه نام داشت. مادر جاممه زنی مشکوک به حساب می آمد. 

دو دهه را در عراق زندگی کرده بود و پاسپورت دیپلامتیک داشت. 

چند باری هم تخلصش را عوض کرده بود. زمانی که صدام جاممه 

را دید، مادرش همرس وزیر دفاع عراق بود.

صدام  جوان  زن  به  آنکه  از  بیش  زمان  آن  در  غربی  های  رسانه 

او  که  گفتند  می  و  داشتند  مادرش مترکز  زندگی  روی  بپردازند، 

احتامال می داند سالح هایی که امریکایی ها مدعی وجودشان در 

عراق بودند، دقیقا کجا پنهان شده است.

داستان از آنچه ابتدا تنها یک ازدواج ساده با دخرتی چشم آبی به 

نظر می رسید پیچیده تر شد. جاممه را ابتدا پرس صدام،عدی در 

یک مهامنی دید و به او دل باخت. از آنجا که پرس صدام در عراق 

رییس  پیش  را  اعرتاضشان  دخرت  این  خانواده  بود،  بدنام  بسیار 

دولت بردند تا مانع از ازدواج اجباری عدی و جاممه شوند. 

اما صدام خودش با دیدن این زن جوان در دام عشقش گرفتار شد 

و کار آنها به ازدواجی کشید که با مرگ صدام پایان یافت.

پریسوال  نبود.  زندگی صدام حسین  در  اروپایی  زن  تنها  او  البته 

ملپسوس، بسیار معروف تر از دخرت آملانی است.او زنی یونانی با 

زیبایی متوسط بود که بعد از سقوط دیکتاتور عراق، زندگی ا  ش را 

با نوشنت کتاب و حضور در یک مستند تلویزیونی رشح داد.

پریسوال وقتی صدام را دید که ۱۶ ساله و او ۳۰ ساله بود. یک 

خیاط عراقی واسطه این آشنایی شد. در آن زمان رییس جمهور 

وقت، با همرسش ازدواج کرده بود و همین مانع از ازدواج دخرت 

یونانی با مرد عراقی شد.

سیروب  نام  به  مردی  با  که  نویسد  می  خاطراتش  در  ملپسوس 

ناگهان  اما  کرد  ازدواج  بود  عراق  ثرومتندان  از  که  اسکندریان 

سخن  عراق  در  جدید  تغییرات  از  تلویزیونی  سخنانی  در  صدام 

گفت و اعالم کرد که ثروت های تعدادی از متموالن عراقی باید به 

نفع دولت مصادره شود.

نخستین نام لیست اعالم شده از سوی صدام، نام همرس این زن 

یونانی بود. کمی بعد این مرد به توصیه دوستانش از خانه فرار کرد 

و ماموران صدام حسین به دنبال پریسوال و دخرتش آمدند تا او را 

به قرص دیکتاتور بربند. پریسوال پس از مدتی، مشاور ُعَدی، پرس 

صدام و مدیر کمیته املپیک عراق شد.

متفاوت  حسین  صدام  زندگی  زنان  دیگر  از  پریسوال  رسنوشت 

ماند.او سال ها بعد وقتی احساس کرد که احتامال توسط این مرد 

کشته خواهد شد، فرار کرد و خودش را به غرب رساند و بعد علیه 

آن  با ای بی سی زد که در  به مصاحبه یی  دیکتاتور عراق دست 

چهره خشن و غیرقابل تحمل صدام و پرسش را فاش کرد.
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جمشید  که  داد  هشدار  بین امللل  عفو  سازمان   

شارمهد، زندانی ۶۶ساله ایرانی-آملانی، با خطر اعدام 

روبه روست و در نامه یی خطاب به رییس لوی سارنوالی 

ایران خواستار آزادی این زندانی سیاسی شد.

به گزارش این سازمان، بیش از هشت ماه از بازداشت 

تندر،  گروه  مسوول  شارمهد،  جمشید  »خودرسانه« 

به دست ماموران امنیتی جمهوری اسالمی می گذرد و 

در متام این مدت، او از دسرتسی به وکیل مستقل و 

دادرسی عادالنه محروم بوده است.

