
فعالیت   تنظیم  الیحۀ  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
رسانه های همگانی در فراینِد انتخابات را به رسانه ها 

پیشکش کرد.
از  بررسی  و  نظارت  الیحه،  این  تنظیم  از  هدف 
برگزاری  جریان  در  همگانی  رسانه های  فعالیت های 

انتخابات عنوان شده است.
مستقل  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  اعضای 
انتخابات بر اهمیت نقش رسانه ها در روند انتخابات 
تأکید کرده و از رسانه ها خواستند در جریان برگزاری 

انتخابات بی طرف باشند. 
این  طرف  از  مناسبت  بدین  دیروز  که  کنفرانسی  در 
با  این الیحه  بود،  گردیده  برگزار  کابل  در  کمیسیون 

انتقادهای تند خبرنگاران روبرو شد.
کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  رییس  نیکزاد  فریده 
انتخابات گفت: »هدف از ایجاد این کمیسیون محدود 
ساختن کار رسانه ها نیست؛ بل که این الیحه یک مسیر 

این  می کند.  باز  رسانه ها  برای  را  حقوقی  و  قانونی 
کمیسیون از تخلفات و تخطی های رسانه ها نظارت و 

بررسی خواهد کرد.« 
از  را  انتخابات  پیرامون  آگاهی دهی  نیکزاد  فریده 
وظایف دیگر کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات 

خواند.
هم چنان، حشمت اهلل رادفر...              ادامه صفحه 6
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هر اندازه چیـزي را بارزتر درك کنیم، بیشتر جنبۀ »باید« می یابد و ما را در اقدام 
به هر کاري، بهتر راهنمایي مي کند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از عزت پولیس پاسداری شود 
بدماشی هـما و آبروی مجلس

سمت  به  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  اسپنتا،  دادفر  رنگین 
نظامیان  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  کمیسیون  ریاست 

خارجی به نیروهای داخلی منصوب شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته کارش را به عنوان 
رییس پروسه انتقال مسوولیت از نظامیان خارجی به نیروهای 
داخلی آغاز کرد....                               ادامه صفحه 6

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اجازه نخواهند داد طالبان 
را  افغانستان  خاك  از  بخش هایی  دوباره  مهندسی شده  شکل  به 

بگیرند.
ریاست جمهوری افغانستان یک گزارش تازۀ سازمان استخباراتی 
ملی امریکا را که در آن گفته شده، دست  آوردهای افغانستان تا 

سال 2017 میالدی از بین خواهد رفت، به شدت رد می کند.
در  که  می گوید  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی  ایمل 

گذشته ها این گونه گزارش ها نادرست ثابت شده اند.
در  تحلیل  این  نشر  که  دارد  تأکید  افغانستان  جمهوری  ریاست 
مورد وضعیت ...                                      ادامه صفحه 6

بازداشتی های  پرونده های  به  رسیده گی  کمیتۀ 
بازداشتگاه بگرام، ۶۵0 تن را به دلیل نبود دالیل کافی 

برای ثبوت فعالیت های تروریستی، آزاد کرد.
همین  به  افراد  این  که  می گویند  کمیته  این  مسووالن 
نیروهای  توسط  بازار  یا  کار  محل  خانه،  از  اتهام 
زندان  به  و  دستگیر  گذشته  سال های  در  امریکایی 

انداخته شده بودند.
آنها  که  گفت  کمیته  این  عضو  دادرس،  عبدالشکور 
برای  تهدیدی  که  این  دلیل  به  و  الزم  مدارك  بدون 
در  سالها  می شدند،  شمرده  امریکایی  نیروهای  امنیت 

زندان به سر بردند.
از  دیگر  تن   11۴ پروندۀ  که  افزود  دادرس  آقای 
به  بررسی  برای  بگرام  بازداشتگاه  بازداشتی های 

دادستانی کل کشور فرستاده شده است.
او نگفت که در حال حاضر چند تن در این بازداشتگاه 
هستند، اما در ماه سپتمبر 2012 که نیروهای امریکایی 
مسوولیت این بازداشتگاه را به دولت افغاستان واگذار 
کرد، سه هزار و ۸۵ زندانی در آن نگه داری می شدند.

از آن جمله نیروهای امریکایی ۶00 تن را »خطرناك« 
مدت  برای  را  آنها  از  حفاظت  مسوولیت  و  خوانده 

بیشتری به دست خود نگهداشتند.
اما دادرس می گوید: مقامات امریکایی ۳۹ زندانی را به 
عنوان زندانیان خطرناك به این کمیته معرفی کرده اند؛ 
اما تاکنون مدارکی مبنی بر خطرناك بودن این زندانیان 

به دست نیامده است.
آقای دادرس با تأکید...                  ادامه صفحه 6

کمیسیون انتقال به 
سپنتا سپرده شد

کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات: 

رسانه ها به نفع نامزد مشخصی کار نکنند

آیندۀ 
افغانستان 
چه گونه 

رقم خواهد 
خــــــورد؟
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سه نگــــاه 
به »مسـیر 
انقــالبی«

تهدیدات 
جهانی علیه 

امریکا

در برگ ها

یوروفــم؛               
تجــربۀ

 ایتــالیا و 
نـــاروی

صفحه 6

650 زندانی از زندان بگرام آزاد شدند

»طالبان بی خطر را آزاد کرده ایم«

ریاستجمهوری:

برگشت مهندسی شده طالبان 
را اجازه نمی دهیم

جایی خواندم كه هما 
سلطانی بانوی پوالدین 
و جگر آور پارلمان كه 

سال هاست از مال عمر رهبر 
خشم وخشوت و خون و 
آتش با مهربانی میزبانی 
می كند، برای رسیدن به 
صلح و آرامش، سر انجام 
مشت هایش را گره كرد و 
چنان در خیابانی بر سر و 
صورت یک افسر پولیس 
كوبید كه می گویند دیگر 
حتا داوودزی وزیر داخله 

را شهامت رفتن به پارلمان 
نمانده است!



گزارشی  به تازه گی  واشنگتن پست  روزنامۀ 
تهیه  نظرسنجی  یک  اساِس  بر  که  کرده  منتشر 
شده و حاکی از آن است که شرایط افغانستان 
تا سال 2017 میالدی به وخامت می گراید. بر 
اساس این نظرسنجی محرمانه، طی این سال ها 
می شود  تضعیف  افغانستان  در  مرکزی  دولت 
مسلِح  افراد  و  طالبان  کنتروِل  در  مناطقی  و 
محلی قرار می گیرد. این گزارش تأکید دارد که 
امضای توافق نامۀ امنیتِی دوجانبه میان امریکا و 
افغانستان و کمک های چندین میلیارد دالری نیز 
جلوگیری  وضعیتی  چنین  وقوِع  از  نمی تواند 

کند.
 البته این گزارش، از مناطِق خاصی نام نمی برد 
و نه هم منابِع خود را به دالیِل نامشخص افشا 
در  ابهام  از  هاله یی  خألها،  این گونه  می کند. 
را  این ظن  و  ایجاد  گزارش  این  صحت وسقِم 
تقویت می کنند که احتماالً نویسنده گاِن گزارش 
واشنگتن پست، اهداف مشخصی را از نشر آن 

در نظر دارند. 
گزارش  این  صحِت  در  نیز  افغانستان  دولت 
چنین  یافته های  که  است  گفته  و  کرده  تردید 

گزارش هایی، احتماالً به واقعیت نمی انجامند. 
افغانستان  که  کرد  نمی توان  انکار  این همه،  با 
شاهد  را  شرایط سختی  رو  پیش  سال های  در 
گزارش  نتایِج  این که  احتمال  و  بود  خواهد 
واشنگتن پست به واقعیت بینجامند، زیاد دور از 
ذهن هم نمی نماید. اما در این میان چند مسأله 
به  تأمل و بررسی است که بدون نگاهی  قابل 
کشور،  آیندۀ  شرایط  مورد  در  نمی توان  آن ها 

سخن دقیق و موشکافانه ابراز کرد. 
خالی  نیمۀ  واشنگتن پست  گزارش  این که  در 
سیاه اندیشی  بی نهایت  و  می بیند  را  گیالس 
خوش خیالی  ولی  نیست؛  تردید  جای  کرده، 
سیاه اندیشی  از  کمتر  هم  کشور  دولت مرداِن 
دو  هر  نیست.  واشنگتن پست  گزارش گراِن 
کردِن  بزرگ  به  حد  از  بیش  قضیه،  سمت 
وضعیت پرداخته اند و به همین دلیل نمی توان از 
سوگیری های موجود در گزارِش واشنگتن پست 
کرد.  چشم پوشی  کشور،  مقام های  اظهارات  و 
هر دو طرف قضیه، به انکار یکی از مهم ترین 
عبارت  که  پرداخته اند  »آینده نگری«  مؤلفه های 

از »واقع بینی« است. 
به سه دیدگاهِ  عمدتًا در مسایل جامعه شناسی، 

متمایز از یک دیگر اشاره می شود: 
دیدگاهِ خوش بینانه است که همه چیز  نخست، 
را خوب و عالی می بیند و هیچ شکی ندارد که 

آینده بهتر از گذشته خواهد بود. 
تاریک اندیشی  که  است  بدبینانه  دیدگاه  دوم، 
می کند و آینده را توام با هراس و وحشت به 

تصویر می کشد. 
اهمیت  از  که  است  واقع گرایانه  نگاه  سوم،  و 
به  توجه  با  و  می باشد  برخوردار  کم نظیری 
و  تاریخی  مشخِص  شرایط  و  واقعیت ها 
جغرافیایی تالش می ورزد که از اوضاع آینده، 

تصویری نزدیک به واقعیت ترسیم کند. 
در افغانستان پس از سال 201۴، چند موضوع 

ویژه  اهمیِت  از  کلیدی  موضوع های  عنوان  به 
آینده  سال  انتخابات  نخست،  اند.  برخوردار 
آینده  در  احتماالً  که  مسایل  بسیاری  است. 
اتفاق خواهند افتاد، به مسالۀ برگزاری انتخابات 
نیازمند  افغانستان،  می شود.  مربوط  کشور  در 
به  قدرت  آن،  نتیجۀ  در  که  است  انتخاباتی 
گونۀ دموکراتیک و صادقانه به برندۀ انتخابات 
انتقال یابد. ظرِف دوازده سال گذشته، افغانستان 
شاهد چنین رویدادی در فضای جدید سیاسی 
فاجعه باری  به شکل  این موضوع  و  نبود  خود 
و  گروهی  کشور،  در  را  سیاسی  قدرت  مسالۀ 
فضا  این  از  شدن  بیرون  ساخت.  تک محورانه 
به هر حال کمک می کند که شهرونداِن کشور 
بیندیشند  سیاسی  مشارکت  موضوِع  به  دوباره 
و فاصلۀ موجود میاِن خود و دولت را کاهش 

بخشند. 
انتخاباتی  شاهد  افغانستان   201۴ سال  در  اگر 
شک  بدون  باشد،  عادالنه  و  شفاف  فراگیر، 
خواهد  تغییر  کشور  در  معادالت  از  بسیاری 
خواهد  برقرار  دوباره  امنیت  و  ثبات  و  یافت 
شد. هرچند نباید فراموش کرد که تأمین امنیت 
است  زمان بر  ثبات همیشه گی، یک موضوِع  و 
و نباید انتظار داشت که ظرف چندماه همه چیز 
به حالت عادی درآید؛ ولی از جانب دیگر این 
موضوع را هم نمی توان نادیده گرفت که بخش 
فعلی  دولِت  به  فعلی،  بی ثباتی های  از  مهمی 
پیوند دارد و کنار رفتن چنین دولتی در فرایند 
دوباره  را  ثبات  برای  اراده  می تواند  انتخابات، 
به وجود آورد. اما اگر در انتخابات تقلب صورت 
گیرد و انتقال مسوولیت به گونه یی انجام شود 
دموکراتیک  ابزارهای  با  توطیه  یک  بر  دال  که 
باشد، بدون شک احتمالی را که واشنگتن پست 

همین  به  نمی رسد.  نظر  به  بعید  کرده،  مطرح 
و  گرفت  جدی  باید  را  آینده  انتخابات  دلیل، 
شرایطی را فراهم کرد که از رفتن افغانستان به 

ورطۀ بی ثباتِی محض جلوگیری کند. 
خروج  و  مسوولیت  انتقال  موضوع  دوم، 
نیروهای خارجی از کشور است. این موضوع 
از اهمیِت باالیی در  انتخابات می تواند  از  پس 
ثبات و بی ثباتی کشور در آینده برخوردار باشد. 
انتقال  تجربۀ  گذشته  سال های  در  افغانستان 
مرحله وار  گونۀ  به  را  امنیتی  مسوولیت های 
آن،  مدیریتی  کاستی های  همۀ  با  که  داد  انجام 
کشور  از  وسیعی  بخش های  در  روند  این 
صورت پذیرفت. همین حاال مناطقی از کشور 
به وسیلۀ نیروهای ارتش و پولیس ملی کنترول 

می شود و آن گونه که گزارش ها نشان می دهند، 
دستاوردهایی  امینت  تأمین  در  نیروها  این 
شک  بدون  دستاوردها  این  اما  داشته اند.  هم 
ناموافق،  باد  وزیدن  با  می توانند  و  شکننده اند 
چنین  از  جلوگیری  برای  ریزند.  فرو  هم  از 
نیروهای  دوراندیشانۀ  تجهیِز  به  باید  وضعیتی، 
امنیتی به گونۀ دقیق پرداخته شود و در برآوردِن 

نیازهای شان کوتاهی صورت نگیرد. 
از  یکی  چندی پیش  که  گزارشی  تماشای 
و  کرد  نشر  را  آن  کشور  دیداری  رسانه های 
در  که  پولیس  زنده گِی یک سرباز  از وضعیت 
صحنۀ نبرد یک دست و دو پایش را از دست 
تکان دهنده  تنها  نه  برمی داشت؛  پرده  بود  داده 
بود، بل به صورت فاجعه باری از بی مسوولیتِی 
نهادهای امنیتی در قبال زنده گی و آیندۀ نیروهای 
امنیتی خبر می داد. این گزارش می تواند مشت 
نمونۀ خروار باشد و شاید ده ها و صدها مورد 
که  باشند  داشته  وجود  هم چنان  دست  این  از 

کمتر کسی از آن ها آگاهی دارد. 
امنیتی  نیروهای  آیندۀ  و  معیشت  وضع  به  اگر 
آیندۀ  تردید  بدون  شود،  توجه  این گونه 
بود. خوب  انتظار کشور خواهد  در  خطرناکی 
اوباما  باراك  که  را  پیش  دارم چند روز  یاد  به 
رییس جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا در آستانۀ 
سال نو میالدی با برخی از سربازاِن آن کشور 
کرده  وظیفه  انجام  افغانستان  و  عراق  در  که 
بودند، دیدار کرد. او به سربازاِن خود می گفت 
که قهرمان های اصلی این کشور، شما هستید و 
به دلیل خدماتی که برای امریکا انجام داده اید، 
باید همیشه مورد توجه و قدردانی قرار گیرید. 
آیا مقام های کشور و از جمله آقای کرزی، تا به 
حال از این گونه سخنان به سربازانی که شب و 

