
اتحادیه ی ملی ژورنالیستان:

احضار مسئوالن روزنامه ها، مخالفت آشکار
 با قوانین است

شورشیان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها  گسترش  اثر  از  روز:  اطالعات 

طالب در والیت قندوز، هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شد ند. 

درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در برخی از ولسوالی قندوز از ده روز 

بدین سو ادامه دارد. مقام های محلی والیت قندوز می گویند...

اطالعات روز: وزارت دفاع با نشر خبرنامه ا ی اعالم کرد که در عملیات نیروهای 

امنیتی در دو روز گذشته در والیت های غزنی، قندوز، زابل، خوست، پکتیا، 

فراه و نیمروز، 54 طالب کشته و 37 تن دیگر زخمی شده اند. در خبرنامه آمده 

است که  هدف از این عملیات، پاک سازی این مناطق از وجود شورشیان...

اطالعات روز: دادگاه رسیدگی به پرونده ی متهمان قتل فرخنده  روز گذشته )دو 

شنبه، 14 ثور( در سومین نشست خود اعالم کرد که حکم متهمان قتل فرخنده 

را روز آینده صادر خواهد کرد. در نشست دیروزی دادگاه فرخنده، حمیدالله 

قاصر، دادستان پرونده ی قتل فرخنده در مورد مسئوالن حوزه ی دوم امنیتی کابل 

گفت که آن ها به موقع از رویداد باخبر شده و به محل رویداد رفته اند...

در بیش از سیزده سال گذشته، یگانه دست آورد مهم در 
کشور، تقویت و توسعه ی رسانه ها و آزادی بیان بوده است. 
در این مورد همه موافق اند که در کنار همه ی چالش هایی 
که افغانستان دارد، آزادی بیان از ویژگی های بارز و مثبت 
آن بوده و خبرنگاران با وجود همه ی چالش ها، توانسته اند 

در این عرصه گام های بلندی را بردارند.
کشته شدن بیش از 45 خبرنگار داخلی و خارجی...

مدنی  فعاالن  دانشجویان،  دانشگاه ها،  استادان  از  شماری 
اقدام  به  اعتراض  در  دیروز  خبرنگاران  حقوق  حامیان  و 
»کمیسیون بررسی شکایت ها و تخطی های رسانه ای« مبنی 
بر احضار مسئوالن روزنامه های اطالعات روز، هشت صبح، 
ماندگار، جامعه ی باز و نویسنده ی کتاب »خرد آواره« در برابر 

وزارت اطالعات و فرهنگ گردهمایی کردند.
»وزارت فرهنگ است یا کانون خردستیزی؟ ستیزه با کتاب 

ممنوع، مرده باد جهالت، درود بر دانایی، به شامگاه تمدن...

هم زمان با راه اندازی دادگاه 49 متهم به قتل یک زن افغان 
که توسط اراذل و اوباش ها در کابل کشته شد، این کشور 
 27 فرخنده ی  است.  شده  جمعی  روان کاوی  دست خوش 
نوروز، زجرکش  از  نوزدهم ماه مارچ، دو روز قبل  ساله در 
شد. این رویداد غم انگیز نه تنها توجه رسانه های بین المللی 
را جلب کرد، بلکه تأثیر عمیقی بر مردم افغانستان در داخل 

و خارج از کشور گذاشت. هیلینا ملک یار...
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سال چهارم

هزاران خانواده ی قندوزی مجبور
 به ترک خانه های شان شدند

وزارت دفاع: در دو روز گذشته، 54 
طالب کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند

حکِم متهمان قتل فرخنده روز آینده 
صادر می شود

آزادی بیان 
خط سرخ است

خطرات سیاست های کوته بینانه اقدام بی سند؟
در افغانستان
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افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه ی  روز:  اطالعات 
روز، هشت صبح،  »اطالعات  روزنامه های  مسئوالن  احضار 
بررسی  »کمیسیون  سوی  از  را  ماندگار«  و  باز  جامعه ی 
فرهنگ،  اطالعات  وزارت  رسانه  ای«  تخلفات  و  شکایت ها 

مخالفت آشکار با قوانین خوانده است.
این نهاد »کمیسیون بررسی شکایت ها و تخلفات رسانه ا ی« 
کمیسیون  این  که  می گوید  و  خوانده  غیرقانونی  کاماًل  را 
غیرقانونی از سوی سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطالعات 
برابر  در  حربه ای  عنوان  به  آن  از  تا  شد  حفظ  فرهنگ  و 
نهاد  این  شود.  استفاده  خبرنگاران  و  بیان  آزادی  رسانه ها، 
تأکید می کند که این کمیسیون تا هنوز هیچ گونه مشروعیت 

ندارد.
علی احمد  حضور  که  گفته  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه ی 
کرده،  امضا  روزنامه ها  این  احضاریه های  پای  در  که  فکور 
رسانه ا ی«  تخلفات  و  شکایت ها  بررسی  »کمیسیون  در 
از  پیش  فکور  آقای  نهاد،  این  گفته ی  به  است.  غیرقانونی 
این- تا زمانی که این کمیسیون مشروعیت قانونی داشت- 
حضور  کمیسیون  در  بشر  حقوق  کمیسیون  از  نمایندگی  به 
این  و  نیست  هم  بشر  حقوق  نماینده ی  او  فعاًل  اما  داشت؛ 

کمیسیون نیز مشروعیت قانونی ندارد.

عبداهلل،  عبداهلل  وزیران،  شورای  دیروز  نشست  در  هم چنان 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  که  گفت  حکومت  اجرایی  رییس 
احضار  و  کتاب  جلد  ده ها  ممنوع الخروج کردن  خصوص  در 
و  شکایت ها  بررسی  »کمیسیون  به  روزنامه ها  مسئوالن 

تخلفات رسانه ای«، به شورای وزیران توضیح دهد.
استادان  فرهنگیان،  از خبرنگاران،  تن  در همین حال، صدها 
دانشگاه و فعاالن جامعه ی مدنی دیروز )دوشنبه( در واکنش 
به احضار مسئوالن این روزنامه ها از سوی وزارت اطالعات 
اعتراضی کردند.  این وزارت گردهمایی  برابر  و فرهنگ، در 
معترضان اقدام های اخیر این وزارت را اعمال محدودیت بر 
آزادی بیان و رسان ها همگانی خواندند و از وزیر اطالعات و 

فرهنگ خواستند که از سمتش کناره گیری کند.
باره ی  در  افغانستان  خبرنگاران  مرکز  هم،  سویی  از 
»کمیسیون بررسی شکایت ها و تخلفات رسانه ا ی« می گوید، 
پیگیری شکایت ها از طریق کمیسیونی که فعالیت آن مطابق 
به قانون نیست، غیرقانونی و وسیله ای برای اعمال فشار بر 
و  اطالعات  وزارت  از  نهاد  این  هم چنان  می باشد.  رسانه ها 

فرهنگ خواست که از شکایت خود منصرف شود.
مسئوالن چهار روزنامه از سوی وزارت اطالعت و فرهنگ، 
با  کار  این  و  شدند  احضار  مطبوعات  آزادی  جهانی  روز  در 

انتقادهای گسترده ای از سوی نهادهای رسانه ای همراه شد.
نشر  با  جمهوری  ریاست  دفتر  که  حالی ست  در  این 
از  »یکی  را  رسانه ها  و  مطبوعات  آزادی  خبرنامه ای، 
گفته  و  دانسته  افغانستان«  اساسی  قانون  بزرگ  ارزش های 
بیان  آزادی  بیش تر  هرچه  تقویت  و  حفاظت  به  دولت  که 

متعهد است.
و  اطالعات  وزارت  اخیر  اقدام  به  واکنش  در  روزنامه ها  این 
برخی  و ممنوع الخروج کردن  بر ممنوع التوزیع  مبنی  فرهنگ 
از کتاب های تاریخی و علمی، مطالب طنزی و انتقادی ای را 
به نشر رساندند که این وزارت آن را توهین آمیز خوانده است.

این  که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  باری 
در  او  است.  افراد  از  برخی  به  توهین  بلکه  نه،  طنز  مطالب 
چیزی  از  این که  بدون  من  از  که  گفت  خبری  نشست  یک 
خبر داشته باشم، انتقاد شده و این روزنامه ها در مطالب خود 

به کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای نیز توهین کرده اند.
اما مسئوالن این روزنامه ها می گویند که در مطالب نشرشده 
غیرقانونی خواندن  با  آن ها  است.  نشده  توهین  هیچ کسی  به 
اقدام  این  که  گفتند  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این 
در  و  می کند  محدود  را  آن ها  حرفه ای  کارهای  زمینه ی 

نشست این وزارت حضور نیافتند.

درگیری ها  گسترش  اثر  از  روز:  اطالعات 
در  طالب  شورشیان  و  امنیتی  نیروهای  میان 
والیت قندوز، هزاران خانواده مجبور به ترک 
نیروهای  میان  درگیری  شد ند.  خانه های شان 
امنیتی و طالبان در برخی از ولسوالی قندوز از 

ده روز بدین سو ادامه دارد.
مقام های محلی والیت قندوز می گویند که بر 
از  بیش  این والیت،  در  درگیری  افزایش  اثر 
4600 خانواده  خانه های شان را ترک گفته و به 

مناطق امن پناه برده اند. به گفته ی مقام های 
امام  ولسوالی های  از  افراد  این  والیت،  این 
صاحب، چهاردره و قلعه ی زال هستند که در 
چند روز اخیر درگیری شدیدی در این مناطق 

جریان دارد.
گفته می شود که بیش تر آواره  ها به شهر قندوز 
آمده و شماری از آن ها در مناطق امِن نزدیک 
رییس  برده اند.  پناه  خود  ولسوالی های  به 
اداره ی مهاجران والیت قندوز گفته است، در 

روزهای اخیر بیش از 4000 درخواست کمک 
مهاجران  امور  ریاست  در  افراد  این  سوی  از 

این والیت به ثبت رسیده اند.
کرد ند  اعالم  امنیتی  نیروهای  پیش  روز  سه 
را  خانه های شان  مناطق  این  باشندگان  که 
به  بروند.  امن تر  مناطق  به  و  بگویند  ترک 
گفته ی باشندگان محل، درگیری در مناطقی 
تا  چهاردره  و  صاحب  امام  ولسوالی های  از 
کنون جریان دارد و گفته می شود که ممکن 

است در روزهای آینده شمار آواره  های ناشی 
از جنگ در این مناطق افزایش یابد.

کرد  اعالم  دفاع  وزارت  دیروز  هم،  سویی  از 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  در  که 
شورشیان طالب در ولسوالی امام صاحب 15 
شورشی کشته و 5 تن دیگر زخمی شده اند. به 
ولسوالی  قریه ی  چندین  وزارت،  این  گفته ی 
پاک سازی  شورشیان  وجود  از  صاحب  امام 

شده اند.

اطالعات روز: وزارت دفاع با نشر خبرنامه ا ی اعالم کرد که در 
عملیات نیروهای امنیتی در دو روز گذشته در والیت های غزنی، 
قندوز، زابل، خوست، پکتیا، فراه و نیمروز، 54 طالب کشته و 37 

تن دیگر زخمی شده اند.
در خبرنامه آمده است که  هدف از این عملیات، پاک سازی این 
این  از وجود شورشیان مسلح و آوردن صلح و ثبات در  مناطق 
شاهین  عملیات  نتیجه ی  در  خبرنامه،  از  نقل  به  والیت ها ست. 
قندوز، 15 طالب کشته، 5 تن  امام صاحب والیت  در ولسوالی 
زخمی و 4 نفر دیگر بازداشت شده اند. خبرنامه افزوده است که در 

اربا ب خیل  این عملیات قریه های نغمه بازار، نو آباد، خوش محمد، 
و الف بیردی این ولسوالی از وجود شورشیان مسلح پاک سازی 

شده اند. 
هم چنان در عملیات دیگری در والیت زابل، 26 طالب کشته و 
23 تن دیگر زخمی شده اند. به نوشته ی خبرنامه، در این عملیات 
در والیت های خوست، پکتیا، فراه و نیمروز، 12 تن کشته و 9 

تن دیگر نیز زخمی شده اند.
وزارت دفاع می گوید که در این عملیات مقدار زیادی جنگ افزار 
کشف  نیز  ماین  حلقه   34 و  افتاده  امنیتی  نیروهای  دست  به 

 6 عملیات  جریان  در  وزارت ،  این  گفته ی  به  شده اند.  خنثا  و 
و  ماین  انفجار  اثر  از  مختلف  مناطق  در  ارتش  نیروهای  از  نفر 
اخیر  هفته های  در  شده اند.  کشته  دشمن  سنگین  شلیک سالح 
نقاط  در  را  خود  عملیات  طالب  شورشیان  هوا  گرم شدن  با  و 
مختلف کشور افزایش داده و چندی پیش این گروه اعالم کرد 
و  دولتی  مقام های  بر  »عزم«  نام  زیر  را  جدیدی  عملیات  که 
نیروهای امنیتی افغانستان آغاز خواهد کرد. هم چنان این روزها 
درگیری های  قندوز،  خصوصًا  افغانستان،  شمال  والیت های  در 

شدیدی میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب جریان دارند.

پرونده ی  به  رسیدگی  دادگاه  روز:  اطالعات 
شنبه،  )دو  گذشته  روز  فرخنده   قتل  متهمان 
14 ثور( در سومین نشست خود اعالم کرد که 
صادر  آینده  روز  را  فرخنده  قتل  متهمان  حکم 

خواهد کرد.
حمیداهلل  فرخنده،  دادگاه  دیروزی  نشست  در 
قاصر، دادستان پرونده ی قتل فرخنده در مورد 
که  گفت  کابل  امنیتی  دوم  حوزه ی  مسئوالن 
محل  به  و  شده  باخبر  رویداد  از  به موقع  آن ها 
از امکانات و صالحیت های  اما  رویداد رفته اند؛ 

وظیفه  ای شان استفاده نکرده اند.

به  را  پرونده  این  متهمان  دادگاه،  دادستان 
قتل  اصلی  » عامالن  کرد:  تقسیم  گروه  سه 
وظیفه ی  انجام  در  که  مأمورانی  فرخنده، 
مأمورانی  هم چنین  و  کرده اند  غفلت  خود 
استفاده  وظیفه  در  خود  صالحیت های  از  که 

نکرده اند«.
اتهام  به  گذشته  سال  حوت   28 در  فرخنده 
شاه  مسجد  پیش  در  قرآن  سوزاندن  واهی 
دو شمشیره ی کابل و در نزدیکی مقر فرماندهی 
افراد  سوی  از  کابل  پولیس  دوم  حوزه ی 
خشمگین به قتل رسید و جسدش سوزانده شد. 

