
افغانستان  وارد   )NATO( ناتو  با  کار  منظور  به  نخستین بار  برای  که  فبروری  ماه  در 
شدم، با حرارت و اشتیاق زیاد درباره ی ظرفیت های عظیم و پیشرفت های اجتماعی 
در 14 سال گذشته صحبت می کردم. شمار کودکان شامل مکتب به شکل چشم گیری 
افزایش یافته است. در سال 2001 در حدود یک ملیون کودک به مکتب می رفتند...

مقام های افغان و نمایندگان طالبان برای گفت وگوهای صلح در اسالم آباد دیدار کرده 
اند. اما کارشناسان می گویند که چنین گفت وگوها صرف زمانی به صلح می انجامد که 

افراد شامل در این روند، توسط رهبری طالبان به رسمیت شناخته شوند.
پس از یک سلسله گفت وگوهای غیر رسمی میان دو طرف متخاصم...

ارشد گروه  رهبران  از  یکی  اعالم کرد که حافظ سعید،  دیروز  ملی  امنیت  ریاست 
دولت اسالمی معروف به داعش، در حمله هوایی در شرق افغانستان کشته شده است. 
این سازمان در اعالمیه ای نوشته که حافظ سعید دیشب در منطقه "تخت" ولسوالی 
اچین والیت ننگرهار در شرق افغانستان به همراه ۲۹ عضو گروه دولت اسالمی کشته 

شدند. براساس این اعالمیه، اداره امنیت ملی اطالعاتی...

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای 
با شی جین پینگ، رییس جمهور چین دیدار و گفت وگو کرده و از رییس جمهور چین 
تقاضا کرده است که پاکستان را بخاطر همکاری بیشتر در تأمین امنیت و پروسه صلح 
افغانستان ترغیب نماید. اشرف غنی عالوه بر این...                                             صفحه2

اطالعات روز: والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در حاشیه  نشست همکاری های 
شانگهای با انتقاد از حضور نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که حضور 14 ساله 
امریکا در افغانستان نتیجه ای نداده و وضعیت امنیتی این کشور بهتر نشده است. او با انتقاد 
از حضور نیروهای خارجی گفته که این حضور ثمره ای برای افغانستان...             صفحه2

»گفتمان«  مثل  لفظ هایی  با  معنا  لحاظ  از  »دیپلوماسی«  مفهوم 

گفتمان،  هدف  چون  است.  شده  دانسته  برابر  »مذاکره«  و  »گفت وگو« 

جلب همنظری و تالش برای به دست آوردن توافق بر سر موضوع مورد 

قادر  که  می شود  پیدا  نیاز  ابزاری  به  است  پس طبیعی  می باشد،  نظر 

به محقق کردن » گفتمان« یا به زبان دیگر»دیپلوماسی« باشد. یکی از 

جلب  دار  عهده  که  همان کسی  است؛  دیپلومات  دیپلوماسی،  ابزار های 

موافقت طرف دیگر از طریق گفت وگو می باشد. اما همیشه یک دولت 

نمی تواند با استفاده از همین یک ابزار ...
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امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
شدن  کشته  از  خربنامه ای  نرش  با  ملی، 
در  داعش  گروه  رهرب  سعید،  حافظ 
افغانستان و پاکستان )والیت خراسان(  در 
خرب  ننگرهار  والیت  در  هوایی  حمله ی 

داده است.
ریاست  که  است  آمده  خربنامه  این  در 
از  دقیق  اطالع  ملی  امنیت  عمومی 
را  داعش  تروریستی  گروپ های  موقیعت 
است.  گذاشته  میان  در  ائتالف  قوای  با 
محل  بر  هوایی  حمله   یک  اندازی  راه  با 
منطقه ی  در  داعش  به  وابسته  افراد  تجمع 

ننگرهار،  والیت  اچین  ولسوالی  تخت 
حافظ سعید، رهرب این گروه کشته شد.

خراسان"  "والیت  داعش،  گروه  زعم  به 
و  پاکستان  افغانستان،  شامل  مناطق 

رسزمین های اطراف آن می باشد.
محمد  ابو  میالدی   2015 اول  ماه  در 
اعالم  با  داعش  سخن گوی  العدنانی، 
این  که  گفت  خراسان"  "والیت  تشکیل 
گروه  این  »مرزهای«  از  بخشی  منطقه 

خواهد بود.
به  افزود که حافظ سعید خان  او  هم چنان 
به  دیگر  شخصی  و  خراسان  والی  عنوان 

نام عبدالرئوف خادم، معاون والی خرسان 
منصوب شده اند.

حمله های  مورد  چند  اخیر  هفته های  در 
والیت  در  داعش  گروه  علیه  هوایی 
ننگرهار راه اندازی شده است. به روز سه 
داد  خرب  ملی  امنیت  گذشته  هفته ی  شنبه 
حمله ی  طی  داعش  دوم  شامره  فرد  که 

هوایی در والیت ننگرهار کشته شد.
گذشته  هفته ی  شنبه  پنج  روز  به  هم چنان 
الله شاهد،  امنیت ملی خرب داد، که شاهد 
عضو ارشد این گروه در این والیت کشته 

شد.

شاهد  و  سعید  حافظ  که  می شود  گفته 
پاکستانی  طالبان  از رهربان  قبالً  الله شاهد 

بودند.
داعش  گروه  ارشد  اعضای  از  تن  سه 
والیت  در  روز  پنج  جریان  در  حالی  در 
ننگرها کشته می شود که در یک ماه اخیر 
با گروه طالبان  این گروه در چندین مورد 
درگیری ها  این  در  است.  شده  درگیر  نیز 
تلفات نیز بر هر دو طرف وارد شده است.
از سویی هم اخیراً ریاست عمومی امنیت 
با  مبارزه  خاص  نیروهای  تشکیل  از  ملی 

داعش نیز خرب داده است.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در حاشیه نشست رسان 
سازمان همکاری های شانگهای با شی جین پینگ، رییس 
جمهور  رییس  از  و  کرده  گفت وگو  و  دیدار  چین  جمهور 
چین تقاضا کرده است که پاکستان را بخاطر همکاری بیشرت 

در تأمني امنيت و پروسه صلح افغانستان ترغیب مناید.
ارشف غنی عالوه بر این از رییس جمهور چین خواسته تا 
كشورهای منطقه یک میکانیزم تشخیص و تثبیت تهدیدها را 
ایجاد کنند، تا از این طریق رابطه کشور ها با گروه های دهشت 

افگن مشخص شود.
هم چنان غنی از رییس جمهور چین خواست تا سهم بیشرتی 
برای افغانستان در  پروژه راه ابریشم قایل شود زیرا این کار به 

منفعت هر دو کشور و منطقه است.
این تقاضای رییس جمهور از چین در حالی ست که  که در 
سال های اخیر چنین و پاکستان با هم روابط نزدیک دارند و 
چین می تواند باالی پاکستان تأثیرگذاری خود را داشته باشد.
پاکستان  که  دارد  وجود  شدیدی  انتقادهای  هم  سویی  از 
این  منی کند.  برخورد  شفاف  افغانستان  صلح  مسئله  در 

کشور بارها از سوی مقام های افغانستان به حامیت و تجهیز 
گروه های شورشی متهم شده  است.

برای  صلح  عالی  شورای  از  هیأت  یک  تازگی  به  هم چنان 
مذاکره رسمی و مستقیم با طالبان به پاکستان رفت. اعضای 
این هیأت نتیجه ی این مذاکره را قناعت بخش خوانده است. 
شی جین پینگ در دیدار با غنی از پروسه صلح تحت رهربی 
و مالکیت افغانستان، حامیت کرده و گفت که بخاطر کمک 
در ترسیع این روند از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهیم کرد.
را  پاکستان  و  افغانستان  میان  و همکاری مشرتک  روابط  او 
یک موضوع مهم برای رسنوشت منطقه خوانده و گفت که 
رهربی پاکستان در دیدارش با وی در زمینه همکاری بیشرت 

در امنیت افغانستان، تعهد منوده  است.
هم چنان رییس جمهور غنی در این دیدار گفته که حکومت 
افغانستان تالش می کند تا ناامنی ها به چین رسایت نکند؛ اما 
در این راستا به کمک چین نیاز دارد، زیرا تهدید های جدید 

متوجه چین، روسیه و متام کشور های منطقه می باشد.
غنی افزود که ما باید در زمینه ی مبارزه با تروریزم و گروه های 

هم کاری  هستند،  مرتبط  هم  با  منطقه  در  که  تروریستی 
مشرتک داشته باشیم.

شدن  عملی  اهمیت  بر  دیدار  این  در  غنی  جمهور  رییس 
پروژه های منطقه یی تأکید کرد و گفت که بدون عملی شدن 
این پروژه ها، امنیت در منطقه تأمین نخواهد شد. او از دادن 

سهم بیشرت در پروژه ابریشم به افغانستان یاد کرده است.
نزدیک  روابط  از  چین  جمهور  رییس  حال  همین  در 
شدن  عملی  خواهان  و  کرده  یاد  افغانستان  و  چین  میان 

توافقنامه های امضا شده میان این دو کشور شده است.
رئیس جمهور چین، پروژه های مس عینک و گاز آمو دریا 
را برای کشورش با اهمیت خوانده و گفته که حکومت چین، 
تا  کرد  خواهد  دعوت  افغانستان  از  را  مختلفی  هیأت های 
راه های همکاری بیشرت میان دو کشور را جست وجو منایند.

که  مواصالتی  های  راه  اهمیت  مورد  در  پینگ  جین  شی 
کشور های چین، پاکستان، تاجکستان و افغانستان با هم وصل 
می کند، صحبت کرد. هم چنان پیشنهاد یک کمیته تجارتی 

سه جانبه میان چین، امریکا و افغانستان را داده است.

رییس  پوتین،  والدیمیر  روز:  اطالعات 
نشست  حاشیه   در  روسیه  جمهور 
همکاری های شانگهای با انتقاد از حضور 
افغانستان گفته است  نیروهای خارجی در 
افغانستان  در  امریکا  ساله   14 حضور  که 
نتیجه ای نداده و وضعیت امنیتی این کشور 

بهرت نشده است.
او با انتقاد از حضور نیروهای خارجی گفته 
به  افغانستان  برای  مثره ای  حضور  این  که 

دنبال نداشته است.
حضور  سال   14« است:  گفته  پوتین 
تأثیر  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 

چندانی در بهبود اوضاع امنیتی این کشور 
نداشته است.«

حضور  از  روسیه  جمهور  رییس  انتقاد 
که  حالی ست  در  افغانستان  در  امریکا 
ناتو در  و  امریکایی  نیروهای  سیزده سال، 
جنگ افغانستان با شورشیان مسلح حضور 
خارجی  نیروهای  بیشرت  که  فعالً  داشتند. 
در  ناامنی ها  اند،  شده  خارح  افغانستان  از 

کشور بیشرت از پیش افزایش یافته است.
حالی  در  روسیه  جمهور  رییس  هم چنان 
انتقاد  افغانستان  در  امریکا  عملکرد  از 
سطح  در  کشور  دو  این  که  می کند 

روسیه  دارند.  شدیدی  رقابت های  جهانی 
در  نیروی  هیچ  گذشته  سال  چهارده  در 
افغانستان نداشت و سیاست میانه ی را در 

پیش گرفته است.
طالبان  حمله های  جاری  سال  جریان  در 
کشور  در  تروریستی  گروه های  دیگر  و 
هم  سویی  از  است.  یافته  افزایش  جدیداً 
نیز  افغانستان  در  داعش  گروه  حضور 

نگرانی های را به بار آورده است.
داعش  گروه  فعالیت  گسرتش  از   پوتین 
گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در 
گسرتش  فعالیت های  باره ی  در  »ما  است: 

یافته ی گروه داعش آگاه هستیم. این گروه 
گسرتش  افغانستان  در  را  خود  شاخه های 

داده است.«
پوتین هم چنان، در دیدار چند هفته پیش 
پیشین  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  با 
افغانستان، نسبت به گسرتش و نفوذ داعش 

در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
که  است  گفته  پوتین  آقای  حال،  این  با 
هم  تروریزم  با  مبارزه  در  مسکو  و  کابل 
روسیه  و  افغانستان  روابط  و  هستند  پیامن 
مساملت آمیز  و  دوستانه  اخیر  دهه ی  در 

بوده است.

در  منایندگان  مجلس  اعضای  از  شامری  روز:  اطالعات 
شورای  از  هیأتی  با  طالبان  مذاکرات  تازه ترین  به  واکنش 
اند  مایل  طالبان  اگر  که  اند  گفته   پاکستان  در  صلح  عالی 
حمله های  صلح،  مذاکرات  آغاز  از  قبل  باید  کنند،  صلح 

شان را متوقف کرده و آتش بس اعالم کنند.
شامری از منایندگان نیز خواست های طالبان برای پذیرش 
گونه ی  به  خواسته ها  این  گفتند  و  خوانده  بلند  را  صلح 
تعدیل  اساسی  قانون  و  شود  تسلیم  باید  دولت،  که  است 

گردد. 
در  که  خواستند  حکومت  از  منایندگان  این  هم چنان 
از موقف قوی وارد عمل شود  با طالبان،  مذاکرات صلح 
از یک دهه گذشته  بیش  به هیچ صورت دستاوردهای  و 

را قربانی نکند.
نشست  در  منایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر،  ظاهر 
به  دستیابی  برای  تا  خواست  طالبان  از  مجلس  دیروزی 

صلح، با آتش بس موافقت کنند.
کنند،  صلح  که  اند  مایل  طالبان  اگر   « گفت:  قدیر  آقای 
ابتدا باید آتش بس اعالم بکنند وگر نه در صورت ادامه ی 

جنگ، مذاکرات صلح هیچ فایده ای ندارد.«

فوزیه کوفی، مناینده ی مردم بدخشان در این مجلس نیز 
گفت: »خطوط رسخ ما در مذاکرات صلح، مشخص است 
امروز  است.  جدی  بسیار  بحث  یک  بس  آتش  بحث  و 
مشخص  اما  می جنگند،  افغانستان  در  مختلفی  گروه های 

نیست که چه تعداد آن را افراد طالبان تشکیل می دهند.«
باید دقیق صورت بگیرد؛  افزود که مذاکرات  خانم کوفی 
افغانستان  در  مختلفی  گروه های  طالبان  نام  تحت  چون 

می جنگند و نباید متام امتیاز مذاکرات به طالبان برسد.
که  است  دلیل  همین  »به  گفت:  موضع  این  به  اشاره  با  او 
ما بارها گفتیم که اگر نیت برای صلح در افغانستان وجود 
دارد، بهرت است که قبل از آغاز مذاکره، اعالم آتش بس 

صورت بگیرد.«
حکومت،  با  طالبان  بس  آتش  صورت  در  افزود  کوفی 
طالبان  به  مربوط  گروه های  که  می شوند  متوجه  مردم 

کدام ها استند این گروه چقدر قدرت دارد.
نظیفه ذکی، مناینده ی مردم کابل نیز گفت: »در مذاکرات 
تولی  تولی  روز  هر  می شد.  بس  آتش  باید  اول  صلح، 
میز  روی  می رود  حکومت  و  می شوند  کشته  ما  رسبازان 
این  ما  منی دهد-  نتیجه  صلح  گونه  این  می نشیند؛  مذاکره 

گونه مذاکرات صلح را منی خواهیم.«
انجام  از  قبل  نیز  قندهار  مردم  مناینده  هاشمی  شکیبا 
طالبان  سوی  از  بس  آتش  اعالم  روی  صلح  مذاکرات 

تأکید کرد.
از طالبان در حالی ست که  درخواست منایندگان مجلس 
پیش از ماه رمضان شورای علام نیز از گروه طالبان خواسته 
بود که حد اقل در ماه رمضان جنگ را متوقف کنند. اما 
طالبان ضمن رد این خواست، حمله های شان را بیشرت از 

پیش در این ماه افزایش دادند.
به  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  خواست  این  هم چنان 
از شورای عالی صلح  روز سه شنبه هفته ی گذشته هیأت 

برای مذاکره با طالبان به پاکستان رفت.
گفته می شود که این هیأت با منایندگان طالبان و شبکه ی 

حقانی گفت وگو کرده است.
را  اساسی  قانون  در  تعدیل  مجلس  اعضای  که  این  با 
از  پس  هیأت  این  اما  می دانند؛  طالبان  بلند  خواست 
فصل  استثنای  به  که  گفت  کابل  در  پاکستان  از  بازگشت 
این  در  تعدیل  احتامل  کشور،  اساسی  قانون  دوم  و  اول 

قانون برای مذاکره با طالبان می تواند مورد بحث باشد.

