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اسامه بن الدن در پناه آی اس آی بود
سازمان  کرد،  ارایه  تروریسم  از  بوش  زمان  در  امریکا  که  تعریفی  مبنای  بر 
کستان، مصداق روشن تروریسم است. بوش پس از حادثه  استخبارات نظامی پا
که القاعده یک سازمان تروریستی است و  گفته بود  تروریستی یازدهم سپتامبر 
که به القاعده و رهبران آن پناه می دهد هم تروریست است.  هر سازمان یا دولتی 
به  و  کرد  به طالبان حمله  ایاالت متحده  ارتش  که  بود  تعریف  براساس همین 
به  آی اس آی  که  است  شده  روشن  دیگر  حاال  داد.  پایان  آنان  کمیت  عمرحا
کرد و به اسامه بن الدن پناه داد.  کستان چتر حمایتی ایجاد  سازمان القاعده در پا
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گفتگو های صلح جای خالی زنان در 

در دومین روز دادگاه متهمان قتل فرخنده:
کابل به دادگاه حاضر شد فرمانده امنیه 
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چرا کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی 
پایین است؟

6

وز آزادی مطبوعات هدیه حکومت در ر

حکم جلب چهار روزنامه
2

بیش از پنجاه درصد خشونت ها علیه خبرنگاران 
گزارش نمی شود

3

آزادی بیان
در چنبره محدودیت

و  رسانده اند  را  خود  صدای  افغانستان  مناطق  ناامن ترین  در  حتا  رسانه ها 
کنند. با این حال در  توانسته اند بخش عمده ای از افکار عمومی را مدیریت 
کیفی ما با مشکالت عدیده ای روبه رو هستیم. رسانه ها در طول این  عرصه 
که بر روند آزادی  چهارده سال همیشه با سد ها و بن بست هایی مواجه شدند 
افغانستان  در  چالش ها  عمده ترین  از  یکی  است.  گذاشته  سوء  تاثیر  بیان 
علیه  ازدیاد  به  رو  خشونت های  و  امنیتی  تهدیدات  بیان  آزادی  عرصه  در 

خبرنگار و خود رسانه ها است.  4

تالش سناتوران برای بازنگری پیمان امنیتی 

افراد  گزینش  مصروف  ملی  وحدت 
به مقام های دولتی هستند و توجهی 

کشور ندارند. به وضعیت امنیتی 
در  بدخشان  سناتور  کبری،  ا گاللی 
دولت  که  گفت  نیز  سنا  مجلس 
امریکا بر بنیاد موافقتنامه ی امنیتی در 
زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی 

افغانستان اقدام نکرده است.
امنیتی  نیروهای  وی،  گفته ی   به 
هوایی  و  به سالح های سنگین  کشور 
و  سالح  چنین  کنون  تا اما  دارند  نیاز 
امنیتی  نیروهای  تجهیزاتی در اختیار 

کشور قرار نگرفته است.
ملی  شورای  اعضای  که  گفت  وی 
بهبود  هدف  به  انتقاد ها  وجود  با 
پیمان  به  کشور  امنیتی  وضعیت 

امنیتی با امریکا رای تایید دادند.
است  باور  این  به  مجلس  عضو  این 
که با حضور مشاور امنیت ملی مساله 

با  امنیتی  پیمان  تطبیق  چگونگی 
اعضای  و  شده  مشخص  امریکا 
تصمیم  آن  از  پس  ملی  شورای 

بگیرند.
مشاور  از  سنا  مجلس  این حال،  با 
امنیتی ملی خواست تا روز سه شنبه 
برای توضیح چگونگی تطبیق پیمان 
در  و حضور داعش  امریکا  با  امنیتی 
حضور  مجلس  این  به  افغانستان، 

یابد.
اتمر  حنیف  می رفت  انتظار  آن که  با 
مشاور امنیتی ملی و والی پکتیکا در 
ملی  امنیت  شورای  شدن  متهم  مورد 
خانواده های  به  پول  پرداخت  به 
یکشنبه  روز  نشست  به  داعش 
به  اما  یابند  حضور  نیز  سنا  مجلس 
از  پکتیکا  والی  عذرخواهی  دلیل 
در  بحث  سنا  مجلس  گفته هایش، 

این مورد را منتفی دانست.