روز از کیان و شرِف این سرزمین با خون شان 
پاسداری می کنند، زده اند؟ 

سوم، موضوع مدیریت سیاسی آینده است. اگر 
به دست  را  قدرت  تیمی  انتخابات،  نتیجۀ  در 
قوی  مدیریت  و  کند  عمل  برنامه  با  که  گیرد 
به وجود آورد، بدون شک می توان  را  سیاسی 
در  واشنگتن پست  پیش بینی های  که  گفت 
خواهد  آب  بر  نقش  افغانستان  آیندۀ  مورد 
برای  اراده  و  برنامه  بدون  تیمی  اگر  ولی  شد. 
تغییر و اصالحات، برندۀ انتخابات شود، آن گاه 
گزارش گران واشنگتن پست باید به خود ببالند 
قرار  تحقق  شرِف  در  پیش بینی های شان  که 

گرفته است.  
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احمد عمران

آیندۀ افغانستان چه گونه رقم خواهد 
خــــــورد؟

 

گزارشی  طی  متحده،  ایاالت  دولِت  به  مایل  رسانه های 
تا  افغانستان  دولت  دستاوردهای  تمامِ  که  داده اند  خبر 
سال 2017 از میان خواهد رفت. روزنامۀ واشنگتن پست 
از  دلیِل  متحده،  ایاالت  استخباراتی  مقامات  از  نقل  به 
میان رفتِن این دستاوردها را، نفوذ قدرت مندان و گروه 
طالبان دانسته و هشدار داده  است که پس از سال 201۴ 
و در طول سه سال، بخش هایی از افغانستان تدریجًا از 
این  که  می  شود  گفته  شـد.  دولت خارج خواهد  کنترل 
مقاماتی  و  است  اطالعاتی  نهاد  شانزده  برآوردِ  یافته ها، 
با  را  آن  پنهانی  به صورت  دیده اند،  را  برآورد  این  که 

واشنگتن پست در میان گذاشته اند.
باقی ماندۀ  نیروهای  حتا  که  می  دهد  ادامه  گزارش  این 
در  که  تلخی  سرنوشت  توانست  نخواهند  امریکایی ها 
توافق نامۀ  اگر  اما  دهند؛  تغییر  را  است  افغانستان  انتظار 
امنیتی با ایاالت متحده امضا گردد، جای امیدواری ست 

که چنین اتفاقی نیافتد.
عبارِت آخری  این گزارش، همین جمله و  نکتۀ جالب 
است که در واقع هدف اصلِی گزارِش یادشده به حساب 
متحده(.  ایاالت  با  امنیتی  توافق نامۀ  می  آید)امضای 
ایاالت  چون  بزرگی  کشورهای  که  نیست  تردید  جای 
اقتصادی   یی،  سیاسی،  نظامی،  اقدام  هر  از  پیش  متحده، 
رسانه یی  غول های  اذهان،  در  آن  توجیه  و  تثبیت  برای 
خود را به کار می  اندازند تا آن ها اذهان عامه را به سود 
ایاالت متحده  البته  به خود جلب کنند.  امریکا  اقدامات 
را تنها رسانه های خودش همراهی نمی کنند. همین چند 
از  نقل  به  نیز  بریتانیا  دیلی تلی گراف  روزنامۀ  قبل،  روز 
فرمانده ارتش زمینی آن کشور گفته بود که پس از خروج 
نیروهای بریتانیا از جنوب افغانستان، آن مناطق دوباره به 
البته شرط جلوگیری  کرد.  طالبان سقوط خواهد  دست 
نیز، تلویحًا  پیتر وال  از چنین فاجعه یی از سوی جنرال 

امضای توافق نامۀ امنیتی بود.
توسل  می  نماید،  مهم  زمینه  این  در  آن چه  حال،  هر  به 
امریکا و متحدانش به پخش پروپاگندای رسانه یی است 
همانا  که  اصلی شان  هدف  به  اشکال،  از  شکلی  به  تا 

امضای پیمان امنیتی توسط حامد کرزی است، برسند.
بی گمان که توسل به پروپاگندای رسانه یی و آیۀ یأس خوانی 
برای رسیدن به امضای پیمان امنیتی، نتیجه یی جز تخریِب 
روحیۀ مردم افغانستان ندارد و معنایش غیر از ریختِن آب 
به آسیاب طالبان و تروریسم نیست و در نهایت، توهینی 
پنهان به آن عده امریکایی هایی ست که جان عزیزان شان را 

در جنگ با تروریسم از دست داده اند. 
اما دست یازی به این روش بیان گر آن است که ایاالت 
متحده ریگی در کفش دارد؛ ورنه، فراهم آوری اقناِع یک 
که  دوجانبه  توافق نامۀ  یک  امضای  برای  دولت  و  ملت 

این قدر آیۀ یأس خوانی نمی  خواهد.
است،  افغانستان  مردم  به سود  اگر  امنیتی  پیمان  امضای 
صورت  مذاکره  باید  شود،  داده  توضیح  مردم  به  باید 
این که  نه  گردد،  بررسی  آن  مثبِت  جوانِب  باید  گیرد، 
دستاوردهای دوازده سالۀ مردم افغانستان و جامعۀ جهانی 

تهدید به نابودی شود.
هرچند روشن است که تعلل در امضای این پیمان بنا بر 
گرفته؛  همراهانش صورت  و  کرزی  آقای  جناب  منافِع 
متحده  ایاالت  نیست که جانب  تردیدی  این هم  در  اما 
سود  از  به جز  و  ندارد  کرزی  آقای  کمی   از  نیز دست 
خود به چیز دیگری نمی  اندیشد. بنابراین، الزم است که 
روی امضای این پیمان، غور و بررسِی علمی و همه جانبه 
صورت گیرد و در پرتو آرای مردم و نتیجۀ مشورت ها 

عمل گردد.
پیمان،  این  امضای  عدم  صورت  در  افغانستان  این که 
از  زیاد  شاید  پرداخت،  خواهد  را  بزرگی  بسیار  تاوان 
که  ساخت  خاطرنشان  باید  اما  نباشد؛  دور  به  حقیقت 
این  در  نیز  متحدانش  و  متحده  ایاالت  میزان  همان  به 
تاوان شریک  خواهند بود که دوازده سال آزگار، پول و 
جاِن شهروندان شان را در یک جنِگ محکوم به شکست 

مصرف کرده اند.

آیۀ  یأس خوانِی ایاالت 
متحده برای چیست؟

اگر در نتیجۀ انتخابات، تیمی قدرت را به دست گیرد كه با برنامه عمل 
كند و مدیریت قوی سیاسی را به وجود آورد، بدون شک می توان گفت كه 
پیش بینی های واشنگتن پست در مورد آیندة افغانستان نقش بر آب خواهد 
شد. ولی اگر تیمی بدون برنامه و اراده برای تغییر و اصالحات، برندة 
انتخابات شود، آن گاه گزارش گران واشنگتن پست باید به خود ببالند كه 
پیش بینی های شان در شرِف تحقق قرار گرفته است. 
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پوتین و تالش برای تأثیرگذاری بر افکار 
عمومی جهان

استفن انیس- بی بی سی مانیتورینگ
برای  روسیه،  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  تصمیم 
روسیا  بنام  عمده  بین المللی  خبری  آژانس  یک  تأسیس 
در  معنادار  حرکتی  امروز(  روسیه  )به معنای  سگودنیا 
افکار  بر  تأثیرگذاری  برای  مسکو  استراتژی  چارچوب 
تصمیم  این  اما  می شود.  محسوب  جهانی  عمومی 
آزادی  بیشتر  شدن  محدود  مورد  در  را  نگرانی هایی 

رسانه یی در خود روسیه ایجاد کرده است.
قرار است ریاست این آژانس خبری را دمیتری کیزلف 

مشهورترین  از  یکی  او  باشد.  داشته  برعهده 
به  و  است  روسیه  تلویزیونی  چهره های 
با  ضدیت  و  غربی  ضد  شدید  مواضع  داشتن 

همجنس گرایان معروف است.
غول های رسانه یی

خبرگزاری  انحالل  برای  پوتین  آقای  فرمان 
دولتی ریا نووستی و رادیوی بین المللی کرملین، 
با  آنها  جایگزینی  و  روسیه،  صدای  به  موسوم 
و  ناگهانی  طور  به  امروز«  »روسیه  خبرگزاری 
مثل رعد و برق اعالم شد. ریا نووستی و صدای 
روسیه از چند دهه پیش از غول های رسانه ای 

بوده اند.
آنها به ترتیب در سال های 1۹۴1 و 1۹2۹ تأسیس 
شوروی  اتحاد  دوره  میراث  واقع  در  و  شدند 
مالکیت  تحت  اینکه  با  نووستی  ریا  هستند. 
اعتبار  از  رسانه  یک  به عنوان  اما  بود،  دولت 
تولیداتش  برخی  در  و  بود  برخوردار  زیادی 
سرویس  می کرد.  منعکس  را  مختلفی  نظرات 

به خاطر  اخیرا  این خبرگزاری  دادگاه های  اخبار  گزارش 
مخالفان  رهبر  ناوالنی،  الکسی  محاکمه  زنده  پوشش 
طرفدار  مفسر  مارکوف،  سرگئی  گرفت.  جایزه  دولت، 
کرملین، در فیس بوك نوشت که انحالل این خبرگزاری 
پوتین  مخالفان  تظاهرات  از  آن  پوشش  با  است  ممکن 
با  آن  خبرنگاران  از  بعضی  همدلی  و   2012 سال  در 

اپوزیسیون مرتبط باشد.
تبلیغات حکومتی

در فرمان آقای پوتین آمده که وظیفه خبرگزاری روسیه 
امروز پخش اطالعات مربوط به »سیاست های حکومت 
برای  روسیه«  در  عمومی  زندگی  و  روسیه  فدراسیون 
مخاطبان خارجی hست. در نتیجه، به احتمال زیاد این 
ایفا  را   RT تلویزیونی  شبکه  مکمل  نقش  خبرگزاری 
برنامه  خارجی  به زبان های  که  شبکه  این  کرد.  خواهد 
پخش می کند و حکومت روسیه تأمین هزینه های آن را 
برعهده دارد، در سال 200۵ تأسیس شد و تا چندی پیش 

نام آن راشا تودی )یا همان روسیه امروز( بود.
رومن فدوسیف، سردبیر یک وب سایت لیبرال، در توئیتر 

نوشت که خبرگزاری جدید یک »ماشین عظیم تبلیغات 
حکومتی در غرب« خواهد بود. بi نظر نمی رسد روسیه 
امروز جدید مستقیما با شبکه همنامش پیوند داشته باشد. 
مارگاریتا سیمونیان، سردبیر RT، در توئیتر گفت که خبر 
تأسیس خبرگزاری جدید را از یک شبکه رادیویی مسکو 
شنیده است. اما خیلی بعید است که انتخاب این نام برای 

خبرگزاری جدید صرفا تصادفی بوده باشد.
و  سیمونیان  خانم  کار  از  خود  تمجید  پوتین  آقای 
بعد  است.  نکرده  پنهان  را   RT شبکه  در  همکارانش 

برخی   200۸ سال  در  گرجستان  و  روسیه  جنگ  از 
اصالحات ساختاری در این شبکه انجام شد، و پس از 
آن این شبکه به یکی از جنجالی ترین شبکه های خبری 
بین المللی تبدیل شد و در محافل مختلف بسیار درباره 

آن صحبت می شود.
مهم ترین دلیل قرار گرفتن این شبکه در کانون توجهات، 
گزارش های ضد غربی بی وقفه آن در مسائلی نظیر منازعه 
جریان  در  گذشته  جون  در  پوتین  آقای  است.  سوریه 
به خاطر تالش های  آن  کارکنان  به   RT از شبکه  بازدید 
رسانه های  انحصار  »شکستن  در  موفقیت آمیزشان 
آنگلوساکسون در عرصه جهانی خبر« تبریک گفت. او در 
اکتبر 2012 هم طرح وزارت دارایی برای کاهش بودجه 
ساالنه شبکه RT را وتو کرد. بودجه ساالنه این شبکه 

بیش از ۳۴0 میلیون دالر است.
›نفرت انگیز‹

جنجالی ترین نکته آغاز به کار خبرگزاری روسیه امروز 
انتصاب آقای کیزلف به مدیرکلی آن بود. او که در دهه 
مستقل«  »خبرنگاری  نمادهای  از  یکی  به عنوان   1۹۹0

بعضا  و  تند  سخنان  به خاطر  اخیرا  می شد،  شناخته 
عجیبش در مقام یکی از مدیران تلویزیون دولتی روسیه 
بر سر زبان ها افتاده است. او مخالفان کرملین در داخل 
و خارج را به نازی ها تشبیه کرده، یک برنامه مخصوص 
کودکان تلویزیون سوئد درباره آموزش دستشویی رفتن 
بارها  »ارزش های غربی« معرفی کرده، و  از  نمونه ای  را 
شاید  است.  کرده  بدگویی  همجنس گرایان  از  بارها  و 
قانون  گفت  که  بود  زمانی  او  نظر  اظهار  جنجالی ترین 
به  کودکان  میان  در  ترویج همجنس گرایی  منع  جنجالی 

اندازه کافی سخت گیرانه نیست.
اهدای  حق  نباید  »آنها  گفت:  بینندگان  به  او 
خون و اسپرم داشته باشند، و اگر در تصادف 
دفن  خاك  زیر  باید  قلبشان  بمیرند،  رانندگی 
شده، یا سوزانده شود، چرا که برای کمک به 
مناسب  دیگری  فرد  به  انتقال  و  زندگی  ادامه 

نیست.«
کنایه  به  ناوالنی، رهبر مخالفان دولت،  الکسی 
فردی  کیزلف  آقای  که  نوشت  وبالگش  در 
تبلیغاتی  »ماشین  نمایندگی  برای  »ایده آل« 
حکومت« است. اما آنا کاچکایوا، مدیر رسانه ها 
و ارتباطات در دانش سرای عالی اقتصاد مسکو، 
خواند.  نفرت انگیز  را  کیزلف  آقای  انتصاب 
اخو  مستقل  رادیوی  شبکه  به  همچنین  او 
بنظر  که  گفت   )Ekho Moskvy( مسکوی 
می رسد تأسیس خبرگزاری روسیه امروز نقطه 
تبلیغات  و  شوروی  »دوران  به  بازگشت  آغاز 

حکومتی« باشد.
بیم سانسور بیشتر

آقای کیزلف به شبکه خبری دولتی Rossiya 2۴ گفت 
»برخوردی  احیای  او در شغل جدیدش  »مأموریت«  که 
دارای حسن  و  مهم  کشوری  به عنوان  روسیه  با  عادالنه 

