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 دولت بریتانیا؛ تغییرات در 
اولویت های سیاست خارجی 

خود را اعالم می کند

 برای اولین بار یکی از بومیان 
امریکا وزیر شد

 دولـت بریتانیـا قرار اسـت سه شـنبه ۱۶ مـارچ اولویت های 
سیاسـت خارجـی و دفاعی خـود پس از جدایی این کشـور 
از اتحادیـه اروپـا )برگزیـت( را اعـام کنـد. بریتانیـا به طور 
رسـمی از اول جنـوری سـال جاری میـادی از این اتحادیه 

خارج شـد...

 گزینـه پیشـنهادی جـو بایـدن بـرای تصـدی وزارت 
کشـور بـا رأی اکثـر نماینـدگان مجلـس سـنا تأییـد 
شـد. دب هالنـد اولیـن شـهروند بومـی امریکاسـت که 
بـه عنـوان وزیـر بـه کاخ سـفید راه پیـدا می کنـد. در 

امریـکا بـرای اولیـن ...

در تأمین امنیت    

2

      جانشین خود نیستم

انتقاد عفو بین امللل 
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 مرور و معرفی کتاب 
»انقیاد زنان«

یحیا جواهری شاعر مشهور 
بلخی درگذشت 

هنری

 کتـاب »انقیـاد زنـان« توسـط جـان اسـتوارت میـل 

کتـاب  ایـن  طباطبایـی  عالالدیـن  و  شـده  نوشـته 

را بـه فارسـی برگـردان کـرده کـه توسـط انتشـارات 

ترجمـه ی  ممکـن  البتـه  گردیـده.  نـر  »هرمـس« 

دیگـر هـم از این کتاب در دسـت باشـد؛ امـا در این 

معرفـی و مـرور، همیـن ترجمـه یادشـده مـورد نظـر 

بـوده و از آن نقـل قـول می شـود. ...

 چالش های خبرنگاری 
در افغانستان

طرح دولت انتقالی صلح؛ نقض 
حاکمیت ملی و فقدان صلح 

پایدار در افغانستان )قسمت اول(

کانفرانس مسکو متمم یا 
ُمخل پروسه صلح افغانستان 

ملـی  روز  عنـوان  بـه  حـوت  هفتـم  و  بیسـت  روز   
خبرنـگاران نـام گـذاری شـده اسـت و معمـوال محافـل 
گوناگـون بـه شـکل نمادیـن بـرای تجلیـل از ایـن روز 
برگـزار مـی شـود، امـا علـی رغم گشـایش های بسـیار 

بـه خصـوص در زمینـه آزادی بیـان و تسـاهل ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

رئیس جمهور غنی:   انتخـابـاتبدون
  حاضر به انتقال قدرت به

افغانستان از حکومت 

فعاالن مدنی و حقوق 
بشری



سیگر: جامعه جهانی باید کمک 
نظامی و غیرنظامی خود را به 

افغانستان بیشتر کند

2
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رییس جمهور غنی:

بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم
در  سـیمیناری  در  کـه  غنـی  جمهـور  رئیـس   

کـه  گفـت  می کـرد  صحبـت  خارجـه  وزارت 

اگـر طالبـان فـردا هـم بـه انتخابـات حـارض باشـند، دولـت 

بـدون  امـا  کـه  کـرد  تاکیـد  او  اسـت.  آمـاده  افغانسـتان 

خـود  جانشـین  بـه  را  قـدرت  بـه  نیسـت  حـارض  انتخابـات 

جنـگ  سـال   ۴۲ جمهـور  رئیـس  قـول  بـه  دهـد.  انتقـال 

کفایـت می کنـد و افغـان هـا هـم ماننـد سـایر ملـل جهـان 

دارنـد. را  زندگـی  حـق 

نـر  بـا  حـوت   26 سه شـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

اعالمیـه ای از قـول رئیـس جمهـور گفتـه اسـت کـه دولـت 

افغانسـتان در مقایسـه بـا هـر کشـور منطقـه و جهـان بـرای 

دسـتیابی بـه صلـح، صـد برابـر اسـتعجالیت دارد، امـا برای 

بـر  احساسـات  عـوض  بـه  عادالنـه  و  پایـدار  صلـح  تامیـن 

اسـاس واقعیـت هـای بـه پیـش مـی رود.

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه رئیـس جمهور کشـور با 

اشـاره بـه نقشـۀ راه حکومت بخاطر رسـیدن به صلـح پایدار 

و عادالنـه، گفـت کـه بـر اسـاس ایـن نقشـه راه، بـه هـدف 

وحـدت  جمهوریـت،  ملـی،  حاکمیـت  هامنـا  کـه  مطلـوب 

سرمقاله

ملـی  روز  عنـوان  بـه  حـوت  هفتـم  و  بیسـت  روز   

خربنـگاران نـام گـذاری شـده اسـت و معمـوال محافل 

ایـن  از  تجلیـل  بـرای  منادیـن  شـکل  بـه  گوناگـون 

روز برگـزار مـی شـود، امـا علـی رغـم گشـایش هـای 

بسـیار بـه خصـوص در زمینـه آزادی بیـان و تسـاهل 

سیاسـی بـرای بیـان دیـدگاه هـا و مـدارای الزم بـرای 

کار خربنـگاری، هنـوز چالـش هـای بسـیاری فـراروی 

خربنـگاران و اهالی رسـانه وجـود دارد. این چالش ها 

تنهـا از ناحیـه دولـت و یا حتـی گروه های تروریسـتی 

بـه عنـوان چالـش در  بلکـه دالیـل دیگـری  نیسـت؛ 

زمینـه هایـی چـون محیـط کار و امنیـت شـغلی وجود 

دارد کـه هـر کـدام بـه تنهایی مـی تواند یـک خربنگار 

و  بسـیار  هـای  چالـش  بنابرایـن  آورد.  در  پـای  از  را 

درهـم تنیـده ای وجـود دارد کـه یـک خربنـگار و اهـل 

رسـانه را از شـغل و حرفـه اش بیـزار مـی کنـد. 

نخسـتین چالـش فـراروی خربنـگاران مسـایل امنیتی 

بیـان  آزادی  ضـد  تروریسـتی  هـای  گـروه  وجـود  و 

هسـتند. از عقایـد و باورهـای تغییـر ناپذیـر گروه های 

فعالیـت  و  بیـان  ازادی  بـا  یکـی ضدیـت  تروریسـتی 

هـای آزاد رسـانه ای اسـت. طـی سـال هـای گذشـته 

تروریسـت هـا اقدامـات بسـیار بـرای رسکـوب آزادی 

بیـان و قتـل خربنـگاران انجـام داده انـد. خربنـگاران 

بـه عنـوان حامـالن اصلـی ازادی بیـان همـواره مـورد 

بـه  و  داشـته  قـرار  تروریسـتی  هـای  گـروه  غضـب 

خصـوص طـی مـاه هـای اخیـر یکـی از اهـداف نـرم 

تروریسـت هـا بـوده انـد. از همیـن رو متاسـفانه بایـد 

اذعـان کنیـم کـه خشـونت علیـه خربنـگاران از سـوی 

گـروه هـای تروریسـتی شـدت یافتـه اسـت. 

چالـش دوم فـراروی خربنـگاران دشـواری دسرتسـی 

بـه اطالعـات و بـه دسـت آوردن آن اسـت. متاسـفانه 

افغانسـتان یکـی از کشـورهایی اسـت کـه تجربـه کـم 

در زمینـه دسرتسـی بـه اطالعـات دارد و بسـیاری از 

مسـولین حکومتـی نـه بـاور به ارایـه معلومـات دارند و 

نـه فرهنگ دسرتسـی بـه اطالعـات در کشـور نهادینه 

شـده اسـت. اگـر یـک خربنـگار بخواهـد بـرای یـک 

موضـوع سـاده گـزارش تهیـه کنـد، مـاه هـا در پشـت 

دروازه هـای مسـوالن مراجعـه مـی کنـد و رسانجـام 

معضـل  یـک  ایـن  گردنـد.  مـی  بـر  دسـتاورد  بـدون 

اساسـی اسـت. 

چالـش سـوم و مهـم فـراروی خربنـگاران عـدم امنیـت 

شـغلی اسـت. تقریبـا متـام رسـانه هـای افغانسـتان 

پیشـینه منفـی در زمینـه حامیت از خربنـگار به عنوان 

یـک کارمنـد دارنـد. هنـوز در عـرف جامعـه خربنگاری 

کارمنـد  یـک  عنـوان  بـه  خربنـگار  یـک  ای  رسـانه  و 

شـناخته منـی شـود. از همیـن رو علـی رغـم ایـن کـه 

در سـال هـای اخیـر خربنگاران مشـمول قانـون کار و 

قانـون خدمـات ملکی شـده انـد؛ ولی هنـوز امتیازات 

یـک کارمنـد و یـا یـک کارکـن از سـوی خود رسـانه ها 

برای خربنگاران به رسـمیت شـناخته نشـده است. در 

طول سـال های گذشـته موارد بسـیاری وجود داشـته 

نظـر گرفـن حقـوق  در  بـدون  هـا  رسـانه  کـه  اسـت 

کارمنـدان رسـانه ای آن هـا را از کار برکنـار کـرده و 

هیـچ حقـی برای شـان قایل نشـده اسـت. هـم اکنون 

یکـی از جنجـال هـای اصلی در زمینـه کار خربنگاران 

کرونـا  ایـام  در  خصـوص  بـه  اسـت.  مسـاله  همیـن 

متاسـفانه جامعـه خربنـگاری تنهـا قـری بوده اسـت 

کـه از هیـچ حقـی برخـوردار نبـوده و رسـانه هـا اکـرا 

تعطیـل بـوده اند. 

چالـش مهم تر و اساسـی تر عـدم ظرفیت های علمی 

و مسـلکی در مراکز آموزشی و تحصیلی افغانستان در 

زمینـه روزنامـه نـگاری اسـت. متاسـفانه اکر کسـانی 

روزنامـه  پوهنتـون هـا در رشـته هـای مرتبـط  از  کـه 

نـگاری فـارغ مـی شـوند تـوان نوشـن چند کلمـه و یا 

سـطر سـاده را ندارند. این مسـاله سـبب شـده اسـت 

کـه یـک جامعه رسگـردان در عرصه خربنگاری داشـته 

باشـیم. کسـانی کـه سـند ژورنالیسـم در دسـت دارند 

ولـی تـوان و ظرفیت کارهای رسـانه ای و ژورنالیسـتی 

ندارند.  را 

بـا متـام چالـش هایـی کـه گفته شـد و بـا وجـود همه 

چالـش هـای دیگـری کـه فـراروی خربنـگاران وجـود 

دارد ایـن قـر هـم اکنون رسبـازان خط مقـدم آزادی 

بیـان و حفـظ ارزش هـای دموکراتیـک در افغانسـتان 

امنیتـی  نیروهـای  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  هسـتند. 

افـراط گرایـی  و  تروریسـم  بـا  در خـط مقـدم مبـارزه 

کار  ولـی  دارنـد؛  قـرار  افغانسـتان  مـردم  دشـمنان  و 

کار  از  کمـرت  نیـز  ای  رسـانه  جامعـه  و  خربنـگاران 

رسبـازان در خطـوط مقـدم نـربد نیسـت. از ایـن رو به 

هـامن انـدازه کـه بایـد از رسبـازان و نیروهـای دفاعی 

و  از خربنـگاران  تجلیـل کنیـم  بایـد  امنیتـی خـود  و 

رسبـازان خـط مقـدم آزادی بیـان نیـز تجلیـل کنیـم و 

آنـان را قـدر نهیـم. بسـیاری از ایـن رسبازان در سـال 

های گذشـته متاسـفانه جان های شـیرین شـان را از 

دسـت داده انـد و برای نهادینه سـاخن آزادی بیان و 

دیگـر ارزش هـای انسـانی و دموکراتیک قربانی شـده 

انـد. بـه خصـوص اکنـون کـه در آسـتانه یـک تحـول 

مهـم قـرار داریـم کار خربنـگاری و مبـارزه بـرای آزادی 

بیـان بـرای همـه مـا مقـدس اسـت. 

 اداره بـازرس امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان می گویـد که 

جامعـه جهانـی بایـد کمک هـای نظامـی و غیرنظامـی خود را 

بـرای دوام حکومـت در افغانسـتان بیشـرت کنند.

جان سـوپکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسـازی افغانسـتان 

در تـازه تریـن اظهـارات خود در مـورد افغانسـتان گفته که در 

کنفرانس جینوا به شـمول امریکا بسـیاری کشـورهای جامعه 

جهانـی کمک هـای خـود را در افغانسـتان کـم کردنـد و نیـز 

برخـی کشـورها کمک هـای خود را مـروط کردند کـه این به 

زیان افغانسـتان است.

آقـای سـوپکو گفتـه کـه افغانسـتان هنـوز هـم بـه کمک هـای 

جهانـی نیـاز دارد و پـس از صلـح نیـز ایـن کمـک هـا نیـاز 

خواهـد داشـت.

و  ملکـی  کمک هـای  بایـد  جهانـی  جامعـه  او،  گفتـه  بـه 

تـا  دهنـد  افزایـش  افغسـتان  حکومـت  بـه  را  خـود  نظامـی 

حکومـت منظـم شـود و ایـن کشـور بار دیگـر به مرکـز تروریزم 

نگـردد.  تبدیـل  بین املللـی 

 پولیـس کابـل خواهـان همـکاری مـردم شـده 

اسـت. در پـی حملـه انفجـاری بـر بس شـهری 

حامـل کارمنـدان وزارت معـارف، وزارت مخابـرات و مسـافران 

ملکـی، پولیـس کابـل خواهـان همـکاری مـردم بـرای مهـار 

حمـالت انفجـاری شـده اسـت. ایـن اداره سه شـنبه 26 حوت 

بـا نـر اعالمیـه ای گفته اسـت که همـكاري مردم بـا پوليس، 

منجـر بـه مصئونيـت شـهروندان مي گـردد.

در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه گـروه طالبان بـا آغـاز رويكرد 

جديـد اعـامل تروريسـتی، اخـرا دسـت بـه جاسـازی ماين ها 

و  تكسـی  موترهـاي  در  خصـوص  بـه  ملـي،  موترهـای  در 

بس هـاي شـهري زده انـد كه اين اقـدام این گروه بـرای ایجاد 

وحشـت و کشـتار غیرنظامیـان اسـت.

و  بـه منظـور مصئونيـت  اعالمیـه عـالوه شـده اسـت کـه  در 

امنيـت جـان مـردم و امنیـت راننـده گان تكيس هـا و بس هاي 

شـهری پوليـس بـه همـكاری همـه جانبـه مـردم نيـاز دارد.

كابـل  شـهر  عزمتنـد  مـردم  اسـت:»از  آمـده  اعالمیـه  در 

تقاضامنديـم كـه حـن برخـورد بـا افـراد و يا اشـيای مشـكوك 

بـه  متـاس  بـا  شـهري،  مسـافربري  موترهـاي  داخـل  در 

شـامره هاي ١٠٠ و ١١٩، جـان خـود و هموطـن خـود را از 

خطـرات تروريسـتي نجات دهنـد.« پولیس کابـل از رانندگان 

تاکسـی های شـهری و بس های شـهری خواسـته است که در 

جریـان کار مراقـب مسـافران و موترهـای شـان باشـند.

درموتـر حامـل کارمنـدان وزارت هـای معـارف و مخابـرات کـه 

روز گذشـته هـدف یـک حملـه انفجاری قـرار گرفـت، آمارهای 

ابتدایـی ١5 زخمـی را نشـان می دهد، اما خربهـای جدید در 

شـبکه هـای مجـازی دسـت کم از کشـته شـد یک زن بـاردارو 

داعـش  و  طالبـان  می دهـد.  خـرب  نیـز  دوسـاله  طفـل  یـک 

مسـئولیت ایـن حملـه را بـه دوش نگرفتـه انـد. امـا نهادهـای 

مسـئول دولتی مسـئولیت حمالت مشـابه را بـه دوش طالبان 

گذاشـته و در ایـن اعالمیـه پولیـس نیـز گفتـه شـده اسـت که 

طالبـان بـرای ایجـاد وحشـت دسـت بـه کشـتار غیـر نظامیان 

می زننـد. ایـن درحالیسـت کـه قـرار اسـت در آینـده نزدیـک 

و  شـود  برگـزار  مسـکو  در  افغانسـتان  صلـح  بـرای  نشسـتی 

متاقـب آن نشسـت دیگـری بـرای صلـح در اسـتانبول برگـزار 

شـود. در ماه هـای اخیـر اکریـت قربانیان حمـالت انفجاری، 

اخیـرا  انـد.  بـوده  نظامیـان  غیـر  هـا  گلوله بـاری  و  انتحـاری 

هـدف اصلـی حمـالت انفجـاری در شـهرکابل غیرنظامیـان، 

حتـا کـودکان وزنـان بـوده اند.

اسـت  کـرده  اعـالم  عالـی  تحصیـالت  وزارت   

کـه بـس )نـوع تویوتـا کاسـرت( حامـل اسـتادان 

دانشـگاه بغـالن صبـح امـروز هـدف یک حملـه مسـلحانه قرار 

گرفـت. ایـن وزارت سه شـنبه 26 حـوت بـا نـر پیامـی گفتـه 

اسـت کـه در ایـن رویـداد راننـده موتـر و یـک دانشـجو کشـته 

شـده و چهارتـن از اسـتادان ایـن دانشـگاه زخم برداشـته اند.  

ایـن حملـه را کار مخالفـان  وزارت تحصیـالت عالـی کشـور 

پیرفـت افغانسـتان خوانـده اسـت. در پیـام ایـن وزارت آمده 

اسـت:» حملـه بـه موتـر حامـل رهـروان علـم و معرفـت  نشـان 

از جهالـت و دشـمنی بـا مـردم افغانسـتان بـوده و در مخالفت 

بـا احـکام دیـن مبین اسـالم و ارزش هـای واالی انسـانی قرار 

دارد. وزارت تحصیـالت عالـی بـا تآثـر عمیـق نسـبت بـه ایـن 

حادثـه املنـاک اذعـان مـی دارد که چنیـن اعامل تروریسـتی 

هیچـگاه مانـع پیرفـت علـم و دانـش آمـوزی در نهادهـای 

تحصیلـی نگردیـده و عـزم مـا را بـرای رشـد تحصیـالت عالـی 

در کشـور خدشـه دار نخواهد سـاخت.« این وزارت از نیروهای 

امنیتی کشـور خواسـته اسـت که عامالن این حادثه بازداشت 

و بـه قانـون به سـپارند. ایـن وزارت از هویت کشـته شـدگان و 

زخمیان چیزی نگفته اسـت. این درحالیسـت که روز گذشـته 

نیـز یـک بـس شـهری کـه شـامر از کارمنـدان وزارت معـارف و 

وزارت مخابـرات و تکنالـوژی در آن سـوار بودنـد، در منطقـه 

دهـن بـاغ هـدف یـک حملـه انفجـاری قـرار گرفـت. اطالعات 

نخسـتین از حملـه، حکایـت از زخمی شـدن ١5 غیـر نظامی 

داشـت، امـا براسـاس معلومـات جدیـد دسـت کم یـک زن و 

طفـل دو سـاله اش که کارمنـد وزارت معارف بـود جان باختند.