کشور  کابل: مجلس سنای  8صبح، 
امنیتی  موافقتنامه ی  روی  بازنگری 
پایان  از  پس  به  را  واشنگتن  کابل- 
در  ملی  امنیتی  مشاور  توضیحات 
به  امریکا  تعهدات  چگونگی  مورد 

کرده است. افغانستان موکول 
مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
سنا، سناتوران از تطبیق نشدن پیمان 
کرده و شماری  امنیتی با امریکا انتقاد 
شورای  سوی  از  امنیتی  پیمان  لغو  بر 

کردند. کید  ملی تا
گیانوال، سناتور پکتیکا  جمعه الدین 
در مجلس سنا با اشاره به افزایش نا 
کشور  امنی ها در بخش های مختلف 
کشورهای  که باید با نمایندگان  گفت 
عضو ناتو و امریکا در مورد چگونگی 
امنیتی  موافقتنامه های  تطبیق  عدم 

کنند. گفتگو 
حکومت  رهبران  وی،  گفته ی  به 
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زنگ اول


هديه وزارت اطالعات و فرهنگ براى رسانه هاى 
آزاد در روز جهانى آزادى مطبوعات، نامه هاى 
از  برخى  پيش  فرهنگ مدتى  بود. وزارت  جلب 
اين  كرد.  اعالم  ممنوع الخروج  هم  را  كتاب ها 
در  را  كشور  رسانه اى  جامعه  نگرانى  اقدامات 
در كشور  و رسانه ها  بيان  آزادى  آينده  مورد 
رسانه ها  و  بيان  آزادى  است.  كرده  بيشتر 
دست آورد ممتاز سيزده سال اخير كشور است. 
آزادى بيان و رسانه ها در افغانستان، در سطح 
منطقه بى نظير است. مردم افغانستان بيشتر از 
رسانه ها  به  دولتى،  نهاد هاى  و  سياستمداران 
قانونى  يمن  به  كه  رسانه ها  اين  دارند.  اعتماد 
آمدند،  ميان  به  كشور  در  بيان  آزادى  شدن 
منشاى تغييرات بزرگ شدند. هر نوع تالش براى 
ايجاد فضايى  يا  محدودسازى آزادى رسانه ها 
كه در آن روزنامه نگاران احساس امنيت نكنند، 
با مخالفت مردم افغانستان مواجه مى شود. ما 

طرفدار نشرات مخالف قانون نيستيم. 
همگانى،  رسانه هاى  قانون  و  اساسى  قانون 
را  رسانه اى  فعاليت هاى  قانونى  چارچوب 
مشخص كرده اند. همه رسانه ها خود را موظف 
از  فرهنگ  وزارت  مى دانند.  قوانين  رعايت  به 
رسانه اى  تخطى هاى  بررسى  كميسيون  نشانى 
است.  فرستاده  جلب  روزنامه ها  از  برخى  به 
قانونى  مبناى  و  جايگاه  هيچ  كميسيون  اين 
تخطى هاى  به  رسيدگى  سازوكار  ندارد. 
بسيار  همگانى  رسانه هاى  قانون  در  رسانه اى 
واضح پيش بينى شده است. وزارت اطالعات و 
فرهنگ بايد در قدم اول سازوكار رسيدگى به 
قانون  در  كه  گونه  آن  را  رسانه اى  تخطى هاى 
از  بعد  و  كند  عملياتى  است،  شده  پيش بينى 
وحدت  حكومت  سران  كند.  شكايت  رسانه ها 
ملى بايد آزادى بيان و رسانه ها را حمايت كنند. 
دوران  در  اجرايى،  رييس  و  رييس جمهور 
از  كه  بودند  كرده  تعهد  انتخاباتى  كارزارهاى 
آزادى بيان و رسانه ها حمايت مى كنند. حكومت 
اعالم كرده است كه در هر نوع توافق سياسى 
خط  رسانه ها  آزادى  هم،  جنگ  ختم  براى 
اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  است.  قرمزش 
بايد به اين تعهدات عمل كنند و اجازه ندهند كه 
كسى از نشانى يك نهاد دولتى، براى رسانه ها 
خط و نشان بكشد. دولت افغانستان تعهداتى هم 
بيان  آزادى  از  حفاظت  دارد.  جهانى  جامعه  به 
از  بخشى  اساسى شهروندان كشور،  و حقوق 
جهانى  جامعه  به  افغانستان  بين المللى  تعهدات 

است. 
باشد،  تعهد  اين  از  تخطى  كه مصداق  اقداماتى 
منفى  تاثير  افغانستان  به  جهانى  كمك هاى  به 
جهان  كمك هاى  به  افغانستان  مردم  مى گذارد. 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  دارند.  نياز جدى 
واقعيت  اين  بايد  دولتى  نهاد هاى  متوليان  همه 
رسانه ها  با  برخورد  در  و  بگيرند  نظر  در  را 
موضع گيرى هاى  نگهدارند.  را  احتياط  جانب 
براى  تالش  و  رسانه ها  برابر  در  احساساتى 
مصداق  رسانه اى  فعاليت هاى  محدودسازى 
تخطى از قانون، تعهدات بين المللى و آرمان هاى 
دولتى،  مقام هاى  همه  است.  افغانستان  مردم 
نفوذ  صاحب  شخصت هاى  و  سياستمداران 

كشور بايد اين نكته را در نظر داشته باشند. 

