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مسلحشدن صدها نفر برای تأمین امنیت
جادهها در سرپل

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت سرپل میگویند ،صدها تن در والیت
سرپل در شمال افغانستان برای تأمین راههای ارتباطی میان ولسوالیهای
سانچارک ،گوسفندی ،بلخاب و مرکز این والیت مسلح شدهاند .به گفتهی
مسئوالن امنیتی ،شورشیان مسلح مسیر راه ولسوالیهای سانچارک...
صفحه 2

والیهای جدید هرات و قندهار
معرفی شدند

صفحه 2

چوکیای برای زنان
در میز مذاکرات صلح
افغانستان

با پخش خبرها منبی آغاز دور جدیدی از گفتوگوهای
صلح با طالبان ،زنان در قدم نخست در حکومت غنی
برای به دستآوردن چوکیای در مذاکرات صلح مبارزه
میکنند .تصویر صفوف اول این مبارزه دیوانهکننده است.
غنی گفتوگو با طالبان را اولویت نخست حکومتش قرار
داده و با توجه به اینکه نیروهای امنیتی افغانستان زیر
فشار قرار دارند و وابسته به کمکهای خارجی...
صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

تهدید آزادی بیان
و خشونت با خبرنگاران

«نی» ،نهاد حمایتکننده رسانههای آزاد ،دیروز به مناسبت
روزجهانی مطبوعات گزارشی را از وضعیت خبرنگاری و
دشواریهای فعالیت خبرنگاران در افغانستان منتشرکرد ،بر
بنیاد گزارش این نهاد در یک سال گذشته  105مورد خشونت
علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و چهارخبرنگار به قتل رسیده
است .ارزیابی این نهاد نشان میدهد که آمار خشونت علیه
خبرنگاران در سال گذشته  78مورد بوه است...

صفحه 4

پیشروی طالبان
دوباره نیروهای امریکایی را
به جنگ افغانستان کشاند

اطالعات روز :عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان
روز گذشته محمدآصف رحیمی و همایون عزیزی را به عنوان والیهای جدید
هرات و قندهار به مقامها و کارمندان این دو والیت معرفی کرد.
در مراسم معرفی والی جدید هرات ،مسئوالن تمام نهادها و ادارههای...
صفحه 2

اما در ماه مارچ ،زمانی که آقای اوباما و رییس جمهور
اشرف غنی علن ًا اعالم کردند که روی کندسازی روند خروج
نیروهای امریکایی به توافق رسیدهاند ،مقامهای حکومتی
تأکید کردند که مبارزه با تروریسم و آموزش [نیروهای
امنیتی] هنوز در کانون توجه قرار دارد ،نه مأموریتهای هر
روزهی نظامی علیه طالبان .مقامها گفتند...
صفحه 5

قاضی دادگاه فرخنده حکم بازداشت
دو افسر پولیس را صادر کرد

اطالعات روز :قاضی دادگاه فرخنده در دومین نشست دادگاه ابتدایی پروندهی
قتل فرخنده دیروز (یکشنبه 13 ،ثور) حکم بازداشت دو افسر پولیس و یک
شهروند عرب-افغان را صادر کرد .روز شنبه در نخستین نشست دادگاه بررسی
قتل فرخنده ،یکی از متهمان پولیس گفته بود که در زمان حمله به جان فرخنده،
یک شهروند عرب در آنجاحضور داشت که وسایل الکترونیک...
صفحه 2
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وای از آن روزی
که پاالندوز خیاطی کند



هادی صادقی

عبدالباری جهانی ،وزیر جدید اطالعات و فرهنگ در مدت
یک هفته از شروع وزارتش ،هر روز با اقدامات غیرقابل انتظار،
ماجراهای تازهای میآفریند؛ ماجراهایی که بیشتر به طنزی
تلخ میمانند و تعصب کور ذهن و قلب وزیر و عزم سانسور و
خفقان وزارت اطالعات و فرهنگ را آشکار میسازد.
عبدالباری جهانی که ابتدا به دلیل تابعیت دوگانهاش از سوی
مجلس رد صالحیت گردیده بود و سپس به شکل مبهم و
مشکوکی دوباره از سوی هیأت اداری وارد جریان رای اعتماد
گردید و در یک روند متهم به تقلب در جلسهی رای اعتماد
مجلس ،وزیر اطالعات و فرهنگ گردید ،اکنون برای سانسور
و بستن رسانهها و کتابخانهها و نابودکردن کتابها آستین بر
زده است.
او در نخستین روزهای وزارتش تعدادی از کتابهای پرخواننده و
مهم را بدون هیچ دلیلی ممنوعالخروج و از ورود این کتابهای
نویسندگان افغانستانی به نمایشگاه بینالمللی کتاب در تهران
ممانعت کرد .کتابهایی که میتوانستند سیمای تخریششدهی
افغانستان در بیرون را اصالح کنند و اندیشه ،فرهنگ ،دانش و
خرد انسان افغانستانی را برای بیرونیها به معرفی بگیرند.
همچنان این وزیر جدید در روز جهانی آزادی بیان ،مسئوالن
چهار روزنامه را به دلیل نشر مطالب انتقادی و طنزی علیه
خودش ،به کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای فراخوانده
است.
صرف نظر از اینکه کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای با
ساختار و ترکیب کنونیاش نهادی غیرقانونی است و صالحیت
رسیدگی به موارد تخطیهای رسانهای را ندارد ،آقای جهانی
میخواهد از این کمیسیون در پروندهی شخصیاش در برابر
رسانهها سوءاستفاده کند .موضوع تمام مطالبی که منجر به
صدور احضاریه از سوی کمیسیون برای مسئوالن چهار روزنامه
گردیده ،انتقاد از عملکرد شخص باری جهانی به عنوان وزیر
اطالعات و فرهنگ است .طنز روزنامهی اطالعات روز که
کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای از آن به عنوان موردی
برای احضار در کمیسیون ذکر کرده ،به گونهی مشخص در
مورد عملکرد آقای جهانی در مقام وزیر اطالعات و فرهنگ
نوشته شده است .در این طنز از عملکرد وزیر اطالعات و
فرهنگ در مورد ممنوعالخروج قراردادن شماری از کتابها
انتقاد شده ،نه از خط سرخ منافع و امنیت ملی عبور شده،
نه به ارزشها و فرهنگ مردم افغانستان اهانت صورت گرفته
و نه هم به شخصیت کسی توهین شده است .روشن است
که آقای جهانی میخواهد در عقدهگشایی شخصی با شماری
از روزنامهها و روزنامهنگاران ،از کمیسیون بررسی تخطیهای
رسانهای و وزارت اطالعات و فرهنگ سوءاستفاده کند.
حضور وعملکرد عبدالباری جهانی در وزارت اطالعات و فرهنگ
برای آزادی بیان بهشدت نگرانکننده است .او در یک هفتهی
اخیر ثابت کرد که با قلبی مملو از رسوبات متعفن تعصب و
ذهنیت سانسور و خفقان در وزارت اطالعات و فرهنگ آمده
و س ِر جنگ با فرهنگ ،آزادی بیان و رسانه ،دانش و اندیشه
دارد .ذهن او هنوز هم آکنده از پسماندههای تفکر طالبانی
است و شخصیت او هنوز هم همان مداح دیروز مال عمر است.
احضاریههای غیرقانونی او در روز جهانی آزادی مطبوعات به
مسئوالن چهار روزنامه ،حامل پیام روشن و هشدار جدی به
مردم افغانستان و رونامهنگاران است.
حضور او با ذهنیت طالبانی در رأس وزارت اطالعات و فرهنگ
مایهی نگرانی جدی است .نمایندگان مردم در شورای ملی باید
طالب نکتاییپوش
این نگرانی را جدی گرفته و نگذارند این
ِ
دستآوردهای سیزده سال گذشته را به بازی بگیرد .آزادی بیان
خط سرخ دولت و مردم افغانستان است .این امر تنها مایهی
دلگرمی و دلخوشی مردم افغانستان در وضعیت ناامیدکنندهی
کنونی است .هیچکس نمیتواند از این خط سرخ بگذرد.
نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان باید عبدالباری جهانی،
وزیر اطالعات و فرهنگ را به خاطر اقدامات غیرقانونی و
خصمانهاش ،استجواب و استیضاح کنند.

گرامیداشت از روز جهانی آزادی رسانهها؛

مسئوالن چهار روزنامه به کمیسیون غیرقانونی
«بررسی شکایتهای رسانهیی» احضار شدند
اطالعات روز :از سوم می ،روز جهانی آزادی
مطبوعات ،در افغانستان در حالی تجلیل میشود که
در این روز ،مسئوالن چهار روزنامه به کمیسیون
غیرقانونی «بررسی شکایتهای رسانهیی» احضار
شدند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامهای،
آزادی مطبوعات و رسانهها را یکی از ارزشهای
بزرگ قانون اساسی افغانستان دانسته و گفته که
حکومت به حفاظت و تقویت هرچه بیشتر آزادی
بیان متعهد است .این در حالیست که در این روز
کمیسیون غیر قانونی «بررسی شکایتها و تخطیهای
رسانهیی» به مسئوالن چهار روزنامه (اطالعات روز،
هشت صبح ،جامعهی باز و ماندگار) احضاریه فرستاد.
این کمیسیون به دلیل نشر مطالب انتقادی بر
اقدام اخیر وزارت اطالعات و فرهنگ مبنی بر
ممنوعالخروجکردن و ممنوعالتوزیعشدن بعضی آثار
علمی و تاریخی ،مسئوالن این چهار رسانه را احضار

کرده و خواسته که در نشست امروز این کمیسیون در
مورد مطالب نشرشدهیشان توضیحات بدهند.
این در حالیست که این کمیسیون به دلیل عدم توشیح
قانون رسانههای همگانی و ساختار کمیسیون تخطی
رسانهها از سوی رییس جمهور ،هنوز صالحیت
قانونی بررسی شکایتهای رسانهیی را ندارد و یک
کمیسیون غیرقانونی است.
همچنان دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان (نی) به
مناسبت روز جهانی آزادی رسانهها ،دیروز (یکشنبه)
در کابل اعالم کرد که از سوم ماه می سال گذشتهی
میالدی تا کنون خشنوت علیه خبرنگاران افزایش یافته
است.
از روز جهانی آزادی رسانهها در کابل در حالی
تجلیل میشود که همین اکنون خبرنگاران افغانستان
با چالشهای گوناگونی روبهرو هستند .بر اساس
گزارش «نی» ،از سوم ماه می سال گذشته میالدی تا
کنون  105مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده و

مسلحشدن صدها نفر برای
تأمین امنیت جادهها در سرپل
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
سرپل میگویند ،صدها تن در والیت سرپل
در شمال افغانستان برای تأمین راههای
ارتباطی میان ولسوالیهای سانچارک،
گوسفندی ،بلخاب و مرکز این والیت
مسلح شدهاند .به گفتهی مسئوالن امنیتی،
شورشیان مسلح مسیر راه ولسوالیهای
سانچارک و بلخاب را ناامن کرده و حدود
پنجصد نفر برای مقابله با شورشیان آماده
شدهاند.
باشندگان والیت سرپل گفتهاند ،از چندماه
بدینسو وضعیت امنیتی در این مسیر خراب
شده و آنها را مجبور کرده تا خودشان دست

به کار شوند .نور حبیب گلبهاری ،فرمانده
پولیس سرپل گفته است این «خیزش
مردمی» با هماهنگی نیروهای امنیتی
صورت گرفته است.
آقای گلبهاری افزود« :به خاطر اینکه
مسافران همیشه در مسیر راهها اذیت
میشدند ،مردم بلخاب ،سانچارک و
گوسفندی حرکت خود را علیه دشمن آغاز
کردهاند» .این در حالیست که با افزایش
حمالت شورشیان مسلح در هفتههای اخیر
در والیتهای شمال ،وضعیت امنیتی والیت
سرپل خراب شده و مسیرهای ولسوالیهای
این والیت نیز ناامن شدهاند.