2
امنیتملی:حافظسعید،

رهبرگروهداعشدروالیتخراسان،کشتهشد

تقاضایغنیازرییسجمهورچین،
مبنیبرترغیبپاکستاندرپروسهصلح

پوتین:حضور14سالهامریکادرافغانستاننتیجهاینداشتهاست

نمایندگان:طالبانقبلازآغازمذاکراتصلح،بایدآتشبسکنند

کشتهشدنحافظسعید؛
نگرانیهاییکهحلوخلقشد

از  یکی  سعید،  حافظ  که  کرد  اعالم  دیروز  ملی  امنیت  ریاست 

حمله  در  داعش،  به  معروف  اسالمی  دولت  گروه  ارشد  رهربان 

در  سازمان  این  است.  شده  کشته  افغانستان  رشق  در  هوایی 

"تخت"  منطقه  در  دیشب  سعید  حافظ  که  نوشته  اعالمیه ای 

ولسوالی اچین والیت ننگرهار در رشق افغانستان به همراه ۲۹ 

عضو گروه دولت اسالمی کشته شدند.

مورد  در  را  اطالعاتی  ملی  امنیت  اداره  اعالمیه،  این  براساس 

هامیش اعضای گروه دولت اسالمی در این منطقه با نیروهای 

نیروها  این  و  میان گذاشت  در  افغانستان  در  بین املللی  ائتالف 

قرار  هوایی  حمله  هدف  را  او  امر  تحت  افراد  و  سعید  حافظ 

دادند. این در حالی است که مقام های دولت افغانستان دو روز 

پیش نیز از کشته شدن شاهدالله شاهد دیگر عضو ارشد گروه 

اطالعاتی  بودند.  داده  خرب  ننگرهار  والیت  در  اسالمی  دولت 

رهربان  از  قبالً  دو  هر  شاهد  و  سعید  آقای  که  می دهد  نشان 

طالبان پاکستانی بوده اند. 

کشته شدن دو عضو ارشد داعش در افغانستان مایه امیدواری 

افغانستان  حکومت  و  امنیتی  نیروهای  محکم  عزم  برای  است 

شاهدالله  و  سعید  حافظ  شدن  کشته  داعش.  با  مبارزه  امر  در 

که  است  کرده  ایجاد  مردم  میان  را  نسبی  اطمنان  شاهد، 

را  داعش  با  مبارزه  توانایی  و  اراده  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

دارد و رسان این گروه را یکی پی دیگری خواهند کشت. حافظ 

نظامی گری  و  سابقه جنگ  به  توجه  با  شاهد  شاهدالله  و  سعید 

اما  بودند.  افغانستان  امنیت  برای  بالقوه  تهدید  دو  ترورشان  و 

نگرانی  اند،  شده  کشته  داعش  ارشد  عضو  دو  این  که  اینک 

این  و  این دو فرد حل شده است  ترور توسط  از خلق تهدید و 

امنیتی داعشی ها  نیروهای  اطمنان بزرگی است برای مردم که 

را دنبال می کنند و می کشند.

این که کشته شدن حافظ سعید و شاهدالله شاهد حل  در کنار 

نیز  را  سوال  چند  آنها  شدن  کشته  است،  امنیتی  نگرانی  یک 

به  اگر کشنت حافظ سعید و شاهدالله شاهد  خلق کرده است. 

آسانی است، چرا کشنت رهربان طالبان سخت و دشوار و  این 

زمان بر است؟ آیا اراده ی ما برای تأمین امنیت در برابر آنانی که 

برخورد  آیا در  و  را تهدید می کنند، دوگانه نیست؟  امنیت کشور 

نظامی با طالبان افغانی مدارا منی کنیم؟ 

و  افتادند  زبان ها  رس  زمانی  شاهد  شاهدالله  و  سعید  حافظ 

این  از  قبل  شد.  منترش  آنها  مرگ  خرب  که  شدند  رسانه یی 

نهادهای امنیتی در مورد حافظ سعید و شاهد، چیزی به رسانه ها 

را  افغانستان  در  داعش  مهم  رهربان  حتا حضور  و  بودند  نگفته 

افشا نکرده بودند. اما حاال که آنها مرده اند، یکبارگی به افرادی 

تبدیل شده اند که بسیاری ها با استناد به اعالمیه امنیت ملی آنها 

را خطرناک توصیف کرده اند و از کشته شدن آنها خوشحالند. 

این در حالی است که این دو فرد به تازگی در افغانستان نیامده 

بودند و سال ها بخشی از زنجیره ی تروریسم در منطقه بوده اند. 

یافنت  در  ملی  امنیت  ریاست  که  توانایی های  این،  بر  عالوه 

مناش  به  خود  از  پاکستانی  طالبان  و  داعش  رهربان  کشنت  و 

گذاشته است، متفاوت تر از آن چیزی است که در راستای کشنت 

و اسیر کردن طالبان به کار بسته می شود. تصامیم این اداره و 

برخوردهای نظامی و استخباراتی امنیت ملی نشان می دهد که 

از  پایین تر  بسیار  امنیتی  نهادهای  اراده کشنت طالب در درون 

کشنت رهربان داعش و طالبان پاکستانی و شبکه حقانی است. 

سایر  و  بودوباش  محل  کشف  توانایی  ملی  امنیت  ریاست  اگر 

اطالعات مربوط به رهربان اصلی داعش در افغانستان را دارند، 

چطوری ممکن است که از طالبان افغانی را ندانند و رفت و آمد 

آنها را زیر نظر نداشته باشند. حقیقت این است که یا در کشنت 

این افراد بزرگ منایی می شود، یا این که انگیزه محکم و ثابت 

برای تعقیب و کشنت رهربان طالبان در حکومت وجود ندارد. 

در چند سال گذشته کم اتفاق افتاده است که نیروهای امنیتی 

در  طالبان  گاه های  مخفی  و  پایگاه ها  به  اطمنان  با  و  رسیع 

محل  که  هرچند  باشند.  کرده  حمله  افغانستان  نقاط  بعضی 

نیروهای  عملکرد  اما  است،  پاکستان  در  طالبان  رهربان  اصلی 

امنیتی در مقابل طالبان تدافعی بوده است؛ حاالنکه این نیروها 

چرا  دارند.  بدست  را  حمله  و  جنگ  ابتکار  داعش  با  مبارزه  در 

این ابتکار را در مقابل طالبان نداریم؟ پاسخ این پرسش روشن 

است. یا ما منی خواهیم طالبان را بکشیم یا این که زور مان به 

طالبان منی رسد. تجربه جنگ چند سال گذشته نشان می دهد 

شورشیان  علیه  مبارزه  و  حمله  توانایی  ما  امنیتی  رسبازان  که 

طالب را دارند. در این صورت آب از باال گل آلود است. مقامات 

با  برخورد  در  امنیتی  نیروهای  مسئولین  و  ملی  وحدت  حکومت 

تروریزم رویکرد دوگانه دارند و طالبان را به آسانی و قاطعیت که 

از  باید  که  است  حرفی  این  و  منی کشند.  می کشند،  را  داعش 

مسئوالن امنیتی پرسیده شوند و آنها باید پاسخ بگویند. 
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مفهوم »دیپلوماسی« از لحاظ معنا با لفظ هایی مثل »گفتمان« 

هدف  چون  است.  شده  دانسته  برابر  »مذاکره«  و  »گفت وگو« 

توافق  آوردن  دست  به  برای  تالش  و  همنظری  جلب  گفتمان، 

ابزاری  به  است  نظر می باشد، پس طبیعی  مورد  بر سر موضوع 

نیاز پیدا می شود که قادر به محقق کردن » گفتمان« یا به زبان 

دیگر»دیپلوماسی« باشد. یکی از ابزار های دیپلوماسی، دیپلومات 

دیگر  طرف  موافقت  جلب  دار  عهده  که  کسی  همان  است؛ 

با  اما همیشه یک دولت نمی تواند  از طریق گفت وگو می باشد. 

استفاده از همین یک ابزار به گونه¬ی موثر به هدف دست یابد. 

این جاست که بحث ابزار های دیگری پیش می آید که به جای 

ابزار ها رسانه های  دیپلومات بتواند عمل کند. یکی از موثرترین 

همگانی است. البته رسانه های همگانی با ویژگی های مختص به 

خود و با روش های متفاوت تر از دیپلومات عمل می کنند؛ اما در 

آخر نتیجه¬ی کار همسان است. یعنی هم دیپلومات و هم رسانه 

سعی در قانع کردن طرف مورد نظر دارند. 

حاال پرسش این است که دیپلوماسی چند نوع است و رسانه های 

رسانه  دیگر،  بیان  به  یا  می پردازند؟  آن  نوع  کدام  به  همگانی 

بود  خواهد  این  پاسخ  است؟  دیپلوماسی  نوع  کدام  الزمه¬ی 

یکی  می شود؛  ظاهر  گونه  دو  به  دیپلوماسی  هم رفته  روی  که 

دیپلوماسی پنهان که به صورت معمول توسط نمایندگان کشور ها 

رسانه های  توسط  عامه که  دیپلوماسی  دیگری  و  انجام می شود 

همگانی و گونه های دیگر شبکه های دیجیتالی صورت می گیرد. 

در دیپلوماسی عمومی یا علنی، دیپلوماسی فرهنگی عمده ترین 

شیوه ای ست که در رسانه های همگانی کاربرد دارد. 

دولت ها همیشه نیاز دارند برای قانع کردن و وادار کردن ملت ها و 

دولت ها به  پذیرش چیز هایی که خود می خواهند، بستر و فضای 

نحو  به  فرهنگ  ارایه¬ی  با  می تواند  رسانه  کنند.  ایجاد  مناسب 

شگفت انگیزی در این زمینه عمل کند.

حاال که سخن از فرهنگ و نقش آن در دیپلوماسی به میان آمده 

خوب است که ابتدا فرهنگ و دیپلوماسی فرهنگی را به تعریف 

بگیریم.

هرچند ارایه تعریف واحد از فرهنگ مشکل  و حتا ناممکن است. 

برخی از فیلسوفان و نویسندگان اروپایی در بیان تعریف واحد از 

مانند سعی در گرفتن هوا در مشت  این کار  فرهنگ می گویند؛ 

تعریف  این است که حدود 165  این اظهار نظرها  است. دلیل 

است  گفته  ویلیامز  ریمون  است.  داده شده  فرهنگ  از  مختلف 

فرهنگ یکی از دو سه واژه بغرنج در زبان انگلیسی است. ویلیامز، 

فرهنگ را فراگرد عمومی تکامل فکری، معنوی و زیبا شناختی 

رفتارهای  مجموعه  فرهنگ  می گوید:  کوئن،  بروس  می داند. 

اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین می باشد. 

فرهنگ  می کند:  تعریف  چنین  را  فرهنگ  سروش  عبدالکریم 

مجموعه آداب و اندیشه ها و دیدگاه ها و اعتقادات و ارزش های 

یک قوم را که اوالً برخوردار از وحدت تألیفی باشند و ثانیاً اقیانوس 

وار آن قوم را گرفته باشد و ثالثاً آدمیان، غافالن و غیر مختارانه 

در آن غوطه ور باشند. 

را  فرهنگی  دیپلماسی  نینکوویچ،  فرانک  فرهنگی؛  دیپلوماسی 

تالش برای ارتقای سطح ارتباط ها و تعامل میان ملت های جهان 

با هدف طراحی و بنیاد نهادن تفاهم نامه ها و توافق هایی بر اساس 

ارزش های مشترک می داند. این در حالی است که بنا به تعریف 

از معماری یک  گیفورد مالون، دیپلماسی فرهنگی عبارت است 

بزرگ راه دوطرفه به منظور ایجاد کانال هایی برای معرفی تصویر 

واقعی و ارزش های یک ملت و در عین حال، تالش برای دریافت 

درست تصویر های واقعی از سایر ملت ها و دولت ها می باشد. و 

سرانجام، در تعریف میلتون کامینگز، دیپلماسی فرهنگی عبارت 

است از مبادله¬ی ایده ها، اطالعات، هنر، نحوه¬ی زندگی، نظام 

ارزشی، سنت ها و اعتقاد ها به منظور دستیابی به مفهوم مشترک و 

تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها.

 اینک می پردازیم به مزیت های رسانه های همگانی در دیپلوماسی 

فرهنگی، و جایگاه این دیپلوماسی در رسانه های افغانستان:  

در دیپلوماسی فرهنگی مخاطبان راحت تر زیر تاثیر قرار می گیرند؛ 

نا  غیر مستقیم عرضه می شود، مخاطب  به صورت  چون هدف 

خود آگاه به آن توجه می کند. رسانه می تواند با انتقال ارزش های 

یک کشور در قالب های هنری و ظرافت هایی ویژه، مخاطب را به 

انفعال وادارد، ترغیب کند، باورسازی کند و در یک سخن، او را 

جادو کند. در حالی که انتقال پیام توسط دیپلومات، گاه می تواند 

انگیز باشد و مخاطب در اخذ آن بی میلی  بر  به شدت واکنش 

شدیدی از خود نشان دهد. در چنین وضعی امکان توافق میان دو 

طرف بر سر موضوع خاصی با دشواری همراه می شود. 