) یک شنبه،  فرخنده   دادگاه  نشست  دومین  در 
افسر  دو  بازداشت  دادگاه حکم  قاضی  ثور(   13

حوزه ی دوم پولیس کابل را صادر کرد.
کشف  مسئول  و  رییس  مدافِع  وکیل های  اما 
رد  را  دادستان  ادعاهای  پولیس  دوم  حوزه ی 
آن ها  با  دادستان  برخورد  که  گفتند  و  کردند 
موکالن  برائت  خواهان  و  بوده  »سلیقه ای« 

خود شدند.
نشست   سه روزه ی دادگاه بررسی قتل فرخنده 
خانواده ی  اعضای  حضور  بدون  کابل،  در 
قاضی  مجددی،  صفی اهلل  شد.  برگزار  فرخنده 

آن ها مشخص  عدم حضور  دلیل  گفت،  دادگاه 
در  فرخنده  خانواده ی  مدافع  وکیل  اما  نیست. 
بخشی از سخنان خود در دادگاه گفت، موکالن 
او می خواهند صرف عدالت اجرا شود و در پی 

نیستند. انتقام 
فرخنده گفت،  خانواده ی  مدافع  هم چنان وکیل 
راننده ای که جسد فرخنده را زیر موترش کرده 
که  حالی ست  در  این  شود.  بازداشت  باید  بود، 
ریاست عمومی امنیت ملی نزدیک به دو هفته 
در  را  شخص  این  که  بود  کرده  اعالم  پیش 

والیت کاپیسا بازداشت کرده است.

کارمندان  موتر  بر  دیروز  انتحاری  حمله ی  در  روز:  اطالعات 
دادستانی کل در غرب کابل، یک نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی 

شدند.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله حمله ی انتحاری بر 
رویداد  این  و گفت،  تأیید کرد  را  دادستانی  کارمندان  موتر حامل 
سناتوریم  منطقه  ی  در  گذشته  روز  صبح  هشت  ساعت  حوالی 
او،  گفته ی  به  افتاد.  اتفاق  افغانستان  کل  دادستانی  کوچه ی  در 

انتحارکننده با پای پیاده، مواد انفجاری همراهش را در این منطقه 
رضایت بخش  را  زخمی شدگان  وضعیت  دانش  آقای  داد.  انفجار 

خواند و گفت، تمام آن ها به شفاخانه انتقال داده شده اند.
سخنگوی  گرفته اند.  عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان 
طالبان می گوید که یک حمله کننده ی انتحاری بر یک موتر حامل 
نفر  از ده  این حادثه بیش  کارمندان دادستانی حمله کرده که در 

کشته و زخمی شده اند.

گروه طالبان پیشتر از آغاز حمالتی زیر نام »عزم« خبر داده و گفته 
بودند که مرکزهای نظامی، مقام های دولتی و تجمعات نظامی را 

هدف قرار می دهند.
در همین حال، و زارت داخله اعالم کرد که هدف از این حمله ها  در 
مناطق پرتجمع توسط شورشیان طالب، ایجاد ترس و هراس میان 
مردم افغانستان است و آن ها توان مقاومت رو در رو با نیروهای 

امنیتی افغانستان را ندارند.

2
اتحادیه ی ملی ژورنالیستان:

احضار مسئوالن روزنامه ها، مخالفت آشکار با قوانین است

هزاران خانواده ی قندوزی مجبور به ترک خانه های شان شدند

وزارت دفاع: 
در دو روز گذشته، 54 طالب کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند

حکِم متهمان قتل فرخنده روز آینده صادر می شود

حمله ی انتحاری بر موتر کارمندان دادستانی، 
11 کشته و زخمی برجا گذاشت

آیا بدخشان 
وزیرستان دوم می شود؟

هادی صادقی
از دو روز بدین سو خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت امنیتی در 
ولسوالی وردوج والیت بدخشان به گوش می رسند. روز گذشته 
نیروهای  قرارگاه  دو  و  پاسگاه  هفت  که  کرد ند  ادعا  طالبان 
خود  تصرف  به  سنگین  جنگ افزار    زیادی  مقدار  با  را  امنیتی 
در آورده اند؛ هرچند که این خبر از سوی نهادهای امنیتی تأیید 
طالبان  توسط  که  ارتش  سرباز   16 جسدهای  هم چنان  نشد. 
آورده  بدخشان  والیتی  شفاخانه ی  به  شده اند،  کشته  مسلح 
شدند. در گزارشی دیگر، برخی از نمایندگان و مقام های محلی 
دوصد  از  بیش  با  مخابراتی  ارتباطات  که  گفتند  بدخشان  در 
با جنگ جویان طالب بودند را  نبرد  سرباز پولیس که مصروف 
از دست داده و این سربازان الدرک هستند. البته این مورد را 
وزارت امور داخله تأیید نکرد؛ اما نمایندگان مردم بدخشان در 

مجلس نمایندگان از این موضوع با نگرانی یاد کرد ند. 
اوضاع نگران کننده و خطرناکی در بدخشان و دیگر والیت های 
داخلی  جنگ جوی  هزاران  است.  جریان  در  افغانستان  شمالی 
شمال  والیت های  به  داعش  و  طالب  پرچم  تحت  خارجی  و 
کشور هجوم برده و سرگرم نبرد و برنامه ریزی جنگ جدی با 
جنگ جویان  این  می باشند.  والیت ها  این  در  امنیتی  نیروهای 
هفته ی گذشته تا شش کیلومتری مرکز والیت قندز رسیدند و 
جنگ های شدید و پر هزینه ای را با نیروهای امنیتی افغانستان 
نظامی  عملیات  با  امنیتی  نیروهای  که  هرچند  دادند.  انجام 
محکم در قندوز، آن ها را از بخش های مهم این والیت بیرون 
اما جنگ قندوز  بر آن ها وارد کردند؛  تلفات سنگینی  راندند و 
نشان داد که تروریستان در شمال افغانستان به شدت قوی اند 
و حضور آن ها نگران کننده است. جنگ قندوز هشدار جدی ای 
و  امنیتی  کالن  بازی  آشکار  نشانه ی  و  افغانستان  دولت  به 
سیاسی برای تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور 
شمال،  در  طالب  جنگ جویان  که  ساخت  ثابت  امر  این  بود. 
نظامیان  عملیات  در  که  نیستند  متواری  پابرهنه ی  سرباز  چند 
افغانستان و پاکستان از دوسوی مرز متواری و از بی پناهی به 
شمال افغانستان آمده باشند، بلکه آن ها با تجهیزات نظامی و 
برنامه ی  یک  تطبیق  برای  منظم  جنگی  و  عملیاتی  برنامه ی 
افغانستان  والیت های شمالی  به  سیاسی  و  استخباراتی  کالن 

هجوم آورده اند.
در این جنگ تنها طالبان از جنوب حضور ندارند، بلکه صدها 
میانه ای، چچنی، چینی، عرب  آسیای  از کشورهای  تروریست 
شمال  والیت های  در  همه  افغانستان  غرب  از  تروریستانی  و 

افغانستان تجمع کرده اند. 
در  آنچه  از  جمهوری  ریاست  ارگ  و  ملی  امنیت  شورای 
آگاهی  آن  پرده ی  پشت  بازی های  و  است  جریان  در  شمال 
با آن با سستی و اغماض عمل  ارتباط  اما متأسفانه در  دارند؛ 
بی کفایتی  و  تروریستان  سرکوب  در  حکومت  تعلل  می کنند. 
پولیس  و  ارتش  بلند پایه ی  فرماندهان  و  مسئوالن  از  شماری 
در والیت های شمال افغانستان، باعث شده تا تروریستان برای 
اطمینان و قدرت مندانه عمل  با  بزرگ شان  برنامه های  تطبیق 

کنند.
که  شد  سبب  فرماندهان  این  از  شماری  غفلت  و  بی کفایتی 
و  بیفتند  طالبان  دست  به  ارتش  و  پولیس  سرباز شجاع  ده ها 
و  بی کفایت  فرماندهان  هنوز  بی رحمانه کشته شوند. حکومت 
مسئولیت نشناسی را که سبب وقوع فاجعه در بدخشان گردیدند، 
مورد بازپرسی قرار نداد و هنوز هم این افراد در پست های شان 

مستقر هستند. 
حکومت و نهادهای امنیتی باید وضعیت والیت های شمال را 
مسئولیت نشناس  فرماندهان  کنند.  تعقیب  بیداری  و  جدیت  با 
و بی کفایت باید از فرماندهی پولیس و ارتش در شمال کشور 
با تروریستان  با عزم جدی  برکنار شوند و حکومت قاطعانه و 
مقابله کند. تعلل و سستی حکومت در سرکوب و برخورد جدی 
با جنگ جویان داخلی و خارجی در والیت های شمالی کشور، 
از  جنگ  جغرافیای  تغییر  کالن  برنامه ی  که  می دهد  اجازه 
این پروژه باب  جنوب به شمال به راحتی تطبیق شود. تطبیق 

جنگ تازه ای را در افغانستان خواهد گشود.
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دست آورد  یگانه  گذشته،  سال  سیزده  از  بیش  در 
مهم در کشور، تقویت و توسعه ی رسانه ها و آزادی 
که  اند  موافق  همه  مورد  این  در  است.  بوده  بیان 
دارد،  افغانستان  که  چالش هایی  همه ی  کنار  در 
آزادی بیان از ویژگی های بارز و مثبت آن بوده و 
خبرنگاران با وجود همه ی چالش ها، توانسته اند در 

این عرصه گام های بلندی را بردارند.
کشته شدن بیش از 45 خبرنگار داخلی و خارجی 
به  به سادگی  ارزش  این  که  مدعاست  این  مؤید 
دست نیامده که به دستور هر مقام دولتی، به شمول 
آزادی  گردد.  محدود  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر 
بیان به حیث یک ارزش مهم، از حمایت مردم و 
بنیاد ماده ی  جامعه ی جهانی برخوردار است و بر 
حقوق  از  ارزش  این  اساسی،  قانون  سی وچهارم 

اساسی شهروندان کشور می باشد.
هم چنان قانون رسانه های همگانی، میکانیزم تأمین 
 10 از  بیش  امروزه  و  کرده  مشخص  را  حق  این 
و  خبری  گزارشگران  به شمول  رسانه  گر،  هزار 
تحقیقی، مدیرمسئوالن، عکاسان خبری، گویندگان، 
شغل  این  مشغول  و...  تهیه کنندگان  گردانندگان، 

شریف اند.
به  هرچند  کرزی،  جمهور  رییس  حکومت  در 
به  نشد،  رسیدگی  خبرنگاران  قتل  پرونده های 
اثر  ترتیب  رسانه ها  و  خبرنگاران  شکایت های 
لحاظ  از  رسانه ها  برای  الزم  تسهیالت  نشد،  داده 
تدوین  خوب-  و  باکیفیت  قوانین  مانند  حقوقی- 
نشد، از لحاظ امنیتی دایره ی کاری خبرنگاران در 
اقتصادی  لحاظ  از  بود،  محدود  والیت ها  مراکز 
برای  تساوی  اصل  نظرداشت  در  با  یارانه هایی 
اراده ی  سیاسی  لحاظ  از  و  نشد  داده  رسانه ها 
فراقانونی وجود  اعمال محدودیت  بر  مبنی  دولت 
رییس  چالش ها،  این  همه ی  وجود  با  اما  داشت؛ 
جمهور کرزی بارها به باد نقد و انتقاد رسانه ها قرار 
گرفت و طنزهای تلخی از طریق رسانه های چاپی 
رییس  اما  دادند؛  قرار  هدف  را  ایشان  دیداری  و 
هیچ   از  مستقیم  و  رسمی  طور  به  کرزی  جمهور 
رسانه ای شاکی نشد و دستور مورد پیگرد قانونی 
قراردادن هیچ نویسنده، خبرنگار و مدیرمسئولی را 

صادر نکرد.
همیشه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  بدبختانه  اما 
صدر  سعه ی  تنها  نه  که  است  داشته  متصدیانی 
کرزی را نداشتند، بلکه خود را مقدس تر از دیگران 
می پنداشتند و به همین دلیل، بارها دست رسانه ها 
و خبرنگاران در گریبان وزیران اطالعات و فرهنگ 
بوده است. یک دور تصدی آقای خرم و دو دور 
بود  ناگواری  و  تلخ  آقای رهین، روزهای  وزارت 

به  کشور  رسانه های  و  مطبوعات  تاریخ  در  که 
ثبت رسیده اند.