چهار خبرنگار نیز کشته شدهاند.
از سویی هم ،خبرنگاران در غرب افغانستان ،هرات،
از عدم دسترسیشان به اطالعات انتقاد کرده میگویند
که قانون حق دسترسی به اطالعات باید عملی
گردد .آنها میگویند که با روی کارآمدن حکومت
وحدت ملی در افغانستان ،بسیاری از اطالعات و
حقایق از سوی نهادهای حکومتی در دسترسشان
قرار نمیگیرند و این موضوع باعث شده تا در برخی
از موارد گزارشهایشان را بدون حفظ توازن به نشر
برسانند.
با وجودی که حکومت تأکید دارد که در زمینهی آزادی
رسانهها تالش کرده ،اما بر اساس آمارهای ارائهشده،
 47.8درصد از خبرنگاران از سوی مسئوالن حکومتی،
بهویژه نیروهای امنیتی ،مورد خشونت قرار گرفتهاند.
گفته میشود که عدم رسیدگی به شکایتهای
خبرنگاران و «فرهنگ معافیت از مجازات» از علتهای
اصلی افزایش خشونت علیه خبرنگاران است.

والیهای جدید هرات و قندهار
معرفی شدند
اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی افغانستان روز گذشته
محمدآصف رحیمی و همایون عزیزی را به
عنوان والیهای جدید هرات و قندهار به مقامها
و کارمندان این دو والیت معرفی کرد.
در مراسم معرفی والی جدید هرات ،مسئوالن تمام
نهادها و ادارههای دولتی هرات از تقرر محمدآصف
رحیمی به عنوان والی جدید این والیت حمایت
کردند و از او خواستند تا صادقانه برای مردم خدمت
کند.
رییس اجرای در این نشست از تأخیر در معرفی
والی از مردم هرات معذرتخواهی کرد و گفت،
دلیلش این بوده که شخص فهمیده و کاردانی
را به عنوان والی هرات معرفی کنند .همچنان

محمدآصف رحیمی ،والی جدید هرات ،مبارزه با
فساد اداری و کشت مواد مخدر ،تداوم پروژههای
نیمهکاره و تطبیق یک سیستم حسابدهی شفاف
را از برنامههای اساسی خود اعالم کرد.
هفتهی گذشته محمدآصف رحیمی و همایون
عزیزی از سوی رییس جمهور غنی به عنوان
والیهای جدید والیت هرات و قندهار معرفی شد.
این در حالیست که اکثر والیتهای افغانستان از
سوی سرپرستان اداره میشوند.
به گفتهی آگاهان ،اختالف میان رییس جمهوری
و رییس اجرایی باعث تأخیر در معرفی والیها
شده است .این مسئله سبب شده تا میزان ناامنی،
بیکاری و هر جومرج در والیتهای افغانستان
افزایش یابد.

قاضی دادگاه فرخنده حکم بازداشت
دو افسر پولیس را صادر کرد
اطالعات روز :قاضی دادگاه فرخنده در دومین نشست
دادگاه ابتدایی پروندهی قتل فرخنده دیروز (یکشنبه،
 13ثور) حکم بازداشت دو افسر پولیس و یک شهروند
عرب-افغان را صادر کرد.
روز شنبه در نخستین نشست دادگاه بررسی قتل فرخنده،
یکی از متهمان پولیس گفته بود که در زمان حمله به جان
فرخنده ،یک شهروند عرب در آنجا حضور داشت که
وسایل الکترونیک را با خود حمل میکرد و در آن زمان
وسایل مخابراتی پولیس نیز از کار افتاد.
با طرح این موضوع ،صفیاهلل مجددی ،رییس دادگاه
ابتدایی کابل دستور داد که جنرال ظاهر ظاه ر رییس
تحقیقات جنایی وزارت داخله ،جنرال عبدالرحمان
رحمانی فرمانده پولیس کابل و شماری از افسران ارشد
پولیس کابل در نشست دادگاه برای توضیحات بیشتر
حضور یابند.
عبدالرحمان رحیمی فردی را که گفته شده بود عرب

است ،به دادگاه حاضر کرد و گفت ،این شخص اص ً
ال
عرب نیست و اسناد تابعیت افغانستان را دارد.
هرچند این شخص اسناد تولد ،پاسپورت افغانی که حدود
یکسال پیش توسط آن از عربستان آمده بود و دیگر
مدارک را به دادگاه نشان داد؛ اما ارائهی این مدارک قناعت
دادگاه را فراهم نکرد و قاضی دادگاه دستور بازداشت او
را صادر کرد .به نقل از دادگاه ،این فرد تا  48ساعت پس
از قتل فرخنده در بازداشت پولیس بوده؛ اما به دلیل نبود
اسناد معتبر مبنی به مظنونبودن ،آزاد شده است.
همچنا ن قاضی دادگاه دستور داد که دو افسر پولیس
حوزهی دوم امنیتی کابل که این فرد را از بازداشت رها
کرده بودند نیز تحت پیگرد قرار گیرند .در نشست اول
دادگاه نیز حکم بازداشت یک افسر دیگر حوزهی دوم
پولیس کابل صادر شده بود.
فرخنده در ( 28حوت) سال گذشته به جرم سوزاندن
قرآن کریم از سوی افراد خشمگین در پیشروی مسجد

شاه دوشمشیره و در نزدیکی مقر فرماندهی حوزهی دوم
امنیتی پولیس کابل به ضرب مشت و لگد به قتل رسید و
بعد جسدش به آتش کشیده شد.
اما دادستان در نشست دادگاه اتهام آتشزدن قرآن توسط
فرخنده را رد کرد و گفت ،در مسجد آثار و نشانهای از
آتشزدن قرآن وجود نداشت .پیشتر هم یک کمیسیون
حقیقتیاب اتهام سوزاندن قرآن از سوی فرخنده را رد
کرده و او را بیگناه شناخته بود.
در پیوند به این رویداد  19افسر و مأمور پولیس در میان
جملهی  49متهم به قتل فرخنده هستند که به اتهام «غفلت
و عدم استفاده از صالحیت در وظیفه» متهم هستند.
در نشستهای روز شنبه و یکشنبه دادگاه فرخنده ،یک
تعداد از متهما ن اتهامهای وارده از سوی دادستان علیهشان
را قبول کردند؛ اما برخی از آنها اتهامهای وارده را رد
کرده و گفتند که زیر شکنجه و فشار به اتهامها علیه
خودشان اعتراف کردهاند.

کشتهشدن  18نفر به علت واژگونشدن یک موتر در بادغیس
اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت بادغیس
میگویند که  18تن به علت واژگونشدن یک موتر در
منطقهی منگان ولسوالی باالمرغاب این والیت ،دیروز
(یکشنبه 13 ،ثور) حوالی ساعت ده صبح کشته شدند.
به گفتهی میرویس میرزکوال ،سخنگوی والی بادغیس،
بیشتر قربانیان این رویداد جوانان هستند و چند کودک
نیز در بین کشتهشدهها شامل میباشند .او افزود که
مسافران این موتر از والیت هرات به طرف ولسوالی

باالمرغاب بادغیس در حرکت بودند که موتر حامل آنها
در یک دره سقوط کرد.
اما برخی منابع محلی به رسانهها گفتهاند ،قربانیان این
رویداد جوانانی بودند که به دلیل بیکاری از والیتهای
دیگر افغانستان برای برداشت محصول خشخاش به
مناطق دوردست والیت بادغیس میرفتند .گفته میشود
علت اصلی این رویدادها ،بیاحتیاطی رانندگان میباشد.
در ماه اسد سال گذشته نیز در یک رویداد ترافیکی در

والیت بادغیس  33تن کشته و  13تن دیگر زخمی شدند.
این در حالیست که بیتوجهی رانندهها به قوانین
راهنمایی و رانندگی ،خرابی سرکها ،سرعت بیش از
حد موترها و نبود عالیم ترافیکی از علتهای اصلی
رویدادهای ترافیکی در افغانستان میباشند و همهروزه
شهروندان این کشور را به کام مرگ میفرستند .آمارها
نشان میدهند که از سال  2005تا  2012حدود  35هزار
نفر در اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان دادهاند.

چوکیای برای زنان
در میز مذاکرات صلح افغانستان
نویسنده :هیدربار ،محقق ارشد حقوق زنان در دیدهبان حقوق بشر

برگردان:جواد زاولستانی
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هادی دریابی

چند نکته اساسی

با پخش خبرها منبی آغاز دور جدیدی از
گفتوگوهای صلح با طالبان ،زنان در قدم
نخست در حکومت غنی برای به دستآوردن
چوکیای در مذاکرات صلح مبارزه میکنند.
تصویر صفوف اول این مبارزه دیوانهکننده
است.
غنی گفتوگو با طالبان را اولویت نخست
حکومتش قرار داده و با توجه به اینکه نیروهای
امنیتی افغانستان زیر فشار قرار دارند و وابسته
به کمکهای خارجی در حال کاهش اند ،این
اقدام غنی قابل درک است .اما آنچه بهآسانی
قابل درک نیست ،این است که او هیچ نشانهای
تبارز نداده است که زنان در گفتوگوها نقش
خواهند داشت.
زنان افغانستان برای سالها به خاطر یافتن
جایگاه شایستهیشان در گفتوگوها در بارهی
آیندهی افغانستان مبارزه کردهاند .آنان به مجبور
به سکوت شدهاند ،به حاشیه رانده شدهاند،
نادیده گرفته شدهاند ،نقش خیلی اندک داده
شدهاند و وعده داده شدهاند که الزم نیست
خودشان حضور داشته باشند ،مردان حاضر در
اتاق گفتوگو مراقب آنان خواهند بود.
این برخوردهای تحقیرآمیز ،ویرانکننده و
جنسیتی فقط از سوی زنستیزان سرسپرده و
کهنه در حکومت افغانستان روی دست گرفته
نشده .حکومتهای تمویلکننده در جریان
 14سال گذشته صدایشان را به حمایت از
زنان بلند کردند .اما در عین زمان ،زنان را
از شرکت در گفتوگوهای صلح محروم
کردند .یک مطالعه که در سال  2014توسط
آکسفام انجام شده ،دریافته که در  23دور
گفتوگوهای معلوم بین مذاکرهکنندگان
بینالمللی و طالبان از سال  2005بدینسو ،حتا
یک زن شرکت نکرده است .در گفتوگوها
بین حکومت افغانستان و طالبان ،زنان در دو
دور گفتوگوها حاضر بودهاند .ایاالت متحده
یکی از این تخطیکنندگان بینالمللیست که
در دخیلساختن طالبان به گفتوگوهای صلح
نقش عمده داشته ،اما هیچ اصراری به شامل
ساختن زنان در مذاکرات نداشته است.
حکومت طالبان که در سال  2001سرنگون
گردید ،در بدرفتاری با زنان و اعمال
محدودیتهای سختگیرانه ،بدنام همه عالم
بود؛ ایاالت متحده و کشورهای متحدش با

غنی گفتوگو با طالبان را اولویت
نخست حکومتش قرار داده و با
توجه به اینکه نیروهای امنیتی
افغانستان زیر فشار قرار دارند و
وابسته به کمکهای خارجی در
حال کاهش اند ،این اقدام غنی
قابل درک است .اما آنچه بهآسانی
قابل درک نیست ،این است که او
هیچ نشانهای تبارز نداده است که
زنان در گفتوگوها نقش خواهند
داشت.
زنان افغانستان برای سالها به
خاطر یافتن جایگاه شایستهیشان
در گفتوگوها در بارهی آیندهی
افغانستان مبارزه کردهاند .آنان به
مجبور به سکوت شدهاند ،به حاشیه
راندهشدهاند ،نادیده گرفته شدهاند،
نقش خیلی اندک داده شدهاند و
وعده داده شدهاند که الزم نیست
خودشان حضور داشته باشند،
مردان حاضر در اتاق گفتوگو
مراقب آنان خواهند بود.