آزادى بيان خط قرمز است
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از  مطبوعات  آزادى  جهانى  روز  در  درست 
عنوانى  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  آدرس 
چهار روزنامه حكم جلب فرستاده شده است. 
روزنامه هاى 8صبح، ماندگار، اطالعات روز و 
جامعه باز اين حكم نامه را دريافت كرده اند. 
در اين حكم امضاى معاون كميسيون بررسى 
شكايات و تخلف هاى رسانه اى ديده مى شود. 
اين كميسيون در زمان حكومت آقاى كرزى 
يك  براساس  رسانه ها  قانون  موجوديت  در 
تعداد  سال  چند  طى  و  گرفت  شكل  فرمان 
معرفى  سارنوالى  به  را  رسانه ها  از  زيادى 
ديدار  در  عبداهللا  داكتر  قبل  ماه  يك  كرد. 
نهاد  اين  كه  داد  وعده  رسانه ها  مسووالن  با 
گذشت  با  اما  كرد،  خواهد  لغو  زودى  به  را 
نگرفته  صورت  اقدامى  هنوز  تا  ماه  يك 
زيادى  اقدام هاى  اخير  ماه هاى  طى  است. 
رسانه ها  فعاليت هاى  كردن  محدود  به منظور 
سخنگويان  كردن  منع  است.  گرفته  صورت 
و  خشونت ها  افزايش  رسانه ها،  با  مصاحبه  از 
نهاد  افغانستان در گزارش  پله اى  سقوط يك 
خانه ى آزادى، همه نشان از عقب گرد كشور 

در عرصه آزادى بيان دارد. 
مورد خشونت  طى سال گذشته حداقل 105 
رهبران  است.  شده  ثبت  خبرنگاران  عليه 
و  انتخابات  ملى در جريان  حكومت وحدت 
بعد از آن تعهد خود را در حمايت از آزادى 
بيان اعالم كرده اند، اما در عمل تا اكنون گامى 
براى عملى شدن قانون دسترسى به اطالعات 
در  روزنامه  چهار  جلب  است.  نشده  برداشته 
براى  را  خطر  زنگ  مطبوعات،  آزادى  روز 
به صدا آورده  بيان  رسانه هاى آزاد و آزادى 
قانون  و  اساسى  قانون  در  بيان  آزادى  است. 
رسانه ها تضمين شده است. آزادى بيان اكنون 
از حمايت قوى  و  بدل شده  فرهنگ  به يك 
مردم برخوردار است. اما متاسفانه اين ارزش 
پا  زير  حكومت  در  حلقه ها  برخى  سوى  از 
شده و برخى در صدد اعمال محدوديت عليه 

رسانه ها مى باشند.

عبداهللا عبداهللا رييس اجرايى حكومت وحدت 
ملى، در سفر به قندهار و هرات، واليان جديد 

اين دو واليت را معرفى كرد.
آقاى عبداهللا صبح روز يكشنبه به قندهار رفت 
را  اين واليت  والى جديد  همايون عزيزى  و 

معرفى كرد.
در  او همچنين  بخدى،  از خبرگزارى  نقل  به 
به  را  رحيمى  آصف  محمد  هرات،  به  سفر 

عنوان والى اين واليت معرفى مى كند.
همايون عزيزى و محمد آصف رحيمى، هفته 
گذشته از سوى رييس جمهور غنى به عنوان 

واليان قندهار و هرات معرفى شدند.
اجرايى  رييس  عبداهللا،  عبداهللا  اين  از  پيش 
از  پس  كه  بود  گفته  ملى  وحدت  حكومت 
گرفتن راى اعتماد وزرا از مجلس، والى هاى 
جديد معرفى مى شوند اما به گفته برخى منابع، 
اختالفات ميان رييس اجرايى و رييس جمهور 
تاخير مواجه  با  اين كار  باعث شده است كه 

شود.
اكثر واليت ها توسط سرپرستان اداره مى شوند 
تا  شده  باعث  مساله  اين  ناظران،  گفته  به  كه 
اين  در  مرج  و  هرج  و  بيكارى  ناامنى،  ميزان 

واليت ها افزايش يابد.