کرد  تالش  وزارتش  دوران  در  خرم  عبدالکریم 
را  واژگان  جنگ  و  شوند  محدود  رسانه ها  که 
لوحه های  برخی  نرسید.  به جایی  اما  کرد؛  آغاز 
تغییر  خواست  را  وزارت  آن  رسمی  اداره های 
که  شد  مواجه  جدی  واکنش های  با  اما  دهد؛ 

مجبور به عقب نشینی گردید.
زیر  سانسور،  برای  رهین  دکتر  تالش های 
نشدند،  واقع  مؤثر  تنها  نه  گوناگون،  عنوا ن های 
و  شد ند  او  از  رسانه ها  انزجار  سبب  بلکه 
خبرنگاران حتا از حضور در نشست های خبری  

او خودداری می  کردند.
برابر  در  خرم  و  رهین  پرونده سازی های 

خبرنگاران، نه تنها به سود تقویت اقتدارشان تمام 
و  حکومت  میان  فاصله  تا  شد  سبب  بلکه  نشد، 

رسانه ها عمیق تر گردد.
است،  رسیده  جهانی  باری  به  نوبت  که  اکنون 
در  و  کرده  عمل  اسالف شان  از  ناشیانه تر  ایشان 
سوم می ) روز جهانی آزادی مطبوعات( که شعار 
آن »بگذارید رسانه ها رشد کنند« بود، جلب نامه  ی 
هنوز  تا  که  کمیسیونی  سوی  از  روزنامه  چهار 
آزادی  جشن  و  می شود  صادر  است،  غیرقانونی 
خبرنگاران  و  روزنامه نگاران  کام  به  را  مطبوعات 

تلخ می  سازد.
بدتر از همه این که برای توجیه این اقدام عجوالنه، 
همان  شام  خبری  نشست  در  جهانی  باری  آقای 
حرمت  هتک  را  روزنامه  چهار  مطالب  نشر  روز، 

و توهین خواند.
ما انتظار داشتیم که آقای جهانی این جلب نامه ها را 
رد کند و خواستار همکاری رسانه ها در روزهای 
به  هم  باز  این که  نه  گردد،  مأموریتش  نخست 
فاصله  ایجاد  که سال ها سبب  وسیله ی کمیسیونی 
خود  از  دفاع  به  شده ،  رسانه ها  و  وزارت  میان 

برخیزد.
حداقل برای رفع کدورت خبرنگاران و برای ایجاد 
فضای همکاری هم ایشان نباید اصرار می  کردند که 

نامه های یاد شده قانونی اند.
از آقای جهانی باید پرسید که آیا شما الزم ندیدید 
که از روز جهانی آزادی مطبوعات با برگزاری محفل 
باشکوهی تجلیل می  کردید تا جلب مدیرمسئوالن 
روزنامه هایی که به باور شما یا برخی های دیگر بر 

ساحت مقدس تان تجاور کرده اند؟
توصیه ی مهم برای وزارت اطالعات و فرهنگ این 
است که در وضعیت حساس کنونی با چنین مسایل 
با سعه ی صدر برخورد کرده، بگذارد که سربازان 
این که در شهر های  نه  برزمند،  ما در جبهات گرم 
در  سیاسی  و  قومی  رسانه ای  جنگ های  بزرگ، 
کتاب،  عنوان  چندین  ممنوع الخروج کردن  بگیرند. 
را  سیاسی  و  قومی  فرهنگی ،  درگیری های  آغاز 
سبب شده و مسؤلیت این تنشنج به دوش ایشان 

خواهد بود.
سرخ  بیان« خط  »آزادی  که  گفت  باید  فرجام  در 
پیشین هرازگاهی  که وزیران  و همان طوری  است 
به نحوی آزادی بیان را مورد تعرض قرار دادند و 
با واکنش های تند جامعه ی رسانه ای مواجه شدند؛ 
شود،  تعرض  حق  این  به  هرگاه  نیز  این  از  پس 
رسانه ها به این خودآگاهی و انسجام رسیده اند که 
از حق خود دفاع کنند. جهت آزادی بیان به پیش 

است و دیگر هرگز به عقب بر نخواهد گشت.
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باشد،  داشته  را  کسی  زور  و  عنوان  و  مقام  پروای  آن که  بی  شاعر 
می فرماید:

از بس که بی شعوری و شعرت خوشیدنی ست!
چایی که تو ریزی به واهلل نوشیدنی ست!

آن گونه که از شعر تو معلومه انفالق
هر واسکتی که امر کنی، آری پوشیدنی ست!

انواع شاعر  ما  راست می گوید.  نیست که شاعر  معنا  این  به  البته  این 
داریم؛ مثاًل شاعری که همه ی دانشش را وقف توصیف حیوانات کرده 

و می گوید:
بز را ببین! حقیقت طنازی است و بس

پوشیده نیست این هنر بر هیچ خرمگس
خر را ببین! الهی که عمرش دراز باد!

خرعنگ را ببین! به به به به به این نفس!
از  خوب ممکن است دنیا و خیال این دست شاعران، به کلی متفاوت 
دنیای ما یا شاعران دیگر باشد. حاال چه فرق می کند یک آدم دنیای 
خودش را داشته باشد؟ او که ضرری به ما نمی رساند. آزادی بیان حکم 
نکرده،  را خر فرض  مثاًل یک ملت  وقتی که  تا  را  این شاعر  می کند 
ما  دار  از  او که  بگذاریم در وصف خر، هرچه شعر می سراید، بسراید. 
نمی خورد. خودش برای خودش دارد و نوشش باد. اما اگر روزی آمد 

و گفت :
ای خلق قهرمان! الهی که خر شوید

نرها ماده و مؤنث ها نر شوید
گر عاشقید به اسوه ی آواز، قناری

از حال تا قیامت کبرا، کر شوید
می بینید که این جا شاعر  پا را از گلیمش فراتر نهاده و به مردم توهین 
و  این شاعر گرفت  گلوی  از  باید  زمان  در همین  است. درست  کرده 
که  آن گونه  هر  تا  نیستیم  تو  مایملک  جزو  ما  دل!  عزیز  نه  که  گفت 
از طرف دیگر، هرچه  ارضا  کنیم.  را  تو  برقصیم، بچرخیم و  خواستی، 
اجازه  تو  به  ما  باز  بدهی،  جلوه  نیچریست  یا  طبیعی  ما  نزد  را  خود 
نمی دهیم. همین گونه فرض کنید، اگر یک نفر دیگر که شاعر نیست 
و خیلی هم دولتی و حکومتی است، بیاید و بر شعور جمعی یک جامعه 
بتازد، مردم حق دارد او را بفشارد و بگوید که مقام تو دلیل نمی شود 
خرد یک جامعه را انحصار کنی. عنوان تو هرگز به معنای آن نیست 

که جامعه را خدای نخواسته شتر فرض کنی.
یکی از انواع شاعری، ممکن است این گونه باشد که شاعر میل شدید 
است  کند. ممکن  انتحار  را  روزی خودش  دارد  دارد. دوست  به خون 
انتحار  را  تا خودم  الهی توفیق حاصل کن  پیش خدایش دعا کند که 
نفر  حد اقل صد  دارم  دوست  می شوم،  نابود  خودم  این که  کنم، ضمن 

دیگر را نیز نابود کنم. مثاًل به ابیات زیر توجه کنید:
باری به من اجازه دهید انتحار کنم
یک شهر را شبیه شبم تارومار کنم

گیرم به دست دکمه ی یک بشکه بمب را
مریم تیر شود و من، انفجار کنم

در خصوص این نوع شاعران، توصیه ی الزم این است که احتیاط کنیم 
و چیزی نگوییم؛ چون ممکن است مریم را ول کرده دنبال ما بگردند. 
هرگز  است  ممکن  اند.  تروریست  رسمًا  این ها  که  است  ذکر  به  الزم 
انتحار نکنند، بلکه یک زندگی تجملی مملو از مریم بازی  خودشان را 
داشته باشند و مریم های فراوانی هم در خوابگاه و بارگاه شان به زور 
شوند.  شاعران  این دست  هوس های  آزمایشگاه  تا  باشند  شده  آورده 
در  انتحار  برای  انگیزه  ایجاد  می کند،  تهدید  را  جامعه  که  اما خطری 
ذهن افراد دیگر است )حاال نگویید که هیچ کسی بی شعور نیست. پس 
باید  شاعران  این دست  این رو،  از  می شود؟(   کجا  از  انتحاری  این همه 

هرچه زودتر توقیف شوند.
و  کرد  تعریف  این جا  در  را  شاعران  انواع  تمام  نمی توان  هرچند 
به  هم  را  دیگرش  نوع  یک  اما  گرفت؛  خوانش  به  را  تذکره ی شان 
یکی  دیگر!  روزهای  و  روزها  برای  باشد  بقیه اش  و  می گیرم  معرفی 
از انواع شاعران، شاعرانی  اند که تعریف شان در مصرع های زیر آمده:

کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی
بگو آیا هنوز هم تو وکیل پارلمان مانی؟

چرا رای دادی به آقا؟ که آقا دشمن رای است
به زیر آر دشمن رای را، به واهلل که تو میتانی!

اگر از این توان خویش، نگیری بهره ی الزم
دیگر با چه رویی خود را میان ما می چالنی؟

خبرنگار ناراضی

ما و انواع شاعر

هادی دریابی

آزادی بیان خط سرخ است
صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان )نی(

آیا  که  پرسید  باید  جهانی  آقای  از 
شما الزم ندیدید که از روز جهانی 
آزادی مطبوعات با برگزاری محفل 
باشکوهی تجلیل می  کردید تا جلب 
به  که  روزنامه هایی  مدیرمسئوالن 
بر  دیگر  برخی های  یا  شما  باور 

ساحت مقدس تان تجاور کرده اند؟
وزارت  برای  مهم  توصیه ی 
که  است  این  فرهنگ  و  اطالعات 
در وضعیت حساس کنونی با چنین 
برخورد  صدر  سعه ی  با  مسایل 
در  ما  سربازان  که  بگذارد  کرده، 
این که  نه  برزمند،  گرم  جبهات 
جنگ های  بزرگ،  شهر های  در 
رسانه ای قومی و سیاسی در بگیرند. 
عنوان  چندین  ممنوع الخروج کردن 
فرهنگی ،  درگیری های  آغاز  کتاب، 
و  شده  سبب  را  سیاسی  و  قومی 
مسؤلیت این تنشنج به دوش ایشان 

خواهد بود.
»آزادی  که  گفت  باید  فرجام  در 
بیان« خط سرخ است و همان طوری 
به  هرازگاهی  پیشین  وزیران  که 
تعرض  مورد  را  بیان  آزادی  نحوی 
تند  واکنش های  با  و  دادند  قرار 
جامعه ی رسانه ای مواجه شدند؛ پس 
از این نیز هرگاه به این حق تعرض 
شود، رسانه ها به این خودآگاهی و 
خود  حق  از  که  رسیده اند  انسجام 
به  بیان  آزادی  جهت  کنند.  دفاع 
پیش است و دیگر هرگز به عقب بر 

نخواهد گشت.



دانشجویان،  دانشگاه ها،  استادان  از  شماری 
خبرنگاران  حقوق  حامیان  و  مدنی  فعاالن 
»کمیسیون  اقدام  به  اعتراض  در  دیروز 
رسانه ای«  تخطی های  و  شکایت ها  بررسی 
روزنامه های  مسئوالن  احضار  بر  مبنی 
ماندگار،  صبح،  هشت  روز،  اطالعات 
»خرد  کتاب  نویسنده ی  و  باز  جامعه ی 
آواره« در برابر وزارت اطالعات و فرهنگ 

گردهمایی کردند.
»وزارت فرهنگ است یا کانون خردستیزی؟ 
جهالت،  مرده باد  ممنوع،  کتاب  با  ستیزه 
درود بر دانایی، به شامگاه تمدن پایان دهید، 
استعفا  خرد ستیز  وزیر  ممنوع،  سانسور 
استعفا، افغانستان را قبرستان کتاب نسازید، 
آزادی  و  نمیشه  بی امیری  اندیشه  آزادی 
بودند  شعارهایی  نمیشه«  جهانی  با  اندیشه 

که معترضان آن  را با خود حمل می کردند.
جواد سلطانی، استاد دانشگاه و روزنامه نگار 
و یکی از این معترضان می گوید که وزارت 
و درک  انحطاط  فرهنگ دچار  و  اطالعات 
و  است   فرهنگ  از  وارونه  و  مخدوش 
کارمندان آن از درک الزم از فرهنگ، به  ویژه 
کنونی  وضعیت  در  فرهنگی  پیچیدگی های 
به  نیستند.  برخوردار  افغانستان،  جامعه ی 
گفته ی سلطانی، نیروهای آماتور این وزارت 
و  دارند   فرهنگ  حوزه ی  به  سیاسی  نگاه 
تحمیل فرهنگی، نتیجه  ای جز فاجعه ندارد.

استبداد  بازگشت  از  آقای سلطانی هم چنان 
در  فرهنگی  انسداد  و  فرهنگ  حوزه ی  در 
برای  نوستالژیک  حس  نوعی  و  کشور 
افغانستان  در  تک صدا  جامعه ی  بازتولید 
ابراز نگرانی کرد. جواد سلطانی افزود، نباید 
صدساله ی  چند  تجربه ی  که  بدهیم  اجازه 

استقرار جامعه ی تک صدایی تکرار شود.
ضمن  رسانه ها،  بازار  بین المللی  نهاد 
محکوم کردن این اقدام، وزارت اطالعات و 
فرهنگ را متهم به آزادی ستیزی و سانسور 
آزادی کرد. این نهاد می گوید که کمیسیون 
رسانه ای  تخطی های  و  شکایت ها  بررسی 
و  است  بین المللی  اصول  و  قانون  خالف 
این  این  به  پاسخ دهی  به  مجبور  رسانه ها 

کمیسیون نیستند.
جریان چیست؟

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حوزه ی 
یا جوزا  ثور  ماه  در  همه ساله  فارسی،  زبان 
آثار  و  می شود  برگزار  ایران  پایتخت  در 
افغانستان،  به ویژه  فارسی زبان،  نویسندگان 
تاجیکستان و ایران، در آن به نمایش گذاشته 
نمایشگاه،  این  برگزاری  از  پیش  می شوند. 

وزارت  خارجی  نشرات  ارزیابی  کمیسیون 
اطالعات و فرهنگ، اجازه ی نمایش چندین 
عنوان کتاب  را در این نمایشگاه نداد و این 
ممنوع الخروج  و  ممنوع التوزیع  را  کتاب ها 

قرار داد.
با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این 
روبه رو  کشور  رسانه های  از  شماری  انتقاد 
شد. هم چنان در واکنش به این اقدام، علی 
که  آواره«  »خرد  کتاب  نویسنده ی  امیری، 
یکی از کتاب های ممنوع الخروج است، این 
کار وزارت فرهنگ را »تحقیرکننده« دانست 
و نوشت که »کتاب خرد آواره دو سال پیش 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مجوز  با 
مشکل  هیچ گونه  و  شده  نشر  کشور  داخل 

قانونی ندارد.«
چندین  در  هم زمان  امیری  علی  نوشته ی 
آن،  دنبال  به  شد.  نشر  کشور  رسانه ی 

تخطی های  و  شکایت ها  بررسی  کمیسیون 
رسانه ای احضارنامه ای برای مسئوالن چهار 
را  روزنامه ها  این  انتقاد  و  فرستاد  روزنامه  

توهین آمیز خواند.
مسأله چیست؟

نجیبه مرام، رییس نشرات وزارت اطالعات 
را  کتاب ها  این  ممنوعیت  دلیل  فرهنگ  و 
در  ملی«  ارزش های  مطالب »خالف  وجود 

آن دانست.
مدنی  فعاالن  از  یکی  بشرمل،  عظیم  اما 
به  ربطی  آواره  خرد  کتاب  که  می گوید 
مسایل ملی ندارد؛ زیرا در آن از افغانستان 
بحث نشده است تا به »ملت و ملی« ارتباط 
آواره  خرد  در  می افزاید  بشرمل  کند.  پیدا 
از خرد  فلسفی، بحث  به عنوان یک کتاب 
زوال  و  که ظهور  است  تبارشناسی خرد  و 
اسالم را تحت بررسی قرار می دهد و این که 
چطور خرد و فلسفه از یونان به جهان اسالم 
انتقال پیدا کرده و چگونه افول کرده است. 
چه  کسانی  انحطاط  عوامل  این که  هم چنان 

اند و چه کسانی باعث کج فهمی شده اند.
ملی  ارزش های  که  می گوید  سلطانی  جواد 
و  منطق  ضدخرد،  نه  و  اند  ضدفرهنگ  نه 
و  اطالعات  وزارت  استناد  او  عقالنیت. 
فرهنگ مبنی بر ممنوع الخروج شدن کتاب ها 
را بسنده نمی داند و می گوید که ارزش های 
ملی ای که به آن استناد شده، مفهومی کلی 

و مبهم می باشد.
آقای سلطانی می افزاید، کسانی که کتاب را 
فکر  تاریخ  مقوله ی  به  نه  کرده اند،  بررسی 
فکری  نیروهای  آرایش  نه  و  دارند  آشنایی 
و  به درستی  را  اسالمی  تفکر  تاریخ  در 
باور سلطانی، تصمیم  به  روشنی می فهمند. 
تصمیم  یک  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
با  را  آن  نمی توان  که  است  سیاسی  صرفًا 
منطق کتاب، کتابخوانی، تفکر، تاریخ تفکر 
و خرد در تاریخ اسالم توجیه یا تحلیل کرد؛ 
و  منطقی  توجیه  فاقد  فوق العاده  تصمیمی 

عقالنی.
آقای سلطانی می گوید که اصوالً ما در قانون 
به  قوانین چیزی  دیگر  و  افغانستان  اساسی 
نام ممیز سانسور نداریم و صرف در موارد 
مشخصی  شکایت  و  مدعی  که  مشخصی 
پیش بینی  میکانیزم  یک  باشد،  داشته  وجود 
رسانه ای  احتمالی  تخطی های  به  که  شده 

رسیدگی شود.
و  اطالعات  وزارت  که  می گویند  معترضان 
باید توضیح دهد که بر چه مبنایی  فرهنگ 

این کتاب ها را ممنوع الخروج کرده است.