مطرح کردن پایان دادن به رنجهای زنان
افغانستان ،برای فرستادن سربازانشان حمایت
مردمی جلب کردند.
زنان نصف جمعیت افغانستان را تشکیل
میدهند .بعضی در صفوف اردو و پولیس ملی
افغانستان میجنگند و همهی زنان از سالها
جنگ در کشور رنج کشیدهاند .آشکار است
که هر گونه معاملهی صلح بر زندگی زنان
تأثیر عظیم خواهد داشت.
افغانستان یک محک حساس برای دانستن
تعهد جهان به قطعنامهی  1325شورای امنیت
ملل متحد است .این قطعنامه که در سال
 2000مورد تأیید قرار گرفته از تمام کشورها
میخواهد که در تمام تصمیمگیریها در رابطه
به حل منازعات «نمایندگی گستردهی زنان را
تضمین کنند» و بر «مشارکت مساوی زنان و
دخیل بودن کامل آنان در تمام تالشها برای
حفظ و بهبود صلح و امنیت» اصرار میورزد.
حکومت افغانستان به شکل سرسامآوری
وابسته به کمکهای خارجی ست و جایی
هیچ استداللی وجود ندارد که کمککنندهها

نفوذی بر حکومت ندارند .اگر شمار اندکی از
آنان بر حکومت نفوذ داشتند ،میتوانستند با
توجه به بحرانهای اخیر در رابطه به مسئلهی
حقوق زنان نقش حیاتیتری بازی کنند.
زنان افغانستان همواره هشدار دادهاند که
احتماال حقوق آنان نخستین چیزی خواهد بود
که در گفتوگوهای صلح حکومت با طالبان
مورد معامله قرار گیرد .این هراس آنان بیدلیل
نیست .طالبان به دشمنیشان با حقوق زنان
مشهور اند و حکومت پس از طالبان ،بسیاری
از دستآوردهای زنان را بعد از سرنگونی
طالبان ،تضعیف کردهاست .آیا فقط بحث مردان
دربارهی حقوق زنان ،بحث بین دو طرفی
خواهد بود که از حقوق زنان بیزارند و هیچ
عالقهای به حفاظت و حمایت از آنان نشان
نمیدهند؟
به این دلیل است که زنان میخواهند در
گفتوگوها سهم داشته باشند و بر سر مسئلهی
مرتبط با خودشان بحث کنند .و تأکید قطعنامهی
 1325شورای امنیت ملل متحد نیز همین است.
حکومت غنی باید به زنان در میز مذاکرات
صلح واقعا سهم دهد و حمایتکنندگان مالی
افغانستان به تمویل پروژههای صوری پایان
دهند و از مهمترین پروژهها حمایت کنند.
یک مطالعه که در سال
 2014توسط آکسفام انجام
شده ،دریافته که در  23دور
گفتوگوهای معلوم بین
بینالمللی
مذاکرهکنندگان
و طالبان از سال 2005
بدینسو ،حتا یک زن شرکت
نکرده است .در گفتوگوها
بین حکومت افغانستان و
طالبان ،زنان در دو دور
گفتوگوها حاضر بودهاند.
ایاالت متحده یکی از این
تخطیکنندگان بینالمللیست
که در دخیلساختن طالبان
به گفتوگوهای صلح نقش
عمده داشته ،اما هیچ اصراری
به شامل ساختن زنان در
مذاکرات نداشته است.

اساس همیشه مهم است .کاری که اساسش درست
نباشد ،سرانجام نخواهد داشت .حاال توجه کنید به چند
نکتهی اساسی:
فرض کنید یک فروند خر دارید که هر روز
مکلف است شما را به بازار ببرد .شما سودا بخرید و
دوباره سودای خود را سر خر بار کنید ،به خانه برگردید.
در مقابل اینهمه مکلفیت خر ،شما مکلفید ایشان را
تغذیه کنید و جای امن برایش مهیا نمایید .نه نه ،لطف ًا
به اینکه گفتم سودای خود را سر خر بار کنید ،گیر
ندهید .این جمله میتواند معانی متفاوتی داشته باشد.
یکی از معانی میتواند این باشد :مث ً
ال شما پالن دارید
چند کتابخانه را در شهر آتش بزنید .از این میترسید
که گرفتار شوید و مورد بازپرس قرار بگیرید .یک دفعه
اگر این فکر خودتان باشد و هزینه و عاید این کار را
نزد خود محاسبه کرده باشید ،معلوم است که آدم منافقی
هستید .آخر دشمنی با کتابخانه چه چیزی جز منافقت
را ثابت میکند؟ اما اگر معلوم شود که شما برای این
کار از طرف کسی پول دریافت خواهید کرد ،یعنی شما
دشمنی با کتاب و کتابخانه ندارید؛ اما به خاطر پولی
که به شما پیشنهاد میشود ،حاضر میشوید این کار را
بکنید ،در این صورت ،همان آقایی که حاضر است شما
را در بدل آتشزدن چند کتابخانه پول بدهد ،سودایش را
روی خری به اسم شما بار کرده است .این واضح است.
نیاز به احضار و استجواب و استدالل هم ندارد.
 شما یک تقویم دارید و دوست دارید آن را جنتریصدا کنید! در جنتری شما ،یک روز به نام روز جهانی
آدمشدن آمده .حیران میمانید که روز جهانی آدمشدن
یعنی چه؟ هرچه فکر میکنید ،به نتیجهای نمیرسید.
این مسئله در ذهن شما باقی میماند .شب تلویزیون
را روشن میکنید که خبرها را ببینید و بشنوید .چند
خبر از انتحار ،انفجار ،جنگ ،قتل و خون میشنوید.
تلفات جانی این چند خبر ،سرجمع به  50نفر میرسد و
زخمیهایش به بیشتر از  100نفر .خبر بعدی تصاویری
را نشان میدهد که در آن یک وزیر در حالی که کف
از دهنش باد میشود ،خطاب به ملت میگوید :ملت
غیور افغانستان! شما شایستهی آن هستید که باورهای
خانوادگی ما را قبول کنید! حاال دلتان که با رضایت
قبول میکنید یا به زور سرتان بقبوالنیم .اینکه باورهای
خانوادگی وزیر محترم چیست ،موضوع بحث ما
نیست .در همینحال ،خبر بعدی حکایت از توقیف
چند ژورنالیست و خبرنگار دارد که خالف باورهای
خانوادگی جناب وزیر نوشته یا سخن گفتهاند .همین
چند خبر کافی نیست که شما منطق روز جهانی آدمشدن
را بفهمید؟ اگر به نظرتان کافی نیست ،من باید در مورد
شما تشویش کنم.
 در مورد شما زیاد گفتم ،بگذارید کمی خودم را فرضکنم .فرض کنید من یک شرکت دارم .رییس شرکت
شدهام .به کارمندانم دستور میدهم که بروند و دزدی
کنند! شیشههای خانههای مردم را بشکنند! بچهها و
دخترکهای مکتبی را لت کنند! به نظر شما ،من رییس
خوبی هستم؟ کارمندانم چطور؟ فکر میکنید کارمندان
چهقدر عقل و منطق باید داشته باشند تا دستورات مرا
اجرا کنند؟ آیا اگر بنده را در کوچه ببینید ،سوراخ سمبه
نمیکنید؟ اگر احیان ًا من قدرت داشته باشم ،آیا حق دارم
هر کسی که علیه من سخن گفت را از سوراخ سوزن
بگذرانم؟
 نکته زیاد شد! چهقدر نکتهافشانی کنم تا شما خودنکته را بگیرید؟!
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بخش ششم

ریشههای مذهبی فمینیسم5 -
اما زنان ،بهویژه در میان کویکرها ،فرصت خوبی
برای پرورش تواناییهای مدیریتی و سازمانی
خود یافتند .در دههی  ،1650زنان در کنار مردان
نشستهای منظمی برگزار میکردند .از همان آغاز
به نظر میآمد زنان بیشتر بر زمینههایی که به
طور سنتی زنانه دانسته میشدند ،مانند مشکالت
اخالقی و مسایل مربوط به سطح رفاه ،متمرکز
بودند .با اینحال ،آنها شانس تأسیس و توسعهی
سازمانی کامالً متعلق به خود را یافتند که در
حقیقت توانست مقدار قابل توجهی پول به دست
بیاورد.
با این وجود ،تاریخنویسان میگویند که به تدریج
در وسعت و اهمیت نگرانیها و نقاط تمرکز آنها
تغییراتی به وجود آمد .در دههی  1680آنها خود
را تنها به مسایل «زنانه» محدود کرده بودند .در
این سالها ،تالش آنها بر کارهایی که «مناسب
زنان» شمرده میشدند ،متمرکز بود .این کار
شامل کمک به مردان جوان برای یافتن دورههای
کارآموزی یا شغل و آموزش «تمام مسایل سالم،
بیخطر و مفید» به زنان جوان بود که مراقبت از
همسر ،کودکان و خانه و رفتار و منشی «متین ،با
حجب حیا و فروتنانه» را در بر میگرفت.
فصل دوم
آغاز فمینیسم سکوالر 1-
بدیهی است که ابراز وجود «فمینیسم سکوالر»
روند آهستهتری داشت .نشاندادن رفتارهای
«غیرزنانه» که به انگیزههای الهی و مقدس انجام
میشدند ،به مراتب با دشواریهای کمتری از
رفتارهای «خالف عرف» ناشی از جاهطلبیهای
شخصی و فردی مقابل بود .برگزاری سخنرانیهای
عمومی ،یا نویسندگی ،همه در صورتی که در راه
خداوند صورت میگرفتند ،اعمال شایستهای بودند
و میتوانستند به عنوان نتیجهی یک الهام قدسی
شناخته شوند؛ چنانکه یکی از زنان نویسنده در
قرن  17میالدی گفت« :من زن ضعیف و بیارزشی
بودم ...مانند قلمی بودم که بدون دستی که او را
هدایت کند ،قادر به انجام هیچکاری نیست» .با
این وجود ،عضویت در فرقههای مذهبی مختلفی
چون کویکر ،که حامی اعضای خود بود و زنان نیز
به عنوان بخشی از گروه میتوانستند اعتقادها و
ارزشهای خود را با آنها در میان بگذارند ،به زنان
اعتماد بهنفس و شجاعت میبخشید.
جاهطلبی در امور دنیایی و جسمانی اما چیز دیگری
بود .البته هنوز کسانی بودند که ملکهی بزرگ
انگلستان را که زنی دانشآموخته و اهل مطالعه
و تحقیق بود ،به خاطر داشتند .ملکه الیزابت ،در
نتیجهی آموزش استادی خردمند ،راجر اسکام ،به
زبانهای التین ،یونانی و فرانسهای مسلط بود.
اسکام نظر حاکی از تأیید و ستایش خود در مورد
ملکه را چنین بیان کرد« :ذهن او هیچ ضعف
زنانهای نداشت .پشتکار و استقامت او برابر با یک
مرد بود» .اما نمیتوان ملکه را با وجود شهامت

