
کمیسیون تخلفات رسانه ای لغو شد

که  سربازی   10 کرد،  اعالم  خبرنامه ا ی  نشر  با  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 

در اثر درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در روزهای اخیر در 

ولسوالی وردوج والیت بدخشان ناپدید شده بودند، دوباره به پاسگاه های خود 

بازگشته اند. در خبرنامه ی این وزارت آمده که در این درگیری

اطالعات روز: مشاور امنیت ملی رییس جمهور می گوید که حکومت از دو ماه 

پیش استراتژی مبارزه با داعش را روی دست گرفته است. به گفته ی او، بر بنیاد 

این استراتژی، نخستین عملیات علیه این گروه، عملیات والیت هلمند بود که 

در اثر آن رهبر محلی این گروه در این والیت کشته شد....

برای 600  کنون  تا  که  اعالم کرد  افغانستان  وزارت خارجه ی  روز:  اطالعات 

و  شده  خلق  مزاحمت  عربی  متحده ی  امارات  در  افغانستان  بازرگانان  از  تن 

مشکالت بازرگانان، باید به شکل جدی بررسی شوند.

هم چنان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از وضعیت بازرگانان افغانستان 

در امارات ابراز نگرانی کرده و می گوید که این مسئله باید هرچه زودتر...

متحده  ایاالت  اپریل،  ماه  نخست  هفته ی  در 

 1Z Viper Attack-AH« جنگی  چرخ بال های  فروش 

پیشرفته ی  جنگی  موشک های  و   »Helicopters

بخشی  که  را   »Missiles  11  114R Hellfire-AGM«

بود،  پاکستان  با  دالری  میلیارد  یک  معامله ی  یک  از 

تکمیل کرد. پیش از انجام این معامله، ایاالت متحده 

یک میلیارد دالر را از صندق حمایت از ائتالف ...

نارندرا مودی، نخست وزیر هند  هفته ی گذشته در حالی که از 
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان استقبال می کرد، تأکید 
کرد که »رابطه میان هند و افغانستان صرف رابطه میان دو 
کشور یا دو حکومت نیست. این رابطه، یک پیوند بی انتهای 
قلب های انسان ها ست«. مودی، با این معنا روشن ساخت که 

هند از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت خواهد کرد...

به دنبال اعتراض روزنامه نگاران، نویسندگان و فرهنگیان از 
نیز احضار کردن  از کتابها و  الخروج شدن شماری  ممنوع 
مدیران چهار روزنامه ، اطالعات روز، هشت صبح ، ماندگار 
و جامعه ی باز و علی امیری، نویسنده کتاب »خرد آواره«، 
وزارت  این  باالخره  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  سوی  از 

» کمیسیون رسیدگی به شکایات وتخطی های رسانه ای...
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نشر  با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  روز:  اطالعات 
بررسی  »کمیسیون  وزارت  این  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای 

شکایت ها و تخلفات رسانه ای« را لغو کرده است.
ماده ی  نظرداشت  در  با  که  آمده  وزارت  این  خبرنامه ی  در 
چهل و دوم قانون رسانه های همگانی، به کار این کمیسیون 
پایان داده شد. این در حالی ست که در روز »جهانی آزادی 
مطبوعات« این کمیسیون روزنامه ها ی اطالعات روز، هشت 
صبح، جامعه ی باز و ماندگار را به دلیل نشر مطالب انتقادی، 

احضار کرده  بود.
افغانستان  همگانی  رسانه های  قانون  دوم  چهل  ماده ی  در 
همگانی،  رسانه های  فعالیت  بهتر  تنظیم  برای  که  آمده 
میان  از  عضو  نفر  نه  با  همگانی«  رسانه های  »کمیسیون 
تجربه ی  عالی،  تحصیالت  با  مسلکی،  شخصیت های 
تند  واکنش های  از  پس  شود.  ایجاد  بی طرف  و  خبرنگاری 
فعاالن  و  دانشگاه  استادان  خبرنگاران،  اجرایی،  ریاست 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  این  برابر  در  مدنی 

کار  به  رسمًا  امروز  کمیسیون،  این  جایگاه  غیرقانونی بودن 
آن پایان داده شد.

از سوی  به احضار مسئوالن روزنامه ها  هم چنان در واکنش 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه ی  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
قوانین  با  آشکار  مخالفت  را  وزارت  این  اقدام  افغانستان 
تخلفات  و  شکایت ها  کمیسیون  فعالیت  گفت،  و  خوانده 
عنوان  به  آن  از  گذشته  در  و  است  غیرقانونی  رسانه ای 
هیچ گونه  فعال  و  می شد  استفاده  رسانه ها  برابر  در  حربه ای 

مشروعیت ندارد.
»نی«؛  مؤسسه ی  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل  هم  سویی  از 
مبنای  »بر  گفت:  هم  افغانستان  آزاد  رسانه های  دیده بان 
مشروعیت  کمیسیون  این  همگانی،  رسانه های  نافذ  قانون 

ندارد«.
هم چنان عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت در جلسه ی 
دیروزی شورای وزیران از عبدالباری جهانی، وزیر اطالعات 
و فرهنگ  در باره ی احضار مسئوالن روزنامه ها و جلوگیری 

نمایشگاه  در  شرکت  برای  کتاب  عنوان   32 انتقال  از 
جهانی  باری  اما  خواست.  توضیح  تهران،  کتاب  بین المللی 
نبود.  طنز  به  ما  »واکنش  گفت:  وزیران  شورای  نشست  در 
برخی نویسنده ها با کلمات تند از من انتقاد کرده اند. از جمله 
گویا  که  داده  بازتاب  طوری  را  قضیه  ماندگار  روزنامه ی 

جنجال کتاب ها کار من است«.
ندارم.  نقشی  هیچ  کتاب ها  این  مسئله ی  در  »من  گفت:  او 
و  کمیسیون  این  کار  چگونگی  از  کامل  اطالعات  هنوز 
فرستاده  پیام  یک  رسانه ها،  مورد  در  اما  ندارم.  آن  اعضای 
شده که باید یک بار به وزارت تشریف بیاورند تا بنده شخصًا 
این دوستان معلومات بدهم«. هم چنان وزارت اطالعات  به 
امور  بهبود  خاطر  به  به زودی  که  کرد  اعالم  فرهنگ  و 
با  را  همگانی«  رسانه های  » کمیسیون  همگانی،  رسانه های 
خبرنگاران  و  رسانه ها  حمایت کننده ی  نهادهای  با  مشوره ی 
تأسیس  همگانی  رسانه های  قانون  به  مطابق  افغانستان، 

می کند.

اطالعات روز: وزارت داخله با نشر خبرنامه ا ی 
اعالم کرد، 10 سربازی که در اثر درگیری ها میان 
روزهای  در  طالب  شورشیان  و  امنیتی  نیروهای 
ناپدید  بدخشان  والیت  وردوج  ولسوالی  در  اخیر 
شده بودند، دوباره به پاسگاه های خود بازگشته اند.

در خبرنامه ی این وزارت آمده که در این درگیری، 
13 تن از مأموران پولیس کشته و 17 تن دیگر 

زخمی شده اند. 

بدخشان  والیت  مرکزی  شفاخانه ی  مسئوالن 
این  به  سرباز   16 اجساد  که  گفتند  دوشنبه  روز 
نفر   2 آن ها  گفته ی  به  شده اند.  منتقل  شفاخانه 
از این سربازان سر بریده شده و سرهای 14 تن 
دیگر به شدت متالشی شده اند. هم چنان مقام های 
محلی در والیت بدخشان گفته بود که حدود 25 
ناپدید  این درگیری ها  امنیتی در  نیروهای  سرباز 

شده اند.

روزهای  در  داخله ،  وزارت  خبرنامه ی  از  نقل  به 
پولیس  پاسگاه های  بر  مسلح  شورشیان  اخیر 
صوفیان  و  مکتب زو  باشند،  پش،  روستا های  به 
ولسوالی وردوج والیت بدخشان حمله کردند که 
با واکنش تند نیروهای پولیس روبه رو شدند. در 
امنیتی، 35  نیروهای  و  میان شورشیان  درگیری 
طالب، به شمول پنج فرمانده  مهم این گروه، کشته 

شده اند.

افزایش  بدخشان  در  ناامنی ها  اخیر  هفته ی  در 
یافته و شورشیان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی 
حمله کرده اند. در این حمالت تلفات سنگینی به 
نیروهای امنیتی وارد شده است. افزایش ناامنی ها 
و تلفات نیروهای امنیتی واکنش های تند رسانه ها 
و نمایندگان دو مجلس را در پی داشت. دیروز هم 
در پیوند به این مسئله، مسئوالن امنیتی به مجلس 

سنا فرا خوانده شدند.

امنیت ملی رییس جمهور می گوید که  اطالعات روز: مشاور 
حکومت از دو ماه پیش استراتژی مبارزه با داعش را روی دست 
نخستین  استراتژی،  این  بنیاد  بر  او،  گفته ی  به  است.  گرفته 
عملیات علیه این گروه، عملیات والیت هلمند بود که در اثر آن 

رهبر محلی این گروه در این والیت کشته شد.
دیروز  که  جمهور   رییس  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف 
)سه شنبه( در پیوند به افزایش ناامنی ها در کشور به مجلس سنا 
برای  داعش خطری جدی  گروه  که  بود، گفت  فراخوانده شده 
امنیت ملی افغانستان است. آقای اتمر افزود که داعش به دنبال 

تهدید آسیای میانه از خاک افغانستان است.
در  داعش  گروه  حضور  جمهور   رییس  سخنگوی  این  از  پیش  
نیز  غنی  جمهور  رییس  اخیراً  و  بود  کرده  تأیید  را  افغانستان 
داعش  گروه  کار  جالل آباد  در  انتحاری  حمله ی  که  بود  گفته 
اتمر گفت: »حکومت، داعش را منحیث یک خطر  است. آقای 
جدی و حیاتی برای منافع امنیت ملی افغانستان می بیند. درست 
دهشت افگن  گروه های  و  طیبه  لشکر  القاعده،  که  همان طوری 

داخلی خطر هستند، این هم یک خطر است«.
و  افغانستان  ملی  حاکمیت  به  داعش  گروه  گفت،  اتمر  آقای 
نقشه ی  در  را  مناطق  این  و  ندارد  پابندی  منطقه  کشورهای 
شورشی  یک  که  می شناسد  خراسان  عنوان  به  خود  خالفت 
افزود،  اتمر  باشد.  داشته  به عهده  را  آن  رهبری  باید  پاکستانی 
او  ایستاد.  آن  علیه  قوا  توام  با  باید  که  است  دشمنی  داعش 
و  شده  جهانی  و  منطقه ای  تروریستی  سازمان  »داعش  گفت: 
مورد  در  تنها  نیتش  دارد.  خاصی  عالقه مندی  افغانستان  به 

افغانستان نیست، بلکه در مورد تمام منطقه است«.
گفت:  افغانستان  به  داعش  عالقه مندی  مورد  در  او  هم چنان 
کشورهای  بتواند  افغانستان  از  که  است  این  دالیل  از  »یکی 
تهدید  با  را  افغانستان  دیگر کشورهای همسایه  و  میانه  آسیای 
افغانستان عالقه مند است  به  به  خاطری  رو به رو  سازد.  مستقیم 

که آرزو دارد دسترسی به مواد مخدر پیدا کند و از آن منابع برای 
تمویل فعالیت های تروریستی خود استفاده کند«.

مذاکره با طالبان
به  واکنش  در  سنا  مجلس  در  دیروز  اتمر  حنیف  هم چنان 
با طالبان  برای گفت وگوهای صلح  نشست دو روزه ی قطر که 
نماینده ی  نشست  این  در  حکومت  که  گفت  بود،  شده  برگزار 
افغانستان، این نشست رسمی  از دید حکومت  رسمی نداشته و 
نیست. آقای اتمر افزود، از آن جایی که حکومت در این نشست 
نماینده ی رسمی نداشته، مکلف به اجرای فیصله  ی آن نیست. 
مذاکره ی  کنون هیچ گونه  تا  افغانستان  دولت  که  کرد  تأکید  او 

رسمی با طالبان نداشته است.
واکنش مشاور امنیت ملی رییس جمهور در حالی مطرح می شود 
گفت وگو های  قطر  در  طالبان  گروه  با  افغانستان  نمایندگان  که 
رو در رو داشته اند، ولی بر سر یک آتش بس احتمالی به توافق 
نرسیده اند. یک عضو طالبان که در این نشست حضور داشته، به 
رسانه ها گفته که » هیأت دولت، به ریاست قیوم کوچی کاکای 
رییس جمهور اشرف غنی، خواستند که ما جنگ را متوقف کرده 
و آتش بس اعالم کنیم. آن ها ما را برادر خطاب کرده و توصیه 
کردند که به افغانستان برویم و از قانون اساسی فرمان برداری 

کنیم«. 
بازگشایی  مورد  در  نشست  این  در  که  می شود  گفته  هم چنان 
دفتر طالبان در قطر توافق شده است. اما آقای اتمر در واکنش 
ارائه شده،  به این نشست گفت، هر نظری که در نشست قطر 
یک  قطعًا  را  آن  افغانستان  دولت  و  بوده  افراد  شخصی  نظر 
مذاکره ی رسمی نمی داند. او تأکید کرد: »ما هیچ وقت مذاکره ی 
پس پرده را قبول نکردیم و در این مورد پیش نهاداتی که وجود 
مطلق  مذاکرات  که  گرفته  تصمیم  قاطعیت  با  حکومت  داشته، 

باید رسمی و علنی باشند«.