انتقال  و  دبی  در  شارمهد  آقای  شدن  ربوده  خرب 

سال  ایران   حکومت  ماموران  توسط  تهران  به  او 

آقای  اسالمی،  جمهوری  شد.  منترش  گذشته۱۳۹۹ 

در  مبب گذاری  عملیات  در  مشارکت  به  را  شارمهد 

حسینیه یی در شیراز متهم کرده است.

خرب  اعالم  از  پس  بالفاصله  ایران  اطالعات  وزارت 

اجباری  »اعرتافات«  فیلم  شارمهد،  آقای  بازداشت 

تلویزیون  جمله  از  کشور  داخل  رسانه های  در  را  او 

بین امللل  عفو  کرد.  منترش  و  پخش  ایران  حکومتی 

دقیق  محل  مورد  در  همچنین 

در  شارمهد  جمشید  نگهداری 

خانواده اش  بی اطالعی  و  زندان 

کرده  نگرانی  ابراز  او  وضعیت  از 

است.

به گزارش این نهاد حقوق برشی، 

بیامری های  از  شارمهد  آقای 

ناراحتی  و  دیابت  نظیر  زمینه یی 

بیامری  همچنین  و  قلبی 

روزانه  و  می برد  رنج  پارکینسون 

این  دارد.  نیاز  دارو  مرصف  به 

در حالی است که هیچ اطالعی 

به  زندانی  این  دسرتسی  درباره 

در  پزشکی  رسیدگی های  و  دارو 

وضعیت  نگران  به شدت  خانواده اش  و  نیست  دست 

جسامنی او به ویژه در رشایط بحران شیوع ویروس کرونا 

روز  شارمهد،  جمشید  دخرت  شارمهد،  غزاله  هستند. 

۱۴حمل  گفت که پدرش در آخرین متاس از کاهش 

بود. در  بازداشت خرب داده  ۲۰ کیلویی وزن خود در 

پی بازداشت »خودرسانه« شامری از شهروندان ایرانی-

آملان  خارجه  وزارت  ایران،  حکومت  به دست  آملانی 

پارسال در اطالعیه یی از افراد با تابعیت دوگانه خواست 

تا از سفر غیر رضوری به ایران خودداری کنند.

 دولت امریکا روز اعالم کرد که به تالفی دخالت 

و   ۲۰۲۰ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  روسیه 

حمله هکرهای وابسته به کرملین به نهادهای دولتی 

و ۳۸ شخصیت  اخراج  را  امریکا، ۱۰ دیپلامت روس 

این  می کند.  تحریم  را  روسیه  حقوقی  و  حقیقی 

اقدامات تنبیهی علیه روسیه که از چند هفته پیش در 

دست بررسی بود اولین بخش از اقدامات تالفی جویانه 

دولت جو بایدن در واکنش به فعالیت هکرهای روس 

است.

که  است  حاکی  امریکا  امنیتی  نهادهای  ارزیابی 

هکرهای وابسته به کرملین در این مجموعه عملیات 

به  امریکا  دولت  محرمانه  اطالعات  رسقت  هدف  با 

دستگاه کامپیوتری حداقل ۹ وزارتخانه و نهاد فدرال 

جدید  دولت  مقامات  این،  بر  عالوه  کرده اند.   حمله 

امریکا ماه گذشته اعالم 

والدیمیر  که  کردند 

رییس جمهوری  پوتین، 

عملیات  شخصا  روسیه، 

انتخابات  بر  تاثیرگذاری 

امریکا  ریاست جمهوری 

مجدد  پیروزی  هدف  با 

تایید  را  ترمپ  دونالد 

کرده است.