و اعتماد بهنفس باالیی که برای ابراز نظر و
عملکردش داشت ،به عنوان یک حامی برای زنان
دیگر به حساب آورد .او در سخنرانی مشهور خود در
 ،1558تمایز آشکاری بین نقش او به عنوان یک
زن و یک پادشاه قایل شد« :من میدانم که اندام
من زنانه ،ضعیف و ناتوان است؛ اما شجاعت و
توانمندی یک پادشاه را دارم ،پادشاه انگلستان».
با این وجود ،همین حضور او به تنهایی ،حداقل
برای تعدادی از زنان انگلیسی ،مایهی دلگرمی و
تشویق بود تا آنها نیز به تواناییها و استعدادهای
خود باور کنند و جاهطلبیهای «غیرزنانه»ی خود را
بپذیرند .در آن زمان ،زنانی از میان سلطنتطلبان
بودند که– در غیاب همسرانشان در طول
جنگهای داخلی -برای حفاظت از خانهها و
خانوادههایشان شجاعانه مبارزه کردند.
آنا براداستریت ،شاعر انگلیستباری که بعدها به
آمریکا مهاجرت کرد ،چهل سال بعد از مرگ ملکه،
در ستایش او چنین سرود:
بگذار تا بگویند جنس ما عاری از هر گونه منطق
است
بدان که اکنون تهمتی است ،اما زمانی خیانت (به
سلطنت) بود
در متنی از نویسندهای گمنام با عنوان «شدیدترین
انتقام زنان ( »)1640با حالتی برانگیزنده و
تأثیرگذار آمده است که محرومکردن زنان از آموزش
«توسط مردان و برای حفاظت از سلطهی دوامدار
خودشان طراحی شده است» .بتسوا ماکین که به
عنوان معلم خانگی دختر چارلز اول کار میکرد
و بعدها مدیریت مدرسهای را که خود برای
زنان بنیانگذاری کرده بود ،به دست گرفت ،در
«مقالهای بر احیای آموزش سنتی زنان نجیبزاده
در دین ،آداب و رسوم ،هنر و زبانها» از اهمیت
آموزش زنان سخن گفت .او در بخشی از کتابش
با لحنی گالیهآمیز اشاره کرده بود« :بگذارید زنان
احمق باشند و آنگاه شما میتوانید آنها را بردهی
خود بسازید» .البته میتوان گفت که کتاب او،
حداقل بخشی از آن ،تبلیغی برای مدرسهی خود او
و برنامهی درسی آن مدرسه بود و مخاطبان اصلی
آن زنان طبقهی ثروتمند بودند .نکتهی قابل
توجه در مورد مدرسهی مکین این است که به زنان
فرصت مطالعهی متون کالسیک (ادبیات ،تاریخ،
فرهنگ و فلسفهی یونان ،رم و التین) را میداد.
اما او بهروشنی به خوانندگان کتابش اطمینان داد
که «این آموزشها مانعی برای همسرداری خوب
نیستند .عالوه بر این ،من نیز نمیخواهم آنها
را به خاطر مطالعهی این کتاب از انجام کارهای
ضروری روزانهیشان بازدارم» .او تأکید میکند که
«هدف من هرگز برابرکردن زنان با مردان نیست،
چه رسد به اینکه آنها را در مقام باالتری قرار
دهم .آنها (زنان) جنس ضعیف هستند».
با این وجود ،باتوسا مکین نقشی که زنان
سلطنتطلب در دوران جنگ داخلی داشتند را
ستایش میکند.

افزایش  27درصدی از خشونت علیه خبرنگاران در یک سال گذشته ،نشان میهد که خبرنگاران در افغانستان
با بیشترین تهدید رو برو اند ،باجودی که دولت افغانستان ادعا دارد که به آزادی بیان احترام میکند و
آزادی بیان را یکی از مهم ترین دست آوردهای چهارده سال گذشتهاش ،به خورد مردم و جامعه جهانی
میدهد .اما ،براساس ارزیابی «نی» بیشترین خشونت علیه خبرنگاران توسط نهادها و مقامها و منسوبان
دولتی صورت میگیرد .خبرنگاران به جرم دادن و گرفتن اطالعات تهدید میشوند.

«نی» ،نهاد حمایتکننده رسانههای آزاد،
دیروز به مناسبت روزجهانی مطبوعات
گزارشی را از وضعیت خبرنگاری و
دشواریهای فعالیت خبرنگاران در
افغانستان منتشرکرد ،بر بنیاد گزارش
این نهاد در یک سال گذشته  105مورد
خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و
چهارخبرنگار به قتل رسیده است.
ارزیابی این نهاد نشان میدهد که آمار
خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته
 78مورد بوه است ،در یک سال گذشته به
 105مورد باال رفته است .در این ارزیابی
آمده است که  48درصد از عامالن خشونت
علیه خبرنگاران ،نهادها و منسوبان دولتی،
 18درصد گروه طالبان 20 ،درصد گروههای
مختلف و  12درصد آن ،صاحبان رسانهها
بوده اند.
افزایش  27درصدی از خشونت علیه
خبرنگاران در یک سال گذشته ،نشان میهد
که خبرنگاران در افغانستان با بیشترین
تهدید رو برو اند ،باجودی که دولت
افغانستان ادعا دارد که به آزادی بیان احترام
میکند و آزادی بیان را یکی از مهم ترین
دست آوردهای چهارده سال گذشتهاش ،به
خورد مردم و جامعه جهانی میدهد .اما،
براساس ارزیابی «نی» بیشترین خشونت
علیه خبرنگاران توسط نهادها و مقامها و
منسوبان دولتی صورت میگیرد .خبرنگاران
به جرم دادن و گرفتن اطالعات تهدید
میشوند.
با وجودی که قانون دسترسی به اطالعات
از سوی رییس جمهور توشیح شده است
و قانون اساسی تاکید بر رعایت آزادی
بیان دارد .وزارت اطالعات و فرهنگ
اخیرا دستور نشر و پخش این کتاب ها،
تذکرت االنقالب ،از فیض محمدکاتب،

تاریخ باستانی هزار ه ها ،اثر عباس دلجو،
خرد آواره ،اثر علی امیری را داده است.
این اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ منافی
آزادی بیان است و این کتابها از معتبرترین
و بهترین کتابهای است که در سالهای اخیر
در افغانستان به چاپ رسیده است.
همچنین؛ دیروز در حالی که خبرنگاران
از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل
کردند ،وزارت اطالعات و فرهنگ مسئوالن
روزنامههای« ،هشت صبح» «اطالعات
روز»« ،جامعه ای باز» و «ماندگار» را به
خاطر نشر مطالبهای انتقادی در پیوند
به این اقدام وزارت اطالعات و فرهنگ،
به «کمیسیون شکایات و تخلفهای رسانه
ای» که در چارچوب این وزارت فعالیت
میکند و شخص وزیر در راس آن قرار
دارد ،احضارکردند .هر وزیری که در راس
این وزارت قرار میگیرد ،هرگاهی که
مطالب انتقادی از عملکرد و کمکاری هایش
در وزارت اطالعات و فرهنگ از سوی
نویسندگان و خبرنگاران ،به نشر برسد از
اینکه شخص وزیر در راس این کمیسیون
قرار دارد ،به عنوان ابزاری در اختیاری
وزیر اطالعات و فرهنگ قرار میگیرد و
از آن برای انتقام گیری و تصفیه حساب با
خبرنگاران و رسانهها استفاده میشود.
درست است که باید از نشر مطالب خالف
قانون و ارزشها جلوگیری شده و به شکایت
ها و تخلف های رسانه ای ،رسیدگی شود
و رسانه ها در جهت اطالع رسانی حمایت
گردد .اما ،کمیسیون شکایات و تخلفهای
رسانه ای تاکنون در این زمینه ،بیطرفانه
عمل نکرده است .مشکل اصلی در این
است که در راس این کمیسیون شخص
وزیر قرار دارد از این رو این کمیسیون
نمیتواند موضع بیطرفانه را در مسایل

رسانهای بگیرد .انتقاد خبرنگاران هم این
است که باید این کمیسیون از تحت نفوذ
و رهبری مستقیم وزیر اطالعات و فرهنگ
خارج شود و در ترکیب آن خبرنگاران،
نویسندگان و کسانی باشند که دارای دانش
به روز و تفکر شایسه بوده و به شکایتها
و تخلفهای رسانهای به طور بیطرفانه
رسیدگی نمایند .تا زمانی که این کمیسیون
تحت نفوذ وزیر اطالعات و فرهنگ قرار
داشته باشد ،نمی تواند بیطرفانه عمل کند.
رسانهها و خبرنگاران توسط آن تحت فشار
قرار میگیرند.
رسانهها در طول سیزده سال گذشته در
آگاهی دهی و بلند بردن ظرفیت جامعه
نقش برجسته و مهمی داشته اند و نقش
رسانه ها در تقویت ارزشهای دمکراسی
مهم میباشد ،دولت مطابق قانون اساسی
مسوولیت دارد که از آزادی بیان و رسانهها
حمایت کند.
با وجودی که قانون دسترسی
به اطالعات از سوی رییس
جمهور توشیح شده است و
قانون اساسی تاکید بر رعایت
آزادی بیان دارد .وزارت
اطالعات و فرهنگ اخیرا دستور
نشر و پخش این کتاب ها ،تذکر
االنقالب ،از فیض محمدکاتب،
تاریخ باستانی هزاره ها ،اثر
عباس دلجو ،خرد آواره ،اثر علی
امیری را داده است .این اقدام
وزارت اطالعات و فرهنگ منافی
آزادی بیان است و این کتابها
از معتبرترین و بهترین کتابهای
است که در سالهای اخیر در
افغانستان به چاپ رسیده است.
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یادداشتهایسخیدادهاتف
به آقای ذکی دریابی
رهبر محترم اخبار
اطالحات روز،
امروز خبر شدم که شخصی به نام جواد
زابلستانی میخواسته این نامه را که الحال
در پیش ما میباشد و بندی است ،به غالم
نبیخان چرخی بفرستد .از آنجا که زابلستانی
مذکور نتوانسته این نامه را با پای پیاده ببرد
و شمسالنهار شما که شنیدهایم اخبار میباشد
و اطالح روز نام میکند آن نامهی باغیانه را
منتشر کرده از شما خواهش میشود که چون
گناه کردهاید و اینجانب ناراضی گردیده فردا
شب یک میهمانی ناغهگی به رسم اجداد در
کفنتپیدهی ما ترتیب و ما را دعوت نموده
و خود را از این شرم رهایی ببخشید .جواد
زابلستانی نوکر انگریز بوده و همیشه از طریق
بغاوت بر علیه وطن سعی آخر درجه مینماید.
نشر نامهی این اسامی در جریدهی شما از نظر
ایمانی مساوی به کفر و از نظر سیاسی باعث
دلغشغشتوب در میان اهالی محترم کوابیل،
اعم از کابل عولیا و کابل سوفال ،گردیده و از
همین جهت ما قصد داریم روزنامهگک شما را
تخریش و مسفوک نماییم.
ً
شما تا یک روز و ده روز دیگر که جمعا یازده
روز میگردد فرصت دارید که این میهمانی
ناغهگی را اجرا نموده و اندوه و محنت را از
قلب ما و برادران انتیزابلستانی دیگر اخراج
نموده و باعث ممنوعالدخولشدن دوبارهی این
نارضایتی در قلب برادران شوید.
اگر نفهمیدید که ما چه گفتاندیم ،بیایید از
نزدیک صحبت بزنیم چرا که همال و هنشای
ما در رادیو خراب شده و به تحقیق که رادیو
نشانهی روشنی برای عبرتگیرندگان است.
وا اسالم علیکم و رحمهاهلل.