گفت وگوهای  که  افزود  غنی  جمهور  رییس  ملی  امنیت  مشاور 
قبول  قابل  مذاکرات  این  در  سوم  جانب  و  بوده  دو جانبه  صلح 
نیست. به گفته ی  اتمر، جانب سوم صرف می تواند نقش میانجی 
را داشته باشد؛ اما  در ترکیب تیم اصلی مذاکره کننده ها نیست. او 
گفت، کسانی  که می خواهند صلح کنند، دروازه ی صلح بر روی 
آن ها باز است و کسانی  که می خواهند جنگ کنند، فرزندان دلیر 

افغانستان در برابر آنان می ایستند.
این در حالی ست که افزایش ناامنی ها در برخی نقاط افغانستان 
شدید  انتقادهای  و  واکنش ها  شمال،  والیت های  خصوصًا  و 
مجلس  نمایندگان  دیروز  است.  داشته  دنبال  به  را  نمایندگان 
سنا در این مورد ابراز نگرانی کرده و از حنیف اتمر سوال هایی 

را در این زمینه پرسیدند.
»این ها  گفت:  نمایندگان  پرسش های  به  پاسخ  در  اتمر  آقای 
جنبش  که  هستند  عالقه مند  کشور  شمال  به  دلیل   این  به 
به  می خواهد  آن جا  از  شرقی،  ترکستان  اسالمی  اصطالح  به 
به  می خواهد  آن جا  از  تاجیکستان  انصاراهلل  شود.  داخل  چین 
ازبکستان  اسالمی  اصطالح  به  جنبش  شود.  داخل  تاجیکستان 
عالقه مند است که از آن جا در داخل کشورهای آسیای میانه تا 

روسیه خود را برساند«.
او با اشاره به این که داعش می خواهد جای پایی در افغانستان 
گذشته  در  که  افغانستان  »دشمن  گفت:  کند،  پیدا  خود  برای 
پناهگاه های خود را در خارج از مرزهای افغانستان نگه می داشت، 
افغانستان  به داخل  را  پناهگاه ها  این  امروز در تالش است که 

بیاورند«.
شورشیان  حمالت  اخیر  روزهای  در  که  حالی ست  در  این 
دیگر  برخی  و  فاریاب  بدخشان،  قندوز،  والیت های  بر  طالب 
از والیت های شمالی افزایش یافته و درگیری ها میان نیروهای 
جریان  بدخشان  و  قندوز  والیت های  در  شورشیان  و  امنیتی 

دارند.

اعالم  افغانستان  اطالعات روز: وزارت خارجه ی 
بازرگانان  از  تن   600 برای  کنون  تا  که  کرد 
مزاحمت  عربی  متحده ی  امارات  در  افغانستان 
به شکل  باید  بازرگانان،  و مشکالت  خلق شده 

جدی بررسی شوند.
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  هم چنان 
ابراز  امارات  در  افغانستان  بازرگانان  وضعیت  از 
باید  مسئله  این  که  می گوید  و  کرده  نگرانی 

دنبال  حقوقی  و  دیپلماتیک  راه  از  زودتر  هرچه 
اجرایی  ریاست  دوم  معاون  شود. محمد محقق، 
»از  گفت:  وزیران  شورای  نشست  در  دیروز 
د بی  در  ما  بازرگانان  از  شماری  بدین سو  مدتی 
شده اند.  مواجه  جدی  بسیار  مزاحمت های  با 
بازرگانان ما فراخوانده می شوند، جواز تجار ی شان 
کشور  این  از  می گیرند  دستور  و  می شود  باطل 

خارج شوند«.

عبداهلل عبداهلل نیز با اشاره به این مسئله گفت، 
امارات  در  بازرگانان  مشکالت  حل  برای  باید 
»من  گفت:  او  گیرند.  تالش های جدی صورت 
و رییس جمهور در این مورد صحبت می کنیم؛ 
دو  رهبری  سطح  در  جدی  اقدام  به  نیاز  چون 
کشور دارد. این یکی از جدی ترین مسئله ها برای 
بازرگانان کشور ماست که باید هرچه زود تر حل 

شود«.

این نگرانی ها از وضعیت بازرگانان افغانستان در 
امارات در حالی ابراز می شوند که رییس جمهور 
امارات  اواخر ماه جدی سال گذشته به  غنی در 
سفر کرد. در این سفر دو  طرف، پیمان همکاری 
دراز مدت امضا کردند. بر اساس این پیمان، هر دو 
کشور متعهد شدند تا دوستی و مشارکت درا زمدت 
بر اساس احترام متقابل حاکمیت دولت ها و منافع 

مشترک در عرصه های مختلف داشته باشند.

2
کمیسیون تخلفات رسانه ای لغو شد

وزارت داخله:
 10 سرباِز ناپدیدشده در بدخشان به پاسگاه های خود بازگشتند

حنیف اتمر: دولت از دوماه پیش استراتژی مبارزه با داعش را
 روی دست گرفته است

مشکالت بازرگانان افغانستان در امارات متحده ی عربی

واقعیت های حضور داعش
 در افغانستان

هادی صادقی
رویداد های اخیر و وضعیت امنیتی در کشور نشان می دهند 
که داعش کم کم به یک واقعیت عینی و چالش جدی در 
با توجه به آنچه که در  افغانستان بدل می شود.  برابر دولت 
مقام های  اظهارات  نیز  و  است  جریان  در  افغانستان  شمال 
در  داعش  ورود  اکنون  گروه،  این  فعالیت  مورد  در  امنیتی 
به  تبدیل  و  نشانه ها و گمانه زنی ها گذشته  از حد  افغانستان 

یک واقعیت عینی شده است.
والیت های  کشور،  غرب  در  فراه  والیت  در  اکنون  هم 
بدخشان، قندوز، تخار و بغالن در شمال و بعضی والیت های 
هویت  و  نام  به  دشمنی  با  امنیتی  نیروهای  عماًل  جنوبی 
امنیت ملی  داعش دست و پنجه نرم می کنند. مشاور شورای 
رییس جمهور غنی نیز می گوید که افغانستان یکی از اهداف 

و مسیرهای اصلی داعش در منطقه می باشد.
بود  افغانستان ماه ها پیش آشکار شده  نشانه های داعش در 
و اکنون این گروه به عنوان چالشی سازمان   یافته   و جدی در 
برابر دولت افغانستان عرض اندام می   کند. افراد این گروه از 
پاکستانی  بی   جاشده های  و  مهاجران  قالب  در  پیش  چندماه 
یا دیگر گروه  های مسلح غیر مسئول در افغانستان شروع به 
فعالیت کرده بودند. در این مدت عوامل داعش در میان اقشار 
افراد  و  تبلیغ کرده  و مذهبی، خصوصًا گروه طالبان،  سنتی 
زیادی را به صفوف خود جلب کرده   اند. با این   که این فعالیت  ها 
غیر مسئول  یا  مسلح  گروه  های  پوشش  در  و  پنهان  ابتدا  در 
نیز  مواردی  در  اما  گرفتند؛  پاکستانی صورت  بی  جاشده های 
با بروز نشانه های فعالیت های سازمان   یافته ی داعش از سوی 
این  به  افغانستان  حکومت  اما  شدند.  داده  بازتاب  رسانه  ها 
نیز  استخباراتی  و  امنیتی  نهادهای  نکرد.  اعتنایی  واقعیت ها 
به خبرها در مورد روند تجهیز و آموزش جنگ   جویان داعش 
در افغانستان اعتنایی نکردند و فعالیت های دهشت  افگنانه ی 
این گروه را پیوسته به طالبان و دیگر گروه   های مخالف مسلح 

دولت نسبت دادند.
بستر  گروه  این  برای  می تواند  مختلف  دالیل  به  افغانستان 
ساختار  باشد.  مذهبی  تبلیغات  و  سربازگیری  برای  خوبی 
تندروانه ی  نگرش های  و  بی   سوادی  جامعه،  سنتی  شدیداً 
مذهبی در افغانستان، زمینه ی خوبی برای نفوذ تفکر افراطی 
و تکفیری است و گروه  های تروریستی همواره و در همه  جا 
همین نقطه را نشانه گرفته   اند. تمامی گروه های تروریستی  ای 
که تا کنون در افغانستان و منطقه تجربه شده، از همین  جا 
مذهبی،  و  دینی  آموزه  های  از  با سوء  استفاده  و  کرده  شروع 
برده   اند.  پیش  به  را  خود  استخباراتی  و  سیاسی  برنامه های 
نیز این خطر به  صورت جدی وجود دارد که عوامل  اکنون 
گروه تروریستی داعش در میان مردم نفوذ کرده و از باورهای 
سنتی و مذهبی آن  ها سوء  استفاده کنند و از آن   برای اهداف و 

برنامه  های سیاسی و تروریستی   شان سود ببرند.
برای  جدی  خطر ی  داعش،  اندک  و  ضعیف  هرچند  حضور 
امنیت ملی کشور است. حکومت باید با این مسئله به  صورت 
به  وابسته  افراد  حضور  نباید  کند.  برخورد  عاقالنه  و  جدی 
فراری  چند  به  صرفًا  افغانستان  در  اسالمی  دولت  گروه 
داده  تقلیل  انگشت  نما  فرد  یکی-دو  و  شب  نامه  ها  پابرهنه، 
شود و انگیزه   ها و عامالن پشت صحنه ی آن را نباید نادیده 
گرفت و از کنار این خطر بی   اعتنا گذشت. دولت باید عوامل و 
نهان گاه های آن  ها را کشف کند و با آن به عنوان یک تهدید 

جدی برای امنیت ملی کشور، برخورد نماید.
است.  ویران   گر  و  خطرناک  تروریستی  گروه  یک  داعش 
دهشت، بی  رحمی و جنایت های این گروه تمام جهان را به 
وحشت انداخته و برای نابودی آن تمام کشورهای جهان کمر 
بسته  اند. قصاوت و جنایت های این گروه در عراق و سوریه به 
جهانیان ثابت ساخته که برای سرکوب و نابودی آن  ها هیچ 
با  نباید  نیز  افغانستان  و  ندارد  مصلحت و مالحظه   ای وجود 
هواخواهان و اعضای این گروه با نرمی و سستی برخورد کند.

چهار شنبه
16 ثور
1394

سال چهارم
شماره  831

روزیادداشت



فروش  متحده  ایاالت  اپریل،  ماه  نخست  هفته ی  در 

 1Z VipeR AttAck-AH« جنگی  چرخ بال های 

پیشرفته ی  جنگی  موشک های  و   »HelicopteRs

»Missiles 11 114R HellfiRe-AGM« را که بخشی از 

بود، تکمیل  با پاکستان  یک معامله ی یک میلیارد دالری 

یک  متحده  ایاالت  معامله،  این  انجام  از  پیش  کرد. 

 coAlition( میلیارد دالر را از صندق حمایت از ائتالف

suppoRt fund( در سال 2014 به پاکستان کمک کرد. 

پیش از آن، ایاالت متحده 30 میلیارد دالر را به بهانه های 

مختلف به این کشور کمک کرده بود. 

 5.8 معامله ی  از  پس  موشک ها  و  چرخ بال ها  معامله ی 

در سال   f16 پیشرفته ی  هواپیماهای  برای  دالری  میلیارد 

این  با وجود  نوع است.  این  از  معامله  بزرگ ترین   ،2006

واقعیت که پاکستان همواره برخالف منافع ایاالت متحده 

در افغانستان عمل کرده است، حساب این توافق  جدید، 

در  است.  شده  یک سره  کامالً  گذشته،  توافقات  مانند 

سال های گذشته، پاکستان به صورت مداوم طالبان را در 

کنترول داشته و از آنان استفاده کرده و در باره ی مخفی گاه 

بن الدن به ایاالت متحده دروغ می گفت.

که  باشند  داشته  وجود  خوبی  خیلی  دالیل  باید  پس 

نادیده  را  پاکستان  خیانت های  تنها  نه  متحده  ایاالت 

می گیرد، بلکه انعام هم می دهد. آیا این مکافات به خاطر 

یا  و  است  گذشته  در  متحده  ایاالت  به  پاکستان  خدمات 

پیش پرداختی ست برای آینده؟ این حمایت های اقتصادی و 

نظامی به پاکستان می تواند با این امید عبث نیز انجام شود 

که اسالم آباد را از بیجینگ دور نگهدارد. چین در افغانستان 

و ایران گام های قوی برداشته است.

داده  را  ایران-پاکستان  گاز  لوله ی  پیش نهاد ساختن  چین 

است. این لوله ی گاز با عبور از گوادر به منطقه ی نواب شاه 

زیردریایی  چین هشت  آن،  کنار  در  رسید.  خواهد  سند  در 

به پاکستان می فروشد. سر انجام، آخرین معامله ی ایاالت 

پاکستان  به  کوچکی  هدیه ی  می تواند  متحده-پاکستان 

باشد تا احساس ناامنی و آزردگی آن کشور را پس از دوبار 

دیدار اوباما از هند، فروبنشاند. 

این  دیگر  بار  پاکستان  با  تسلیحاتی  معامله ی  این 

به  توجه  بدون  متحده  ایاالت  که  می کند  تأیید  را  باور 

خالف کاری های پاکستان، در این کشور منافع پایدار دارد. 

در این معامله پیامی برای هند نیز وجود دارد: اگر هند از 

نیز  کشورهای دیگر اسلحه خریداری کند، آن گاه، امریکا 

به کشورهای دیگر اسلحه خواهد فروخت، چون، صادرات 

ایاالت متحده است و رفاه  اسلحه شاهرگ حیات اقتصاد 

بسیاری از اعضای کانگرس را تضمین می کند. 

خریداری  به  پاکستان  عالقه ی  نگران  متحده  ایاالت 

چرخ بال های تهاجمی از روسیه و چین و نیز نگران ایجاد 

چندین جانبه ی  ائتالف های  و  گروه بندی ها  شکل گیری  و 

جدیِد متمرکز بر آسیا نیز است که ایاالت متحده از آن ها 

بیرون می ماند. 

یک  جنگی  موشک های  و  چرخ بال ها  معامله ی  آن که  با 

معامله ی خیلی بزرگ نیست، روابط نظامی ایاالت متحده 

و پاکستان یکی از عوامل تأثیرگذار بر روابط هند-پاکستان 

متحده،  ایاالت  با  پاکستان  نظامی  روابط  ماند.  خواهد 

تهاجمی  حالت  و  ماجراجویی  میزان  تعیین کننده ی 

پاکستان بر هند بر سر مسایل دو جانبه خواهد بود. 

متحده  ایاالت  که  کنیم  فکر  اگر  بود  خواهد  اشتباه 

سیاستش را در قبال این منطقه تغییر داده است. شاید 

باشد؛  کرده  تغییر  هند  و  پاکستان  با  برخوردش  شیوه ی 

متحده  ایاالت  نکرده  است.  تغییر  کلی اش  منافع  اما 

می خواهد بدون از دست دادن نفوذش بر حاکمان نظامی 

پاکستان، در هند حضور قوی تر داشته باشد.

همین طور، دوستان خوش بین ما همکاری بشردوستانه ی 

دو  دوستانه ی  روابط  آغاز  را  یمن  در  پاکستان  و  هند 

همسایه تفسیر نکنند. این اقدامات نتیجه ی واقعیت های 

عملی بود و هیچ یک از طرف ها نمی خواست که در چنین 

کوچک  و  ندهند  هم  دست  به  دست  حساس  لحظه ی 

معلوم شوند. 