فمینیسم سکوالر- 2

در  سلطنت طلب  زنان  که  نقشی  مکین  باتوسا  اما 

می کند:  ستایش  را  داشتند  داخلی  جنگ  دوران 

کاری  هر  و  کردند  دفاع  خانه های شان  »از  آن ها 

و  هوشیاری  با  می دهد،  انجام  سرباز  یک  که  را 

شجاعت انجام دادند؛ دقیقا مانند مردان«. او زنان 

براداستریت  آنا  مانند  خود ،  معاصر  تحصیل کرده ی 

و دوشس نیوکاسل، را نیز به گرمی تقدیر می کند. 

خوردن  با  حوا  که  نخستین،  گناه  داستان  مکین 

زنان  علیه  اغلب  و  آورد  زمین  به  ممنوعه  میوه ی 

استفاده می شود را نیز به عنوان مثالی برای ضرورت 

آموزشی مناسب برای زنان به بحث می گیرد.

نویسندگان  نخستین  از  بسیاری  می آید  نظر  به 

در  بوده اند.  روبه رو  زیادی  مشکالت  با  سکوالر 

1621، لیدی ماری وروث، خواهرزاده ی سر فیلیپ 

سیدنی شاعر انگلیسی، کار روی مجموعه ی شعری 

این  اگرچه   کرد.  آغاز  را  بود  کرده  رها  ناتمام  که 

زنان  که  زمانی  میالدی،  بیستم  قرن  تا  مجموعه 

ماری  اثر  که  جالبی  و  مهم  تغییرات  ادبی،  منتقد 

وروث به این فرم شعری که فرم مردانه ای دانسته 

به  را  بود  آورده  وارد   )Sonnet sequence( می شد 

بحث و تحلیل گرفتند، چاپ نشد؛ اما هنگامی که 

به خود داد،  را  نثر عاشقانه  انتشار یک  او جسارت 

با خصومت و خشم زیادی روبه رو شد، به حدی که 

خودداری  اثر  این  فروش  از  هم عصرانش  بعضی 

کردند. لرد دنی، با لحنی که ناشی از احساس برتری 

کرد  پیش نهاد  او  به  بود،  ماری  لیدی  به  نسبت  او 

بگذار؛  کنار  را  کتاب نوشتن  کار.  خانم،  کن  »کار 

چرا که زناِن آگاه تر و فهمیده تر کتاب نمی نویسند«. 

بی پرده  و  ُرک  توهین های  به ویژه  دشواری ها-  این 

و تهمت ها- در برابر هر زنی که واقعاً جرأت می کرد 

داشت.  وجود  برساند،  چاپ  به  را  نوشته هایش  تا 

نیوکاسل  دوشس  و  کاوندیش  مارگارت  تجربه ی 

در  مارگارت  است.  مسئله  این  از  روشنی  نمونه ی 

زمین داران  از  و  سلطنت طلب  اشرافی،  خانواده ای 

بزرگ متولد شده بود و زمانی که دختر جوانی بود، 

را در  ماریا  از آن ملکه هنریتا  به قصر رفت و پس 

او  که  بود  آن جا  کرد.  همراهی  پاریس  در  تبعید 

مالقات  شد،  نیوکاسل  دوک  بعداً  که  را  مارکویس 

و  ثروت  او–  امتیازات  کردند.  ازدواج  هم  با  و  کرد 

به  مصونیت  او  برای  مسلماً  اجتماعی-  طبقه ی 

امتیازات،  این  حال  عین  در  اما  می آمدند؛  حساب 

به همراه سبک شخصی زندگی تجملی غیرمعمول و 

مهم تر از همه، جاه طلبی های ادبی آشکار مارگارت، 

شایعات  برای  دسترس  در  و  آسان  هدفی  به  را  او 

ازدواج  او  بود.  کرده  تبدیل  بدنام کننده  و  مخرب 

بود،  از همسرش  موفقی داشت. دوک که مسن تر 

از  یکی  از  بعد  و  می کرد  تشویق  را  او  تالش های 

اتفاق  که  مارگارت، گفت: »جرمی  کار  به  حمله ها 

نوشته  را  متن  این  زن  یک  که  است  این  افتاده، 

امتیاز  و  اختصاصی  حریم  به  تجاوز  این  و  است  

ویژه ی مردان هرگز قابل بخشش نیست«. 

زیادی  حد  تا  جنبه ها  بسیاری  از  مارگارت  وضعیت 

از اکثر زنان دیگر در آن دوره متفاوت و بهتر بود. 

رنج های  و  با ترس ها  ارتباط  در  او  آثار  این حال،  با 

کودکان شان،  مورد  در  خصوصاً  زنان،  مشترک 

بسیار تأثیرگذار بودند. »نگرانی در در مورد سالمتی 

کودکان شان، ترس از بیمار شدن شان، رنجی که در 

زمان بیماری آن ها می کشند و اندوه غیر قابل تحمل 

را،  زنی  هر  که  هستند  نگرانی هایی  آن ها«  مرگ 

پریشان  هر وضعیتی،  با  و  اجتماعی  رتبه ی  هر  در 

می کنند. 

زمانی که مارگارت و همسرش به لندن بازگشتند، او 

آغاز به نوشتن اشعار فلسفی کرد. چنان که یکی از 

زندگی نامه نویسان مدرن اظهار می کند، او احساس 

و  )زنانه  عفت  و  تواضع  برتر  »خصلت  بین  می کرد 

مذهبی(« و »آرزوهای بلند و جاه طلبی های خودش« 

را  کارش  که  گرفت  تصمیم  او  می شود.  تکه  تکه 

جدی بگیرد؛ اما اغلب وادار به عقب نشینی و توجیه 

برای دفاع از خود می شد. او با حالتی پوزش خواهانه 

مرفه  طبقه ی  زناِن  برای  نویسندگی  داشت،  بیان 

بی ضرری«  »سرگرمی  دارند،  زیادی  آزاد  وقت  که 

است؛ خیلی بهتر از کارهایی مثل دور هم نشستن و 

شایعه درست کردن در مورد همسایه ها. او استدالل 

می کند که نوشتن، فعالیتی »شایسته و بافضیلت« 

است و مردانی که با آن مخالفت هستند، باید آرزو 

کنند زنان و دختران خودشان »وقت شان را حداقل 

در رویاپردازی های صادقانه و بی ضرر بگذرانند، نه 

در فعالیت هایی نامناسب«. 

را  خود  آثار  قطع  طور  به  کاوندیش  این حال،  با 

از  یکی  او  نمی دید.  بی ضرر  رویاپردازی هایی  تنها 

دانشگاه های  انحصاری  خود بزرگ بینی  منتقدان 

کمبریج و آکسفورد بود. اما او دو کتابش را به آن ها 

»شعر  کتاب  او  که  زمانی   1653 در  کرد.  تقدیم 

نوشتن  دلیل  که  کرد  ادعا  کرد،  منتشر  را  رویا«  و 

قهرمانانه،  فعالیت های  »تمام  که  بوده  این  کتاب 

کارگزاران عمومی، دولت های قدرت مند و سخنوران 

انکار می کنند...«  را  تأثیرگذار این دوره، جنس ما 

او در این متن به این مسئله اشاره دارد که نوشتن 

به  شجاعانه  و  قهرمانانه  فعالیت  یک  می تواند  نیز 

هم عصر  زنان  تمام  برای  احتماالً  آید.  حساب 

داشتند،  مقابل  در  که  دشواری هایی  با  کاوندیش، 

در 1655  او  این،  بر  بود. عالوه  این یک حقیقت 

در کتاب »عقاید فلسفی و جسمانی« چنین شکایت 

می کند:

تا  می شویم  نگه داشته  قفس  در  پرندگان  مثل  »ما 

آواز بخوانیم و در خانه های مان باال و پایین بپریم. 

ما رنج پرواز در خارج از قفس را تجربه نکردیم... 

ما از قدرت و توانایی ساقط شدیم، به این دلیل که 

ما هرگز در هیچ یک از مسایل نظامی و مدنی درگیر 

شمرده  بی ارزش  ما  توصیه های  و  نظرات  نبودیم. 

می شوند و به آن می خندند. بهترین اقدام های ما با 

تحقیر لگدمال می شوند. مردان با احساس تکبر و 

احساس خودبزرگ بینی ای که دارند و با بی احترامی 

این  در  را  ما  منفی شان،  احساسات  نشان دادن  و 

وضعیت قرار می دهند«.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش هفتم

محمد کبیر دریاوش 

که  می گوید  سلطانی  جواد 
ارزش های ملی نه ضدفرهنگ 
و  منطق  ضدخرد،  نه  و  اند 
وزارت  استناد  او  عقالنیت. 
بر  مبنی  فرهنگ  و  اطالعات 
ممنوع الخروج شدن کتاب ها را 
و می گوید که  نمی داند  بسنده 
آن  به  که  ملی ای  ارزش های 
و  کلی  مفهومی  شده،  استناد 

مبهم می باشد.
می افزاید،  سلطانی  آقای 
بررسی  را  کتاب  که  کسانی 
تاریخ  مقوله ی  به  نه  کرده اند، 
فکر آشنایی دارند و نه آرایش 
نیروهای فکری در تاریخ تفکر 
اسالمی را به درستی و روشنی 
سلطانی،  باور  به  می فهمند. 
و  اطالعات  وزارت  تصمیم 
صرفًا  تصمیم  یک  فرهنگ 
نمی توان آن  سیاسی است که 
با منطق کتاب، کتابخوانی،  را 
در  خرد  و  تفکر  تاریخ  تفکر، 
تحلیل  یا  توجیه  اسالم  تاریخ 
کرد؛ تصمیمی فوق العاده فاقد 

توجیه منطقی و عقالنی.

اقدام بی سند؟

افزایش 27 درصدی از خشونت علیه خبرنگاران در یک سال گذشته، نشان می هد که خبرنگاران در افغانستان 
و  می کند  احترام  بیان  آزادی  به  که  دارد  ادعا  افغانستان  دولت  که  باجودی  اند،  برو  رو  تهدید  بیشترین  با 
جهانی  جامعه  و  مردم  به خورد  گذشته اش،  چهارده سال  آوردهای  ترین دست  مهم  از  یکی  را  بیان   آزادی 
می دهد. اما، براساس ارزیابی »نی«  بیشترین خشونت علیه خبرنگاران توسط نهادها و مقام ها و منسوبان 

دولتی صورت می گیرد. خبرنگاران به جرم دادن و گرفتن اطالعات تهدید می شوند. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

روز  یک  بود.  شده  داماد  تازه  کسی  می گویند 
حویلی  در  می خواست  چاشت  از  پس  صبح 
نظر  در  سبز  درختان  برگ  از  و  بزند  چکر 
کردگار  معرفت  هم  و  ببرد  لذت  هم  هوشیار 
حاصل کند. در حین گشت و گذار، ناگهان پایش 
به درون  با سر  و  بند شد  به شاخ درخت چنار 
که  بود،  تکاهی  یک  این  ههه.  ههه  افتاد.  چاه 
فکاهی  دارد.  فرق  آسمان  تا  زمین  از  فکاهی  با 
یعنی سخنی که از شنیدنش فک های آدم هی باز 
بگیرد.  درد  قهقهه  از  آدم  بغل  و  شوند  بسته  و 
تکاهی یعنی قصه ای که از شنیدنش یک تک آه 
بکشید و با خود بگویید: » آه! پیر این مملکت را 
به دست  ببرد که سرنوشت دامادولوژی اش  آب 

افتاده«. کی 
این  آوردن  از  منظور  که  می گویید  حتما  حاال 
که  شود  عرض  بود؟  چه  داماد  بی مزه ی  قصه ی 
شاعر  بطن  در  معموالً  معنا  نیست.  معلوم  هنوز 
دیگ  مثل  می دانید  که  هم  شاعر  بطن  و  است 
آهسته پز است. باید صبر کنید که این معنا پخته 
ببینیم  تا  بیاید،  بیرون  و  بگیرد  شکل  و  شود 
نشد،  بوده.  چه  داماد  قصه ی  این  از  من  منظور 
مثال  با  را  مسأله  این  بگذارید  نگرفتید.  نه؟ 

روشن کنم:
فرض کنید شما در خانه ی خود نشسته اید و یک 
مقاله ی دور و دراز و جالب می نویسید که بعدا 
نام  به  کسی  را  مقاله  همان  عین  می شود  معلوم 
بی ربطی  مثال  این  نه،  نوشته...  هم  کریمی  علی 
رییس  به  می نویسید  نامه ای  کنید  فرض  است. 
پولیس و به او می گویید که یک نفر با نیزه زده 
جمجمه ی تان،  یعنی  اطالعات،  و  فرهنگ  مرکز 
آب  مثل  شما  مغز  حاال  همین  و  کرده  پاره  را 
است.  جاری  قالین  قشنگ  گل های  بر  روان 
وارخطا  می کند،  دریافت  را  نامه  این  که  پولیس 
می شود و فوراً خود را به خانه ی شما می رساند. 
و  نیزه  از  و  نشسته اید  راحت  شما  که  می بیند 
می پرسد  نیست.  خبری  جمجمه  انفجار  و  مغز 
که  می گویید  کردید.  نگران  را  پولیس  چرا  که 
می خواستید یک چایی با هم بخورید که غم تان 
می شود.  عصبانی  خیلی  پولیس  شود.  غلط 