هديه حكومت در روز آزادى مطبوعاتنگرانى كميته بين المللى سليب سرخ از تلفات غيرنظاميان

حكم جلب چهار روز نامه

والى هاى هرات و قندهار 
معرفى شدند

دومينيك  كابل:  8صبح، 
بين المللى  كميته  رييس  ستلهارت 
افغانستان  به  سفر  در  سرخ،  سليب 
غيرنظاميان  افزون  روز  تلفات  از 
نگرانى  ابراز  شديدا  كشور  در 
به  نيازمندى ها  كه  مى گويد  كرده 
افغانستان  در  بشرى  كمك هاى 

افزايش يافته است.
براساس اعالميه اى كه از سوى اين 
ستلهارت  آقاى  شده،  منتشر  كميته 
گفته است كه كاهش تعهدات در 
از غيرنظاميان در  به حفاظت  رابطه 

افغانستان، ناراحت كننده است.
سفرش  در  ستلهارت  دومينيك 
عميقا  «ما  است:  گفته  افغانستان  به 
چند  در  حمالت  افزايش  نگران 
تلفات  هم چنين  و  گذشته  هفته 

وارده به مردم افغانستان هستيم.
رييس كميته بين المللى سليب سرخ 

دو  به  نزديك  حمله  به  اشاره  با 
هفته پيش در شهر جالل آباد مركز 
واليت ننگرهار كه در آن بيش از 
يك صد و سى نفر كشته و زخمى 
شدند، گفته است كه اين حمله به 
عنوان زنگ خطر پنداشته مى شود.

دومينيك ستلهارت همچنين نسبت 
به افزاش نيازمندى ها به كمك هاى 
نگرانى  ابراز  افغانستان  در  بشرى 

«نيازمندى هاى  مى گويد:  كرده 
نيافته  كاهش  افغانستان  در  بشرى 
شاهد  ما  است.  يافته  افزايش  بلكه 

شدت درگيرى ها هستيم.»
رييس كميته  بين المللى سلب سرخ 
سازمان هاى  و  نهادها  از  هم چنين 
خواسته  كمك كننده  بين  المللى 
افراد  به  بشرى  كمك هاى  براى  تا 

نيازمند در افغانستان متعهد باشند.

روال غنى: 
براى ساخت زيربناها به راهنمايى جامعه جهانى نياز داريم 

بانوى اول افغانستان مى گويد، زمان 
براى ساخت زيربناها در كشور فرا 
رسيده و به همين دليل به راهنمايى 

و حمايت بين المللى نياز است.
در  نشست  يك  در  غنى  روال 
افغانستان  وزارت خارجه گفته كه 
دوام  زيربنا،  سيستم  ايجاد  به 
راهنمايى  و  بين المللى  كمك هاى 

جامعه جهانى ضرورت دارد.
خانم  آزادى،  راديو  گزارش  به 
جامعه  تا  است  غنى گفت، ضرور 
و  تشويق  را  افغان ها  بين المللى 
به  را  رهبرى  خود  تا  كند  كمك 

عهده گرفته و پيشرفت نمايند.
كه  بگويم  «مى خواهم  گفت:  او 
و  ترغيب  را  ما  تا  داريم  نياز  ما 
تشويق كنيد و بگذاريد كه ما امور 
خويش را خود به پيش ببريم. زيرا 
خود  كار  صاحب  ما  زمانى كه  تا 
را  كارى  كدام  نمى توانيم  نشويم، 
انجام دهيم. اما به شما نياز داريم و 

نقش شما خيلى اهميت دارد.»
بين المللى  جامعه  از  غنى  خانم   
اين  در  را  افغانستان  تا  خواست 

مرحله حساس تغيير تنها نگذارند.

امريكا خانم روال  تايم  اخيرا مجله 
فهرست صد شخصيت  را در  غنى 
او  به  و  داد  قرار  جهان  نفوذ  با 
رهبرى  هيات  افتخارى  عضويت 
 – افغان  زنان  مشترك  شوراى 

امريكا را داد.
مى كند  تالش  گفت،  غنى  خانم 
گوش  به  را  افغان  زنان  صداى  تا 
جهانيان برساند و در حل مشكالت 

آنها كار كند.
خليل  حكمت  اين،  با  همزمان 
وزارت  سياسى  معاون  كرزى 
افزايش نقش  خارجه مى گويد كه 
زنان در امور اجتماعى و اقتصادى 
كارى  اولويت هاى  در  كشور 
گفت:  وى  دارد.  قرار  حكومت 

و  حفظ  به  افغانستان  «حكومت 
و  عمل  در  زنان  حقوق  مصونيت 
امور  وزارت  است.  متعهد  گفتار 
خارجه افغانستان در آينده نزديك 
حيث  به  را  افغان  رسيده ى  زنان 
سفيران سفارت خانه هاى افغانستان 
وزارت  اين  كرد.  خواهد  تعيين 
سرگرم تكميل پالن عمل ملى بوده 
سازمان   1325 شماره  قطعنامه  تا 
امنيت  ملل متحد در مورد صلح و 

براى زنان، عملى شود.»
اضافه  خارجه  وزير  سياسى  معاون 
كرد كه هيچ موافقت نامه، پيمان و 
دست آوردهاى  نمى تواند  قرارداد 
سال  سيزده  طول  در  افغان  زنان 

گذشته را پايمال نمايد.