نیت در جهان است«.
عمده  تلویزیونی  شبکه های  که  مدت هاست  کرملین 
بیشتر  برای  هنوز  شبکه ها  این  و  دارد  کنترل  تحت  را 
روس ها منبع اصلی اخبار هستند. دولت روسیه از زمان 
آغاز سومین دوره ریاست جمهوری آقای پوتین در ماه 
می 2012 با تصویب یک سلسله قوانین، کنترل خود را بر 

عرصه رسانه ای کشور مستحکم تر کرده است.
انحالل ریا نووستی  مفسران مخالف دولت معتقدند که 
می تواند  امروز  روسیه  خبرگزاری  با  آن  جایگزینی  و 
نشانه شوم دیگری برای آزادی رسانه ی در روسیه باشد. 
مسکوی،  اخو  شبکه  مجری  وارفولومیف،  والدیمیر 
و  نزدیک تر  کامل  سانسور  به  »ما  نوشت:  توئیتر  در 
نزدیک تر می شویم. برخورد آنها با رسانه های کوچک تر 

بی شرمانه تر خواهد شد.«

اردوغان:روزی که صدام به دام افتاد

 کار ما هنوز تمام نشده است
میشائیل شوماخر در کما

از  یکی  از  شدید  انتقاد  با  ترکیه  نخست وزیر 
دادستا ن های پرونده فساد اقتصادی این کشور گفت: 
از قدرت خودشان تالش  با سوء استفاده  آن ها  اگر 
داشته باشند تا کشور را دچار تفرقه کنند، ما  آن ها 

را اخراج می کنیم.
انتقاد رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به    
معمر آکاش، یکی از دادستان های پرونده فساد مالی 
این پرونده کنار گذاشته  از  در ترکیه بود که اخیرا 

شده است.
اردوغان گفت: چنانچه ببینیم آن ها با سوءاستفاده از 
قدرت خود تالش می کنند تا کشور را دچار تفرقه 
کنند، ما آن ها را اخراج خواهیم کرد. نظر شما در 
کار  کنید.  صبر  دادستان؟  آقای  چیست  رابطه  این 
دادگاه  مقابل  در  شما  است.  نشده  تمام  هنوز  ما 
خیابان  به  دادستانی  کدام  کردید.  مطرح  اظهاراتی 

می آید تا سخن بگوید و بیانیه صادر کند؟
به  موقعیتش  از  و  می آید  دادستان  یک  افزود:  وی 
اطالعات  انتشار  با  او  استفاده می کند.  طرز عجیبی 
محرمانه به رسانه های حامی خود بسیاری از مردم 
بی گناه را با توهین هایش قربانی کرد. حتی اگر این 
جامعه  به  فردا  می توانند  چطور  شوند  تبرئه  افراد 

بازگردند؟
اشاره نخست وزیر ترکیه در اینجا به جنبش فتح اهلل 
گولن بود که بسیاری از حامیانش پست های مهم را 

در قوه قضاییه در دست دارند.

جنبش گولن موسوم به هیزمت )خدمت( از حامیان 
دولت  علیه  بر  را  اقداماتی  اخیراً  اما  بود،  اردوغان 

حاکم آغاز کرده است.
بر قوه قضاییه را  اخیرا فشار خارجی  معمر آکاش 
پلیس  امتناع  دلیل  به  وی  انتقاد  بود.  کرده  محکوم 
برای بازداشت ۴1 مظنون در پرونده فساد اقتصادی 
دادستانی  رئیس  طرف  از  وی  آن  از  پس  بود. 

استانبول از این پرونده کنار گذاشته شد.
نخست وزیر ترکیه در ادامه سخنرانی خود گفت که 
حزب حاکم عدالت توسعه اجازه فساد به هیچ کس 
به  فساد  اجازه  ما حتی  گفت:  داد. وی  نخواهد  را 
اجازه  و  نمی دهیم  را  خود  فرزندان  حتی  یا  برادر 

نمی دهیم که راهی برای انجام فساد باز شود.
این در حالی است که پیشتر پسر سه تن از وزرای 
کابینه اردوغان به اتهام دست داشتن در فساد مالی 
بازداشت شده اند. پس از آن سه وزیر کابینه نیز در 

اعتراض به دستگیری پسرانشان استعفا کردند.

روز دوشنبه، سی ام دسمبر مصادف با اعدام صدام در سال 
در  »کاظمین«  در شهر  واقع  عدالت«  »اردوگاه  در   200۶
وانگلیسی  امریکایی  نیروهای  ورود  از  پس  عراق  شمال 

به این کشور برای بازداشت دیکتاتور سابق عراق است.
در   ،1۹۳7 اپریل   2۸ در  عراق،  سابق  دیکتاتور  صدام، 
»العوجۀ« واقع در شمال بغداد و در میان خانواده یی سنی 
کمونیست  به حزب   1۹۵7 سال  در  آمد.  دنیا  به  مذهب 
ترور  برای  تالش  در  بعد  سال  دو  و  پیوست  »بعث« 
عبدالکریم قاسم، نظامی چپگرای عراقی که در سال 1۹۵۸ 
سرنگون شد، شرکت کرد اما پس از آن به اعدام محکوم 
شد و به خارج از کشور فرار کرد. وی در سال 1۹۶۳ پس 

از سرنگونی عبدالکریم قاسم به عراق بازگشت.
با رسیدن عبدالسالم عارف به حکومت تحت تعقیب قرار 
دادن بعثی ها آغاز شد. صدام در 1۹۶۴ بازداشت شد اما 
پس از دو سال فرار کرد تادر سال 1۹۶۸ در کودتایی که 
از  پس  کند.  رساند، شرکت  به حکومت  را  بعث  حزب 
آن صدام تبدیل به مردی قدرتمند در نظام حسن البکر، 
چهارمین رئیس جمهور عراق که از سال 1۹۶۸ تا 1۹7۹ 
پست ریاست جمهوری را بر عهده داشت شد و معاونت 

رئیس شورای انقالب را بر عهده گرفت.
به  که  البکر  جای  به  توانست   1۹7۹ جوالی   1۶ در 
و  بنشیند  بود  کرده  استعفا  جسمی  وخیم  اوضاع  خاطر 
رئیس  بعث،  حزب  کل  دبیر  نخست وزیر،  سمت های 
شورای فرماندهی انقالب و فرمانده ارشد نیروهای مسلح 

را به دست آورد.
پس از آن تغییراتی در حزب حاکم بعث به وجود آورد؛ 
2۳ مسئول را به اتهام تالش برای کودتا علیه وی اعدام 
ایران  علیه  ساله  هشت  جنگ  آغازگر   1۹۸0 در  و  کرد 
برای  کرد.  حمله  کویت  به   1۹۹0 در  آن  از  پس  و  شد 
همین امریکا ائتالفی بین المللی را علیه وی تحت نظارت 
از   1۹۹1 در  را  صدام  ارتش  و  داد  ترتیب  ملل  سازمان 
به مدت 1۳  ملل  آن سازمان  از  راند. پس  بیرون  کویت 

سال تحریم هایی را بر عراق تحمیل کرد.
برای  اکتبر 1۹۹۵  مدت ریاست جمهوری صدام در 1۵ 
عملیات   1۹۹۸ سال  در  و  شد  تمدید  دیگر  سال  هفت 
»روباه صحرا« پس از چند ماه تنش و درگیری میان صدام 
بازرسان  شد  موجب  که  داد  رخ  بین المللی  گروه های  و 
عهده  بر  را  عراق  سالح  خلع  وظیفه  که  ملل  سازمان 
در  کنند.بمباران وسیع عراق  ترك  را  این کشور  داشتند، 
دسامبر 1۹۹۸ در طی ۴ روز تحت عنوان عملیات روباه 
بهانه  به  انگلیس  و  امریکا  متحده  ایاالت  توسط  صحرا 
سالح های  توسعه  برای  بغداد  برنامه های  کردن  متوقف 

کشتار جمعی انجام شد.
در 1۵ اکتبر 2002 صدام بار دیگر به عنوان رییس جمهور 
بوش،  دبلیو  200۳، جورج  مارچ   17 در  و  شد  انتخاب 
رییس جمهوری سابق امریکا ضرب االجل ۴۸ ساعته یی به 
این  غیر  در  کند  انتخاب  را  خود  تبعیدگاه  تا  داد  صدام 
اما صدام به  صورت امریکا به عراق حمله خواهد کرد، 
و  امریکا  نیروهای  نتیجه  در  و  نداد  گوش  هشدار  این 

انگلیس وارد عراق شدند.
در  را  صدام  امریکایی  نیروهای   200۳ دسمبر   1۳ در 
زادگاهش، »تکریت« بازداشت و پرونده وی را به دادگاه 
فرستادند. دادگاه نیز وی را به اعدام محکوم کرد. صدام 
در ۳0 دسمبر 200۶ مصادف با اولین روز تعطیالت عید 

قربان اعدام شد.

راننده سرشناس آلمانی در کوه های آلپ فرانسه دچار سانحه 
شد و به کما رفت.

میشائیل شوماخر دارنده هفت عنوان قهرمانی در فورمول یک 
که برای اسکی به کوه های آلپ فرانسه رفته بود به زمین خورد 

و به شدت از ناحیه سر آسیب دید.
کریستوف مدیر پیست  اسکی که شوماخر در آن آسیب دید 
گفت: بالفاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم. هنوز میزان 

آسیب دیدگی او گزارش نشده است.
مدیر بیمارستانی که شوماخر در آن بستری شد حاضر به هیچ 
گونه پاسخگویی نشد و اعالم کرد که به زودی با مدیر برنامه 
های این راننده آلمانی بیانیه ای را درباره میزان آسب دیدگی 

او منتشر خواهند کرد.
از  بسیاری  شوماخر  دیدگی  آسیب  شدن  منتشر  از  پس 
دوستداران او به بیمارستان رفتند تا از احوال او جویا شوند. 
از فرانسه خبر می رسد که این راننده ۴۴ ساله آلمانی به کما 

فرو رفته است.



یوروفــم؛               تجــربۀ
 ایتــالیا و نـــاروی

گردآوری و ترجمه: زهره دودانگه  

سال  در  که  است  شبکه یی   )1( یوروفم 
کنفرانس هایی  مجموعه  از  بعد   1۹۹۴
در اروپا )2( با هدف تمرکز بر رضایت 
خود  روزمرۀ  زنده گی  محیط  از  زنان 
بنیان گذاری شـد. بنیان گذاران این شبکه؛ 
ُرز   ،)Chris Booth( بوث  کریس 
بریتانیا،  از   )Rose Gilroy( گیلروی 
از   )Liisa Horelli( هورلی  لیسا  و 
شبکه یی  یوروفم  واقع  در  بودند.  فنالند 
تبادل  برای  که  است  اروپایی  زنان  از 
با  مرتبط  پروژه های  ایده های  و  تجارب 
برنامه و مسکن و تحرك، دور یک دیگر 
گرد آمده اند. تعریف کننده گان و مجریان 
این پروژه ها زنانی بودند که از بازگویی 
و  شده  خسته  مشکالت شان  صرف 
اقدامی  و  کنش  آمادۀ  را  خود  اکنـون 
عملی می دیدند. یوروفم در واقع در پی 
نشان دادِن الگوهایی از شیوه های زنده گی 
بود که مبتنی بر تجارب زیستۀ زنان شکل 
گرفته بود؛ به گونه یی که بر حسِب بستر 
زمان و مکانی، محیط زنده گی در زمینۀ 
کاهش چالش های زنده  گی روزمرۀ زنان 
یوروفم  پروژه های  رویکرد  یابد.  بهبود 
مباحث  از  فراتر  زنان  موضوع  دربارۀ 
بود  بحِث جنسیت  به  توجه  و  فمنیستی 
و عدالت میان جنس زن و مرد در تجربۀ 
در  را  شهری  فضای  از  استفاده  و  شهر؛ 

دستور کار قرار داد.
تایی   ۶0 گروه  یک  از  مرحله  اولین  در 
ارایه شده، 1۵ پروژه انتخاب شد. آموزه ها 
و اصولی که از این پروژه ها حاصل شد، 
شامل این موارد بود: چنـدبعدی بودن و 
رویکرد کل گرایانه داشـتن؛ آگاهی مدیر 
دیگران؛  درك  و  خود  نقش  از  پروژه 
حساس بودن به شرایط و آگاهی سیاسی 
نتایج و  به فرایند؛ و  باال؛ توجه هم زمان 
شرکت ذی نفعان و غیره. مدیران این 1۵ 
Ko k )رروژه به ورك شاپی به نام کوکوال 
این  با  شدند  دعوت  فنالند  در   )kola
پژوهشی  پروژه های  این  نتایج  هدف که 
دسترس  در  دستوالعمل  یک  صورت  به 
کنفرانس  این  از  که  سندی  گیرد.  قرار 
 )Toolkit( ابزار  مجموعه  شد،  حاصل 
نام دارد و در آن روایت ها و روش هایی 
از تجارب کشورها در این پروژه ها ارایه 
از  مجموعه یی   »Toolkit« است.  شده 
متدها و روایت هایی است از پروژه های 
اروپا  اتحادیۀ  عضو  کشورهای  در  زنان 
تجهیز   و  تشویق  حمایت،  هدف شان  و 
زنان برای درگیری در تمامی بخش های 
توسعۀ محلی و منطقه یی است«. این سند 
به  گام  که  است  دستورالعملی  عنوان  به 
گام اصول بسیج زنان در توسعۀ منطقه یی 

و محلی را ارایه می دهد.

هر  محیطی  شرایط  و  بستر  بر  یوروفم 
خود  خاِص  پروژۀ  تعریف  در  کشور 
نمونۀ  شرایط  به  توجه  و  می کند  تأکید 
»درك  اصل  عنوان  به  را  مطالعه  مورد 
Too k اجتماعی و سیاسی« در  ررایط 

پروژۀ  آن ها  میان  در  می دهد.  ارایه   kit
که  است  جالبی  تجربۀ  ایتالیا  به  متعلق 
عنوان  به  مکان  و  زمان  سازمان یابی  بر 
تأکید  روزمره  زنده گی  اصلی  عنصر  دو 
 time( زمانی  برنامه ریزی  و  دارند 
ارایه  راهکار  به عنوان  را    )planning
بر  متکی  نیز  ناروی  تجربۀ  می دهند. 
آموزش زنان و ارتقای مهارت های آن ها 
در مکان دورافتاده یی است که دسترسی 
آن ها دشوار است. در ادامه ترجمه یی از 
ناروی در سند  ایتالیا و  تجارب مکتوب 

Toolkit ارایه می شود.