پیشروی طالبان دوباره نیروهای امریکایی را
به جنگ افغانستان کشاند

بخش دوم

برگردان :حمید مهدوی

منبع :نیویورک تایمز

اما در ماه مارچ ،زمانی که آقای اوباما و
رییس جمهور اشرف غنی علن ًا اعالم
کردند که روی کندسازی روند خروج
نیروهای امریکایی به توافق رسیدهاند،
مقامهای حکومتی تأکید کردند که مبارزه با
تروریسم و آموزش [نیروهای امنیتی] هنوز
در کانون توجه قرار دارد ،نه مأموریتهای
هر روزهی نظامی علیه طالبان .مقامها گفتند
که هدف تمدید جدول زمانی خروج،
تقویت توانایی افغانها برای جنگ بود،
نه جنگ مستقیم به نمایندگی از آنها.
با اینحال ،اکنون مقامها گفتند ،به نظر
میرسد که فاصله میان بیانیههای حکومت
و آنچه که ظاهرا ارتش به دستور کاخ
سفید یا خودسرانه انجام میدهد ،در حال
افزایش است .جنرال کمپبل گفت« :آنچه
که من به خاطر آن سپاسگزارم ،این است
که این اختیار و انعطافپذیری را دارم تا
این تصمیمهای سخت را بگیرم« ».آنها
میتوانستند بگویند« ،هرباری که هدفی را
نابود میکنی ،باید اجازه بگیری»».
فراتر از این تفاوتها در شرح مأموریت،
حمالت هوایی امریکاییها در افغانستان
تاریخ نگرانکنندهای دارد .باالبودن تلفات
ملکی در این حمالت ،تنشهای فزایندهای
با مقامها و مردم افغانستان ایجاد کرد و
در سالهای اخیر ،این مأموریتها بهشدت
محدود شده بودند.
هرچند مقامهای امریکایی استدالل میکنند
که حمالت هواپیماهای بدون سرنشین
کنترولشده و دقیق هستند ،در واقع این
حمالت خالی از دردسر نبودهاند؛ واقعیتی
که هفتهی گذشته زمانی برجسته شد که خبر
کشتهشدن تصادفی گروگانهای امریکایی
و ایتالیایی القاعده در پاکستان توسط یک
حملهی هواپیمای بدون سرنشین امریکایی
نشر شد .با اینحال ،جنرال کمپبل ،حمایت
قوی آقای غنی را که در ماه سپتامبر
سال گذشته رییس جمهور شد ،به دست
آورده است .بسیاری از مقامها روابط

آنها را همکاریای خواندهاند که به طور
چشمگیری نزدیک است :جنرال کمپبل،
بیش از هر مقام غربی دیگری در کشور،
تقریبا هر روز با رییس جمهور دیدار
میکند و به کارمندان این فرمانده وظیفه
سپرده شده که نه تنها در نوشتن پالیسی
برای نیروهای افغانستان کمک کنند ،بلکه
در زمینهی هدایت استراتژی کلی کمک
کنند .این در حالیست که قرار است جنگ
کامال به دست افغانها باشد.
برخی از مقامهای امریکایی در صحبتهای
خصوصیشان از این نقش امریکاییها ابراز
ناراحتی کردهاند و در مورد اینکه چگونه
به درازا کشیدهشدن استراتژی امریکاییها
در افغانستان در سال جاری نظر به سیزده
سال گذشته مؤثرتر خواهد بود ،تردید
دارند .یک دیپلمات غربی که در کابل
زندگی میکند ،گفت« :از اینکه به این
راهشان ادامه میدهند ،تعجب نکردهام».
«آنچه که تعجبآور است ،این است که
آنها چقدر به این کارشان ادامه خواهند
کرد».
مقامها توضیح دادند که بسیاری از حمالت
اساس واضحی برای محافظت از نیروها
یا شکار تروریستها ندارند .یکی از این
حمالت ،حمله در والیت کنر بود که دو
کارگر معدن را زخمی کرد و حملهی
دیگر در والیت غزنی ،نظر به گفتهی
رییس شورای والیتی این والیت ،چندین
«جنگجوی عادی طالبان» و حداکثر یک
فرمانده طالب را کشت.
در ماه فبروری ،یک رهبر ناراضی پیشین
طالبان در نتیجه حملهی یک هواپیمای
بدون سرنشین در والیت دورافتادهی
هلمند کشته شد .هرچند این فرمانده،
مال عبدالرووف خادم ،به دولت اسالمی
(داعش) اعالم وفاداری کرده بود؛ اما هیچ
شواهدی وجود نداشت که او عملیات قابل
توجهی را راه اندازی یا حتا برنامهریزی
کرده باشد.
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معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
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دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
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شماره تماس0789645160:
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فراتر از این تفاوتها در شرح مأموریت ،حمالت هوایی امریکاییها
در افغانستان تاریخ نگرانکنندهای دارد .باالبودن تلفات ملکی
در این حمالت ،تنشهای فزایندهای با مقامها و مردم افغانستان
ایجاد کرد و در سالهای اخیر ،این مأموریتها بهشدت محدود
شده بودند.
هرچند مقامهای امریکایی استدالل میکنند که حمالت هواپیماهای
بدون سرنشین کنترولشده و دقیق هستند ،در واقع این حمالت
خالی از دردسر نبودهاند؛ واقعیتی که هفتهی گذشته زمانی
برجسته شد که خبر کشتهشدن تصادفی گروگانهای امریکایی و
ایتالیایی القاعده در پاکستان توسط یک حملهی هواپیمای بدون
سرنشین امریکایی نشر شد .با اینحال ،جنرال کمپبل ،حمایت قوی
آقای غنی را که در ماه سپتامبر سال گذشته رییس جمهور شد ،به
دست آورده است.
وقتی از ارتش امریکا خواسته شد این حمله
را توجیه کند ،ارتش نگفت که این حمله
به هدف مبارزه با تروریسم بوده است،
بلکه در عوض دلیل آن را محافظت از
نیروها خواند؛ با وجودی که سالهاست
هیچ نیروی امریکایی در این منطقه مستقر
نبوده است .وقتی از جنرال کمپبل در مورد
این تصمیم پرسیده شد ،او با مطرحکردن
سوالی ،خودش به آن پاسخ داد و در مورد
مال خادم گفت« :شما میدانید که در ذهن
او چه میگذشت؟» ارتش گفته است که
اجازهی فرستادن آموزگاران نیروهای ویژه
در خارج از پایگاهها را دارد؛ اما نه اینکه با
همتایان افغانشان به سوی هدف پیشروی
کنند .با اینحال ،در مناطق دشمن ،این
محدودیتها زیاد معنا ندارند.
به طور مثال ،نظر به گفتهی دو مقام نظامی
غربی ،در ماه جاری ،زمانی که یک سرباز
نیروهای ویژهی امریکایی به کماندوهای
افغانستان ،که در حال انجام عملیات علیه
طالبان در والیت ناآرم لوگر بودند ،آموزش
میداد ،یک گلوله به سینهاش اصابت کرد.
این مقام گفت که گلوله در لباس زرهش
گیر ماند و این سرباز جان سالم بدر برد.
اما زمانی که مقامهای حکومت اوباما با
گزارشهای قویترشدن دوبارهی نقش

جنگی امریکاییها در افغانستان مواجه
شدهاند ،شدیدا ً این ادعاها را رد کردهاند.
یک مورد مشابه در ماه نوامبر زمانی مشاهده
شد که جان ایرنست ،سخنگوی کاخ سفید،
تالش کرد مقالهای در واشنگتن را بیاعتبار
سازد؛ مقالهای که گفته بود آقای اوباما
بیسروصدا با مأموریت نظامی گستردهتر
نیروهای امریکایی در افغانستان در سال
 2015موافقت کرده است .ایرنست در آن
زمان گفت« :ارتش امریکا در عملیاتهای
مشخصی که اعضای گروه طالبان را صرف
به خاطر طالببودنشان هدف قرار میدهند،
دخیل نخواهد بود» .او صرف دو حالتی را
برجسته کرد که ادامهی عملیاتهای جنگی
را حکم میکنند :محافظت از سربازان
امریکاییای که هنوز در افغانستان مستقر
هستند و مأموریت مبارزه با تروریسم علیه
القاعده و گروههای مشابه.
با اینحال ،روز یکشنبه سخنگوی شورای
امنیت ملی بیانیهای را صادر کرد که ظاهرا ً
به دنبال بسط شرایط «ادامهی عملیاتهای
جنگی» بود و گفت که نیروهای امریکایی
«در شرایط محدود و برای جلوگیری از
اثرات مضر استراتژیکی به نیروهای امنیتی
افغانستان» ،به این نیروها کمک جنگی
فراهم خواهند کرد.

برخی از مقامهای امریکایی در
صحبتهای خصوصیشان
از این نقش امریکاییها
ابراز ناراحتی کردهاند و
در مورد اینکه چگونه به
درازا کشیدهشدن استراتژی
امریکاییها در افغانستان در
سال جاری نظر به سیزده سال
گذشته مؤثرتر خواهد بود،
تردید دارند .یک دیپلمات غربی
که در کابل زندگی میکند ،گفت:
«از اینکه به این راهشان ادامه
میدهند ،تعجب نکردهام« ».آنچه
که تعجبآور است ،این است که
آنها چقدر به این کارشان ادامه
خواهند کرد».
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بگو مگو از
Juma Ahmadi
یک دختر از افغانستان رفته فرانسه و گویا پناهندگی
گرفته .قبل از پناهندهشدن یک اعتراض مدنی به روش
پوشیدن زره ،به خیابانآزاری زنان و بهویژه دختران در
شهر کابل هم کرده بود .حاال بسیاریها به صورت
مبهم رابطهی مسلم بین پناهندگی و اعتراض او به
خیابانآزاری و حتا قتل فرخنده قایل اند و اعتراض دارند که چرا بعد از اعتراض،
پناهندگی گرفته و تازه عکسی خوشتیپی هم از خودش منتشر کرده است.
استداللی که علیه پناهندگی او میکنند ،این است که پناهندگی او برای جامعهی مدنی
افغانستان و فعالیتهای مدنی در این کشور مفیدیت ندارد ،بلکه تأثیرات سو هم دارد.
اما هیچ توجه ندارند که پناهندگی او تصمیم شخصی و انفرادی او میباشد که هیچ
ال
مدنیت و عقالنیتی نمیتواند آن را بر نتابد .از این نظر ،پناهندگی او یک تصمیم کام ً
مدنی است؛ همانقدر مدنی است که اعتراض او علیه خیابانآزاری .دلش هر جای
دنیا زندگی میکند ،بکند .به هیچکسی ربطی ندارد .و نیز همانقدر پذیرفتنی است
که اعتراض او علیه خیابانآزاری .در حالی که اعتراض و انتقاد بر پناهندگی او ،از بیخ
غیرمدنی و به طرز احمقانهای احمقانه میباشد .به دلیل بسیار ساده ،کسی که با استفاده
از آزادی مدنیاش اعتراضی علیه وضعیت غیرمدنی-انسانی میکند ،به هیچوجه ،هیچ
تکلیف اخالقی و حقوقی ندارد که مبارز دایمیِ میدانِ آلوده و نامطلوبش باشد.
بنابراین ،پناهندگی او حداقل از نظر مدنی و عقالنی قابل توجیه است؛ یعنی مدنی و
عقالنی است .اما اعتراض علیه پناهندگی و چگونگی پوشش او یک ذره هم عقالنی و
مدنی نیست .با کدام منطق جز سنت قبیلهمحور ،قابل دفاع است؟
شاید بگویید ،از فعالیتهای مدنی سوءاستفاده کرده است .پاسخ ساده و عقالنی این
است :طبیعت آزادی این است که اجازه میدهد علیه خودش هم بتوانیم استفاده کنیم.
از باب نمونه ،دین و اخالق و ...خودکشی را منع میکند؛ اما آزادی و بهویژه تقدم آن بر
دین و اخالق ،به ما این امکان را میدهد که خودکشی را روا بداریم.