صد ها تن در سرپل براى تامين امنيت خود مسلح شدند

صدها نفر در واليت سرپل در شمال 
راه هاى  امنيت  تامين  براى  كشور 
بلخاب،  ولسوالى هاى  ميان  ارتباطى 
اين  مركز  و  سانچارك، گوسفندى 

واليت سالح به دست گرفته اند.
مقام هاى محلى مى گويند شمار اين 
افراد به بيش از پنج صد تن مى رسد.

مخالفان  مى گويند  امنيتى  مسووالن 
ولسوالى هاى  راه  مسير  مسلح دولت 
ناامن  را  سانچارك  و  بلخاب 

كرده اند.
بى بى سى  به  سرپل  واليت  ساكنان 
گفته اند كه وضع امنيتى در اين مسير 
از چند ماه به اين سو بدتر شده و اين 

امر سبب شده تا آنها خود دست به 
كار شوند.

نفر  پنج صد  اين  كه  گفته اند  آنها 
مسلح  ناامنى  عوامل  با  مقابله  براى 

شده اند.
فرمانده  گلبهارى،  نورحبيب 
اين «خيزش  پوليس سرپل مى گويد 
نيروهاى  با  هماهنگى  در  مردمى»، 

امنيتى صورت گرفته است.
آقاى گلبهارى گفت: «مردم به خاطر 
اين كه هميشه در مسير راه ها اذيت 
سانچارك  بلخاب،  مردم  مى شدند، 
عليه  را  خود  حركت  گوسفندى  و 

دشمن آغاز كرده اند.»
واليت هاى  از  سرپل  اين  از  پيش 
شمرده  افغانستان  شمال  در  آرام 
سو  اين  به  چندى  از  اما  مى شد، 
ناامن  اين واليت  ارتباطى  جاده هاى 

ACKUشده است.
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افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه 
می،  ماه  سوم  مناسبت  به  خود  ساالنه  گزارش  انتشار  با 
از  بیشتر  که  می گوید  مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز 
گزارش  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  موارد  درصد  پنجاه 

نمی شود.
این موسسه هم چنین با انتشار نتیجه یک نظرسنجی تازه 
خبرنگاران،  علیه  خشونت ها  اعمال  چگونگی  مورد  در 
می گوید در مواردی خبرنگاران زن در نهادهای رسانه ای 

مورد آزار و اذیت های جنسی قرار می گیرند.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه 
به  که  مراسمی  در  ثور،  سیزدهم  یک شنبه،  روز  »نی«، 
گرامیداشت از سوم ماه می، روز جهانی آزادی  مناسبت 
نهادهای  از  دیگری  شمار  و  نهاد  این  توسط  مطبوعات 
گفت  صنفی و حامی حقوق خبرنگاران برگزار شده بود، 
این که  به دلیل  می دهد  نشان  موسسه  این  تازه  تحقیقات 
صورت  درست  رسیدگی  خبرنگاران  شکایت های  به 
خودداری  آن  کردن  مطرح  از  خبرنگاران  نمی  گیرد، 
این  مساله  »مهم ترین  گفت:  توحیدی  آقای  می کنند. 
که رقم خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از  آنچه  است 

که ما اعالم می کنیم.« هست 
که  افزود  »نی«  موسسه  در  رسانه ها  دیده بان  مسوول 
رسانه ها،  در  زن  خبرنگاران  علیه  جنسی  خشونت های 
از یافته های دیگر تحقیقات تازه این نهاد حامی حقوق 
خبرنگاران است. به گفته ی او، این نوع خشونت ها پیش 
گفت:  توحیدی  صدیق اهلل  بود.  نشده  مطرح  این  از 
»بحث دیگر در این سروی بحث خشونت های جنسیتی 
مورد  وقتی  مختلف  رسانه های  در  زن  همکاران  است. 
مسایل  این  کم تر  می گیرند،  قرار  جنسیتی  خشونت های 
جامعه  حقایق  از  یکی  مساله  این  اما  می کنند.  مطرح  را 
گاهی  که  است  این  سوم  بحث  است.  خبرنگاری 
همکاران و خبرنگاران ما در درون سازمان و نهاد خودشان 
که بسیاری از این موارد را به  مورد خشونت قرار می گیرند 
کسی هم مطرح نمی کنند. دلیل  ثبت نمی رسانند و با هیچ 
خبرنگاران  این که  به خاطر  و  است  روشن  هم  مساله  این 
کردن این  کنند و بی کار نشوند، از مطرح  کارشان را حفظ 