برنامه ریزی زمانی در ایتالیا
شاغل  والدین  کشورها،  بیشتر  در 
به خصوص مادران در تطبیق نیازهای شان، 
دسترسی به خدمات و زمانی که در اختیار 
این  دلیل  هستند.  چالش  دچار  دارند، 
بخش های ضروری  کالبدی  جدایی  امر، 
زنان  که  زمانی  زنده گی روزمره است و 
خود،  کار  محل  مدرسه،  خانه،  میان 

مغازه ها، خدمات درمانی و غیره جابه جا 
می شوند؛ این جدایی سبب اتالف زمانی 
ایتالیا  در  حال  این  با  می شود.  زیادی 
زمانی  تعادل  عدم  عنوان  به  امر  این 
شناخته شده و می توان تا حد معینی در 

برنامه ریزی زمانی با آن مواجه شد.
اتفاق  چندگانه یی  الیه های  در  امر  این 

می افتد:
ابتدا در حالی که زنان بیشتری وارد بازار 
کار می شوند، هنوز انتظار می رود که زنان 
سازمان دهی  و  مراقبتی  نقش های  تمامی 
روزانۀ امور خانه داری را که پیشتر انجام 
ایتالیایی  زنان  دهند.  ادامه  می دادند، 
خصوصًا این شرایط را نوعی عدم تعادل 

زمانی میان زنان و مردان می دانند.
میان  زمانی  انطباق  عدم  دیگر،  الیۀ 
گونه های  سایر  و  شهروندان  روزکاری 
روزهای کاری است. برای مثال، روزهای 
کاری  روز  میانگین  از  کوتاه تر  مکتب 
را  بزرگی  مشکالت  نتیجه،  در  و  است 
می کنند  کار  تمام وقت  که  والدینی  برای 
شهرهای  درون  اکنون  می آورد.  به وجود 
تغییر وجود  تحقق  برای  امکاناتی  ایتالیا، 

دارد.
همیشه گی  و  دیرینه  مشکلی  ایتالیایی ها 
که  خدماتی  و  عمومی  با خدمات رسانی 
می کنند،  دریافت  بوروکراسی عمومی  از 
وظایف،  برخی  انجام  برای  دارند. 
به  باید  فرد  یک  پاسپورت،  گرفتن  مثل 
مکان های  در  واقع  مختلفی  اداره های 
در  فقط  آن ها  از  برخی  برود،  مختلف 
برخی  که  حالی  در  هستند،  باز  صبح 
نگرانی های  ظهر.  از  بعد  در  تنها  دیگر 
با  متعادل  برخوردی  برای  ایتالیایی  زنان 
بسط  و  زنده گی شغلی  و  خانواده  خانه، 
سازمان دهی  بر  کوشش  که  رویکردی 
میزان  به  بسته  باشد،  داشته  زمان  مجدد 

زیادی از حمایت عمومی است.
سیاست  در  سریع  تغییر  کنونی  دورۀ 
از  قدرت  انتقال  به  است  ممکن  ایتالیا  
در  و  بیانجامد  محلی  مسووالن  به  مرکز 
سریع تر  نتایج  برای  را  فرصتی  نتیجه، 
فراهم کند. با ایجاد تغییر در روز مکتب 
مکتب،  از  بعد  باشگاه هایی  کردن  باز  یا 
تا  آمد  کنار  بیشتری  سهولت  با  می توان 
تغییر زیرساخت های فیزیکی. بنابراین در 
حالی که زمان می تواند مبهم به نظر بیاید، 
می کنـد.  تغییر  راحت تر  واقع  در  ولی 
و  جالب  رویکردهای  زمان  برنامه ریزی 
توسعۀ  و  سازمان دهی  برای  را  مختلفی 
زیرساخت زنده گی روزمره ارایه می کند. 
یک  زمانی،  برنامه ریزی  برای  انگیزه 
ابتکار سیاست گذاری است که از شرایط 
اجتماعی و سیاسی ایتالیا برای پیشبرد این 

رویکرد استفاده کرد.
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خصومت و بدبینی با قلب 
چه می کـــند؟

با توجه به شیوع باالی بیماری های قلبی عروقی و اهمیت شناسایی و بررسی عوامل 
بیـماری،  زیستی و روان شناختی و هم چنین لزوم پیش گیری و درمان این  خطرسازِ 
داکتر زینب خانجانی پژوهشی را با هدف بررسی عوامل خطرساز روانی در ابتال به 
بیماری عروق کرونر قلب و رابطۀ پنج عامِل شخصیتی و هشت سبِک مقابله یی با این 

بیماری انجام داده است.
جامعۀ نمونۀ این پژوهش را، 120 نفر زن و مرد )۶0 فرد مبتال به بیماری گرفته گی 
عروق کرونر قلب که برای انجام عمل جراحی بستری بودند و ۶0 فرد سالم( ۴0 تا 

۶0 ساله تشکیل می دهند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
نتایج حاصل از این پژوهش، بیان گر این مطلب است که عواملی هم چون خصومت، 
منفی  که شیوه یی  اجتناب  مقابله یی  و سبک  اشباع شده  منفِی  و عواطف  بدبینی  غم، 
سبک  هم چنین  است،  زنده گی  استرس زای  رویدادهای  با  برخورد  در  هیجانی  و 
خودکنترلی )خویشتن داری( که مانع بروز احساسات و هیجانات فرد می شود و نوعی 
بازداری عاطفی را ایجاد می کند؛ همه گی از جمله عوامل روان شناختی خطرساز هستند 

که فرد را مستعد ابتال به بیماری های عروق کرونر قلب می کنند.
 

منبع: پرشین پرشیا
  

آیا جوهر خال کوبی سرطان زاست؟
 

کارشناسان هشدار داده اند که جوهرهای سمِی خال کوبی ها می تواند وارد بدن افراد 
شـده و خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد.

دانشمندان بریتانیایی شواهدی مبنی بر این موضوع کشف کردند که ذرات نانوجوهر 
خال کوبی، وارد اندام های مهم بدن می شوند.

از  پنج درصد مراکز خال کوبی  نیز تصدیق کرده اند که  سازنده گان جوهر خال کوبی 
ترکیبات سرطان زا است، اگرچه آن ها درحال  استفاده می کنند که دارای  جوهرهایی 

تالش برای کاهش آن به صفر هستند.
»کولین گرانت«  »برادفورد« همراه  دانشگاه  پوستی  توبین« مدیر مرکز علوم  »دزموند 
دایمی  رنگ صدمۀ  وسیلۀ  به  کالژن  که  داده اند  نشان  دانشگاه  این  پزشکی  مهندس 
دیده و نانوذرات رنگ های خال کوبی از پوست رد شده و به بدن می رسد. »توبین« 
اعتقاد دارد که سم موجود در رنگ ممکن است وارد جریان خون شده و در کلیه ها یا 
طحال انباشته شود، این درحالی است که هر دو عضو مسوول پاالیش آلوده گی های 

خون هستند.
او افزود: نمایان شدن سرطان چندمرحله یی مدتی طول می کشد، اما فکر نمی کنم که 
باید 20 سال انتظار کشید تا اطمینان حاصل کنیم که این مواد و ترکیبات سالم نیستند.
تحقیقات انجام شده توسط »یورگن سروپ« استاد زیست شناسی در شفاخانۀ دانشگاه 
کپنهاگ، در 1۳ مورد از 21 مورد جوهر خال کوبی مورد بررسی خود، مواد شیمیایی 
عامل شکل گیری سرطان در بدن کشف را کرده است. وی افزود: »میلیون ها نفر از 
مردم امروزه به خال کوبی روی آورده اند بدون این که به واقع مواد شیمیایی آن را که 
منبع آن نامشخص است، شناسایی کنند. تا کنون کسی به این خطرات توجهی نکرده 

است و ما باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهیم.«
این  خطرات  دربارۀ  مکتوبی  اطالعات  باید  مردم  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  این 

جوهرهایی که روی پوست آن ها استفاده می شود، داشته باشند.

منبع: افکارنیـور

بخش نخسـت

ایتالیایی ها مشکلی دیرینه و 
همیشه گی با خدمات رسانی 
عمومی و خدماتی كه از 
بوروكراسی عمومی دریافت 
می كنند، دارند. برای انجام 
برخی وظایف، مثل گرفتن 
پاسپورت، یک فرد باید به 
اداره های مختلفی واقع در 
مکان های مختلف برود، برخی 
از آن ها فقط در صبح باز 
هستند، در حالی كه برخی 
دیگر تنها در بعد از ظهر. 
نگرانی های زنان ایتالیایی 
برای برخوردی متعادل با 
خانه، خانواده و زنده گی 
شغلی و بسط رویکردی كه 
كوشش بر سازمان دهی 
مجدد زمان داشته باشد، 
بسته به میزان زیادی از 
حمایت عمومی است.



         آرمان شهركی
زن و شوهری از طبقۀ متوسط با دو فرزندشان در حومۀ یکی 
از شهرهای امریکا زنده گی می کنند. دهۀ 1۹۵0، زنده گی در 
روال روتین و کسل کننده اش ادامه دارد تا این که زن پیشنهاد 
رفتن به پاریس را مطرح می کند. این پیشنهاد مقارن می شود 
امتناع  با ترفیع شوهر در شرکت محل کار. شوهر از رفتن 
می کند و ترفیع را به مهاجرت به اروپا ترجیح می دهد. زن که 
فرزند سوم را حامله است؛ طفل را سقط می کند و به علت 

خون ریزی از دنیا می رود. 

نگاه اول )سنتی و مردانه(: 
در این نوع نگاه بار اصلی تنش در زیست ـ  جهان خانواده 
مسوولیت های  از  زدن  تن  با  زن/مادر  است.  زن  دوش  بر 
و  تنش ها  مادرانه گی،  مشخص،  به طور  و  خانواده گی 
اضراب ها را رقم زده و جهان آرام یک زنده گی زناشویی در 
بطن رویای امریکایی ـ موتر، شغل خوب، چمن های همیشه 
شاداب جلو خانهـ  را متالطم می سازد. زن در سودای بازیگر 
شدن ـ شغلی که به طور مشخص در تیررس جهان مردانه 
را  مسیر، خویش  این  در  که  آن جا  از  و  است  ـ  دارد  قرار 
تحلیلی  در  می گذارد.  ناسازگاری  بنای  می بیند،  مستأصل 
عمیق تر آن چه او به چالش می کشد، ایفای نقش خانه داری و 
مادرانه گی است که هر روز بیش از روز قبل آن را کسالت بار 
که  می رود  تشر  او  به  شوهر  جایی  می بیند.  خسته کننده  و 
حتا از تولد نخستین فرزندشان ناراضی بوده است. در این 
نگاه اپریل )April( با بازی کنت وینسلت، همسر و مادر 
ناسپاسی است که قدر فرزندان و شوهر زحمت کش خودش 
راه  به  و  کردن  دو  به  یکی  مرحلۀ  از  که  زنی  نمی داند.  را 
خطرناك  مرحلۀ  به  عوامانه  خاله زنکی  بحث های  انداختن 
خیانت و آن گاه بی تفاوتی می رسد. خیانتی که برای ما فاقد 
دلیل و معناست. بی تفاوتی یی که برای ما بی رحمانه است؛ 
با بازی دی کاپریو  او در برابر اعتراف فرانک، شوهرش ـ 
ـ به خیانت، آن چنان آرام است که گویی تعمداً می خواهد 
او را به نهایت استیصال برساند. نوعی تمایل بیمارگونه در 
زنان برای آزار همسران شان با نیت جلب محبت یا آزمایش 

وفاداری آن ها. 
اپریل به هیچ کدام از تضرعات شوهر مبنی بر صرف نظر 
و  ظاهری  به صورت  جز  پاریس  به  مهاجرت  از  نمودن 
تصنعی، وقعی نمی نهد. در سکانس درگیری لسانی ـ فرانک 
مرد  او  نمی کند؛  بلند  اپریل  روی  به  دست  هیچ گاه  مظلوم 
خانواده است ـ پایان فلم، او به جنگل اطراف خانه می گریزد 
و از شوهر همان درخواست همیشه گی را دارد: سکوت. مرد 
حق حرف زدن ندارد. فرانک متوسل به الکول می شود و از 
ورای پنجرۀ خانه به همسرش می نگرد که در فضای این بار 
دوزخ گونه،  فضایی  بلکه  خانه  بیرون  چمن  به  آراسته  نه 
چه گونه آرام و قرار او و دو فرزندش را در آتش حسادت 
و حماقت و روان پریشی خویش می سوزاند. میمیک چهرۀ 

و  مظلوم نمایی ها  این گونه  برای  می دهد  جان  کاپریو  دی 
کوچولوی  بچۀ  در  پیشه  خیانت  وینسلِت  با  بیننده  ذهن 
)Little Children( تاد فیلد )Todd Field( آشناست. 
چه کستینگ بی نظیر و عجب مرثیه موقعیت ـ آن روی طنز 

موقعیت! ـ بی کم وکاستی. 
سر  به  زن  گویا  حال  می رسد.  فرا  پایانی  خوش  سکانس 
با  زن  و  است  آماده  پیشاپیش  شوهر  صبحانۀ  آمده؛  عقل 
به  بار  نخستین  برای  و  می رود  او  استقبال  به  گشاده  روی 
یک  بگوید.  ترفیع شغلی اش  از  تا  می دهد  امکان  شوهرش 
کار  روانۀ  بوسه یی  با  را  شوهر  کدبانو.  و  وظیفه شناس  زن 
به  متعلق  باید  نان آوری! که در هر فرهنگی  می کند؛ وظیفۀ 
مردان باشد. اپریل سپس و در غیاب شوهر به سقط جنین 
در خانه اقدام می کند و در اثر خونریزی می میرد و شوهر و 
فرزندان را برای همیشه در حسرت کانون گرم خانواده باقی 
به کابوس بدل می شود. فرانک  امریکایی  می گذارد. رویای 
مسبب اصلی را خود اپریل و روان پریشی اش می داند؛ مای 

بیننده نیز به هم چنین. زن سرکشی که هیچ گاه رام نشد! 