می گوید:
مهم  من  برای  نشود،  یا  شود  غلط  که  »غم تان 
ضمن،  در  است.  غلط  کارتان  این  ولی  نیست. 
نامه ای که فرستاده اید هم پر از غلط های امالیی 

است«.
منظور من هم این است که یک لحظه بنشینیم و 
بود که  اگر چای هم  کنیم و  این چیزها فکر  به 

فهو المراد علی مراد. شد؟

المنظور فی بطن الشاعر

برگردان: حمید مهدوی  نویسنده: نادر نعیممنبع: الجزیره

متهم   49 دادگاه  راه اندازی  با  هم زمان 
و  اراذل  توسط  که  افغان  زن  یک  قتل  به 
کشور  این  شد،  کشته  کابل  در  اوباش ها 
دست خوش روان کاوی جمعی شده است. 
مارچ،  ماه  نوزدهم  فرخنده ی 27 ساله در 
دو روز قبل از نوروز، زجرکش شد. این 
رسانه های  توجه  تنها  نه  غم انگیز  رویداد 
بین المللی را جلب کرد، بلکه تأثیر عمیقی 
از  خارج  و  داخل  در  افغانستان  مردم  بر 

کشور گذاشت. 
افغان   ژورنالیست  یک  ملک یار،  هیلینا 
نوشت: »حمله کنندگان بر او، جنایت کاران 
روستایی  دسته ی  یک  نبودند،  معمولی 
از  بسیاری  نبودند.  هم  متعصب  مذهبی 
مردان   و  می رسند  نظر  به  آن ها شهرنشین 
اند که دومین دهه ی زندگی  خوش لباسی 
جنگ  عصر  در  آن ها  می کنند.  تجربه  را 
احتمال  به  شده اند.  بزرگ  و  آمده  دنیا  به 
بزرگ  بخش  آن ها  پدران  قوی،  بسیار 
کرده اند.  سپری  جنگ  در  را  زندگی شان 
چندین  جریان  در  که  خشونت،  فرهنگ 
دهه جنگ القا شده است، هم چنان به نسل 

جوان انتقال داده می شود«.
بهاری،  نخستین روز رسمی  در  واقع،  در 
ویدیوهای  و  تصاویر  نشرشدن  با 
سرحد  تا  فرخنده  لت و کوب  وحشت ناک 
توسط  او  جسد  سوزانده شدن  با  و  مرگ 
مردان جوان اوباش و خشمگین، افغانستان 
به خود آمد. این رویداد به صورت کامل 
نشر  ملی  تلویزیونی  ایستگاه های  تمام  در 
به صورت  اجتماعی  شد و در رسانه های 

گسترده پوشش داده شد.
شاهد  افغان ها  بهار،  نخست  روز  آن  از 
در  دیگری  خونین  حمله ی  چندین 
رویدادهای  و  بوده اند  کشور  سراسر 
کشته شدن  یا  گروگان گیری  با  مرتبط 
نقاب پوش  مردان  توسط  بی گناه  مسافران 
ناگهانی  به طور  نیز  در شاهراه های اصلی 

افزایش یافته اند. 

نخستین حمله ی داعش
موشک  یک  پرتاب  با  طالبان  گذشته،  ماه 
بر یک پایگاه امریکایی در بیرون از شهر 
بهاری« شان  »حمالت  که  را  آنچه  کابل، 
مهم ترین  اما  کردند.  آغاز  می خوانند، 
جدید،  سال  در  کنون،  تا  که  حمله ای 
راه اندازی شده است، در 18 ماه اپریل در 
شهر جالل آباد رخ داد. این حمله  نه تنها به 
خاطر تعداد زیادی از مردمی که در جریان 
آن کشته یا زخم برداشتند، مهم بود، بلکه 
نظر به ادعاها، این اولین حمله ی داعش در 

افغانستان بود. 
با  سپس  و  کرد  ظهور  عراق  در  داعش 
پیش روی  برای  بیش تر  بلندپروازی های 
در سرتاسر شرق میانه به سوریه گسترش 
کنجکاوانه  بحث های  بنابراین،  یافت. 
در  این جا  آن ها  ناگهانی  ظهور  مورد  در 

افغانستان آغاز شده است.
تاریخ  با  که  افغان هایی  از  بسیاری 
این  که  می کنند  استدالل  اند،  آشنا  آن ها 
کشور  در  هرگز  افراطی  کامال  ایدیولوژی 
تا  که  طالبان  حتا  شد.  نخواهد  موفق  ما 
موفق  هرگز  بودند،  هم  »وطنی«  حدودی 
صورت  به  افراطی شان  رویکرد  با  نشدند 

کل بر کشور حکومت کنند.
است  ممکن  واقعیت  این  که  حالی  در 
از  برخی ها حتا  و  نباشد  نگران کننده  زیاد 
آن فراتر بروند و استدالل کنند که داعش 
ندارد و بیش تر همان  در کشور ما وجود 
به  را  سفید شان  پرچم های  که  اند  طالبان 
اما خطر  تغییر داده اند؛  پرچم سیاه داعش 
به تصویر  که  زمانی ظاهر می شود  واقعی 
همواره  افغانستان  کنیم.  نگاه  کالن تری 
موقعیت  است.  بوده  آسیا  تقاطع  نقطه ی 
آن  ما،  کشور  استراتژیک  و  جیوپلیتیک 
قربانی  بره ی  و  مطلوب  مکان  یک  به  را 
منطقه  در  بلندپرواز  سیاسی  قدرت های 
خواهان  که  قدرت هایی  می کند؛  تبدیل 

حضور در این جا اند. 

بنابراین، اگر هدف داعش این است که از 
برود،  فراتر  خود  سلطه ی  فعلی  حوزه ی 
انتخاب طبیعی است؛ چون  افغانستان یک 
برای این گروه افغانستان نه تنها یک نقطه ی 
دسترسی به آسیای مرکزی و جنوبی است؛ 
بلکه برای جاه طلبی های توسعه گرایانه ی 
داعش در این منطقه، حیثیت یک رسانا را 

دارد.
چالش های امنیتی

عراق،  مانند  افغانستان،  داخلی،  لحاظ  از 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  خروج  شاهد 
که  می رسد  نظر  به  چنین،  هم  و  است 
عراق،  مانند  جدید،  مرکزی  حکومت 
توانایی مقابله با چالش های امنیتی متعددی 
متحدان  هوایی  حمایت  بدون  فعال،  که 
را  است،  روبرو  آن ها  با  ناتویش،  قبلی 
فصل  آغاز  با  که  است  چیزی  این  ندارد. 
تعداد  بر  سنگین  حمالت  و  جنگ  جدید 
زیادی از قرارگاه های ]نیروهای امنیتی[ در 
ولسوالی های والیت های مختلف افغانستان 

توسط گروه های بومی، آشکار است. 
دلیل قطع شدن  به  کنونی،  اقتصادی  رکود 
شغلی  و  اقتصادی  فرصت های  و  کمک ها 
ناآرام،  والیت های  در  جوانان  برای  اندک 
می سازد.  راحت  و  آسان  را  سربازگیری 

داعش  برای  محلی  جنگجویان  استخدام 
بودجه  آن ها  چون  بود؛  نخواهد  سخت 
دارند.  جنگ شان  مالی  تامین  برای  کافی 
طبیعی  زمین  عراق،  برخالف  سرانجام، 
برای  پایگاه خوبی  به  را  افغانستان، کشور 
چریکی  گروه های  فعالیت های  راه اندازی 
تبدیل می کند؛ همانطوری که تقریبا دو دهه 
پایگاهی  عنوان  ]به  را  کشور  القاعده  قبل 

برای راه اندازی حمالتش[ انتخاب کرد. 
تهدید  این  کلی  انکار  که  دارم  باور  من 
جدید، یا محدود کردن خودمان به پرسش 
در  افغانستان،  در  داعش  حضور  دلیل 
ما  شریکان  افغانستان،  جدید  حکومت 
منطقه ای،  بازیگران  و  ناتو  سازمان  در 
کوته بینی خواهد بود. آنچه که مهم است، 
این نیست که شورشیان پرچم سیاه داعش 
یا پرچم سفید طالبان را باال می کنند، بلکه 
برد  استراتژی  ]موجودیت[  ضرورت  مهم 
حال  در  تهدید  این  با  مبارزه  زمینه ی  در 
افغانستان  که  داد  اجازه  نباید  است.  رشد 
اتحاد جماهیر  از خروج  دوران پس  مانند 
شوروی سابق در اواخر دهه ی 1980، بار 
دیگر در هرج و مرج فرو رود یا مانند عراق 
به  متحده،  ایاالت  نیروهای  از خروج  پس 

کوره ی مرگ تبدیل شود. 

من باور دارم که انکار کلی این تهدید جدید، یا محدود کردن 
خودمان به پرسش دلیل حضور داعش در افغانستان، در 
حکومت جدید افغانستان، شریکان ما در سازمان ناتو و 
بازیگران منطقه ای، کوته بینی خواهد بود. آنچه که مهم 
یا  داعش  سیاه  پرچم  شورشیان  که  نیست  این  است، 
ضرورت  مهم  بلکه  می کنند،  باال  را  طالبان  سفید  پرچم 
این  با  مبارزه  زمینه ی  در  برد  استراتژی  ]موجودیت[ 
تهدید در حال رشد است. نباید اجازه داد که افغانستان 
مانند دوران پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق 
بار دیگر در هرج و مرج فرو رود  اواخر دهه ی 1980،  در 
یا مانند عراق پس از خروج نیروهای ایاالت متحده، به 

کوره ی مرگ تبدیل شود. 

خطرات سیاست های کوته بینانه در افغانستان
مهم نیست که شورشیان پرچم سیاه داعش یا پرچم سفید طالبان را باال می کنند

بخش دوم
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بگو مگو از

روزها  اين  كشورم!  سرباز  بدخشانيم،  لعل  تپنده  قلب 
خويش  به  را  كبود  لعل  رنگ  هموطنانت  تمام  قلب 
را  وجودمان  تمام  دردت  روزها  اين  است.  گرفته 
فوران  وجودمان  در  اتش خشم  است.  ساخته  محصور 
كرده است. اين روزها، با شبهاي مان يكيست، تاريك 
و مغموم. گاهي بخاطر سربريدن سربازان رشيدتان مي گرييم و گاهي بخاطر خشم 
بر  ميش  لباس  در  كه  گرگاني  همان  داخلي،  فروشان  وطن  بخاطر  گاهي  و  طبيعتت 

مردم رهبري مي كنند. 
سهم من و هموطنانت فقط اشك است و فغان و تماشا از گنجي كه زير پايمان اراميده 
از عزيزانمان فرو مي  به سينه يكي  بار  تو گلوله اي است كه هر  است. سهم من و 
رود. سهم من و تو شمشير و چاقوي تيزي است كه گاهي سرمان را و گاهي زبانمان 
را مي برند تا نه سري و نه زباني به مخالفت بجنبد و نه قدمي مخالف برداشته شود. 

سهم من و سهم تو يكيست فقط سهم دختر و پسر قوماندان. سهم فالن رهبر و فالن 
و  وياليي  مجلل  هاي  خانه  اقتصادي،  كالن  تجارتهاي  سياسي،  هاي  چوكي  حزب، 

سفرهاي تفريحي پرهزينه است. 
تپنده بدخشانيم، سرباز كشورم تنها تو درد نمي كشي، همه درد مي كشيم جز  قلب 

يك، دو، سه، چهار، پنج و........ بيست نفر!

كبرا، از ابتذال حيات و توحش افغانستاني، با چابكي 
و  گريخت  كفتارها  بيشه ي  از  كرد.  فرار  زيركي  و 
رفت آن سوي آب ها. آن سوي آب ها، رونالدو است، 
كوه هاي آلپ است، حكايِت شگرِف پيوند سر است، 
بار و ثمر آزادي و خرد و آگاهي ست. قول ديگري 
و  كاري-آموزشي ست  سفِر  يك  صرفه  به  فرانسه،  به  كبرا  رفتن  كه  مي گويد 
با  برنامه هايش، دوباره بر مي گردد. كاش برنگردد. دختري كه  از تمام شدن  پس 
آن همه ظرافت و جسارت و ابتكار، زره پوشيد و يكي از معمول ترين ابتذال هاي 
و  بماند  اين جا  است  حيف  كرد،  مصور  خيابان  بر  را  جامعه اش  رفتاري-اخالقي 
ابتذاِل نقادِي جامعه ي روشنفكري و مدني را بيگاه و صبا، تحمل كند. جامعه اي 
را  كبرا  توِر  جوراِب  حقارت،  كمال  در  روشنفكرانه،  ادعاهاي  لگاِم  بر  سوار  كه 
سوژه ي نقادي هاي شان قرار مي دهند، ثابت مي كنند كه از ذات و طينت و فطرت، 
آن  ماِل  او  برنگردد.  كبرا  كاش  هستند.  معنا  تمام  به  »شرقي-افغانستاني«  يك 

ديار است.
فرخنده را كساني كشتند كه در هنگام عبور از سرك، از اين و آن شنيدند كه او 
قرآن سوزانده است. كبرا را كساني دارند مي كشند كه از اين و آن شنيده اند كه او 
به فرانسه پناهنده شده است. باالخره، ما از طول و عرض »افغانستاني« خالص 

هستيم. از بنيادگراياِن آدم ُكش ديني تا روشنفكراِن كافه و فيس بوك.

بيانيه ی متفاوت طالبان در نشست قطر
آغاز  در  را  مفصلی  بيانيه  ی  طالبان،  نمايندگان 
كرده اند.  توزيع  شركت كنندگان  به  قطر  نشست 
تحقيقی  نشست  يك  را  نشست  اين  آن ها  گرچند 
خوانده اند؛ اما نكاتی در اين بيانيه، بسيار جالب اند  
نشست  در  پذيرفته اند،  را  واقعيت ها  از  بريده هايی  طالبان  كه  می دهند  نشان  و 
خواست های مهمی را مطرح كرده اند  و تالش كرده اند چهره ی قابل قبول تری از 

خود ترسيم كنند. نكته های برجسته در اين بيانيه:
1- آن ها خواهان رسميت يافتن دفتر شان در قطر هستند.