خشونت ها خودداری می کنند.«
مورد  در  »نی«  موسسه  نظرسنجی  نتیجه  هم چنین 
نشان  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  اعمال  چگونگی 
خشونت های  با  افغانستان  در  خبرنگاران  که  می دهد 
روحی  و  جنسی  حقوقی،  فزیکی،  جمله  از  متعددی 
خشونت  از  خبرنگاران  از  درصد  بیست ونه  مواجه اند. 
روانی،  خشونت های  از  درصد  چهل وهفت  فزیکی، 
نزدیک به پنج درصد از خشونت های جنسیتی و هجده 

درصد دیگر هم از خشونت های حقوقی خبر داده اند.
تحقیقات  این  نتیجه  توحیدی،  صدیق اهلل  به گفته ی 
که نزدیک به پنجاه درصد از خبرنگاران  نشان می دهد 
هم  درصد  سیزده  به  نزدیک  و  دولتی  منسوبان  توسط 
گرفته اند.  قرار  خشونت  مورد  رسانه ها  مسووالن  توسط 
نزدیک به نوزده درصد دیگر از خبرنگاران از تهدیدهای 
که  گفته اند  هم  دیگر  درصد  بیست  و  داده  خبر  طالبان 
افراد مختلفی آنان را مورد تهدید و خشونت قرار داده اند.
که  ارقامی  و  آمار  براساس  که  گفت  صدیق اهلل توحیدی 
سوم  تا   2014 سال  می  ماه  سوم  از  »نی«  موسسه  توسط 
مورد   105 شده،  جمع آوری  میالدی  جاری  سال  می  ماه 
گرفته است. به گفته ی  خشونت علیه خبرنگاران صورت 
آقای توحیدی، چهار مورد قتل خبرنگاران نیز شامل این 

موارد می شود.
که از سوم ماه می سال 2013 تا سوم  این در حالی است 
ماه می سال 2014 میالدی، در مجموع هفتادوهشت مورد 

خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود.

قتل  عامالن  کمه  محا روز  دومین  کابل:  8صبح، 
رییس  و  کابل  امنیه  فرمانده  حضور  با  فرخنده 
شد.  آغاز  فرماندهی  این  جنایی  تحقیقات 
کابل به محکمه  عبدالرحمان رحیمی، فرمانده امنیه 
که به عنوان یک پولیس به او  که به تمام وظایفی  گفت 
کرده است اما او خاطرنشان  سپرده شده درست عمل 
کار  که دیگر »کار از  کرد زمانی از حادثه قتل خبر شد 

گذشته بود و فرخنده زنده نبود.«
که تمام متهمان قضیه به جرم شان  گفت  سارنوال قضیه 
که  کرده اما در محضر محکمه تالش می کنند  اعتراف 
یک  دیروزی  جلسه  در  کنند.  ثابت  بی گناه  را  خود 
به  و  کرده  زندگی  عربستان  در  که  افغان هایی  از  تن 
یافت.  حضور  نیز  نیست  آشنا  پشتو  و  دری  زبان های 
که این فرد در روز حادثه در  گفته اند  ماموران پولیس 
که پرازیت پخش  ابزاری با خود داشته  محل بوده و 
می کرده و سبب قطع تماس های مخابراتی بین پولیس 
می شده  پولیس  حوزه  دوم  آمریت  و  محل  در  حاضر 
است. این فرد توسط پولیس بازداشت شده ولی پس 

گردیده است.  از دو روز دوباره رها 
گفت،  کابل  امنیه  فرمانده  رحیمی،  عبدالرحمان 
گرفته این فرد عرب زبان  که صورت  براساس ادعایی 
باعث  که  داشته  الکترونیک  وسایلی  خود  بیک  در 
آقای  اما  می شده  مخابراتی  تماس های  شدن  مختل 
این  و  نبوده  که چنین ادعایی درست  گفت  رحیمی 
فرد به جز لباس، چیزی دیگری در بیک خود نداشته 

است.
کابل  ابتدایی  محکمه  رییس  مجددی،  صفی اهلل 
گذرنامه های این فرد، دستور بازداشت  پس از بررسی 
کرد. آقای مجددی به امنیت ملی دستور  او را صادر 
دهد  انجام  پاسپورت  ریاست  در  را  تحقیقاتی  تا  داد 
نیست  آشنا  رسمی  زبان های  به  که  فردی  چگونه  که 

گرفته است.  پاسپورت 
متهم  فرخنده  قتل  قضیه  در  تن   49 حاضر  حال  در 
دوم  حوزه  پولیس  ماموران  آن ها  تن   19 که  هستند 
حکم  دادگاه  رییس  می باشند.  کابل  شهر  امنیتی 
که  کرد  بازداشت دو تن از ماموران پولیس را نیز صادر 

کرده بودند.  این فرد عربی زبان را از بازداشت رها 
خود  از  متهمان  از  شماری  شنبه  یک  روز  جلسه  در 
کردند و دادگاه فیصله خاصی در رابطه به این  دفاع 
پرونده نکرد. قرار است سومین روز محکمه امروز نیز 
از  تن  دوازده  دوسیه های  جلسه  این  در  یابد.  ادامه 

متهمان بررسی شد. 