پاکستان،  انواع موشک های هسته ای  مواظب  باید  هند 

دست  به  تالش  در  کشور  این  که  انشقاق  قابل  مواد 

پناه   این کشور  آنها است و تروریست های که در  آوردن 

نکرده   تغییر  مسایل  این  از  هیچ یک  باشد.  داده شده اند 

محاکمه ی  به  رابطه  در  دروغ گویی اش  به  اسالم آباد  و 

کنار  در  می دهد.  ادامه  دیگران  و  لکهوی  زکی الرحمان 

از  گرفته  الهام  تروریست های  حمله های  این ها،  همه ی 

پاکستان بر جامو و کشمیر نیز، ادامه خواهد یافت. 

یک پاکستان متکی به خود به نفع هند است و می تواند به 

برقراری مناسبات دوجانبه ی معقول بینجامد که برای هردو 

کشور مفید باشد. این دو کشور با هم می توانند به چیزهای 

بیشتری برای مردم خود و منطقه دست یابند. 

تجاوز،  به  تمایل  حد  از  بیش  بنفس  اعتماد  با  پاکستان 

تهاجم و اذیت پیدا می کند، اما چیزی به دست نمی آورد. 

حکومت  زیر  در  ضعیف،  و  بنفس  اعتماد  بدون  پاکستاِن 

ریاکاران نظامی و متعصبان مذهبی، هم برای خودش خطر 

با استفاده  می آفریند و هم برای همسایگانش. این کشور 

مستقیم  شکل  به  چریکی،  جنگ های  تاکتیک های  از 

و  تجدید  برای  را  آرامی  و  صلح  دوره های  غیرمستقیم،  و 

استحکام قوا به منظور نبرد بعدی استفاده می کند. 

امارات  و  سعودی  عربستان  با  پاکستان  روابط  سردی 

متحده ی عربی در این اواخر، موقتی است. آنان احساس 

سیاسی  تحرکات  می کند.  ناسپاسی  پاکستان  که  می کنند 

داخلی پاکستان و مجبوریت های مذهبی تصمیم پاکستان 

را تغییر خواهد داد و این مسئله ی مهمی خواهد بود. 

و  لیبیا  عراق،  افغانستان،  در  ناگوار  رویدادهای  باوجود 

تداوم  متحده  ایاالت  که  ندارد  وجود  احتمال  این  سوریه، 

سیاست های اشتباهش را پایان دهد یا ناگهان پی  ببرد که 

شده  برده  بیراهه  به  متحدانش  توسط  سیاست هایش  این 

 است. ایاالت متحده توانایی یا اراده ای  ندارد که با استفاده 

از اهرم کمک های نظامی و اقتصادی اش پاکستان را وادار 

به تغییر سیاست هایش سازد. به جای آن، حساسیت های 

نامتعادلی  شکل  به  افغانستان  به  رابطه  در  پاکستان 

نفع  به  متحده  ایاالت  جغرافیایی-سیاسی  محاسبات  در 

پاکستان سنگینی خواهد کرد. این واقعیت های جهانی ست 

که ما در آن زندگی می کنیم و ما باید یاد بگیریم که با یک 

فزاینده ای  شکل   به  شواهد  کنیم؛  معامله  چگونه  ابرقدرت 

از  نمی تواند  تنهایی  به  ابرقدرت  این  که  می دهند  نشان 

عهده ی مدیریت جهان برآید.

این ابرقدرت امروز با این احتمال قوی روبرو شده است که 

جایش را در افغانستان چین بگیرد. چین دوست دارد که از 

پاکستان به مثابه قائم مقاِم با حسن نیت خود استفاده کند. 

ساختن  برای  پاکستان  به  چین  دالری  میلیارد   46 کمک 

زیربنا گامی در این راستاست. 

چشم گیر  اقتصادی  حضور  آسیا  غرب  در  پیشاپیش  چین 

متمرکز  انرژی  از  غنی  ایران  به  کشور  این  اکنون  دارد. 

مسئله ی  سر  بر   1+5 گروه  با  توافق  از  پس  که  می شود 

خیلی  آسیا،  غرب  در  فراگیر  بحران های  و  هسته ای اش 

قوی تر از پیش ظاهر شده است. چین در تالش است که 

ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش  را  موقعیت یابی هایش 

جمهوری  ریاست  انتخابات  کند.  تکمیل  متحده  ایاالت 

با  را  برگزار شود. روس ها  آینده  امریکا قرار است در سال 

افزایش تفاهم شان با چین، نمی توان دست کم گرفت. آنان 

نیز روابط شان را با ایران مستحکم می سازند. 

ساختن  برای  چین  و  ایران  توافق  سر  بر  سخن  و  حرف 

در حال  اکنون صحنه  است.  تازه شده  دوباره  چابهار  بندر 

ماست  نزدیک  همسایگی  در  جدید  بازی  برای  آمده شدن 

چهره ی  منطقه  این  بنشیند،  فرو  غبار  و  گرد  که  آن گاه  و 

متفاوتی خواهد داشت. 
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تمام قدرتش می درخشید. خیابان ها غرق در  با  آفتاب  و  بود  ظهر جمعه 
از کوچه ای می گذشتم. ناگهان با صدای  سکوت بودند و من به تنهایی 

بیگانه ای که از پشت سرم شنیدم، در جایم میخکوب شدم.
- »مقبولک صبر کن. کجا میری؟ برسانمت؟«

داشت  تن،  بر  پیراهن تنبانی  و  بزرگ  با جسامت  مردی  انداختم،  نگاهی 
از پشت سرم می آمد. بر سرعتم افزودم و حرف هایش را نشنیده گرفتم. 
کمی تندتر قدم برداشتم، اما او نیز به همان میزان حرکتش را تندتر کرد. 
همانند سایه ای به دنبالم راه افتاده بود و برایم می گفت: »صبر کو جانم. 

خیر است کمی طرف مه هم سیل کو«.
در  زنان  و  دختران  به  خیابان آزار  مردان  زبان  از  روز  هر  جمله ها  این 

خیابان ها حواله می شوند.
تبدیل  افغانستان  زنان  برای  بزرگی  مشکل  به  خیابان آزاری  پدیده ی 
شده است. این پدیده حتا مانع استفاده از فرصت های شغلی، تحصیلی و 
اجتماعی برای زنان نیز شده است. دختران زیادی از ترس خیابان آزاری و 
آبروی شان درس و تحصیل یا کار شان را ترک کرده و خانه نشین شده اند.

حوا از جمله ی دخترانی است که بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. 
او می گوید: »آزارهای خیابانی در جامعه ی ما برای مردان به یک عادت 
تبدیل شده است که بدون کدام تأمل، دست به این کار ناپسند می زنند«.

به عقیده ی حوا، آزار و اذیت دختران فراتر از کوچه ها و جاده هاست. او 
می گوید، هیچ مکانی برای دختران امن نیست. دانشگاه ها، مکتب ها و حتا 
اداره ها نیز به محل های ناامن برای زنان تبدیل شده اند. به گفته ی او، این 
آزارها باعث شده تا بیش تر زنان و دختران افغانستان به دلیل حفظ آبروی 
خود از فعالیت و تحصیل بازبمانند. این پدیده مربوط به قشر خاصی هم 
نمی شود. مردهای متفاوت از قشرهای متفاوت اجتماعی در صدد آزار و 

اذیت دختران اند.
مواجه  مشکلی  چنین  با  همه روزه  تقریبًا  که  دیگری ست  بانوی  طاهره، 
است. گاهی تا مرز خشونت و فحش و درگیری نیز می انجامد. او می گوید: 
»خانواده ی من بارها از من خواسته تا دیگر به تحصیل ادامه ندهم؛ زیرا 
آنان به این عقیده هستند که این آزارها، نوعی آبروریزی برای خانواده 

است«.
طاهره چندین بار قصد کرده تا دیگر به کارش ادامه ندهد؛ اما با هر بار 
فکر کردن و اندیشیدن، به این نتیجه رسیده که او گناهی نکرده تا دست 
ادامه  فعالیت هایش  به  و  می کند  مبارزه  همین،  برای  بکشد.  کارش  از 

می دهد.
او می گوید،  در موترهای خطی با برخورد مردان، در پیاده روها با حرف های 
دادن  و  نگاه ها  با  نیز  تاکسی  در  افتاده  اتفاق  گاهی  حتا  و  بیکار  افراد 
شماره تماس ها مورد آزار و اذیت قرار گیرد. طاهره می افزاید، »وقتی در 
مینی بوس ها باال شویم، مردان سعی دارند هرچه بیش تر با خانم ها نزدیک 
آدم حتا  آزاردهنده است.  این وضعیت  را لمس کنند.  زنان  تا بدن  شوند 

داخل مینی بوس آرامی ندارد«.
در حالی که شمار زیادی از زنان در مقابل عرف ها و سنت های زن ستیزانه 
مبارزه می کنند تا بتوانند در جامعه سهم مؤثر داشته باشند؛ اما این مبارزات 
با موانع زیادی روبه رو اند. تقریبًا همه ی زنان در افغانستان روزانه با انواع 

آزار و خشونت مواجه می شوند.
زینب واحدی، استاد دانشگاه، ریشه  ی این آزارها را در پایین بودن سطح 
آگاهی جامعه ، وحشت  و کاستی های دوران جنگ می داند. خانم واحدی 

راه های بیرون رفت از این چالش   را رشد فکری و آگاهی مردم می داند.
سعادت غزنوی، مشاور امور دینی معاون دوم رییس جمهور، آزار و اذیت 
زنان را نوعی خشونت و جرم پنداشته می گوید: »در اسالم هیچ جایی برای 
این گونه  جرم ها  و پی گیری  نیست  منزل  از  بیرون  یا  منزل  اذیت   و  آزار 

وظیفه ی پولیس است«.
او هم چنان سکوت زنان را نوعی ُمهر تأیید بر کار خیابان آزاری دانست. 
به باور آقای سعادت، با سکوت زنان، جرأت عامالن خیابان آزاری برای 
از وظایف عالمان  او هم چنان یکی  بیش تر می شود.  این کار  انجام دادن 

دین و رسانه ها را آگاهی دادن به مردم می داند.
که  هنگامی  »ما  می گوید:  کابل  حوزه ی سوم شهر  پولیس  محمدکریم، 
اشتباه شان  کار  متوجه  را  آن   عامالن  می خوریم،  بر  موارد  این گونه  به 
می  کنیم. پولیس برای از بین  بردن خیابان آزاری ها تالش می کند«. این 
در حالی ست که بسیاری از دختران باور دارند، پولیس افغانستان مسلکی 
ناپسند  باورهای  و  قید سنت ها  در  خودشان  پولیس  افراد  هنوز  و  نیست 

زندگی می کنند و حتا بعضی از پولیس ها دختران را آزار می دهند.
دختران افغانستان هر روز با این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. با وجود 
اذیت و آزار زنان و دختران، اما زنان برای توان مندی شان تحصیل و کار 

کرده و در برابر این هنجارهای زن ستیزانه مبارزه می کنند.

خیابان و رنج زنان
زهرا خلیلی

اشتباه خواهد بود اگر 
فکر کنیم که ایاالت متحده 
سیاستش را در قبال این 
منطقه تغییر داده است. 
شاید شیوه ی برخوردش با 
پاکستان و هند تغییر کرده 
باشد؛ اما منافع کلی اش 
تغییر نکرده  است. ایاالت 
متحده می خواهد بدون 
از دست دادن نفوذش بر 
حاکمان نظامی پاکستان، در 
هند حضور قوی تر داشته 
باشد.

باوجود رویدادهای ناگوار 
در افغانستان، عراق، لیبیا 

و سوریه، این احتمال وجود 
ندارد که ایاالت متحده تداوم 

سیاست های اشتباهش را 
پایان دهد یا ناگهان پی  ببرد 

که این سیاست هایش توسط 
متحدانش به بیراهه برده شده 
 است. ایاالت متحده توانایی یا 

اراده ای  ندارد که با استفاده 
از اهرم کمک های نظامی و 

اقتصادی اش پاکستان را وادار 
به تغییر سیاست هایش سازد. 

به جای آن، حساسیت های 
پاکستان در رابطه به 

افغانستان به شکل نامتعادلی 
در محاسبات جغرافیایی-

سیاسی ایاالت متحده به نفع 
پاکستان سنگینی خواهد کرد. 

این واقعیت های جهانی ست 
که ما در آن زندگی می کنیم و 

ما باید یاد بگیریم که با یک 
ابرقدرت چگونه معامله کنیم؛ 

شواهد به شکل  فزاینده ای 
نشان می دهند که این ابرقدرت 
به تنهایی نمی تواند از عهده ی 

مدیریت جهان برآید.



در  گذشته  هفته ی  هند   نخست وزیر  مودی،  نارندرا 
افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  از  که  حالی 
استقبال می کرد، تأکید کرد که »رابطه میان هند و 
افغانستان صرف رابطه میان دو کشور یا دو حکومت 
قلب های  بی انتهای  پیوند  یک  رابطه،  این  نیست. 
ساخت  روشن  معنا  این  با  مودی،  انسان ها ست«. 
که هند از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت خواهد 
کرد و ایستگاه بازرسی عطاری در پنجاب را به روی 
تا روابط تجاری  باز خواهد کرد  افغانستان  موترهای 
میان دو کشور افزایش یابند. مودی گفت: »هند در 
مردم  و  شما  با  دارد  جهانی  اهمیت  که  مأموریتی 

افغانستان شانه به شانه کار خواهد کرد«.
مودی  افزون بر اعالم حمایت هند از نیروهای امنیتی 
افغانستان، گفت که هند »آماده است به توافق نامه ی 
جانشین موافقت نامه ی بازرگانی و ترانزیتی افغانستان 
و پاکستان بپیوندد«؛ چیزی که »یکی از قدیمی ترین 
احیا خواهد  را دوباره  آسیا  مسیرهای تجارتی جنوب 
پاکستان  از  ناامیدی اش  خود،  نوبت  به  غنی،  کرد«. 
تجارت  به  دادن  اجازه  از  این کشور  امتناع  مورد  در 
را رساند و گفت  از طریق مرز واگه  با هند  مستقیم 
که اگر بن بست ادامه یابد، افغانستان »]به موترهای 
به  مساویانه  ترانزیتی  دسترسی  اجازه ی  پاکستانی[ 

آسیای مرکزی را نخواهد داد«. 
استقبال  هند  در  افغانستان  جمهور  رییس  هرچند 
شد؛ اما حسی وجود دارد که دهلی جدید نفوذش در 
افغانستان را که به دقت تقویت شده است، به سرعت 
از دست می دهد. غنی، برخالف حامد کرزی، رییس 