البته تحقیقات نهادهای 

امنیتی و قضایی امریکا 

نه  که  می دهد  نشان 

دولت  هیچ  نه  و  روسیه 

خارجی دیگری نتوانستند روی نتایج رای گیری تاثیر 

بگذارند. این تحریم های جدید شش موسسه و رشکت 

سایربی  اقدامات  از  حامیت  زمینه  در  فعال  روسی 

مسکو و ۳۲ نفر از جمله افراد صاحب امتیاز در روسیه 

را شامل می شود که به گفته دولت امریکا به اشکال 

گوناگون مثل انتشار اطالعات غلط تالش کرده اند در 

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دخالت کنند.

اخراج  که  دیپلامت هایی  از  یکی  گفت  سفید  کاخ 

روسیه  امنیتی  اطالعاتی-  نهادهای  مناینده  شده، 

استفاده  با  بایدن  جو  دولت  افزود  سفید  کاخ  است. 

با تکیه بر  از مجاری دیپلامتیک، امنیتی و نظامی و 

»دقیق ترین ارزیابی« نهادهای اطالعاتی امریکا، قصد 

دارد به گزارش های مربوط به تشویق طالبان از سوی 

روسیه برای حمله به نیروهای آمریکایی و ناتو در خاک 

افغانستان پاسخ دهد.

به  حمله  برای  جایزه  تعیین  به  مربوط  گزارش های 

سال  افغانستان  خاک  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 

واکنش  دلیل  به  ترمپ  دونالد  و  شد  منترش  گذشته 

قرار  انتقاد  مورد  روسیه  اقدام  این  به  ندادن  نشان 

گرفت.

از اعضا جنبش   دادگاه عمومی دمنارک، سه تن 

اتهام  »تامین مالی و  به  آزادی بخش االحواز را  عربی 

حامیت از فعالیت های تروریستی در ایران با همکاری 

کرد.  متهم   سعودی«  عربستان  امنیتی  دستگاه های 

در  دمنارک  در  است  سال  یک  از  بیش  نفر  سه  این 

بازداشت هستند.

دادگاه عمومی دمنارک، در بیانیه یی، اعالم کرد: این 

دمنارک  در  افرادی  که  است  جدی  بسیار  مورد  یک 

فعالیت های اطالعاتی غیرقانونی انجام داده و تروریزم 

را از دمنارک در کشورهای دیگر تامین مالی و ترویج 

کرده اند.

است.  کرده  منترش  را  گزارش  این  رویرتز  خربگزاری 

روز  از  متهامن،  این  دادگاه  گزارش،  این  اساس  بر 

۲۹اپریل )دو هفته دیگر(، در منطقه روزکیلد دمنارک 

احتامل  می افزاید:  گزارش  همین  خواهد شد.  برگزار 

می رود این افراد به چندین سال زندان محکوم شوند.

آزادی بخش االحواز سال  این سه عضو جنبش عربی 

در  و  شده  دستگیر  دمنارک  در   )۲۰۲۰( گذشته 

درباره  بیشرتی  اطالعات  می برند.  رس  به  بازداشت 

هویت این افراد منترش نشده است. 

امنیت  و  اطالعات  دستگاه  رییس  آندرس،  بوش 

دمنارک، در ارتباط با بازداشت این سه تن گفته بود 

داخل  در   ۲۰۱۸ تا   ۲۰۱۲ سال های  فاصله  در  آنها 

عربستان  اطالعاتی  دستگاه  برای  دمنارک  خاک 

سعودی جاسوسی می کردند.

این افراد اندکی پس از 

نظامیان  رژه  به  حمله 

ایرانی در اهواز بازداشت 

این  جریان  در  شدند. 

کشته  نفر   ۳۴ حمله 

جنبش  گروه  شدند. 

آزادی بخش  عربی  

آزادسازی اهواز  االحواز، 

و تالش برای به رسمیت 

»حق  شدن  شناخته 

استقالل  و  حاکمیت 

و  احواز«  عرب  ملت 

عربی  »دولت  تاسیس 

االحوا« را به عنوان بخشی از اهداف خود معرفی کرده 

است.  فرد چهارمی نیز در ارتباط با این گروه در شهر 

دلفت هالند به جرم جاسوسی و طراحی توطئه برای 

ترور یا چند حمله مسلحانه در بازداشت است.  حبیب 

در   ۲۰۲۰ اکترب  ماه  در  جنبش،  این  رهرب  اسیود، 

میدان هوایی استانبول در ترکیه ربوده شد.