نگاه دوم ) مدرن و زنانه(: 
درك پیچیده گی مکانیسم روحی و روانی زنان چیزی نیست 
که از عهدۀ مرد میانه حالی هم چون فرانک که خود را غرق 
زنده گی  اپریل  برآید.  کرده،  از خانه  بی روح خارج  کار  در 
خویش را نوعی زناشویی مردانه تلقی می کند که به شوهرش 
خانه  محیط  از  خارج  در  افتخار  با  که  داده  را  اقتدار  این 
وابسته  و  توخالی  باید سازش گر،  او خود  اما  جوالن دهد. 
باشد. تعبیر او از حال وهوای گرفتۀ زناشویی و خانواده اش 
و  اسمیت  دوروتی  فکری  مکتب  در  کمال  و  تمام  به طور 
به  زن  که  جایی  زناشویی  نهاد  می گیرد:  قرار  برنارد  جسی 
تباهی و برده گی کشیده می شود. کنایه های اپریل به فرانک 
در سکانس پایانی فلم ـ جایی که آفتاب با تأللو اش محیط 
خانه را چنان روشن کرده که گویی آرامش پس از طوفان فرا 
رسیده استـ  که از او می پرسد آیا تخم مرغ را آب پز میخورد 
کلوپ  در  همسایه  مرد  با  دلش  و  درد  یا  و  روغن،  در  یا 
شبانه که حسادت خویش به متعارف بودن زنده گی فرانک 
را آشکار می سازد؛ اشارۀ صریحی است به نقد نقش سنتی 
زن به عنوان ارایه دهندۀ خدمات عاطفی، جنسی و خانه گی 
به مرد در یک سیستم فکری سنتی پدرساالر. فرانک بر این 
گمان است که ارتقای شغلی اش به جهت افزایش درآمد به 
نفع کل خانواده است و حتی میتواند برای اپریل نیز نوعی 
اسباب تفاخر شود. ایده مهاجرت به پاریس، تزی است که 
را وارد  امریکا، خانواده  ماندن در  تز  آنتی  برابر  میتواند در 
سنتزی کند که رو به کمال دارد. در برهه یی که زنان خانه دار 
و حاشیه نشین امریکایی برای کاهش اضطراب های خویش 
بیش از پیش به خوردن قرص های والیوم و آرام بخش پناه 
نخوت  از  رهایی  گونه یی  می تواند  مهاجرت  بودند؛  آورده 
پاریس/یا  در  اپریل  اشتغال  محوریت  با  روزمره  زنده گی 

و  بی اجر  و  نامریی  کار  از  او  خالصی  و  دیگری  هرجای 
خوبی  به  که  ایده یی  باشد.  داشته  پی  در  را  خانه  مواجب 
از خوشبختی  نوع  آن  زنده گی،  در  تنوع  تزریق  با  می تواند 
را که درطلبش هستند به ارمغان آورد. ایده یی برای رهایی 
ازخودبیگانه گی فرانک در محل کار، اپریل در خانه و نجات 
از ناامیدی و پوچی. اما این ایده از سوی فرانک رد می شود. 
اپریل در تالفی کودکش را سقط می کند و خود را یک بار 
برای همیشه از یوغ زنده گی زناشویی که برای او چیزی جز 

برده گی ندارد رها می کند. 
نام فلم اشارۀ مستقیمی است به آن نوع تحول و تغییری که 
تغییری  است.  مارکس، الزمۀ هر جامعۀ سالمی  دیدگاه  در 
در تقابل با نظم محافظه کارانه و رخوت ناك جهان بورژوایی 
سرمایه دوست. آرمانی در برابر واقعیت. ایده یی برای تبلور 
تمامی قابلیت های اپریل و فرانک در زنده گی، برای تصدیق 

زنده گی نه برای انکار لحظه به لحظۀ آن.

نگاه سوم )زنده گی هم چون تراژدی(: 
از  است  انسان  گسست  تراژدی  می گوید:  اشتاینر  جورج 
و  کور  تقدیری  تقدیر.  برابر  در  او  تنهایی  و  ایزدان  جهان 
ناشی می شود. در  بازی احمقانه و هوس آلود  از  مرموز که 
دنیای تراژدی ورای مرگ ومیرها و زایش ها، تنش ها و نزاع ها، 
توضیح ناپذیر  و  مرموز  اراده یی  برخوردها،  و  دیوانه گی ها 
وجود دارد و هیچ روزنه یی برای رهایی و رستگاری انسان 
و  تعیین شده  قبل  از  چیز  همه  با  آدمی  رویارویی  نیست. 
به  پاریس.  به  سفر  ایدۀ  هم چون  است؛  به شکست  محتوم 
ادوارد  مانند درام های  به  یا  ُکرنی و راسین،  مانند درام های 
اَلبی ـ چه کسی از ویرجینای وولف می ترسد؟ ـ در این جا 
نیز نطفۀ دیالکتیک درام نه درون کنش که درون زبان بسته 
می شود؛ جایی که قهرمانان فیلم گویی شکم خویش را در 
بطن درگیری های زبانی ایدیولوژیک پاره می کنند. در دنیای 
تراژدی جاده رولوشنری همه چیز ساکت و ساکن  سرتاسر 
است و زمان از حرکت ایستاده. قهرمانانی در حاشیه و حومه، 
اوج رنج و مشقت. سرتاسر  انسان هایی در  از جامعه.  جدا 
دنیای فلم های سام مندس بر مبنای نوعی تراژدیـ  نه درام یا 
حتا ملودرام ـ پایه ریزی شده که به خوبی در زیبای امریکایی 
 Road( جاده یی به سوی تباهی ،)American Beauty(
to Perdition( و جادۀ رولوشنری محسوس است. جایی 
که به هیچ وجه نمی توان به چاره جویی های مادی ـ و هیچ 
چیز دیگر ـ دل خوش بود که هیچ، بلکه خود پول آن چنان که 
زیمل اشاره می کند، سبب ساز بی تابی و تبآلوده گی زندگی 
مدرن می شود. پول بیشتر عامل کنار نهادن ایدۀ سفر به اروپا 
رمانتیسیسم  نه  اشتاینر  زعم  به  اگر  است.  فرانک  سوی  از 
برای  شایسته یی  جانشین  نتوانسته اند  هیچ کدام  اپرا  نه  و 
تراژدی های برخاسته از سنت هلنی باشند، اما می توان گفت 
سینمای  به خصوص  و  مدرن  هنر  یک  عنوان  به  سینما  که 
مندس می تواند از چنین رسالت بزرگی سرافراز بیرون آید. 

جایی که تصویرگری از زنده گی مدرن و ساختار اجتماعی 
و اقتصادی آن می تواند بستری باشد بر خلق تراژدی و القای 
ناب آن بر ذهن و روح تماشاگر. جان، مبتال به جنونـ  جنون 
نه روان رنجوری ـ دکترای ریاضیات، همان عنصری ست که 
تراژدی اثر را به بیننده معرفی می کند. تذکارها و سخنان و 
به طور کل شخصیت جان بی شباهت به نمونه های مشابهش 
در شخصیت »دلقک« در آثار تراژدی نویس بزرگ، شکسپیر 
فردی است که  تنها  فرانک  اعتراف  به  دیوانه،  نیست. جاِن 
آن ها را درك کرده است و شجاعت آن ها را در اعتراف شان 
جان،  می ستاید.  زنده گی شان  بودن  توخالی  و  نومیدی  به 
رو  در  زنده گی رو  تلخ  و  با حقیقت عریان  را  زوج جوان 
می سازد. جان اسیر فانتزی نیست و نمی تواند دروغ بگوید؛ 
به  به طعنه  که  لیر شکسپیر  نمایش نامۀ شاه  دلقک  هم چون 
پادشاه می گوید تا شیوۀ دروغ گفتن را به او بیاموزد. جان، 
فرانک را به واسطۀ انصرافش از مهاجرت سرزنش می کند 
و برای اپریل به واسطه حامله گی اش متأسف است؛ و هرگز 
نمی خواهد جای آن نوزاد باشد. جایی برای امیدواری های 
زنده گی  بی معنایی  و  است  الینحل  مسایل  نیست؛  بیهوده 
عارضه یی ست ازلی و ابدی. هنگامی که فرانک حین مصرف 
الکول از پنجرۀ خانه به اپریل می نگرد که در فضای وهم آلود 
خارج از خانه سگرت می کشد، گویا ته دلش پی برده است 
و  زنده گی  روی  به  که  است  دوزخ  دروازۀ  پنجره،  این  که 

خانواده اش گشوده شده و نفرین شده گی واقعی است. 
یا فرانک را  اپریل  نباید  اثر،  به جهان  تراژدی گونه  نگاه  در 
سر  بر  بحث  نیست؛  کار  در  مقصری  هیچ  بدانیم.  مقصر 
خیانت  نیست.  اپریل  آزادی خواهی  یا  فرانک  مردساالری 
اپریل و فرانک چندان مهم نیست، رفتن یا نرفتن به پاریس 
واجد آن چنان ارزشی نیست؛ آن چه در مرکز ثقل توجه است، 
روح تراژدی حاکم بر جهان اثر و شرایطی است که زنده گی 
مدرن به بار می آورد. بختک افتاده بر زنده گی و گردابی که 
آن ها را اسیر خویش ساخته، برخاسته از تقدیر محتوم شان 
است. تلخ است اما نفس انسان در جهان تراژدی در تصادم 
مرگ بار خویش با تقدیر محکوم به شکست است: خانواده 
می میرد؛  اپریل  می شود؛  سقط  طفل  شد؛  خواهد  متالشی 
امید  نیست.  نجات  و  خوش بختی  برای  روزنه یی  هیچ 
کورسویی است در افقی بس دور. فاصله میان فانتزی های 
آن ها با واقعیت بسیار زیاد است و تمامی مسیرها به سوی 
تباهی است. زنده گی اپریل و فرانک هم چون زندگی لستر 
بزرگی  امریکایی مصداق همان چرخ  و کارولین در زیبای 
می رود  به سراشیبی  رو  لیر،  شاه  دلقِک  گفتۀ  به  که  هستند 
فرد خواهد  آن گردن  تعقیب  با  باید رهایش کرد وگرنه  و 
از  آثار مندس آن چنان  پاشیده شده در  تند  شکست. تلخی 
گیرایی و جذابیت برخوردار است که کمدی های سیاه او را 
به تعبیر اشتاینر به نوعی »تراژدی تقریبی« تبدیل می کند. و 
همین تلخی فراگیر است که دیدن فلم های او را به تجربه یی 
صادقانۀ  مواجهۀ  از  ناشی  شیرینی  می سازد.  بدل  شیرین 
انسان و تقالهای او برای گریختن از سیاه چاله های هول ناك 

زنده گی. 
ندارد،  دوست  را  او  تنها  نه  اپریل  که  بپذیرد  باید  فرانک 
بلکه از او متنفر است و این کاماًل جدی است؛ اتفاق افتاده؛ 
ویران گر. خیانت طرفین  و  فاکت گزنده  دارد یک  واقعیت 
مرموز  نمی افتد؛ دست  اتفاق خودش  و  افتاده  اتفاق  به هم 
به  انسان ها محکوم  ما  کار است. گاه  تقدیر در  و وهم آلود 
به هر کیفیتی و هر سنخی که هستیم. هیچ راه  همدیگریم 

عالجی در میان نیست. 
را  بیماری  هیچ  که  است  گفته  زمانی  پرآوازه  شاعر  شاملو 
در  امیدوار ساخت.  زنده گی  به  واهی  امیدهای  با  نمی توان 
قرار  انسان  آگاهی  مرکز  در  فرهنگ  جای  تراژدی،  جهان 
می گیرد و می دانیم که فرهنگ به زعم فروید زاییدۀ تمدن 
و ماحصل تمدن، ناخرسندی انسان است. چه خوب گفت 
فراموش  را  حقیقت  کس  هیچ  بگو!  را  »حقیقت  که  اپریل 
نخواهد کرد.« هیچ گاه حقیقت زنده گی را فراموش نخواهیم 
کرد؛ حقیقت الیتغیر و پُر از درد و اندوه زنده گی را و گاه 
بی معنایی آن را هم چون نوسان های بیهودۀ تکه یی پالستیک 
زبان  از  بازهم  را  آخر  کالم  و  باد.  آغوش  در  شده  رها 
دلقک راست گو و شجاع شاه لیر نقل کنیم: »به رغم باران با 

سرنوشت خویش بساز، چرا که باران ادامه دارد!«.
 ،)Revolutionary Road( انقالبی  مسیر  عنوان: 
کارگردان: سام مندس )Sam Mandes( بر اساس رمانی 
انگلستان  محصول:   ،)Richard Yates( یتس  ریچارد  از 
و امریکا )200۸(. نامزد سه جایزۀ گلدن گالب و سه جایزۀ 
اول  نقش  هنرپیشۀ  بهترین  برای  گلدن گالب  برندۀ  اسکار. 

زن.
منابع:

تاتر،  دفترهای  تراژدی،  امتناع  پیرامون  محمد،  راد،  رضایی 
دفتر یکم، تهران: نیال، 1۳۸1

پازارگادی، عالءالدین، مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر، 
1221k1۳0۳ جلد دوم، تهران: سروش، 1۳۸1، ص

معاصر،  دوران  در  شناسی  جامعه  نظریۀ  جورج،  ریتزر، 
ترجمۀ محسن ثالثی، چاپ دهم، تهران: نشر علمی، 1۳۸۴.
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کمیسیون انتقال به سپنتا...
اسپنتا قرار است تا پایان خروج نظامیان خارجی از افغانستان این 

پروسه را رهبری کند.
از  میالدی   201۴ سال  آخر  تا  خارجی  نظامیان  است،  قرار 

افغانستان خارج گردند.
اشرف غنی احمدزی، رییس پیشین پروسه انتقال مسوولیت های 
برای  قبل  چندی  داخلی،  نظامیان  به  خارجی  نظامیان  از  نظامی 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سمت خود 

استعفا کرده بود.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو هشتم y سه شنبه 10 جدی/دی y 1392 27صفرالمظفر y 1435 31 دسمبر 62013

رسانه ها به نفع نامزد...
تنظیم  الیحۀ  خوانش  ضمن  کمیسیون  این  معاون 
فعالیت رسانه ها در دوران انتخابات گفت، ما با توجه 
به مشکالتی که رسانه ها در افغانستان دارند، فعالیت 

خواهیم کرد.
کمیسیون  ایجاد  اهمیت  بر  اشاره  با  رادفر  آقای 
»برگزاری  افزود:  انتخابات  کمیسیون  رسانه های 
انتخابات یگانه راه انتقال سیاسی مشروع و قانون مند 
در کشور است و این کمیسیون به خاطر همکاری با 
ایجاد  بهتر  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  و  رسانه ها 

گردیده است.« 
می کنند  تالش  آن ها  که  افزود  هم چنان  رادفر  آقای 
را  این الیحه  پیرامون  انتقادها  قناعت بخش  موارد  تا 

باالی کمیسیون مستقل انتخابات بقبوالنند.
در این نشست، فهیم دشتی رییس اجراییه یی اتحادیۀ 
موارد  به  اشاره  ضمن  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 

انتخابات  دوران  در  رسانه ها  تنظیم  الیحۀ  اختالفی 
صورت  که  سنجی هایی  نطر  به  پیوند  »در  گفت: 
از  رسانه ها  تا  است  آمده  الیحه  این  در  و  می گیرد 
پوشِش آن خود داری ورزند، مشکالت زیادی وجود 
قانونی تشکیل گردد که  باید یک چارچوب  دارد و 
مطابق به آن رسانه ها بتوانند مانند رسانه های همۀ دنیا 

این گونه نظر سنجی ها را پوشش دهند.«
این  در  که  رسانه هایی  مسوولین  و  ژورنالیستان 
به  اشاره  ضمن  بودند،  ورزیده  اشتراك  کنفرانس 
مشکالت الیحۀ تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در 
دوران انتخابات، پیشنهاد کردند تا در مورد مواد این 

الیحه، تجدید نظر صورت گیرد.
توسط  همگانی  رسانه های  فعالیت   تنظیم  الیحۀ   
به  و  تهیه  انتخابات  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون 
می باشد.  ماده   10 دارای  که  است  رسیده  تصویب 
از  که  شده  داده  هدایت  رسانه ها  به  الیحه  این  در 
نامزد خاصی حمایت نکرده؛ در مورد مقدار پولی که 

نامزدان در بدل نشر پیام های تبلیغاتی شان می پردازند 
هر 1۵ روز به کمیسیون گزارش دهند و از رسانه ها 
آغاز  از  قبل  نظرسنجی ها  نشر  از  تا  شده  خواسته 

کارزارهای انتخاباتی خوداری کنند.
با  که  گفته اند  هم چنان  رسانه ها  کمیسیون  اعضای 
رسانه هایی که از این الیحه سرپیچی کنند، برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
با  انتخابات،  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  اعضای 
این الیحه گفته اند که خبرنگاران  پذیرش مشکالت 
می توانند برای رفع نارسایی ها و نواقص این الیحه، 
نظریات و پیشنهادات شان را تا روز شنبه برای آنان 

ارسال نمایند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رسانه های  کمیسیون 
انتخاب  پیش  آن چندی  اعضای  که  دارد  پنج عضو 

گردیدند.