و  سياه  ليست  از  رهبران شان  بيرون كردن  و  طالب  زندانيان  آزادی  خواهان   -2
تحريم ها هستند.

3- خواهان خروج نيروهای خارجی هستند.
4- قانون اساسی فعلی را تحميلی می دانند  و خواهان يك قانون اساسی جديدی 
هستند كه »هيچ نوع ماده و بندی درج آن نباشد كه بر ضد اصول اسالمی، منافع 

ملی و عنعنات افغانی باشد«.
) يعنی  می كنند  رد  را  افغانستان  خاك  از  جهانيان  و  منافع همسايگان  تهديد   -5

تروريسم بين المللی را نفی می كنند(.
6- از حقوق عادالنه ی اقوام حرف می زنند  و از حقوق زنان بر اساس دستورات 

اسالمی حمايت می كنند.
7- ايجاد زمينه ی پيشرفت و ترقی را بخشی از كاركرد يك قانون اساسی بهتر 

آينده می دانند.
و  مقابل   از سوی طرف  به صلح  رسيدن  برای  استراتژی  يك  خواهان طرح   -8

جديت در امر آوردن صلح شده اند  و...
با اين همه، طالبان در اين بيانيه هيچ اشاره ای نكرده اند كه خواهان چه نوع نظام 
آيا  را چه می دانند.  نظر شان  مورد  نظام  اصلی مشروعيت  منبع  و  سياسی هستند  
سياسی  نظام  مشروعيت  طالبان،  نظر  مورد  مالهای  از  جمعی  عمر  يا  مال  تأييد 
آيا  تأييد مردم در پای صندوق های رای؟  يا  تأمين خواهد كرد   را  مورد نظر شان 
اين »حقوق« ديگران را می خواهند در قالب امارت اسالمی تأمين كنند   يا نظام 

فعلی افغانستان را با تغييراتی در قانون اساسی می پذيرند؟
طالبان در اين بيانيه، اقدامات نظامی-امنيتی طرف مقابل را مانعی در مقابل صلح 
روزمره  ی  ستم  و  راهزنی  كشتار،  وحشت پراكنی،  به  اشاره ای  هيچ  اما  خوانده اند؛ 
و  ببندد  را  دستش  می خواهند طرف  يعنی  نكرده اند.  مردم  بر  طالب  جنگ جويان 

اجازه بدهد طالبان هرچه می خواهند بكنند.
حاميان  و  طالبان  تالش  علی رغم  كه  می دهد  نشان  به روشنی  بيانيه  اين 
اصول  تروريستی،  گروه  اين  نشان دادن  قبول  قابل  و  ملی  در  كابل نشين شان 
اساسی ای كه برای ساختن يك افغانستان آرام، توسعه يافته، متكثر و مردم ساالر 

ضروری اند، جايی در انديشه و نگاه رهبران اين گروه ندارند.

Munera Yousufzada

خادم کریمي

Abdullah Watandar

رشکت  محصول  جدیدترین  نام  اپل  ساعت 

این  معتقدند،  بازاریابی  کارشناسان  است.  اپل 

محصول به یک پدیده ی فرهنگی تبدیل خواهد 

شد و میلیون ها نفر از آن استقبال خواهند کرد.

اما از طرفی، برخی دیگر از کارشناسان می گویند، 

را  معروف  کمپنی  یک  نام  محصول  این  گرچه 

به نظر منی رسد گرد و خاک  اما  به همراه دارد، 

چندانی هم به پا کند. آن ها معتقدند، این کمپنی 

موفقیت  آیفون،  گوشی های  عرضه ی  از  پس 

کم سابقه ای را از آن خود کرد و حاال فتح مجدد 

ا این حال،  قله به این آسانی ها میرس منی شود. ب

بیش از یک میلیون ساعت اپل در هامن هفته ی 

ناگفته مناند  پیش فروش خریداری شد.  نخست 

تا  کشید  طول  روز   ۷۴ آیفون،  گوشی  اولین  که 

در سال ۲۰۰۷ به رکورد یک میلیونی دست یابد!

اما علت این همه استقبال چیست و چرا بعضی ها 

هستند؟  اپل  محصوالت  شیفته ی  این قدر 

پرسش  این  به  پاسخ  در  متعددی  علت های 

مطرح شده اند. مارکوس گیزلر، استاد بازاریابی در 

از  را  پدیده  این  دلیل  کانادا،  در  یورک  دانشگاه 

منظر جامعه شناختی بررسی کرده است.

ورود به دنیایی با معادالت پیچیده

عرضه کننده ی  رشکت  های  از  بسیاری 

صددند  در  همواره  جدید،  فن آوری های 

بازار عرضه کنند که کارایی و  به  را  محصوالتی 

راحتی برای خریداران شان به ارمغان آورند. گیزلر 

معتقد است، محصوالت اپل رصف نظر از کارآیی 

هویت  و  احساسات  راحتی،  آوردن  همراه  به  و 

او  تأثیر قرار می دهد.  نیز تحت  را  مرصف کننده 

وارد  واقع  در  اپل  ساعت  خرید  با  می گوید، شام 

به  و  می شوید  کمپنی  این  پیچیده ی  معادالت 

اپل  قدم می گذارید که سایر محصوالت  دنیایی 

نیز  را  آی پد  و  مک بوک  آی پاد،  آیفون،   نظیر 

شامل می شود.

ردیاب  یا  هوشمند  ساعت  اولین  اپل  ساعت 

شده  عرضه  بازار  به  که  نیست  اندام  تناسب 

است. به همین ترتیب، آی پاد نیز اولین ام.پی.

اسکات  اما  است.  نبوده  حمل  قابل  پلیر  تری 

تورن، استاد بازاریابی در دانشگاه ایالتی میزوری 

جنوب رشقی، معتقد است که اپل اولین رشکتی 

بود که استفاده از محصوالت این چنینی را آسان 

و عمومی کرد.

نظر  در  اپل  ساعت  می گوید:  توضیح  در  گیزلر 

از  استفاده  ا  ب می توانند  که  وسیله ای ست  عموم 

جنبه های  و  باشند  داشته  کارآمدتری  زندگی  آن 

کنند.  مدیریت  بهرت  را  زندگی شان  مختلف 

وسیله ای مثل ساعت اپل به مردم کمک می کند 

تنظیم  سالمتی،  مانند  مختلفی  اهداف  به  تا 

امور زندگی و ارتباط آسان با دیگران دست یابند. 

مورد  اپل  ساعت  باعث شده  ویژگی ها  این  متام 

تصور  مردم  عموم  چون  گیرد؛  قرار  استقبال 

زندگی شان  بهرت شدن  به  فن آوری  این  می کنند 

کمک خواهد کرد.

اما سوال این است که دقیقاً چه کسانی مشرتی 

محصول جدید اپل هستند؟

مشرتیان فن آوری های جدید

هامن  یا  گجت ها  کاربران  می گویند،  محققان 

می شوند:  تقسیم  دسته  چهار  به  ابزارک ها 

دیر،  اکرثیت  زود،  اکرثیت  زودپذیرها،  نوآورها، 

می گوید،  تورن  عقب مانده ها.  و  دیرپذیرها 

زودپذیرها  دسته ی  به  اپل  طرف داران  بیش تر 

تعلق دارند. به عبارت دیگر، آن ها کسانی هستند 

که به محض عرضه ی یک محصول جدید، از آن 

اپل  بدانید، ساعت  استفاده می کنند. الزم است 

یا مدل جدیدتر  آیفون ۵  فقط در صورت داشنت 

به  کسانی  فقط  نتیجه،  در  کرد.  خواهد  کار  آن 

پیش تر  که  رفت  خواهند  محصول  این  رساغ 

آیفون ۵ یا مدل جدیدتر آن را خریده باشند.

کسانی  همه ی  اپل  ساعت  است،  معتقد  گیزلر 

زمینه های  در  زندگی شان  بهرت شدن  به  که  را 

یادگیری،  تغذیه،  اندام،  تناسب  مانند  مختلف 

اهمیت  فردی  روابط  و  شغلی  پیرشفت های 

می دهند، به خود جذب خواهد کرد. مدل ادیشن 

این محصول نیز که در آن طالی ۱۸ عیار به کار 

برد.  خواهد  ثروت مندی  هر  رس  از  هوش  رفته، 

نیز غافل  اپل  تاریک جنون  زوایای  از  اما گیزلر 

سیستم  و  دوربین  به  اپل  ساعت  است.  نشده 

ضبط صدا مجهز است. این قابلیت ها به تنهایی 

بود؛  خواهد  مختلف  سوءاستفاده های  زمینه  ساز 

مقابل،  طرف  اطالع  بدون  می توانند  افراد  زیرا 

ا  ب مکاملات رد و بدل شده را ضبط کنند. از طرفی، 

در دسرتس هستید  اپل، همیشه  داشنت ساعت 

لرزیدن  پیام، روی مچ دست تان  با رسیدن هر  و 

ترتیب،  این  به  کرد.  خواهید  احساس  را  ساعت 

این فن آوری دیگر فقط بخشی از گوشی آیفون 

همراه  همیشه  که  ابزاری  به  بلکه  نیست،  شام 

بدن تان است تبدیل خواهد شد.

نگاه  مسئله  این  به  انه تر  خوش بین تورن  اما 

منی کند؛  فرقی  هیچ  است،  معتقد  و  می کند 

تیلفون  گوشی  ساعته   ۲۴ مردم  از  خیلی  چون 

به  فقط دسرتسی  اپل  و ساعت  است  دست شان 

برنامه های کاربردی را برای شان راحت تر خواهد 

کرد.

ویژگی های کاربردی ساعت اپل

بد  مسئله،  جامعه شناختی  بررسی  از  جدا  حاال 

ساعت  کاربردی  ویژگی های  از  تعدادی  نیست 

ا  ب بینیم چرا این محصول  ب تا  را مرور کنیم  اپل 

اپل  است. ساعت  مواجه شده  عمومی  استقبال 

)رشوع  واچ  اپل  است:  شده  عرضه  مدل  سه  در 

قیمت از ۵۴۹ دالر (، اسپرت واچ )رشوع قیمت از 

۳۴۹ دالر ( و ادیشن واچ )رشوع قیمت از ۱۰ هزار 

مدل ها  این  از  هر یک  قیمت  دالر (.  هزار   ۱۷ تا 

متغیر  رنگ بندی  و  صفحه  اندازه ی  به  توجه  ا  ب

مانند  دیگری  کمپنی های  نیز  پیش تر  است. 

سامسونگ، ال جی و ایسوس دست به طراحی و 

تولید ساعت های هوشمند زدند؛ اما به موفقیت 

چندانی دست نیافتند.

می کند.  کار   ۵ آیفون  شبیه  بیش تر  اپل  ساعت 

برای مثال، این فن آوری قادر است فعالیت های 

امکان  شام  به  کند،  ردیابی  را  شام  ورزشی 

می دهد ایمیل تان را چک کنید و حتا به دستگاه 

پرداخت  امکان  بدهید.  صوتی  فرمان های 

امکان  خریداری شده،  غذایی  مواد  مبلغ  خودکار 

هامن  دِر  باز کردن  همراه  به  هوتل  در  اتاق  رزرو 

عمل کردن  برای  دست  مچ  تکان دادِن  ا  ب اتاق 

ساعت اپل و بی نیاز از کلید، از دیگر قابلیت های 

جالب توجه فن آوری ساعت اپل است.

با  که  قابلیت ها  این  بیش تر  می پرسید،  البد 

دسرتس  در  هم  هوشمند  گوشی  یک  خرید 

اپل  ساعت  متایز  وجه  پس  می گیرند،  قرار 

در  پاسخ  چیست؟  در  هوشمند  گوشی های  با 

رسیع تر شدن کارهاست. کاربر می تواند به راحتی 

ردیاب  کند.  چک  را  خود  ایمیل  لحظه  در 

ویژگی  یک  محصول  این  در  نیز  اندام  تناسب 

کار  خودکار  صورت  به  زیرا  است؛  منحرص به فرد 

می کند و نیازی به وارد کردن اطالعات به صورت 

برنامه ی  مجموعه   هم چنین  نیست.  دستی 

می دهد  امکان  پژوهشگران  به  اپل  تحقیقاتی 

تا اطالعات پزشکی میلیون ها کاربر را به منظور 

تحقیقات جمع آوری کنند و همه ی این ویژگی ها 

یعنی این که ساعت اپل در نوع خود یک فن آوری 

کاربردی و بی رقیب است. )جام جم آنالین(
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ژاوی: متاسفم که هرگز برای 
بیلبائو بازی نکردم

ونگر: آرسنال فصل بعد،
 تغییر زیادی نمی کند

افنبرگ: بایرن مقابل بارسا فقط 
40 درصد شانس دارد

فوتبال  در  حضورش  فصل  آخرین  فراوان،  احتامل  به  ژاوی 

ا را سپری می کند و در انتهای فصل، راهی  یا و بارسلون اسپان

قطر یا لیگ حرفه ای آمریکا خواهد شد.

ژاوی پس از خداحافظی پویول، کاپیتان اول بارسلوناست. او 

ا این تیم به دست آورده و بی شک نام او  افتخارات متعددی ب

برای همیشه در تاریخ بارسا ماندگار خواهد بود. 

دوران  از  که  مسابقه ای  یادماندنی ترین  به  مورد  در  ژاوی 

بازی های  گفت:  مارکا  به  دارد  یاد  به  ا  بارسلون در  حضورش 

ام  کرده  تجربه  بارسا  همراه  را  زیادی  خاطره انگیز  و  خوب 

بهرتین  در سال ۲۰۱۰،  ریال  بر  برتری ۰-۵  بدون شک،  ولی 

زمین  برتر  تیم  کامال  کردیم.  بازی  فوتبالی  چه  آن هاست. 

ار دیگر آن را  بودیم و بالفاصله که توپ را از دست می دادیم ب

به دست می آوردیم. 

را  قافیه  زودهنگام،  گول  دو  دریافت  از  ریال پس  بازی کنان 

باختند. بین دو نیمه برای بازگشت به زمین بی تاب بودیم و 

بته پیروزی  می دانستیم که گول های بیشرتی خواهیم زد. ال

ابئو هم فوق العاده بود.  6-۲  در برن

به  کریسمس  گفت:  فوتبالش  دوران  حرست  مورد  در  ژاوی 

ائو رفته بودم. در خیابان همه جلوی  ب یل ایالت باسک و شهر ب

مرا می گرفتند و بسیار به من ابراز لطف کردند. متاسفم که 

ائو  ب یل ب بازی کنم. من عاشق  اتلتیک  نتوانستم برای  هرگز 

هستم.