رسانه های افغانستان در این زمینه چندان کارایی از خود نشان 

نداده/ نمی دهند. برای کارایی رسانه ها، طراحان و اِعمال کنندگان 

بندی  طبقه  به  دست  باید  نخست  کشور،  خارجی  سیاست های 

مخاطبان بزنند و مشخص کنند که کدام دسته مخاطبان خارج 

کشور را باید هدف قرار دهند. پس از تشخیص مخاطبان، باید 

مشخص کنند کدام وجه های فرهنگ را باید عرضه کنند و آن گاه 

به دنبال تامین ارتباط با مدیران رسانه ها بر آیند و یافته های خود 

را در اختیار آن ها قرار دهند. پس از این، نوبت به رسانه ها می رسد 

که بتوانند قالب های تاثیر گذار انتقال داده ها بر مخاطبان خاص 

را مشخص کنند و با استفاده از شگرد های هنری و فنی دست به 

انتقال فرهنگ بزنند.

و  ملت ها  نزدیکی  برای  مناسبی  بستر  فرهنگی  دیپلوماسی 

دولت هاست. برای محقق شدن آن، باید هر دو طرف شناختی 

از همدیگر داشته باشند. دیپلوماسی فرهنگی می تواند با بازتاب 

جلوه های فرهنگی، در واقع طرف مقابل را از وضع و اعتبار خود 

آگاه کند. البته در این عرصه رسانه نباید تنها انتقال دهنده¬ی 

فرهنگ خودی به دیگران باشد، بل باید به بازتاب فرهنگ مقابل 

نیز بپردازد تا جامعه¬ی خودی از طریق شناخت به مرز پیوند با 

دیگر ملت ها نزدیک شود. 

ور  بهره  الزم  کارایی  از  نیز  زمینه  این  در  افغانستان  رسانه های 

نیستند. رسانه های ما بیشتر مصرف کننده ی فرهنگ های دیگر 

ملت ها اند آن هم بدون توجه به این نکته که افغانستان بیشتر نیاز 

به شناخت کدام ملت ها دارد که تا اکنون نتوانسته است به خوبی 

آن ها را بشناسد. البته باز تاب فرهنگ های ملت های دیگر برای 

مردم ما خوب است، اما باید در دیپلوماسی فرهنگی به این مسئله 

توجه شود که بیشتر نیاز به شناخت کدام ملت داریم و نیز به چه 

میزان نیاز است مصرف کننده ی دیگر فرهنگ ها باشیم.

است.  جامعه  هر  فرهنگ  نیاز های  دیگر  از  فرهنگی  تعامل 

رسانه های همگانی در این راستا نقش مهم دارند. هر فرهنگی 

نیاز به داد و ستد ارزش ها دارد. با شناخت فرهنگ ها این امکان 

میسر می شود که یک جامعه درک کند چه چیز هایی به عنوان 

ارزش حفظ کرده است که بهتر است ارزش دیگری جانشین آن 

شود و آن ارزش دیگر را می تواند از فرهنگ های دیگر بگیرد. پس 

بدین ترتیب فرهنگ ها همیشه در یک چرخه¬ی داد و ستد قرار 

می گیرند. 

نزدیک می کند.  به همدیگر  را  تعامل فرهنگی، ملت ها  افزایش 

نزدیکی ملت ها سبب می شود که دولت ها راحت تر زبان همدیگر را 

دریابند و در موقعی که مشکلی پیش می آید، دیپلومات ها بتوانند 

بپردازند. خوشبختانه رسانه های  به حل آن ها  سریع تر و آسان تر 

داشته  سابقه  بی  رشد  کمی  لحاظ  از  امروز  افغانستان  همگانی 

و تعدادی از این رسانه ها بخش های وسیعی از منطقه و جهان 

با آماده شدن  فن آوری  را تحت پوشش دارند و از سوی دیگر 

پیشرفته¬ی ارتباطات، این امکان میسر شده است که مردم ما به 

نحو بی سابقه ای به رسانه های خارجی دست یابند و با فرهنگ های 

از  حاال  ما  که  است  شده  سبب  وضع  این  شوند.  آشنا  متنوع 

شبکه¬ی انتقال و دریافت گسترده ای بهره ور باشیم. 

البته گستردگی شبکه ای انتقال؛ یعنی رسانه های داخلی به خودی 

بازتاب فرهنگ خود دقت و  نتوانیم در  خود کافی نیست اگر ما 

فرهنگی  تعامل  از  دیگر سخن  باشیم. حاال  داشته  کارایی الزم 

در میان نیست، ما با ضربه¬ی فرهنگی رو به رو می شویم. روند 

تعامل باید دو جانبه باشد، یعنی برای نزدیکی با ملت ها،باید هم 

فرهنگ خود را به دیگر ملت ها عرضه کنیم تا آنها آنچه را سازگار 

با فرهنگ خود می دانند، وارد فرهنگ خود کنند و هم ما، آنچه را 

برای غنای فرهنگی خود ضرورت داریم، دریابیم. چنین فرایندی 

زمینه درک و شناخت ملت ها از یکدیگر را فراهم می کند، همان 

چیزی که راه را برای موثریت کار دیپلومات ها در زمان ضرورت 

هموار می کند.

و   نخبگان  مردم،  توجه  جلب  برای  همگانی  رسانه های 

سیاست مداران می توانند از قاعده ی برجسته سازی استفاده کنند؛ 

بدین معنا که با به کارگیری روش حساب شده و شگرد های خاص 

رسانه  ای، موضوع خاصی را با هدف خاصی چنان بازتاب می دهند 

که مخاطبان مورد نظر ناگزیر می شوند به آن توجه کنند. دولت ها 

برای  و آن گاه  تعیین کنند  را  نیز می توانند موضوع های خاصی 

چگونگی جلب مردم، نخبگان یا سیاست مداران دیگر کشور ها، 

به سراغ رسانه های همگانی بروند و از آنها بخواهند که با استفاده 

از شگرد های ویژه¬ی خبرنگاری به بازتاب آنها بپردازند. این روش 

می تواند برای موفقیت دیپلوماسی رسمی یک دولت را زمینه سازی 

کند. در این جا این ضرورت پیش می آید که یک دولت، نخست 

باید قادر به برنامه ریزی موثر رسانه ای باشد، در غیر آن نمی تواند 

با به کارگیری ناشیانه¬ی رسانه به هدف دست یابد، حتا پیش 

خواهد آمد که به کارگیری ناشیانه¬ی رسانه، تاثیر برعکس داشته 

باشد و موفقیت دیپلوماسی رسمی را با مخاطره های تازه ای رو به 

رو کند.

منبع:

- اسماعیلی؛ محمد، تلخیص شده توسط فرهاد مهدوی و ابراهیم 

ساالریه ،تهران، 138۹.

در  آن  جایگاه  و  فرهنگی  دیپلوماسی  حسن،  محمد  خانی،   -

سیاست خارجی.
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قرار است یکی از دخرتان افغانستان سفری به کره ی ماه داشته باشد. 

حاال قبل از این که او به ماه برود، چه اتفاق های برایش می افتد.

در قدم اول، خرب رفنت او به ماه توسط یکی از رسانه ها نرش می شود. 

چاپی،  و  شنیداری  دیداری،  رسانه های  از  زیادی  شامر  تعقیب،  به 

هفته  یک ونیم  کنید  فکر  گرفت.  خواهند  وقت  وی  با  مصاحبه  برای 

وقت او را می گیرد. عکس هایش در فیسبوک بیداد خواهد کرد. 

باخرب شدند،  وجود همچو دخرتی  از  رهربان  دوم، همین که  قدم  در 

متام مالقات ها، برنامه ها، سفرها و مسئولیت های خویش را تا دیدار 

این شه بانو معطل خواهند کرد. البته تا روزی که نوبت مالقات برسد، 

چه  و  شوند  سکرترها  نثار  فحش ها  چه  برسد.  سکرترها  داد  به  خدا 

داغ  اودورزاده گی  بازار  که  مخصوصاً  بدارند؟  روا  آن ها  بر  طعنه های 

است و عطش رهربان بسیار! خالصه هرکه سکرترش چاالک تر بود، 

با آن دخرت عکس خواهد انداخت و روانه ی فیس بوک خواهد  زودتر 

کرد و آن که سکرترش هم از روی نسبت های فامیلی-سیاسی گامشته 

این کار، هفته ها  افتخار دیدار حاصل کند.  شده، ممکن کمی دیرتر 

وقت آن دخرت را ضایع خواهد کرد. چون که افغانستان رهرب زیاد دارد 

و انواع رهرب که خیلی زیاد است. حتی ممکن است رهربان عزیز ما، 

او را تشویق کند و برایش پول بدهد. فقط خدا کند آن دخرتخانم نامزد 

باشد، ورنه با انواع درخواست های ازدواج روبرو خواهند شد. تجربه یا 

هامن تاریخ چندهزار ساله ی ما نشان می دهد که رهربان افغانستان 

در دهه های اخیر، شوق وافر برای ازدواج دارند. مخصوصاً اگر دخرت 

مورد نظر، کمی معروف و خوب صورت باشد. 

منطق  اهل  برادرش،  یا  دخرت  این  برادران  کنید  دعا  سوم،  قدم  در 

بچه های  بدست  ببیند عکس خواهرش  این، همین که  در غیر  باشد. 

چیزی  به  این که  از  قبل  می شود،  به دست  دست  فیس بوک  در  قوم 

لت  چنان  را  او  می اندیشد.  خواهرش  مرگ  به  کند،  فکر  دیگری 

قطع  کالً  باشد،  داشته  هم  نفس  هفت  اگر  که  کرد  خواهد  کوب  و 

کاکا،  کنید  دعا  باشد،  نداشته  برادری  هم  اگر  شد.  خواهد  نقس 

کاکازاده هایش از آن جنس مردان نباشد که جغرافیای زندگی دخرتان 

تعیین  به خانه شوهر، خانه، آشپزخانه و تشناب  تا رفنت  خانواده اش 

می کنند. همین که قدمی فراتر نهاد، به جرم برباد دادن آبروی نسل و 

نسب آن ها، حتامً او را می کشند. بعدش اگر حتی از روی بدشانسی، 

زندگی  با  که دشمنی عجیب  باشند  مردانی  از جنس  این دخرت  برادر 

خواهرانش دارند، دعا کنید که موقع کشنت او را با تفنگ بکشد، خدا 

از رش برادرانی نجات بدهد که اول تیزاب می پاشد، سپس کمی تیل 

پاش داده و آتش می زند. 

رس  پشت  موفقانه  را  سه  تا  یک  قدم های  او  اگر  چهارم،  قدم  در 

گذاشت، تازه نوبت به تکفیر او می رسد. هیچ امکان ندارد که او از 

نفر تکفیر نشود و حکم ترورش صادر نشود. حتی ممکن  سوی چند 

است برای جلوگیری از سفر او تظاهرات شود.

به سفر  او  نیافتد،  او  برای  نامیمونی  اتفاقی  در قدم پنجم، اگر هیچ 

ماه،  این سه  بکشد. طی  ماه طول  خواهد رفت. سفرش ممکن سه 

که  تا  است  ممکن  حالی که  در  بود.  خواهد  بی خرب  افغانستان  از  او 

ترصف  به  دوباره  و  باشد  کرده  سقوط  ولسوالی   30 می گردد،  بر  او 

نیروهای امنیتی درآمده باشد. ممکن 16 شهرک توسط والی ها ویران 

شده باشد. ممکن سه بار دیگر باالی پارملان حمله شده باشد و سه 

عیسی خان دیگر، یک شبه میلیونر شده باشد. ممکن جلریز هفت بار 

دیگر تکرار شده باشد. حتی ممکن است پای ارشف غنی صحت یاب 

و دوباره شکسته باشد. 

یافت  راه  هوایی  میدان  در  می گردد.  بر  سفر  از  او  ششم،  قدم  در 

نوبت  کند.  استقبال  او  از  که  آمده  مملکت  همه ی  منی شود. 

مهامنی های وزارت خانه، پارملان، ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه 

از رهربان اعلی قدرت  به عنوان مشاور یکی  خواهد رسید. خیلی زود 

نامزدی اش  احتامل فسخ  باشد،  نامزد شده  قبالً  اگر  آمد.  درخواهد 

جشن  بخواهد  و  کند  تغییر  نظرش  است  ممکن  چون  است.  زیاد 

تغییر  این  کند.  برگزار  اسرتالیا  یا  دوبی  یا  پاریس  در  را  ازدواجش 

نظر، حتامً به همت و تالش یکی از خرپوالن و زورمندان افغانستان 

ممکن شده است. 

این خرب  از نرش  لطفاً  نیافتد،  به خطر  این دخرت  زندگی  این که  برای 

خودداری کنید! 

خبرنگار ناراضی

داستان دختری
 که هنوز به ماه نرفته

هادی دریابی

دیپلوماسیفرهنگی-رسانهای
وجایگاهآندرافغانستان

رشیف بهزاد

برگردان: حمید مهدوی

رسانه های همگانی برای جلب توجه مردم، 
نخبگان و  سیاست مداران می توانند از قاعده ی 
برجسته سازی استفاده کنند؛ بدین معنا که با به 
کارگیری روش حساب شده و شگرد های خاص 
رسانه  ای، موضوع خاصی را با هدف خاصی چنان 

بازتاب می دهند که مخاطبان مورد نظر ناگزیر 
می شوند به آن توجه کنند. دولت ها نیز می توانند 
موضوع های خاصی را تعیین کنند و آن گاه برای 
چگونگی جلب مردم، نخبگان یا سیاست مداران 

دیگر کشور ها، به سراغ رسانه های همگانی بروند 
و از آنها بخواهند که با استفاده از شگرد های 

ویژه ی خبرنگاری به بازتاب آنها بپردازند. این 
روش می تواند برای موفقیت دیپلوماسی رسمی 
یک دولت را زمینه سازی کند. در این جا این 
ضرورت پیش می آید که یک دولت، نخست 

باید قادر به برنامه ریزی موثر رسانه ای باشد، 
در غیر آن نمی تواند با به کارگیری ناشیانه ی 

رسانه به هدف دست یابد، حتا پیش خواهد آمد 
که به کارگیری ناشیانه ی رسانه، تاثیر برعکس 
داشته باشد و موفقیت دیپلوماسی رسمی را با 

مخاطره های تازه ای رو به رو کند.