جمهور پیش از خودش، به هند اشتیاق چندانی ندارد. 
دیدار او از دهلی مدت ها پس از سفرش به پاکستان 
اند  کشوری  دو  چین  و  پاکستان  شد.  واقع  چین  و 
زار  و  کار  در  هند  با  مقایسه  در  می رسد  نظر  به  که 
پاکستان  به  دوبار  غنی  اند.  دخیل  طالبان  با  صلح 
بوده است و اخیرا فرمانده ارتش افغانستان در رژه ی 
فارغ التحصیلی در اکادمی نظامی پاکستان در کاکل 
شرکت کرد. هم چنان حکومت غنی مشتاق بوده است 
کند.  ایفا  روند مصالحه  در  فعال تری  نقش  که چین 
هند در انزوا قرار دارد و بسیاری ها در کشور تعجب 
استراتژیک  همکاری  موافقت نامه ی  که  می کنند 

دهلی-کابل چه شد. 
است.  نبوده  فعال  جدید  دهلی  که  است  این  قضیه 
در  مودی  حکومت  رسیدن  قدرت  به  از  پس  اندکی 
ماه  در  هند،  خارجه ی  وزیر  سواراج،  سوشما  هند، 
تعهد  بر  تا  کرد  دیدار  افغانستان  از   2014 سپتامبر 
که  سواراج  کند.  تأکید  افغانستان  بازسازی  در  هند 
توصیف  افغانستان  استراتژیک  شریک  اولین  را  هند 
افغانستان  مردم  با  همیشه  دهلی  که  گفت  کرد، 
را  افغانستان »قوی« و »شگوفا«  دید مشترک یک 
قوی  الفاظ  با  را  پیامش  جدید  دهلی  داشت.  خواهد 
به حکومت غنی رسانده است که حتا پس از خروج 
ماند.  خواهد  افغانستان  در  هند  غربی،  نیروهای 
امنیتی اش را در  حکومت مودی مایل است نمایه ی 
افغانستان توسعه بدهد و در این راستا، در تالشی به 
منظور تقویت ارتش به عنوان نخستین گام، به کابل 
وسایل حمل و نقل نظامی، هلی کوپتر و سالح های 
جدید،  دهلی  چنین  هم  است.  کرده  کمک  خودکار 
پیشین،  از سال ها وقت ُکشی در زمان حکومت  پس 
بندر  در  را  دالر  میلیون   85.21 است  گرفته  تصمیم 
چابهار ایران سرمایه گذاری کند؛ بندری که از لحاظ 
تا  می دهد  اجازه  هند  به  و  است  مهم  استراتژیکی 
پاکستان را دور بزند و به سوی افغانستان محاط به 

خشکه، یک مسیر تجارتی بگشاید.
سال  چند  جریان  در  جدید  دهلی  که  حالی  در  اما 
داخلی گرفتار یک حکومت ضعیف  لحاظ  از  گذشته 
گرفتند  تصمیم  چین،  به ویژه  دیگر،  بازیگران  بود؛ 
برای  فرصتی  هیچ  غنی  کنند.  تقویت  را  نقش شان 
نزدیکی با چین را از دست نداده است و در ماه اکتبر 
2014، زمانی که چین میزبان نشستی برای گفت وگو 
در باره ی صلح در افغانستان و بازسازی این کشور بود، 
به گفت وگوهای  از طالبان خواست  دیدار کرد. غنی 
را  غنی  درخواست  چین،  و  بپیوندند  بین االفغانی 
»دشمنی  تا  کرد  تشویق  را  گروه ها  و  داد  انعکاس 
مصالحه ی  روند  و  بگذارند  کنار  را  پیشین شان 
سیاسی بپیوندند«. شعارهای بلندی سرداده می شدند 
و غنی گفت چین »شریک استراتژیک کشورش در 
بلند مدت«  بسیار  و  درازمدت  میان مدت،  کوتاه مدت، 

است.
مقابل،  در  نیز  چین   جمهور  رییس  جین پینگ،  شی 
غنی را دوست دیرینه ی مردم چین خواند؛ دوستی که 
چین آماده شد تا با او به سمت »دوره  ی جدیدی از 

همکاری« برود و »توسعه را به عمق جدیدی ببرد«. 
امنیتی  با وجود نگرانی های چین که وخامت اوضاع 
مخاطره  به  را  کالن  سرمایه گذاری های  می تواند 
سه  جریان  در  تا  کرد  موافقت  کشور  این  بیافگند، 
سال آینده، به افغانستان 327 میلیون دالر کمک کند. 
عنوان  به  تا  پذیرفت  هم چنان  چین  همه،  از  مهم تر 
در  کند؛  عمل  پاکستان  و  افغانستان  میان  میانجی 
حالی که غنی قول داد به چین در زمینه ی جنگ با 
ملیشه های اسالم گرای این کشور کمک کند. پکن 
و کابل اهمیت همدیگر را درک می کنند. افغانستان 
از سازمان همکاری های شانگهای برای جنگ علیه 
به  کمک  ارائه  است.  شده  کمک  خواستار  طالبان 
افغانستان، احتماال بخشی از برنامه ی کالن شی جین 
ابریشم«  »جاده ی  اقتصادی  کمربند  تا  است  پنگ 
غربی  مناطق  و  کرده  ایجاد  را  کیلومتری   6437
اروپا وصل کند.  با  از طریق آسیای مرکزی  چین را 
سرمایه گذاری های  تطبیق  مانع  امنیتی  نگرانی های 

چین در افغانستان شده است.
چین عالقه مند است نقش کالنتری را در افغانستان 
تهاجم سال 2001 در  از  بازی کند؛ چیزی که پس 
پنداشته  متحده  ایاالت  مسئولیت  نخست  درجه ی 
افغانستان  قبال  در  چین  سیاست  اکنون،  می شد. 
نیروهای  خروج  از  که  می کند  احساس  را  فشاری 
تهدیدی  طالبان  بازخیز  و  می گیرد  سرچشمه  غربی 
سین  منطقه ی  در  گرا  اسالم  شورشیان  که  است 
چین،  می کند.  تقویت  را  چین  غرب  در  کیانگ 
خروج  مورد  در  منطقه،  کشورهای  دیگر  مانند  دقیقا 
نیروهای غربی از افغانستان نگران است و از گسترش 

بی ثباتی در منطقه، پس از سال 2014، هراس دارد.
است  هشداری  نیز  پاکستان  در  فزاینده  مشکالت 
کشور  این  نفوذ  که  واقعیت  این  مورد  در  چین  به 
برای مدیریت آشفتگی در منطقه کافی  پاکستان  بر 
باال  کیانگ  سین  در  تنش ها  که  آن جایی  از  نیست. 
شورشیان  با  پاکستان  احتمالی  پیوند  است،  گرفته 
افغانستان  به  نسبت  رویکرد چین  بازبینی  به  اویغور، 
پکن  در  نگرانی ها  این که  به ویژه  است،  شده  منجر 
کنترول کردن  در  اسالم آباد  که  است  یافته  افزایش 
نبوده  مؤثر  پاکستان  در  اویغور  ملیشه های  آموزش 

است.
تا  بود  هند  برای  مهمی  فرصت  هند  به  غنی  سفر 
کند.  تأکید  استراتژیک  پویایی  ایجاد  در  نقشش  بر 
حکومت مودی باید این را واضح بسازد که، برخالف 
قدرت  یک  عنوان  به  را  نقشش  قبلی،  حکومت 
گسترده  طور  به  پکن  می گیرد.  جدی  منطقه ای 
این  و  می شود  پنداشته  منطقه ای  معتبر  بازیگر  یک 
بیش تر  نیز  افغانستان  در  را  کشور  این  شهرت  امر 
با وجودی که محبوب بسیاری  است. در مورد هند، 
از مردم عادی افغانستان است، این تصور وجود دارد 
اتخاذ تصمیم های سخت  این کشور در زمینه ی  که 
این  تغییر  در  مودی  موفقیت حکومت  نیست.  جدی 
تصور مشخص خواهد کرد که آیا هند قادر به حفظ 

سهامش در افغانستان خواهد بود یا خیر.
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 »the world’s olio« کاوندیش در مقدمه ی کتاب

بود،  شده  نوشته  لندن  به  بازگشتش  اوایل  در  که 

که  می گوید  کشید،  طول   1655 تا  آن  انتشار  اما 

»توانایی ها و قدرت درک ما به روشنی مردان است؛ 

در  آن ها  پروش  و  رشد  برای  فرصتی  ما  اگر  تنها 

مدارس می یافتیم«.

گاهی  او  پشتکارش،  و  بلند پروازی ها  وجود  با  اما 

پاسخ  او  مثال،  برای  می شد.  توهماتی  دچار 

واقعی«  »روابط  آتوبیوگرافی  کتاب  به  خوانندگانش 

را با بدبینی چنین پیش بینی کرده بود: »چرا این زن 

زندگی نامه ی خودش را نوشته است؟ برای چه کسی 

کسی  چه  همسر  یا  دختر  او  بداند  که  دارد  اهمیت 

یا  است،  آورده  دنیا  به  را  فرزندانش  چطور  یا  است 

زندگی  چطور  یا  داشته  زندگی  در  شانس هایی  چه 

می کرده است؟«

بودند.  نامهربان  اغلب  هم  خوانندگانش  واقع  در  و 

کنجکاوی  با  پیپز،  سامویل  نام  به  وقایع نگار  یک 

شدید و بدخواهانه ای، در 1677، هفته ها مارگارت را 

در لندن تعقیب می کرد. پیپز بعد از خواندن بخشی 

او  بود،  شوهرش  زندگی  به  مربوط  که  او  کتاب  از 

و  خودپسند  دیوانه،  زن  »یک  که  کرد  محکوم  را 

دو  مقدمه ی  کاواندیش  اگرچه  است«.  مضحک 

کتابش را با امیدواری و خوش بینی به خوانندگان زن 

تقدیم کرده بود و با اصرار آن ها را تشویق می کرد که 

وقت شان را »به هر کاری که احترام و افتخار برای 

جنس ما به همراه دارد، بگذارید «. او تأیید می کرد 

که عرف و سنت ها باعث محدودیت فرصت های زنان 

برای پرورش و استفاده از توانایی های شان می شوند 

و آن ها به شکلی رشک آمیز نسبت به دست آوردهای 

هم دیگر انتقاد کرده اند. او نیز احتماالً »توسط جنس 

که  البته  و  شد«  خواهد  انتقاد  و  سرزنش  خودش 

اغلب مورد این حمله ها از سوی زنان قرار می گرفت. 

به  آزبورن،  دوروتی  هم عصرانش،  از  یکی  پاسخ 

کتاب »شعرها و رویاها« به شکل تأسف باری وسعت 

زنان-  نوشته های  علیه  ناخوشایند  تعصب های  این 

آزبورن  می داد.  نشان  را  روشنفکر-  زنان  میان  حتا 

کاواندیش  کتاب دوشس  انتشار  خبر  از شنیدن  که 

به شدت شوکه شده بود، در نامه ای به نامزدش، سر 

ویلیام تمپل، نوشت:

حتماً  دیدی،  را  کتاب  این  اگر  خدا،  خاطر  »به 

برای من بفرست. آن ها می گویند این کتاب ده بار 

بیچاره  زن  مطمئناً  است.  لباس هایش  از  عجیب تر 

هیچ وقت  وگرنه  است،  شده  پریشانی  دچار  کمی 

آن قدر احمق نمی شد که به خود جرأت نوشتن کتاب 

هفته  چند  اگر  هم  من  شاید  بدهد.  را  شعرگفتن  یا 

بی خوابی بکشم، به همین جا برسم«.

او بعد از مدت کوتاهی دوباره نوشت و به تمپل گفت 

که خودش را به زحمت نیندازد؛ چرا که او کتاب را 

است: »خوش حالم  خوانده  را  آن  و  آورده  به دست 

که هنوز آدم های عاقل تری در بدالم هستند...« اما  

به گونه ای تأسف برانگیز   از آن  جالب است و بیش 

از  نشان  نامزدش،  به  آزبورن  خود  نامه های  که 

چنان که  دارند؛  دقیق  و  آگاه  سرزنده،  زن  یک 

ویرجینیا وولف گفت: »چه استعدادی که یک دختر 

تنظیم کردن جمله ای  برای  منزوی  و  تحصیل نکرده 

برای به تصویرکشیدن یک صحنه دارد«. در زمان 

دیگری، او اشاره می کند که آزبورن می توانست یک 

رمان نویس خوب شود.

جالب است که فضای ناخوشایند و بدگمانی ای که 

در دوران »بازسازی لندن« به وجود آمده بود، بعضی 

از فرصت های غیرمنتظره را برای زنان فراهم آورد. 

آن ها می توانستند به عنوان بازیگر کار کنند، اگرچه 

نمی توان گفت که بازیگری یک حرفه ی قابل قبول 

به  آن ها  با  معموالً  بود.  اجتماعی  احترام  مورد  و 

زنانی  فقط  اصل  در  انگار  که  می شد  رفتار  گونه ای 

بدکاره هستند. به عالوه، بعضی از زنان در آن زمان 

کاترین  برآوردند:  سر  نمایش نامه نویس  عنوان  به 

صاحب  همه  پیکس  ماری  و  مانلی  ماری  تروتر، 

به  تیاتر  صحنه ی  روی  که  بودند  نمایش نامه هایی 

اجرا درآمده بودند. کار این زنان به طور ظالمانه ای 

در نمایشی که در 1696 روی صحنه آمد، به استهزا 

برای  خود  سخنرانی  در  مانلی  ماری  شد.  گرفته 

معرفی اولین نمایشش، دشواری هایی که تمام این 

زنان پیش روی خود داشتند را پیش بینی کرده بود.

که  است  بهن  آفرا  زنان،  این  شناخته شده ترین 

هم چنان  و  دیگر  مرز  یک  شکستن  شهامت 

روبه روشدن با این نوع انتقادهای اهانت آمیز را پیدا 

کرد. ویرجینیا وولف در یک نظر اجمالی به اهمیت 

کارهای بهن پرداخته و او را چنین توصیف می کند:

اخالقی  فضایل  تمام  با  متوسط  طبقه ی  زن  »یک 

مردم عام، روحیه ی طنزی، شور و نشاط و شجاعت 

بعضی  و  همسرش  مرگ  با  که  زنی  اشتیاق؛  و 

تا  شد  وادار  خودش،  ناموفق  ماجراجویی های 

زندگی اش را با به کارگیری دانایی و طبع لطیفش، 

با  مساوی  شرایط  با  تا  بود  مجبور  او  کند.  تأمین 

فراوان  تالش  و  سخت  کار  با  او  کند.  کار  مردان 

موفق شد تا درآمد کافی برای ادامه ی زندگی اش به 

دست بیاورد. اهمیت این واقعیت در اصل از تمام 

نوشته های او مهم تر است«. 