ملـی، بـی طرفـی، اتصـال و صلـح پایـدار و عادالنـه اسـت، 

خواهنـد رسـید.

قانـون  بـر مبنـای  رئیـس جمهـور در سـخنانش گفـت کـه 

یـک  تابعیـت  حـق  کـه  نـدارد  حـق  فـردی  هیـچ  اساسـی، 

افغـان را سـلب کنـد و هیـچ افغـان از افغـان دیگـر کـم و 

زیـاد نیسـت. این درحالی اسـت کـه رونـد گفتگوهای صلح 

وارد فـاز جدیـد شـده اسـت و ایـاالت متحـده امریـکا تـالش 

دارد بـا اجـامع منطقـه و ملـی بتوانـد از عهـده طوالنی ترین 

جنـگ خارجـی ایـن کشـور برایـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه رئیـس جمهـور در سـخرنانی 

خویـش در ایـن سـیمینار که شـامری از سـفرای کشـورهای 

مختلـف و دیپلوماتـان از طریـق ویدیوکنفرانـس نیـز وصـل 

بودنـد، در مـورد اولویت هـای سیاسـت خارجـی و پنج حلقۀ 

سیاسـت خارجـی، پروسـۀ صلـح و مبـدل شـدن افغانسـتان 

ارائـه  بـه اشـرتاک کننـدگان معلومـات  بـه چهـارراه آسـیا، 

بـه  را  نامـه ای  امریـکا  خارجـه  وزارت  پیـش  چنـدی  کـرد. 

رئیـس جمهـور غنـی و داکـرت عبداللـه رئیـس شـورای عالی 

مصالحـه ملـی فرسـتاد بود کـه درآن از پیامدهـای احتاملی 

عـدم پذیـرش آن طـرح نیـز هشـدار داده بـود.

برخـی از کارشناسـان آن نامـه را تحقیر آمیـز توصیف کردند 

و امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری در برابـر 

تنـد نشـان داد و گفـت مـا حـق داریـم  آن طـرح واکنـش 

رسنوشـت 35 میلیـون افغـان را به دسـت دیگران نسـپاریم.

در عیـن حـال طالبـان نیـز بـه طـرح ایـاالت متحـده امریـکا 

موقـت  حکومـت  کـه  اسـت  گفتـه  و  داده  نشـان  واکنـش 

بـه  نیـاز  ایـن کشـور  و  نیسـت  افغانسـتان  راه حـل بحـران 

دارد. اسـالمی  کامـال  حکومـت 

بـا ایـن وصـف اخیـرا زنـان افغانسـتان بـا طومـاری حـاوی 

حکومـت  بـر  مبنـی  طالبـان  خواسـت  بـه  امضـا  صدهـزار 

محافظـه کارانـه اسـالمی واکنـش نشـان داده تاکیـد کردند 

کـه زنـان افغانسـتان بـه عقـب برگشـتنی نیسـتند.

ایـن درحالـی اسـت کـه نشسـتی بـه میزبانـی روسـیه بـرای 

صلـح افغانسـتان بـه تاریـخ 27 مـارچ برگـزار خواهـد شـد و 

در آن نشسـت امریـکا نیـز اشـرتاک خواهـد کـرد. بـه دنبال 

قـرار اسـت نشسـتی دیگـری در ترکیـه بـرای ترسیـع صلـح 

افغانسـتان برگـزار شـود.

نـورو اوسـېدونکو ترمنـځ پـر کومـه موضـوع شـخړه رامنځتـه 

شـوې وه. دى وايـي چـې په دې نښـته کې شـپږ کسـان وژل 

شـوي او يـو شـمېر نـور ټپيـان دي. د نوموړي په وينا، سـيمې 

تـه امنيتـي ځواکونه ور رسـېديل وو او د څرخي پلـه بازار تړل 

شـوى دى. د سـيمې يو بل اوسـېدونکي ګل حسـن پژواک ته 

وويـل چـې نښـته د ورزش پـر رس د شـخړې لـه املـه رامنځته 

شوه.

نيـيس، جـوړې کړي. دی وايي، د دغې چـارې دوه موخې دي 

چـې يـوه يې هېواد تـه د بهرنيـو هېوادونو د سـبزيجاتو د راتګ 

مخنيـوی او بلـه هم کروندګرو ته د شـنو خونو د ګټو په ښـودلو 

د شـنو خونـو جوړولـو تـه د هغـوی هڅونه ده.

د شـنو خونـو مسـوول  فـارم  د هـډې  اړونـد  ادارې  کانـال  د 

حکمـت اعظيمـي وايـي، دوی پـه ۶۰ خونـو کـې عمالً کښـت 

پيـل کـړی چـې ۲۵ هغـو کې يـې بادرنګـو، ټينډيـو، روميانو او 

دوملـه مرچـو نتيجـه ورکـړې او ډېر ژر بـه يې حاصالت بـازار ته 

وړانـدې يش. دی وايـي، بادرنـګ او ټينـډۍ اوس هـره ورځ لـږ 

لـږ حاصـالت هم ورکـوي چې بازار تـه د خرڅالو لپـاره لېږدول 

کېـږي، خـو پـوره حاصـالت يـې اټـکل دی چـې لـږ تر لـږه ۲۵ 

شـنې خونـې نـږدې ۳۰۰ ټنـه حاصـل ورکړي.

د دغـو شـنو خونـو يـو مسـلکي کار کوونکـی فضـل الرحمـن 

حسـن وايـي، د شـنو خونـو لـه جوړېـدو رسه کروندګـر لـه لږې 

ځمکـې ډېـر حاصـالت راټولـوي او بلـه ګټـه يـې دا ده چـې په 

هغـه زياتـه کـړه چـې د شـخړې پـه سـبا دواړه رسه مخامـخ 

شـوي او ډزې يـې کـړې چـې لـه امله يې لـه دواړو لـورو څلور 

کسـان وژل شـوي او اووه نـور ټپيـان دي. ده هـم وويـل چـې 

بـازار تـړل شـوى دى. بلخـوا د کابـل پوليسـو ويانـد فـردوس 

فرامـرز پـژواک اژانـس تـه وويل چـې په يوويشـتمه حـوزه کې 

د دوو ډلـو ترمنـځ پـر کومـې موضـوع نښـته شـوې ده.

هـر وخـت کې هره سـبزي او ځينـې مېوه جات پـه کې حاصل 

تـه رسـېدلی يش. هغـه زياتـه کړه: ))شـنو خونـو کـې د ازادې 

ځمکـې پـه نسـبت حاصـالت چـې دي دا ډېر معيـاري دي، يو 

خـو دا ده چـې څومـره حاصـالت مـوږ له شـنو خونو ټولـوو ټول 

يـې د خرڅولـو وړ وي، بـل د ازادې فضاء په نسـبت يې امراض 

ډېـر کـم وي، پـه ټـول فصـل کـې يـو يـا دوه ځلـه اړ کېـږو چې 

کيـاموي درمـل اسـتعامل کـړو. اوبو اسـتعامل په کـې ډېر کم 

دی او حاصـالت يـې هـم د ازادې فضـاء پـه نسـبت اووه چنـده 

زيـات دي، کـه يـو جريـب ځمکـه ۲ ټنـه حاصـل ورکـوي شـنه 

خونـه يـې پـه همدغومـره ځمکه کـې ۷ ټنه ورکـوي.((

د کانـال اداره وايـي، دا خونـې پـه ازمايښـتي بڼه جوړې شـوي 

او د ښـو حاصالتـو پـه ورکـړې رسه به يې نورې هـم ورغول يش 

چـې د زرو شـنو خونـو جوړېـدل بـه د هېـواد د ډېـرو واليتونو د 

سـبزيجاتو اړتيـا پـوره او د بهرنيـو سـبزيجاتو د واردېـدو مخه به 

يش. ونيول 

 د کابـل ښـار يوويشـتمې حـوزې اړوند سـيمه کـې د دوو ډلو 

ترمنـځ نښـته کـې څلور کسـان وژل شـوي او څلور نـور ټپیان 

دي. د  رسـول خـان پـه نوم د سـيمې يوه اوسـېدونکي د کب 

پـه 26مـه پـژواک اژانس تـه وويل چې دا نښـته پـرون ناوخته 

د څرخـي پلـه پـه بـازار کـې رامنځتـه شـوه. هغـه زياتـه کـړه 

چـې هلتـه د سـيمې د يـوه زورور نـور رحمـن تـره خيـل او د 

ولـيس جرګـې د وکيـل حبيـب افغـان پلويانـو او د سـيمې د 

 د ننګرهـار کانـال اداره وايـي چـې سـږکال بـه د خپلـو شـنو 

خونـو د حاصالتـو په وړاندې کولو رسه د جـالل اباد په بازارونو 

کـې د بهرنيـو سـبزيجاتو مخـه ونييس.

د دغـې ادارې د اټـکل لـه مخـې بـه په نږدې ورځو کې د شـنو 

خونـو سـلګونه ټنـه بادرنـګ، کـدوګک، روميـان او دوملـه مرچ 

بـازار تـه وړانـدې کـړي. د کانـال اداره وايـي، لـه دغـې چـارې 

يـې بلـه موخـه دا ده چـې کروندګـر د شـنو خونـو لـه حاصالتو 

او ګټـو خـرب يش او خپلـو کروندو کې د شـنو خونـو په جوړېدو 

رسه خپـل حاصـالت لـوړ کـړي. د کانال رياسـت د فـارم هډې 

پـه سـيمه کـې د ۲۰۰ شـنو خونـو د جوړېدو کارونـه پيل کړي 

چـې ۶۰ هغـو کـې يـې سـبزيجات کـرل شـوي چـې ۲۵ بـه 

يـې پـه نـږدې ورځو کـې حاصـل ورکـړي. د دغـې ادارې وياند 

تـه  اژانـس  پـژواک  سـيدهاميون غريبمـل د کـب پـه ۲۶مـه 

وويـل، د کانـال اداره پـالن کـې لـري چـې راتلونکـي کـې تـر 

زرو پـورې شـنې خونـې چې هره شـنه خونه نيـم جريب ځمکه 

د کابل څرخي پله بازار کې وسله والې نښتې له امله اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده

په ننګرهار کې به ډېر ژر د شنو خونو حاصالت بازار ته وړاندې يش

کارتون

چالش های خبرنگاری 
در افغانستان 

محمد هدایت

  

افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و از دولت افغانسـتان خواسـته 

اسـت تـا بـه آن توجـه بیشـرتی کند.

ماهـر مومنـد، عضـو هیئـت رهـربی ایـن سـازمان در اسـرتالیا، 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه امنیت حق همـه مـردم از یک دولت 

منتخـب اسـت و دولـت افغانسـتان بایـد از آن مراقبـت کنـد: 

 «اگرچـه آن هـا )دولت افغانسـتان( نقایص خاص خـود را دارند، 

امـا بایـد امنیـت ایـن فعـاالن جـدی گرفتـه شـود، بنابرایـن مـا 

می توانیـم جامعـه ای داشـته باشـیم كـه در آن مدافعـان حقوق 

مـردم  عمـوم  و  روزنامه نـگاران  مدنـی،  جامعـه  فعـاالن  بـر، 

زندگـی امنـی داشـته باشـند کـه از بـروز سـوءقصدهای بعـدی 

جلوگیـری کـرده و اقدامـات دولت را به دقت زیـر نظر بگیریم.«

بـا این حـال دواخان مینه پـال معاون سـخنگوی رئیس جمهور 

در پاسـخ بـه انتقادهـا گفت کـه دولـت اقدامات جـدی در این 

زمینه انجام داده اسـت: »حامیت از هر شـهروند افغانسـتان به 

عهـده دولـت افغانسـتان بـه ویـژه فعـاالن حقوق بـر، مدنی و 

رسـانه ای اسـت. اقدامـات جدی بـرای اطمینـان از امنیت این 

فعاالن انجام شـده اسـت.«

آغـاز  زمـان  از  کـه  داده  گـزارش  بین امللـل  عفـو  سـازمان 

گفت وگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان در ۱۲ 

سـپتامرب، ۱۱ مدافـع حقـوق بـر، خربنگار و کارمندان رسـانه 

شـده اند. کشـته  هدفمنـد  قتل هـای  در 

هیـات  رییـس  اسـتانکزی  معصـوم  محمـد  همچنیـن، 

احمدنـادر  بیـگ،  متیـن  طالبـان،  بـا  دولـت  مذاکره کننـده 

نـادری، حبیبـه رسابـی، محمدعلـم ایزدیـار، نایـب اول مجلس 

سـنا، عبداللـه خنجانی، عبدالسـتار خواصی و غیـرت بهیر نیز 

دارنـد. را  ایـن هیـات  عضویـت 

طالبـان نیـز گفتـه که یـک هیات ده نفـری به ریاسـت مالبرادر 

را به این نشسـت می فرسـتد.

ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار اسـت نشسـت مسـکو تـا دو روز 

دیگـر در مـورد صلـح افغانسـتان برگـزار شـود.

دوحـه  نشسـت های  مکمـل  نشسـت  ایـن  کـه  گفتـه  امریـکا 

بـود.  خواهـد 

 سـازمان  عفـو بین امللـل نسـبت بـه 

وضعیـت امنیـت فعـاالن حقـوق بـر 

اظهـار  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  و 

نگرانـی کـرده اسـت.

ایـن سـازمان در اعالمیـه ای که دیروز 

کـرد  پخـش  حـوت(   ۲۶( سه شـنبه 

در  افغانسـتان  حکومـت  کـه  نوشـته 

بـاره امنیـت فعـاالن مدنـی و  حقـوق 

بـری کار قابـل مالحظـه ای انجـام 

نـداده اسـت.

چالش هـای  سـازمان  ایـن  بـاور  بـه 

امنیتـی خربنـگاران، فعـاالن مدنی و 

مدافعـان حقـوق بـر در حـال بدتـر 

گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت.  شـدن 

سـازمان عفـو بین امللل، سـه مـاه پیش محمـدارشف غنی رئیس 

امنیتـی  بـرای حـل معضـل  افغانسـتان کمیسـیونی  جمهـوری 

مدافعـان حقوق بری تشـکیل کـرد، اما کارکرد این  کمیسـیون 

تـا کنـون  انتقـاد شـده کـه  ایـن گـزارش  مشـخص نیسـت. در 

حکومـت اقغانسـتان راهکار جـدی برای مبارزه بـا ناامنی ها روی 

دسـت نگرفتـه اسـت.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت داخلـه گفتـه کـه بـرای تأمیـن 

امنیـت مدافعـان حقـوق بـر برنامه های مشـخصی روی دسـت 

گرفتـه شـده اسـت: »وزارت داخلـه گام های به موقع بـرای تأمین 

امنیـت همـه شـهروندان به ویـژه مدافعـان حقـوق بـر و فعـاالن 

جامعـه مدنی برداشـته 

نیـز  مـا  باشـد،  روبـه رو  امنیتـی  تهدیـد  بـا  کسـی  اگـر  اسـت. 

برنامه هـای امنیتـی مشـابهی داریـم و در این بـاره بـرای آن هـا 

جنگـی  وضعیـت  در  مـا  دیگـر،  سـوی  از  می دهیـم.  مشـوره 

هسـتیم، امـا تـالش می کنیـم تـا وضعیـت امنیتـی بهـرت شـود.« 

ایـن در حالـی اسـت کـه در پنـج مـاه اخیـر تهدیدهـا در برابـر 

دینـی  عاملـان  و  بـری  و حقـوق  مدنـی  فعـاالن  خربنـگاران، 

یافتـه اسـت. افزایـش 

حکومـت همـواره طالبان را عامـل انفجارها و قتل هـای هدفمند 

دانسـته، امـا طالبان آنـرا رد می کنند.

در همیـن حـال، دید بـان حقـوق بـر از وضعیـت امنیتـی فعلی 

 فهرسـت شـانزده نفـری هیات اعزامـی دولت افغانسـتان که قرار 

اسـت در نشسـت مسـکو رشکت کند، اعالم شـده است.

بـر بنیـاد ایـن فهرسـت کـه بعـد از ظهـر دیـروز سه شـنبه )26 

حـوت( منتـر شـده، عبداللـه عبدالله ریاسـت این هیـات را در 

نشسـت مسـکو برعهـده خواهـد داشـت.

عبدالله عبدالله، رییس شـورای عالـی مصالحه ملی، میررحامن 

رحامنـی رییـس مجلس، حامد کـرزی رییس جمهوری پیشـین، 

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، معـاون پیشـین رییس جمهـوری، 

محمدکریـم خلیلـی، گلبدیـن حکمتیـار، بابـر فرهمنـد و سـید 

سـعادت منصـور نـادری وزیـر دولـت در امـور صلـح عضـو ایـن 

اند. هیـات 

گنگـره  حـزب  رئیـس  پـدرام،  عبدالطیـف   

ملـی در واکنـش بـه تصمیـم اخیـر اداره ملـی 

احصاییـه و معلومـات گفـت کـه ایـن اقـدام بـرای تضعیـف 

اسـت. خـاص  قـوم  چنـد  پایه هـای 

آقـای پـدرام روز سه شـنبه 26 حـوت در یـک نشسـت خـربی 

در کابـل بـا انتقـاد شـدید از ایـن اقـدام گفـت کـه درج محل 

زندگـی اقـوام بـه نـام قـوم، پاکسـازی قومـی و بـرای تضعیف 

پایه هـای چنـد قـوم خاص اسـت.

او افـزود، مـردم بایـد بـه خاطـر درج نـام محـل شـان، بـه نـام 

قوم در شناسـنامه های الکرتونیکی، در دادگاه بین اللمللی، 

اقامـه دعـوا کنند و اجازه ندهند این طرح شـوم عملی شـود. 

اداره ملـی احصاییـه و معلومـات روز شـنبه 23 حـوت بـا نر 

اعالمیـه گفـت کـه »ادارهٔ  ملی احصائیه و معلومات بر اسـاس 

درخواسـت مکـرر بـزرگان اقـوام و بـا در نظرداشـت تفسـیر 

بنـد سـوم مـادۀ )۴( قانـون اساسـی کـه ذریعـٔه قـرار قضایـی 

عالـی  شـورای  توسـط  مـورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶   )۲۷( شـامره 

اسـرته محکمـه جمهوری اسـالمی افغانسـتان صـورت گرفته 

و چنیـن مشـعر اسـت: »ترصیح اقـوام چهارده گانـه به مفهوم 

حـرص نبـوده و عبارت »سـایر اقوام« شـامل اقـوام دیگر غیر از 

اقـوام چهـارده گانـه نیز می گـردد و درج آن در تذکرۀ تابعیت، 

مطابـق احـکام قانـون مامنعت نـدارد«، تصمیم اتخـاذ کرد تا 

نام هـای اقوامـی را کـه از طریـق مراجـع مختلـف رسـمی بـه 

ایـن اداره مواصلـت ورزیده، درج سیسـتم تذکـرٔه الکرتونیکی 

کنـد.« شـامری از ایـن قوم هـای تـازه نوشـته شـده، مـکان 

زندگی برخی از شـهروندان کشـور اسـت. اکنون رئیس حزب 

گنگـره ملـی می گویـد، هیچ چیز جـای هویـت را گرفته منی 

توانـد و دفـاع از هویـت مهمـرت از هـر چیز دیگر اسـت و هیچ 

جـای ارزش فرهنگـی مـردم را منـی گیرد.