برای  طالبان  نمایندگان  و  افغان  مقام های 
کرده  دیدار  آباد  اسالم  در  صلح  گفت وگوهای 
اند. اما کارشناسان می گویند که چنین گفت وگوها 
افراد شامل در  به صلح می انجامد که  صرف زمانی 
شناخته  به رسمیت  طالبان  رهبری  توسط  روند،  این 

شوند.
میان  رسمی  غیر  سلسله گفت وگوهای  از یک  پس 
یک  مختلف،  کشورهای  در  متخاصم  طرف  دو 
ماه   8 شنبه،  سه  روز  افغانستان  حکومت  هیأت 
دیدار  پاکستان  در  طالبان  نمایندگان  با  جوالی، 
نزدیکی  در  موری،  منطقه  در  که  نشست  این  کرد. 
اسالم آباد، پایتخت پاکستان، انجام شد آغاز رسمی 
باری  اولین  این  اما  نیست؛  صلح  گفت وگوهای 
حکومت های  سوی  از  مواجهه ای  چنین  که  است 

افغانستان، پاکستان و ایاالت متحده تایید می شود.
طالبان  و  کابل  شرکت  راستای  در  قبلی  تالش های 
افتتاح  شمول  به  اند،  نشده  واقع  موثر  مذاکرات  در 
دفتری  ۲013؛  سال  در  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر 

رییس  و  اساسی  قانون  کارشناس  لیوال،  عبدالغفور 
باور دارد  مرکز مطالعات منطقه ای مستقر در کابل، 
که نشست امروز می تواند راه را برای گفت وگوهای 
رسمی هموار کند؛ چون این نخستین باری است که 
نظارت  چین  و  متحده  ایاالت  توسط  نشستی  چنین 
لیوال به دویچه ویله گفت: »طالبان همیشه  می شود. 
گفته اند که یک توافق صلح صر ف زمانی به ثبات 
ایاالت  با  مستقیما  گروه  این  که  انجامید  خواهد 
امریکایی ها  متحده گفت وگو کند. این حقیقت که 
حضور  ناظر  عنوان  به  شنبه  سه  روز  نشست  در 

داشتند، اهمیت این نشست را باال می برد«. 
خلع  قدرت  از   ۲001 سال  در  طالبان  که  زمانی  از 
شده اند، جنگ خونینی را علیه حکومت افغانستان و 
متحدان بین المللی اش به پیش برده اند. شورشیان در 
گذشته گفته اند که صرف زمانی در گفت وگوهای 
خارجی  نیروهای  تمام  که  می کنند  شرکت  صلح 

افغانستان را ترک کنند.
پاکستان  از  همیشه  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
به گفت وگوهای  را  تا رهبران طالبان  خواسته است 
بر  پاکستان  دارند  باور  آنها  چون  بکشاند؛  صلح 
رییس  دارد.  توجهی  قابل  نفوذ  شورشی  گروه  این 
جمهور اشرف غنی از زمان رسیدن به قدرت، در ماه 
همسایه  با کشور  روابط  است  تالش کرده  سپتامبر، 
را  منطقه ای  سیاست  او یک  سازد.  بهتر  را  پاکستان 
برای  چین  و  پاکستان  از  حمایت  جلب  منظور  به 
کرد.  اندازی  راه  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
حکومت  روی  است  قادر  چین  که  آنند  بر  باورها 

پاکستان اعمال نفوذ کند.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  شد  بسته  زمانی  که 
داد  قرار  انتقاد  مورد  را  اقدام  این  شدت  به  پیشین، 
بین  مذاکرات  در  صرف  کابل  که  کرد  استدالل  و 

االفغانی شرکت می کند.
او،  از  بعد  رییس جمهور  غنی،  اشرف  این حال،  با 
توافق  هرگونه  در  آباد  اسالم  شمولیت  ضرورت  به 
گفته  و  است  اذعان کرده  آینده  در  طالبان  با  صلح 
است که هردو کشور در حالت یک »جنگ اعالم 
صلح  توافق  به  دستیابی  و  اند  داشته  قرار  ناشده« 
همکاری  پاکستان  که  است  ممکن  زمانی  صرف 

کند.
خوش بینی محتاطانه

بینی  خوش  نشست،  این  مورد  در  کارشناسان 
هردو  اگر  که  اند  گفته  و  اند  داده  نشان  محتاطانه 
ادامه  صلح  مورد  در  شان  گفت وگوهای  به  طرف 
بیانجامد.  توافق  یک  به  می تواند  روند  این  بدهند، 
اما آنها هم چنین می گویند که راه دراز و دشواری 

در پیش است.

به  پاکستان،  در  مستقر  نگار  روزنامه  خان،  طاهر 
از  میزبانی  با  آباد  اسالم  که  گفت  ویله  دویچه 
افغانستان پاسخ داد.  به درخواست های  گفت وگوها 
میان  روابط  می تواند  که  حرکت  »این  گفت:  وی 
نتیجه ی  ببخشد  بهبود  بیشتر  را  آباد  اسالم  و  کابل 
تامین ثبات در  تالش های جامعه جهانی در راستای 

منطقه است«. 
طالبان در مورد گفت وگوها اختالف دارند؟
پاکستان،  خارجه  وزارت  بیانیه  یک  به  نظر 
افغانستان و طالبان توافق کردند که پس  نمایندگان 
از ماه رمضان دوباره مالقات کنند. در کابل، وزارت 
استقبال  صلح  گفت وگوهای  از  افغانستان  خارجه 
از  و  کرد  ستایش  میزبانی  بخاطر  پاکستان  از  کرد، 
واشنگتن و چین بخاطر سهم گیری شان تشکر کرد.

اما  اند؛  نکرده  نظر  اظهار  مورد  این  هنوز در  طالبان 
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان در بیانیه ای گفت 
سیاسی اش  دفتر  طریق  از  را  امورش  گروه  این  که 
خارجی  طرف  با  گفت وگوها  ادامه  »صالحیت  که 
کرده  مدیریت  دارد،  را  کشور«  هر  در  افغانستان  و 

است.
با  گفت وگو  طالبان  شنبه،  سه  روز  نشست  از  قبل 
ادعا  و  بود  را رد کرده  افغانستان در چین  مقام های 
کرده بود کسانی که در گفت وگوها شرکت کرده 
اند صالحیت نمایندگی از این گروه را نداشتند. در 
بنیانگذاران  این زمینه، توماس رتینگ، از مدیران و 
میان  رقابت  مورد  در  افغانستان  تحلیلگران  شبکه 
با  گفت وگوها  در  شرکت  از  که  طالبانی  عده  آن 
می کنند  حمایت  غنی  جمهور  رییس  حکومت 

مخالف  گفت وگوها  در  شرکت  با  که  آنهایی  و 
یک  اینها  کل  »در  گفت:  رتینگ  داد.  هشدار  اند، 
سخن گوی  و  طالبان  داد:  وجود  سوال  عالمت 
حکومت  با  که  کسانی  اند  گفته  آنها  رسمی 
افغانستان در پاکستان یا از طریق پاکستان در تماس 
داد  توضیح  کارشناس  این  ندارند«.  صالحیت  اند، 
گفت وگو  مختلف  جریان  دو  می رسد  نظر  به  که 
میان  گفت وگو  طرف،  یک  از  باشد:  داشته  وجود 
از  و  پاکستان  کمک  به  کابل  و  طالبان  نمایندگان 
سوی دیگر، دفتر قطر که همیشه سخن گویان رسمی 
طالبان به آن به عنوان تنها مجرای با صالحیت پیش 
کارشناس  این  اند.  کرده  اشاره  گفت وگوها  برد 
گفت: »ما دوباره شاهد یک رقابت میان روند قطر و 
پاکستان هستیم و پرسش این است که آیا حکومت 
افغانستان در تالشی به منظور ایجاد یک خط فاصل 
یا  است  را کرده  این کار  طالبان قصدا  میان جنبش 

این که طالبان حقیقت را نمی گویند«.
نیز  کابل  مقیم  و  طالبان  کارشناس  مژده،  وحید 
در  طالبانی که  دارد  باور  او  دارد.  را  دیدگاه  همین 
این  کل  از  داشتند  شرکت  شنبه  سه  روز  نشست 
توافق صلح  و  نمی کردند  نمایندگی  گروه شورشی 
سخن گویان  توسط  صلح  مذاکرات  تایید  بدون 
رسمی طالبان تامین شده نمی تواند. وی گفت: »باور 
بس  آتش  یا  صلح  توافق  به  نشست  این  نمی کنم 
گفت وگوهای  گفت وگوها،  این  چون  بیانجامد؛ 
تجزیه  منظور  به  است  تالشی  بلکه  نیستند  صلح 

طالبان به گروه های مختلف«.
000                                

صحبت کردن از زنان 1
ما خودمان را به این ترتیب به یکی از جنبه  های 
انگلیسی محدود کردیم:  مشکالت زنان و زبان 
استفاده  که  زبانی  استفاده  با  زنان  که  شیوه ای 
قرار  پیشداوری  معرض  در  را  خود  می  کنند، 
این است که دیگران –از  اما حقیقت  می  دهند. 
ترتیب  ای  گونه  به  را  اوضاع  زنان-،  خود  جمله 
می دهند که چنین اشاراتی به زنان داشته باشند. 
اغلب، کلمه ای که می تواند هم برای زنان و هم 
برای مردان )و شاید برای اشیا(، به کار برده شود، 
زمانی که در مورد یک زن استفاده می شود، پیش 
به شکل  معنای خاصی در خود دارد که  فرض 
ضمنی نه با بیانی آشکار، به شکلی تحقیر آمیز به 

زنان به عنوان یک گروه اطالق می شود.
چیزی  با  ارتباط  واسطۀ  به  واژه ای  که  زمانی 
مفهومی  بر  داللت  آور،  شرم  یا  نامطلوب 
دنبال  به  واژه  آن  برای  مردم  می کند،  پیدا  منفی 
را  نامطلوب  تاثیر  آن  که  می گردند  جایگزینی 
می گویند.  تعبیر  حسن  آن  به  که  باشد؛  نداشته 
به  اصلی  جمع  به  نسبت  رویکردها  که  آنجا  از 
نام جدید،  است،  نشده  نام عوض  تغییر  واسطۀ 
خود نیز مفاهیم ضمنی را به خود گرفته و حسن 
تعبیر جدید باید برایش یافت. شکی نیست که 
لحاظ  از  کننده  ناراحت  فضایی  ایجاد  امکان 
روانشناختی وجود دارد، یا فضاهایی که در آن 
آید؛  وجود  به  است  ممکن  فرهنگی  مشکالتی 
مشکالتی به واسطۀ اقالمی که با حسن تعبیرهایی 
نمونه  های  از  یکی  اند.  شده  احاطه  فراوان 
مشخص که درخصوص کلماتی مختلف و هم 
اتاق  تشناب،  حمام،  توالت،  دارد:  وجود  معنا 
به آب، مستراح و  استراحت، دستشویی، دست 

واژه  هایی دیگر.
شده ای  غنی  تعبیر  حسن  این که  زنان،  مورد  در 
اما  است؛  دلگرمی  جای  خود  نمی شود  یافت 
»زن«  برای  تعبیر  حسن  یک  حداقل  که  همین 
باعث  حدی  تا  ست،  پویا  بسیار  و  دارد  وجود 
»بانو«  واژۀ  تعبیر،  حسن  این  می شود.  دلسردی 
متون  از  بسیاری  در  می رسد  نظر  به  که  است 
جایگزین واژۀ »زن« شده است. وقتی هر دو این 
واژه  ها وجود داشته باشند، بر دو معنای مختلف 
داللت می کنند، و وقتی فقط یکی از آنها وجود 
داشته باشد معموال دلیلی وجود دارد و باید در 
متنی که کلمه در آن بیان شده است آن دلیل را 

جست وجو کرد.
در این جا باید این اعتراض مطرح شود که »بانو« 
باشد که دارد: »آقای  قرینه ای مذکر داشته  باید 
محترم« که معموال به صورت مخفف »آقا« به کار 
برده می شود. اما به باور من این نمی تواند مقایسۀ 
عادالنه ای باشد. »بانو« خیلی معمول تر از »آقا)ی 
محترم« است. »بانو« در حقیقت به عنوان حسن 
»آقای  اما  می شود  استفاده  »زن«  برای  تعبیری 
محترم« آنقدرها تکرار نمی شود و نمی توان آن را 
به عنوان حسن تعبیری برای واژۀ »مرد« طبقه بندی 
کرد. همان گونه که ما سفیدپوستان را »قفقازی ـ 
آمریکایی« صدا نمی زنیم، نیازی به این احساس 
نمی شود که مردان را به صورت عمومی و معمول 
به  نیاز  که  همان گونه  و  خواند.  محترم«  »آقای 

امریکایی«  ـ  افریقایی   « از اصطالحاتی  استفاده 
وجود دارد، نیاز به استفاده از »بانو« نیز احساس 
دور  برای  گاهی  بگویند  عده ای  شاید  می شود. 
تعبیر خفت آور، وجود یک حسن  کردن یک 
از  اجتناب  برای  می رسد.  نظر  به  تعبیر ضروری 
امریکایی«،  ـ  افریقایی   « چون  لغاتی  به  توسل 
»کاکا  مانند  اصالحاتی  تمام  از  است  الزم  فقط 
سیاه« دوری کنیم، یا برای استفاده نکردن از واژۀ 
واژگان،  از  آن  تعبیری  حسن  مفهوم  در  »بانو«، 
از واژه  هایی چون »هرزه« و  ابتدا  نیاز است  تنها 
مانند آن دوری کنیم. اما همان طور که قبال اشاره 
شد، نمی توان به این واژگان خوشایند و ستودنی 
این  شکلی  به  آن  از  پیش  ما  این که  مگر  رسید 
عقیده را که سیاهان، »کاکا سیاه« هستند و زنان، 
این  وجود  کنیم.  دور  ذهنمان  از  هرزه«،  »زن 
کلمات، عالمتی مبنی بر وجود یک اشتباه است 
و نه وجود یک مشکل )آنطور که اغلب اوقات 
اصالح طلبان آن را تفسیر می کنند(. نکته اما در 
اجتناب  »بانوان«  از  نمی توانیم  که  این جاست 
هرزه«  »زن  از  نمی توانیم  که  همان طور  کنیم، 
دوری کنیم، مگر این که احساس احترام بیشتری 
نسبت به زنان از خود نشان دهیم؛ در عین حال، با 
آنها و نقشی که در جامعه دارند و در رابطه زنان با 

مردان احساس راحتی بیشتری داشته باشیم.
هم چنین می توان ادعا کرد که در واقع هیچ حسن 
تعبیری در واژۀ »بانو« وجود ندارد، زیاد بر همان 
چیزی داللت می کند که »زن« بر آن داللت دارد 
متنی  بافت  و  معنایی  شرایط  تحت  می توان  و 
مشابهی از آن استفاده کرد. اما حتا یک بررسی 
بی دقت و سریع نیز نشان خواهد داد که همیشه 
این موضوع صدق نمی کند. تصمیم گیری برای 
به  دیگری،  جای  به  اصطالح  یک  از  استفاده 
میزان قابل توجهی معنای جمله را تغییر خواهد 