واقع  در  جدیدتر  دوره های  خوانندگان  اما 

»نوشته های بهن« را خیلی جدی تر گرفتند. او یک 

چالش برانگیز  اغلب  و  بامهارت  نمایش نامه نویس 

بود؛ در حالی که برخی از منتقدان زندگی او را تقریبا 

به اندازه ی کارهای او مهم و جالب یافتند. او پیش 

تا  به یک سفر طوالنی رفت  نویسندگی،  به  آغاز  از 

سورینام در امریکای جنوبی و نیز احتماالً به عنوان 

جاسوس دولت به کشورهای اروپای غربی.

نمایش نامه هایش  به  بیش تر  بهن  شهرت  اگرچه 

نوشته  هم  را  عاشقانه ای  رمان  او  اما  برمی گردد؛ 

زندگی نامه نویسان  از  یکی  گفته ی  به  که  است 

معاصر، مورد غفلت واقع شده است.

 او به گونه  ی متقاعد کننده  ای این مسئله را به بحث 

اثر فوق العاده است که  این رمان یک  می گیرد که 

بررسی عمیقی از قدرت و خطرات تصورات عاشقانه 

به ما می دهد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

برگردان: حمید مهدوی نویسنده: HARSH V. PAntبخش هشتم منبع: دیپلمات

هرچند رییس جمهور افغانستان در هند 
استقبال شد؛ اما حسی وجود دارد که 

دهلی جدید نفوذش در افغانستان را که 
به دقت تقویت شده است، به سرعت 
از دست می دهد. غنی، برخالف حامد 

کرزی، رییس جمهور پیش از خودش، 
به هند اشتیاق چندانی ندارد. دیدار 

او از دهلی مدت ها پس از سفرش به 
پاکستان و چین واقع شد. پاکستان و 

چین دو کشوری اند که به نظر می رسد 
در مقایسه با هند در کار و زار صلح با 

طالبان دخیل اند. غنی دوبار به پاکستان 
بوده است و اخیرا فرمانده ارتش 

افغانستان در رژه ی فارغ التحصیلی در 
اکادمی نظامی پاکستان در کاکل شرکت 

کرد. هم چنان حکومت غنی مشتاق بوده 
است که چین نقش فعال تری در روند 

مصالحه ایفا کند. هند در انزوا قرار دارد 
و بسیاری ها در کشور تعجب می کنند 

که موافقت نامه ی همکاری استراتژیک 
دهلی-کابل چه شد. 

حضور هم زمان 
هند و چین در افغانستان

هند باید بیش تر تالش کند تا در افغانستان دست باال داشته باشد
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اتمر، گفته که داعش  ملی، حنیف  امنیت  مشاور 
بسیار خطرناک است. افغانستان  برای 

فکر  قبل  روز  یک  همین  تا  ما  می گوید.  راست 
وقتی  مخصوصًا  اند.  خطرناک  طالبان  می کردیم 
را هم  آتش بس  پیش نهاد  طالبان حتا  که  شنیدیم 
رد کرده اند و گفته اند ما همین قسمی سر ببریم 
خوب،  اما  شدیم.  مشوش  بیش تر  راحت تریم، 
که  می شویم  متوجه  کم  کم  فعال  نمی فهمیم.  ما 
که  کاری  هر  و  هستند  مهربانی  مردم  طالبان 
می کنند، در حقیقت آن کار را داعش کرده. البته 
طالبان کرام هر بار که آدم می کشند، خودشان را 
در بین جمعیت می ترکانند، مکتب و شفاخانه و 
بانک آتش می زنند یا از طریق های دیگر مخالفت 
نشان می دهند، همه ی  اخوت  و  سیاسی می کنند 
می سازند.  فیلم  و  می کنند  مستند  را  چیزها  این 
که  می گویند  پشتو  و  دری  فصیح  زبان  با  بعد، 
نفر  پانزده  آن  و  غیرنظامی  نفر  پنجاه  آن  مثاًل 
نظامی را ما سر بریدیم. هر چه ما می گوییم نه، 
نمی کنید،  کارها  این  از  و  مایید  چشم  نور  شما 
کار  که  می خورند  قسم  پیغمبر  و  پیر  به  طالبان 
فالن  داعش  می گوییم  ما  است.  خودشان  کار 
شالق  را  جسدش  و  کرد  حلق آویز  را  دکاندار 
زد. طالبان می گویند آن کار ما بود. ما می گوییم 
آخر  بودیم.  ما  می گویند  طالبان  بود.  داعش  نه، 
برادران  این که  از  و  می شوند  ناراحت  طالبان 
جنایت  یک  کریدیت  نیستند  حاضر  حتا  دولتی 
را هم به آنان بدهند، خون شان به جوش می آید. 
یکی از این طالبان به خبرگزاری رویترز گفت:

ما  کار  به  افغانستان  دولت  چرا  نمی دانم  »من 
نیست،  انتحار  ما  انتحار  مگر  نمی دهد.  اهمیتی 
ما  که  وقتی  مگر  نیست؟  انفجار  ما  انفجار 
می کنیم،  آویزان  برق  پایه ی  از  را  مردم  اجساد 
هر  چرا  نیست؟  آویزان کردن  ما  آویزان کردن 
داعش  به  کریدیتش  می کنیم،  ما  که  ابتکاری 

می رود؟«
دراز  چیز  یک  که  طالبان،  افراد  از  دیگر  یکی 
حلقه حلقه در گردنش بود و عفو را بدون واو 

تلفظ می کرد، به تکرار، گفت:
»همین حاال ما سی نفر مسافر را پیش خود بندی 
ما نمی کنی.  به  اپتخارش  نفر  کردی، ولیکن یک 
وای شله می کنی که داعش است، طالب نیست«.

آن  زمان  که  اند  باور  این  بر  آگاهان  از  بسیاری 
تفاوت های  دولتی  طالب  برادران  که  فرارسیده 
کنار  را  دیگر  طالب  برادران  با  خود  سلیقه ای 
آنان  دست آورد های  انکار  از  دست  و  گذاشته 

بردارند.

الخطرناک



 بشیر یاوری

روزنامه نگاران،  اعتراض  دنبال  به 
نویسندگان و فرهنگیان از ممنوع الخروج 
شدن شماری از کتابها و نیز احضار کردن 
روز،  اطالعات   ، روزنامه  چهار  مدیران 
و  باز  جامعه ی  و  ماندگار   ، هشت صبح 
علی امیری، نویسنده کتاب »خرد آواره«، 
فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  سوی  از 
باالخره این وزارت » کمیسیون رسیدگی 
را  رسانه ای«   وتخطی های  شکایات  به 
عمال لغو کرد. وزارت اطالعات و فرهنگ 
این  که  است  گفته  اعالمیه ی خویش  در 
 42 ماده یی  حکم  براساس  را  کمیسیون 
قانون رسانه های همگانی لغو کرده است و 
به جایش »کمیسیون رسانه های همگانی« 
را براساس قانون رسانه های همگانی و با 
مشوره نهادهای حمایت کننده رسانه ها و 

خبرنگاران، ایجاد می کند.
و  شکایات  به  رسیدگی  »کمیسیون 
 1384 سال  در  رسانه ای«  تخطی های 
حامد  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  با 
که  بخاطری  اما،  بود.  ایجاد شده  کرزی، 
رسیدگی  همگانی،  رسانه های  قانون  در 
به  رسانه ای  تخلف های  و  شکایت ها  به 
»کمیسیون رسانه های همگانی« سپرده شده 
موجودیت  خبرنگاران  و  رسانه ها  است، 
به  رسیدگی  »کمیسیون  کار   ادامه ی  و 
شکایات و تخلف های رسانه ای« را  غیر 
این  وجود  تنها  نه  می دانستند.  قانونی 
کمیسیون از لحاظ قانونی مشکل داشت، 
بلکه درترکیب آن خبرنگاران و نهادهای 
را  مهمی  نقش  رسانه ها،  کننده  حمایت 
عنوان حربه  به  کمیسیون  این  و  نداشتند 
قرار  اطالعات و فرهنگ  در دست وزیر 
داشت، از این رو کارکرد و عملکرد این 

کمیسیون مورد انتقاد بود.
در پیوند به اقدام اخیر وزارت اطالعات و 
فرهنگ از ممنوع الخروج شدن و توزیع 
کتابها و احضار مدیران روزنامه ها در روز 
مطبوعات  و  بیان  آزادی  از  گرامی داشت 
به  رسیدگی  »کمیسیون  کردن  ملغا  تا 
در  و  رسانه ای«،  تخلف های  و  شکایات 
مقابل، اعتراض گسترده رسانه ها در مورد 
و  کتابها  توزیع  و  الخروج شدن   ممنوع 
دفاع از آزادی بیان، نکات زیر قابل تامل 

است.
1. لست کتابهای که وزارت اطالعات و 
فرهنگ آنرا ممنوع الخروج و توزیع کرده 
براساس  کتابها  این  می دهد،  نشان  است 
برداشت و نیت های شخصی گزینش شده 
اند و کدام معیار مشخص علمی و دلیل 
الخروج  ممنوع  و  گزینش  برای  قانونی 
شدن این کتابها در نظر گرفته نشده است، 
هرکسی که فهرست این کتاب ها را ببیند 
اعتبار  و  ارزش  با  کتابهای  می بیند،  دیده 
نیز در جمع آن  می باشند.  باالیی علمی 
اطالعات  وزارت  کار  در  ناپختگی  این 

و  مدنیت  تاریخ،  نماینده  که  فرهنگ  و 
نیست  توجیه  قابل  است  جامعه  فرهنگ 
و مصداقی بر این است که در این زارت، 
ناپخته  و  کهنه  دانش  و  بینش  با  کسانی 
به  باید  اند.  فرهنگی شده  امور  سکان دار 
تجربه ی  دانش،  از  که  کسانی  آنها  جای 
باشند  برخوردار  روشن  بنیش  و  باال 
و  مالمت  چنین  تا  شوند  کارگمارده  به 
جامعه  فرهنگی  نهاد  دامنگیر  ناپختگی 

نشود.
جامعه،  سرخ  خط  بیان  آزادی    .2
مهمترین  هاست،  رسانه  و  خبرنگاران 
آزادی  گذشته  سال  چهارده  دست آورد 
ها  رسانه  نقش  و  هاست  رسانه  و  بیان 
در تقویت اررشهای جدید و هنجارهای 
مبتنی بر دموکراسی و جامعه مدنی، مهم 
اطالع  زمینه های  در  رسانه ها  می باشد. 
رسانی و ترویج دیدگاه های جدید، موثر 
ترین نقش را برای تغییر جامعه ایفا کرده 
است و هم دوش با دولت، جامعه را در 
و  رسانده   یاری  نوگرایی  روند  جهت 
خواست  و  آرمان ها  دار  پرچم  عنوان  به 
های جامعه عمل کرده است. از این رو، 
قوی  و  بنیادی  پشتوانه ای  از  رسانه ها 
هراقدامی  می باشد.  برخوردار  اجتماعی 
در  بخواهد  که  بدبینانه  و  سلیقه ای  که 
برابر رسانه ها و آزادی بیان  قرار بگیرد، 
تغییرات  روند  برابر  در  مخالفت  درواقع 
فرهنگی  و  فکری  نیروهای  و  اجتماعی 

جامعه است. 
3. اعتراض فرهنگیان در برابر ممنوعیت 
کتابها، نشانی از بلوغ  فرهنگی جامعه و 
روشنفکری  جامعه ی  حساسیت  بر  دالی 
در دفاع از آزادی بیان و ارزشهای جدید 
فرهنگی  امور  رسمی  متولیان  است. 
کرد  تغییر  جامعه  که  بدانند  باید  جامعه، 
است و نمی توانند با بینش سنتی و تجدد 
پیش  را  جامعه  فرهنگی  مدیریت  ستیز 

ببرند.
قانونی»  غیر  کمیسیون  لغوشدن   .4
تخطی های  و  شکایات  به  رسیدگی 
رسانه ای« اقدام نیکوی است. خبرنگاران 
و رسانه ها از این اقدام حمایت می کنند و 
این می تواند آغازی باشد برای اصالحات 
وزارت  برنامه های  و  کارکرد  در  بیشتر 

اطالعات و فرهنگ. 
اگر  فرهنگ  و  اطالعات   وزیر   .5
باشد  موفق  وزارت  این  در  می خواهد 
را  اش  رابطه  که  باشد  این  فکر  به  باید 
رسانه  اهل  و  فرهنگیان   ، نویسندگان  با 
پویایی  به  همه  از  بیشتر  و  بهترسازد 
در  و  کرده  توجه  جامعه  فرهنگی  بخش 
بندگرایش های تندنظرانه  و سنتی نباشد 
و غنامندی فرهنگ جامعه  و حمایت از 
آزادی بیان را در محور برنامه ها و موضع 

گیری هایش قرار دهد.     

آزادی بیان خط سرخ جامعه، خبرنگاران 
دست آورد  مهمترین  هاست،  رسانه  و 
چهارده سال گذشته آزادی بیان و رسانه 
تقویت  در  ها  رسانه  نقش  و  هاست 
بر  مبتنی  هنجارهای  و  جدید  اررشهای 
دموکراسی و جامعه مدنی، مهم می باشد. 
و  رسانی  اطالع  زمینه های  در  رسانه ها 
ترین  موثر  جدید،  های  دیدگاه  ترویج 
نقش را برای تغییر جامعه ایفا کرده است 
در جهت  را  دولت، جامعه  با  هم دوش  و 
روند نوگرایی یاری رسانده  و به عنوان 
پرچم دار آرمان ها و خواست های جامعه 
رسانه ها  رو،  این  از  است.  کرده  عمل 
اجتماعی  قوی  و  بنیادی  پشتوانه ای  از 
برخوردار می باشد. هراقدامی که سلیقه ای 
رسانه  برابر  در  بخواهد  که  بدبینانه  و 
درواقع  بگیرد،  قرار  بیان   آزادی  و  ها 
مخالفت در برابر روند تغییرات اجتماعی 
و نیروهای فکری و فرهنگی جامعه است. 