عفو بین امللل: 
 زندانی سیاسی دوتابعیتی، با خطر »اعدام« روبه روست

اخراج 10 دیپلامت روس از امریکا

دادگاه عالی دمنارک، سه  ایرانی را به جاسوسی متهم کرد

جهان
مـنـطـقـه

سرنوشت  عجیب 
همسر ۹۲ ساله صدام حسین 
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درس های رهبری از زبان یک رییس دانشگاه
چگونه رهبری یک نهاد علمی، می تواند به شما کمک کند تا رهبر بهتری شوید؟

*رونالدایریجو/منبع:سایکولوجیتودیترجمه: گروه ترجمه راه مدنیت

ترجمه

د  ښار  موصل  د  عراق  د  ډلې  یوې  )معامرانو(  ودانګرو  د مرصي 

لرغوين النوري جومات د رغولو دواطلبي ګټلې ده.

دا جومات په ۲۰۱۷ کال د عراقي ځواکونو لخوا د اسالمي دولت 

)داعش( له وسله والو د موصل ښار د پاکولو د عملیاتو پر مهال د 

دغو وسلوالو لخواو ویجاړ شوی و.

داعش وسله والو د عراقي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې د مقاومت 

پر مهال النوري جومات په مبونو والوځاوه.

دغه جومات چې په ۱۲مه پېړۍ کې جوړ شوی، اسالمي دولت 

ډلې ته سمبولیک ارزښت درلود.

له  وړاندې  تر دې درې کاله  البغدادي  بکر  ابو  د دې ډلې مرش 

همدغه جومات خپل »اسالمي خالفت« اعالن کړی و.

د دغه جومات رغول د ملګرو ملتونو لخوا د ›موصل د روح را ژوندي 

کولو پروژې‹ برخه ده.

د النوري جومات د رغولو دواطلبۍ ته ۱۲۳طرحې وړاندې شوې 

وې چې په هغو کې د اتو مرصي ودانګرو یا معامرانو طرحه غوره 

وګڼل شوه.

د موصل خونړۍ جګړې نږدې نهه میاشتې دوام وکړ چې د دغه 

تاریخي ښار ډېره برخه پکې ویجاړه شوه.

دې جګړه کې د لسګونو زره کسانو په وژل کېدو رسبېره ۹۰۰زره 

نور بې ځایه شول.

اودري  ادارې یونسکو مرشه  او فرهنګي  د ملګرو ملتونو د علمي 

ازوالی وايي د النوري جومات رغول به »د دغه جګړه ځپيل ښار د 

پخالینې د پروسې پرمختګ کې یو مهم ګام وي.«

اعالمیه کې ویل که څه هم د جومات د ملانځه  یوه  په  یونسکو 

تاالر به تر رغېدو وروسته له نړېدو د وړاندې مهال په څېر ښکاري، 

خو پام وړ بدلونونه به پکې راوستل يش.

د جومات په نوې طرحه کې طبیعي رڼا او دا راز ښځو او د پاخه 

منګ کسانو ته پراخه فضا پام کې نیول شوي دي.

د موصل سرت جومات د رغولو چارې په ۱۱۷۲ کال د نور الدین 

محمد زنګي په الرښوونه، چې د مسیحي صلیبیانو پر وړاندې د 

مسلامنانو د یو موټي کولو لپاره مشهور و، پیل شوې او د هغه نوم 

ورکړ شو.

دا جومات د خپل مایل منار له کبله چې »الحدباء« نوم ورکړ شوی 

و - د ژبو په رس و.

خو دغه منار ته یې د موصل جګړه کې دروند زیان واوښت.

د النوري جومات رغنیزې چارې به د روان کال وروستیو کې پیل 

يش.