از  پس  بتواند  این که  برای  آرسنال  که  معتقدند  بسیاری 

و  نقل  در  اید  ب شود،  انگلیس  برتر  لیگ  قهرمان  سال ها، 

ایجاد  خود  ترکیب  در  زیادی  تغییرات  تابستانی  انتقاالت 

کند.

لیگ  قهرمانی  از  دستش  نیز  فصل  این  در  آرسنال 

ا  ب دومی  مقام  کسب  برای  جدال  در  و  ماند  کوتاه  برتر 

ا  ب اخیر  دو فصل  در  آرسنال  به رس می برد.  منچسرتسیتی 

را  گران قیمت  و  خوب  خرید  دو  سانچس،  و  اوزیل  جذب 

انجام داده است. بطور مثال سانچس در این فصل تاکنون 

۲۲ گول برای این تیم زده است.

آرسن ونگر بر خالف عقیده کسانی که به ایجاد تغییرات 

او  تیم  که  است  معتقد  دارند،  باور  آرسنال  ترکیب  در  زیاد 

یاز به  آن قدر کامل است که برای قهرمانی در فصل بعد، ن

جذب بازی کنان زیاد ندارد. 

تغییرات  تابستان  در  مطلقا  ما  گفت:  خربنگاران  به  او 

در  کاملی  و  قدرت مند  تیم  من  داشت.  نخواهیم  زیادی 

اختیار دارم. بازی کنان جوان زیادی نیز مرتصد فرصت در 

مثال  بطور  دارم.  ایامن  مجموعه  این  به  هستند.  آرسنال 

از  بازگشت  از  پس  او  اما  می شد  انتقاد  بسیار  اوزیل  به 

مصدومیت، در نیم فصل دوم، منایش درخشانی داشت و 

بسیار به کمک ما آمد. 

قرضی  بصورت  ما  تیم  از  که  بازی کنانی  این ها،  بر  عالوه 

بازی می کنند مثل پودولسکی، سونوگو  در تیم های دیگر 

و کمپبل، فصل بعد به جمع ما باز می گردند. در خط دروازه 

تیمم  دروازه بان  سه  هر  به  داشت.  نخواهیم  تغییری  نیز 

اطمینان دارم.

ا این تیم  ب اشتفان افنربگ کاپیتان سابق بایرن مونیخ که 

جدال  آستانه  در  شد،  چمپیونزلیگ  قهرمان   ،۲۰۰۱ سال 

ا کیکر مدعی شد که بارسلونا  بایرن و بارسا، در مصاحبه ب

شانس اول صعود به فینال است.

خواهد  ا  بارسلون مصاف  به  نوکمپ  در  چهارشنبه  روز  بایرن 

مصدومیت  بحران  ا  ب اخیر  هفته های  در  تیم  این  رفت. 

نیز  مطلوبی  نتایج  و  شده  مواجه  خود  کلیدی  بازی کنان 

کسب نکرده است. 

به  ا  بارسلون مقابل  سابقش  تیم  جدال  آستانه  در  افنربگ 

کیکر گفت: بایرن از زمانیکه گواردیوال به این تیم آمده، در 

هر بازی، 6۰ تا ۷۰ درصد مالکیت توپ و میدان را در اختیار 

دارد و همیشه به فکر حمله کردن است. این ایده در نیمه 

نهایی لیگ قهرمانان به رضر شام متام خواهد شد. 

ایده های  مغلوب  بایرن  نیز  ریال  مقابل  گذشته  فصل 

تاکتیک خود  اید  ب گواردیوال  گواردیوال شد.  تاکتیکی غلط 

را کمی تغییر دهد. هامن کاری که هیتسفلد در سال ۲۰۰۱ 

انجام داد و ما به قهرمانی دست یافتیم. 

بایرن به اعتقاد من تنها ۴۰ درصد شانس رسیدن به فینال 

ا این وجود بعید  را دارد و بارسلونا شانس اول صعود است. ب

می دانم گواردیوال در صورت شکست از بارسا و حذف شدن، 

در انتهای فصل بایرن را ترک کند.

مولر: با گواردیوال به حذف کردن بارسلونا 
خوش بینم

یادداشت دیگو سیمئونه درمورد دیدار
 ریال-یوونتوس

پیگرینی:
 قهرمان شدن با فوتبال جذاب مهم است

کاسیاس:
 بوفون همیشه الگوی من بود

بارتومئو:
 مطمئنم دنی آلوس در بارسا می ماند

سپر دفاعی انتی یوونتوس 
کارلو آنچلوتی

بواتنگ:
 لواندوفسکی مقابل بارسا بازی می کند

از  به  چهارشن روز  ا  بارسلون و  مونیخ  بایرن 

در  قهرمانان،  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله 

برگزار  را  خود  رفت  بازی  نوکمپ  ورزشگاه 

خواهند کرد.

بایرن  ا  ب مصاف  از  خوشی  خاطره  ا  بارسلون

پیش،  فصل  دو  ندارد.  مرحله  این  در 

و  رفت  بازی  دو  مجموع  در  مونیخی ها 

ا نتیجه ۷-۰ بر بارسا غلبه کرده و  برگشت، ب

به فینال راه یافتند و بازی امسال دو تیم، به 

به انتقامی برای کاتاالن ها خواهد  نوعی جن

داشت. 

در  بایرن،  ارزش مند  مهاجم  مولر،  توماس 

آستانه ی این بازی به وبسایت بایرن گفت: 

مورد  این  در  است.  خاصی  و  ویژه  بازی 

شکی ندارم. برای من حضور در نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان چیز عجیب و ناشناخته ای 

نیست. این پنجمین نیمه نهایی من است 

و به همین دلیل اسرتسی ندارم.

ا خاطرات خوبی  ا بارسلون از آخرین مصاف ب

بازی رفت و برگشت  برتری در هر دو  دارم. 

بزرگی  تجربه  ا  بارسلون به  گول   ۷ زدن  و 

کردیم.  زده  شگفت  را  یا  دن همه  و  بود 

ا دید کامال مثبتی به نوکمپ  به نیز ب چهارشن

و  بزرگ  ورزشگاه  نوکمپ  رفت.  خواهیم 

که  هستم  مطمنئ  و  است  تاثیربرانگیزی 

بازی هیجان انگیزی را شاهد خواهیم بود.

آمادگی  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  مولر 

به  گفت:  ا  بارسلون روزهای  این  باالی 

آن ها  آگاهیم.  ا  بارسلون توانایی های 

دارند.  اختیار  در  را  قدرت مندی  مجموعه 

زده  گول   ۱۴ خود  اخیر  بازی  دو  در  بارسا 

در  هم  ما  نیست.  عجیبی  چیز  این  است. 

را  حریفامنان  بازی،  چند  در  فصل،  این 

گول باران کرده ایم. 

کار ساده ای  مهار مسی هرگز  که  دانم  می 

خیلی  مسابقه  این  برای  ولی  بود  نخواهد 

به  را  بارسا  ما  مربی  ایم.  شده  آماده  خوب 

خوبی می شناسد و راه های غلبه بر این تیم 

را به ما گفته است. حاال این ما هستیم که 

اید به وظایف مان در زمین به درستی عمل  ب

خوشبین  بازی  این  به  گواردیوال  ا  ب کنیم. 

هستم.

ديگو سيمئونه در آستانه ديدار بسيار حساس 
ليگ  نهايی  نيمه  در  يوونتوس  و  مادريد  ريال 
به  گول  وبسايت  در  در ستون خود  قهرمانان، 

تحليل اين بازی پرداخت.
رفت  بازی  يوونتوس  و  ريال  تورين،  در  امشب 
يك  تيم  دو  هر  كرد.  خواهند  برگزار  را  خود 
غايب بزرگ دارند. مودريچ در ريال و پل پوگبا در 
يوونتوس كه البته اين دومی به بازی برگشت 

در مادريد خواهد رسيد. 
ديگو سيمئونه، سرمربی اتلتيكو مادريد، در مورد 
اين  در  بار  دو  اتلتيكو  با  می نويسد:  بازی  اين 
فصل از ليگ قهرمانان، مقابل يوونتوس و ريال 
ويسنته  در  اينكه  از  پس  گرفتيم.  قرار  مادريد 
كالدرون به مصاف يوونتوس رفتيم، همان روز 
فهميدم كه يووه، در اين فصل به مراحل باالی 
تورنمنت صعود خواهد كرد. حدس می زدم كه 
سرانجام امسال اين تيم يك بار ديگر به جمع 

بزرگان باز گردد. 
است  جنگنده  و  تيمی سخت كوش  يوونتوس 
كه در ليگ ايتاليا چهار سال بی رقيب بوده و 
لحاظ  به  تيم  اين  است.  قهرمان شده  همواره 
تمام  كه  است  دفاعی  و  دونده  تيمی  سنتی، 
فضاهای خالی را می بندد. در رقابت هايی مثل 
يوونتوس  بازی،  شيوه  اين  با  و  چمپيونزليگ 

تيمی بسيار خطرناك است. 
يووه در خط ميانی، بازی كنان بسيار ارزش مندی 
در اختيار دارد كه می توانند نتيجه هر مسابقه ای 
را تعيين كنند. پل پوگبا در اين تيم بازی كنی 
متفاوت است. او ديد بسيار خوبی در ميدان دارد 
و خيلی خوب خودش را به خط حمله اضافه 
كامل ترين  او  می كند.  هم  گول زنی  و  كرده 

بازی كن يوونتوس در خط ميانی است. 
يوونتوس،  متفاوت  و  مهم  بازی كن  ديگر 
كارلوس ته وز است. او همواره بيرون محوطه 
ميان  در  خوبی  به  و  دارد  حضور  جريمه 
در  وز  ته  می كند.  جاگيری  حريف  بازی كنان 
و  می كند  كار  عالی  تك  به  تك  مصاف های 
بازی كنان  به  نيز  پاس گول های خوبی  ضمنا 
كناری اش می دهد. يك بازی كن فداكار و در 
خدمت تيم. پوگبا و ته وز می توانند برای ريال 

دردسرساز باشند.
اما ريال مادريد. مقابل ريال در يك چهارم، دو 
بازی را برگزار كرديم و در دقيقه 178 در مجموع 
اول  نيمه  در  تيم شديم.  اين  مغلوب  بازی  دو 
بازی رفت، ريال تيم برتر ميدان بود اما در نيمه 

دوم موفق شديم بازی را به تعادل بكشانيم. 
بازی های  دسته  آن  از  هم  برگشت  بازی 
كمی  جرئيات  بوديم.  شاهد  را  جام  كالسيك 
نتيجه بازی را تعيين كردند. در اين گونه بازی 
ها، اخراج يك بازی كن می تواند بسيار تعيين 
آردا  دادن  دست  از  با  متاسفانه  و  باشد  كننده 
سود  به  كامال  بازی  ورق  دوم،  نيمه  در  توران 

ريال برگشت.
تيم  اين  دارد.  فراوانی  برتری های  مادريد  ريال 
خوش  و  باتجربه  خوب،  بسيار  مربی  يك  از 
فكر و نيز مجموعه ای از بازی كنان فوق العاده 
اين  خوب بهره می برد. استعداد های زيادی در 
تيم ريال حضور دارند. سوای همه اين ها، ريال 
تيمی سازمان يافته با تاريخ چه ای عظيم است. 
آن ها خودشان را برای اين نيمه نهايی به خوبی 
آماده كرده و شانس خوبی هم برای رسيدن به 

فينال دارند.

با  منچسترسيتی،  سرمربی  پيگرينی،  مانوئل 
اين  رقابت های  در  چلسی  قهرمانی  به  اشاره 
فصل ليگ برتر،  تاكيد برای باشگاه های موفق 
بسيار مهم است كه فوتبالی جذاب به نمايش 

بگذارند. 
چلسی با پيروزی 1-0 مقابل كريستال پاالس، 
قهرمانی اش در  رقابت های اين فصل ليگ برتر 
گروهی  كه  است  حالی  در  اين  كرد.  قطعی  را 
توصيف  خسته  كننده  را  تيم  اين  نمايش های 

كردند. 
پيگرينی كه فصل قبل با سيتی قهرمان ليگ 
برای  و  برتر  ليگ  برای  گفت:  بود،  شده  برتر 
هواداران ارائه  فوتبالی جذاب، مهم است. فصل 
 101 كه  رسانديم  ثمر  به  گول   158 ما  گذشته 
گول در ليگ برتر بود. مهم  است كه آن سبك 

را ادامه بدهيم. 

سيتی با پيروزی 1-0 مقابل تاتنهام، حضورش 
در رقابت های فصل آينده چمپيونزليگ را قطعی 
كرد؛ با  اين وجود آن ها 13 امتياز با چلسی فاصله 
دارند. پيگرينی در اين مورد گفت: به فاصله مان 
با چلسی فكر  نمی كنم. چلسی اين فصل دقيقا 
همان طور كار كرد كه ما قصل قبل كار كرديم. 
شدند.  برتر  و  ليگ  اتحاديه  جام  قهرمان  آن ها 
ما دقيقا همين جام ها را با سبكی متفاوت و 

گول های بيشتر به دست آورديم.  
می توانند  كه  هستند  مهم  تيم   5 فصل  هر 
در 4  كه  روندی  به  ما  اميدوارم  قهرمان شوند. 
سال گذشته داشتيم،  ادامه بدهيم. در دو سال، 

دو جام برديم و دو بار هم دوم شديم.  
برای اين باشگاه مهم است كه بهتر است اما ما 
شكست  را  رقيب  تيم های  نمی توانيم  هميشه 

بدهيم. 

ایکر کاسیاس، کاپیتان ریال مادرید، فاش 

کرد که همیشه جی جی بوفون، دروازه بان 

داشته  نظر  در  الگو  به  عنوان  را  یوونتوس، 

است. 

مرحله  رفت  دیدار  در  امشب  مادرید  ریال 

میهامن  چمپیونزنزلیگ  نهایی  نیمه 

دروازه بان  دو  این  و  بود  خواهد   یوونتوس 

تیم  دو  کاپیتآن های  عنوان  به  باتجربه 

مقابل هم قرار می گیرند. 

است  بزرگ تر  کاسیاس  از  سال   ۴ بوفون 

دروازه بان  که  کرد  تایید  ریال  دروازه بان  و 

را  الگو  برایش  حکم  همیشه  ایتالیایی 

داشته است. 

همیشه  جی  جی  گفت:  خربنگاران  به  او 

هم  همه  داشت.  را  الگو  نقش  من  برای 

دنبال  دروازه بان شدن  به  که  نسل های من 

بودند، می خواستند مثل او بشوند. 