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری امـا در پـی ایـن 

تصمیـم در پیامـی نوشـت کـه در سـال ١3٩6 در ایـن رابطه 

بـه حکـم رئیـس جمهـور کمیسـیونی توظیـف شـد امـا آن 

کمیسـیون بـه نتیجـه و تصمیـم نهایـی نرسـید.

در ایـن پیـام امـده اسـت: »مـا تنهـا در مـورد قـوم محـرتم 

»سـادات« تصمیـم گرفتیـم که بـا حکم رسـمی رئیس جمهور 

به عنوان هویت مسـتقل شـناخته شود. برای سـایر موارد نیز 

بایـد یک تحقیق مسـتقل علمی و تاریخی صـورت بگیرد و بر 

اسـاس آن تصمیـم گرفتـه شـود وگرنـه تصمیم هـای عجوالنه 

هـم حکومـت را مـورد پرسـش قـرار می دهـد و هـم در میـان 

مـردم مـا تفرقـه و بی اعتـامدی ایجـاد می کند.« آقـای دانش 

همچنیـن گفتـه بـود: »درسـت اسـت کـه افغانسـتان کشـور 

کثیرالقومـی اسـت و ایـن تنـوع از زیبایی هـای فرهنگـی و 

اجتامعـی کشـور مـا اسـت و هـر قومـی هـم حـق دارد کـه با 

هویـت خـود بـه رسـمیت شـناخته شـود، امـا این هم درسـت 

نیسـت کـه شـاخه ها و طوایـف متعـدد یـک قـوم و تبـار، بـه 

عنـوان اقـوام مسـتقل و متعـدد معرفی شـوند.«

بـا  مجـازی  فضـای  در  نیـز  کشـور  شـهروندان  از  شـامری 

اداره ملـی  ایـن طـرح  بـه  بـه هویـت جعلـی(  )نـه  هشـتگ 

احصاییـه اعـرتاض کردنـد و خواسـتار لغـو ان شـده بودنـد.

پولیس کابل
 خواهان همکاری مردم شد

موتر حامل استادان دانشگاه 
بغالن هدف یک حمله مسلحانه 

قرار گرفت

انتقاد عفو بین الملل از حکومت افغانستان در تأمین 
امنیت فعاالن مدنی و حقوق بشری

فهرست هیات دولت در نشست مسکو اعالم شد

پدرام: اقدام اداره ملی احصاییه، 
برای تضعیف پایه های چند قوم 

خاص است
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درآمد

اسلامی  جمهلوری  اساسلی  قانلون  مقدملۀ  در 

این گونله  خداونلد  بله  تلوکل  از  بعلد  افغانسلتان 

آمده انلد: ملا ملردم افغانسلتان؛ »بلا درک بی عدالتی ها 

بی شلاری که  مصایلب  و  بسامانی های گذشلته  نلا  و 

برکشلور ملا وارد آمده اسلت؛ بلا تقدیلر از  فداکاری هلا، 

مبارزات تاریخلی، جهلاد و مقاوملت برحلق متلام ملردم 

افغانسلتان و ارج گلذاری بله مقلام واالی شلهدای راه 

آزادی کشلور؛ بلا درک این کله افغانسلتان واحلد و یلک 

پارچله بله هملۀ اقلوام و مردم ایلن رسزمین تعللق دارد؛ 

بلا احلرام  و  بلا رعایلت منشلور سلازمان مللل متحلد 

بله اعامیله جهانلی حقلوق بلر؛ بله منظلور تحکیلم 

وحلدت مللی و حراسلت از اسلتقال، حاکمیلت مللی 

نظلام  تأسلیس  منظلور  بله  ارضلی کشلور؛  و متامیلت 

متکلی بلر ارادۀ ملردم و دموکراسلی؛ بله منظلور ایجلاد 

و  تبعیلض  اسلتبداد،  ظللم،  از  علاری  مدنلی  جامعلۀ 

خشلونت و مبتنلی بلر قانون مندی، عداللت اجتاعی، 

حفلظ کراملت و حقلوق انسلانی و تأمیلن آزادی هلا و 

حقلوق اساسلی ملردم؛ بله منظلور تقویلت بنیادهلای 

سیاسلی، اجتاعلی، اقتصلادی و دفاعلی کشلور؛ بله 

زیسلت سلامل  و محیلط  مرفله  زندگلی  تأمیلن  منظلور 

انجلام،  رس  و  رسزمیلن؛  ایلن  سلاکنان  همله  بلرای 

در  افغانسلتان  شایسلتۀ  جایلگاه  تثبیلت  منظلور  بله 

خانلواده بیلن امللللی؛ ایلن قانلون اساسلی را مطابلق 

بله واقعیت هلای تاریخلی، فرهنگلی و اجتاعی کشلور 

و مقتضیلات علر، از طریلق مناینلدگان منتخب خود 

در لویله جرگلۀ ملورخ چهاردهلم جدی سلال یلک هزار 

و سله صلدو هشلتادو دو هجری شمسلی در شلهرکابل 

تصویلب کردیلم.« بنابرایلن، دوللت هلای عضلو میثلاق 

بیلن امللللی حقلوق مدنلی و سیاسلی سلازمان مللل 

متحلد مصوبله 26 دسلامرب 1966 بلا توجه بله اصولی 

که در منشلور ملل متحد اعام شلده اسلت، شناسلایی 

حیثیلت ذاتلی و حقلوق برابلر و غیلر قابل انتقلال کلیه 

اعضلاء خانلواده بر، مبنلای آزادی، عدالت و صلح در 

جهلان اسلت، نظلر به این کله ، حقوق مذکور ناشلی از 

حیثیلت ذاتلی شلخص انسلان اسلت. 

بلا توجله بله اعامیله جهانلی حقلوق بلر، کلال 

سیاسلی  آزادی  از  بهره منلدی  آزاد،  انسلان  مطللوب 

بله  و دسلتیابی  باشلد  ملی  تلرس  از  رهایلی  و  مدنلی 

ایلن رشایلط فقلط بله وسلیله بهلره منلدی هلر کلس از 

حقلوق سیاسلی و مدنلی خلود و نیلز حقلوق فرهنگی، 

اجتاعلی و اقتصلادی میرس اسلت، با توجه به منشلور 

مللل متحلد، دولت هلا متعهلد بلر رعایلت و احلرام بله 

حقلوق و آزادی هلای انسلان و ترویلج آن هلا در رسارس 

جهلان ملی باشلند، بلا درک ایلن حقیقلت کله افلراد 

تعللق  بلدان  کله  اجتاعلی  و  دیگلر  یلک  بله  نسلبت 

دارنلد دارای مسلئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت 

ملی  میثلاق  ایلن  در  منلدرج  شلده  شلناخته  حقلوق 

باشلند. از ایلن جهلت، دولت هلای ایلن میثاق بلا مواد 

زیلر موافقلت ملی کننلد:

 گفتـار یکـم: همـۀ دولت هـا متعهـد بـه اصـول 

منـدرج میثاق های بین املللی؛ احـرام به حاکمیت 

ملـی و صلح سـازی؛

بخلش یکلم؛ ملاده یکلم: 1. متلام ملت هلا حلق 

آن هلا  حلق،  ایلن  بواسلطه  دارنلد.  مختلاری  خلود 

توسلعه  و  اجتاعلی  اقتصلادی،  سیاسلی،  وضعیلت 

تعییلن می کننلد. 2. متلام  آزادانله  را  فرهنگلی خلود 

ملت هلا می تواننلد بلرای اهلداف خلود، بلدون لطمله 

اقتصلادی  از همکاری هلای  ناشلی  تعهلدات  بله  زدن 

متقابلل  سلود  اصلول  مبنلای  بلر  کله  امللللی  بیلن 

اسلت  شلده  منعقلد  آزادانله  امللللی،  بیلن  حقلوق  و 

ثروت هلا و منابلع طبیعلی شلان را ملرف مناینلد. در 

هیلچ ملوردی منی توان ملتلی را از وسلایل امرار معاش 

خلود محلروم منلود. 3. دولت های عضو ایلن میثاق، از 

جملله دولت هلای مسلئول اداره کشلورهای مسلتعمره 

و تحلت قیمومیلت، بایلد در تحقلق حق خلود مختاری 

و احلرام بله ایلن حلق، طبلق مقررات منشلور سلازمان 

مللل متحلد، رسعت بخشلند. املا در توافلق نامه دولت 

انتقاللی صللح افغانسلتان کله از سلوی ایلاالت متحده 

آمریلکا تهیله و آملاده شلده و توسلط مناینلده خلاص 

وزارت املور خارجله در املور صللح افغانسلتان جنلاب 

اسلامی  جمهلوری  دوللت  بله  خلیللزاد  زمللی  آقلای 

افغانسلتان و جریان هلا و احلزاب سیاسلی افغانسلتان 

پیلش  زملان همیلن  و هلم  اسلت  داده شلده  تحویلل 

گلروه  اختیلار  در  انتقاللی صللح  دوللت  نویلس طلرح 

تروریسلتی طالبلان قلرار گرفتله اسلت. 

توافلق نامله دوللت انتقاللی صللح میلان طرفیلن 

تشلکیل  بخلش  سله  از  افغانسلتان  صللح  مذاکلرات 

گردیده اسلت. بخلش اول مر بوط به اصلول رهنمودی 

توافلق شلده بلرای قانلون اساسلی افغانسلتان و آینلده 

دولت افغانسلتان اسلت. بخلش دوم مربلوط به رشایط 

توافلق شلده بلرای اداره کشلور در دوره ملدت انتقاللی 

کله حلد اکلر )xx( ملاه ملی باشلد و نقشله راه بلرای 

آوردن تغییلرات در قانلون اساسلی و رسلیدگی بله امور 

امنیتلی و حکومتلداری کله بلرای یلک توافلق دواملدار 

عادالنله مهلم ملی باشلد، اسلت. بخش سلوم از رشایط 

توافلق شلده بلرای آتلش بلس دایملی و همله جانبله و 

رهنملودی  اصلول  اول؛  بخلش  در  اسلت.  آن  تطبیلق 

بلرای آینلده افغانسلتان آملده اسلت. طرفین بلر اصول 

ذیلل توافلق ملی مناینلد تلا نتیجله مذاکلرات آن هلا را 

جهلت دهلی منلوده و مبنلای قانلون اساسلی جدیلد و 

دوللت افغانسلتان قلرار گیلرد:

1. دیلن رسلمی افغانسلتان، دیلن مقلدس اسلام 

جدیلد  اسلامی  فقله  عاللی  شلورای  یلک  می باشلد. 

سلاختارهای حکومتلی  همله  بله  تلا  می گلردد  ایجلاد 

اسلامی  مشلورت های  و  رهنای هلا  محللی  و  مللی 

یلک  تلا  هلا  افغلان  همله  توانایلی   .2 منایلد.  رایله 

زندگلی صللح آمیلز را داشلته باشلند از اهمیت بسلزای 

املن  خانله  یلک  افغانسلتان  بلود.  خواهلد  برخلوردار 

بلرای همله اقلوام، قبایلل و مذاهلب آن خواهلد بلود. 

برگشلت مصلؤن، آبلرو مندانله و داوطلبانله مهاجریلن 

و بیجاشلدگان داخللی در اولویلت قلرار خواهدکرفلت. 

3. بله علزت، حیلات و ملکیلت همله افغان هلا و هلم 

چنلان حایلت از حقلوق مدنلی، سیاسلی، اقتصادی، 

اجتاعلی و فرهنگلی آن هلا- بله شلمول حقلوق آزادی 

بیلان و انتخلاب رهلربان سیاسلی- احرام گذاشلته در 

افغانسلتان درج خواهلد شلد.  آینلده  قانلون اساسلی 

دوللت آینلده افغانسلتان بله اراده ملردم، از ارزش هلای 

اسلامی، عداللت اجتاعلی و سیاسلی، وحلدت مللی 

و حاکمیلت و یلک پارچگلی ارضلی افغانسلتان احرام 

گذاشلته و از آن حایلت خواهدکلرد. 6. دوللت آینلده 

سلال   42 منازعلات  قربانیلان  همله  بله  افغانسلتان 

و  بیوه هلا  یتیلان،  مجروحلان،  باالخلص  گذشلته، 

خواهلد  حایلت  آن هلا  از  گذاشلته  حرملت  معلولیلن 

کلرد. یلک پالیسلی مللی در ملورد عداللت انتقاللی که 

متمرکلز بلر حقیقلت یابلی، آشلتی، التیلام و عفلو در 

مطابقلت بلا قوانیلن افغانسلتان و بیلن امللللی باشلد، 

تهیله خواهدگردیلد. بلرای نقلد ایلن توافق نامله دوللت 

انتقاللی صللح بلرای افغانسلتان؛ هلم جلواب نقضلی 

می شلود،  داده  حللی  جلواب  هلم  و  می شلود  داده 

بنابرایلن، مهم تریلن انتقلادات وارده در ایلن توافق نامه 

دوللت انتقاللی صللح آمریلکا را این گونه می تلوان بیان 

داشلت: مطابلق ملادۀ پنجلم قانلون اساسلی؛ »تطبیق 

احلکام ایلن قانلون اساسلی و سلایر قوانیلن، دفلاع از 

اسلتقال، حاکمیلت مللی و متامیلت ارضلی و تأمیلن 

از وظایلف اساسلی  قابلیلت دفاعلی کشلور  و  امنیلت 

فصلل روابط افغانسلتان و روسلیه, فصل کهن یسلت 

کله بله گذشلته هلای دور برمی گردنلد. ایلن روابلط زمانی 

بیشلر محسلوس شلد, کله بریتانیلا در حلال تثبیلت پایله 

ایلن قلدرت  بلود. روابلط  هلای اسلتعاری اش در هنلد 

منطقوی با افغانسلتان, در طول تاریخ با فراز و فرود های 

هملراه بلوده اسلت و حتلی گهگاهی صدایلی چکمه های 

عسلاکر روسلی نیز در این جغرافیا شلنیده شلده است؛ تا 

انجایکله زمانلی ایلن چکمه ها بله اندازه در افغانسلتان به 

گِل نشسلت, کله بیرون رفلت از آن هزینله بردارتر از آمدن 

شلان شلدند. بعلد خلروج شلوروی از افغانسلتان روابلط 

ایلن دو کشلور بله دالیلی متعددی مسلیر رساشلیبی خود 

را می پیملود. املا بعلد از حادثله 11 سلپتامرب 2001 و 

آملدن ایلاالت متحده امریکا در افغانسلتان, روسلها روابط 

اش را بلا افغانسلتان از رس گرفلت, تلا جایلی کله از ایلن 

کیک میمونء به نام افغانسلتان میخواسلت سلهم بزرگی 

ایلن اسلاس روسلها  بلر  بلرای خلود اختصلاص دهلد.  را 

متایلل زیلادی بله حفلظ روابط خلود بلا افغانسلتان دارند 

و هملواره تاکیلد بلر هملکاری هلای امنیتلی_ سیاسلی با 

افغانسلتان کلرده اند.

سیاسلی_امنیتی  اوضلاع  منلد  عاقله  روسلها  چلرا 

افغانسلتان اسلت و همیشله وقایلع ایلن جغرافیلا را رصلد 

می کنلد؟ آیلا روسلها در پلی بله چاللش کشلیدن ایلاالت 

کنفرانلس  آیلا  اسلت؟  جغرافیلا  ایلن  در  امریلکا  متحلده 

مسلکو کله قلرار اسلت برگلزار شلود متملم اسلت یلا مخل 

دیگلر  سلوال  هلا  ده  و  اینهلا  افغانسلتان؟  پروسله صللح 

روابلط  شلود.  پرداختله  آنهلا  بله  بایلد  کله  اسلت  ملوارد 

ماحظلات  بلر  مبتنلی  عمدتلآ  افغانسلتان  بلا  روسلیه 

روسلیه,  در  حاکلم  نخبلگان  اسلت.  بلوده  ژئوپلیتیلک 

افغانسلتان را یلک همسلایه دشلوار با وضعیلت نامطلوب، 

بله  از گذشلته هلای دور  املا رضوری می داننلد. روسلها 

لحلاظ ژئوپلیتیکلی افغانسلتان را بخشلی از آسلیای میانه 

منطقله  ایلن  دلواپلس  همیشله  و  می کردنلد  محسلوب 

را هلراز گاهلی  و دلواپسلی خلود  ایلن تشلویش  بودنلد, 

بله اشلکال گوناگلون منایلان می کردنلد؛ پایله و اسلاس 

دیلدگاه اسلراتژیک روسلیه، مبتنلی بلر سلهم این کشلور 

در آینده سیاسلی افغانسلتان می باشلند. هر چند روسلیه 

بعلد از حادثله یازدهلم سلپتبمر در قضایایلی افغانسلتان 

بلا رقییلب دیرینله و آشلتی ناپذیلر اش ) ایلاالت متحلده 

از  زملان  آن  در  ایلن همسلویی  امریلکا( همسلو شلدند. 

ضعلف جایلگاه روسلها در سلطح مناسلبات روابلط بیلن 

بیلن  هلای  پایله  روزیکله  هلر  میگرفلت.  نشلیًت  املللل 

امللللی روسلها در مناسلبات روابلط بین امللل مسلتحکم 

تلر میشلود, شلکاف روابط روسلیه و ایاالت متحلده امریکا 

در افغانسلتان بیشلر و بیشلر محسلوس میشلوند.حتی 

در یلک برهله زمانلی مقاملات امریکایلی, روسلها را متهلم 

بله کشلن عسلاکر امریلکای, کمک بله طالبلان و حایت 

از گلروه هلای مسللح غیر مسلئول در افغانسلتان کردند و 

این نشلان دهند شلکاف عمیق سیاسلت خارجلی این دو 

کشلور اسلت. روسلیه در قضایلای صللح یا ُمخلل صلح در 

افغانسلتان حرفلی برای گفلن دارد. چنانچه در نامه وزیر 

خارجله امریلکا بله دوللت افغانسلتان از روسلیه بله عنوان 

افغانسلتان  قضایلای صللح  بلرد  پیلش  در  اولیلن کشلور 

یلاد میشلوند. " ملا قصلد داریم از سلازمان مللل بخواهیم 

وزرای خارجله و منایندگانلی از روسلیه، چین، پاکسلتان، 

ایلران، هنلد و آمریلکا را جملع کند تا در ملورد یک رویکرد 

افغانسلتان  در  صللح  پروسله  از  تلا  کننلد  گفتگلو  واحلد 

حایلت کننلد". تحریلر نلام روسلیه منحیث اولین کشلور 

بله  خاطلر همسلویی در مذاکلرات صللح, منایانگرجایگاه 

ایلن کشلور در قضایلای قبلل از صللح, در جریلان صللح 

خاطلر  بله  است.روسلها  افغانسلتان  در  صللح  از  بعلد  و 

تثبیلت هلر چله بیشلر خلود در قضایلای افغانسلتان قرار 

میزبانلی  را  افغانسلتان  صللح  کانفرانلس  دومیلن  اسلت 

روسلیه  رییلس  جمهلور  ویلژۀ  چنانچله مناینلدۀ  مناینلد. 