ویغور مسلامنان: 

چین د سینکیانګ د وګړو مالومات 
له کلنۍ احصایې لرې کړل

حکومت  هېواد  دغه  د  وايي،  مسلامنان  اویغور  کې  چین 

د  )په کال کې  زېږ کچې  او  وګړو  د  سینکیانګ والیت کې 

زېږېدلو ماشومانو( اړوند مالومات د احصایې له کلني نوملړ 

لرې کړي دي.

لږکیو  د  کې  سینکیانګ  چې  دی  تور  چارواکو  چینايي  پر 

اویغور مسلامنانو ښځې اچووين)د جنین سقطولو(، شنډلو 

او د مېندوارۍ اجباري مخنیوي ته هڅوي.

پخوا  چې  دي  مخې  له  مالوماتو  هغو  د  ادعاوې  ډېری  دا 

بېجینګ خپاره کړي دي. خو دغه والیت کې د لږکي اویغور 

قام د زېږکچې د تېر کال مالومات له کلني نوملړ لرې شوي 

دي. چین په سینکیانګ والیت کې د لږکیو اویغور مسلامنانو 

د وګړو کنټرولولو هر ډول هرڅه ردوي.

حقونو  د  مسلامنانو  اویغور  د  هېوادونو  لوېدیځو  څو  تراوسه 

خالف ورزۍ په تور پر چینايي چارواکو بندیزونه لګويل دي.

کې  پنډغالو  په  سینکیانګ  د  اویغوریان  حکومت  چین  د 

سايت. دغه هېواد دې پنډغالو کې د اویغوریانو پر شکنجه، 

ځورولو، بېګارولو یا اجباري کار ته اړ اېستلو او له میندو د 

ماشومانو پر بېلولو تورن دی. چین تل له اویغوریانو رسه دا 

ډول چلن ردوي او وايي د سینکیانګ پنډغايل له ترهګرۍ 

رسه مقابله کې »بیاپوهاوي« ته جوړ شوي دي.

د انساين حقونو څارډلې وايي، چین له یو میلیون ډېر لږکي 

مسلامنان په سینکیانګ کې بندیان کړي دي.

او  مسلامنان  اویغوریان  استوګن  کې  سینکیانګ  چین  د 

ترک توکمه دی. دوی د دې سیمې نږدې ۴۵ سلنه وګړي 

جوړوي.

سینکیانګ د چین سوېل کې د تبت په څېر کورواکه سیمه 

ده. 

بی بی سی

مرصي معامران له داعش رسه جګړه کې 

وران شوی د موصل لرغونی جومات رغوي

بـا اقدام هـای  بایـد  موسسـه خیرخواهانـه اسـت کـه 

تجـاری موثـر در درجـه اول بـرای منافـع محصـالن و 

جامعـه مدیریـت شـود؛ تجـارت نیسـت کـه در درجـه 

اول بـه سـود اعضـای هیـات علمـی و کارکنـان، بـه 

منظـور افزایـش اعتبـار مدیـران، یـا بـرای جمـع آوری 

شـود. اداره  سـازمانی  ثـروت 

درس هایی درباره رهربی مسوولیت پذیر و موثر

•بـه یاد داشـته باشـید که همه اعضـای جامعه دارای 

اهمیت و شایسـته توجه و تامل شـام هسـتند.

•اگـر تـازه وارد ایـن موسسـه شـده اید، قبـل از رشوع 

هرگونـه تغییـر، زمانـی را بـرای یادگیـری فرهنـگ آن 

اختصـاص دهیـد.

•بـرای تصمیم گیری هـای جنجالـی، مشـخص کنیـد 

کـه کـدام گروه هـا و افـراد بایـد دخیل شـوند و چگونه 

می تواننـد نظـرات خـود را اعالم کننـد. توافق در مورد 

رونـد تصمیم گیـری، احتـامل پذیـرش تصمیـم نهایی 

را افزایـش می دهـد.

•بدانیـد کـه چـرا تصمیم خاصـی را گرفته ایـد و مایل 

و قـادر بـه بیـان دالیل خود باشـید.