چند نکته در پیوند
 به جدال اخیرمیان فرهنگیان و وزارت فرهنگ 

بخش دوم
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بگو مگو از

و  حوصله  به  نیاز  فرسایشی،  جنگ  برابر  در  مقاومت 
محاسبه ی استراتژیک دارد

از دید تعداد، مشروعیت، تفکر و توانایی، افغان هایی که 
حامی استحکام دولت قوی و قانون مند ند، صد ها مرتبه 
که  اند  طالب  هم نوعان  و  طالب  از  قوی تر  و  بیش تر 
علیه دولت افغانستان می جنگند. اما این جمع بزرگ نیاز به استقامت واحد دارد. دولت 
باید توانایی استفاده از این ذخیره ی بزرگ حمایتی را داشته باشد. جنرال مک کرستال 
زمانی یکی از اهدافش را »کشیدن دولت از قوطی« عنوان کرده بود. »بیرون شدن از 
قوطی« از دید فکر ، عملکرد، برنامه ریزی و ارتباطات مردمی به کل نظام کشور توانایی 
استراتژیک می بخشد. در این نوع جنگ فکر استراتژیک، حوصله و تداوم از پدیده های 
کلیدی به شمار می آیند. وزیر فرهنگ آقای جهانی که در این روز ها زیر فشار قرار دارد، 
وعده کرده بود که پول پنهانی و مستور را به رسانه های خصوصی قطع خواهد کرد. 
قطع این نوع پول به رسانه های گروهی و خصوصی یا حد اقل شفاف سازی آن جزئی 

از کار های نیک به خاطر ایجاد استقامت واحد ملی بوده می تواند.

باید موج های مقاومت مردمی تازه در برابر طالب و 
داعش شکل گیرد که در آن »جنایت کاران حاکم« 
سهم نداشته باشند. با جنایت کارانی که به نام جهاد 
شوند،  سوار  مردم  بر  پشت شان  هفت  می خواهند 
همان  این ها  زیرا  کرد؛  مقاومت  طالب  با  نمی توان 
اندازه که با طالب و داعش بجنگند، با یک دیگر می جنگند و تجربه کرده ایم که 

برای حذف مخالف خود حاضرند با طالب و داعش یک جا هم شوند.
بند  در  دیگر  و  دارند  وطن  دغدغه ی  واقعًا  می جنگند،  روزها  این  که  سربازانی 
نهادی  نمی تواند  و  است  چندپارچه  عمل  در  دولت  اما  نیستند؛  قدیمی  مسایل 
فشار  حکومت  بر  باید  مردم  باشد.  ما  اردوی  مقاومت  برای  مدیر  و  آرمان ساز 
آورند تا سرزمین ما بیش تر از این قربانی خواسته های شخصی و گروهی نشود. 
در کنار این فشار، جوانان ما باید موج های تازه ی مقاومت را شکل دهند که به 
نمی توانیم  نگیرند،  شکل  مقاومت ها  این  تا  باشد.  ما  سرزمین  برای  و  وطن  نام 
نروییم ،  کشته شدن  برای  داعش  و  طالب  برابر  در  ما  اگر  دهیم.  تغییر  را  معادله 
آن ها برای کشتن ما می آیند. سربازان مان را نباید تنها گذاریم. فراخوان من برای 
و حاضر  ند  دارند  را  مقاومت مستقیم  و خرد سازماندهی  انرژی  است که  جوانانی 
بدون چسپیدن به سایه و مایه ی جنایت پیشه ها، حرکت کنند. من صد درصد به 
این سرزمین پیش می روم.  آن موج می پوندم و شانه به  شانه مثل یک شهروند 
اما  بتوان گمانه زنی کرد؛  آنند که  از  استراتژیک تر  می دانم که مسایل عمیق تر و 
بازی های  در  ما  مردم  عمل  ابتکار  برای  را  میدان  تازه،  مقاومت های  این  نفس 

کالن بازتر می کند.

و مشکل سازی  مزاحمت  از چند سال  باالخره  پس 
»کمیسیون  رسانه ها،  آزاد  فعالیت  زمینه ی  در 
شد.  لغو  رسانه ای«  تخطی های  و  شکایات  بررسی 
همگانی   رسانه های  قانون  خالف  که  کمیسیونی 
ایجاد شده بود و هر از گاهی بر اساس خواست های 
شخصی و تیمی در دوره ی حکومت قبلی و تا همین اواخر در مقابل فعالیت آزاد 

رسانه ها مشکل سازی می کرد.
کشور  خبرنگاران شجاع  و  بیان  آزادی  عرصه ی  فعاالن  همه ی  به  را  اتفاق  این 

تبریک می گویم.
آزاد  فعالیت  و  بیان  آزادی  از  تعهد و تالش جدی  با  ملی  در حکومت وحدت  ما 
و  رسانه ها  آزاد  فعالیت  که  داریم  باور  ما  می کنیم.  حمایت  رسانه ها  قانون مند  و 
و  خودکامه  نظام های  میان  فرق  که  است  بیان  آزادی  از  حراست  به  نظام  تعهد 

دموکراتیک را به وجود می آورد.
سرفراز باد همه ی خبرنگاران و دست اندرکاران عرصه ی رسانه و نهادهای مدافع 
بابت  کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  محترم  وزیر  از  سپاس  و  بیان   آزادی 

اجراکردن این تصمیم مهم و ارزش مند و اقدام نیک شان در این زمینه.
محکم تر و استوار تر باد رکن چهارم دموکراسی...!

تسلیم شدن به فاجعه
کم کم می آموزیم که دست و پا بسته تسلیم فاجعه ها 
شویم. مگر چنین نیست؟! فاجعه ی عظیمی درست 
بدخشان  ولسوالی  چندین  در  پیش  روز  چند  فقط 
برای  رفت  غنی  اشرف  جمهور  رییس  خورد.  رقم 
به  را  فراموش شده  و  تهی دست  مردم  احساسی-عاطفی  شعارهای  با  و  دل جویی 

وجد آورد و گفت: افغانستان گورستان داعش خواهد شد!
این بار  گفته  می شود  که  است  نگذشته  معدودی  روز  چند  هنوز  رویداد  آن  از 
ده ها  و  است  افتاده  اتفاق  وردوج  ولسوالی  در  دیگری  دردناک  و  فاجعه ی عظیم 
نفر از سر بازاِن ما را به کام مرگ فرستاده است. در واقع، برعکس شعار رییس 

جمهور، بدخشان به گورستان سربازان ملی ما تبدیل شده است.
ویرانگر و  اتفاق  آرامیم؛ گویا هیچ   ِ آرام  قربانی  بره گان  این وجود، همه چون  با 

خون آشامی رخ نداده است  یا ما هم اصاًل بخشی از این سرزمین نیستیم.
عادت  به تدریج  و  کم  کم  است«،  سخت  اولش  روز  »چند  معمول  گفته ی  به 

می کنیم  ها؟

Amrullah Saleh

Samay Hamed

Asif Ashna آصف آشنا 

Yasin Samim

می ترسید،  می کنید،  تنهایی  احساس  اگر 

شکست  عزیز،  مرگ  مثل  زندگی  مهم  تغییرات 

هر  یا  کار  دادن  دست   از  مهاجرت،  عاطفی، 

خودتان  به  نسبت  شده  باعث  دیگری  ناکامی 

ا  ب ارتباط  برقراری  به  متایلی  باشید،  بی عالقه 

دیگران نداشته باشید، خواب تان به هم ریخته، 

دیگر  و  می کنید  پرخوری  یا  شده اید  بی اشتها 

آدم سابق نیستید، شاید به افرسدگی دچار شده 

باشید.

ا انکار بیامری منی توانید بر وضعیت نابه سامان  ب

روحی تان غلبه کنید. ممکن است افرسده باشید 

با مراجعه به روان پزشک و  نیاز دارید که  و حاال 

استفاده از دارو و مشاوره با سایه ی سیاه افرسدگی 

کنید.  مبارزه  انداخته،  سایه  زندگی تان  روی  که 

کمک  با  می توانید  که  بودید  شنیده  حاال  تا  آیا 

اپلیکیشن ها وضعیت افرسدگی و حال روحی تان 

را کنرتول کنید؟

ساعت  چندین  روز  طول  در  معموال  ما  از  خیلی 

و  می کنیم  کار  همراه مان  تیلفون  گوشی  با 

دارند.  قرار  ابزارهای آن همیشه در دسرتس مان 

پس اگر اپلیکیشنی باشد که به درد روند درمان 

افرسدگی مان بخورد، به امتحانش می ارزد! فقط 

یادتان باشد که این ها فقط برنامه هایی هستند 

درمان  ا  ب هم زمان  یا  خفیف  حالت های  در  که 

تخصصی می توانند به شام کمک کنند و هرگز 

جای درمان پزشکی را منی گیرند. در نهایت تنها 

درمان  صالحیت  که  است  متخصص  پزشک 

افرسدگی را دارد.

 ۱۸ آنالین،  سالمتی  مجله ی   ،  ۲۰۱۴ سال 

کرد.  معرفی  را  افرسدگی  ا  ب مرتبط  اپلیکیشن 

اپلیکیشن ها  این  محبوب  برنامه های  از  بعضی 

هستند.

Depression CBT self-Help GuiDe 

 CBT اپلیکیشن 

محبوب ترین  از 

ی  پلیکیشن ها ا

گوشی های اندروید 

کمک  با  است. 

اپلیکیشن  این 

اسرتس  می توانید 

به  برنامه  این  کنید.  مدیریت  را  اضطراب  و 

پیدا  را  افرسدگی  منبع  تا  می کند  کمک  شام 

کاهش  برای  را  خودآموزی  راهکارهای  و  کنید 

واقع  در  می آورد.  یادتان  به  افرسدگی  عوارض 

این که  جای  به  هستید،  ناراحت  خیلی  وقتی 

بیندازید،  گیر  ترس ناک  فکرهای  با  را  خودتان 

ا پیش نهادهای CBT از وضعیت اضطراب خارج  ب

می شوید.

اگر زبان انگلیسی تان خوب باشد، می توانید در 

و قطعات موسیقی  بخوانید  درمانی  رفتار  باره ی 

مدیتیشن و ریلکسیشن گوش کنید. این برنامه 

نشان تان  را  افرسدگی  شدت  و  میزان  می تواند 

بدهد.

posiTive THinkinG

گاهی یک جمله یا پیام مثبت می تواند روزتان را 

بسازد و کمک کند تا از یک وضعیت بحرانی خارج 

شوید. اگر به دنبال 

مثبت،  فکرهای 

و  شادی  عشق، 

هستید،  خوب  حال 

اپلیکیشن  این  از 

اندروید  محبوب 

کنید.  استفاده 

را  خودتان  شادی بخش  پیام  می توانید  هم  شام 

حال  خوب شدن  به  و  کنید  هم رسان  دیگران  با 

دیگران کمک کنید.

DepressionCHeCk

ناخوشایندی که  بدانید احساس  اگر می خواهید 

شده اید،  درگیرش 

و  جدی  چقدر 

این  است،  مهم 

آیفون  اپلیکیشن 

شامست.  برای 

برنامه  این 

یی  مه ها پرسش نا

وضعیت  برای 

ا ارزیابی آن ها میزان  روحی و روانی شام دارد و ب

می دهد.  نشان تان  را  بیامری  اهمیت  و  شدت  و 

شام  به  می تواند  برنامه  این  پاسخ ها،  ارزیابی  ا  ب

بگوید تا چه اندازه در معرض بیامری افرسدگی، 

و...  اضطراب  اختالل  دوقطبی،  افرسدگی 

هستید.

وضعیت  بهبود  برای  پیش نهادهایی  هم چنان 

وجود  افرسدگی  احتامل  اگر  و  دارد  روحی تان 

داشته باشد، اطالعات زیادی در باره ی بیامری و 

تشخیص بیامری در اختیارتان می گذارد.

pain anD Depression relief

بی خوابی  اختالل 

عارضه ی  هم 

و  است  افرسدگی 

هم باعث بدتر شدن 

می شود.  بیامری 

اپلیکیشن  این 

مخصوص اندروید و 

آیفون با صدا و نواهای آرامش بخش، برای بهبود 

وضعیت خواب و ریلکسیشن طراحی شده است. 

ثابت شده که موسیقی درمانی، به ویژه در درمان 

مؤثر  بسیار  خواب،  وضعیت  بهبود  و  افرسدگی 

است. این اپلیکیشن را از دست ندهید.

Depression invenTory 

این که  برای 

وضعیت  بفهمید 

چطور  درمان تان 

به  می رود،  پیش 

مراجعه  از  غیر 

و  احساسات  به 

خودتان،  ارزیابی 

استفاد  اندروید  اپلیکیشن  این  از  می توانید 

و وضعیت  احساسات  کنید. هر هفته می توانید 

ا  ب و  کنید  ثبت  برنامه  این  در  را  روحی تان 

این  کنید.  مقایسه  آن  از  بعد  و  قبل  هفته های 

یک روش ساده برای این است که بفهمید در چه 

وضعیتی در روند درمان قرار دارید.

psyCH DruGs

کنجکاو  اگر 

بفهمید  که  هستید 

از  معالج  پزشک 

برای  داروهایی  چه 

درمان شام استفاده 

برنامه  این  می کند، 

جالبی  اطالعات 

تفاوت ها  و  روان درمانی  داروهای  انواع  باره ی  در 

این  می گذارد.  اختیارتان  در  آن ها  عوارض  و 

زمان  برای  یادآوری  ا  ب همراه  آیفون  اپلیکیشن 

دیکشرنی  و  داروها  جانبی  عوارض  دارو،  مرصف 

عبارت های پزشکی است.

MooDy Me 

به  شام  روحی  حال 

مختلفی  عوامل 

با  دارد.  بستگی 

مودی  اپلیکیشن 

می متوجه می شوید 

چیزهایی  چه 

یا  شادی  باعث 

روزانه ی  ثبت  کنار  در  شام  هستند.  ناراحتی تان 

توضیح  را  آن  دالیل  می توانید  روحی،  وضعیت 

مرصف  تأثیر  تحت  احساسات تان  اگر  بدهید. 

می توانید  نکته  این  ثبت  ا  ب باشد،  بوده  داروها 

نیز  دارو  مثبت  تأثیرات  و  منفی  عوارض  متوجه 

یادداشت  از  می توانید  برنامه  این  در  بشوید. 

حال تان  خوب شدن  باعث  که  چیزی  عکس  یا 

یادآوری  کمک  با  و  کنید  استفاده  نیز  می شود 

خودتان  از  منفی  افکار  دورکردن  به  اپلیکیشن، 

برای  رنگ  تعریف  ا  ب همین طور  کنید.  کمک 

وضعیت روحی روزانه ی  تان می فهمید در یک ماه 

چه تغییراتی داشته اید.

HealTH THrouGH BreaTH

درمان  برای  اگر 

افرسدگی مدیتیشن 

کار  یوگا  و 

ا  ب حتامً  می کنید، 

تنفس  مترین های 

این  هستید.  آشنا 

آیفون  اپلیکیشن 

می دهد  یاد  را  یوگا  تنفس  روش های  اندروید  و 

و  تعادل  ایجاد  برای  تکنیک هایی  هم چنان  و 

آرامش در زندگی را آموزش می دهد. مترین های 

»۱۵ دقیقه تنفس« در رشایط دیگری مثل وقتی 

نفس  تنگی  یا  رسدرد  رفته،  باال  خون تان  فشار 

ا این برنامه متوجه تأثیر  دارید نیز مؤثر هستند. ب

تنفس آرام و آهسته بر وضعیت سالمت جسمی 

و روحی تان می شوید.