در املور افغانسلتان در یلک ناملۀ رسلمی گفته  اسلت کله 

ایلن نشسلت در هجدهلم ملاه مارچ سلال روان در مسلکو 

برگلزار می شلود و هلدف از برگلزاری آن را "ترسیلع گفلت 

وگوهلای صللح میلان هیئت هلای گفلت وگوکننلده دولت 

و طالبلان، رسلیدن به توافق و پایان جنگ در افغانسلتان 

عنلوان کرده اسلت".   نقطله دیگلر کله در ایلن نشسلت 

قابلل توجله اسلت؛ اینکله دولت افغانسلتان اعلام حضور 

منلوده اسلت. برخلاف نشسلت اول مسلکو کله آنلرا رد و 

گفتلان بیلن االفغانلی خوانلد. بلا تحلیلل داده می تلوان 

اسلتنباط کلرد کله دوللت افغانسلتان بله اصلل مطلب پی 

بلرده اسلت و نقلش روسلها را در فلردای صلح افغانسلتان 

مشلهود می داننلد. از جانلب دیگلر ذبیلح اللله مجاهد در 

تویلر اش نوشلت کله "هیلت ده نفلره تحلت ریاسلت ملا 

بلرادر" در ایلن نشسلت حضلور خواهلد یافلت. ایلن بلدان 

معنلی اسلت که طالبان قصلد حضور در ایلن کنفرانس را 

دارند. روسلها سیاسلت شلان را در قبال آینده افغانسلتان 

قبلل از قبلل واضح و مشلخص بیان منوده اسلت. چندین 

مقلام روسلی اعلام کردنلد که تنهلا راه حل نهایلی بحران 

کنونلی افغانسلتان تشلکیل دوللت موقلت اسلت. روسلها 

مصملم بر این اسلت تا طرفین درگیر قضایای افغانسلتان 

بله حکوملت موقلت تلن دهند. موضلوع که در طلرح های 

سلپرده شلده خلیلل زاد بله دوللت افغانسلتان نیلز تذکلر 

رفتله اسلت. روسلها در ایلن مقطلع زمانلی بله دنبلال یلار 

گیلری اسلت و بله همیلن ملحلوظ ایلن کانفرانلس را بله 

راه انداختله اسلت. بیشلرین سلعی روسلها ایلن خواهلد 

کله ایلن نشسلت موفقانله به پایان برسلد و از این نشسلت 

نشسلت  ایلن  ملحلوظ  ایلن  بله  بربنلد.  را  بهلره  حداکلر 

میتوانلد متملم نشسلت اسلتانبول باشلد. وللی از جانلب 

دیگلر بله دلیلل اینکله روسلها مصملم اسلت در قضایلای 

افغانسلتان سلهم بیشلری داشلته باشلد؛ بلرای امریلکا 

در درازملدت قابلل پذیلرش نخواهلد بلود و از ایلن بعلد 

می توانلد مخلل پروسله صللح نیلز باشلد. ایلاالت متحلده 

امریلکا و روسلها بله لحلاظ تاکتیکی در ایلن مقطع زمانی 

بلا هلم همسلو انلد. املا نبایلد فراملوش کلرد کله تنلوع و 

گوناگونلی سیاسلت خارجلی ایلن دو کشلور در منطقله, 

فرامنطقله و بخصوص در افغانسلتان از نوع انتاگونیسلتی 

آن اسلت و منی توانلد پیاملد نیلک طویلل امللدت بلرای 

ملردم افغانسلتان داشلته باشلد. ایلده منافلع بله واقلع در 

ذات سیاسلت ایلن کشلورها وجلود دارد و هلر یلک در پی 

جسلتجویی منافلع خود اسلت؛ جسلتجوی منافلع عمدتا 

در تاریلک خانله هلا بهر و سلهل تر حصول می شلوند, به 

ایلن ملحوظ اکرآ کشلورهای منطقه و فرامنطقه کوشلش 

می مناینلد تلا افغانسلتان را در ظلملت, تاریکلی و عقلب 

منی توانلد  روشلن  رشایلط  در  چلون  نگهلدارد؛  ماندگلی 

منافلع خلود را درسلت جسلتجو مناینلد.

دوللت ملی باشلد.« و در ملادۀ ششلم قانلون اساسلی 

و  مرفله  جامعلۀ  یلک  ایجلاد  بله  »دوللت  اسلت:  آملده 

مرقلی بلر اسلاس عداللت اجتاعلی، حفلظ کراملت 

دموکراسلی،  تحقلق  بلر،  حقلوق  حایلت  انسلانی، 

تأمیلن وحلدت مللی، برابلری بیلن هملۀ اقلوام و قبایل 

و انکشلاف متلوازن در هملۀ مناطلق کشلور مکللف می 

باشلد.« بنابرایلن، اصلول منلدرج در بخلش اول طلرح 

دوللت انتقاللی صللح برای افغانسلتان، قانون اساسلی 

افغانسلتان را بله صلورت کاملل نقلض می کننلد، یعنی 

نقلض حاکمیلت مللی، نظلام سیاسلی مسلتقر کله بلا 

کشلورهای همسلایه، کشلورهای منطقله ای و جامعلۀ 

حفلظ  و  اسلت  سلازنده  بسلیار  تعاملل  در  جهانلی 

سلؤال  زیلر  را  افغانسلتان  کشلور  ارضلی  متامیلت  و 

می برنلد، امنیلت داخللی را متزللزل می کنلد، مهم تلر 

از همله تحقلق اسلتقرارصلح پایلدار را هلم در داخلل 

افغانسلتان و هلم در خلارج از افغانسلتان یعنلی صللح 

مواجله  خطرجدی تلری  بلا  را  امللللی  بیلن  امنیلت  و 

می سلازد، ایلن طلرح پیشلنهادی نه منطقلی و عقانی 

اسلت و نله بلا روح قانلون اساسلی و قوانیلن و تعهدات 

متحلد  مللل  سلازمان  عضلو  دولت هلای  امللللی  بیلن 

دارنلد.  هم خوانلی  و  سلازگاری 

بلرای  صللح  انتقاللی  دوللت  پیشلنهادی  طلرح 

افغانسلتان؛ از سلوی دوللت آمریلکا و سایرکشلورهای 

دخیلل در قضایای تحقق پروسلۀ صلح در افغانسلتان؛ 

تحلت هرعنلوان و مکانیسلم های پیلش بینی شلده کله 

در »چهلارده اصلل کلیلات« را در آن بله مثابلۀ پیلش 

نظرگرفتله؛  در  باشلد  اساسلی  قانلون  تدویلن  زمینلۀ 

خلاف عداللت اجتاعلی، ارزش هلای حقلوق بلر و 

تحقلق دموکراسلی و وحلدت مللی و در تضاد بلا منافع 

کان سیاسلی و ملی دولت، مردم و کشلور افغانسلتان 

اجبلاری  و  تحمیللی  طلرح  هرگونله  بنابرایلن،  اسلت. 

و بلدون در نظلر داشلت منافلع مللی دوللت و ملردم 

افغانسلتان در آن سلوی مرزهلای افغانسلتان در غیاب 

شلوند؛  تدویلن  و  ترسلیم  افغانسلتان  ملردم  و  دوللت 

منجلر به شکسلت شلده و می شلوند و هیچ گونله زمینه 

افغانسلتان  در  پایلدار  تحقلق صللح  و بسرسلاز  سلاز 

منی شلوند، هان گونه که در گذشلته چنلان طرح های 

فرمایشلی جلواب نداده انلد و منجر به شکسلت شلده و 

باعلث بحلران دیگلری در کشلور شلده اند.

گفتـار دوم: طـرح دولـت انتقالـی صلـح بـرای 

افغانسـتان؛ مغایـر بـا قانـون اساسـی و قوانیـن بین 

املللی؛

بیلان  این گونله  اساسلی؛  قانلون  اول؛  ملاده 

اسلامی،  جمهلوری  دوللت  افغانسلتان،  داشلته اند: 

املا  می باشلد.  تجزیله  قابلل  غیلر  و  واحلد  مسلتقل، 

مطابلق ملاده اول قانون اساسلی، طرح دوللت انتقالی 

اسلتقالیت  بلا  تناقلض  در  افغانسلتان،  بلرای  صللح 

دوللت جمهلوری و غیلر قابلل تجزیله بودن می باشلند، 

زیلرا هرگونله طلرح و پیشلنهاد از سلوی دوللت آمریلکا 

و سلایر دولت هلای خارجلی در قاللب آوردن و ترسیلع 

فراینلد اسلتقرارصلح، تقسلیم قدرت و رشیک سلاخن 

گلروه تروریسلتی طالبلان؛ در غیلاب دوللت جمهلوری 

قانلون  خلاف  شلهروندان،  و  افغانسلتان  اسلامی 

اساسلی، نظلام جمهلوری و مصالح ملی دوللت و مردم 

دوللت  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن  اسلت.  افغانسلتان 

آمریلکا و سلایر رشکای بیلن امللللی دوللت جمهلوری 

سیاسلی،  نظام هلای  اسلتقالیت  اصلل  افغانسلتان، 

حقوقلی، اقتصلادی و فرهنگلی افغانسلتان را نادیلده 

گرفتله اسلت و یک گلروه تروریسلتی بله نلام طالبلان را 

که به مدت سلی سلال اسلت جنایات جنگی و جنایت 

علیله بریلت درحلق  دولت و مردم افغانسلتان و حتی 

تروریسلتی  حملات  افغانسلتان  جغرافیایلی  از  فراتلر 

انجلام داده و عنلوان تروریسلم بیلن امللللی را بله خود 

گرفتله اسلت، انجلام داده و مروعیلت سیاسلی و بین 

گلروه  کله   اسلت  درحاللی  ایلن  اسلت،  داده  امللللی 

تروریسلتی طالبلان هنلوز در فهرسلت گروه تروریسلتی 

سلازمان مللل متحلد و سلایر کشلورهای منطقله ای و 

می باشلند.  جهانلی 

در ملاده چهلارم قانلون اساسلی افغانسلتان آملده 

اسلت: »حاکمیلت مللی در افغانسلتان بله مللت تعللق 

دارد کله بله طلور مسلتقیم یلا توسلط مناینلدگان خلود 

آن را اعلال ملی کنلد. مللت افغانسلتان عبارت اسلت 

از متلام افلرادی که تابعیت افغانسلتان را دارا باشلند.« 

انتقاللی  دوللت  طلرح  منلودن  کلش  پیلش  بنابرایلن، 

صللح بلرای افغانسلتان؛ حاکمیلت مللی افغانسلتان را 

بله صلورت آشلکارا نقلض می کننلد و اختیلارات دوللت 

رسنوشلت  تعییلن  بله  نسلبت  را  افغانسلتان  ملردم  و 

خویلش، مطابلق قانلون اساسلی و قوانین بیلن املللی 

امللللی  بیلن  کنوانسلیون های  و  میثاق هلا  جملله  از 

در  دوللت  و  دارنلد  را  آن هلا  افغانسلتان عضویلت  کله 

تطبیلق آن هلا متهعلد ملی باشلند، سللب می مناینلد. 

جامعلۀ  بلا  بارهلا  و  اسلت  متعهلد  افغانسلتان  دوللت 

جهانلی و رشکای بیلن امللللی خویلش اراده و حسلن 

بلا  پایلدار  اسلتقرارصلح  جملله  از  را  خویلش  نیلت 

گلروه تروریسلتی طالبلان، حاکمیلت قانلون، برگلزاری 

بله صلورت مسلاملت  قلدرت  انتقلال  بلرای  انتخابلات 

آمیلز و کلیلۀ ارزش هلای منلدرج در قانلون اساسلی و 

قوانیلن بیلن امللللی را بله رسلمیت شلناخته و هملگام 

بلا سلازمان های بیلن امللللی و کشلورهای منطقله ای 

و جامعلۀ جهانلی در راسلتای مبلارزه بلا تروریسلم بیلن 

امللللی و مبلارزه بلا قاچلاق انسلان و کشلت و قاچلاق 

ملواد مخلدر اقداملات عمللی انجلام داده اسلت. 

در بخلش اول طلرح دوللت انتقاللی صللح آملده 

ایجلاد  جدیلد  اسلامی  فقله  عاللی  شلورای  اسلت:  

مللی  حکومتلی  سلاختارهای  همله  بله  تلا  می گلردد 

ارایله  اسلامی  مشلورت های  و  رهنای هلا  محللی  و 

منایلد.  افغانسلتان یلک خانله املن بلرای همله اقلوام، 

قبایلل و مذاهلب آن خواهلد بلود.« اوالً، ایجاد شلورای 

عاللی فقله اسلامی و نظلارت آن بلر متام سلاختارهای 

حکوملت مللی و محللی در مغایلرت بلا قانلون اساسلی 

اسلت، زیلرا قانلون اساسلی افغانسلتان در متلام ادوار 

بلوده  اسلامی  رشیعلت  و  فقله  از  منبعلث  مختللف 

اسلت. دوملاً؛ زیلرا در ملاده سلوم قانلون اساسلی آمده 

اسلت: »در افغانسلتان هیلچ قانلون منی توانلد مخالف 

معتقلدات و احلکام دین مقدس اسلام باشلد.« سلوماً، 

اگلر در این گونله ملوارد تعلارض میلان قانون اساسلی و 

شلورای عاللی فقله اسلامی بله وجلود آملد؛ اولویلت با 

کلدام یکلی اسلت؟ قانلون اساسلی و یلا شلورای عالی 

فقله اسلامی؟ رابعلاً، در چنین موارد تعلارض و تناقض 

میلان قانلون اساسلی و شلورای عاللی فقله اسلامی؛ 

از قانلون اساسلی اسلت. ملادۀ ششلم قانلون  اولیلت 

اساسلی؛ رصاحتاً دولت جمهوری اسلامی افغانسلتان 

را متعهلد و مکللف ملی دارندکله، »دوللت منشلور مللل 

بیلن  هلای  میثلاق  اللدول،  بیلن  معاهلدات  متحلد، 

و  اسلت  ملحلق شلده  آن  بله  افغانسلتان  کله  امللللی 

کنلد.  ملی  رعایلت  را  بلر  حقلوق  جهانلی  اعامیلۀ 

از هلر نلوع اعلال تروریسلتی، زرع و قاچلاق  دوللت 

ملوادر مخلدر و تولیلد و اسلتعال مسلکرات جلوگیری 

جنلگ،  سلال   42 کله  ایلن  از  بگذریلم  کنلد.«  ملی 

منازعله و رفتارهلای خشلونت آمیلز، همله ایلن نکبلت 

ویرانی هلا،  خون ریزی هلا،  فاکت باری هلا،  باری هلا، 

کشلتارها، قتل علام هلا و نسلل کشلی ها هملۀ این هلا 

معللول و ریشله ها و بنیادهلای فقله و رشیعت اسلامی 

گلروه  سلوی  از  کله  آن  نسلخه  آخریلن  در  و  دارنلد 

تروریسلتی طالبلان، تحت عنلوان شلدیدترین حمات 

انفجلاری و تخریلب  و  انتحلاری  تروریسلتی، حملات 

اسلت  گرفتله  صلورت  رسزمیلن  ایلن  زیرسلاخت های 

و ایلن روزهلا بله شلدت و حلّدت خویلش ادامله دارنلد 

و تحلت عنلوان جهلاد و شلهادت علیله دوللت و ملردم 

افغانسلتان انجلام می گیرنلد، گلروه طالبلان همله ایلن 

می دهنلد  مذهبلی  و  دینلی  مروعیلت  را  جنایت هلا 

ایلن هلم از مثلرات و اثلرات و بلرکات فقله و رشیعلت 

اسلت. بنابراین، دولت جمهوری اسلامی افغانسلتان، 

در مطابقلت بلا قانون اساسلی، با در نظرداشلت منافع 

بلا کشلورهای همسلایه،  مللی؛  و وحلدت  مللی  کان 

رشکای  و  جهانلی  جامعلۀ  منطقله ای،  کشلورهای 

می شلوند  سلازنده  تعاملل  وارد  خویلش  امللللی  بیلن 

و سیاسلت خارجلی کشلور خویلش را تنظیلم منلوده 

و بلا احلرام متقابلل بله سلوی تحقلق صللح پایلدار بلا 

گلروه طالبلان ملی رود و اسلتقبال می کنلد. دوللت و 

ملردم افغانسلتان بلا درک رشایلط ناگلوار و اسلفناک 

موجلود و بلا هملکاری جامعلۀ جهانلی و سلازمان های 

بیلن امللللی و بله خصلوص سلازمان مللل متحلد کله 

انجلام  را  الزم  اقداملات  اسلت،  صللح  منافلع  حافلظ 

داده و بلرای اسلتقرارصلح پایلدار تلاش خواهدکلرد. 

ملادۀ هشلتم قانلون اساسلی؛ سیاسلت خارجلی دولت 

جمهلوری اسلامی افغانسلتان را این گونه بیان داشلته 

اسلت: »دوللت سیاسلت خارجلی کشلور را بلر مبنلای 

حفلظ اسلتقال، منافلع مللی و متامیت ارضلی و عدم 

مداخلله، حسلن هم جلواری، احلرام متقابل و تسلاوی 

می منایلد.« تنظیلم  حقلوق 

 مصطفی شفیق

طرح دولت انتقالی صلح؛ 
نقض حاکمیت ملی و فقدان صلح پایدار در افغانستان- بخش اول
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 بازی با اعداد              3239
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3134    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3409
شاه سفید را در خانه  f1 حرکت دهید. 

3438

جواب هدف         2887

  

 
گ

شی

ر
ا

هنرو

ثور
امروز برای ســفر رفتن و یا کســب ســود مالی روز مطلوبی نمی باشد. از نظر 
اجتماعی با شکســت مواجه شــده اید و در بخش های اجتماعی نامیدی هایی 

دارید.

جوزا
امروز ممکن اســت مود خیلی خوبی نداشته باشــید و نتوانید به خوبی ارتباط 
برقرار کنید. روز خوبی برای بیرون رفتن با دوســتان تان نمی باشــد، فقط در 
این روز افراد مهم را مالقات کنید. از هر گونه ســرمایه گذاری و خرید و فروش 

اجتناب کنید.

سرطان
امــروز صبح نســبت به همــه چیز بی تفاوت هســتید، دوســتان تان می 
خواهند که به شــما کمک کنند. این خلق و خوی بد ناشــی از خستگی و 

مشکالت مالی می باشــد که اخیرا باعث ناراحتی شما شده است.

اسد
امروز برای مالقات با دوســتان تان مطلوب نیســت. به نظر می رسد که شرایط 
خوبــی ندارید و نمی توانید که خودتــان را به خوبی بیان کنید. باید از خرید و 

فروش وسایل گران قیمت امروز اجتناب کنید.