•بـه نفـس خـود اجـازه ندهیـد کـه بی طرف بـودن در 

قضـاوت شـام را بـه خطر انـدازد.

•انتظـار داشـته باشـید کـه برخـی از افـراد انگیزه هـا 

و صداقـت شـام را زیـر سـوال بربنـد، امـا بیشـرت مردم 

از اقدام هـای مبتنـی بـر صداقـت، بصیـرت و منطـق 

می کننـد. پشـتیبانی 

•سـعی کنیـد از عصبانیـت و گرفـنت حالـت دفاعـی 

خـودداری کنیـد.

محتـاج  یـا  رنج دیـده  بی گنـاه  یـک  تصویـر  •هرگـز 

نگذاریـد. منایـش  بـه  خـود  از  را  ترحـم 

•هرگـز انتقام گیـر نباشـید و سـعی نکنید حسـاب تان 

را بـا همه صـاف کنید.

امـا  صـادق  برنامه هـا  و  افـراد  از  خـود  ارزیابـی  •در 

باشـید. دلسـوز 

می گوییـد  کـه  حرفـی  هـر  باشـید  داشـته  •انتظـار 

شـود. اغـراق  آن  در  و  تکـرار 

•اگر اشتباه کردید، خطای خود را بپذیرید.

•هیـچ کـس انتظـار نـدارد که شـام کامل باشـید، اما 

انتظـار دارنـد که صادق باشـید.

•در فضـای عمومی نسـبت بـه منتقدان خـود بزرگوار 

باشید.

•در خـود ظرفیـت گـوش دادن بـه نظـرات دیگـران و 

قدردانـی از آنـان را ایجـاد کنیـد.

•در مقابل وسوسه بحث و جدل مقاومت کنید.

کنیـد،  خـودداری  غیـررضوری  دشمن تراشـی  •از 

در حیـن انجـام کارتـان خـود بـه خـود تعـداد کافـی 

کـرد. خواهیـد  جمـع  دشـمن 

•روی اولویت هـا مترکـز کنیـد و سـعی نکنیـد همـه 

کارهـا را یـک بـاره انجـام دهیـد.

•اغراق نکنید و بیش از حد تعهد ندهید.

•احسـاس شـوخ طبعی و »پوسـت کلفـت« بـرای ثبات 

عاطفی شـام رضوری اسـت.

•هیاهو و کار را اشتباه نگیرید.

بسـیاری از درس هـای مدیریـت از طریـق تجربـه 

آموخته می شوند.

بسـیاری از آموزه هـا بـرای رهـربی در سـطح آمـوزش 
عالـی می توانـد به دیگـر اشـکال رهربی تعمیـم یابد.

رهـربی دانشـگاه بـه خصوصیات شـخصی اصولی و 
شـیوه های مدیریتـی موثر نیـاز دارد.

جـک اسـتارک بـه مـدت 29سـال رییـس پوهنتـون 

کالرمونـت مـک کنـا بـود. وقتـی او ایـن وظیفـه را بـه 

عهـده گرفـت نسـبتا جـوان بـود. در طـی سـه دهـۀ 

را در دسـت داشـت،  سـازنده کـه هدایـت دانشـگاه 

بسـیار دربـاره رهـربی خـوب و مسـووالنه آموخـت. در 

ایـن نوشـته تامـالت وی در مـورد رهـربی )همـراه بـا 

آورده شـده اسـت. نظـرات نویسـنده( 

آمـوزش  نهـاد  یـک  رهـربی  مـورد  در  اسـتارک  جـک 

می گویـد: چنیـن  عالـی 

شـخصی  خصوصیـات  از  ترکیبـی  پوهنتـون  رهـربی 

می طلبـد.  را  موثـر  مدیریتـی  شـیوه های  و  اصولـی 

یادگیـری هسـتند. و  بهبـود  توسـعه،  قابـل  اینهـا 

ویژگی های شخصی

• درست کاری

• انرژی

• یک دلی

• خوش بینی

• قاطعیت

• داوری

• شجاعت

• انعطاف پذیری

• ثبات عاطفی

• حس شوخ طبعی

بصیرت هایی که درباره رهربی پوهنتون آموختم

• به یاد داشـته باشـید که تحصیالت دوره کارشناسی 

بایـد مربوط به رشـد شـخصیت باشـد و ایـن فضایل را 

بایـد با عادت و مثـال آموخت.