و  هستند  مجانی  برنامه های  این  همه ی 

منونه های مشابه دیگری نیز وجود دارند و با یک 

افراد  امتیازدهی  اساس  بر  و  ساده  جست وجوی 

دیگر، می توانید برنامه ی دل خواه و مؤثر خودتان 

را پیدا کنید.

 )زمانه(
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مسی: 
هیچ رابطه ای با گواردیوال ندارم

شروع مذاکرات 
چلسی و مورینیو برای تمدید

ا وجود خاطرات خوب  لئو مسی در گفتگویی تاکید کرد که ب

ا گواردیوال، در حال حارض هیچ ارتباط خاصی  فراوان همراه ب

بین آن ها وجود ندارد.

سکان  گواردیوال  که  تا ۲۰۱۲  سال های ۲۰۰۸  بین  مسی  لئو 

هدایت بارسا را بر عهده داشت، بهرتین دوران فوتبالی خود 

را سپری کرد و به افتخارات فردی و تیمی متعددی نیز دست 

یافت. حاال گواردیوال روی نیمکت بایرن می نشیند و مسی 

قهرمانان، همراه  لیگ  نهایی  نیمه  در  و  نوکمپ  در  امشب 

اید به مصاف شاگردان مربی سابقش برود.  ا ب بارسلون

ا گواردیوال  او در آستانه این بازی در نشستی خربی گفت: ب

کسب  زیادی  افتخارات  او  ا  ب داشتیم.  خوبی  بسیار  دوران 

کردیم و من هم پیرشفت زیادی در فوتبامل ایجاد شد. بیش از 

هر زمانی، زیر نظر گواردیوال از لحاظ فوتبالی پیرشفت کردم. 

وقتی این جا بود، ارتباط فوق العاده خوبی بین ما وجود داشت. 

پس از جدایی او، چندین بار یک دیگر را مالقات کردیم ولی 

در حال حارض هیچ نوع ارتباطی بین ما وجود ندارد. 

گواردیوال خیلی خوب ما را می شناسد. ما خوش شانس بودیم 

خدمات  گواردیوال  کردیم.  کسب  فراوانی  جام های  او  ا  ب که 

ا کرد و می دانم که هواداران، از او استقبال  فراوانی به بارسلون

ا این وجود، وقتی بازی رشوع شود،  شایانی به عمل می آورند. ب

آن ها با حامیت از ما، خواهان شکست تیم گواردیوال خواهند 

شد.

مسی در مورد اختالف ایجاد شده بین او و انریکه در ابتدای 

سال جاری و در بازی مقابل سوسیداد گفت: قبال هم گفته ام 

که چیزی بود که اتفاق افتاد و متام شد. دیگر هیچ مشکلی 

بین ما وجود ندارد و همه چیز حل شده است. 

بود که  از سواالتی  دیگر  انریکه، یکی  و  مقایسه گواردیوال 

و  گواردیوال  مقایسه  پاسخ گفت:  در  او  از مسی مطرح شد. 

انریکه؟ منی توان این دو را باهم قیاس کرد. هر کدام سبک 

است.  متفاوت  ایده های شان  و  دارند  را  خود  به  مخصوص 

با  وجه اشرتاک شان این است که هر دو، شیوه رفتاری شان 

بازی کنان خوب است و متایزی قایل منی شوند.

شکست 7-۰ بارسا در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل 

بایرن در نیمه نهایی سال ۲۰۱3، خاطره بدی را برای مسی 

و هواداران بارسا به جای گذاشته است. مسی در این رابطه 

و  است  چمپیونزلیگ  نهایی  نیمه  یک  امشب  بازی  گفت: 

اهمیت فراوانی دارد. بازی دو سال پیش را خوب به یاد دارم 

اما حاال رشایط کامال متفاوت است. 

منی دانم کدام تیم شانس بیشرتی برای رفنت به فینال دارد. 

به این مساله هم فکر نکرده ام. هر دو تیم بازی کنان بزرگی 

دارند که برای این بازی می توانند تعیین کننده باشند. برای 

ما مهم است که امشب در خانه نتیجه خوبی کسب کنیم. 

ما همیشه برای پیروزی بازی می کنیم و می خواهیم با کسب 

نتیجه ای مطلوب در بازی رفت، به مونیخ برای بازی برگشت 

برویم.

مثلث تهاجمی بارسا متشکل از مسی، سوارز و نیامر، ملقب 

به Msn، تا بدینجای فصل، بیش از ۱۰۰ گول برای بارسا به 

مثر رسانده است. مسی در این رابطه گفت: خوش شانسم 

نیامر  ار  کن بازی  بازی می کنم.  بزرگ  دو مهاجم  ار  کن در  که 

و سوارز، کارها را برای شام راحت می کند. از بازی کنارشان 

لذت می برم. ما در زمین خیلی رسیع و راحت یک دیگر را پیدا 

می کنیم و باهم تفاهم باالیی داریم اما منی توانم بگویم که 

این بهرتین مثلث تهاجمی تاریخ بارسلوناست یا خیر. پیش 

ار مهاجامن بزرگ دیگری نیز بازی کرده ام. از این در بارسا کن

باشگاه چلسی قصد دارد قرارداد رسمربی موفق خود ژوزه 

مورینیو را دو سال دیگر نیز متدید کند.

چلسی  به  ار  ب دومین  برای   ۲۰۱3 تابستان  مورینیو،  ژوزه 

این  در چلسی،  اول حضورش  در مقطع  او که  بازگشت. 

سال  بود،  کرده  انگلیس  قهرمان  متوالی  ار  ب دو  را  تیم 

افتخارات  کسب  از  پس  و  شد  جدا  باشگاه  این  از   ۲۰۰7

متعدد در اینرت و ریال مادرید، بار دیگر به جمع آبی های 

لندن اضافه شد. 

برساند  افتخاری  به  را  نتوانست چلسی  او فصل گذشته 

قهرمان  را  چلسی  زودتر  هفته  چند  جاری  فصل  در  اما 

لیگ برتر کرد. پیشرت نیز او با شکست دادن تاتنهام در 

فینال، چلسی را قهرمان جام اتحادیه کرده بود. 

چلسی،  مدیران  گاردین،  در  شده  منترش  گزارش  طبق 

مذاکرات اولیه با خورخه مندس، مدیر برنامه های مورینیو 

برای متدید قرارداد را آغاز کرده اند. هدف، متدید دو ساله 

قرارداد فعلی آقای خاص است که در صورت رسیدن به 

خواهد  ماندنی  چلسی  در   ۲۰۱9 سال  تا  مورینیو  توافق، 

شد. 

مورینیو ساالنه ۱۰ میلیون یورو به عنوان حقوق دریافت 

می کند و در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفته بود که 

منی خواهد چلسی را ترک کند و هدف او سال ها حضور 

روی نیمکت مربی گری این باشگاه است.

ریبری
 بازی مقابل بارسلونا را از دست داد

ونگر: 
باید به بهترین شکل فصل را تمام کنیم

نویر:
 به مسی ثابت می کنم چه کسی بهتر است

فابرگاس: 
هازارد می تواند مثل مسی و رونالدو شود

متزلدر: 
ماسک دید لواندوفسکی را محدود می کند

 رکساچ: گواردیوال زودتر از تصور
 به بارسا برمی گردد

انریکه: 
عاشق کلمه سه گانه هستم

رینا: 
بایرن نگران لوئیس سوارز است

بایرن،  فرانسوی  ستاره  ریربی  فرانک 

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  رفت  بازی  در 

نخواهد  حضور  بارسلونا  مقابل  قهرمانان 

داشت.

ریربی از بازی برگشت بایرن مونیخ و شاختار 

دونتسک در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

به  مونیخی ها   ۰-7 برتری  ا  ب که  قهرمانان 

برای  نتوانسته  امروز،  به  تا  رسید  پایان 

او  اره  بایرن به میدان برود. مصدومیت دوب

در  را  او  بدشانسی های  شاختار،  مقابل  در 

فصل جاری تکمیل کرد.

در حالیکه تصور می شد ریربی بتواند خود را 

ا برساند، در  به بازی حساس مقابل بارسلون

نهایت این گونه نشد و باشگاه بایرن دیروز 

بازی  نوکمپ  در  ریربی  که  کرد  تایید  رسام 

نخواهد کرد. 

بایرن  ساله   ۲۴ هافبک  روده،  سباستین 

بود  شده  مصدوم  لورکوزن  مقابل  در  که 

مقابل  در  بایرن،  باشگاه  اعالم  طبق  نیز 

بارسلونا حضور نخواهد داشت. بایرن برای 

این بازی که فردا برگزار خواهد شد، روبن و 

ا را نیز در اختیار ندارد. آالب

که  کرد  عنوان  آرسنال  سرمربی  ونگر،  آرسن 
را  بهترین شکل ممکن فصل  به  باید  تیمش 

به پایان برساند.
توپ چی ها با یک بازی کمتر نسبت به سیتی، 
هم امتیاز با این تیم در رده ی سوم جدول قرار 
در  بازی   1 و  لیگ  پایان  تا  بازی  چهار  دارند. 
فینال جام حذفی برای آرسن ونگر و شاگردانش 
باقی مانده و سرمربی اسپانیایی معتقد است که 
تیمش باید به بهترین شکل ممکن فصل را به 

پایان برساند.
او گفت: باید به همین روند به کسب پیروزی 

در این فصل ادامه دهیم. من پیامبر نیستم و 
نمی دانم که در ابتدای فصل، تیم چقدر قدرت مند 
خواهد بود. مهم ترین چیز این است که در طول 
فصل، به این فکر کنید که پیشرفت داشته اید و 
رو به جلو حرکت کرده اید. باید فصل بعد شروع 
خوبی داشته باشیم. هدف ما همیشه با کیفیت 
بودن است. برای باال بردن کیفیت بازی های مان 
بازی  گاهی  شاید  می کنیم.  تالش  به سختی 
خوبی به نمایش بگذارید و نتیجه نگیرید ولی 
پس از 38 بازی، کیفیت بالخره روی نتیجه هم 

تاثیر خواهد گذاشت.

کری  مونیخ،  بایرن  دروازه بان  نویر،  مانوئل 
را  آرژانتینی  ستاره  مسی،  لیونل  برای  خوانی 
پیش از بازی شروع کرد و گفت که به مسی 

نشان می دهد چه کسی بهتر است.
به  نوکمپ  در  امشب  بارسا،  و  بایرن  تیم  دو 
نویر  و  مسی  رفت.  خواهند  یک دیگر  مصاف 
پیش تر هم در جام جهانی و چمپیونزلیگ به 
بودند که مسی موفق  رفته  مصاف یک دیگر 

به بازکردن دروازه نویر نشده بود.
دروازه بان آلمانی در مصاحبه با اکیپ گفت: 
من برای مسی و دستاوردهایش احترام زیادی 
قائل هستم. ولی در تقابل ما در زمین، برای 

کسی  چه  دهم  نشان  که  است  حیاتی  من 
همین  نیز  جهانی  جام  در  است.  بهترین 
از  باید  بود.  عالی  اش  نتیجه  و  کردم  را  کار 
بی رحمی مان،  و  فیزیکی، شخصیت  آمادگی 
بارسا،  مقابل  دیدار  کنیم.  استفاده  خوبی  به 
ما  هدف  است.  فینال  از  پیش  فینال  یک 
رسیدن به برلین است. دو سال پیش در دیدار 
مقابل بارسا، نتیجه خوبی مقابل آن ها کسب 
و  ندارند  آن ها مصدومی  این بار،  حال  کردیم. 
مسی در بهترین فرمش قرار دارد و ما چندین 
مصدومیت  خاطر  به  را  کلیدی  بازی کن 

نداریم.

سسک فابرگاس، هافبک چلسی عنوان کرد که 
اندازه های مسی و  و  ادن هازارد می تواند در حد 

رونالدو ظاهر شود.
هازارد فصل فوق العاده ای به همراه چلسی سپری 
راه  در  مورینیو  مهره های  موثرترین  از  و  کرده 
قهرمانی لیگ برتر بوده است. او هم چنین عنوان 
بهترین بازی کن سال لیگ برتر را دریافت کرد و 
هم تیمی اش، فابرگاس، پتانسیل تبدیل شدن به 

امثال مسی و رونالدو را در او می بیند.
فابرگاس گفت: او می تواند مثل مسی و رونالدو 
باشد. می تواند در باالترین سطح باشد. او فصل 
را سپری کرده و می خواهیم فصل  فوق العاده ای 

بازی کن  او  باشد.  فصل  این  از  بهتر  حتی  بعد 
اصلی است. به نظر من، تیم ما با او تیم بهتری 
است. فصل بعد باید در چمپیونزلیگ نیز خودش 
را ثابت کند زیرا توانایی اش را دارد. مطمئنم که 
او شب های پرافتخاری برای باشگاه رقم خواهد زد.

فابرگاس سپس راجع به مورینیو گفت: او عاشق 
که  مربی هایی  دیگر  نمی گویم  است.  پیروزی 
نبودند  این طور  کردم  بازی  هدایت شان  تحت 
ولی او تفاوت هایی دارد که او را باالتر از دیگران 
می برد. روحیه ای که در هر جلسه تمرینی و هر 

بازی دارد استثنایی است.

کریستوف متزلدر، ملی پوش سابق فوتبال آلمان 
است  معتقد  اسکای  شبکه  فعلی  کارشناس  و 
محدود  را  دید  بازی کن  زاویه  ماسک  از  استفاده 
می کند؛ چرا که خودش این تجربه را داشته است. 
متزلدر امیدوار است استفاده از ماسک برای رابرت 
مقابل  بارسلونا  امشب  بازی  در  لواندوفسکی 

مزاحمت چندانی ایجاد نکند. 
وی به اسکای نیوز گفت: زاویه دید به خصوص 
زیادی  بازی کنان  اما  شد  خواهد  محدود  کنار  از 
کرده اند.  بازی  با  ماسک  هفته ها  که  هستند 
البته حاال که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و 

است.  شده  تولید  مناسبی  و  خوب  ماسک های 
روز  چند  که  داشته  را  امکان  این   لواندوفسکی 
قبل از بازی با این ماسک به تمرین برود و آن را 

امتحان کند. البته تصمیم با  اوست. 
بازی  در  لهستانی  مهاجم  این  است  گفتنی 
و  بایرن  بین  آلمان  حذفی  جام  نیمه نهایی 
النگراک  سنگربان  میچ  با  برخورد  در  دورتموند 
دورتموند، دچار مصدومیت شد و فک و بینی اش 
آسیب دید. با این حال روز دوشنبه در توئیترش 
نوشت: من  آماده ام در چالش بعدی تیمم شرکت 

کنم.