داد. نمونه  هایی از آن عبارتند از:
)الف( زنی/ بانویی که می شناسم از بند کفش ها 
درست  جالبی  چیزهای  قدیمی  جعبه  های  و 

می کند.
)ب( زنی/ بانویی را می شناسم که در آن شرکت 

کار می کند.
رییس  که  می شناسم  را  بانویی  زنی/  )ج( 

دانشگاهی معتبر است.
اما  می کند،  صدق  برخی  برای  واقعیت ها  )این 
برای دیگران »بانو« همان کاربرد »زن« را دارد ، تا 
حدی که می توان هر دو را در تمام این جمالت 

به کار برد(
به باور من استفاده از »بانو« در جملۀ )ج(، آهنگ 
می دهد.  جمله  به  را  احمقانه ای  یا  مفهوم  بی 
در این شیوۀ بیان، »بانو« به نظر می رسد واژه ای 
نوشتار  مناسب  کم تر  واژه  این  باشد.  محاوره ای 
یا گفت وگو از موضوعات جدی است. به طور 
»بانو« چنین  از  استفاده  )الف(،  در جملۀ  مشابه 
مفهومی را می رساند که گوینده »چیزهای فوق 
العاده ای« را مورد نظر دارد: نه یک هنر واقعی و 
جدی، بلکه یک سرگرمی یا کاری بیهوده. اگر از 
واژۀ »زن« استفاده شود، می توان چنین برداشت 
او یک مجسمه ساز )هنرمندی واقعی(  کرد که 

است.
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آیاگفتوگوهایسطحباال
بهصلحمیانجامد؟

    یکشنبه21 سرطان، 1394سال چهارم شماره 877

از زمانی که طالبان در سال 2001 از 
قدرت خلع شده اند، جنگ خونینی را 

علیه حکومت افغانستان و متحدان بین 
المللی اش به پیش برده اند. شورشیان 
در گذشته گفته اند که صرف زمانی در 
گفت وگوهای صلح شرکت می کنند که 

تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک 
کنند.

افغانستان و ایاالت متحده همیشه از 
پاکستان خواسته است تا رهبران طالبان 

را به گفت وگوهای صلح بکشاند؛ چون 
آنها باور دارند پاکستان بر این گروه 

شورشی نفوذ قابل توجهی دارد. رییس 
جمهور اشرف غنی از زمان رسیدن به 

قدرت، در ماه سپتامبر، تالش کرده است 
روابط با کشور همسایه پاکستان را بهتر 

سازد. او یک سیاست منطقه ای را به 
منظور جلب حمایت از پاکستان و چین 
برای گفت وگوهای صلح افغانستان راه 
اندازی کرد. باورها بر آنند که چین قادر 

است روی حکومت پاکستان اعمال نفوذ 
کند.
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از  که  کوتاهی  مدت  این  طی  در  افغانستان  دولت 

عمر وحدت ملی اش می گذرد، در بسیاری از زمینه ها 

پایتخت  پارسال  داشته.  چشم گیری  رفت های  پیش 

مثل یک شهر جهان چهار می بود؛ ولی حاال  کشور 

در اثر تالش های شبانه روزی دولت این شهر باالخره 

می تواند به عنوان یک پایتخت سربلند جهان سومی 

عرض اندام کند. در زمینه های دیگر هم ما دیگر مثل 

در یک حوزه ظاهرا  اما  نیستیم.  پیش  پنج هزار سال 

سازی  قصه  حوزه ی  آن  و  نداشته ایم  چندانی  رشد 

دشواری  کار  هم  انصافا  سازی  قصه  البته  است. 

که  بگوید  خود  قصه ی  در  آدم  نمی شود  مثال  است. 

درخت  زیر  در  شان  یمای  پدر  و  بود  تابستان  فصل 

کشیده  دراز  خود  چپرکت  سر  حویلی  داخل  توت 

نیلگون  آسمان  از  که  را  برف  درشت  دانه های  و  بود 

دهکده فرود می آمدند، تماشا می کرد. این گونه قصه 

سازی آبروی آدم را می برد. می گویید چرا؟ شما را به 

خدا نکنید این سوال را. خوب، می بینید که چپرکت 

نمی تواند در زیر درخت توت گذاشته شود. در ضمن، 

گیرم کسی بتواند چپرکت را زیر درخت توت بگذارد، 

فرود  آسمان  از  برف  دانه های  دارد  امکان  طور  چه 

بیایند؟

شما  اگر  بگیرید.  نظر  در  را  جلریز  قصه ی  همین  یا 

بگویید که سربازان سر یک زن تجاوز کرده بودند و به 

همان خاطر مورد حمله ی مردم با شهامت جلریز قرار 

گرفتند، طبعا باید قصه طوری ساخته شود که خود آن 

مردم هم توسط ارگ باخبر شوند که چرا بر پوسته های 

سربازان حمله کرده اند. در ضمن به امنیت ملی هم 

باید بگویید که از پالن قبلی حمله بر آن پوسته ها سخن 

طوری  ما  قصه ی  دیگر.  نمی آید  جور  چون  نگوید. 

است که اول بی ناموسی می شود، بعد مردم به صورت 

ناگهان  و  می شوند  خشمگین  خودجوش  و  طبیعی 

تعداد شان به هزار می رسد و در کمال تعجب متوجه 

می شوند که یک تعداد شان پاکستانی اند و تا به دندان 

این که امنیت  نه  مسلح. آن وقت جنگ در می گیرد. 

ملی به وزارت دفاع و وزارت داخله هشدار داده باشد 

که طالبان حمله خواهند کرد و مسئوالن آن دو وزارت 

بگویند» نه نه، حمله ی طالبان نخواهد بود. قرار است 

سربازان بر یکی از زنان جلریز تجاوز کنند و بعد مردم 

عصبانی شوند و آن سربازان را به قتل برسانند«. این 

عقل  مردم   ، آخر  ساخت.  قصه  نمی شود  که  طوری 

دارند و می پرسند که چه طور ممکن است امنیت ملی 

از پالن حمله یی مطلع شده باشد که علت اش، یعنی 

تجاوز به ناموس مردم، هنوز اتفاق نیفتاده باشد؟ در 

ضمن، یک قصه ساز حرفه یی نباید ارگ را مجبور کند 

که مردم ناموس پرست و غیور افغانستان را دشمنان 

کشور بخواند و آنان را به جنایات جنگی متهم کند. 

به  این ها  از  بیش  مسئوالن  که  است  الزم  خالصه 

اهمیت قصه سازی در میهن عزیز ما بذل توجه نمایند.

ناتو  با  به منظور کار  در ماه فبروری که برای نخستین بار 
)NATO( وارد افغانستان شدم، با حرارت و اشتیاق زیاد 
درباره ی ظرفیت های عظیم و پیشرفت های اجتماعی در 
14 سال گذشته صحبت می کردم. شمار کودکان شامل 
مکتب به شکل چشم گیری افزایش یافته است. در سال 
2001 در حدود یک ملیون کودک به مکتب می رفتند. 
مکتب  شامل  کودک  ملیون  هشت  حدود  در  اکنون  اما 
هستند. در عرصه ی دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و 

درمانی نیز به همین اندازه بهبود آمده است. 
اما راه  برداشته است.  بلندی  افغانستان گام های  جامعه ی 
درازی در پیشرو دارد، به ویژه، در رابطه به حقوق زنان. 
به تاریخ 19 ماه مارچ سال جاری، یک زن 27 ساله به نام 
بود،   نیز  اسالمی  علوم  دانشجوی  که  ملک زاده،  فرخنده 
زیارت گاه  بیرون یک  در  و  قرآن شد  به سوزاندن  متهم 
در شهر کهنه ی کابل توسط یک جمع خشم گین به قتل 
رسید. اکثر کسانی که این صحنه ی فجیع را خلق کردند، 
مردان بودند و در ظرف نیم ساعت او را از بام انداختند،  با 
سنگ و چوب زدند، موتر را از باالی جسدش گذراندند 
و در آخر جسدش را در کنار دریای خشکیده ی کابل 
وحشت ناک  جنایت  این  خاطر  به  تن   49 زدند.  آتش 
محکوم  درازمدت  حبس  به  بعضی  و  شدند  محاکمه 
محکوم  مرگ  به  آنان  تن  چهار  می  ماه  در  گردیدند. 
شدند. اما دو هفته پیش دادگاه استیناف حکم مرگ آنان 

را لغو کرد. 
پیام این نوع قتل وحشیانه توسط یک گروه بزرگ مردان، 
حکومت  جدید  مرکز  کابل  چیست؟  جهانیان  سایر  به 
وحدت ملی افغانستان است. این توافق شکننده ی تقسیم 
قدرت بین اشرف غنی و عبدالله پس از انتخابات بحرانی 
سال گذشته صورت گرفت. مرکز ناتو در افغانستان، ده ها 
سفارت خانه، صدها سازمان خیریه و دفتر صدها سازمان 
غیردولتی و نیز مرکز نهادهای بشردوستانه  مانند کمیته ی 
با توجه  بین المللی صلیب سرخ در این شهر قرار دارند. 
آخرین  باید  کابل  بین المللی  گسترده ی  حضور  این  به 
صورت  آن  در  وحشیانه ای  قتل  چنین  که  می بود  جایی 

می گرفت. 
از  یکی  افغانستان  هم  هنوز  پیشرفت ها،  بعضی  وجود  با 

خطرناک ترین جاها برای زنان است. خشونت علیه زنان 
منجو، گزارش گر  نوسان است. رشیده  این کشور در  در 
در  زنان،  علیه  خشونت  به  رابطه  در  متحد  ملل  خاص 
افغانستان  از  دیدارش  جریان  در  گذشته  سال  نومبر  ماه 
گفت:»شمار عظیمی از زنان و دختران در محیطی زندگی 
بلند  سطح  توسعه نیافتگی،  نابرابری،   آن  در  که  می کنند 
خیلی  اشتغال  و  آموزشی  فرصت های  نبود  و  بی سوادی 
طالق،   گرفتن  »دشواری های  برعالوه،  است.«  عمیق 
محرومیت از میراث، ترس از دست دادن فرزند و ناتوانی 
در بازگشت به خانواده و اجتماع، همه ی این شرایط، زنان 
را مجبور به تحمل شرایط غیرانسانی می سازند.« بر اساس 
آمار وزارت صحت عامه ی افغانستان، 90 درصد کسانی 
که در سال 2013 اقدام به خودکشی کردند، زنان بودند. 
اکثر آنان زنان جوانی بودند که از سؤاستفاده و خشونت 
از آن  فرار  برای  امیدی  دوام دار فزیکی رنج می بردند و 

رنج و خشونت نداشتند. 
اما در این جا مردمان خوبی نیز وجود دارند که برای کمک 
بنیاد جرقه ی امید راضیه  به زنان و دختران کار می کنند. 
)RAziA’s RAy Of HOpe fOuNdATiON( که 
یک سازمان غیرانتفاعی است و برای توان مندسازی زنان 
می کند،  کار  محلی  آموزش  طریق  از  جوان  دختران  و 
بنیاد  این  اصلی  پروژه ی  سازمان هاست.  این  از  نمونه ای 
مرکز آموزشی زابلی است که تمام شاگردان آن را دختران 
دانش آموز،   400 از  بیشتر  برای  و  می دهند  تشکیل 
مکتب  این  بنیان گذار  می کند.  فراهم  رایگان  آموزش 
راضیه جان، افغانی االصل امریکایی، است که مصروف 
به  گذشته  سال  او  است.  بشردوستانه  کارهای  و  تجارت 
ما  که  کارهای  نخستین  از  گفت:»یکی  روتری  مجله ی 
می کنیم این است که به دختران یاد می دهیم چگونه نام 
پدر شان را بنویسند. سپس آنان به خانه می روند و آن را 
به پدر و مادرشان نشان می دهند. پدران آنان گریه کنان 
نزد من آمده و گفته اند:>دخترم می تواند نام مرا بنویسد، 
اما من نه.< این لحظه ی بزرگی ست. من برای مردان ثابت 
می توان  که  کاری ست  بهترین  سوادشدن  با  که  کرده ام 

برای دختران شان انجام داد.« 
نزدیک به چهار دهه جنگ و بحران این کشور را از پا در 

آورده است. از آغاز حمله ی شوروی در اواخر دهه ی 
تا گروه های شورشی کنونی  تا حکومت طالبان،   هفتاد، 
بیعت  به گروه دولت اسالمی )داعش( اعالم  که بعضی 
افغانستان  جامعه ی  از  سنگینی  بهای  جنگ  کرده اند، 
گرفته است و این بها برای زنان و کودکان این سرزمین 

خیلی گران تر بوده است. 

هدف اولیه ی ناتو ) NATO( اکنون، 
ساختن و تربیه ی نیروهای امنیتی 

افغانستان است تا آنان قادر شوند 
که از خود و شهروندان افغانستان 

حفاظت کنند. ما در مرکز ناتو در کابل، 
به حمایت از زنان تأکید داریم و نیز از 

مشارکت آنان در حکومت و نیروهای 
امنیتی حمایت می کنیم. 

اکثر زنان افغانستان نمی توانند به 
تنهایی کار کنند. اکثر وقت ها آنها نیاز 
به موافقت برادران، پدران یا شوهران 

شان دارند. به این دلیل صحبت و 
برقراری ارتباط با مردان افغانستان 

از اهمیت باالیی برخوردار است تا 
به آنان فهمانده شود که هر قدر 

هم سران، خواهران و دختران شان از 
فرصت های بیشتر بهره مند گردند، به 

نفع جامعه و کشور شان است. 

زنانوآیندهیافغانستان

فن قصه سازی

برگردان: جواد زاولستانی 

نویسنده: بیتانی لیرچ، کارشناس مدیریت منابع و 

هم بستگی جنسیتی در مرکز ناتو در کابل 

منبع: وال اسرتیت ژورنال 
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رشیده منجو، گزارش گر خاص ملل 
متحد در رابطه به خشونت علیه 
زنان، در ماه نومبر سال گذشته 

در جریان دیدارش از افغانستان 
گفت:»شمار عظیمی از زنان و دختران 

در محیطی زندگی می کنند که در 
آن نابرابری،  توسعه نیافتگی، سطح 

بلند بی سوادی و نبود فرصت های 
آموزشی و اشتغال خیلی عمیق است.« 
برعالوه، »دشواری های گرفتن طالق،  

محرومیت از میراث، ترس از دست 
دادن فرزند و ناتوانی در بازگشت به 

خانواده و اجتماع، همه ی این شرایط، 
زنان را مجبور به تحمل شرایط 

غیرانسانی می سازند.« بر اساس آمار 
وزارت صحت عامه ی افغانستان، 

90 درصد کسانی که در سال 2013 
اقدام به خودکشی کردند، زنان بودند. 