هارون مجیدی

از  پولیس  افسر  یک  لت وکوب 
مجلس  عضو  سلطانی  هما  سوی 
نماینده  گان، واکنش های تند مقام های 
حکومتی، اعضای مجلس نماینده گان 
برانگیخته  را  کشور  شهروندان  و 

است.
مقابل  در  یکشنبه  روز  سلطانی  هما 
سفارت پاکستان در کابل، یک افسر 

پولیس را لت و کوب کرده است.
عضو  این  عمل  این  داخله  وزارت 
مجلس را به شدت نکوهش کرده و 

از مجلس نماینده گان خواسته که با این وزارت 
در زمینۀ بررسی این اقدام همکاری نماید.

به  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
ُدشواری  شرایط  در  پولیس  که  گفت  رسانه ها 
و  مقام ها  سوی  از  باید  و  می کند  اجرا  وظیفه 

شهروندان احترام شود.
این  در  آنان  تحقیقات  که  افزود  صدیقی  آقای 
خصوص نشان می دهد که هما سلطانی در برابر 
این پولیس، عقده یی برخورد کرده و سرباز پولیس 

در این رویداد مقصر نبوده است.
اعضای مجلس نماینده گان نیز این اقدام غیرقانونی 

هما سلطانی را به شدت محکوم کرده اند.
مجلس  اداری  هیأت  عضو  عرفان  اهلل  عرفان 
نماینده گان می گوید که هیچ وکیلی حق ندارد که 
اتباع افغانستان را مورد توهین و تحقیر قرار دهد.

او گفت: » این یک عمل زشت و ناروا است؛ ما 
تقبیح  به عنوان هیات اداری این عمل را شدیداً 
به  دست  وکیل  یک  نباید  می کنیم؛  محکوم  و 
را  بزند که در حقیقت عزت مجلس  عملکردی 

زیر سؤال ببرد.«
هما  توسط  پولس  افسر  لت وکوب  و  توهین 
در  را  کشور  شهروندان  واکنش های  سلطانی 
صفحات اجتماعی فیسبوك به دنبال داشته است.

در  کشور  نویسندۀ  و  شاعر  نادری  پرتو  استاد 
صفحۀ فیسبوکش به گونۀ طنزآمیزی نوشته است: 
... جایی خواندم که هما سلطانی بانوی پوالدین و 
جگر آور پارلمان که سال هاست از مال عمر رهبر 
خشم و خشوت و خون و آتش با مهربانی میزبانی 
می کند، برای رسیدن به صلح و آرامش، سرانجام 
مشت هایش را گره کرد و چنان در خیابانی بر سر 
و صورِت یک افسر پولیس کوبید که می گویند 

داخله  وزیر  داوودزی  حتا  دیگر 
را شهامت رفتن به پارلمان نمانده 

است!
او نوشته است: من پشنهاد می کنم 
و  پوالدین  بازو  بانوی  این  که 
پارلمان  کرسی  از  را  آهنین مشت 
به میدان مسابقه های جهانی کشتی 
کج بفرستند تا افغانستان را در آن 
سر  به  وخشونت  خون  میدان 

فرازی برساند!.
که  نوشته  همچنان  نادری  آقای   
شماری او را مالمت کردند که چرا چنین کرده 
از  سال هاست  که  کسی  می گویم  من  اما  است؛ 
میزبانی  مهربانی  و  حوصله مندی  با  مالعمر 
مصالحه  به  رسیدن  برای  می تواند  پس  می کند، 
معاون رییس جمهور را و در صورت لزوم رییس 
جمهور را نیز مشت آن چنانی بکوبد؛ برای آن که 
چرا دستگاه دولتی را به مال عمر تسلیم نمی دهند 
اندازد و  تا همای سعادت بر هما سلطانی سایه 
آن گاه گرگ و آهو در یک آبشخور آب بنوشند! 

رسید،  نشر  به  رسانه ها  سوی  از  که  تصاویری 
نشان می دهد که بانو سلطانی به تکرار به صورت 

و دهان افسر پولیس حمله می کند. 
دادستانی کل گفته است که در صورت به دست 
آوردن مدارك معتبر این عضو مجلس را بازداشت 

خواهند کرد.
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طالبان بی خطر را...
 بر این که تمام فعالیت های این کمیته بر اساس قانون 
اساسی بوده تصریح کرد: »شایعاتی هست مبنی بر این 
که ما اتباع خارجی عضو گروه طالبان را آزاد کرده ایم. 

این شایعات نادرست و دروغ است«.
این عضو کمیته رسیده گی به پرونده های زندانیان بگرام 
بدون  که  را  فرماندهانی  تعداد  یک  تنها  »ما  داد:  ادامه 
اسلحه دستگیر شده اند و همچنین طالبانی را که برای 
امنیت کشور خطر نداشته اند، برای تقویت پروسه صلح 

آزاد کردیم«.
شکایات  بگرام  زندان  به  شده  اعزام  هیأت  همچنان 
زندانیان مبنی بر شکنجه روحی و جسمی، لت و کوب 

و... را نیز شنیده و مورد بررسی قرار داده اند.
شکایات  کمیته  این  دیگر  عضو  قاضی،  عبدالرحمان 
عدم  گاز،  استعمال  بدرفتاری،  مشمول  را  زندانیان 

دسترسی به موقع به محاکمه، رها نشدن پس از گرفتن 
برائت و ختم دوره حبس بیان کرد.

بهار گذشته مسوولیت کامل بازداشتگاه بگرام به دولت 
افغانستان واگذار شد.

بازداشتگاه بگرام از بزرگترین بازداشتگاه های افغانستان 
گروه  اعضای  از  افرادی  آن  در  که  می رود  حساب  به 
طالبان، القاعده و دیگر مخالفان مسلح خارجی و داخلی 

در بند به سر می برند.
دولت  گذشته  سال  یک  از  بیشتر  در  کلی  طور  به 
اتهامهای  به  رسیدگی  و  نگهداری  مسئولیت  افغانستان 
عهده  به  آمریکایی ها  از  را  زندانی  هزار  پنج  از  بیش 

گرفت و شماری از آنها را از آزاد کرده است.
افغانستان  دولت  بین  بازداشتی ها  از  نگهداری  موضوع 
و نیروهای آمریکایی از موضوع های حساس و چالش 

برانگیز در روابط دو طرف بوده است.

دولت افغانستان همواره بر این تاکید کرده که نیروهای 
کند  بازداشت  را  کسی  نباید  افغانستان  در  بین المللی 
و  بازداشتگاه  وجود  دولت  باشند.  داشته  بازداشتگاه  و 
زندان تحت کنترل نیروهای خارجی را نقض حاکمیت 

خود می داند.
اما نیروهای خارجی گفته اند کسانی که در فعالیت های 
به خطر  را  نیروها  این  و جان  دارند  تروریستی دست 

می اندازند، باید بازداشت شوند.
از سوی دیگر در گذشته در موارد آزادی زندانیان متهم 
افغانستان،  دولت  سوی  از  تروریستی  فعالیت های  به 
مورد انتقاد بعضی از نهادهای مدنی و گروه های مخالف 

سیاسی دولت افغانستان قرار گرفته است.
منتقدان استدالل کرده اند که در چندین مورد افراد آزاد 
به صفوف مخالف مسلح دولت افغانستان پیوسته اند و 

علیه نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اند.

برگشت مهندسی شدۀ...
کشور از سوی ادارۀ استخبارات ملی امریکا و یا سایر 

ادارات استخباراتی آن کشور، بی اساس است.
روز  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی  ایمل 
چنین  نشر  اگر  که  گفت  آزادی  رادیو  به  دوشنبه 
از خاك  منظور سپردن بخشی  به  توطیه یی  بررسی ها 
کاری  چنین  به  هرگز  باشد،  طالبان  برای  افغانستان 

موفق نخواهد شد.

تحلیل ها  چنین  که  صورتی  در  فیضی  آقای  گفتۀ  به 
بود که  این خواهد  نتیجه  پنداشته شوند،  درست هم 
وجود پایگاه های امریکا در افغانستان باعث جلوگیری 

از هرج و مرج در این کشور نخواهد شد.
در عین حال وی تاکید دارد که برگشت دوبارۀ طالبان 
از طریق پروسۀ سیاسی و مصالحه  تنها  افغانستان  به 

امکان پذیر است.
سخنگوی رییس جمهور کرزی همچنان می گوید که 
بیرون و سقوط  از  طالبان  مهندسی شدۀ  بازگشت  به 

اجازه  گز  هر  را  آنان  به  افغانستان  خاك  از  بخشی 
نخواهند داد.

استخباراتی  منابع  از  نقل  به  پست  واشنگتن  اخیراً 
امریکا گزارش داد که دست آوردهای چند سال اخیر 
افغانستان تا سال 2017 میالدی از بین خواهد رفت. 

و  کرد  رد  را  گزارش  این  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
گفت که چنین گزارش هایی از بی خبری این کشورها 
و یا نیت بدشان در بارۀ افغانستان سرچشمه می گیرد.

را  انتقال  پروسه  توانست   201۳ سال  در  افغانستان 
امنیتی  نیروهای  رسمًا  را  امنیت  مسئولیت  و  کند  تکمیل 
برگزاری سرنوشت  برای  ها  آمادگی  بردوش گیرند.  ملی 
دست  صلح  پروسه  ولی  شده  گرفته  انتخابات  سازترین 

آوردی نداشت
نیروهای  تلفات  که  آن  با  گوید  می  افغانستان  حکومت 
امنیتی در این سال افزایش یافت ولی طالبان نتوانستند یک 
یا چند والیت و ولسوالی را تصرف کنند. وزارت داخله 
افغان  نیروهای  که  مناطقی  در  امنیت  افغانستان می گوید 

مستقر هستند بیشتر از پیش بهبود یافته است.
می  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
مختل   201۳ سال  در  را  امنیت  نتوانستند  طالبان  گوید 
کنند: »انشااهلل دشمن شکست خورده است. در سال 201۳ 
امنیت  اخالل  توانایی  و  است  خورده  شکست  دشمن 

افغانستان را نخواهد داشت."
از بهار سال 201۳ وزارت دفاع و داخله افغانستان گفتند 
که برای مقابله با طالبانی که از پاکستان برای تسلط دوباره 

بر افغانستان می آیند، آمادگی گرفته شده است.
تحقیر افغانستان در قطر

با آن که تحلیلگران می گویند دولت افغانستان نتوانست در 
سال 201۳ دست آوردهایی در پروسه صلح داشته باشد اما 
وزارت خارجه می گوید افغانستان در این سال با چندین 
کشور منطقه و جهان موافقتنامه های استراتژیک امضا کرد.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت 
پروسه صلح در سال 201۳ دست آوردهایی دارد: »تالش 
کردیم تا حمایت کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را 
در پشتیبانی از تالش های صلح افغانستان جلب کنیم. علی 
الرغم کندی پروسه، ما دست آوردهای ملموسی داشتیم.«

پاکستان سفر  به  عالی صلح  هیئت شورای  پیش  ماه  یک 
کرد اما پس از برگشت این هیئت، رسانه ها گزارش دادند 
که رییس شورای عالی صلح تنها یک دقیقه با مال برادر 
خواب  برادر  مال  نیز  دقیقه  یک  این  در  و  کرده  مالقات 

بوده است.
گوید  می  پارلمان  نمایندگان  از  یکی  درزابی  عبدالستار 
هیئت شورای عالی صلح نتوانست با مال برادر دیدار کند 
و تالش های حکومت برای صلح با طالبان چند بار با بن 

بست روبرو شد.
آقای درزابی می گوید با بلند شدن پرچم طالبان در قطر 
مردم افغانستان به شدت تحقیر و توهین شدند: »وقتی که 
پرچم طالبان در قطر باال شد، آن روز شوم ترین روز برای 
افغانستان بود. خوشبختانه با تالش مردم افغانستان دوباره 

سرنگون ساخته شد و از آن منصرف شدند«.
نمایندگان طالبان به تاریخ 1۸ جون سال 201۳ دفترشان را 
در قطر گشودند و پرچم این گروه برافراشته شد. در هنگام 
گشایش این دفتر هیچ نماینده ای از دولت و شورای عالی 
رییس  خشم  به  منجر  کار  این  و  نداشت  وجود  صلح 
جمهور کرزی شد. آقای کرزی گفتگوها برسر موافقتنامه 
در  تعلیق  به  اقدام،  این  به  واکنش  در  را  امریکا  با  امنیتی 
آورد و گفت گشایش دفتر طالبان در قطر یک دسیسه بود.

سال دشوار برای زنان
به  زنان  علیه  ناگوار خشونت  رویدادهای  در سال 201۳ 
ثبت رسید، این خشونت ها به اشکال مختلف از محاکمه 
صحرایی گرفته تا بریدن لب و بینی، تجاوز جنسی و سایر 

انواع خشونت علیه زنان صورت گرفت.
فعاالن زن هشدار می دهند که اگر جهان افغانستان را تنها 
زنان و دختران  برای  بدترین مکان  به  این کشور  بگذارد 

تبدیل خواهد شد.
بلقیس روشن یک تن از سناتوران می گوید سال 201۳ 
سال خوبی برای زنان نبوده است: »201۳ اصال سال خوبی 
برای زنان نبوده بخاطری که اعتقاد و باور به زنان نداشته 
خواهد  ادامه  و  داشته  ادامه  زنان  علیه  خشونت  است. 

داشت.«
افغانستان در محک  در همین حال تحلیلگران می گویند 
سال 201۴ قرار دارد. انتقال مسوولیت ها و انتخابات دو 
تحلیلگران  باور  به  است.  جدید  سال  در  جدی  موضوع 
ادامه ثبات در این کشور رابطه مستقیم به حضور و حمایت 

جامعه جهانی دارد.