کمیته مصونیت  در همین حال، الیاس علوی از مسووالن 
رویکار  با  می رفت  انتظار  هرچند  می گوید  خبرنگاران 
آمدن حکومت جدید میزان خشونت ها علیه خبرنگاران 
نیافت.  پایان  انتظار  این  او،  به گفته ی  اما  یابد،  کاهش 
جدید  حکومت  خوشبین  »همگی  افزود:  علوی  آقای 
مورد  در  حکومت  رهبران  شد  گفته  طوری که  بودند، 
کرده اند،  امضا  هم  را  تعهدنامه ای  مصونیت خبرنگاران 
پنجاه  امروز،  تا   2015 سال  جنوری  اول  از  آنهم  وجود  با 
امنیتی  نیروهای  طرف  از  را  خشونت ها  بیشتر  درصد 

به ویژه پولیس ملی داشته ایم.«
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  اما 
آزادی  از  به حمایت  که حکومت وحدت ملی  می گوید 
خشونت ها  و  است  متعهد  خبرنگاران  کار  و  مطبوعات 
افتاده  اتفاق  انفرادی  به صورت  دولتی  منسوبان  از سوی 
برای  برنامه ای  دولت  که  گفت  صدیقی  آقای  است. 
و  ندارد  رسانه ها  و  خبرنگاران  علیه  محدودیت  اعمال 

به صورت سیستماتیک، اعمال خشونت نمی کند.
ین ارزش بزرگ تر

آزادی  از  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  همین حال،  در 
بزرگ ترین  به عنوان  افغانستان،  در  مطبوعات  و  بیان 
و  کرده  یاد  اخیر  سال های  طی  دولت  دست  آوردهای 
و  بیان  آزادی  که  می گویند  گانه ای  جدا پیام های  در 
کشورهای منطقه  مطبوعات در افغانستان نسبت به سایر 

از وضعیت بهتری برخوردار است.
به  خود  پیام  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
که  می گوید  مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز  مناسبت 
آزادی مطبوعات یکی از ارزش های بزرگ قانون اساسی 
و  حفاظت  به  مکلف  را  خود  دولت  و  است  افغانستان 
خود  پیام  در  رییس جمهور  می داند.  آزادی  این  تقویت 
می گوید: »دولت جمهوری اسالمی افغانستان در تقویت 
هرچه بیشتر فضای مساعد برای رشد آزادی بیان تالش 
مردم اند  اساسی  حق  این  ممثل  که  رسانه ها  به  و  کرده 
از  حفاظت  و  نگریسته  جامعه  گوش  و  چشم  به عنوان 
اصلی  وظایف  از  را  خبرنگاران  و  کارکنان  رسانه ها، 

خویش می داند.«
که دولت متعهد به فعالیت آزاد رسانه ها  گفته  اشرف غنی 
و دسترسی شان به اطالعات در چوکات قانون است، اما 
ملی  منافع  درنظرداشت  با  که  می خواهد  عین حال  در 
به  و  کنند  ادا  را  خود  مسوولیت  کشور  کنونی  شرایط  و 
افغانستان  مردم  میان  تفرقه  ایجاد  برای  مردم  دشمنان 

فرصت ندهند. 
کتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت  دا
و  عقیده،  و  بیان  آزادی  که  گفته  پیامی  در  نیز،  ملی 

حیاتی  ضرورت  یک  جامعه  در  اطالعات  آزاد  گردش 
برای جوامع انسانی و یک عامل مهم انکشاف و توسعه 
در  رسانه ها  عبداهلل،  آقای  به گفته ی  می رود.  شمار  به 
اساسی  و ذهنی جامعه نقش  افکار  ارتقای سطح  تنویر، 
دارند و یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی 
که نمی توان  کرده  کید  به شمار می روند. رییس اجرایی تا
ترقی  و  پیشرفت  سمت  به  جامعه ای  که  کرد  تصور 
کتر عبداهلل  می رود اما آزادی بیان و مطبوعات ندارد. دا
خوشبختانه  افغانستان  »در  می افزاید:  خود  پیام  در 
و  کمی  لحاظ  از  هم  رسانه ها  گذشته  سال  چهارده  طی 
از  یکی  و  داشته اند  توجهی  قابل  رشد  کیفی  نظر  از  هم 
کشور به شمار  نوین سیاسی  دست آوردهای اصلی نظام 
که با انگیزه و  می روند. نقش جوانان و زنان در رسانه ها 
شور زایدالوصف به انعکاس رویدادهای سیاسی امنیتی 
و اجتماعی می پردازند و یا با حضور در مناطق جنگی و 
کاری و ایثار  در معرض خطر قرار دادن جان خود از فدا
گزارش تهیه می کنند و یا  کشور  سربازان و نیروهای امنیتی 
کمی ها  که حقایق را برمال و  نویسندگان و روزنامه نگارانی 
کاستی های جامعه و دولت را نشان می دهند همه و همه  و 