اکثر آنان زنان جوانی بودند که از 
سؤاستفاده و خشونت دوام دار فزیکی 
رنج می بردند و امیدی برای فرار از آن 

رنج و خشونت نداشتند. 



بخش: اول
هیچ گاه از این که وقت کافی برای انجام کارها و 
پیرشفت در زندگی ندارید شکایت نکنید. شام 
دارید  اختیار  در  را  روز  در  ساعت  تعداد  هامن 
الربت  پاستور،  کلر،  هلن  مانند  موفقی  افراد  که 
میرزاخانی  دکرت  و  حسابی  پروفسور  اینشتین، 

داشته اند.
تفاوت در روش، ترتیب و نحوه ی مدیریت زمان 
افراد  کارایی  یا کاهش  افزایش  باعث  که  است 
باره  این  در  نکات  برخی  به  ادامه  در  می شود. 

اشاره می کنیم. 
افراد بسیاری در دنیا تالش می کنند تا به کارایی 
باال دست یابند. افرادی که رساسیمه از کاری به 
کار دیگر می روند،  همیشه در حال هامهنگی و 
چک کردن ایمیل  و پاسخ به تلفن هستند و در 
این عقیده که "مشغله ی زیاد و سخت کار کردن 
نتیجه ای جز رسیدن به موفقیت ندارد" مشرتک 

هستند.
چنین باوری ممکن است تا حدی درست باشد 
بی  و  کارایی سطحی  به  منجر  نهایت  در  ولی 
تا  داریم  قصد  مقاله  این  در  می شود.  خردانه 
روش ها و رویکردهای متفاوت تری را با شام در 
میان بگذاریم. رویکردهایی که درون مایه ی آن 

کار و تفکر هوشمندانه است.
در چنین رویکردی به جای این که هامنند ربات 
رشوع به انجام کار کنید با خود بیاندیشید و از 
خود سوال کنید که چطور می توانم این کارها را 

رسیع تر و با کارایی بیشرتی انجام دهم؟
مدیریت زمان به معنی تجمیع کارهای زیاد برای 
به معنای ساده  بلکه  نیست  انجام در یک روز 
سازی چگونگی انجام کار، نحوه ی انجام رسیع 

همراه با کاهش اسرتس است.
نکاتی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، بسیار 
فردی  هر  برای  ولی  هستند  کاربردی  و  مفید 
عنوان  به  لیست  این  به  دارند.  متفاوتی  کارایی 
کاتالیزوری برای بهبود و تصحیح شیوه ی کاری 
و فکری نگاه کنید و سعی کنید تا در انجام امور 

روزانه از آن تبعیت کنید.

۱.  ابتدا کارهای مهم را انجام دهید
است.  زمان  مدیریت  طالیی  قانون  قانون،  این 
هر روز دو یا سه کار را که اهمیت بیشرتی برای 
سعی  و  کنید  شناسایی  را  دارند  شدن  تکمیل 

کنید تا قبل از امور دیگر به آن ها بپردازید.
پایان  به  را  نظرتان  مد  مهم  کارهای  که  وقتی 
موفقی  روز  که  بگویید  می توانید  رساندید، 
این را  امکان  داشته اید. در چنین رشایطی شام 
و  وقت  اگر  یا  بپردازید  دیگر  امور  به  تا  دارید 
بعد موکول کنید  به روز  ندارید آنها را  حوصله 

چرا که امور رضوری آن روز را انجام داده اید.
 چنین روشی اسرتس و دغدغه های ذهنی شام 
نیز تا حد قابل توجهی کاهش می دهد زیرا  را 
با رعایت این روش هیچ گاه کارهای مهم تان که 
باقی  است،  روزانه تان  اصلی  دغدغه های  جزو 

نخواهد ماند.

۲.  نه گفنت را یاد بگیرید
انجام تعهدات زمانی زیاد، می تواند به ما بیاموزد 
و  مختلف  درگیری های  پس  از  چگونه  که 
یاد  را  زمان  مدیریت  و  آییم  بر  کاری  فرشده ی 
بگیریم. چنین دستاوردی می تواند تحولی بزرگ 

در زندگی به وجود آورد.
روش کار به این صورت است که شام باید در 
صورت امکان برخی امور را به تعویق بیاندازید 
و حتا به برخی فرصت ها و درخواست ها جواب 

منفی دهید.
هدف اصلی این است که شام فقط تعهداتی را 
بپذیرید که از عهده ی انجام آن بر می آیید و در 
مدت زمان مقرر می توانید آن را به نحو احسن 

به انجام برسانید.

۳.  حداقل ۷ تا ۸ ساعت بخوابید
زمان  کاهش  با  که  می کنند  خیال  افراد  برخی 
انجام  بیشرتی  کارهای  می  توانند  خواب شان 
چنین  دهند؛  افزایش  را  خود  بهره وری  و  دهند 
منی شود  بیشرت  بهره وری  باعث  تنها  نه  روشی 
بلکه مترکز را تا حد زیادی کاهش می دهد و 

کیفیت زندگی فرد را پایین می آورد.
مطالعات نشان می دهد که اکرث افراد برای داشنت 
تا ۸   ۷ به  نیاز  بدنی  و  مغزی  بهینه ی  عملکرد 
ساعت خواب روزانه دارند. اگر در خواب روزانه  
چنین زمان بندی را رعایت کنید پس از مدتی 
نتایج آن را خواهید دید؛ بنابراین هیچ گاه خواب 

و تاثیر آن را در زندگی دست کم نگیرید.

انجام  که  کاری  به  را  حواس تان  متام    .۴
می دهید متمرکز کنید

متام پنجره های ویندوز را ببندید و تلفن خود را 
در جایی دور از چشم و به حالت بی صدا قرار 
امکان سعی کنید مکانی دنج و  تا حد  دهید. 
بی رسو صدا برای کارتان پیدا کنید یا اگر مانند 
دادن  گوش  که  هستید  افرادی  جزو  من  خود 
کمک تان  کارها  انجام  در  مالیم  موسیقی  به 
می کند؛ می توانید از موسیقی های کالسیک یا 
صدای طبیعت در حین انجام کار بهره بگیرید.

سعی کنید تا به کاری که انجام می دهید متمرکز 
چیز  به  و  کنید  غرق  آن  در  را  خود  و  شوید 

دیگری فکر نکنید.

۵. انجام کارها را به تعویق نیاندازید
تقریبا همه ی ما از به تعویق انداخنت کارهای مان 
رنج می بریم و همیشه در ذهنامن برای کارهای 
عقب مانده برنامه ریزی می کنیم ولی در نهایت 
کاری انجام منی دهیم. جمله ی معروف "از شنبه 
فالن کار را انجام خواهم داد" نیز اشاره به همین 

مشکل دارد.
راه حل این مشکل، انجام رسیع کارهای به تعویق 
افتاده است. به بیان دیگر در انجام کارها سعی 
انجام  به  رشوع  بالفاصله  و  نکنید  تعلل  کنید 
آن منایید. چنین رویه ای در انجام کارها باعث 
می شود که شام اسرتس کم تری داشته باشید و 
کارهای تان به رسعت پیش برود. رمز موفقیت در 
این روش، مصمم بودن و پایداری در انجام و به 

پایان رساندن کارهاست.

اهمیت  کم  که جزئیات  ندهید  اجازه    .۶
رسعت و انگیزه ی شام را کاهش دهد

به  اندازه  از  بیش  توجه  دلیل  به  اوقات  اغلب 
جزئیات، مدت زمان انجام پروژه ها افزایش قابل 
داشنت  عین  در  کامل گرایی  می یابد.  توجهی 
پروژه های  که  می شود  باعث  مختلف  مزایای 

شام با تاخیر مواجه شوند.

تکمیل  دارد  وجود  راستا  این  در  که  راهکاری 
پروژه و توجه به جزئیات پس از امتام کار است. 
برای نیل به این منظور بهرت است کارهای اصلی 
و عمده ی پروژه را به طور کامل انجام دهیم و 
سپس وارد جزئیات کار و دقت در ویژگی ها و 

بهبود مشکالت جزئی شویم.

۷.  وظایف مهم و کلیدی را در خود تبدیل 
به عادت منایید

نویسنده ای را در نظر بگیرید که مدام در حال 
نوشنت است و نوشنت امری منظم و همیشگی 
برای او به شامر می رود. به عنوان مثال تکمیل 
کارهای  به  رسیدگی  و  مقاالت  بروزرسانی  و 
و  مختلف  متون  ارسال  و  تهیه  و  دانشجویان 
مکاتبات اداری جزئی از کارهای روزمره ی این 
فرد به شامر می رود. شاید به لحاظ کمی، حجم 
نوشنت این فرد هامنند بسیاری افراد دیگر باشد 
اما به دلیل ماهیت منظم و همیشگی، این کار 
برای او قابل کنرتول تر است زیرا نوشنت برای او 
تبدیل به یک عادت شده است. چنین روالی به 
ندرت به هم می خورد زیرا این کار در ذهن او 
تبدیل به عادت شده است. عادت کردن به امور 
تا از انجام آن ها  مهم و کلیدی باعث می شود 

لذت بربیم.

تلویزیون  وقتی که رصف  ۸.  در خصوص 
می کنید،  رایانه ای  بازی های  و  اینرتنت  و 

واقع بین باشید
و  تویرتی  پیام های  مرور  برای  زیاد  رصف وقت 
متاشای  و  اجتامعی  شبکه های  کردن  چک 
شدید  افت  موجب  می تواند  فیلم  و  تلویزیون 

کارایی روزانه ی فرد گردد.
برای  وقت  رصف  خصوص  در  است  بهرت 
فعالیت های مذبور دقت بیشرتی به خرج دهید 
و هر فعالیتی که وقت بیشرتی از شام می گیرد 

را کاهش دهید.

کارهای تان  امتام  و  تکمیل  برای    .۹
محدودیت زمانی قرار دهید

رشوع  را  کار  "این  اشتباه  تفکر  کنید  سعی 
ادامه می دهم که متام شود"  تاجایی  و  می کنم 
می کنم"  متام  ساعت  سه  تا  را  کار  این   " با  را 

جایگزین منایید.
بر  عالوه  کارها  انجام  در  زمانی  محدودیت 
افزایش کارایی موجب مترکز بیشرت افراد می شود 
حتا اگر در نهایت مجبور شوید تا بازه ی زمانی 

امتام کار را افزایش دهید.

۱۰.  مابین کارهای تان مدت زمانی را برای 
تجدید قوا در نظر بگیرید

عجله  با  و  بالفاصله  کاری  امتام  از  پس  وقتی 
به  این که  احتامل  کنید؛  رشوع  را  دیگری  کار 
طور کامل و درست از پس آن برآیید، کاهش 
می یابد زیرا در این حالت انگیزه و مترکز شام 

برای انجام کار جدید کم است.
فراهم کردن فرصتی برای اسرتاحت و تجدید قوا 
در بین کارها و پروژه ها باعث می شود تا مغزتان 
یک نفس راحت بکشد. برای داشنت نتیجه ی 
مطلوب تر می توانید در این فرصت به پیاده روی 
بروید، مدیتیشن انجام دهید یا به انجام مترینات 

رها سازی ذهن بپردازید.
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بگو مگو از

دارد،  رانندگي  گواهينامه  شناسد.  جغرافيا مني  تاكيس  كابل 

به بدخشان، قندهار، هرات، مزار، باميان و پروان سفر كرده 

تاكيس  براي  انچه  و  است  اقوام  همه  از  مسافرش  است. 

و  دولتي  مسؤليت  و  مقام  نيست  مذهب  و  نژاد  دارد  اولويت 

سيايس است. 

اما اينكه برخي پوليس ترافيك ها مي پرسند چرا تا انتهاي جاده برچي رفتم به خاطر حادثه 

تلخ جلريز بود. 

وحيد عمر تهوع كرد چون او را تاكيس گرفته بود، عبدالعيل محمدي به خاطر تحقق ارزوي 

عبدالرحمن اش در جلريز سوار تاكيس شد. 

چون تعداد زيادي از شهداي جلريز به يكاولنگ رفت و زهري براي غم رشييك انجا نرفت و 

مرسور مقامش شد و به مردم گفت نگران نباشيد من بوي غني مي دهم، تاكيس را دربست 

گرفت.

اصف اشنا به خاطر يب خيايل رياست اجراييه سوار تاكيس شد و رويش به خاطر نامه هاي 

كه به هزاره جات فرستاد و همه را دعوت به غني كرد امتياز تاكيس را دريافت منود.

اغا صاحب سنچارگي تاكيس سوار شد چون در شب هاي فاجعه لذت قدرت و خودخواهي 

را در پنجشري مي چشيد و از كشور يب خرب بود و مشاور دانش به خاطر نظريه هاي روباه 

و شرتش مورد لطف تاكيس قرار گرفت تا در اوج بيچارگي و تلخكامي از ديلكارنگي حرف 

نزند.

حساب دانش و محقق، غني و عبدالله جداست. انها از مسافرين داميي من است. هر روز 

با انها رس و كار دارم.

و اه! من تاكيس رانم و توقع نداشته باشيد عدالت خدا را در جاده پياده كنم. حرف هايم 

تلخ است، ممكن از تحول بگويم و فحش مادر و خواهر از اصالحتي ها دريافت كنم. و 

بر عكس. 

برداشت ها به تعداد ادم ها زياد است، من چه كار كنم؟ منطقي ان است كه هر كدام حرف 

مان را بگويم و راست و غلط ان را باهم بحث كنيم. راه ميانه هم وجود ندارد بلكه هامنند 

زانوي روباه و شرت است كه امان فصيحي قصه اش كرد.

بنا براين من قصه مسافرم را مي نويسم، در بيكاري تحليل مي كنم، در دلتنگي موسيقي 

مي شنوم و مثل هر ييك از شام غم كشور مي خورم و زجر مي برم.

ياداوري: از پيام هاي تان تشكر اما برايم قصه و تحليل ارسال نكنيد. بگذاريم هر كس 

حرفش را در صفحه خود بگويد.