سنبله
احســاس نیاز می کنید که تغییراتی را ایجاد کنید و یا کارهای جدیدی را انجام 
دهید. زمان مطلوبی برای انجام کارهای خانگی و احساســی می باشد. ایده های 
شــما ممکن است مورد قبول واقع نشود. نباید هر گونه امضای کاری و یا سندی 

را داشته باشید.

حمل
روی مود خوبی برای دیدن دوســتان و انجام هرکاری نیســتید. دقت کنید که 
خودتان را از دیگران جدا نکنید! بهتر اســت که اجتماعی تر باشــید. در نهایت 
متوجه خواهید شــد مشکلی که شــما را ناراحت کرده به اندازه ای که فکر می 

کردید بزرگ نبوده است.

میزان
امروز صبح مشــکالتی دارید که باید حل کنید، اما سرشار از انرژی هستید 
و می توانید همه این مشــکالت را به راحتی حل کنید. احتماال با مشکالت 
مالی مواجه خواهید شــد. باید بیشــتر به خانواده و زندگی خانوادگی تان 

اهمیت دهید.

عقرب
زمان ان اســت که به آســانی کار کنید، و بیشتر به شریک عاطفی تان توجه 
کنیــد. احتماال بخواهید که پروژه کاری تان را به زمان دیگری موکول کنید، 
زیرا که مقدار عمده ای پول از دست می دهید. بهتر است که کارهای روزانه 

خود را انجام دهید

قوس
امروز صبح فرصتی دارید که کسب و کار جدیدی را شروع کنید. عجله نکنید! 
برای یکی دوشــب بیشتر فکر کنید و زمان بگذارید. زندگی عاطفی تان امروز 

عالی است و فرصت خوبی دارید تا شب عاشقانه ای را سپری کنید.

جدی
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز خوب نیست و ممکن است بر روی 
روابط اجتماعی و عاطفی تان تاثیر بگذارد. به شــما پیشنهاد می کنیم که 

امروز پروژه جدید و یا معامله ای را شروع نکنید.

دلو
از نظر فکری در حالت خوبی قرار داریدو می توانید در تمام کارها موفق شــوید. 
باید کارهای خود را اولویت بندی کنید تا زمان کارآمدتری را داشته باشید. نظرات 

شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

2888

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

ناهید ـ امیــد ـ دایم ـ 
مادر ـ مدار ـ درام ـ مراد 
ـ دام ـ ماده ـ امن ـ نام 
ـ نماـ  نامهـ  نهادـ  دهان 
ـ ماه ـ ماهر ـ امر ـ امریه 
ـ مار ـ امیر ـ نادر ـ نادیه 
ـ نمــاد ـ ایمن ـ امین ـ 
دایــره ـ دامن ـ دامنه ـ 
دار ـ داین ـ دیار ـ هادی 
ـ اره ـ رها ـ دینار ـ نهار.
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محمد باقریان

حوت
احســاس نیاز می کنید که با شخصی از مشکالت احساسی تان صحبت کنید. 
احســاس می کنید که نادیده گرفته شــده اید. اجتماعی نبودن و عصبی بودن 

تان سوتفاهم های ایجاد شده میان شما و شریک عاطفی تان را بیشتر می کند.

 شطرنج                     3410

ن

آرزومندـ  اســتقاللـ  بیت اهللـ  پوزشـ  توافــقـ  ثابتـ  جگرـ  چوپان 
ـ خزانه ـ حیران ـ دانشــیار ـ ذکاوت ـ رنگین ـ زیبا ـ ژورنال ـ ستاره ـ 
شکرانـ  صدمهـ  ضمیرـ  طالقـ  ظرفیتـ  عجایبـ  غورهـ  فرزامـ  قانعـ  

کتله ـ گلزار ـ لخشک ـ موچی ـ نشان ـ واردات ـ همکاری ـ یقین.

آ ن ا ر ک ش ب ی ا ج ع ص

ض م ی ر ی ر ا ک م ه ر د

و ا ق گ ه ق ن ا ش ن ا م

ا ز ذ ل ن ن ی ژ د خ ز ه

ر ر ف ش ا ر ق ن ت ق ل ر

د ف غ پ ز ل م ف ب ل گ ا

ا ی و ژ خ و ق آ ا غ ه ت

ت چ ر و ز ح پ ت ث و ل س

ی و ه ر ا ب ی ز س ق ت آ

ف م آ ن گ ب ث ر آ ا ک گ

ر ع ن ا ق ج ذ ک ا و ت ب

ظ ق ا ل ط ر ا ی ش ن ا د

د

در معـرض آب کافـی و کـود فـراوان قرار گیرد و به نهایت رشـد خود برسـد؛ 

و قسـمت دیگـری از آن در زمسـتان بـدون حفـاظ در هوای آزاد رها شـود و 

حتـی اطـراف آن بـه عمـد با یخ پوشـانده شـود و از رشـد طبیعی بـاز ماند؛ 

و قسـمت دیگری از آن در معرض آتش قرارگیرد و بکلی بسـوزد و خاکسـر 

شـود؛ وضعیـت زنـان بـا چنین گیاهـی قابل قیـاس اسـت.« )ص 33(

فصـل دوم این کتاب، بیشـر به مسـئله نقـش »ازدواج« در فرودسـتی زنان 

می پـردازد. در ایـن بحـث، مـروری می شـود بـه وضعیـت زن شـوهردار در 

گذشـته ی دور و امروز. گفته می شـود در گذشـته ی دور، شوهر فرمان روا و 

مالـک بی قیـد و رشط زن خـود بـوده و زن هیچ گونه حق و آزادی نداشـته؛ 

بلکـه یـک بـرده متـام عیـار بـوده. میل اسـتدالل می کنـد در عـر حارض 

یـا جهـان مـدرن نیـز وضعیـت بـه همیـن منـوال اسـت؛ یعنـی اینکـه زن 

هنـوز هـم بنـده ی شـوهر خـود اسـت. او نشـان می دهـد کـه در هنـگام 

عقـد چگونـه زنـان وادار می شـوند کـه تعهد یک عمـر وفـاداری و بردگی را 

بـه زبـان بیاورنـد. در جهـان مـدرن، حقـوق مـادی و معنـوی و آزادی عمل 

زنـان یکـره در گـرو شـوهر اسـت؛ حتـی پـس از مـرگ شـوهر، زن مالک 

مـال و امـوال فرزنـدان خـود نیسـت. در ایـن مـن، بـا اسـتدالل توضیـح 

داده شـده کـه »قانـون ازدواج« در اکـر کشـورها، تبعیض آمیـز اسـت کـه 

عمـا فرودسـتی زنـان را نهادینـه می کنـد. پیامـد این قانون هـای تبعیض 

آمیـزدر ازدواج، بـه بردگـی کشـاندن زنان اسـت. راهکار بیرون رفـت از این 

نابرابـری، دادن حقـوق برابـر در مقابـل قانـون به افـراد اسـت. چنانچه در 

مـن آمـده:» برابـری زن و شـوهر در مقابـل قانـون، تنهـا روشـی اسـت که 

می توانـد پیونـد میـان آن هـا را بر حسـب عدالت پایدار سـازد و هـردو را به 

سـعادت برسـاند، و نیـز تنهـا طریقـی اسـت کـه زندگـی روزمـره ی آدمی را 

بـه مفهـوم متعالـی آن، بـه مکتبـی بـرای تهذیب اخـاق تبدیـل می کند.« 

)ص 66( فصـل سـوم کتـاب، بـه بررسـی و بحـث در مـورد دسرسـی زنان 

بـه کارهـا و شـغل هایی می پـردازد که همواره در دسـت مردان قرار داشـته 

و زنـان از آن بی نصیـب بـوده. نویسـنده مرزبنـدی شـغلی را ناموجـه و در 

امتـداد منافـع مردانـه می پنـدارد. مدعـی می شـود کـه مرزبنـدی شـغلی 

و نسـبت دادن آن بـه رسشـت زن و مـرد، هیـچ پایـه و اسـاس نـدارد و منی تـوان 

دلیلـی بـرای آن یافـت. او خاطـر نشـان می سـازد کـه احساسـی و عصبـی بـودن 

زنـان، نتیجه پرورش اسـت. تناسـب بـدن و توانایی زنان در مقابـل کار هم ربطی 

مسـتقیم بـه پـرورش زنـان دارد؛ بـه ایـن معنا کـه اگر زنـان هامنند مـردان تربیت 

شـوند، از عهـده ی متـام کارهـا می برآیند.»اگـر تعلیـم و تربیـت زنان چنان باشـد 

کـه نقـاط ضعـف طبیعـی آنـان را از بیـن بـرد، نـه اینکـه آن هـا را تشـدید کنـد، 

آنـان بـه طـور کلـی قـادر خواهنـد بـود کـه کارهـای مـردان را در کـامل دقـت و 

سـامت انجـام دهنـد.« )ص 98( در ایـن فصـل بـا آوردن شـواهد و دالیـل، بـر 

مرزبنـدی شـغلی زنـان و مـردان خط کشـیده می شـود و اثبات می گـردد که این 

مرزبندی هـا بـه بهانه رسشـت و طبیعـت، کاما ناموجه، سـاختگی و در راسـتای 

منافـع مردسـاالری اسـت.  فصـل چهـارم کتاب که آخرین فصل اسـت، به پاسـخ 

ایـن پرسـش اختصـاص یافته اسـت که»اگر زنان آزاد شـود آیا دروضـع برش بهبود 

خواهـد آمـد؟ در جریـان بحـث ایـن فصـل، اسـتدالل می گـردد و نشـان داده 

می شـود کـه رهایـی و آزادی زنـان از بنـد جهـان مردسـاالرانه، در بهبـود وضعیت 

بـرش یـاری می رسـاند. میـل می گوید:»اگر زنـان اجازه یابنـد آزادانه شـغل خود را 

انتخـاب کننـد، و همـه ی عرصه های فعالیتی کـه به روی مردان باز اسـت به روی 

آن هـا نیـز گشـوده شـود، و آن هـا هـم بتواننـد از پاداش هـا و تشـویق های بهرمند 

شـوند کـه نصیـب مردان می گـردد، در ایـن صـورت، مجموع قابلیت هـای ذهنی 

کـه در خدمـت بـرش قـرار می گیـرد، دوبرابـر خواهـد شـد.«)ص 131( همچنـان 

»آزادشـدن نیمـی از کل نیـروی عقانـی برش فایـد ه ی دیگری نیـز دارد، و آن این 

اسـت کـه به نیـروی عقانـی مـردان انگیـزه ای تـازه ای می بخشـد، انگیـزه ای که 

محصـول رقابـت و بـه بیان دقیق تر محصـول رضورت اسـت، رضورت اینکه مردان 

پیـش از دسـت یافـن بـه شـغل و مقامی کـه خواهـان آن اند، شایسـتگی خود را 

ثابـت کننـد.« )132( سـخن آخـر این که خوانـدن کتـاب »انقیاد زنـان« می تواند 

باعـث روشـنگری و بیـداری در ذهـن و فکـر ما شـود. بدون شـک می تـوان گفت 

کـه ایـن کتـاب رهایی بخـش و روشـنگر اسـت. خوانـدن ایـن مـن، بـرای زنـان و 

مـردان، بینـش تـازه ای ایجـاد می کنـد و سـبب می شـود کـه در نـوع مواجهـه و 

برخوردشـان بـا یک دیگـر بهـر و انسـانی تر عمـل کنند.

      

کتاب »انقیاد زنان« توسـط جان اسـتوارت میل نوشـته شـده و عاالدین 

طباطبایـی ایـن کتـاب را بـه فارسـی برگـردان کرده که توسـط انتشـارات 

»هرمـس« نـرش گردیـده. البته ممکـن ترجمه ی دیگر هـم از این کتاب در 

دسـت باشـد؛ اما در این معرفی و مرور، همین ترجمه یادشـده مورد نظر 

بـوده و از آن نقـل قول می شـود. 

عنـوان کتـاب، در شـناخت مسـئله محـوری، یـاری کننـده اسـت. انقیاد 

زنـان، بـه تبعیـض جنسـیتی در جامعـه، ریشـه های تبعیـض، پیامدهـای 

تبعیض آمیـز  برخـورد  چگونگـی  و  تبعیض آمیـز  قانون هـای  تبعیـض، 

می پـردازد. در کنـار آن مسـئله »زنانگی« را که یک برسـاخته ی اجتامعی 

اسـت شـدیدا زیـر سـوال می بـرد و ناموجـه بـودن آن را روشـن می سـازد. 

منظـور از زنانگـی، متـام ویژگی هـای اسـت کـه جامعـه بـه زن نسـبت 

می دهـد و آن را جز طبیعی شـخصیت و وجـود زن می پندارد؛ در حالیکه 

متـام ایـن ویژگی ها سـاخته و پرداخته محیط و اجتامع اسـت و ربطی به 

ذات و رسشـت زن نـدارد. یادمـان باشـد که میل، از چشـم انداز فلسـفی 

بـه ایـن مسـایل نـگاه می کنـد و مـورد بررسـی قـرار می دهد. 

میـل باورمنـد اسـت که تبعیض علیـه زنان و فرودسـت انگاری آنـان، مانع 

رشـد و پیرشفـت جامعـه ی انسـانی اسـت؛ بـه دلیـل اینکـه مانـع تکامـل 

و تعالـی نیمـی از نفـوس جامعـه می گـردد. بـه نظـر او اگـر ایـن موانـع 

برداشـته شـود و زنـان از بنـد سـتم مردسـاالری آزاد گـردد، جامعـه برشی 

بـه سـوی پیرشفت بیشـر مـی رود؛ بنابر ایـن آزادی و رهایی زنان به سـود 

مـرد و زن اسـت.  میـل در فصـل اول ایـن کتـاب، اصل هایی را کـه روابط 

اجتامعـی میـان و زن مـرد را تنظیـم می کنـد، مـورد بازنگـری و پرسـش 

قـرار می دهـد. او می گویـد ایـن اصل هـا از اسـاس نادرسـت و اشـتباه 

اسـت، بـه دلیـل اینکه یک جنس به صـورت قانونی تحت فرمـان و انقیاد 

جنـس دیگـر قـرار داده می شـود. این اصل ها ممکـن قانون، عـرف، باور، 

سـنت، اخـاق و دیگـر عوامـل اجتامعـی باشـد. همـه ی این ها دسـت به 

دسـت هـم داده، زنـان را فرودسـت و مـردان را فرادسـت بـار می آورنـد. 

»همـه ی زنـان از نخسـتین سـال های عمـر بـا ایـن بـاور تربیت می شـوند 

کـه شـخصیت مطلـوب آن هـا درسـت در تقابـل بـا شـخصیت مـردان قرار 

دارد؛ آنـان نبایـد از اراده ی خـود پیـروی کننـد، بلکـه باید تسـلیم اراده ی 

دیگـران باشـند. اخاقیات مرسـوم به آنـان می گوید که وظیفـه ی زن این 

اسـت کـه بـرای دیگـران زندگـی کنـد و همـواره از خودگذشـتگی نشـان 

دهـد و همـه ی وجـودش را در محبـت متجلـی سـازد، و احساسـات گری 

رایـج نیـز بـر همه ی این هـا صحه می گـذارد و هدف این محبـت نیز باید 

کسـی باشـد کـه دیگران بـرای او تعییـن می کند.ـ  مـردی که بـا او پیوند 

دارد و کودکانـی کـه پیونـدی اضافی و جدایی ناپذیر میـان او و مرد ایجاد 

می کننـد.« ) ص 23(  در پایـان ایـن بحث میل یـادآوری می کند که متام 

آنچـه مـا به عنـوان »زنانگی« یـا »ویژگی های زن« می شناسـیم سـاختگی 

و غیـر طبیعـی اسـت کـه توسـط محیـط سـاخته شـده. او مدعـی اسـت 

کـه آن چـه مـا به عنـوان طبیعـت زنانـه، تعریـف می کنیم، اشـتباه اسـت، 

بـه دلیـل این کـه زن از آغـاز در جامعـه ی مردسـاالر و اصـول مردسـاالر 

تربیـت می شـود، آنچـه کـه مـا طبیعـت زن می گوییم، طبیعت او نیسـت؛ 

بلکـه تلقیـن و تربیتـی اسـت که بـر او و وجـودش نهادینه می شـود. میل 

باورمنـد اسـت کـه هیچ کـس منی داند که طبیعـت زن چیسـت. این فهم 

و شـناخت وقتـی میـر می شـود کـه زن در یـک محیـط جـدا از مـرد و 

بـدون هیچ گونـه دخالـت اندیشـه و باور مردسـاالرانه بـار بیایـد. در پایان 

مسـئله ی »طبیعـت زنانـه« را چنیـن توضیـح می دهـد:» زنـان همچـون 

قابلیت هـای  برخـی  همـواره  و  می یابنـد  پـرورش  گلخانـه ای  گیاهـان 

طبیعی شـان را بـه خاطر لذت اربابانشـان از دسـت می دهنـد. گیاهی را 

در نظـر آوریـد کـه قسـمتی از آن در گلخانه و در رشایطی بسـیار مناسـب 

مرور  و معرفی کتاب »انقیاد زنان«
یحیـا جواهـری شـاعر و نویسـنده نامـدار کشـور بنابـر مریضـی کـه 

عایـد حالـش گردیـده بـود دیـروز در بلـخ درگذشـت.

نزدیـکان یحیـا جواهـری گفتـه اسـت کـه وی از چنـدی بـه این سـو 

بـه دلیـل سـکته  مغـزی در کابـل بسـری بـود و روز دوشـنبه به بلخ 

انتقـال داده شـده و سـاعت پنـج صبـح سه شـنبه در شـهر مـزار 

رشیـف درگذشـته اسـت. 

شـاعران، سیاستمداران و فرهنگیانی بسـیاری در صفحات شان در 

رابطـه به مـرگ جواهری واکنش نشـان داده اند.  

محمـدارشف غنـی رییس جمهور، در اعامیه ی کـه در صفحه ارگ 

نـرش شـده گفتـه اسـت، یحیـا جواهـری سـال های زیـادی از عمـر 

خویـش را منحیـث شـاعر، نویسـنده و فعال عرصه ادبـی و فرهنگی 

در بلـخ سـپری کـرده اسـت. در ایـن اعامیـه آمـده کـه ایـن شـاعر 

چندیـن مجموعـه شـعر از خـود بـه یـادگار گذاشـته و مرگـش یـک 

ضایعـه بزرگ اسـت. 

محمدطاهـر زهیر، رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ، درگذشـت 

یحیـا جواهـری را یـک ضایعـه بـرزگ بـرای ادبیـات کشـور خوانـده 

از  زیـادی  سـال های  جواهـری  آقـای  کـه  اسـت  کـرده  اذعـان  و 

عمـرش را در خدمـت بـه زبان و ادبیات کشـور سـپری کرده اسـت. 

و  آرزوهـا  شـعرهایش  در  جواهـری  کـه  اسـت  گفتـه  هم چنـان  او 

خواسـت های مـردم را بازتـاب مـی داد. 