تحولی بزرگ در علم پزشکی
تغییر گروه خون اهداشده امکانپذیر شد
دانشمندان علوم پزشکی در اقدامی حیرتانگیز،
به شیوهی خاصی برای تغییر گروههای خونی
دست یافت هاند .به احتامل زیاد ،برای هر شخصی
در طول زندگی پیش م یآید که بخواهد خون
اهدا کند .اگر گروه خون شام  Oباشد ،از اهمیت
زیادی در ساختار انتقال خون برخوردار هستید
که ارزشمندترین گروه خونی بوده و در عین حال
ک میابترین نیز به شامر م یآید.
تفاوت میان گروههای مختلف خونی شاید در
ظاهر ناچیز به نظر برسد– افرادی که گروه خونی
آنها  Aو  Bاست ،پیوند مالیکول قند اضافی به

سطح سلولهای رسخ خونی خود دارند -اما در
صورتی که انتقال خون از یک گروه خونی به گروه
دیگر به طرز نادرستی صورت گیرد ،نتیج هی کار
م یتواند مرگبار باشد.
اکنون دانشمندان دانشگاه «بریتیش کلمبیا» به
شیوهای جالب توجه برای تغییر گروه خونی خون
اهداشده توسط داوطلبین رسیدهاند .این کار با
استفاده از انزایمی صورت م یگیرد که ب هسادگی
هرچه متام مالیکول قند اضافی را جدا م یکند.
این قند اضافه نوعی انت یجین است.
نتیج هی کار در نوع خود حیرتانگیز است :گروه
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خونی بسیار شبیه گروه خونی « »Oخواهد شد
و این یعنی یک گروه خونی جهانی با قابلیت
اهدا به هر شخصی .البته این برای نخستین
بار نیست که محققان علوم پزشکی گروه خونی
با انت یجی نهای کمرت در محیط آزمایشگاهی
تولید کردهاند؛ اما آنچه که دانشمندان دانشگاه
«بریتیش کلمبیا» ارائه کردهاند ،مؤثرتر از متامی
تالشهای قبلی است.
پی شبینی م یشود که این روش جدید تحولی
بزرگ در علم پزشکی ایجاد م یکند( .جام جم
آنالین)



اولین اقدامها پس از خرید گوشی اندروید



Partaw Naderi
روزگاری یکی از دوستان با زبان طنزآلودی میگفت
که از وزارت فرهنگ ،فر آن از میان رفته و تنها
هنگ آن باقی مانده است .به گمانم این روزها این
سخن طنزآلود آن دوست به حقیقت پیوسته است.
شنیدم که وزیر اطالعات و فرهنگ شماری از
کتابها نویسندگان کشور را ممنوعالخروج کرده است! برایم شگفتیآور بود که
چگونه این وزارت به چنین اندیشهی ناصوابی افتاده است و چگونه میتواند این
حکم را پیاده کند .به هر حال ،در فیسبوک خواندم که مقامهای وزارت اطالعات
و فرهنگ ،علی امیری ،نویسنده و استاد دانشگاه را به سبب نوشتن مقالهای در این
پیوند ،برای استجواب به آن وزارت خواسته است! این در حالیست که وزیر خود
باید پاسخ بگوید که چرا چنین حکمی را صادر کرده است .دو نوشتهی علی امیری،
«خواب خرد» و «خرد آواره» ،از کتابهای پرارزشی هستند که در این سالها در
کشور به نشر رسیدهاند .کتابهایی اند با دیدگاههای تازه و قابل تأمل که باید چنین
نویسندهای را تقدیر کرد .امیری از قدرت بزرگ فکری و دانش گستردهای برخوردار
است .چند سال پیش به دستور همین وزارت انبوهی از کتابها در کام موجهای
هیرمند انداخته شدند! آب از آب تکان نخورد .نگرانی این است که شاید وزارت
فرهنگ در پشت این پردهی سیاه ،اساس ًا میخواهد تا به دور افغاستان سیم خارداری
کشد تا کتابی هم به این سرزمین آتش و خون راه باز نکند! به پندار من ،این زنگ
خطری است در جهت فرهنگزدایی که در نخستین ماههای گویا حکومت وحدت
ملی به صدا درآمده که باید جداً هشیار بود .برای آنکه چنین کارکردهایی یک امر
تصادفی نیست ،بلکه شاید آغاز یک برنامهی سیاه فرهنگستیزی در کشور بوده
باشد .هر چه بگندد نمکش میزنند/وای از آن روز که بگندد نمک!


محمدنسیم جعفر 
ی
پیش به سوی «خودکامگی»
«وزارت فرهنگ ،علی امیری را همراه با مدیر
مسئول روزنامهی جامعه باز و مدیر مسئول روزنامهی
اطالعات روز فراخواند».
در طول  13سال گذشته دلمان خوش بود که اگر
در کشور ما امنیت وجود ندارد ،کار وجود ندارد ،فقر بیداد میکند ،حداقل آزادی بیان
موجود است و بارها و بارها وجود آزادی بیان در کشور خود را به رُخ همسایهها
میکشیدیم و به آن مباهات کرده و فخرفروشی میکردیم.
اما اکنون آزادی بیان به سوی محدودشدن و کشور به سمتوسوی «دیکتاتوری»
و «خودکامگی» به پیش میرود؛ زیرا شورای امنیت ملی در یک اقدام نسنجیده،
تظاهرات و تجمعات اعتراضی و مدنی شهروندان کابل را در پنج نقطهی مشخص
محدود کرد که عبارت اند ا ز پارک شهر نو ،پارک حصهی اول خیرخانه ،چمن
حضوری ،اطراف قصرداراالمان و چوک شهید مزاری.
از سوی دیگر ،عبدالباری جهانی ،وزیر فرهنگ تا هنوز بر کرسی وزارت جلوس
نکرده بود که سه عنوان کتاب را به نامهای «تذکرهاالنقالب نوشتهی مرحوم
کاتب ،تاریخ باستانی هزارهها اثر عباس دلجو و خرد آواره نوشتهی علی امیری»
ممنوعالتوزیع و ممنوعالخروج اعالم و از فروش و به نمایش گذاشتن آنها در
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که به همین زودیها برگزار میشود ،جلوگیری
به عمل آورد.
از طرف سوم ،امروز مدیرمسئول روزنامهی اطالعات روز ،مدیرمسئول روزنامهی
جامعهی باز و علی امیری به خاطر نشر یک مقاله ،توسط وزارت فرهنگ احضار
شدهاند .شاید احضار آنها به دلیل نشر مقالهای باشد که علی امیری در واکنش به
ممنوعالتوزیعشدن اثرش نگاشته است و این دو روزنامه نیز آن نقد علی امیری را
نشر کرده بودند.
موارد فوق نشان میدهند که آزادی بیان یا همان تنها دلخوشی مردم نیز از آنها
گرفته میشود و کشور به سوی دیکتاتوری و خودکامگی به پیش میرود .خداوند
عاقبت کشور ما به خیر کند!

ِ
نخست
خرید یک گوشی اندروید و ساع تهای
کارکردن با آن برای هر کسی لذتبخش است.
این کار م یتواند با دنبالکردن درست دستوراتی،
بسیار ساده نیز باشد.
افرادی که گوش یهای هوشمند ما را تولید
م یکنند ،همواره به دنبال راهی برای سادهت رکردن
فرآیند تنظیم اولی هی گوشی هستند .البته واضح
است که مجبور نیستید متام مراحل را هامنطور
که دستورالعم لها به شام م یگویند ،انجام دهید.
برای همین است که اندروید را یک سیستم عامل
انعطافپذیر م یدانند .شام م یتوانید هر رسویس
یا گزین های را که مدنظرتان هست ،انتخاب کنید.
اگر یک کاربر حرف های هستید یا رصف اً متایلی
به مراحل تنظیم اولی هی گوشی ندارید ،ما در
این مطلب برای شام نکاتی را آماده کردهایم که
احتامالً ب ه کار شام خواهند آمد .در عین حال،
مطمئن اً هستند افرادی که از شام برای راهاندازی
گوشی اندرویدی خود کمک م یخواهند .بنابراین،
برای ک مکردن زحمت خودتان هم که شده ،این
مطلب را پیش خود ذخیره کنید و بالفاصله در
زمان نیاز آن را برای دوس تتان بفرستید.
 -1محتویات درون بست هبندی را ب هدقت بررسی
کنید
د ِر جعبه را باز کنید و گوشی را از آن خارج کنید.
سپس به دنبال مواردی نظیر کیب لها ،چارجرها یا
هدفون بگردید .معموالً لوازم اصلی همراه گوشی
چندان هیجانانگیز نیستند؛ اما گاهی اوقات
وسایلی نظیر چارجرهای رسیع یا هدفونهای
باکیفیت نیز درون بست هبندی گوش یها پیدا
م یشوند.
برای همین ،حواستان را جمع کنید که هامن
مواردی که باید در بست هبندی وجود داشته باشند
را دریافت کردهاید.
 -2گوشی را ب هدقت بررسی کنید
هنگامی که گوشی را از جعبه خارج کردید،
باید بررسی کنید که جایی شکستگی نداشته
باشد و ه مچنان دقت کنید که متام برچس بها
و چس بهای محافظ تکنندهی گوشی که به

صورت پی شفرض توسط کارخانه نصب م یشوند،
وجود داشته باشند .اگر احساس کردید مشکلی
وجود ندارد ،متام این برچس بها را بردارید.
به لنز دوربین نیز از نزدیک نگاه کنید تا برچسب
محافظی روی آن قرار نگرفته باشد ،چرا که همین
برچس بهای ساده م یتوانند عک سهایتان را
خراب کنند.
 -3حواستان به چارج باتری باشد
اگر چارج باتری گوشی کم است ،حت امً در
اولین فرصت آن را چارج کنید؛ چرا که در غیر
ای نصورت ،ممکن است در لحظات ابتدایی که
مشغول لذتبردن از گوشی هستید ،حالتان
گرفته شود .از سوی دیگر ،بهرتین موقع برای
بررسی عملکرد صحیح باتری گوشی ،کیب لها و
چارجرها نیز همین موقع است.
 -4اگر م یتوانید ،به وایفای وصل شوید
اگر به یک انرتنت پررسعت ب یسیم دسرتسی
دارید ،حت امً به آن متصل شوید؛ چرا که در
راهاندازی اولی هی گوشی ممکن است نیاز به
دانلود برخی موارد داشته باشید.
 -5در صورت نیاز ،اندروید را آپدیت کنید
در بسیاری از مواقع هنگامی که گوشی را روشن
م یکنید ،از شام درخواست م یشود سیستم عامل
را آپدیت کنید .اگر برای شام هم این اتفاق
افتاد ،کاف یست یک فایل چند صد مگابایتی یا
حتا بی شتر را دانلود کنید .سعی کنید این کار را
قبل از نصب برنام ه یا آپدیت آنها انجام دهید.
 -6به اکونت گوگل خود وارد شوید
اگر قصد استفاده از رسوی سهای گوگل و
گوگ لپلی را دارید ،باید به اکونت خود وارد شوید.
ممکن است در حین انجام فرآیند تنظیم اولی هی
گوشی ،وارد اکونت خود شده باشید .اما اگر
این اتفاق نیفتاده ،بهرت است در ارسع وقت وارد
اکونت گوگل خود شوید تا از جدیدترین آپدی تها
و اطالعرسان یها مطلع شوید.
 -7اپلیکیش نها را آپدیت کنید
برنام هها و رسوی سهای مختلفی بر روی گوشی
شام به صورت پی شفرض نصب شدهاند که برخی