با احرتام

جلريز، كنار پوسته مامد سياه

مظلوم منايي كنار ٧

به  و  مي گريد  قرار  استفاده  سؤ  مورد  امروز  اگر  ما  كودكان 

كشانيده  كاذب"  منايي  "قدرت  براي  جاده ها  به  "اجبار" 

محروميتي"  و  "مظلوميت  ادبيات  در  ريشه  درست  مي شوند، 

دارد كه در برابر قدرت هاي منطقه از خود تبارز داده ايم. امروز 

و  "حميدگل"  و  "خامنه اي"  و  "خميني"  آدرس  از  مردم  روي  در  رو  و  رهربان  ريش  زير  اگر 

"زرداري" و "مرشف" دفاع مزدورانه صورت مي گريد، ريشه در "خودكم بيني" مردم ما دارد كه 

ادبيات "محكوميت" اين خودم كم بيني را بر مردم تحميل كرده است و هر اندازه مي خواهيم 

ايستاده گي  روحيه ي  و  بيشرت  كلنجار  كنيم،  عبور  پوشايل  و  مذهبي  كاذب  رهربان  بار  زير  از 

تضعيف َتر مي شود.

انگيز  غم  افسانه ي  مي شود.  تجليل  "قدس"  روز  از  افغانستان  در  چرا  كه  نيست  اين  قصه 

اين است كه به بهانه ي روز "قدس" تصوير هاي خميني و احمدي نژاد در خيابان هاي كابل 

"هلهله ي" باال مي كنند و نشانه هاي مزدوري و خود فروخته گي را از سفارت خانه هاي سيايس 

اندازند.  به جاده ها مي كشانند. قصه اين نيست كه گروهي حق ندارند "اعرتاض مدين" راه 

داستان اندوه گني اين است كه اشخاص و افرادي از آدرس قدس مي خواهند دامن "جنگ 

و  مذهبي  جنگ هاي  كردن  شعله ور  بنشينند.  ظفر  طاقچه ي  در  خود  و  كنند  پهن  را  مذهبي" 

جنگ هاي خانه گي خطرناك تر از باال كردن عكس هاي خميني و خامنه اي است. كالن تر از 

شعار هاي مرگ به ارسائيل كه در ِعَوضش كودكان يب گناه "اسامعيل" نعره مي زدند، جنگ 

مذهبي خانه ويران كن است.

با  بيگانه را ولو  تا زماين همچنان محكوم به "رهرب پرستي" هستيم كه رهربان كشورهاي  ما 

ديد واليت َفِقيه و مرجع تقليد مذهبي، در كشور خود مان "قهرمان سازي" كنيم و با استفاده 

تقليد مذهبي  آنها جستجو مناييم. واال مرجع  امن در بسرت  ادبيات "ظلم و ستم" خانه ي  از 

سني ها در افغانستان پشاور و ديورند و االزهر، هرگز "بزرگ منايي" نشده و برچسب مزدوري 

به پاكستان و هند و مرص نخورده اند. برماست كه جلو روشنفكران كاذب كه نان به نرخ روز 

از دربار رهربان مذهبي مي خورند و از آدرس "تهران" بزرگ منايي مي كنند را بگرييم. و اين 

را كنار بگذاريم و آدرس هاي قومي  ادبيات "مظلوم منايي"  افتاد كه  اتفاق خواهد  كار زماين 

"نه مذهبي" را درست تعريف كنيم و در محدوده ي "جغرافياي" كه هر قوم زيست مي كنند 

از آنها ياد كنيم.

مرگ بر اسامییل"

کمیسیون  شمول  به  کودکان،  حقوق  مدافع  سازمان های 

حقوق برش افغانستان، مسئولیت دارند که جلو سوءاستفاده از 

این کودکان توسط عیسا حسینی مزاری را بگیرند و از پولیس 

بخواهند که نگذارند در پیش چشم شان، چنین بی رشمانه و 

بی رشفانه زندگی کودکان را در خطر اندازند. 

هیچ دور از تصور نیست که این راهپیامیی ها که در روزهای پیش از برگزاری توسط مزدوران 

بیت رهربی به شدت تبلیغ می شوند، هدف حمله های تروریستی قرار بگیرند. آن گاه متام 

نهادهای رسمی که حامیت از کودکان بخشی از مسئولیت شان تعریف شده، نخست از 

همه دولت افغانستان، باید پاسخ دهند که چرا گذاشته اند یک خودفروش اجیر، کودکان 

مردم را دم توپ تروریسم ببندد.

Kabul Taxi

Rahman Rahmani

Jawad Zawulistani
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ابهام در انتقال دخیا و آینده 
ناواس در رئال

ونگر: برای خرید پترچک خیلی 
سختی کشیدیم

استیون جرارد: من دیوید بکام 
نیستم

تالش رئال مادرید برای به خدمت گرفنت کیکو کاسیا، 

کیلور  آینده  و  دخیا  داوید  انتقال  اسپانیول،  دروازه بان 

 ناواس را در هاله ای از ابهام قرار داد. 

ایکر کاسیاس، دروازه بان اول رئال، در آستانه پیوسنت به 

پورتو قرار دارد و  اکنون از کیکو کاسیا به عنوان جانشین 

او نام برده می شود. 

اما  دارد  اختیار  در  را  کاسیا  مالکیت  حق  از  نیمی  رئال 

کرده،  از  رشد  رئال  جوانان  آکادمی  در  که  بازی کن  این 

اسپانیول  اکنون  می کند.  بازی  اسپانیول  در   2007 سال 

از مبلغ 20 میلیون  یورویی که در  او، نیمی  برای فروش 

قراردادش به عنوان حق فروش ذکر شده را می خواهد. 

در صورتی که رئال کاسیا را به خدمت بگیرد، آنگاه خرید 

ایتد منتفی خواهد شد یا  این که  داوید دخیا از منچسرتیون

آن ها باید کیلور ناواس را به باشگاه دیگری واگذار کنند. 

به  ناواس گفته که  به  بنیتس، رسمربی جدید رئال،  رافا 

او اطمینان دارد اما از سوی دیگر گفته می شود که  این 

ا داوید دخیا به توافق رسیده است.   باشگاه ب

از امروز آغاز می شود و  یا  تور پیش فصل رئال در اسرتال

همراهی  را  تور  تیمش  این  در  کاسیاس  می رود  انتظار 

به  کهکشانی ها  ترکیب  در  ناواس  او،  غیاب  در  نکند. 

میدان خواهد رفت. 

خرید  برای  که  کرد  تایید  آرسنال،  رسمربی  ونگر،  آرسن 

و  معتقد  شد  متحمل  زیادی  سختی  چلسی  از  پرتچک 

به  اعتامد  افزایش  باعث  باتجربه  دروازه بان  این  است 

نفس توپچی ها شده است. 

چک که سال گذشته در چلسی نیمکت نشین تیبو کورتوا 

ا  انتقالی 10 میلیون پوندی به  ب شده بود، دو هفته قبل 

آرسنال پیوست. 

بسیار  بسیار  تصمیم  این  گفت:  خربنگاران  به  ونگر 

داشتم.  فوق العاده  دروازه بان  دو  من  بود.  دشواری 

به  آن ها  تا  کند  کمک  می تواند  چک  پرت  می کنم   فکر 

دروازه بان های بهرتی تبدیل شوند. او تجربه باالیی  دارد و 

این واقعیت که او جام های بیشرتی برده، می تواند اعتامد 

به نفس تیم را افزایش دهد.  

این می تواند باعث بهرت شدن تیم شود و این چیزی است 

که من از او انتظار دارم. یک مربی همیشه  انتظار دارد که 

سطح تجربه تیمش افزایش پیدا کند و من فکر می کنم 

که او می تواند از این نظر به تیم  کمک کند.    

هم چنان فکر می کنم او عطش زیادی برای موفقیت دارد. 

وقتی بازی های او را سال گذشته در چلسی می  دیدم، او 

هم چنان متقاعد کننده بود و من خوشحامل که می توانیم 

او را در تیم مان داشته باشیم.  

از  گلکسی،  آنجلس  لس  جدید  ستاره  جرارد،  استیون 

بکام  دیوید  ا  ب را  او  تا  خواست  باشگاه  این  هواداران 

 مقایسه نکنند. 

گلکسی  آنجلس  لس  به  رئال  از   2007 سال  در  بکام 

کرد،  بازی  باشگاه  این  که  برای  فصلی   5 در  و  پیوست 

ا این تیم نتایج خوبی کسب کرد و در آخرین فصل هم  ب

قهرمان  MLS  شد. 

گلکسی  آنجلس  لس  هواداران  بین  زیادی  محبوبیت  او 

اید انتظار  داشته  ب داشت و جرارد تاکید کرد که هواداران ن

باشند که او دقیقا به اندازه بکام تاثیر گذار باشد. 

مسئله  مهم ترین  می کنم  فکر  گفت:  خربنگاران  به  او 

کنند من  دیوید  این است که درک  و هواداران  برای من 

بکام نیستم. من به خوش تیپی او نیستم و احتامال به 

اندازه او تاثیرگذار نخواهم بود اما دوست دارم  فکر کنم 

که در زمین می توانم به هامن اندازه به تیم کمک کنم.  

از وقتی به فکر آمدن به  MLS  افتادم، در مورد این رقابت ها 

تحقیق کردم و بازی های گلکسی را متاشا  کردم.  

این  در  لیورپول،  در  حضور  سال   28 از  بعد  که  جرارد 

تابستان از این باشگاه جدا شد، تایید کرد که ترک  آنفیلد 

اصال تصمیم آسانی نبود: ساده ترین کار برای من، متدید 

بود؛  در  لیورپول  ماندن  و  دیگر  برای یک سال  قراردادم 

این که یکی از بازی کنان تیم باشم و نان اسمم را بخورم 

و سال بعد بازنشسته شوم. 

اما دوست داشتم خودم را به چالش بکشم و فکر می کنم 

این  سن  در  بزرگ  چالش  یک  و  فوق العاده  فرصتی  این 

مدت  گلکسی  برای  کردن  بازی  برای  منی توانم  است. 

بیشرتی صرب کنم.  

بیلیا: 
آرژانتین به مسی پشت کرده است

اسکرتل با لیورپول تمدید کرد

الشعراوی به موناکو پیوست

رسمی: پاتزینی از میالن جدا شد

احتمال افزایش نجومی 
رقم انتقال نیمار به بارسا

بارتومئو:
 انریکه خواهان جذب پوگبا نبود

یونایتد توافق با شواین اشتایگر را تایید کرد

توتی: شاید از رم جدا شوم

سوارز: فیفا باید از من عذرخواهی کند

اتلتیکو، جانشین آردا توران را خرید

آرژانتین،  ملی  تیم  هافبک  یلیا،  ب لوکاس 

برای  بخواهد  مسی  لیونل  اگر  کرد  اعالم 

نکند، سایر  آلبی سلسته  بازی  برای  مدتی 

بازی کنان از تصمیم او حامیت می کنند. 

کوپا  فینال  در  آرژانتین  ناکامی  از  بعد 

از  زیادی  انتقادهای  دیگر  ار  ب آمریکا، 

سلسته  آلبی  کاپیتان  شد.  مسی  مطرح 

هرگز به اندازه دوران حضورش در بارسا، با 

تحسین های رسانه ها و  هواداران کشورش 

یا از این که مسی علی رغم  یل روبرو نشد اما ب

آرژانتین  برای  نامهربانی ها، هم چنان  این 

 بازی می کند، از او ممنون است. 

مسی  از  اید  ب ما  گفت:  خربنگاران  به  او 

بازی  کشوری  برای  که  باشیم  ممنون 

اگر  کرده  است.  پشت  او  به  که  می کند 

ملی  تیم  از  موقتی  کناره گیری  به  یاز  ن او 

حامیت  او  از  بازی کنان  باشد،  داشته 

می کنند.  

مارتین  که  کرد  تایید  لیورپول  باشگاه 

باشگاه،  این  باتجربه  مدافع  اسکرتل، 

قراردادش را متدید کرد. 

این مدافع اهل اسلواکی پیش از این اعالم 

کرده بود که پیشنهاد متدید قرارداد  لیورپول 

غیرقابل پذیرش است اما مدیر برنامه های او 

چند روز قبل تایید کرد که اسکرتل در آستانه 

متدید  قرارداد با رسخ پوش هاست. 

اسکرتل در سال 2008 از زنیت سن پرتزبورگ 

بازی   300 به  نزدیک  و  پیوست  لیورپول  به 

داده  انجام  سایدی  باشگاه  مرسی  برای 

است.  

در   2019 سال  تا  اسکرتل  جدید،  قرارداد  ا  ب

لیورپول خواهد ماند. 

استفان  که  کرد  تایید  میالن  باشگاه 

ا  ب موناکو  مقصد  به  را  میالن  الشعراوی، 

قراردادی قرضی ترک خواهد کرد.

سنی  رده های  از  که  ساله   22 مهاجم 

فصل  دو  طول  در  کرده،  رشد  میالن 

و  دست  متعدد  مصدومیت های  با  اخیر 

تیمش  برای  نتوانسته  و  کرده  نرم  پنجه 

کارلوس  حضور  با  شود.  ظاهر  تاثیرگذار 

احتامل  همچنین  و  آدریانو  لوئیز  و  باکا 

جایی  دیگر  شعراوی  ال  زالتان،  حضور 

تصمیم  و  منی دید  تیم  در  خودش  برای 

ترک  موناکو  مقصد  به  را  میالن  گرفت 

صورت  به  او  قرارداد  که  چند  هر  کند. 

خدمت  به  برای  موناکو  و  است  قرضی 

به  یورو  میلیون  دو  یانه  سال او،  گرفنت 

هم چنین  و  کرد  خواهد  پرداخت  میالن 

بند خرید 16 میلیون یورویی نیز در قرارداد 

الشعراوی وجود دارد.

با جدایی خامس رودریگز ، رادامل فالکائو 

خط  تقویت  پی  در  موناکو  برباتوف،  و 

حمله ی خود بود و به نظر می رسد یاردیم 

گزینه مورد نظر خود را جذب کرده است.

میالن،  مهاجم  پاتزینی،  جیامپائولو 

جدایی اش از این تیم را تایید کرد.

ا امتام قراردادش  مهاجم 31 ساله میالن ب

از جمع مشکی و رسخ پوشان  روسونری،  ا  ب

اختیار  در  پیشنهاداتی  ا  ورون از  و  شد  جدا 

دارد.

نوشت:  بوکش  فیس  صفحه  در  پاتزینی 

برای من  امروز یک چالش حرفه ای جدید 

هیجان  و  خوشحال  می شود.خیلی  رشوع 

و  فصل  رشوع  تا  منی توانم  هستم.  زده 

چالش های پیش رو که به آن ها ایامن دارم 

ا  ورون هالس  باشگاه  رئیس  از  کنم.  صرب 

ممنونم. من بهرتین تالشم را خواهم کرد 

پایان،  در  بدهم.  را  اعتامدشان  پاسخ  تا 

 3 این  در  که  کسانی  متام  از  می خواهم 

فصل در میالن همراه من بودند، هواداران 

و همه ی کسانی که از من حامیت کردند، 

تشکر کنم. 

ا  بارسلون سابق  اجرایی  مدیر  اولیور،  خوان 

عنوان کرد که انتقال نیامر به بارسا ممکن 

یورو  میلیون   222 باشگاه،  این  برای  است 

هزینه داشته باشد.