سـید رضـا محمدی یکی از شـاعران رسشـناس کشـور، از جواهری 

به عنوان شـاعر مهربان بلخ یاد کرده و نوشـته اسـت که شـعر او در 

ورودی بامیان، همیشـه ماندگار خواهد ماند. )اشـاره به شـعر »یک 

جهـان اعجـاز دارد بامیان« یحیا جواهری که در دروازه ورودی شـهر 

بامیان نصب شـده است.(

ابراهیـم امینی یکی از شـاعران دیگر کشـور در صفحه فیسـبوکش 

گفتـه اسـت کـه جواهـری شـاعر فعـال و پویـا بـود کـه خدمـات در 

خـور او در بخـش رسـانه بـه یـاد اهـل مطبوعـات مانـده اسـت. او 

هم چنـان نوشـته اسـت: »در بلـخ، بی جواهـری و عفیـف باخـری 

جشـن گل رسخ کم جـوش و خـروش برپـا خواهـد شـد. جواهـری 

در سـال های پسـین چندیـن غـزل خـوب و خواندنـی را در تاریـخ 

شـعر معـارص بـه نـام خـود امضـا و ثبـت کـرد. مـرگ او را به نـوروز و 

بهـار مـزار، بـه چهاربـاغ بی صفـای روضـه و گل هـای رسخ شـادیان 

تسـلیت می گویـم.«

از یحیـا جواهری، مجموعه شـعرهای چون »شـهر هـزار چهره   من«، 

»فـال و متاشـا«، »مـاه در فنجـان«، »االغـزل«، »آن سـوتر از سـتاره«، 

»خـط اول عشـق«، »انار چله نشـین«، »مبهم در موهـوم«، »دیر آباد« 

و دو اثـر دیگـر زیـر چـاپ به جا مانده اسـت.

یک بخش از یک غزل  این شاعر نام دار را در زیر بخوانید:

به گِرداگِرد گورم رقص کن ای باد رسگردان!

که من غمگیِن غمگینم ورق را زود برگردان

مرا صدبار کُشتی آه، اما دوستانم را

که دلخون اند می دانم، خدایا! شادتر گردان

کتاب تلخ کامی های ما را خوانده ای؛ یا نه

هزاران صفحه شد، این داستان را مختر گردان

کتاب

بـا  اسـکار  آکادمـی  رئیـس  روبیـن  دیویـد  مـا:  افغانسـتان 
ارسـال نامـه ای بـه بیـش از ۱۰ هـزار عضـو آکادمـی اعـام 
کـرده، مراسـم اعطـای جوایـز اسـکار ۲۰۲۱ تنهـا بـا حضـور 
اعطاکننـدگان  و  آن هـا  نامزدهـای کسـب جایـزه، مهامنـان 
برگـزار  بـا سـال های گذشـته  متفـاوت  بـه شـکلی  و  جوایـز 
خواهـد شـد و هم چنیـن خـری از قرعه کشـی سـاالنه میـان 

اعضـای آکادمـی بـرای رشکـت در ایـن مراسـم نیسـت. 
بـه  مربـوط  رویدادهـای حضـوری  اسـاس، متامـی  ایـن  بـر 
قبـل و بعـد از مراسـم اعطـای جوایـز از جملـه ضیافـت نهـار 

نامزدهـای اسـکار هـم لغـو شـده اسـت.
طبـق اعام پیشـین مراسـم اعطـای جوایز نودوسـومین دوره 
جوایـز سـینامیی اسـکار در دو سـالن دالبـی تئاتـر و یونیون 

استیشـن لس آنجلـس برگـزار خواهد شـد.
آکادمـی اسـکار همچـون دیگر گروه هـای هالیوودی امسـال 
تغییراتـی را بـر خـاف رونـد معمـول خـود بـه سـبب بحـران 
جهانـی کرونـا اتخـاذ کـرده و بـا ایجـاد تغییـرات موقتـی در 
قوانیـن خـود، رشایـط حضور آثـار در شـاخه های مختلف این 
جوایـز را تسـهیل کـرد و حتـی در رشایطـی خـاص فلم هایـی 
را واجـد رشایـط رقابـت کـرده کـه در منایـش آنایـن اکـران 

شدند.
عرصـه  در  جهـان  رویـداد  پربیننده تریـن  اسـکار،  مراسـم 
رسگرمـی اسـت کـه از نظـر میـزان بیننـده بـا اختـاف باالتـر 
جوایـز  و  اِمـی  تلویزیونـی  جوایـز  گلـوب،  گلـدن  جوایـز  از 
موسـیقی گرمـی قرار دارد. با این وجود سـال گذشـته میزان 
بیننـدگان مراسـم اسـکار بـا ۲۳ میلیـون نفـر بـه پائین تریـن 

حـد خـود در متـام اداور برگـزاری رسـید.
آکادمـی علـوم و هرنهـای سـینامیی اسـکار در تـاش اسـت 
در ایـن رشایـط پرچالـش جهانـی، سـینام را همچنـان زنـده 
نگـه دارد و امسـال از نظـر فلم هـای رشکت کننـده یکـی از 
باالتریـن رکوردهـا را بـه ثبـت رسـانده اسـت. تعـداد فلم های 
واجـد رشایـط رقابـت در اسـکار مسـتند بلنـد از ۱۷۰ فلـم 
در سـال گذشـته بـه ۲۳۸ فلـم رسـیده و شـاخه بهریـن فلم 
بین املللـی نیـز شـاهد رقابـت رکـورد ۹۳ فلـم از کشـورهای 

اسـت. مختلف 
مراسـم پایانی نودوسـومین دوره جوایز سـینامیی اسـکار نیز 

۲۵ اپریـل ۲۰۲۱ برگـزار خواهد شـد.

جشنواره
اسکاری متفاوت؛ 

بدون تشریفات و بدون مهمانی

رویداد
یحیا جواهری شاعر 

مشهور بلخی درگذشت
غضنفر کاظمی



سـتاره پرتگالـی اتلتیکـو از بـازی در ایـن تیـم 

رضایـت دارد و بـه چیـزی جـز صعـود بـه دور 

بعـد لیـگ قهرمانـان هـم فکـر منـی کنـد. فردا 

اتلتیکـو مادریـد در بـازی برگشـت یـک هشـتم 

نهایـی لیـگ قهرمانان میهامن چلسـی اسـت. 

بـازی رفـت در بوداپسـت با برتری 0-1 چلسـی 

بـه امتـام رسـید و صدرنشـین اللیـگا اگـر مـی 

خواهـد بـه دور بعـد بـرود، باید حداقـل دو گل 

به چلسـی بزنـد. ژوائـو فلیکس سـتاره پرتگالی 

اتلتیکـو در نشسـت خـری ایـن بـازی گفـت:» 

مـن و خانـواده ام در اتلتیکـو خوشـحالیم. هـر 

جایـی خـوب و بـد وجـود دارد ولـی منـی توانم 

از حضـورم در اتلتیکـو ناراضـی باشـم.« کمبود 

انگیـزه:» اسـتعداد داشـته باشـید ولـی انگیـزه 

بریـد.  منـی  پیـش  از  کاری  باشـید،  نداشـته 

اینگونـه  اسـتعداد  بـا  هـای  سـتاره  از  خیلـی 

فوتبال شـان متام شـده اسـت. منی خواهم به 

چنیـن رشایطی گرفتار شـوم. انگیـزه الزم برای 

بـازی در اتلتیکو را دارم.« ژوائو در مورد شـادی 

گل جنجالـی اش در بـازی بـا ویارئال)نشـان 

سـاده  شـوخی  یـک  گفـت:»  هیـس(  دادن 

بـا لـودی بـود. رسـانه هـا امـا عاشـق حاشـیه 

سـازی هسـتند. منظورم اصال سـیمئونه نبود.« 

سـختی وفـق پیـدا کـردن بـا رشایـط اتلتیکو:» 

مـی گوینـد در اتلتیکـو مجبـور بـه دفـاع کردن 

شـده ام امـا در بنفیـکا و تیـم ملـی پرتـگال هم 

بایـد دفـاع کنـم. تفاوتـی در ایـن زمینـه منـی 

 » بینم.

شکسـت چلسـی:» من و تیـم کامال آمـاده ایم. 

یـک مجموعه بسـیبار قوی و باکیفیـت داریم و 

مـی خواهیـم تـا مراحـل پایانی لیـگ قهرمانان 

بـاال برویـم. بـرای شکسـت چلسـی همـه تـوان 

مـان را خواهیم گذاشـت.«

ژوائو: برای حذف چلسی هر کاری می کنیم

ورزش
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گفـت کـه ایـن بودجـه  امـکان رسمایـه گـزاری در نهـادی 

فراهـم مـی کنـد که در حـوزه هوش مصنوعـی فعالیت دارد 

و همچنیـن یـک "فرماندهـی فضایـی" کـه می توانـد اولین 

موشـک بریتانیـا را تـا سـال ۲۰۲۲ بـه فضا بفرسـتد. عالوه 

بـر ایـن، بودجـه اعـالم شـده بـه یـک کریـودور سـایری در 

شـامل انگلسـتان اجـازه فعالیـت خواهـد داد کـه شـامل 

سـتاد "نیروهـای ملـی سـایری" خواهـد بـود.

گروهـی از مناینـدگان پارملـان بریتانیـا امـا هشـدار داده 

انـد کـه ایـن بودجـه اضافـه ممکـن اسـت رصف پـر کـردن 

خـالء مالـی در ادارات مربـوط شـود، بـه ویـژه بـا توجـه بـه 

ایـن موضـوع کـه وزارت دفـاع ایـن کشـور بـا کمبـود بالقوه 

بودجـه معـادل ۱۷ میلیـارد پوند روبه روسـت. بـه گفته این 

مناینـدگان ۲۰ میلیـون پونـد دیگـر کـه ارتـش درخواسـت 

کـرده بـود در بودجـه اعـالم شـده تأمیـن نشـده اسـت.

وزارت دفـاع بریتانیـا گفتـه اسـت کـه منابـع مالـی تـازه، 

گردانـد". برخواهـد  را  مالـی  "ثبـات 

در حالیکـه بریتانیـا ناتـو را کـامکان بـه عنـوان تکیـه گاه 

آتالنتیک-اروپـا  منطقـه  در  امنیتـی  و  دفاعـی  اصلـی 

می بینـد ولـی ایـن کشـور در کنـار متحدانـش خواهـان 

شـکل دهـی یـک نظـم بازتـر جهانـی اسـت کـه در آن 

کننـد". "رشـد  بتواننـد  دموکراسـی ها 

"قدرت هـای  بریتانیـا  جدیـد  سیاسـت های  اسـاس  بـر 

جدیـد از متامـی ابزارهـای در اختیـار خـود بـرای تبییـن 

مـوارد  بعضـی  در  می کننـد؛  اسـتفاده  جهانـی  نظـم 

سیسـتم بـاز و لیـرال بین املللـی را کـه برآمـده از جنـگ 

می کننـد." تضعیـف  اسـت،  رسد 

'خالء مالی'

انتشـار سیاسـت های جدیـد بریتانیـا در عرصـه دفاعی و 

بین امللـل در حالیسـت کـه بوریـس جانسـون، نخسـت 

وزیـر ایـن کشـور بودجـه دفاعـی ایـن کشـور ظـرف چهار 

سـال آینـده ۱۶.۵ میلیـارد پونـد افزایـش داده اسـت.

جانسـون ایـن موضـوع را چنـد مـاه پیـش اعـالم کـرد و 

دولـت بریتانیا قرار اسـت سه شـنبه ۱۶ مارچ اولویت های سیاسـت 

خارجـی و دفاعـی خـود پس از جدایی ایـن کشـور از اتحادیه اروپا 

)برگزیـت( را اعـالم کنـد. بریتانیـا بـه طـور رسـمی از اول جنـوری 

سـال جـاری میـالدی از ایـن اتحادیه خارج شـد.

بـر اسـاس یـک گـزارش رسـمی، بریتانیـا در سیاسـت های جدیـد 

خـود مترکـز خاصـی بـر روی موضوعاتـی نظیـر تجـارت و امنیـت 

در منطقـه هند-اقیانـوس آرام، روابـط با کشـورهای هند، اسـرالیا 

و جاپـان و همچنیـن حـل چالـش هـای روابـط بـا چیـن خواهـد 

داشـت.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا، قـرار اسـت مـاه آینـده 

بـه هنـد سـفر کنـد و همزمـان هـم اعـالم شـده اسـت کـه یـک نـاو 

هواپیامبـر ایـن کشـور در ایـن منطقـه مسـتقر خواهـد شـد.

بـر اسـاس گزارشـی کـه منتـر شـده روسـیه کـامکان یـک تهدید 

کالهک هـای  بریتانیـا  و  می شـود  محسـوب  کشـور  ایـن  بـرای 

افزایـش خواهـد داد. هسـته ای خـود را 

بـه گفتـه خرنـگار امـور دیپلامتیک بی بی سـی مبـارزه بـا تغییرات 

اقلیمـی اولیـن اولویـت بین املللـی بریتانیاسـت؛ گـزارش رسـمی 

ارائـه شـده زیاد بـه روابط آینـده بریتانیا بـا اتحادیه اروپـا نپرداخته 

است.

اسـناد سیاسـت های جدید بریتانیا مشـتمل بر ۱۰۰ صفحه اسـت 

کـه بـا عنـوان "بریتانیـای جهانی در عـر رقابتی" منتر شـده؛ و 

انتظـار مـی رود بوریس جانسـون دربـاره جایگاه کشـورش در دنیا و 

توانایـی بهره بـرداری از موقعیت هـای پیـش رو اظهار "خوشـبینی" 

کنـد. بـرای سـال ها جایـگاه بریتانیـا در جهـان بـا عضویـت خـود 

در اتحادیـه اروپـا و روابطـش بـا امریـکا شـناخته می شـد و عمدتـا 

بـه عنـوان پلـی میـان این دو دیده شـده بـود امـا خـروج بریتانیا از 

اتحادیـه اروپـا معـادالت را عـوض کرد.

حـاال دولـت بریتانیـا در پی آن اسـت که این کشـور نقـش متفاوتی 

را در معـادالت جهانـی بـازی کنـد. سیاسـت جدید بریتانیـا در پی 

تقویـت تجـارت، امنیـت و دیپلامسـی در منطقـه  هنـد-آرام اسـت 

کـه بـه رسعـت در حـال رشـد اقتصادیسـت و در عیـن حـال در پی 

تغییرشـکل روابطـش بـا بزرگریـن بازیگـر آسـیایی؛ بنـام چین که 

دومیـن قـدرت بـزرگ اقتصـادی جهان اسـت.

دولت بریتانیا؛ تغییرات در اولویت های 

سیاست خارجی خود را اعالم می کند

کریستیانو رونالدو رکورد گلزنی تاریخ فوتبال را شکست

سازمان ملل خواهان ازسرگیری فوری 
مذاکرات صلح سوریه با حضور ایران و ترکیه شد

کامبک خارق العاده بارسلونا در 100 روز

برای اولین بار یکی از بومیان امریکا وزیر شد

»مـا نبایـد اجـازه دهیم که ایـن تـراژدی یک دهه 

دیگـر ادامـه پیـدا کند.« آنهـا همزمان بـر راه حل 

دیپلامتیـک بـه عنـوان تنهـا راه حـل پافشـاری 

کرده انـد.

انتخاباتی که نه آزاد است و نه عادالنه

در بیانیـه مشـرک ایـن کشـورها از نقض شـدید 

حقـوق بـر و حقوق بین امللـل در جریان جنگ 

داخلـی ده سـاله در سـوریه یـاد شـده و بـر ایـن 

خواسـته تاکیـد شـده کـه »ایـن بسـیار رضوری 

اسـت که رژیم سـوریه و حامیانش بـه طور جدی 

در یـک پروسـه سیاسـی مشـارکت کننـد و اجازه 

دهنـد کـه کمک هـای انسـانی به کسـانی که در 

رشایـط اضطـراری بـه رس می برنـد، برسـد.«

وزیـران خارجـه امریـکا و چهـار کشـور اروپایـی 

تریـح کرده اند کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 

کـه قـرار اسـت امسـال در سـوریه برگـزار شـود 

نـه آزاد اسـت و نـه عادالنـه. آنهـا در بیانیـه خـود 

نوشـته اند: »این پروسه سیاسی نیازمند مشارکت 

متـام مـردم سـوریه اسـت، همچنین کسـانی که 

تـا  شـده اند،  آواره  و  می برنـد  رس  بـه  تبعیـد  در 

متامـی صداهـا شـنیده شـود.«

ایـن کشـورها بـر تعهـد خـود بـرای پیـدا کـردن 

یـک راه حـل صلح آمیـز مبتنـی بـر قطعنامه های 

سـوریه  مـردم  از  حامیـت  نیـز  و  ملـل  سـازمان 

تاکیـد کرده اند.در مـارچ ۲۰۱۱ و در پی تحوالت 

مـر،  و  تونـس  در  عربـی"  "بهـار  بـه  موسـوم 

اعراضـات علیه بشـار اسـد در سـوریه آغاز شـد. 

ایـن اعراضـات امـا بـا رسکـوب شـدید نیروهـای 

دولتـی و چندگانگـی معرضان تبدیـل به جنگ 

داخلی شـد که تا کنون ۳۹۰ هزار کشـته، ۲۰۰ 

هـزار مفقـود و بیـش از ۱۳ میلیـون آواره در پـی 

داشـته اسـت.

فرسـتاده ویژه سـازمان ملل برای سـوریه خواستار 

حضـور  بـا  صلـح  مذاکـرات  فـوری  رسگیـری  از 

کشـورهای عربـی، اتحادیـه اروپـا، ایـران و ترکیـه 

شـد. امریـکا و چهـار کشـور اروپایی نیـز در بیانیه 

مشـرکی به رسـمیت شـناخنت دولت بشـار اسـد 

را رد کردنـد.

گیـر پدرسـون، فرسـتاده ویـژه سـازمان ملـل در 

امـور سـوریه همزمـان بـا دهمین سـال آغاز جنگ 

در ایـن کشـور خواهـان برگـزاری مجـدد و فـوری 

گفت وگوهـای صلـح شـد. بـه گفتـه او وقـت آغـاز 

ایـن گفت وگوهـا فـرا رسـیده اسـت.

بایـد  گفت وگوهـا  ایـن  در  کـه  گفتـه  پدرسـون 

کشـورهای دارای حق وتو در شـورای امنیت و نیز 

ایـران، ترکیـه، کشـورهای عربـی و اتحادیـه اروپـا 

حضـور داشـته باشـند.

مذاکـرات صلح میان دولت بشـار اسـد و نیروهای 

مخالـف او کـه از سـوی سـازمان ملـل برنامه ریزی 

شـده، تـا کنون بـدون نتیجه بوده اسـت.

مخالفت با عادی سازی روابط با بشار اسد

ایتالیـا  و  بریتانیـا  فرانسـه،  آملـان،  امریـکا، 

رد  را  اسـد  بشـار  دولـت  بـا  روابـط  عادی سـازی 

بیانیـه  در  کشـورها  ایـن  خارجـه  وزرای  کردنـد. 