کاسیاس هم چنین آندره آ پیرلو دیگر ستاره 

داد  قرار  مورد ستایش  را  یوونتوس  باتجربه 

خاطر  به  است؛  آ  فوق العاده  آندره  گفت:  و 

می دهد.  انجام  توپ  ا  ب که  کارهایی  همه 

داریم،  دوست  را  فوتبال  که  ما  همه  برای 

 دیدن بازی او لذت بخش است. 

ا اتلتیکو،  بسیاری سبک بازی یوونتوس را ب

چمپیونزلیگ  قبل  مرحله  در  ریال  حریف 

دیگری  نظر  اما  کاسیاس  می کنند  مقایسه 

دارد: فکر منی کنم یووه شبیه اتلتیکو باشد. 

شان  فوتبال  فصل  این  کردند  تالش  آن ها 

دیکته  به حریفان  اروپایی  رقابت های  در   را 

کنند؛ کاری که در ایتالیا هم انجام دادند.  

انتظار دو بازی کم گول اما پرتنش را دارم. 

هم  ما  اما  ندارند  را  ا  پوگب آن ها  هرچند 

نظر  از  ابراین  ن نداریم.  ب را  بنزما  و  مودریچ 

غایبان، دو تیم برابر هستند.

باشگاه  رئیس  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 

آلوس  دنی  که  است  مطمنئ  بارسلونا، 

اناری  آبی  و  ا  ب فعلی  قرارداد  پایان  از  بعد 

در تابستان پیش رو هم در نوکمپ خواهد 

ماند. 

در  بارسا  ا  ب برزیلی  ملی پوش  این  قرارداد 

و  او  می رسد  پایان  به  رو  پیش  تابستان 

بارسا  ا مدیران  ب هنوز برای متدید قرارداد 

وجود،  این  ا  ب است.  نرسیده  توافق  به 

رس  از  که  مذاکرات  کرد  تاکید  بارتومئو 

گرفته شده و هر دو طرف به دنبال یافنت 

راه حلی برای رسیدن به توافق هستند.  

او به خربنگاران گفت: آلوس یک گام به 

ما  تر شده است.  نزدیک  بارسا  در  ماندن 

ا مدیر  برنامه های او برای  در حال مذاکره ب

بازی کن  او  زیرا  هستیم  قرارداد  متدید 

اید به جنگیدن و  مهمی برای ماست. او ب

 سخت کوشی ادامه بدهد. 

امیدواریم او پیشنهاد ما را بپذیرد و قبول 

کند که باشگاه آن چه استحقاقش را دارد، 

ندارد  کرد.  قصد  خواهد  پیشنهاد  او  به 

اما  کنم  مورد مذاکرات صحبت  در  خیلی 

دنی مایل است مباند و ما هم می خواهیم 

او را نگه  داریم. 

در  انریکه  لوئیس  آینده  مورد  در  بارتومئو 

بارسا هم صحبت کرد و گفت: منی توانم 

این جا  بعد  انریکه  فصل  که  کنم  تصور 

نباشد. ما از آن چه او در این فصل انجام 

بسیار  فنی،  کادر  کلی  عمل کرد  از  و  داد 

راضی  هستیم. 

آنچلوتی،  که  است  شده  مدعی  مارکا 

برای  دارد  قصد  مادرید،  ریال  رسمربی 

از  یوونتوس،  مقابل  امشب  حساس  بازی 

کوئنرتائو بجای مارسلو در فاز چپ دفاعی 

استفاده کند.

دفاع  هنگام  در  مارسلو  ضعیف  عمل کرد 

بیشرتی  منود  ریال  اخیر  بازی های  در  که 

در  بازی کن  این  ناکامی  بخصوص  یافته، 

روز  بازی  در  سویا  کناری  بازی کنان  مهار 

که  است  کرده  متقاعد  را  آنچلوتی  شنبه، 

در  ریسکی،  گونه  هر  از  جلوگیری  برای 

یوونتوس،کوئنرتائو  مقابل  امشب  بازی 

بازگرداند.  ریال  دفاعی  چپ  منطقه  به  را 

یوونتوس،  بازی کنان  که  می داند  کارلتو 

از  اشتباهی  کوچک ترین  وقوع  مرتصد 

سوی مدافعان ریال هستند.

نفری  تغییر  این  از  پرده  گزارشی  در  مارکا 

بازی کنی  کوئنرتائو  است.  برداشته  کارلتو 

در  حضورش  فصل   ۴ در  ا  تقریب که  است 

درصد   ۲۱ در  تنها  این که  وجود  ا  ب ریال، 

در  رفته،  میدان  به  تیم  این  برای  دقایق 

یک  ریال  مهم  بازی های  و  فینال ها  متام 

در  او  است.  بوده  اصلی  ترکیب  ثابت  پای 

یک  مرحله  در  اتلتیکو  مقابل  رفت  بازی 

چهارم نیز منایش درخشانی داشت. 

در  نیز  راموس  امشب  مارکا،  ادعای  طبق 

میانه زمین و جلوی دو مدافع این تیم، په 

په و واران بازی خواهد کرد. سیستم ریال 

به  نیز  تیم  این  احتاملی  ترکیب  و   ۴-۴-۲

رشح زیر خواهد بود : کاسیاس، کارواخال، 

کروس،  راموس،  په،  په  واران،  کوئنرتائو، 

الدو خامس، ایسکو، بیل و رون

بایرن  ارزش مند  مدافع  بواتنگ،  ژروم 

لواندوفسکی  روبرت  که  دارد  اطمینان 

خواهد  بارسلونا  مقابل  حساس  بازی  به 

رسید.

جام  نهایی  نیمه  بازی  در  لواندوفسکی 

برخورد  اثر  بر  و  دورمتوند  مقابل  حذفی 

ناحیه  از  شدت  به  حریف،  دروازه بان  ا  ب

که  می شد  پیش بینی  شد.  مصدوم  بینی 

که  ا  بارسلون مقابل  رفت  بازی  حداقل  او 

چهارشنبه برگزار می شود را از دست بدهد 

اما روز یک شنبه او از طریق توئیرت اعالم 

ا استفاده از ماسک ویژه، در بازی  کرد که ب

مقابل بارسلونا حضور خواهد داشت. 

او با همین ماسک دیروز در مترین بایرن 

نیز رشکت کرد. ژروم بواتنگ در این رابطه 

حس  لواندوفسکی  گفت:  خربنگاران  به 

بسیار خوبی دارد. ما امیدواریم که روبرت 

ا استفاده از ماسک بتواند در مقابل بارسا  ب

ما  به  و  دهد  ارائه  را  خود  منایش  بهرتین 

کمک کند تا نتیجه خوبی کسب کنیم. 

پیچیدگی های  ماسک،  ا  ب کردن  بازی 

بازی  باید شیوه  و شام  دارد  را  خاص خود 

بخصوص  دهید.  تغییر  اندکی  را  خودتان 

در زمان تصاحب توپ و کنرتل آن. روبرت 

تا  که  امیدوارم  و  است  شجاعی  بازی کن 

روز بازی به این ماسک عادت کند.
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اطالعات روز:  نمایندگان شوراهای 
افغانستان دیروز  والیتی 34 والیت 
در پایان نشست سه  روزه ی خود از 
حکومت خواستند تا هرچه عاجل تر 
به کار سرپرستی در والیت ها پایان 
معرفی  را  جدید  والی های  و  دهد 

کند.
 34 از  والیتی  شوراهای  نمایندگان 
روزه  سه  نشستی  افغانستان  والیت 
در  مؤثر  نمایندگی  به  رابطه  در  را 
حکومت داری محلی در کابل برگزار 
کرد ند. در این نشست آن ها طرحی 
شوراهای  نقش  بهبود  منظور  به  را 
و  محلی  حکومت داری  در  والیتی 
رهبران  به  مردم،  از  مؤثر  نمایندگی 

حکومت پیش نهاد کردند.
در  عمده  چالش  که  گفتند  آن ها 
خوب  محلی  حکومت داری  برابر 
میان  همکاری  عدم  والیت ها،  در 
نهادهای حکومتی، عدلی و قضایی 
می باشد.  والیتی  شوراهای  و 
هم چنان این نمایندگان از حکومت 
انتقاد کردند که در مورد تقرری های 
با  والیت ها  در  بلندرتبه   مسئوالن 
و  نگرفته  صورت  مشوره  آن ها 
مورد  به ندرت  آنان  مصوبه های 

توجه قرار می گیرند.
تا  رییس جمهور خواستند  از  آن ها 
به  رابطه  در  روشن  برنامه ی  یک 
همکاری و هماهنگی میان شوراهای 
آماده  حکومتی  نهادهای  و  والیتی 
کند تا به این شوراها به دید مزاحم 
بر  نشود.  نگریسته  اخالل کننده  و 
والیتی  شورا ی  اساسی ،  قانون  بنیاد 
و  نظارتی  نهادی ست که صالحیت 
مشوره دهی را در والیت های کشور 
صالحیت،  همین  مبنای  بر  و  دارد 
والیت ها  در  حکومت  عملکرد  از 

نظارت می کند.
اواخیر  در  که   حالی ست  در  این 
نمایندگان  مجلس  گذشته،  سال 
حکومت  اعمال  بر  نظارت  حق 
کرد.  سلب  والیتی  شوراهای  از  را 
با  والیتی  شوراهای  نمایندگان  اما 
و  گسترده  اعتراض های  راه اندازی 
تحصن کاری، این حق را دوباره به 
دست آوردند و با رهبران حکومت 

وحدت ملی نیز به توافق رسیدند.
به باور آگاهان، مدیریت والیت ها از 
سوی سرپرستان باعث ایجاد ناامنی، 
دیگر  مشکالت  و  اقتصادی  ضعف 

در والیت ها می شود.

گفت وگوهای  روز:  اطالعات 
گروه  و  افغانستان  دولت  نمایندگان 
نشست  روز  دومین  در  طالبان 
وزیر  میزبانی  به  صلح  غیررسمی 
خارجه ی قطر در مورد یک آتش بس 
در  درگیر  طرف های  میان  احتمالی 

افغانستان، بی نتیجه پایان یافت.
به  نفر  هشت  نشست  این  در 
نفر،   20 و  طالبان  از  نمایندگی 
به شمول اعضای مجلس نمایندگان، 
شورای عالی صلح، احزاب سیاسی و 
فعاالن مدنی، به نمایندگی از دولت 
به  بودند.  یافته  حضور  افغانستان 
اشتراک کنندگان  از  تن  گفته ی یک 
این نشست، در این نشست دو جانب 
احتمالی  آتش بس  یک  مورد  در 
گفت وگو کردند؛ اما به توافقی دست 

نیافتند.
این  پایان  از  پس  اشتراک کنندگان 
خبرنگاران  با  صبحت  از  نشست 
از  تن  یک  اما  کردند.  خودداری 
این  در  طالب  شرکت کنندگان 
با  تیلفونی  صحبت  در  نشست، 
هیأت  که  گفته  رویترز  خبرگزاری 
ریاست  به  طالبان  نفری  هشت 
با  استانکزی  عباس  شیر محمد 
رو  در  رو  افغانستان  مقام های 

گفت وگو کرد .
این عضو طالبان که نخواسته نامش 
شروع  از  »بعد  گفت :  شود،  فاش 
و  خواست ها  ما  افراد  گفت وگو، 
شرایط خود را به صورت کتبی ارائه 
همه ی  به  را  آن  کاپی های  و  کرده 
اشتراک کنندگان توزیع کردند«. این 
از  »بعد  افزود:  طالبان  گروه  عضو 
شروع  باز  صورت  به  گفت وگو  آن، 
قیوم  و  افغانستان  هیأت  و  شد 
جمهور  غنی،  رییس  کاکای  کوچی، 
خواستند که ما جنگ را متوقف کرده 
را  ما  آن ها  کنیم.  اعالم  آتش بس  و 
کردند  توصیه  و  کرده  خطاب  برادر 
قانون  از  و  برویم  افغانستان  به  که 

اساسی فرمان برداری کنیم«.
هم چنان این عضو طالبان گفت  که 
را متوقف  زمانی جنگ  تا  این گروه 

خارجی  نیروهای  تمام  که  نمی کند 
از  نقل  به  افغانستان خارج شوند.  از 
این منبع، هیأت افغانستان گفته که 
قبال  خارجی  نیروهای  از  بسیاری 
در  و  کرده اند  ترک  را  افغانستان 
را متوقف  صورتی که طالبان جنگ 
کنند، بقیه ی نیروهای خارجی نیز از 

افغانستان خارج می شوند.
گفت وگوها  این  که  می شود  گفته 
و  رسیده  پایان  به  توافق  بدون 
احتمال دارد نشست بعدی ماه آینده 
برگزار  عربی  متحده ی  امارات  در 
و  افغانستان  منابع  گفته ی  به  شود. 
از  شماری  نشست  این  در  طالبان، 
ایاالت  چون  کشورهایی  نمایندگان 
پاکستان  و  چین  امریکا،  متحده ی 

نیز حضور داشته اند.
ایاالت  خارجه ی  وزارت  مقام  یک 

»این  گفت :  مورد  این  در  متحده 
جاری  گفت وگوی  هیچ  کشور 
در  طالبان  با  برنامه  ریزی شده  یا 
اما  ندارد؛  دیگر  جاهای  یا  دوحه 
رهبری  به  صلح  روند  از  واشنگتن 
می کند  حمایت  افغان ها  مالکیت  و 
که به وسیله ی آن طالبان و افغان ها 
وارد  منازعه  به  پایان بخشیدن  برای 

گفت وگو شوند«. 
پاکستان در مورد اشتراک نمایندگان 
خود در این نشست چیزی نگفته، اما 
با طالبان ستایش کرده  از گفت وگو 
معین  چودری،  اعزاز احمد  است. 
پاکستان  خارجه ی  وزارت  سیاسی 
گفت وگوی  از  »پاکستان  گفت: 
در  طالبان  و  افغانستان  حکومت 
صلح  می کند.  حمایت  کاماًل  قطر 
منطقه  در  صلح  برای  افغانستان  در 

الزامی است«.
حالی  در  طالبان  با  گفت وگوها 
در  گروه  این  که  می گیرد  صورت 
ماه های اخیر سال روان حمالت شان 
افزایش  را  کشور  مختلف  نقاط  بر 
داده  است. در گذشته نیز تالش هایی 
برای آوردن طالبان روی میز مذاکره 
نیز صورت گرفتند؛ اما این تالش ها 

تا هنوز نتیجه  ای در پی نداشته اند.

گفت وگوهای قطر بی نتیجه پایان یافت

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
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

شوراهای والیتی: به سرپرستی
 در والیت ها پایان بدهید