انتقالی  ا  ب  2013 سال  برزیلی  مهاجم 

رقم  ابتدا  در  پیوست.  بارسا  به  جنجالی 

شد  اعالم  یورو  میلیون   57.5 او  انتقال 

بارسا  که  مدتی، مشخص شد  از  ولی پس 

میلیون   86.2 او،  گرفنت  خدمت  به  برای 

رئیس  راسل،  و ساندرو  پرداخت کرده  یورو 

خود  سمت  از  دلیل  همین  به  باشگاه 

استعفا کرد.

می کنم  فکر  گفت:  رابطه  این  در  اولیویر 

وقتی به وضعیت اقتصادی باشگاه در چند 

سال اخیر نگاه می کنید، یک سوال ایجاد 

نیامر چقدر  نهایی  این که هزینه  می شود. 

یورو  میلیون  حال،100  به  تا  بود.  خواهد 

است  ممکن  و  شده  پرداخت  نیامر  برای 

رقم  این  به  نیز  یورو  میلیون   122 دداگاه، 

حدود  نیامر  انتقال  ابراین  ن ب کند.  اضافه 

خواهد  هزینه  ما  برای  یورو  میلیون   222

داشت. 

ارتومئو، کاندید ریاست باشگاه  جوزپ ماریا ب

ا عنوان کرد که فصل گذشته لوئیس  بارسلون

ا نبود. انریکه خواهان جذب پوگب

 80 پیشنهادی  گذشته  هفته ی  ا  بارسلون

ارائه  ا  پوگب جذب  برای  یورویی  میلیون 

یووه  باشگاه  منفی  جواب  با  که  بود  کرده 

ارتومئو که در انتخابات ریاست  روبرو شد. ب

عنوان  کرد،  بارسلونا رشکت خواهد  باشگاه 

ا نبود. کرد که انریکه خواهان جذب پوگب

درخواست  ما  از  انریکه  لوئیس  گفت:  او 

ا را به خدمت بگیریم. سفر به  نکرد که پوگب

یوونتوس برای این موضوع نبود ولی باشگاه 

هنوز روی این انتقال کار می کند. 

گفت:  توران  آردا  انتقال  اره  درب ارتومئو  ب

اره  ا آردا حدود فینال چمپیونزلیگ درب من ب

انتقالش صحبت کردم. وقتی از باشگاه جدا 

انتقال خیلی پیرشفت کرده بود ولی  شدم، 

دو  الیکس  و  آردا  بود.  نشده  قطعی  هنوز 

انریکه خواهان جذب  بازی کنی هستند که 

آن ها شده بود. 

آملانی  هافبک  اشتایگر،  شواین  باستین 

توافق  به  ایتد  منچسرتیون ا  ب مونیخ  بایرن 

ایتد، این توافق را تایید  رسیده و باشگاه یون

کرد.

اشتایگر  شواین  قرارداد  از  سال  یک  تنها 

ا 12 میلیون پوند  باقی مانده و او احتامال ب

به جمع شیاطین رسخ خواهد پیوست.

کرد:  عنوان  یانیه ای  ب در  ایتد  منچسرتیون

ایتد مفتخر است که اعالم کند  منچسرتیون

ا بایرن مونیخ بر رس انتقال باستین  باشگاه ب

تنها  و  رسیده  توافق  به  اشتایگر  شواین 

او  کامل  انتقال  برای  پزشکی  تست های 

ار به زودی اعالم  باقی مانده است. باقی اخب

خواهد شد. 

ایتد برای شواینی، قراردادی 3  پیشنهاد یون

ساله با 180 هزار پوند در هفته حقوق است.

کرد  عنوان  رم  اسطوره  توتی،  فرانچسکو 

تیم  این  از  آینده  فصل  است  ممکن  که 

جدا شود.

حمله  خط  در  هنوز  که  ساله   38 مهاجم 

تیمش موثر ظاهر می شود، فوتبالش را از 

رم آغاز کرده و تا به حال در هیچ پیراهنی 

ا این  به جز پیراهن رم ظاهر نشده است. ب

حال، او عنوان کرد که امکان جدایی اش 

از این تیم وجود دارد.

سال  ولی  بودم  اینجا  امسال  گفت:  او 

او  ابتدا  گارسیا؟  رودی  منی دانم.  بعد؟ 

تنها  رمی ها  دیگر  مثل  منی شناختم،  را 

رودی  هم  آن  و  می شناختم  رودی  یک 

بتوانیم  که  امیدوارم  حاال  ولی  بود.  فولر 

توتی  شویم.   پیروز  یکدیگر  ار  کن در 

از مسی گفت: بهرتین  سپس در ستایش 

نگران  ولی  است  مسی  جهان  بازی کن 

نباشید، او به زودی به رم خواهد پیوست.

ا  لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئه ای بارسلون

از  پس  او  از  فیفا  عذرخواهی  خواهان 

دندان  برای  او  مدت  لند  ب محرومیت 

جام  در  سوارز  شد.  کیه لینی  گرفنت 

جهانی و در دیدار مقابل ایتالیا، کیه لینی 

با محرومیت  را  او  فیفا  و  دندان گرفت  را 

این  او  حال،  این  ا  ب کرد.  روبرو  سنگینی 

محرومیت را ناعادالنه می داند.

او گفت: وقتی رضبه رس دیگو گودین وارد 

که  نکردم  خوشحالی  طوری  شد،  گول 

انگار کار متام شده است. به نظرم کاری 

اه بود و می دانستم عواقبی  که کردم اشتب

من،  نظر  به  بود.  خواهد  انتظارم  در 

انتظار  من  و  بود  فیفا سنگین  محرومیت 

عذرخواهی از سوی آن ها را دارم، مثل من 

اه بوده است.  که اعرتاف کردم کارم اشتب

من  محرومیت  تابارز  وقتی  داد:  ادامه  او 

را اعالم کرد، سعی کردم قوی باشم ولی 

بگیرم. هر  را  نتوانستم جلوی اشک هایم 

کسی ممکن است اشتباه کند ولی این که 

نداری،  استادیوم  به  ورود  حق  بگویند 

بی انصافی بود. 

که  کرد  تایید  مادرید  اتلتیکو  باشگاه 

ا  یانیک فریرا کاراسکو، هافبک موناکو را ب

قراردادی 5 ساله به خدمت  گرفت. 

را  بلژیکی  این ستاره جوان  دیگو سیمئونه 

به عنوان جانشین آردا توران در نظر  داشت 

 20 او  خرید  برای  اتلتیکو  می شود  گفته  و 

میلیون یورو پرداخت. 

رفته  موناکو  به  ِخنک  تیم  از  که  کاراسکو 

بود، 5 فصل در این تیم فرانسوی بازی کرد. 

او بعد از لوسیانو  ویته تو و جکسون مارتینز، 

سومین خرید تابستانی اتلتیکوست. 

ورزشی  مدیر  کامینیرو،  پرز  لوئیس  خوسه 

کاراسکو،  از خرید  ابراز رضایت  ا  ب اتلتیکو، 

توافق  به  موناکو  ا  این که  ب از  ما  گفت: 

یانیک  زیرا  خوشحالیم  بسیار  رسیدیم، 

ا آینده ای درخشان است.   بازی کنی ب

او بازی کنی رسعتی است که توانایی حمل 

فوق العاده ای  و شوت های  دارد  باالیی  توپ 

می زند. من مطمئنم  که او می تواند کمک 

زیادی به تیم ما بکند.  
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كشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
شدن  كشته  از  خبرنامه ای  نشر  با 
216 دهشت افگن در عمليات  نظامی 
واليت های  در  گذشته  روز  سه  طی 

مختلف خبر داده است.
در خبرنامه ی وزارت دفاع آمده است 
تن   142 كشته،   216 بر  عالوه  كه 
تن  دو  و  زخمی  افگنان  دهشت  از 
ديگر در جريان اين عمليات دستگير 

شده اند.
عمليات  اين  خبرنامه،  اين  از  نقل  به 
وره،  مره  ولسوالی های  مربوطات  در 
شيگل، مانوگی، غازی آباد، سركانو و 
علينگار واليت  كنر،  پور واليت  واته 
جلريز  كاپيسا،  واليت  تگاب  لغمان، 
غزنی،  گيالن  وردک،  ميدان  واليت 
چمکنی وجانی خيل واليت پکتيا راه 

اندازی گرديده بود.
در  عمليات  اين  ديگر  بخشی 
چنارتو،  چهارچينو،  ولسوالی های 
خاص ارزگان، دهراود وسراب واليت 
واليت  كيزاب  و  گجران  ارزگان، 
و  نيش  شاه ولی كوت،  دايکندی، 
غار  خواجه  قندهار،  واليت  ميوند 
واليت تخار، چهاردره، علی آباد، امام 

صاحب، دشت ارچی و گورتپه واليت 
قندوز، گرشک واليت هلمند صورت 

گرفت است.
عمليات  اين  جريان  در  هم چنان 
مقداری سالح و مهمات نيز به دست 
افتاده و 128  امنيتی كشور  نيروهای 
شده  خنثا  و  كشف  نيز  ماين  حقله 

است.
اين  در  دفاع  وزارت  حال  همين  در 
از  تن   12 شدن  كشته  از  خبرنامه، 
نتيجه ی  در  ملی  ارتش  سربازان 
انفجار  و  سنگين  سالح  انداخت 
نقاط  در  جاده ای  كنار  ماين های 

مختلف كشور خبر داده است.
سال  آغاز  از  كه  حالی ست  در  اين 
شورشيان  حمله های  شمسی،  جاری 
تروريستی  گروه های  ديگر  و  طالب 
افزايش يافته  در نقاط مختلف كشور 
امنيتی  نيروهای  مقابل  در  است. 
در  را  پاكسازی  گسترده  عمليات  نيز 
انداخته  راه  به  مختلف  واليت های 
است كه همه روزه وزارت های دفاع 
شورشيان  زياد  تلفات  از  داخله  و 
عمليات  اين  نتيجه ی  در  مسلح 

گزارش می دهند.

گفته  بغالن  والیت  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 

اند که منطقه ی دند غوری در حومه ی شهر پلخمری 

و  کرده  سقوط  طالبان  دست  به  والیت  این  مرکز 

ناامنی ها شهر پلخمری را نیز تهدید می کند.

بسم الله عطاش، عضو شورای والیتی بغالن با تأیید 

آخرین  جمعه  روز  عرص  طالبان  که  گفته  رویداد  این 

پاسگاه نظامی را در دند غوری ترصف کرده و مقدار 

افتاده  آنها  به دست  نیز  پاسگاه  این  سالح و مهامت 

است.

امنيت  نظامى،  مرکز  اين  سقوط  »با  گفت:  عطاش 

که  دارد  احتامل  و  افتاده  خطر  به  پلخمرى  شهر 

طالبان از اين استقامت به دروازه ی شهر برسند.«

عقب  منطقه  از  امنیتی  نیروهای  عطاش  گفته ی  به 

نشینی کرده اند.

گفته می شود که آخرین ساحه های دند غوری در یک 

ماه  یک  در  دارد.  موقعیت  پلخمری  شهر  کیلومرتی 

هدف  بار  سه  منطقه  این  از  پلخمری  شهر  گذشته 

شلیک راکت طالبان قرار گرفته است.

صفدر محسنی، رییس شورای والیتی بغالن، با ابراز 

نگرانی از این رویداد گفته که اگر نیروهای تازه نفس 

به منطقه اعزام نشود، ممکن است حضور طالبان در 

این منطقه تهدیدی جدی برای امنیت شهر پلخمری 

پولیس  بشارت، سخن گوی  جاوید  این حال  با  باشد. 

بغالن گفته که پاسگاه  نیروهای امنیتی در دند غوری 

شده  تخریب  طالبان  سنگین  سالح  شلیک  اثر  به 

پاسگاه  این  از  خاطر  همین  به  امنیتی  نیروهای  و 

که  این  به  اشاره  با  بشارت  کرده اند.  نشینی  عقب 

که  ندارد، گفت  قرار  امنیتی  تهدید  در  پلخمری  شهر 

نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی در تپه های دند 

غوری مستقر شده و برای بازپس گیری منطقه برنامه 

طرح می کنند.

 1۲ گذشته  هفته ی  در  جنگ  جریان  در  که  افزود  او 

تن از طالبان و 3 پولیس کشته و ۲5 طالب دیگر نیز 

اخیر  درگیری های  که  می شود  گفته  شده اند.  زخمی 

خانه های شان  خانواده ها،  از  باعث شده که شامری 

را ترک گفته و به مناطق امن پناه بربند. 

گروه طالبان اعالم کرده که اعضای این گروه بعد از 

چندین روز محارصه، آخرین پاسگاه نظامی را در دند 

غوری به ترصف خود درآورده اند.

اطالعات روز: مسئوالن از وزارت عدلیه گفته  اند که 

و  نکرده  تکمیل  را  معیارها  سیاسی  حزب  بیست  حدود 

از  نکنند،  تکمیل  را  معیارها  دیگر  ماه  سه  دو  تا  اگر 

فهرست احزاب حذف می شوند. 

سیاسی  حزب  یک  عدلیه،  وزارت  معلومات  اساس  بر 

حداقل باید ده هزار عضو و در ۲0 والیت دفرت داشته 

باشد.

در  گذشته  روز  عدلیه  وزارت  معین  هاشمی،  محمد 

نشست کمیسیون سمع شکایات  مجلس سنا گفت که 

به این احزاب مکتوب ارسال شده تا در بیست والیت 

فهرست  از  آن،  غیر  در  و  کنند  باز  را  شان  منایندگی 

احزاب حذف می شوند.

اما او از کدام حزب نام نربد که با معیارهای که  برای 

ایجاد یک حزب الزم است برابر نیست.

فعاالن  حزب های  این  از  پیش  که  درحالی ست  این 

اقوام  ملی  صلح  هیواد،  ملی  افغانستان،  صلح 

ده  افغانستان  ده  دموکراسی،  و  تفاهم  افغانستان، 

ملی،  وفاق  افغانستان،  آزادگان  گوند،  انقالبی  خلق 

ملی افغانستان، عدالت ائتالف افغانستان، حامیت از 

عدم  دلیل  به  توسعه  و  کار  و  افغانستان  مردم  حقوق 

شده  حذف  احزاب  فهرست  از  الزم  معیارهای  تکمیل 

اند.

در  سیاسی  احزاب  از  شامری  می شود  گفته  اکنون 

والیت ها  در  و  آورده  دست  به  کاری  جواز  تنها  کشور 

ندارند. فعالیت 

سیاسی،  احزاب  مسئوالن  از  شامری  حال  این  با 

ناامنی ها را دلیل باز نکردن دفرت در والیت ها گفته اند. 
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