افغانستان و سالی که گذشت

از عزت پولیس پاسداری شود 
بدماشی هـما و آبروی مجلس



مجله امریکایی آتالنتیک با انتشار گزارشی بحران هایی را که احتامل 

این کشور روی دهد  می رود در سال 2014 درعرصه جهانی علیه 

مورد بررسی قرار داد.

با  امریکا  روابط خارجه  به شورای  وابسته  پیشگیرانه  اقدامات  مرکز 

انتشار گزارشی از بحرانهای احتاملی در سال جدید میالدی خربداد. 

این مرکز ساالنه پیش بینی هایی را درخصوص درگیریهایی که ممکن 

است بزرگرتین تهدید برای امریکا باشند ارائه میکند.

از  تن   1200 مشارکت  با  که  را  خود  نظرسنجی  نتایج  مرکز  این 

مسووالن دولتی، دانشگاهی و کارشناسان امریکایی با هدف ارزیابی 

سطح  سه  در  شد  انجام  سناریو   30 وقوع  احتامالت  و  تاثیرات 

تقسیم بندی کرد.

بر اساس این گزارش برخی از نتایج نگران کننده بوده است، بطوریکه 

نظامی  دخالت  خصوص  در  تهدیدات  برخی  گرفنت  نظر  در  بدون 

گزارش  این  ایران  هسته ای  تاسیسات  دادن  قرار  و هدف  در سوریه 

تا  گرفته  اردن  ناآرامی های  از  که  تهدیدها  خصوص  در  نگرانیهایی 

جنگ داخلی عراق و درگیری های مرزی میان چین و هند به وجود 

آورده است.

این گزارش همچنین خطراتی را که از تاثیر زیادی برخوردار نیستند 

با  رابطه  در  آن  همسایگان  و  میان چین  مسلحانه  درگیری  از جمله 

مناقشات منطقه ای در دریای چین جنوبی و رشقی مورد توجه قرار 

داده است.

پیش بینی ها

براساس این گزارش درگیریهایی که نسبت به بقیه مسائل تهدیدآمیزتر 

این  شامل  می شوند(  داده  نشان  قرمز  رنگ  با  نقشه  هستند)در 

سوریه،  داخلی  جنگ  در  محدود  نظامی  مواردمی شود:مداخله 

حمالت  امریکا،  در  حیاتی  زیربنایی  ساختارهای  به  سایربی  حمله 

نظامی علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته یی یا گسرتش 

برنامه های هسته یی تهران، بحران کوریای شاملی که احتامال ناشی 

از اقدامات تحریک آمیز نظامی یا عدم ثبات سیاسی داخلی می شود، 

حمله تروریستی بزرگ علیه امریکا یا یکی از هم پیامنان آن، افزایش 

نیروهای  با عقب نشینی  پاکستان همزمان  و  افغانستان  در  ناآرامی ها 

امریکایی از کشورهای منطقه و برگزاری انتخابات در افغانستان.

در  احتاملی دیگر  ،برخی بحران های  این نظرسنجی  نتایج  براساس 

این گروه از اهمیت بسیاری برخوردار نبوده است و در این گزارش به 

عنوان کم تهدیدترین بحرانها خوانده شده است؛ از جمله »افزایش 

فعالیت های تشکیالت القاعده در شبه جزیره عرب در نتیجه تداوم 

بی ثباتی سیاسی در یمن و یا واکنش خصامنه علیه عملیات مبارزه 

با تروریسم امریکا)تازه ترین منونه آن هدف قرار دادن جشن ازدواج 

یک یمنی توسط یک پهپاد است( ووقوع جنگ داخلی عراق به دلیل 

تشدید خشونت های فرقه ای میان شیعه و سنی.

این بحران های احتاملی همچنین شامل افزایش شامر کشته شدگان 

افزایش  و  جاری  سال  در  برابر  دو  از  بیش  به  عراق  در  غیرنظامی 

بی ثباتی سیاسی و خشونت ها در اردن به دلیل گسرتش جنگ داخلی 

سوریه است.

وقوع   ، کردند  رشکت  نظرسنجی  این  در  که  کارشناسانی  گفتۀ  به 

پدیده های مشابه در لبنان خطرات کمرتی برای این کشور به دنبال 

در  ایران  سفارت  نزدیکی  در  اخیر  انفجار  وقوع  که  طوری  به  دارد 

بیروت به کشته شدن 23 شخص انجامید.

بر اساس این گزارش، خطراتی که در رتبه دوم قرار دارند )و در نقشه 

با رنگ نارنجی نشان داده می شود( شامل این موارد میشود: درگیری 

تروریستی  حمله  یک  درنتیجه  پاکستان  و  هند  میان  شدید  نظامی 

بزرگ یا خشونت فزاینده  در کشمیر و افزایش خشونت و کشتارهای 

از کشتارهای فرقه ای دراین  آفریقای میانه. وقوع موجی  جمعی در 

کشتارهایی  برای  نگرانیهایی  و  ترس ها  آمدن  بوجود  موجب  کشور 

جمعی آینده شده است.

به گزارش این مجله امریکایی نتیجه یی که بیش از همه حیرت برانگیز 

همچون  آن  هم جوار  کشورهای  و  چین  میان  نظامی  درگیری  بود، 

جاپان و فیلیپن در دریای چین جنوبی و رشقی است.

تهدید  کمرتین  که  درگیری هاییست  شامل  همچنین  گزارش  این 

و  چین  درگیری  آن  مهمرتین  که  زرد(  )رنگ  می شود  محسوب 

قرار  سیاسی  بحران  معرض  در  اختالف،  مورد  اراضی  رس  بر  هند 

گرفنت ونزویال در پی مرگ هوگو چاوز و درگیری میان بودایی ها و 

مسلامنان روهینجا در میامنار است.

همچنین احتامالتی در خصوص آغاز درگیری ها در سودان جنوبی 

وجود دارد اما فقط در چارچوب درگیری نظامی احتاملی با سودان 

و نه از منظر فروپاشی سودان جنوبی(.

این گزارش در خصوص تهدیدات علیه ثبات جهانی در سال 2014 

تنها یک پیش بینی به شامر می آید.

را  در مرص  کودتا  وقوع  موارد همچون  برخی  گزارش سال گذشته 

پیش بینی نکرده بود.
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تهدیدات جهانی علیه امریکا

زیدان: 

امیدوارم توپ طال به رونالدو برسد
تالش  و  جنگندگی  آرسنال  سرمربی 
را  نیوکاسل  برابر  دیدار  در  شاگردانش 

ستود.
آرسنال در هفته نوزدهم رقابت های لیگ 
برتر انگلیس با یک گل برابر نیوکاسل به 
پیروزی رسید تا با ۴2 امتیاز جایگاه خود 
در صدر جدول رده بندی را از سیتی پس 

بگیرد.
آرسنال  فرانسوی  سرمربی  ونگر،  آرسن 
در گفتگویی که با سایت اسکای اسپورت 
داشت به ستایش از عملکرد شاگردانش 
و  پرداخت  خانه  بیرون  دیدار  این  در 
بود.  ما  برای  سختی  بسیار  دیدار  گفت: 
به خوبی نبض بازی را در اختیار گرفتیم 

و بر روی دروازه حریف خطراتی را ایجاد 
روی  بار  چند  نیوکاسل  بازیکنان  کردیم. 
دفاع  شدند.  موقعیت  صاحب  ما  دروازه 
کار  سراسیمه  دقایق  از  بعضی  در  آرسنال 
با  می داد  دست  از  را  خود  نظم  و  می کرد 
این حال اجازه ندادیم که دروازه ما را باز 
کنند و با یک گل به پیروزی رسیدیم. بعد 
از آنکه به گل رسیدیم بر بازی کامال مسلط 

شدیم و تیم برتر میدان بودیم.
را  انگلیس  برتر  لیگ  آرسنال فصل جاری 
ویال  آستون  برابر  بر صفر  با شکست یک 
در ورزشگاه امارات آغاز کرد، شکستی که 
باعث شد صدای اعتراض توپچی ها خیلی 

خیلی  ونگر  شاگردان  اما  شود  شنیده  زود 
سریع به خود آمدند و االن در صدر جدول 
اصلی  شانس های  از  و  هستند  بندی  رده 

قهرمانی به شمار می آیند.
آرسن ونگر معتقد است که هنوز بسیار زود 
او  کرد.  قهرمانی صحبت  درباره  که  است 
گفت: تنها می  توانم این را بگویم که ما به 
خود ایمان داریم و در پایان با نهایت تالش 
و جنگندگی به راه خود ادامه خواهیم داد. 
بازیکنان آرسنال تا االن هر آنچه را که در 
توان داشته اند رو کرده اند با این حال هنوز 
زود  خیلی  و  داریم  پیش  در  طوالنی  راه 

است که درباره قهرمانی صحبت کنیم.
سنت  در  نیوکاسل  برابر  حالی  در  آرسنال 

جیمز پارك به پیروزی رسید که چند روز 
پیش شکست تلخی را برابر منچستر سیتی 
را  بازی  سه  بر   ۶ نتیجه  با  و  شد  متحمل 

واگذار کرد.
ونگر افزود: درست است که برابر 
سنگینی  شکست  سیتی  منچستر 
خوشبختانه  اما  شدیم  متحمل  را 
توانستیم با دو پیروزی پیاپی برابر 
شکست  این  نیوکاسل  و  وستهام 
رضایت  بسپاریم.  فراموشی  به  را 
ما  طرفداران  بین  در  فراگیری 
بازی  دو  در  که  چرا  دارد  وجود 
اخیر خارج خانه خود شش امتیاز 
به دست آوردیم که این نشان می 
آماده  آرسنال  بازیکنان  که  دهد 
هرگونه مبارزه و شرایطی هستند. 
ما می خواهیم تا پایان راه با همین 
بازیکنان  دهیم.  ادامه  جنگندگی 
که  داده اند  نشان  جاری  فصل  در  آرسنال 

آماده بازی برابر هرتیمی هستند.
رقابت های  رده بندی  جدول  در  آرسنال 
امتیاز صدرنشین   ۴2 با  انگلیس  برتر  لیگ 
است. منچستر سیتی با ۴1 امتیاز در جایگاه 
دوم قرار دارد. چلسی هم با ۴0 امتیاز سوم 

است.
هفته بیستم لیگ جزیره چهارشنبه با انجام 
10 دیدار دنبال می شود که در حساس ترین 
از  اولدترافورد  در  منچستریوناتید  بازی 
در  هم  آرسنال  کند.  می  پذیرایی  تاتنهام 
سیتی  کاردیف  از  خود  خانگی  ورزشگاه 

پذیرایی می کند.

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال فرانسه امیدوار 
کریستیانو  به   201۳ طالی  توپ  که  است 

رونالدو برسد.
بازیکن  بهترین  انتخاب  به  بیشتر  هفته  دو 
است.  نمانده  باقی   201۳ سال  در  جهان 
لیونل  و  رونالدو  کریستیانو  ریبری،  فرانک 
به  جایزه  این  کسب  نهایی  نامزد  سه  مسی 

شمار می آیند.
ملی  تیم  سابق  کاپیتان  زیدان،  الدین  زین 
فوتبال فرانسه رونالدو را شایسته کسب توپ 
طالی فوتبال جهان در سال 201۳ می داند. 
و  مارکا  سایت  که  کوتاه  سخنانی  در  زیدان 
کرد  منتشر  اسپانیا  کواترو  تلویزیونی  شبکه 
گفت: امیدوارم که توپ طال به رونالدو برسد.

فرانسویها  ناراحتی  زیدان  اظهارنظر  این  شک  بدون 
دنبال خواهد داشت.  به  را  فرانک ریبری  به ویژه  و 
ریبری که در حال حاضر در دبی امارات به سر می 
برد روز یکشنبه در نشستی خبری به ستایش از زیدان 

پرداخت و او را یک کاپیتان به تمام معنی دانست.
زیادی  خبرهای  روزها  این  که  بازیکنانی  از  یکی 
درباره شایعه جدا شدن او از رئال مادرید به گوش 
تیم  این  پوش  ملی  هافبک  آلونسو  ژابی  رسد  می 
است. زیدان درباره احتمال جدایی این بازیکن گفت: 
در  او  که  امیدوارم  اما  نمی دانم  زمینه  این  در  چیزی 

سانتیاگو برنابئو باقی بماند و به تیم دیگری نرود.
کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی کهکشانیها هم ابراز 

باقی بماند. او  امیدواری کرد که آلونسو در این تیم 
گفت: امیدوارم که آلونسو در تیم بماند. بدون شک 
ما  همه  شد.  خواهد  قدرتمند  رئال  او  بازگشت  با 

خواستار باقی ماندن پرفسور در تیم خود هستیم.
آلونسو  جذب  دنبال  به  شدت  به  که  باشگاه های  از 
مورینیو  ژوزه  را  آن  هدایت  که  است  چلسی  است 
از  یکی  آلونسو  دارد.  برعهده  رئال  سابق  سرمربی 
بود.  مورینیو  دوران  در  رئال  بازیکنان  کلیدی ترین 
سر  پشت  را  خود  درمان  دوران  حاضر  درحال  او 
می گذارد و این احتمال وجود دارد که قراردادش را 
تمدید نکند. پل پوگبا، هافبک فرانسوی یوونتوس به 
عنوان یکی از گزینه های جانشینی آلونسو به شمار 

می آید.

ورزش

جنگ افغانستان نامحبوب...
 درصد افزایش یافته است.

»سی ان ان«  افکارسنجی  مدیر  هوالند،  کیتینگ 
جنگ  که  است  این  بیانگر  ارقام  این  که  کرد  اعالم 
دولت  درگیری های  دیگر  تمامی  به  نسبت  افغانستان 
است.  عمومی  حمایت  میزان  کمترین  دارای  امریکا، 
این درحالی است که در جنگ عراق هیچ گاه میزان 
ویتنام  از ۶۹ درصد و در طول جنگ  بیش  مخالفت 

هیچ گاه بیش از ۶0 درصد نبوده است.
آینده  سال  زمان بندی، طی  طبق جدول  که  در حالی 
تقریبا تمامی نظامیان امریکایی بایستی خاك افغانستان 
خواهان  امریکایی  از  نیمی  از  بیش  کنند،  ترك  را 
از موعد مقرر هستند، در حالی  بیش  بازگشت آن ها 

نظامیان  که  هستند  عقیده  این  بر  درصد   2۵ تنها  که 
این کشور پس از تاریخ تعیین شده نیز باید در خاك 

افغانستان باقی بمانند.
روند  که  معتقدند  پاسخگویان  درصد   ۵7 همچنین 
جنگ برای امریکایی منفی و زیانبار است در حالی که 
تنها یک سوم بر این عقیده اند که کشورشان در حال 

برتری در جنگ افغانستان است.
در  امریکا  آغاز جنگ  زمان  از  که  به ذکر است  الزم 
افغانستان در پاییز 2001، تاکنون بیش از 2۳00 سرباز 
این  کشته شده اند.  این کشور  در  امریکایی  نظامی  و 
درحالی است که امریکا به دنبال امضای یک توافقنامه 
ان  براساس  که  است  افغانستان  با  امنیتی  و  نظامی 
موعد  از  پس  را  خود  نظامی  هزار   10 بتواند  امریکا 

مقرر در پایان 201۴ در این کشور حفظ کند.