• سیاست سازمانی بخشی از چالش رهربی است.

• بـر پـالن ماموریـت، نصـاب درسـی و بودجـه خـود 

مترکـز کنیـد. بیشـرت پوهنتون هـا بـا گسـرتش بیـش 

تضعیـف  را  خـود  ظرفیـت  خـود،  تعهـدات  حـد  از 

. می کننـد

گرفـنت  وام  و  بودجه بنـدی  در  کنیـد  سـعی   •

باشـید. محافظـه کار 

مـورد  در  امـا  بسـازید،  یـک  درجـه  سـهولت های   •

خسـیس  خـود  ساخته شـده  فضـای  کل  مقیـاس 

بـه  موجـود  فضـای  متـام  از  اسـتفاده  بـرای  باشـید. 

اجـراآت و پرسـونل بیشـرت نیـاز داریـد و هـر مـرت مربع 

دارد. نیـاز  سـاالنه  بودجـه  تخصیـص  بـه  فضـا 

• پـول و امکانـات فزیکی مهم اسـت، امـا آرمان گرایی 

جامعـه  یـک  ایجـاد  بـرای  اخـالق  نظرگرفـنت  در  و 

اکادمیـک مثبـت رضوری اسـت.

• رهـربان بایـد در دانشـگاه حضـور داشـته باشـند. 

ایمیل هـا و یادداشـت ها جایگزیـن حضـور و ارتبـاط 

نیسـتند. رودررو 

یـک  شـام  دانشـگاه  کـه  باشـید  داشـته  یـاد  بـه   •

•روابـط عمومـی درون سـازمانی را بـا واقعیت اشـتباه 

نگیرید.

•وظایـف را بـه دیگـران محـول کنیـد، امـا مسـوولیت 

کامـل و آشـکار متام خطاها، اشـتباه ها و مشـکالت را 

بـر عهـده بگیرید.

•همیشـه بـرای موفقیت هـا و دسـتاوردها بـه دیگـران 

سـخاومتندانه اعتبـار بدهید.

داشـته  خوش بینانـه  چشـم انداز  آینـده  بـه  •نسـبت 

رویکـردی  مشـکالت  همـه  بـه  نسـبت  و  باشـید 

باشـید. داشـته  اصولـی  و  واقع بینانـه 

•اگـر سـخرنان عمومـی درجـه یـک نیسـتید، کوتـاه 

سـخرنانی کنیـد. اگـر سـخرنان عمومـی درجـه یـک 

هسـتید، بـاز هـم کوتـاه سـخرنانی کنیـد.

•در ارایـه اطالعـات و اسـتدالل های خـود متعـادل و 

منصف باشـید. تردید در مورد راسـتی سـخرنانی شام 

موقعیـت رهربی شـام را بسـیار ضعیـف می کند.

•سـعی کنیـد از همـه سـورپرایزهای منفـی جلوگیری 

کنیـد. بهـرت اسـت متوجـه مشـکل های بالقوه باشـید 

کـه هرگـز تحقـق منی یابـد؛ به جـای آن کـه سـازمان 

زیـر دسـت خـود را بـا یـک بحـران غافل گیـر کنیـد.

•بـه سـالمت جسـمی و عاطفـی خود توجـه کنید؛ هر 

دو بـا اسـتقامت و انـرژی شـام در ارتبـاط هسـتند کـه 

بـرای موفقیت شـام مهم هسـتند.

•از خانـواده خـود غافل نشـوید. شـغل شـام می تواند 

مشـکالتی را بـرای همـرس و فرزندان تان ایجـاد کند.