برایتان مفید و برخی ب یاستفاده هستند .اکرث
این برنام هها نیازمند ب هروزرسانی هستند .برای
ای نکار هم م یتوانید با نصب برنام هی گوگ لپلی
و آپدیت مستقیم در آن ،این کار را انجام دهید.
ه مچنان م یتوانید آپدیت خودکار برنام هها را نیز
فعال/غیرفعال کنید.
البته م یدانید که هنوز آپدیت مستقیم برنام هها
از گوگل ه مچنان برای برخی برنام هها وجود
دارد .بنابراین ،توصیه م یکنیم مستقیم رساغ
دانلود و نصب اپلیکیشن بازار بروید تا جدیدترین
نسخ هها را ب هراحتی و بدون مشکالتی که
کاربران با گوگ لپلی دارند ،دریافت کنید .در هر
صورت ،به منظور آپدیت اپلیکیش نها چه به
صورت دستی و چه خودکار ،باید مدتی صرب کنید
تا نصب نسخ هی جدید به پایان برسد.
 -8رسی به بخش تنظیامت بزنید
احتامالً شام برای تنظیم صدا و روشنایی
صفح هی منایش باید به بخش تنظیامت مراجعه
کنید تا هم هچیز مطابق می لتان باشد .در
بخش تنظیامت موارد زیادی هستند که ارزش
رصف کمی وقت برای بررس یشان را دارند .اگر
در تنظیم برخی گزین هها دچار مشکل شدهاید،
م یتوانید با مراجعه به انجم نهای پشتیبانی
مختلف ،مشکل را برطرف کنید.
ه مچنان در این بخش م یتوانید روش امنیتی
صفح هی قفل گوشی خود را نیز انتخاب کنید
که برای بعضی از کاربران بسیار مهم و حیاتی
محسوب م یشود.
 -9به اکون تهای خود در رسوی سهای مختلف
وارد شوید
از فی سبوک ،تویرت یا پینرتست استفاده
م یکنید؟ پس در اولین فرصت به اکونت خود
در این شبک هها وارد شوید .عالوه بر این،
ورود به اکون تهای سامسونگ یا سونی یا
اپلیکیش نهایی نظیر  Moto Connectنیز تا
حدودی رضورت دارد .برخی از این رسوی سها
م یتوانند به اکونت گوگل شام متصل شوند.
(جام جم آنالین)
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مورینیو:این مهمترین قهرمانی دوران
مربیگری ام بود
ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی ،پس از
قطعی شدن قهرمانی تیمش در رقابت
های این فصل لیگ برتر ،این موفقیت
را بزرگرتین قهرمانی دوران مربیگری اش
توصیف کرد.
مورینیو که در کارنامه مربیگری اش
قهرمانی در لیگ برتر ،اللیگا ،رسیA ودو
قهرمانی در چمپیونزلیگ دیده می شود،
امروز با پیروزی  0-1تیمش برابر کریستال
پاالس ،آبی ها را بعد از  5سال بار دیگر
قهرمان لیگ برتر کرد .
او به خربنگاران گفت ":هر قهرمانی
حاصل تالش زیاد است .منی توانم ارزیابی
کنم و بگویم کدامیک مهمرت بود؛ اما
این آخرین جامم است بنابراین بیشرتین
اهمیت را دارد .مطمئنا می خواهم جام
های بیشرتی به دست بیاورم.

تیم ما با قهرمانی در جام اتحادیه و لیگ
برتر کارش رشوع شده اما می دانیم که در
این کشور کسب قهرمانی بسیار دشوار
است زیرا تیم های دیگری هم هستند
که کاندیدای قهرمانی اند و فصل آینده
با قدرت بیشرتی پای به رقابت ها می
گذارند؛ اما ما تالش می کنیم تا بار دیگر
قهرمان شویم.
من آرام هستم و البته که از این قهرمانی
لذت می برم .در صدر بودن از هفته اول،
تنها دو شکست در رسارس فصل ،شکست
ناپذیر بودن در خانه ،داشنت یک رکورد
فوق العاده در دیدارهای خارج از خانه،
دریافت کمرتین گل ها و تنها یک گل زده
کمرت از تیمی که بیشرتین گل زده را دارد،
فکر می کنم دستاوردهای فوق العاده ای
برای این تیم است".

میالن درانتظارجواب مثبت
سرمربی ومهاجم سویا
باشگاه میالن پس از پشت رس گذاشنت یک فصل بسیار
ناموفق ،قصد دارد انقالبی درون خود به وجود آورده و تیمی
متحول شده برای فصل بعد مهیا کند.
روز گذشته بود که اعالم شد ،سیلیو برلوسکونی مالک
میالن ،با فروش بخش اعظمی از سهام باشگاه به "مسرت
بی" ،فرد متمول تایلندی موافق کرده است .ورود این شخص
ثرومتند به باشگاه میالن و تزریق منابع مالی بیشرت ،می تواند
ورود ستارگان به این باشگاه پرافتخار را تسهیل کند.
پیپو اینزاگی را باید از همین حاال خارج از میالن برای فصل
بعد بدانیم .میالن او 4 ،هفته مانده به انتهای فصل ،در رده
دهم قرار دارد و امیدهای این تیم برای رسیدن به لیگ اروپا
نیز بسیارکاهش یافته است.
به ادعای گاتزتا دلو اسپورت ،مالکان جدید میالن قصد دارند
"اونای امه ری" ،رسمربی موفق باشگاه سویا و نیز کارلوس
باکا ،مهاجم کلمبیایی این باشگاه را به خدمت بگیرند .باکا
در دو فصل اخیر گل های فراوانی برای سویا به مثر رسانده و
شب گذشته نیز یکی از دو گل سویا به رئال مادرید توسط او
زده شد .باکا در صورتی راهی میالن خواهد شد که امه ری،
به میالنی ها پاسخ مثبت بدهد.


سامر :بایرن در مورد
لواندوفسکی ریسک نمیکند



بوتراگنیو  :نشان دادیم که رئال
هرگزتسلیمنمیشود
رئال مادرید شب گذشته به  14ماه
شکست ناپذیری سویا در خانه پایان داد
و به لطف هت تریک رونالدو موفق شد تا
این تیم را  2-3شکست دهد.
رئال مادرید با این پیروزی ،فاصله 2
امتیازی خود با بارسای صدرنشین را
حفظ کرد تا رسنوشت قهرمانی همچنان
مبهم باقی مباند.
امیلیو بروتراگنیو ،ستاره سابق رئال و
مدیر ارتباطات فعلی این باشگاه ،در
پایان بازی به خربنگار کانال پالس
گفت ":این بازی حاوی پیغام های زیادی
از سوی ما بود .یکی اینکه رئال مادرید

هرگز تسلیم منی شود .واکنش تیم به
برتری  0-8بارسا عالی بود .امشب بهرتین
کریستیانو رونالدوی هفته های اخیر را
نیز شاهد بودیم .دقیقا زمانی که به او
بیش از همیشه نیاز داشتیم.
ما رئال مادرید هستیم .بازیکنان رئال می
دانند که وقتی وارد زمین می شوند ،باید
پاسخگوی میلیون ها هوادار در رستارس
دنیا باشند و انتظارات از آنها همواره
کسب پیروزی است .بازی بسیار حساس
و مهمی بود و با این پیروزی ،فشار روی
بارسا را حفظ کرده و نشان دادیم که تا روز
آخر برای قهرمانی می جنگیم".

یکی از بزرگرتین نگرانی های باشگاه بایرن مونیخ ،در آستانه
دیدار مقابل بارسلونا ،وضعیت مبهم روبرت لواندوفسکی
برای حضور در این بازی است.
لواندوفسکی در بازی نیمه نهایی جام حذفی آملان مقابل
دورمتوند به شدت از ناحیه رس مصدوم شد و پس از انجام
آزمایشات ،مشخص شد که او برای حضور در بازی رفت برابر
بارسلونا مشکل خواهد داشت .هرچند که خود این بازیکن
بالفاصله اعالم داشت که برای رسیدن به این بازی ،همه
تالشش را خواهد کرد.
ماتیاس سامر ،مدیر ورزشی بایرن ،در همین رابطه به
خربنگاران گفت ":پزشکان ،خود لواندوفسکی و محافظی که
برای او در نظر گرفته شده ،در این مورد تعیین کننده هستند
ولی یک چیز مشخص است؛ هیچ بازیکنی حضورش در زمین
آنقدر مهم نیست که سالمتیش به خطر بیفتد.
حتی اگر پزشکان نیز چراغ سبز نشان بدهند ،حضور او
مقابل بارسلونا تضمین شده نیست .ما دوست نداریم در مورد
سالمتی او ریسک کنیم".
الزم به ذکر است که ایجنت این مهاجم لهستانی ،روز گذشته
به یورو اسپورت گفته بود که اگر حضور لواندوفسکی مقابل
بارسا ،سالمتی او را به خطر بیندازد ،از او خواهد خواست که
بازی نکند".

بارسلونا در ادامه روند پیروزی های خود،
شنبه کوردوبا را با  8گل ،از پیش رو
برداشت تا همچنان صدرنشین اللیگا
باشد.
حاال بارسا به بازی حساس نیمه نهایی
لیگ قهرمانان مقابل بایرن می اندیشد.
دیداری که برای بسیاری از بازیکنان
این تیم ،به واسطه حضور گواردیوال
روی نیمکت مونیخی ها ،از حساسیت
مضاعفی برخوردار است.
خاویر ماسکرانو ،رهرب خط دفاعی بارسلونا،
در پایان بازی به خربنگاران گفت ":نتیجه
بازی با توجه به حساسیت هایی که وجود
داشت بسیار بزرگ و خوب بود .در نیمه
اول تیم برتر زمین بودیم اما خیلی دیر به
گل دست یافتیم .دو گلی که زدیم کمک
کردند تا در نیمه دوم با خیال آسوده تری
به کار ادامه دهیم .آنها پس از دریافت گل
دوم کامال افت کردند .منی دانم ،شاید
گرمای هوا در نیمه اول در دیر به گل
رسیدن ما تاثیر داشت ولی با این وجود،
موقعیت های زیادی تا پیش از رسیدن به
گل خلق کردیم".

ماسکرانو در ادامه به متجید از لوئیس
انریکه پرداخت و گفت ":از مربی ما در
طول فصل بخاطر اسرتاحت دادن به
بازیکنان در برخی مسابقات ،انتقادات
زیادی شد ولی حاال می بینید که بخاطر
همین تدابیر ،تیم از لحاظ بدنی در هفته
های پایانی فصل در بهرتین سطح قرار
دارد.
سوای اینکه انریکه با بارسا چند جام کسب
خواهد کرد ،او در مدیریت این تیم بزرگ،
کار مهمی تا بدینجا انجام داده است.
اینکه بازیکنان از لحاظ ذهنی و فیزیکی
آماده اند ،بخاطر ایده های لوئیس انریکه
است و این را مدیون او هستیم".
ماسکرانو در مورد بازی حساس مقابل
بایرن نیز گفت ":نتیجه این بازی را
جزئیات کوچکی مشخص خواهند کرد.
کیفیت دو تیم بسیار برابر است .باید
سعی کنیم ایده های خودمان را در زمین
به درستی پیاده کنیم .مقابل تیمی بازی
داریم که بسیار شبیه به ما بازی می کند.
بازی زیبا و جذابی خواهد شد .امیدوارم
تیم برتر میدان ،ما باشیم".

جک ویلرش ،ستاره جوان آرسنال را باید یکی
از بدشانس ترین بازیکنان این تیم بدانیم
که همواره با مشکل مصدومیت زانو مواجه
است.
همچون فصل گذشته ،این فصل نیز
برای ویلرش چندان خوب پیش نرفته و او
به واسط مصدومیت زانو که در بازی مقابل
منچسرتیونایتد در ماه نوامرب گریبان او را
گرفت ،تنها در  9بازی آرسنال در لیگ برتر
حضور یافته است.
ویلرش مدتی است که به مترینات گروهی
آرسنال بازگشته و آماده حضور دوباره در
میادین است .آرسن ونگر در نشست خربی
خود ،ضمن اشاره به بدشانسی های ویلرش
گفت ":هر هفته او قوی تر از قبل می شود.
در هفته جاری من او را رسیع تر و قرباق تر

از هر زمانی دیدم .فکر می کنم او برای
رسیدن به دوران اوجش ،نباید دو سال دچار
هیچ مصدومیت دیگری شود.
در فوتبال شام نیاز دارید که به بدنتان
اعتامد کنید و ویلرش نیز از آن دست
بازیکنانی است که در زمین آزادی عمل
بیشرتی دارد .بازگشت او به میادین نزدیک
است و فکر منی کنم دیگر مشکلی داشته
باشد.