که ټاکنې ښې تررسه... 
رسه خپلې  اړیکې ورغوي، له ګاونډیو هېوادونو 

رسه اړیکې تعقیب کړي، د خپلو دښمنانو روښانه 

تعریف وړاندې کړي، نو په هغه حال کې افغانان 

د هر ډول نا امنۍ مخه نیولی يش.

عامه  د  افغانانو  د  زیاتوي،  کوهستانی  ښاغلی 

افغانان حتی د هغو  او  پوهاونې کچه لوړه شوې 

نورو  او  کندهار  هلمند،  له  اوسېدونکیو  سیمو 

والیتونو اوسېدونکي چې د طالبانو اصيل مرکزونه 

تر  طالبانو  د  بیا  دي، چې  نه  دېته چمتو  هم  ول، 

پرې  طالبان  یا  او  وکړي  ژوند  الندې  واکمنۍ 

واکمن يش.

د نومووړي په وینا، که چېرې ملت او د افغانستان 

د  افغانستان  وکړي،  اراده  ګان  نخبه  سیايس 

دا  یوازې  نه  یې  او وضعیت  لور دی  په  پرمختګ 

چې خرابېږي بلکې مخ په ښه کېدو روان دی.

د سیايس چارو دغه شنناندي وویل، که چېرې د 

افغانستان راتلونکی حکومت وغواړي د خلکو په 

ورک  فساد  يش،  تللی  وړاندې  ګام  یو  همکارۍ 

کړي، د حکومت عایدايت رسچینې پياوړې کړي، 

حرکت  درست  او  کړي  نه  انحصار  واک  سیايس 

وکړي دا کار کېدونکی دی.

ښه  حکومت  راتلونکی  چېرې  که  وايي،  هغه 

یوه  چې  دا  یوازې  نه  کړي،  رامنځته  حکومتوايل 

اړیکې   خپلې  رسه  نړۍ  له   ولري،  بودیجه  ميل 

تعامل  رسه  نړۍ  له  او  کړي  ترمیم  او  متعهدې 

وکړي، په دغسې مهال به افغانستان له سولې تېر 

او د ثبات ته به ورسېږي.

د کوهستاين په خربه، خو که راتلونکی ولسمرش 

هم د ولسمرش کرزي په څېر  واک انحصار کړي، 

سیاست د ولسمرش کرزي د حکومت په څېر دوام 

وکړي، اقتصادي، د نشه يي توکیو او سیاست مافیا 

څارنه   ترې  ټولنه  واله  نړۍ  ورکړي،  السونه  رسه 

وکړي او تقویه یې کړي او افراطیت د الې په توګه 

د راتلونکې لپاره وسايت؛ نو هېڅ شک نشته چې 

موږ به یوه ښه راتلونکې په  مخ کې ولرو.

شننونکی  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

افغانستان  چې  دی  باور  دې  په  هم  وثیق  میاګل 

پرمختګ لور ته روان دی.

په  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  هغه 

افغانستان کې فساد، مصلحتي حکومت، د طالبانو 

شتون،  کمزورې اداره، د ګاونډیانو السوهنې او له 

اړیکو کې شته ستونزې المل شوي  په  نړۍ رسه 

چې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې 

کړي دي.

ښې  ټاکنې  راتلونکې  چېرې  که  وايي،  نوموړی 

رایه  لپاره  ولسمرش  ښه  یوه  د  خلک  يش،  تررسه 

ورکړي او سامل حکومت رامنځته يش، افغانستان 

خپلې شته السته راوړنې ساتلی يش؛ خو په دې 

رشط چې نړۍ والې اقتصادي او سیايس مرستې 

دوام پیدا کړي.

په  له دې چې  اند دی، رسه  دې  په  وثیق  ښاغلی 

افغانستان کې ډېرې پروسې او مسالې بنسټیزې نه 

شوې او افغانستان له اقتصادي، پوځي او سیايس 

پلوه په خپلو پښو ونه درېده؛ که چېرې نړۍ وال 

بیا  يش  بندې  مرستې  نړۍ  د  او  ووځي  ځواکونه 

افغانستان د خپلو السته راوړنو توان نه لري.

داده چې  مهمه خربه  بله  کړه،  زیاته  راز  دغه  هغه 

اوس افغانان پوه يش او په هېڅ صورت نه غواړي 

که چېرې  ته وګرځي،  تجربو  ترخو  پخوانیو  چې 

راتلونکی حکومت سمه حکومتويل رامنځته او له 

نړۍ رسه په دقت خپلې اړیکې تنظیم کړي؛دا هیله 

مندي پیدا کېږي چې افغانستان د پرمختګ لور ته 

روان دی.

ونگر: 

تا آخرین ثانیه ها می جنگیم
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وضعیت  ساالنه  گزارش  )نی(  آزاد  رسانه های  حامی  سازمان 
خبرنگاران در افغانستان را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که در سال 201۳، هفتاد و شش مورد 
خشونت با خبرنگاران صورت گرفته است.

در این سال، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش 
خبرنگار   2۶ و  کوب  و  لت  خبرنگار   ۳۴ بازداشت،  خبرنگار 

تهدید و توهین شده اند.
و  عادی  شهروندان  دولتی،  کارمندان  طالبان،  نی،  گزارش  در 
مسئوالن بخش خصوصی عامالن این خشونت ها معرفی شدند.
نی  دفتر  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  اهلل  صدیق 
 ۶۹ افغانستان  در   2012 سال  در  خشونت  موارد  که  می گوید 

مورد بود.
بانو سمانی دنیا ذاکری که در یکی از رسانه های محلی والیت 
پروان افغانستان کار می کرد یکی از خبرنگاران قربانی در سال 

201۳ بوده است.
نی می گوید که او به شکل مشکوکی به قتل رسید. خانواده اش 
تاکید  اما همکارانش  گاز گرفتی خفه شده  اثر  بر  که  می گوید 
دارند بانو سمانی برای ترك کار از سوی خانواده اش زیر فشار 

بوده است.
پرونده قتل بانو سمانی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

محسن هاشمی کارمند رادیوی محلی کاپیسا خبرنگار دیگری 
بود که توسط خانواده اش به قتل رسیده و جسدش از یک چاه 

به دست آمده است.
در گزارش نی آمده که خانواده آقای هاشمی با کار او مخالف 
بودند. در دادگاه ابتدائیه دو برادر او مجرم شناخته شد اما در 
دادگاه بعدی آنها تبرئه شدند. این پرونده نیز زیر بررسی مجدد 

قرار دارد.
سومین  آباد  جالل  شهر  محلی  رادیوی  خبرنگار  مزمل  آقای 

خبرنگار قربانی در 201۳ بوده است.
ناشناس ربوده شده و  افراد  او توسط  آمده که  در گزارش نی 
بیست روز بعد، جسدش در والیت قندوز به دست آمده است.
سازمان نی از مقامات عدلی و قضایی خواسته که به پرونده های 

قتل خبرنگاران به صورت جدی رسیدگی کنند.
خشونت با خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته

قتل: سه مورد _ ۵0 درصد افزایش
زخمی: هفت مورد _ 22 درصد کاهش

بازداشت: شش مورد _ صد درصد افزایش
لت و کوب: ۳۴ مورد _ 7۹ درصد افزایش

تهدید و توهین: 2۶ مورد _ 27 درصد کاهش
با  رسانه ها  مالکان  خشونت  را  نی  سازمان  گزارش  از  بخشی 

خبرنگاران تشکیل داده است.
آمده که مشکالت درونی رسانه ها در سال 201۳  در گزارش 
به شدت ادامه داشته و قراردادهای رسانه ها به ویژه رسانه های 
تصویری در مغایرت با قانون کار افغانستان عقد گردیده است.

برکناری خودسرانه و بی دلیل خبرنگاران، محرومیت از حقوق 
کارمندی و اعمال نفوذ غیرمعیاری صاحبان رسانه ها در کارهای 
خبرنگاری از مهمترین مشکالت درونی رسانه ها خوانده شده 

است.
اشتغال  مقرره  زودتر  چه  هر  باید  که  کرده  تاکید  نی  سازمان 
تصویب شود و وزارت اطالعات و فرهنگ در همچو موارد از 

حقوق خبرنگاران حمایت کند.
مشکالت قانونی رسانه ها در 201۳

نی می گوید که تأثیرگذاری رسانه ها برای اصالحات در سالی که 
گذشت، حدود دو تا سه درصد بوده و علت اصلی آن پردازش 

کم به گزارش های تحقیقی از سوی رسانه ها بوده است.
مسووالن نی به این باور هستند که تصویب نشدن مسوده قانون 

دسترسی به اطالعات علت اصلی این کم کاری رسانه ها است.
همچنان در گزارش نی از رسیدگی مستقیم دادستانی افغانستان 
به قضایای خبرنگاران انتقاد شده و دلیل آن فعالیت غیرقانونی 

کمیسیون بررسی تخطی رسانه ای خوانده شده است.
به اساس قانون جدید رسانه ها، شکایت از خبرنگاران و رسانه ها 
در  آنها  و  شود  ارجاع  همگانی  رسانه های  کمیسیون  به  باید 

صورت مشاهده مورد جرمی، آن را به دادستانی بسپارند.
تاکید  قانون رسانه ها  به عملی شدن  این مشکل  برای حل  نی 
کرده است. کمیسیون بررسی تخطی رسانه یی در این قانون از 

بین رفته است.
پارلمان، رئیس  به تعطیلی های زمستانی  با توجه  نی نوشته که 
جمهوری باید مسوده قانون دسترسی به اطالعات را به شکل 
سند تقنینی توشیح کند و شورای ملی کشور باید این قانون را 

قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب کند.
در حال حاضر در افغانستان 100 تلویزیون، 200 رادیو، 200 

رسانه چاپی و 12 خبرگزاری فعالیت دارند.

افغانان نه غواړي شا تګ وکړيوضعیت خبرنگاران افغانستان در 2013

که ټاکنې ښې تررسه يش افغانستان خپلې السته راوړنې ساتلی يش
د  امریکا  د  شننونکي  یوشمېر  چارو  سیايس  د 

ته  رپوټ  شوي  خپاره  وروستي  ادارې  څارګرې 

په اشارې وايي، چې افغانستان د پرمختګ په لور 

ته  تجربو  ترخو  پخوانیو  به  او هېڅکله  روان دی 

ونه ګرځي.

امریکايي  ورځپاڼې  پوست  واشنګټن  ورځ  تېره 

د وړاندي  استخباراتو  د  د دې هېواد  ته  ولسمرش 

شوي رپوټ جزیات خپاره کړل، چې په کې ویل 

شوي ول افغانستان به تر ۲۰۱۷ کاله پورې خپلې 

السته راوړنې له السه ورکړي.

چېرې  که  وايي،  شننونکي  چارو  سیايس  د  خو 

وررسه  مرستې  نړۍ  د  او  يش  تررسه  ښې  ټاکنې 

السته  ټولې  خپلې  افغانستان  نو  کړي  پیدا  دوام 

پرمختګ  بلکې  يش  ساتل  چې  یوازې  نه  راونې 

هم کوي.

جاوېد  شننونکی  چارو  پوځي  او  سیايس  د 

کلنی  استخباراتو  د  امریکا  د  وايي،  کوهستانی 

رپوټ خپلې ځانګړنې او کمزورۍ لري او ال تر 

اوسه ډېر وخت شته چې دغه کمزورۍ په نښه او 

له منځه الړې يش.

د هغه په وینا، تر ۲۰۱۷ کال پورې شته اندېښنې 

له  دریځ،  د  افغان حکومت  د  اوسنیو رشایطو،  د 

امریکا، ناټو او افغانستان ترمنځ د شته ستونزو او 

افغانستان کې د پراخ فساد د شتون زېږنده ده  په 

چې د راتلونکې په اړه په حقیقت کې یوه سرته بې 

غوري او ناغېړي ده.

ورځپاڼې  ماندګار  له  چې  کوهستاين  ښاغيل  

رسه یې خربې کولې زیاته کړه، په دې برخه کې 

پاکستان  د  ډول  ځانګړي  په  هېوادونو  ګاونډیو  د 

السوهنې، د وسله والو طالبانو شتون، د ترهګرۍ 

د ځالو د نه ملنځه وړلو په ځانګړي ډول په شاميل 

افغان  د  همدرانګه  کې،  وزیرستان  سوېيل  او 

امنیتي ځواکونو په لیکو کې کمزوری مدیریت دا 

را  بیا ځان  به  پیدا کوي، چې دښمن  را  اندېښنې 

منسجم کړي او واک ته به ورسېږي.

په  افغانستان  که چېرې  ده  دا  مهمه  وینا،  په  ده  د 

سوله ییز او ښه ډول رسه سیايس واک ولېږدوي، 

پنځوس  له  اقل  ټاکنې تررسه يش، حد  یانې ښې 

او  واخيل  برخه   کې  ټاکنو  په  افغانان  ډېر  سلنې 

او  ورکړي  مرشوعیت  ته  حکومت  راتلونکي 

همدغه  وکړي،  مالتړ  نه   نظام  سیايس  خپل  له 

سیايس نظام بیا له نړۍ...              ادامه صفحه 6

نتایج جدیدترین نظرسنجی سراسری در امریکا نشان 
زیر 20  به  افغانستان  از جنگ  کاهش حمایت  دهنده 

درصد و مخالفت ۸2 درصدی با تداوم آن است.
به گزارش شبکه سی ان ان، با افت میزان حمایت افکار 
که  جنگ  این  افغانستان،  در  جنگ  تداوم  از  عمومی 
پیش از این رکورد طوالنی ترین جنگ تاریخ این کشور 
در  نامحبوب ترین جنگ  عنوان  به  می کشید،  یدك  را 

طول تاریخ امریکا شناخته شد.
و  »سی ان ان«  توسط  مشترکا  که  نظرسنجی  این  نتایج 
است  این  بیانگر  است  شده  انجام  »او آر سی«  مؤسسه 
نظامیان  که  هستند  این  خواستار  امریکایی ها  اکثریت 
خود  کشور  به   201۴ دسمبر  از  پیش  کشور  این 

بازگردند.
از بین پاسخگویان، تنها 17 درصد از تداوم این جنگ 

در  که  است  درحالی  این  کرده اند،   حمایت  ساله   12
دسمبر 200۸ این میزان ۵7 درصد بوده است. در مقابل 
 ۴۶ از  نیز  جنگ  و  درگیری  تداوم  با  مخالفت  میزان 
درصد به ۸2...                             ادامه صفحه 6

سی ان ان:
جنگ افغانستان نامحبوب ترین جنگ در تاریخ 

امریکا است