مشـرکی تریـح کرده انـد کـه برنامه ریـزی بشـار 

انتخابـات در سـال جـاری  برگـزاری  بـرای  اسـد 

نبایـد منجـر بـه "عـادی سـازی روابـط بین املللی 

با رژیم اسـد" شـود. در این بیانیه "عـدم مجازات" 

غیرقابل قبول خوانده شـده اسـت. وزیران خارجه 

امریـکا و چهـار کشـور اروپایـی تریـح کرده انـد: 

»مـا بـر ایـن موضـوع پافشـاری خواهیـم کـرد کـه 

جنایتـکاران بایـد مجـازات شـوند«.

پایـان  خواهـان  همچنیـن  کشـور  پنـج  ایـن 

کرده انـد:  تاکیـد  و  شـده  سـوریه  در  درگیری هـا 

خواهر رهبر کوریای شمالی 
با عبارات تند به امریکا حمله کرد

خواهـر رهـر کوریـای شـاملی گفتـه اسـت کـه اگر 

همسـایه جنوبی این کشور بخواهد "تحریک آمیزتر" 

عمـل کنـد، توافـق نظامـی بیـن دو کشـور خامتـه 

می یابـد.

ایـاالت  پیشـین  جمهـوری  رئیـس  ترامـپ  دونالـد 

متحـده مذاکـرات مسـتقیم بـا کوریـای شـاملی بـا 

هـدف خلـع سـالح امتـی شـبه جزیـره کوریـای را 

آغـاز کـرد امـا آخریـن دیـدار او و کیـم جونـگ اون 

در فـروری ۲۰۱۹ در هانـوی هیـچ نتیجـه ای در 

پـی نداشـت. از آن زمـان بـه بعـد مذاکـرات امتـی 

بیـن کوریـای شـاملی و امریکا متوقف شـده اسـت. 

همچنیـن تنش میـان دو کوریای نیـز افزایش یافته 

اسـت.

همـراه  بـه  امریـکا  خارجـه  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی 

لویـد آوسـتین وزیـر دفـاع ایـن کشـور روز دوشـنبه 

سـفر آسـیایی خـود را به دو کشـور جاپـان و کوریای 

جنوبـی آغـاز کردنـد. ایـن دو در مقاله مشـرکی که 

در واشـنگنت پسـت منتر کردند، تاکیـد کردند که 

هدفشـان از ایـن سـفر "احیـای روابـط با دوسـتان و 

رشکا"ی ایـاالت متحـده امریکاسـت.

کیـم یـو جونـگ، خواهـر رهـر کوریـای شـاملی به 

شـدت بـه دولـت جـو بایـدن حملـه کـرد. او گفـت 

را در  بـاروت  "بـوی  بایـدن می خواهـد  کـه دولـت 

رسزمین ما پخش کند". اشـاره او به مانور مشـرک 

امریـکا و کوریـای جنوبـی اسـت. روزنامـه "رودونگ 

روز سه شـنبه  سـین مون" چـاپ کوریـای شـاملی 

۱۶ مـارچ سـخنان خواهر پرنفوذ رهر این کشـور را 

منتـر کـرد. کیم یو جونـگ در این سـخنان دولت 

جـو بایـدن را به شـدت مورد حمله لفظی قـرار داده 

و گفتـه اسـت کـه دولـت امریـکا می خواهـد "بـوی 

بـاروت را در رسزمیـن مـا پخـش کند".

او در ادامـه گفتـه اسـت: »اگـر آنهـا ]دولـت بایدن[ 

می خواهنـد چهـار سـال آینـده را راحـت بخوابنـد، 

اقداماتـی  بـه  رشوع  کار  اول  همیـن  اسـت  بهـر 

نکننـد کـه خـواب را از آنهـا می ربایـد.« ایـن اولیـن 

اظهارنظـر مقامـات کوریـای شـاملی دربـاره دولـت 

جدیـد امریکاسـت. کیـم یو جونگ همچنیـن مانور 

مشـرک امریکا و کوریـای جنوبی را که هفته پیش 

آغـاز شـد، بـه شـدت محکـوم کـرده و سـئول را بـه 

نواخـنت "مـارش جنـگ" متهـم کـرده اسـت.

تمدید قرارداد مسی با بارسلونا؛ به خاطر رونالدو!
لیونـل مسـی ممکن اسـت به خاطر کریسـتیانو رونالـدو در نهایت قـراردادش با بارسـا را متدید کند.به نقل 

از آاس، حـذف زودهنـگام یوونتـوس از لیـگ قهرمانان و شکسـت غیرمنتظره برابر پورتو تردیدها را نسـبت به 

آینده کریسـتیانو رونالدو افزایش داده اسـت. فوق سـتاره پرتگالی سـه سـال قبل و بعد از سـپری کردن یک 

دهه فوق العاده در رئال مادرید از این باشگاه جدا شده و به پیشنهاد یوونتوس پاسخ مثبت داد اما او هنوز 

در تورین قادر به انجام ماموریت خود نشـده و بیانکونری هامنند گذشـته در فتح لیگ قهرمانان ناکام بوده 

انـد. رونالـدو بـا پیراهن یووه در 121 بازی توانسـته 92 گل بزنـد و 22 پاس گل نیز بدهد ولی در این مقطع 

سـه سـاله، او بیشـر انتقـاد را متوجـه خود دیده تا متجید. پس از شکسـت اخیر یـووه برابر پورتـو و حذف از 

لیـگ قهرمانان، کارشناسـان ایتالیایی  رونالـدو را روی گل دوم پورتو مقر عنوان کردنـد و انواع انتقادات به 

او وارد شـد. انتقاداتی که باعث شـده رونالدو بیش از همیشـه به جدایی از یووه و بازگشـت به رئال فکر کند.  

آنتونیـو کاسـانو دو هفتـه پیـش انتقـال رونالدو بـه یوونتـوس را یک ناکامی محض و شکسـت خـورده عنوان 

کـرد و مدیـر سـابق یوونتـوس نیز گفت که یوونتـوس با جذب رونالدو پولـش را دور ریخت. بـی تردید رونالدو 

پـس از سـه سـال متوجه شدهاسـت کـه جدایی از رئـال مادرید به سـود وی نبوده و او نـه تنها دیگر قهرمان 

چمپیونزلیـگ نشـد کـه بـه توپ طال نیز دسـت پیدا نکرد. اتفاقـی که برای نیـامر نیـز رخ داد و او هم خیلی 

زود پس از جدایی از بارسـا و پیوسـنت به پی اس جی پشـیامن شـد. همه این عوامل شـاید این روزها لیونل 

مسـی را دچـار تردیـد کـرده باشـد. فوق سـتاره آرجانتاینی که هنـوز با بارسـا متکدید نکرده و مـی گویند در 

پایـان فصـل قصـد جدایـی از بارسـا را دارد، شـاید حاال بیش از گذشـته به ماندن در بارسـا فکر کند. مسـی 

مـی توانـد رونالـدو و نیـامر را بـه عنـوان دو منونه خوب در نظر بگیرد و به این نتیجه برسـد که بیرون از بارسـا 

هـوا چنـدان آفتابـی نخواهد بود. این روزها که اجتامل بازگشـت رونالدو بـه مادرید هم محتمل ارزیابی می 

شـود، ماندن شـدن مسـی می تواند بار دیگر جذابیت های اللیگا را به اوج برسـاند. این یک واقعیت اسـت 

کـه بـرای رونالـدو بهرین تیم رئال مادرید اسـت و برای مسـی نیز بهرین تیم، بارسـلونا. 

فوتبـال ایـران بـا ایـن دسـتاورد، یـک رکـورد جهانـی را در 

گلزنـی در بازی هـای ملـی بـه خـود اختصـاص داد.

بـا ۱۰۲ گل بـه مثـر  در حـال حـارض کریسـتیانو رونالـدو 

رکـورد  ایـن  بـا  گل   ۷ هنـوز  ملـی،  بازی هـای  در  رسـانده 

دارد. فاصلـه  دایـی  علـی  تاریخـی 

بوندس لیـگای  در  بیله فلـد  آرمینیـا  و  برلیـن  هرتـا 

آملـان را دارد، تـا سـال ۲۰۰۶ میـالدی پیراهـن تیـم 

ملـی فوتبـال ایـران را بـر تن داشـت.

دایـی موفـق شـد در ۱۴۹ بـازی ملـی، ۱۰۹ بار برای 

تیـم ملـی ایـران گلزنـی کنـد. مهاجم سـابق تیم ملی 

کریسـتیانو رونالـدو، مهاجـم پرتگالـی تیـم یوونتـوس توریـن ایتالیا 

تعـداد گل هـای بـه مثـر رسـانده خـود در مسـابقات رسـمی را بـه 

۷۷۰ رسـاند. وی با این دسـتاورد، رکورد پله را هم شکسـت و مورد 

سـتایش ایـن اسـطوره برازیلـی قـرار گرفت.

ایـن  اسـت.  نشـده  سـیر  گلزنـی  از  هنـوز  رونالـدو  کریسـتیانو 

فوتبالیسـت نخبـه پرتگالـی در سـن ۳۶ سـالگی رکـورد جدیـدی را 

در تاریخچـه بازی هـای رسـمی در فوتبـال جهـان بـه ثبـت رسـاند.

خـود،  باشـگاهی  تیـم   ۱ بـر   ۳ پیـروزی  در  رونالـدو  کریسـتیانو 

برتـر  لیـگ  در  كالچیـو  كالیـاری  تیـم  برابـر  در  توریـن،  یوونتـوس 

ایتالیـا همـه گل هـای تیـم خـود را به مثر رسـاند. وی به ایـن ترتیب 

پلـه  رکـورد گلزنـی جهـان در چارچـوب دیدارهـای رسـمی را کـه 

برازیلـی بـا ۷۶۷ گل در اختیار داشـت، به ۳ گل بیشـر ارتقاء داد.

پلـه در سـتایش و تقدیـر از ایـن دسـتاورد فوق العـاده خطـاب بـه 

کریسـتیانو رونالـدو می گویـد: »زندگـی ماننـد یـک پـرواز انفـرادی 

اسـت. هـر کـس سـفر خـود را طـی می کنـد. ولی سـفر تـو بی نظیر 

اسـت. من تو را بسـیار تحسـین می کنم و عاشـق متاشـای بازی تو 

هسـتم.« کریسـتیانو رونالـدو هـم پاسـخ می دهـد: »مـن بایـد هنوز 

زیـاد  پیروزی هـای   " برسـم.« جـزو  دیگـری  زیـاد  پیروزی هـای  بـه 

دیگری" که کریسـتیانو رونالدو به دنبال آن اسـت، شکسـنت رکورد 

علـی دایـی نیـز محسـوب می شـود. دارنـده رکـورد جهانـی گلزنـی 

در بازی هـای ملـی همچنـان علـی دایـی اسـت. ملی پوش پیشـین 

فوتبـال ایـران کـه سـابقه حضـور در تیم هـای فوتبـال بایرن مونیـخ، 

هالنـد اولیـن شـهروند بومی امریکاسـت که بـه عنوان 

وزیـر بـه کاخ سـفید راه پیـدا می کنـد.در امریـکا برای 

اولیـن بـار یـک شـهروند بومی به سـمت وزارت رسـید. 

اکرثیـت مجلـس سـنا دب هالنـد را بـه عنـوان وزیـر 

کشـور تأییـد کـرد. هالند پیـش از این مناینـده کنگره 

بـود. او ۶۰ سـاله و اهـل ایالـت نیومکزیکوسـت.

مسـئول  چیـز  هـر  از  بیـش  امریـکا  در  کشـور  وزارت 

مثـال  عنـوان  بـه  اسـت.  اراضـی  و  زمین هـا  اداره 

مناطـق حفاظت شـده  تعییـن  دربـاره  وزارتخانـه  ایـن 

طبیعـی تصمیـم می گیـرد یـا این کـه اسـتخراج نفـت 

بـه روش فرکینـگ در منطقـه ای مشـخص مجاز اسـت 

یـا نه. حـوزه مسـئولیت وزارت کشـور همچنین شـامل 

پارک هـای طبیعـی اسـت. ایـن وزارت خانـه عـالوه بـر 

امریـکا  بومـی  میلیـون   ۱  /۹ از  بیـش  امـور  بـه  ایـن 

می کنـد. رسـیدگی  رأی اکـرث مناینـدگان مجلـس سـنا تأیید شـد. دب  گزینـه پیشـنهادی جـو بایـدن بـرای تصـدی وزارت کشـور بـا 

اسـت؛ 14 بـرد و سـه تسـاوی کـه اجـازه داده 

آبـی انـاری هـا با اختـالف 4 امتیازی نسـبت به 

اتلتیکـو، مدعـی جدی قهرمانی باشـند. بارسـا 

فاصلـه امتیـازی بـا رئـال را نیـز جـران کـرد و 

حـاال بـا دو امتیـاز بیشـر از ایـن تیـم، در رده 

دوم قـرار دارد. بارسـا بـا کسـب 45 امتیـاز از 

51 امتیـاز ممکـن جـدی تریـن تهدیـد اتلتیکو 

خانگـی  تسـاوی  اگـر  و  شـود  مـی  محسـوب 

در  اکنـون  تیـم  ایـن  نبـود،  کادیـز  برابـر   1-1

هفتـه   11 در  بـود.  صدرنشـین  امتیـازی   2

پایانـی جـدال بارسـا و اتلتیکـو در نوکمپ و ال 

کالسـیکوی مـاه اپریـل در دی اسـتفانو، مـی 

توانـد بسـیار تعییـن کننـده باشـد.

توانسـت  مـاه  سـه  عـرض  در  بارسـلونا 

اتلتیکـو  بـا  امتیـازی   13 امتیـاز  اختـالف 

را بـه 4 امتیـاز کاهـش دهـد. بـه نقـل از 

اسـپورت، سـه مـاه پیـش اگـر کسـی ادعـا 

مـی کـرد بارسـلونا در مـاه مـارچ در کورس 

قهرمانـی اللیـگا خواهـد بـود، شـاید کمـر 

کسـی حرفـش را بـاور مـی کـرد امـا پـس 

اوئسـکا،  بـر   1-4 گذشـته  شـب  بـرد  از 

فتـح  بـرای  همیشـه  از  تـر  مدعـی  بارسـا 

اللیگاسـت. 5 دسـامر و پـس از شکسـت 

امتیـاز  اختـالف  کادیـز،  زمیـن  در   1-2

بارسـا بـا اتلتیکـو به حدی رسـید کـه دیگر 

برایـش شـانس قهرمانـی قائـل نبودند ولی 

پیرفـت بارسـا از هـامن بـازی رشوع شـد 

نسـبت  را  امتیـاز   9 بارسـا  روز  در 100  و 

بـه اتلتیکـو کاهـش داد. رونالـد کومـان به 

خوبـی توانسـت تیمـی شکسـت خـورده را 

جمـع کـرده و بـه اللیـگا برگردانـد هرچنـد 

کـه در راه ایـن کامبـک فوق العـاده،  نقش 

لغـزش هـای پیاپـی اتلتیکـو و رئـال نیز بی 

تاثیـر نبـود. بارسـلونا از آن پـس 17 بـازی 

کـرده  تجربـه  را  متوالـی  شکسـت  بـدون 

سیمئونه: سوارز برابر چلسی طلسم شکنی می کند

دیـه گـو سـیمئونه خوشـبین اسـت فـردا لوئیـس 

سـوارز ناجـی اتتیکـو برابـر چلسـی شـود.

اتلتیکـو مادریـد فـردا در اسـتمفورد بریـج میهامن 

چلسـی اسـت. بـازی رفـت دو تیـم از یـک هشـتم 

نهایـی لیـگ قهرمانـان را چلسـی بـا گل زیبـای 

اولیویـه ژیـرو بـه سـود خـود خامتـه داده بـود و تیم 

تحـت هدایت دیه گو سـیمئونه فردا باید دسـت به 

کار بزرگی بزند. صدرنشـین اللیگا اما خوشبین به 

ایـن مهم اسـت.

چلسـی  بـا  بـازی  خـری  نشسـت  در  سـیمئونه 

گفـت:» چلسـی تیـم خوبـی اسـت و برابـر حریفی 

قـدر بـازی داریـم. از زمانـی کـه تومـاس توخـل بـه 

عنـوان مربـی بـه ایـن تیـم آمـده، دیگـر شکسـت 

نخـورده انـد و خیلـی هـم خـوب بـازی مـی کننـد. 

بـازی رفـت کار بـرای مـان دشـوار شـد ولـی فـردا 

قطعـا بـه دنبـال پیـروزی و صعـود هسـتیم. تیـم را 

دارای توانایی پیروزی بر چلسـی می بینم و انتظار 

رسان باشـگاه و هـواداران نیز چیـزی جز پیروزی ما 

نیست.«

ژوائـو فلیکـس و خوشـحالی از حضـور در اتلتیکو:»  

او بازیکـن بسـیار مهمـی بـرای ماسـت و بـه او نیاز 

داریـم. ژوائـو هنـوز 21 سـال دارد و جـای پیرفت 

زیـادی دارد. انگیـزه بهـر شـدن را هـم در او مـی 

بینـم. او فـردا فیکـس خواهد بـود.«

رکـورد بـد لوئیـس سـوارز در بـازی هـای خـارج از 

خانـه لیـگ قهرمانـان:» فـردا بهرین بـازی ممکن 

بـرای شکسـنت ایـن طلسـم اسـت و مـی دانـم کـه 

سـوارز قـادر بـه گلزنـی خواهـد بـود.«

اسـتفاده از سیسـتم 2-4-4:» روی دو سیسـتم کار 

کـرده ایـم. می دانم اسـراتژی مان بـرای این بازی 

چـه خواهد بود. هدف چیزی جز پیروزی نیسـت.«

نقـاط ضعـف چلسـی و اهمیـت سـوارز:» سـوارز 

بـرای ما بازیکن بسـیار مهمی اسـت و چلسـی هم 

تـا بـه امـروز نقـاط ضعـف اندکـی را از خـود نشـان 

داده اسـت. مـی دانیـم کـه چطور نتیجـه ای که به 

رضرمـان اسـت را برگردانیـم.«
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همنوعـان خـود بـرای کسـانی کـه فـردا وارد جامعه می شـوند 

راه را بـاز کنیـم. 

زنـان چطـور می تواننـد در برابـر این دشـواری هـا مقاومت 

منایند؟ 

 بیـش از نیمـی از پیکـر جامعه را زنان تشـکیل می دهند. زنان 

و دخـران مـی تواننـد بـا باال بردن سـطح سـواد و دانش شـان 

از حق و حقوق شـان آگاه شـوند و ارزش واقعی خود را بدانند 

و بـه هیـچ کسـی اجـازه ایـن را ندهنـد کـه حقـوق انسـانی و 

برشی شـان را پایـال کننـد، صدای هـای دادخواهی شـان را 

از طریـق رسـانه ای کـه کار می کننـد و یـا صفحـات مجازی که 

در اختیـار دارنـد بلنـد کننـد. خوشـبختانه زنانـی کـه پیـش از 

مـا در جامعـه فعالیـت داشـتند بـا بسـیاری از نابسـامانی ها و 

مشـکالت دسـت و پنجـه نـرم کردنـد تـا ایـن کـه راه را بـرای 

کار کـردن نسـل جـوان بـاز کننـد و حـاال مردم آهسـته آهسـته 

دیدشـان نسـبت به کار زنان به سـوی مثبت شـدن روان اسـت 

و خوشـبختانه کـه مبـارزات زنـان تا جایی توانسـته بـرای زنان 

در جامعـه جایگاهـی تعییـن کند .