رسمربی  عنوان  به  امشب  گواردیوال  پپ 

مصاف  به  را  تیمش  اید  ب مونیخ،  بایرن 

جذابیت های  که  دیداری  بفرستد.  ا  بارسلون

مضاعفی خواهد داشت.

 ،۲۰۱۲ تا   ۲۰۰۸ سال های  بین  گواردیوال 

ا را بر عهده داشت و بهرتین  هدایت بارسلون

دوران تاریخ این باشگاه را با کسب جام های 

اید  قهرمانی متعدد رقم زد. حال این مربی ب

ار رو در روی تیم سابقش بایستد و مانع  این ب

ا به فینال لیگ قهرمانان  از راه یابی بارسلون

شود. 

از  و  ا  بارسلون اسطوره  رکساچ،  کارلس 

باشگاه،  این  ورزشی  مدیریت  تیم  اعضای 

مربی ای  گفت:  کیکر  مجله  ا  ب در مصاحبه 

گواردیوال،  توانایی های  و  وابستگی ها  ا  ب

باالخره به باشگاه سابقش بازخواهد گشت. 

پپ عاشق بارسلوناست و من شک ندارم که 

نیمکت  به  دیگر  ار  ب او  تصور  حد  از  زودتر 

بارسا باز می گردد. 

ا او دوران پرافتخار و به یاد ماندنی ای  بارسا ب

یک  امشب  بازی  ما  هواداران  برای  داشت. 

بازگشت  است.  ویژه  و  خاص  بسیار  بازی 

گواردیوال به نوکمپ بسیار احساسی خواهد 

بود؛ چرا که همه در آنجا عاشق او هستند.

جدال  نوکمپ  در  امشب  بایرن،  و  ا  بارسلون

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  از  حساسی 

حضور  کرد.  خواهند  برگزار  قهرمانان 

گواردیوال روی نیمکت بایرن بر جذابیت های 

این بازی افزوده است.

شکست 7-۰ بارسا در مجموع دو بازی رفت 

و برگشت مقابل بایرن در فصل ۲۰۱3-۲۰۱۲، 

برای  کاتاآلن ها  به  چندان  دو  انگیزه ای 

جربان و گرفنت انتقام داده است. حضور پپ 

نا  گواردیوالیی که بهرتین بارسای تاریخ را ب

نهاد، روی نیمکت بایرن، حساسیت ها را دو 

چندان نیز کرده است. 

در  ا،  بارسلون رسمربی  انریکه،  لوئیس 

نشست خربی این بازی گفت: فکر می کنم 

از زمانی که گواردیوال به بایرن رفته، سبک 

بازی این تیم تفاوت های اندکی پیدا کرده 

است. او وجوه مثبت بایرن را حفظ کرده و 

اضافه کرده  نیز  بیشرتی  آن ها چیزهای  به 

بهرتین  از  یکی  شک  بدون  بایرن  است. 

شکست  به  امشب  ما  اروپاست.  تیم های 

شکست  به  نه  کرد،  خواهیم  فکر  تیم  این 

به  ما می تواند  از  پپ. متاسفانه فقط یکی 

فینال راه یابد.

ما چه  این موضوع که  در  دانم که پپ  می 

ا  بارسلون هم  ندارد.  تردیدی  داریم،  قصدی 

و هم بایرن می خواهند کنرتل توپ و میدان 

را در دست بگیرند. امشب خواهیم دید که 

به  بته که  ال بود.  تیم موفق تر خواهد  کدام 

ا این حال هدف ما  بایرن احرتام می گذارم؛ ب

پیروزی در این بازی است. 

خوب  خیلی  را  ما  بازی کنان  و  بارسا  پپ، 

می شناسد اما این مساله چندان روی بازی 

گونه  این  برنده  بود.  نخواهد  تاثیرگذار 

بازی ها را جزئیات اندکی مشخص می کنند. 

ا از دیدن دوباره گواردیوال  بازی کنان بارسلون

خوشحال خواهند شد اما انگیزه آن ها برای 

دیدن  از  بیشرت  بسیار  شدن،  پیروز  و  بازی 

برای  زمان  بازی،  انتهای  در  است.  پپ 

احوال پرسی به اندازه کافی خواهد بود. 

روبن،  چون  بزرگی  غایبان  مونیخ  بایرن 

انریکه  دارد.  بازی  این  برای  ا  آالب و  ریربی 

در این رابطه گفت: بایرن آن قدر بازی کنان 

خوب و باکیفیتی دارد که غیبت مصدومان 

خوب  خیلی  تیم  دو  هر  نیاید.  چشم  به 

خودشان را مهیا کرده اند. ما مثل همیشه 

این  برای  بایرن،  غایبان  به  توجه  بدون  و 

و  گول  زدن  ما  هدف  ایم.  شده  آماده  بازی 

اید در هر دو  بسته نگاه داشنت دروازه است. ب

فاز تهاجمی و دفاعی، خوب و موفق ظاهر 

شویم. 

سه  کسب  به  زمانی  هر  از  بیش  ا  بارسلون

ا  بارسلون رسمربی  است.  شده  نزدیک  گانه 

در همین رابطه گفت: من از لغت سه گانه 

خوشم می آید و عاشقش هستم. چه کسی 

اما  می آید؟  بدم  کلمه  این  از  که  می گوید 

این  می تواند  فصل  انتهای  در  که  می دانم 

عدد سه به صفر هم تبدیل شود. 

جام  سه  فتح  برای  مناسبی  موقعیت  در  ما 

مهم فصل قرار داریم اما هنوز اتفاق خاصی 

نیفتاده و جامی کسب نکرده ایم. در اللیگا 

لیگ  در  و  است  امتیاز  دو  ریال  ا  ب فاصله 

شانس  نهایی،  نیمه  تیم   ۴ هر  قهرمانان، 

یک سانی برای قهرمانی دارند. در کوپا دل 

ائو را شکست دهیم. ب یل اید ب ری نیز ب

ا، دروازه بان دوم بایرن مونیخ که در  په په رین

لیورپول هم بازی سوارز بود، در آستانه جدال 

تاکید کرد که سوارز  بارسا  و  بایرن  حساس 

می تواند برای مونیخی ها دردرسساز باشد.

رفت  بازی  نوکمپ  در  امشب  بارسا  و  بایرن 

خود از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان را 

برگزار خواهند کرد. لوئیس سوارز که رشوع 

ماه  دو  یکی  در  نداشت،  ا  بارسلون در  خوبی 

ار دیگر به دوران اوجش بازگشته و  گذشته ب

تا بدینجا در 3۸ بازی، ۲۴ گول برای تیمش 

به مثر رسانده است. 

سوارز  مورد  در  گاردین  ا  ب مصاحبه  در  ا  رین

است  بازی کنانی  دسته  آن  از  سوارز  گفت: 

آن ها خوشم می آید.  از  ویژه ای  که بصورت 

از جنس کوچه و خیابان است  بازی کنی  او 

و او را بسیار می ستایم. سوارز همواره بوی 

گول می دهد و یک برنده مادرزاد است. 

در  داشتم  دوست  بودم،  لیورپول  در  وقتی 

او  تیم  در  همیشه  تیمی،  درون  بازی های 

در  لوئیس  او.  مقابل  تا  باشم  داشته  قرار 

فضای کوچکی می تواند شام را دریبل کرده 

فراوانی  دالیل  می توانم  کند.  گول زنی  و 

برای بهرتین بودن او بیاورم. 

به  که  است  عالی  کننده  متام  یک  سوارز 

خوبی در فضاهای خالی جای گیری می کند. 

فرارهای او مختص به خودش هستند و ما 

ا  بارسلون بته  ال هستیم.  او  نگران  بایرن  در 

فقط سوارز نیست. آن ها مسی و نیامر را نیز 

در خط حمله دارند. بازی دشواری خواهد بود 

اید بسیار مراقب باشیم. و ب
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درگیری  اثر  در  روز:  اطالعات 
شورای  عضو  دو  محافظان  میان 
والیتی لغمان، سه تن کشته و پنج 
سخنگوی  شدند.  زخمی  دیگر  تن 
درگیری  این  که  گفت  لغمان  والی 
محمد یوسف  محافظان  میان 
این  دفتر  در  وفا  اجمل  و  ملنگزی 

شورا رخ داده است.
می گوید  لغمان  والی  سخنگوی 
این  محافظان  درگیری  این  در  که 
تیراندازی  هم  سوی  به  نماینده ها 
اثر آن سه تن کشته  کردند که در 
او  شدند.  زخمی  دیگر  تن  پنج  و 
و  برادر  شامل  کشته  شده ها  گفت، 
یک  و  ملنگزی  آقای  محافظان 
همه  زخمی ها  اما   اند؛  ملکی  فرد 

می باشند. غیر نظامیان 
که  گفت،  لغمان  والی  سخنگوی 
این  امنیتی  محافظان  نخست  
هم  با  والیتی  شورای  عضو  دو 
از  پس  و  کرده  لفظی  مشاجره ی 
تیراندازی  دیگر  هم  طرف  به  آن 

کردند.
والیت،  این  سخنگوی  گفته ی  به 
معلوم  درگیری  علت  کنون  تا 
مأموران  و  پولیس  اما  نیست؛ 
در  را  بررسی های شان  جنایی 
افزود،  او  کرده اند.  آغاز  مورد  این 
مأموران  درگیری،  از  پس  لحظاتی 
و  رسیدند  حادثه  محل  به  پولیس 
نفر  این رویداد چندین  به  پیوند  در 
را دستگیر کردند و فعال اوضاع در 
کنون  تا  اما  است.  پولیس  کنترول 
در  والیتی  شورای  عضو  دو  این 
مورد این درگیری چیزی نگفته اند.

والیت های  از  یکی  لغمان 
جمله ی  از  و  افغانستان  شرقی 
نا آرام است که همواره  والیت های 
است.  بوده  خشونت هایی  شاهد 
باشندگان این والیت می گویند که 
اعضای  میان  درگیری  هر از گاهی 
و  محل  بزرگان  والیتی،  شورای 
لغمان  در  غیر مسئول  مسلح  افراد 

رخ می دهند.

از  شماری  روز:  اطالعات 
بازرگانان در شمال کشور می گویند 
در جلب  ملی  که حکومت وحدت 
سرمایه گذاری ناکام بوده و هشدار 
سبب  روند  این  ادامه ی  که  دادند 
فعالیت های  رکود  و  سرمایه  فرار 

بازرگانی در کشور خواهد شد.
افزایش  از  بازرگانان  این  هم چنان 
شمالی  والیت های  در  ناامنی ها 
می گویند  کرده  نگرانی  ابراز 
می شود  باعث  مسئله  این  که 
در  خارجی  سرمایه گذاران  تا 
نکنند.  سرمایه گذاری  افغانستان 
این در حالی ست که در هفته های 
والیت های  در  ناامنی ها  اخیر 
والیت های  خصوصًا  و  مختلف 
این  و  یافته  افزایش  شمالی 
فعالیت های  تا  شده  باعث  امر 

بازرگانان با چالش مواجه شود.
حمل   30 در  این  از  پیش 
و  سرمایه گذاران  روان  سال 
به  هرات  در  داخلی  صنعت کاران 
شرایط  و  دولت  توجه  عدم  دلیل 

دست  سرمایه گذاری،  نامناسب 
گفتند  آن ها  زدند.  اعتراض  به 
مصرفی  کشور  یک  افغانستان  که 
است و ضرورت دارد تا در زمینه ی 

سرمایه گذاری داخلی کار شود.
افزایش  شمال،  بازرگانان  باور  به 
ناامنی ها، فساد اداری و مشکالت 
جدی  چالش های  از  گمرک ها  در 
در برابر سرمایه گذاران و بازرگانان 
بازرگانان  از  اند. هم چنان شماری 
می دهند  هشدار  بلخ،  والیت  در 
و  موجود  وضعیت  ادامه ی  که 
ناامنی ها، باعث  افزایش روز افزون 
فرار سرمایه از کشور و دل سردی 
سرمایه گذاری  به  بازرگانان 

می شود.
صنایع  و  تجارت  اتاق  مسئوالن 
از  نگرانی  ابراز  با  بلخ  والیت 
شمالی  والیت های  ناامن شدن 
فرصت  هنوز  حکومت  می گویند، 
و  وضعیت  بهبود  برای  الزم 
جلب  زمینه های  فراهم سازی 

سرمایه گذاری را دارد.

ملی  امنیت  ریاست  روز:  اطالعات 
پنج  بازداشت  از  خبرنامه ای  نشر  با 
تن از سازماندهان حمله های انتحاری 
مرکز  جالل آباد  شهر  در  تروریستی  و 
والیت ننگرهار در یک عملیات ویژه ی 

نیروهای این ریاست خبر دادند.
این  ملی،  امنیت  ریاست  گفته ی  به 
تروریستی  حادثه  ی  بر  عالوه  افراد 
تروریستی  حمله ی  در  بانک،  کابل 
انگیزه  جان  بر  گذشته  سال  دلو   21
والیتی  شورای  نماینده ی  شینواری، 
موتر  تروریستی  حادثه ی  و  ننگرهار 
نیز  پولیس  اکادمی  استادان  حامل 

دست داشته اند.
نزدیکی  در  تروریستی  حمله ی  در 

حمل   29 در  بانک  کابل  نمایندگی 
حدود  و  کشته  نفر   36 روان،  سال 
می شود  گفته  شدند.  زخمی  نفر   124
رویداد  این  زخمی   های  و  کشته  اکثر 
زنان، کودکان و غیر نظامیان می باشند.  
تروریستان  این  می گوید،  ملی  امنیت 
انجام  قصد  که  شدند  باز داشت  زمانی 
جامع  مسجد  بر  انتحاری  حمله ی 
امنیت  گفته ی  به  داشتند.  را  گمرک 
با  داشتند  قصد  تروریستان  ملی، 
بر  مقناطیسی  ماین های  کارگذاری 
نمازگزاران در این مسجد حمله کنند.

داعش  گروه  غنی  جمهور  رییس  اما 
انتحاری جالل آباد  حمله ی  مسئول  را 

خوانده بود.

بازرگانان شمال:
فعالیت های بازرگانان

 با رکود مواجه اند

سازماندهان حمله های انتحاری 
ننگرهار بازداشت شدند

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: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

در درگیری
 میان اعضای شورای والیتی لغمان، 

سه تن کشته شدند