متاسفانه ما با بحران مصدومیت
بازیکنامنان در ابتدای فصل مواجه شدیم
و به تازگی همه بازیکنانم را در اختیار دارم.
در این میان ،ویلرش هنوز از ماه نوامرب
نتوانسته برای ما بازی کند .در طول فصل
به ندرت یک تیم کامل را در اختیار داشتم".



گواردیوال:
از نمایش بازیکنان بایرن راضی هستم

بایرن که قهرمانی خود در بوندسلیگا را حتمی
کرده است ،شب گذشته در زمین لورکوزن با دو
گل مغلوب شد.
این شکست در آستانه بازی رفت نیمه نهایی
لیگ قهرمانان مقابل بارسلونا موجبات نگرانی
هواداران بایرن را فراهم ساخته اما گواردیوال
در نشست خبری پس از بازی از بازی تیمش
اب راز رضایت کرد و گفت :بازی بسیار نزدیک و

پرتنشی بود .ما باید شانس های گلزنی بیشتری
خلق می کردیم با این وجود از نمایش تیمم
راضی هستم .بازیکنان جوانی که به میدان
فرستاده بودم نیز خیلی خوب جواب دادند.
ما از فرصت هایمان خوب استفاده نکردیم ولی
لورکوزن برعکس ما از دو شانس خوبش نهایت
استفاده را برد و دو گل زد .همینکه بازیکنی از
جمع ما مصدوم نشد خیلی مهم است.



بایرن هم به صف مشتریان گرت بیل
اضافه شد

پس از منچستریونایتد و چلسی ،بایرن مونیخ
هم به جمع عالقمندان به فوق ستاره ولزی
رئال مادرید پیوست.
با وجود اینکه فلورنتینو پرز در چند مصاحبه
به صراحت اعالم کرده است که در پایان فصل
با هیچ باشگاهی ب رای فروش گرت بیل وارد
مذاکره نخواهد شد و اینکه بیل ب رای رئال
مادرید ارزش فراوانی دارد اما شایعات در مورد

عالقه تیم های بزرگ اروپایی به بیل همچنان
شنیده می شود.
دیلی میل در گزاشی مدعی شده است که
گواردیوال از مدی ران بایرن خواسته است تا ب رای
جانشینی ریبری با روبن ،روی گرت بیل متمرکز
شوند .پیش از این اخباری مبنی بر تصمیم
منچستری ها ب رای پرداخت  135میلیون یورو
ب رای جذب بیل منتشر شده بود.



منچستریونایتد روی داوید دخیا
قیمت گذاشت

یونایتدی ها از بیم به توافق رسیدن رئال مادرید با
داوید دخیا ،قیمت باالیی روی دروازه بان اسپانیایی
خود گذاشته اند.
مذاکرات دخیا و منچستریونایتد ب رای تمدید قرارداد
هنوز به نتیجه نرسیده و این دروازه بان تاکنون دو
پیشنهاد تمدید را رد کرده است .در آخرین پیشنهاد،
یونایتدی ها پیشنهاد حقوق  270هزار پوندی در
هفته را به دخیا داده بودند.
رئال مادرید از سوی دیگر به شدت عالقمند است تا



ماسکرانو:
آمادگی خودمان را مدیون انریکه هستیم

ونگر:
ویلشر دو سال نباید مصدوم شود

این دروازه بان سابق اتلتیکو را به اسپانیا بازگردانده
و جانشین ایکر کاسیاس کند .دیلی اکسپرس
دیروزگزارش داد که مدی ران منچستریونایتد به
رئالی ها اطالع داده اند که اگر خواهان به خدمت
گرفتن دخیا هستند ،باید مبلغ  60میلیون یورو
هزینه کنند .مبلغی بسیار باال که بعید است
فلورنتینو پرز با آن موافقت کند .همچنین این
احتمال وجود دارد که یونایتدی ها دخیا را وارد
پروسه خرید گرت بیل از رئال مادرید کنند.




چلسی با غلبه بر پاالس،
قهرمان انگلیس شد
دیدار تیم های چلسی و کریستال پاالس دیروز با نتیجه
 0-1به سود چلسی خامته یافت تا این تیم چهارمین
قهرمانی خود در لیگ برتر انگلیس را جشن بگیرد.
چلسی برای قطعی کردن قهرمانی خود به فاصله سه
هفته مانده به انتهای فصل ،به یک پیروزی مقابل
کریستال پاالس نیاز داشت که در نهایت نیز بدان دست
یافت .پاالس که پس از روی کار آمدن آلن پاردیو ،با
کسب نتایج مطلوب به کلی از منطقه سقوط خارج شده
بود ،برای کسب حداقل یک تساوی مقابل چلسی قرار
گرفت .چلسی از دو بازی دشوار قبلی خود مقابل یونایتد
و آرسنال 4 ،امتیاز کسب کرده بود؛ در حالیکه پاالس در
هر دو بازی قبلی خود با شکست از زمین خارج شده بود.
بازی با حمالت چلسی آغاز شد و در هامن دقیقه  ،3دروگبا
روی پاس ویلیان ،می توانست دروازه پاالس را باز کند که
رضبه او را مدافعان دفع کردند 7 .دقیقه بعد ،پاالس هم
خودی نشان داد .ویلفرد زاها فرصت خوبی برای گلزنی
داشت که رضبه او نیز مثری برای میهامن نداشت.

احتمال افزایش سهمیه آسیا به 5

سپ بالتر رئیس فیفا در اجالس هفته گذشته
کنفدراسیون فوتبال آسیا از کشورهای آسیایی
بابت حمایت یک پارچه شان در انتخابات فیفا
تشکر کرد.
بالتر با تاکید بر اینکه هیچ کنفدراسیونی مثل
آسیا تمام آرای خود را به او نداده بود ،از آسیایی
ها خواست حمایتشان را از وی ادامه دهند .بالتر
که در انتخابات آتی فیفا ب رای بار پنجم انتخاب
خواهد شد .احتماال باز هم در رقابت با افرادی

مثل لوئیس فیگو ستاره سابق تیمملی پرتغال
بیشترین رای را به خود اختصاص خواهد داد.
در اجالس آسیایی از بالتر خواسته شد طرح
شیخ احمد کویتی مبنی بر افزایش سهمیه
مستقیم آسیا از  4.5به  5مورد بررسی
قرار بگیرد و رئیس فیفا به طور ضمنی به
کشورهای آسیایی قول داد در اجالس بعدی
حتما به توسعه فوتبال آسیا از این طریق کمک
کند.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کابل ،افغانستان ،کوته سنگی ،سرک سیلو ،مقابل هوتل آریانا ،المدینه مارکیت
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
دو شنبه 14ثور  1394 ،سال چهارم  شماره 829

کشتهشدن  45شورشی
در دو روز گذشته
اطالعات روز :وزارت دفاع
افغانستان با نشر خبرنامهای
میگوید که  45شورشی در
دو روز گذشته در مربوطات
والیتهای غزنی ،هلمند و
خوست از سوی نیروهای اردوی
ملی کشته شدهاند.
در هفتههای اخیر نیروهای امنیتی
افغانستان عملیاتهای پاکسازی
را در والیتهای مختلف کشور
به راه انداختهاند .هدف از این
عملیاتها ،پاکسازی این مناطق
از وجود شورشیان طالب و
آوردن صلح و ثبات خوانده شده
است .در خبرنامهی وزارت دفاع
آمده است که در این عملیات
 45دهشتافگن کشته و  41نفر
دیگر نیز زخمی شدهاند .همچنان
در این عملیات مقداری سالح و
مهمات به دست نیروهای امنیتی
آمده و  14حلقه ماین نیز کشف و
خنثا شدهاند.
به نقل از این خبرنامه ،در نتیجهی
عملیات بدر در ولسوالی گیالن
والیت غزنی 21 ،شورشی کشته

و  14حلقه ماین کشف و خنثا
گردیدهاند .در عملیات پاکسازی
دیگر در مربوطات والیتهای
هلمند و خوست 24 ،شورشی
کشته 41 ،تن زخمی و مقداری
سالح و مهمات نیز به دست آمده
است.
همچنان در خبرنامه آمده که از
اثر انفجار ماین و انداخت سالح
سنگین از طرف شورشیان 4 ،تن
از منسوبان اردوی ملی در نقاط
مختلف کشور کشته شدهاند.
این در حالیست که هر ساله با
آغاز سال جدید و گرمشدن هوا،
شورشیان طالب حمالتشان را
در سراسر کشور افزایش میدهند.
امسال نیز طالبان حملههایشان را
در والیتهای مختلف ،خصوص ًا
والیتهای شمالی ،افزایش
دادهاند .همچنان نیروهای پولیس
و اردوی ملی نیز ضدحمالت و
عملیات پاکسازی را در نقاط
مختلف به راه انداختهاند که در
این عملیاتها ضربههای سنگینی
به طالبان وارد آمده است.
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اعتراض معلوالن از ضایعشدن حقوقشان
اطالعات روز :بیش از صد معلول دیروز
(یکشنبه 13 ،ثور) داخل وزارت کار ،امور
اجتماعی ،شهدا و معلوالن شدند و دروازهی
این وزارت را بستند .آنها خواهان اسکان
در ساختمانهای رهایشی دولتی بر بنیاد
حکم رییس جمهور سابق هستند.
این معلوالن میگویند که دو سال قبل رییس
جمهور کرزی دستور داد که در شهرکها و
بالکهای رهایشی برایشان خانه داده شود.
آنها گفتند که بر اساس این حکم رییس
جمهوری سابق 1200 ،نفر معلول ثبت نام
کرده بودند که نخست  180نفر مستحق
دانسته شده بود که بعدها به  160نفر کم شد
و فع ً
ال هم نمرهها برایشان توزیع نمیشود.
محمدیاسین حقپرست ،رییس سازمان ملی
معلوالن گفت« :بر اساس حکم رياست
جمهورى سابق ،بايد براى ما در بالکهاى
قصبهی شهر کابل خانههاى رهايشى توزيع
شوند؛ اما وزارت کار وامور اجتماعى ما را
فريب ميدهد» .او افزود که آنها این بالکها
را رایگان نه ،بلکه در مقابل پول میخواهند.
آقای حقپرست گفت ،در هر شهرک،
معلوالن و خانوادههای شهیدا ن هفت درصد
حق دارند و باید  30درصد برای آنان نسبت
به مردم عادی تخفیف داده شود ،ولی این
حق آنها تا هنوز برایشان داده نشده است.

همچنان محمدحسن صافی ،رییس شورای
حفاظت از معلوالن گفت« :ما از وطن دفاع
کرديم و دستوپاى خود را از دست داديم.
اسناد داريم که بر اساس حکم رييس جمهور
سابق ،بايد براى ما در شهرکها خانههای
رهایشی داده شود» .آقای صافی افزود
که اکثر معلوالن و وارثان شهیدان اقتصاد
ضعیف دارند و باید حق اینها داده شود .او
از حکومت خواست تا به مشکالت معلوالن
رسیدگی کند.
اما محمدعزیز رسا ،رییس شهدا و معلوالن
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که

 230آپارتمان سهم معلوالن و خانوادهی
شهیدان سال گذشته توزیع شده است .آقای
رسا گفت« :خود معلوالن و وارثان شهدا بر
اساس قرعهاى که تنظیم شده است ،آن را
قبول ندارند و میگویند که این آپارتمانها
باید از طریق نهادهای معلوالن توزیع شوند».
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی
کمیسیون معلوالن و بازماندگان شهدا در
مجلس نمایندگان ،اکنون بیش از  800هزار
معلول و معیوب ،بهشمول  400هزار نابینا،
در افغانستان وجود دارند که از میان آنان 41
درصدشانرا زنان تشکیل میدهند.