»مـن  گفـت:  مـارچ2014  در  اسـتارک،  ال  جـک 

همیشـه از توصیه هـای خـودم پیـروی منی کـردم، امـا 

اگـر چنیـن می کـردم وضعیـت بهـرتی داشـتم.« ایـن 

مطلـب کمـی بعـد از تقاعـد بـه حیـث رییـس کالـج 

شـخصا،  اسـت.  شـده  نوشـته  کنـا  مـک  کالرمونـت 

معتقـدم جـک بـه اصول و روشـی که توصیـه می کند، 

پایبنـد بـود.

ایـن درس هـا مربـوط بـه هـر نـوع رهـربی اسـت، نـه 

فقـط کسـانی کـه در آمـوزش عالـی هسـتند. جالـب 

ویژگی هـای  مـورد  در  تحقیقـات  کـه  بدانیـد  اسـت 

یـک رهـرب، از هـر آنچه جـک از طریق تجربـه آموخته، 

پشـتیبانی می کنـد. واضـح اسـت کـه رهـربان عالـی 

بایـد از نظـر عاطفـی پایـدار و مقـاوم باشـند، آنها باید 

برخـوردار  باالیـی  انـرژی  از  و  خوش بیـن  همچنیـن 

باشـند. شـخصیت رهـرب مسـتلزم صداقـت، شـجاعت 

و قضـاوت خـوب اسـت کـه شـامل مشـاوره گرفـنت و 

در نظـر گرفـنت نظـرات و دیدگاه هـای مختلف اسـت. 

البتـه، شـوخ طبعی هـم مهـم اسـت. بـرای مطالعـه در 

مـورد نقش شـوخ طبعی در محـل کار و رهربان، کتاب 

ببینیـد. را   Bagdonas و   Aaker

تواضـع  منونـه  رهـربان  بـرای  کلیـدی  نکتـه  یـک   

اسـت؛ درک ایـن نکتـه کـه شـام هم انسـان هسـتید، 

یـاد  آنهـا  از  امـا  می شـوید،  مرتکـب  اشـتباه هایی 

باشـید. بهـرت  و  بگیریـد 

پی نوشت:

و  رهـربی  اسـتاد  ریجـو،  ای  رونالـد  *پرفیـرس 

روان شناسـی سـازمانی Henry R. Kravis در کالـج 

اسـت. کنـا  مـک  کالرمونـت 

درخواست ۷ باشگاه ایتالیایی برای استعفای رییس سازمان لیگ ایتالیا
  هفت باشگاه ایتالیایی با نارضایتی از عملکرد رییس سازمان لیگ ایتالیا رسی A خواستار استعفای او شدند. به نقل از سایت خربی فوتبال 

ایتالیا، هفت باشگاه در لیگ ایتالیا با ارسال نامه یی خواستار استعفا پائولو دال پینو، رییس رسی A شده اند. بر این اساس چندین باشگاه از جمله 
یوونتوس، اینرت و التزیو از مدیریت دال پینو ناراضی هستند.

طبق نوشته روزنامه Ore ۲۴ Sole، اصلی ترین دلیل شکایت باشگاه های ایتالیایی، رویکرد لیگ در اعطای حق پخش تلویزیونی است. باشگاه ها او 
 A است. پس از هفته ها کشمکش، رسی DAZN را متهم می کنند که مقرص تأخیر در تخصیص دو بسته مالی به رشکت ارائه دهنده خدمات پخش

از فصل آینده یک قرارداد خوب حق پخش تلویزیونی امضا کرده که در هر فصل ۸۴۰ میلیون یورو اعتبار دارد که در اختیار تیم های باشگاهی قرار 
می گیرد. در حال حارض اینرت در رده نخست جدول رده بندی لیگ ایتالیا قرار دارد و امیدوار است به چندین سال قهرمانی پیاپی یوونتوس پایان 

دهد. هدایت اینرت بر عهده آنتونیو کونته رسمربی سابق یوونتوس و چلسی است که در مقطعی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا را نیز بر عهده داشت.