تفـاوت کار خربنـگاران زن نسـبت بـه خربنـگاران مـرد در 

چه مـوارد اسـت؟

مشـکالت خربنـگاران زن نسـبت بـه خربنـگاران مـرد بیشـر 

اسـت. زنـان همزمـان بـا مشـکالت خانه مبـارزه مـی کنند هم 

مشـکالت کاری زیـادی دارنـد و همچنـان وقتـی وارد اجتـاع 

مـی شـوند بـا برخوردهـا و پرخاش هـای مردمـی مواجـه مـی 

شـوند و در زمـان کاری شـان زمانی کـه به اطالعات نیـاز دارند 

نسـبت بـه مردان بـه سـختی می توانند کـه از منابـع اطالعات 

را کسـب کننـد مـردان بـه دلیل ایـن که روابـط دوسـتانه ای با 

منابـع برقـرار مـی کننـد و بـا اسـتفاده از هـان روابـط شـان 

کسـب اطالعـات می کنند؛ امـا در کیفیـت کار خربنگاران زن 

و مـرد تفاوتـی ملموسـی دیـده منی شـود هـر دو تـالش دارنـد 

کـه کار هـای شـان باکیفیت باشـد.

چـه مـواردی مـی تواند بـرای زنـان الهام بخش باشـد تا در 

زمینـه خربنگاری بهرت عمـل منایند؟ 

بـه واسـطه خربنـگاری  خربنـگاری یـک رسـالت اسـت چـون 

رویدادهـا و واقعاتـی را کـه در جامعـه بـه وقـوع مـی پیونـد بـه 

طـور بـی طرفانـه بـه مـردم میرسـانند هـان گونـه کـه در یـک 

جامعـه بـه پولیـس زن، داکـر زن، معلـم زن نیاز اسـت همین 

گونـه در اجتـاع بـه خربنـگار زن هـم نیـاز اسـت، چـون ایـن 

زنـان انـد کـه همنوعـان شـان را بهـر درک میکننـد، خربنگار 

زن وقتـی صـدا بلنـد مـی کنـد تنهـا صـدای یـک زن نیسـت 

بلکـه بـه منایندگـی از متامـی زنـان صـدا بلنـد مـی کننـد و 

صـدای متامـی زنـان را بـه جهـان بازتـاب می دهنـد، چـون در 

جامعه افغانسـتان مناینـدگان زنان در عرصـه خربنگاری کمر 

هسـتند، بـه همین اسـاس تعـداد اندکی از خربنـگاران زن که 

فعالیـت مـی کننـد وظایـف شـان را بـه وجـه احسـن آن انجـام 

میدهنـد کـه بتواننـد مناینـده خوبـی از قـرش زنـان بـرای زنان 

باشند.

جامعـه  در  خربنـگار  زنـان  امنیتـی  وضعیـت  مـورد  در 

داریـد؟  گفتنـی  چـه  افعانسـتان 

اکرثیـت چالش هـا از ناامنـی هـا رسچشـمه مـی گیرنـد بـرای 

و  تهیـه گـزارش  بـرای  رونـد  خربنگارانـی کـه در سـاحه مـی 

رسـاندن خـرب دقیـق از سـاحه، مسـاله امنیـت یـک مشـکل 

بـزرگ رسراه شـان اسـت کـه در ایـن اواخـر مشـکالت امنیتـی 

زیادتـر شـده اسـت و بـه خصـوص بـرای خربنـگاران ایـن یـک 

مشـکل بـزرگ اسـت قسـمی کـه شـاهد هسـتیم تعـدادی از 

خربنـگاران تهدیـد شـده انـد تعـداد شـان مـورد حملـه قـرار 

تهدیـدات  دلیـل  بـه  زن  خربنـگاران  از  تعـدادی  و  گرفتنـد 

امنیتـی از وظایـف شـان دسـت کشـیدند. همیـن رشایـط بـد 

امنیتـی سـبب شـده اسـت کـه خانواده هـا بـه دخـران شـان 

اجـازه ندهنـد کـه در رسـانه ها کار کننـد چون خربنـگار همچو 

رسبـاز در خـط اول جنـگ هسـتند و از هـر لحظـه رویدادهـا 

اطـالع رسـانی می کنند بـه متامی نقـاط افغانسـتان به همین 

سـبب اسـت کـه حضـور زنـان در رسـانه هـا کـم رنـگ اسـت.

نقـش دولـت در زمینه تامیـن امنیت و دیگـر امکانات و فرصت 

هـا برای زنـان خربنگار چگونه بوده اسـت؟ 

خطرناک تریـن   عنـوان  بـه  خربنـگاری 

بـا  همـواره  افغانسـتان؛  در  شـغل 

مشـکالت زیـادی مواجـه بـوده اسـت، امـا در ایـن میـان، زنان 

بـه عنـوان یـک قـرش آسـیب پذیـر در یـک جامعـه مردسـاالر، 

از  می بیننـد،  آسـیب  ترورهـا  و  ناامنی هـا  از  اینکـه  کنـار  در 

برخوردهـا و رفتارهـای جامعـه نیز متاثر می شـوند؛ میـزان این 

نـوع از خشـونت ها آن قـدر زیـاد اسـت کـه گاهـی شـاری از 

خربنـگاران زن، بـه سـتوه می آینـد و مجبور به ترک شـغل خود 

می شـوند. حکومـت بـا تـالش نهادهـای حامی رسـانه، همواره 

تـالش کـرده تـا زمینـه را بـرای حضـور زنـان و خربنـگاران مهیا 

کنـد و بـرای بررسـی وضعیـت خربنـگاران، روز 27 حـوت را به 

اسـت. کـرده  گـذاری  نـام  خربنـگار«  ملـی  »روز  نـام 

روزنامـه افغانسـتان ما بـه مناسـبت روز »ملی خربنـگار« با یکی 

از ایـن زنـان خربنـگار کـه در رشایـط بسـیار بـد، علـم آزادی 

بیـان را حمـل می کنـد، مصاحبـه ای انجام داده اسـت. اکنون 

توجـه شـا را بـه ایـن گفتگـو جلـب می کنیم.

هدفـی  چـه  بـا  و  چگونـه  بگوییـد،  مـا  بـرای  خودتـان  از 

کردیـد؟  آغـاز  را  خربنـگاری 

خربنـگار  و  ژورنالیـزم  لیسـانس  هسـتم،  بارکـزی  نیلوفـر 

خربگـزاری زنـان افغـان. رشـته ژورنالیـزم یکـی از رشـته های 

مـورد نظـرم بـود، زمانـی کـه مکتبـم را هنوز متـام نکـرده بودم 

خربنـگاری  رشـته  در  را  عالـی ام  تحصیـالت  داشـتم  دوسـت 

ادامـه دهـم. خوشـبختانه بـرای مـن رشـته ژورنالیـزم از طـرف 

خانـواده ام نیـز پیشـنهاد شـد چـون آنها ایـن عالقمنـدی را در 

وجـودم دیـده بودنـد و بـه هـر نحـوی همیشـه از مـن  حایـت 

کردنـد کـه وارد ایـن رشـته شـوم و توانسـتم کـه تحصیالتـم را 

در ایـن رشـته بـه پایـان برسـانم و کار و فعالیت داشـته باشـم، 

اسـت  افـکار سـنتی  و  دیدگاه هـا  کـه  افغانسـتان  جامعـه  در 

کمـر خانـواده ای هسـتند کـه بـرای دخرانشـان اجـازه دهند 

کـه تحصیـل کننـد و بسـیاری از خانواده هـا مخالفـت شـدید 

نسـبت کار کـردن زنـان در رسـانه ها دارنـد؛ امـا مـن توانسـتم 

کـه بـه یکـی از رویاهایـم دسـت پیـدا کنـم و خربنـگاری بـرای 

مـن فقط یک شـغل نیسـت بل یک رسـالت اسـت کـه در برابر 

جامعـه خـود دارم.

بـه کار شـا در جامعـه  تـا کنـون واکنـش مـردم نسـبت 

اسـت؟  بـوده  چگونـه 

خوشـبختانه در شـهرهای افغانسـتان دیدگاه و سطح فرهنگی 

برخوردهـای  بـا  کمـر  و  اسـت  بلنـد  نسـبی  طـور  بـه  مـردم 

متسـخرآمیز مـردم بـه خصـوص مـردان بـر می خوریـم، امـا بـاز 

هـم اکرثیـت مـردم جامعـه منی پیذیرنـد کـه زنـان در عرصـه 

خربنـگاری کار کننـد و یـا در محـر عـام ظاهر شـوند. بعضی 

وقت هـا زمانـی کـه یـک خانـم بخاطر گرفـن نظر مـردم بیرون 

از دفـر مـی رود و درمحـر عـام ظاهـر مـی شـود بیشـرمردم 

یـک  مقابـل  در  نظریاتشـان  گفـن  و  کردنشـان  صحبـت  از 

خربنـگار خـودداری می کننـد و تعـدادی از مردم هـم عالقمند 

ایـن هسـتند کـه گفته های شـان را بیشـر در رسـانه ها بیـان 

کننـد و نظریـات و خواست های شـان را همگانـی کننـد.

ایـن  و  بـا چـه چالش هـای دیگـری روبـرو بوده ایـد،  شـا 

چالش هـا را در مـورد دیگـر زنـان خربنـگار چگونـه ارزیابی 

می کنیـد؟ 

بـدون شـک در جامعـه ی ما کار کردن زنـان و دخران در هیچ 

عرصـه ای بـدون دشـواری و چالش نبـوده اسـت؛ چالش هایی 

می شـوند  مواجـه  کارشـان  راسـتای  در  خربنـگار  زنـان  کـه 

نگاه هـای جنسـیت زده و تبعیـض آمیـز از سـوی مـردم اسـت 

کـه همیشـه یـک خربنـگار زن بـا ایـن پدیـده مواجـه اسـت، 

ناامنی هـا کـه بزرگریـن چالـش رس راه خربنـگاران زن اسـت، 

بـه  نهادهـای مربوطـه  بـه اطالعـات کـه  نداشـن  دسرسـی 

زنـان خربنـگار منی دهنـد،  را در دسـرس  آسـانی اطالعـات 

عـدم مصونیت شـان در محیـط کاری و خـارج از سـاحه کار از 

جملـه عمـده تریـن مشـکالت دامنگیـر متامی خربنـگاران زن 

در جامعـه افغانسـتان اسـت. امـا بـرای مـا  جـز مبـارزه کـردن 

بـا همـه ایـن چالش هـا راهـی دیگـری نیسـت ناگزیریـم کـه 

بـا همـه ی نامالیـات مبـارزه کنیـم و از ایـن راه هـای پـر خـم 

و پیـج عبـور کنیـم تـا ایـن کـه بتوانیـم در جامعـه خـود بـرای 

 نهادهـای امنیتـی در راسـتای تامین امنیت بـرای خربنگاران 

نشـان  توجـه  و  اعـالن کردنـد  را  همیشـه همکاری های شـان 

داده انـد امـا بـاز هم از سـوی مخالفین رسـانه ها مـورد تهدید 

بـوده انـد کارمنـدان رسـانه ای رسـانه هـا مـورد حمـالت قـرار 

امنیتـی  شـدید  تهدیـدات  دلیـل  بـه  عده ایشـان  و  گرفتنـد 

مجبـور شـدند کـه از وظایف شـان کنـار بروند و حتـی مواردی 

پیـش آمـده که خربنـگاران ترک کشـور کـرده اند چـون تهدید 

شـده بودنـد و بـه خاطـر حفـظ جـان شـان ناگزیـر شـدند کـه 

کشـور هـای دیگـر پناهنده شـوند.

چشـم دیـد خودتـان از وضعیـت زنـان خربنـگار در کشـور 

اسـت؟ چه 

اکـرث خربنـگاران زن از ایـن که بـه زودی و آسـانی به اطالعات 

دسرسـی پیـدا کـرده منـی تواننـد، شـاکی هسـتند و مشـکل 

دادن  از  منابـع  کـه  اسـت  ایـن  خربنـگار  منیحـث  هـم  مـن 

اطالعـات در برخـی از موضوعـات  شـانه خالـی مـی کننـد، 

بیشـر زنـان خربنـگار از وضیعـت اقتصـادی خوبـی برخـوردار 

نیسـتند و بـا مشـکالت زیـادی دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد. 

تحقیق هـا و نشسـت هایی در جهت مشـکالت خربنگاران 

زن انجـام یافتـه، چقـدر موثـر بوده و مسـووالن تـا چه حد 

بـه حل ایـن مشـکالت پرداخته اند؟ 

مشـکالت در عرصـه هـای خربنـگاری زیـاد اسـت. اما رسـیدن 

بـه حـل مشـکالت یـک مـدت زمانـی را در برمـی گیـرد کـه 

ممکـن مسـووالن بتواننـد کـه به ایـن مشـکالت بپردازنـد و راه 

هـای حـل را ارایـه کننـد.

حرفـه   وضعیـت  در  گذشـته  بـه  نسـبت  تغییراتـی  چـه 

خربنگاری و رسـانه های افغانسـتان آمده اسـت، آیا وضع 

شـغلی زنـان خربنـگار بهبـود یافتـه یـا بدتر شـده اسـت؟

کارهـا  خربرسـانی  عرصـه  در  کاری  کیفیـت  بـه  رابطـه  در 

بهبـود یافتـه اسـت، برنامه هـای رسـانه ای باکیفیت تـر شـده 

اسـت و توانسـته انـد اعتـاد مـردم  را جلـب کننـد. هر رسـانه 

مخاطبیـن خـودش را دارنـد و برنامـه های رسـانه هـا همچنان 

بنابر خواسـت های مخاطبان شـان ارایه می شـود و در جهت 

گرفتـه  زیـادی صـورت  هـای  پیرشفـت  خربرسـانی همچنـان 

چـون راه های زیادی بـرای برقراری ارتباط بـا مخاطبین ایجاد 

شـده اسـت؛ از طریـق فضای مجازی و انرنت بـه همین دلیل 

مخاطبـان دسـت شـان باز اسـت در فضـای مجازی بـه همین 

دلیـل کمنـت هـا و نظریـات مخاطبـان در رسـانه هـا همیشـه 

مـورد توجـه قـرار مـی گیرنـد و بـه همیـن دلیـل کیفیـت کار 

بهـر شـده اسـت  امـا در رابطه به اوضـاع امنیتـی اوضاع بدی 

را جامعـه رسـانه ای را سـپری مـی کننـد کـه زنـان خربنـگار 

بیشـرین اسـیب را می بیننـد.

افغانسـتان چگونـه مـی  را در رسـانه هـای  زنـان  حضـور 

بینیـد؟

متاسـفانه امـروز نسـبت بـه هـر روز بیشـر از روزهـای گذشـته 

حضـور زنـان در رسـانه هـا کم رنـگ تر می شـود و عمـده ترین 

عامـل آن هـم ناامنـی اسـت و دیدگاه های سـنتی خانـواده ها 

سـبب شـده کـه زنـان در رسـانه هـا بـه آسـانی نتواننـد حضـور 

پیـدا کنند.

از نظـر شـا، یـک جامعـه ایـده آل بـرای کار خربنـگاری، 

زنـان چگونـه اسـت؟ به ویـژه 

جامعـه کـه مـردان آن نسـبت بـه زنـان دید جنسـیتی نداشـته 

باشـند، جامعـه کـه به توانایـی های زنان باور داشـته باشـند و 

فضـا را بـرای کار کردن زنان امن بسـارند فضـای مصون کاری 

و ایجـاد سـهولت بـرای زنـان در محیـط کاری شـان بـرای زنان 

کمـک مـی کنـد کـه بیشـر ترغیب شـوند بـرای کار کـردن در 

بیـرون از خانـه و همچنـان جامعـه بایـد بپذیـرد کـه کار کردن 

اجتاعـی  فرهنگـی،  اقتصـادی،  چـی  عرصـه  هـر  در  زنـان 

رضوری اسـت. 

 بـه عنـوان سـخن پایانـی، پیام تـان برای دیگـر دخرتان و 

زنانـی کـه مانند شـا دوسـت دارنـد در عرصـه خربنگاری 

گام بگذارنـد چه اسـت؟

در یـک جامعـه ای کـه زنـان ومـردان زندگـی مـی کننـد و زنان 

تـوده ای عظیمـی از جامعـه را تشـکیل میدهنـد نیاز اسـت که 

مـردان و زنـان بـا هـم در کنار هـم کار کنند و یـک جامعه مرفه 

و عـاری از مشـکالت و نابرابـری هـا را بسـازند بـرای خوشـان و 

فرزنـدان و نسـل فـردای کـه قـرار اسـت بعـد از مـا وارد جامعـه 

شـوند. هیـچ شـغلی بنابـر جنسـیت نیسـت هیـچ کار و وظیفه 

مردانـه و یـا زنانـه نیسـت اکرثیـت مـردم افغانسـتان کارهـا را 

تقسـمیم بنـدی کردنـد و به باور آنهـا بعضی از شـغل ها مردانه 

و  بدهنـد  انجـام  را  آن وظایـف  بایـد  مـردان  فقـط  اسـت کـه 

بعضـی از شـغل ها زنانـه اسـت کـه تنها زنـان باید انجـام دهند 

و اکرثیـت مطلـق مـردان جامعه هـم چنان به این باور هسـتند 

کـه زنـان نبایـد در بیـرون از خانـه کار کننـد و کار هـای خانـه 

هـا را مختـص زنـان مـی داننـد. امـا در اصـل این گونه نیسـت 

زن مـرد نیـاز دارنـد کـه در اجتـاع کار کننـد و از اسـتقاللیت 

مالـی برخـوردار باشـند پیـام مـن منحیـث یک دخـر خربنگار 

بـرای دخـر خانـم هـای کـه عالقمنـد ایـن رشـته هسـتند این 

اسـت قـدم بردارنـد و در ایـن زمینـه کار و فعالیـت کننـد بدون 

شـک کـه یـک روزی ایـن مشـکالت و چالـش هـا از زندگـی 

مـردم مـا دور خواهـد شـد و در یـک فضـای امن وسـامل به رس 

خواهیـم بـرد؛ پـس بیایـد با مشـکالت مبـارزه کنیـم و نگذاریم 

کـه چالـش ها و مشـکالت بر ما غلبـه کند رشـته ژورنالیزم یک 

رشـته دلچسـپ اسـت هـر کسـی کـه عالقـه منـد تحصیـل در 

ایـن رشـته هسـتند بایـد این رشـته را بـه پیـش گیرند.

 نگاه های    

زنان و خطرناک ترین شغل افغانستان 

علیه زنان خبرنگار است خشـونتجنسیـیت
بدترین  

؛  منیژه میرزایی