روشن کننده و تحسین برانگیزاند.«
به  پیامی  در  نیز،  متحد  ملل  سازمان  ارشد  مقام های 
مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از تمامی دولت ها 
که روزنامه نگاری رونق بیشتر  خواسته اند تا اجازه دهند 

یابد.
رییس  بوکووا  ارینا  ملل،  سازمان  دبیرکل  کی مون،  بان  
کمیشنر عالی حقوق  عمومی یونسکو و زید رعدالحسین، 
سال  در  که  گفته اند  مشترکی  پیام  در  سازمان،  این  بشر 
توسعه  اهداف  به  رسیدن  برای  تالشی  کشورها   2015
توسعه  و  جدید  کار  دستور  یک  به  دادن  شکل  و  هزاره 
مطبوعات  آزادی  و  بیان  آزادی  و  دارد  جهانی  پایدار 
می شود.  پنداشته  ضروری  سطح  هر  در  موفقیت  برای 
»آزادی  می گویند:  متحد  ملل  سازمان  مقام های  این 
برای  تا  نیست  تجملی  ویژگی  مطبوعات  آزادی  و  بیان 
کرد، بلکه یک وسیله  به دست آوردن توسعه پایدار صبر 
برای دسترسی به مزایای حقوق بشر است. بنا برای یک 
ضروری  امر  قانون  کمیت  حا و  خوب  حکومت داری 

می باشد.«
مطبوعات  آزادی  جهانی  روز  از  گرامیداشت  با  همزمان 
حقوق  حامی  و  صنفی  نهادهای  از  شماری  توسط 
گردانندگان  کشور، شماری از خبرنگاران و  خبرنگاران در 
قرار  تقدیر  مورد  نهادها  این  توسط  نیز  خبری  برنامه های 
گزارشگر تحقیقی روزنامه 8صبح نیز  کبر رستمی  گرفتند. ا

در میان این خبرنگاران بود.

ACKU
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در چنبره محدودیت
آزادی بیان

القاعده  رهبر  مشرف  که  کرد  ادعا  بن الدن  شدن  کشته  از 
اسد  بود.  داده  پناه  کستان  پا در  امریکا،  با  معامله  برای  را 
گفتگوی  در  کستانی،  پا دیگر  بازنشسته  جنرال  درانی، 
که آی اس آی، بن الدن را  گفت  اخیرش با الجزیره به روشنی 
برای یک معامله بزرگ پناه داده بود. او خطاب به مجری 
اختیار  در  را  بن الدن  مثل  کسی  شما  گر  »ا گفت  الجزیره 
کسی نمی دهید.« این  داشته باشید، به آسانی او را تحویل 
چتر  زیر  رهبرانش  و  القاعده  که  می دهد  نشان  واقعیت ها 
آن جا  در  تا حال  و  کردند  فعالیت  کستان  پا در  آی اس آی، 
که بار اصلی مبارزه با تروریسم را به  کشورهایی  فعال اند. اما 
کستان وارد نکرده  دوش می کشند، تا حال فشار جدی بر پا
تا از میزبانی القاعده دست بردارد. رییس جمهور اوباما، پس 
کستان خواست، شبکه حمایتی  از قتل بن الدن از دولت پا
کند و در مورد آن به جهانیان معلومات  بن الدن را متالشی 
که ذهن افکار  بدهد، اما این خواست پی گیری نشد. سوالی 
ناتو  عضو  کشورهای  که  است  این  می آزارد  را  دنیا  عمومی  
کستانی را وادار نمی سازند تا به سیاست  چرا جنرال های پا
میزبانی از تروریست ها خاتمه دهند وقتی جنرال های پیشین 
که سازمان استخبارات نظامی   کستانی به روشنی می گویند  پا

آن ها بن الدن را پناه داده بود، دیگر سوالی باقی نمی ماند. 
کشورها به  کستان متحد ایاالت متحده و ناتو است. این  پا
کستان را در سیاست گذاری در  اسالم آباد پول می پردازند، پا
کشور  این  به  و  قرار می دهند  افغانستان، طرف مشوره  قبال 
و  امریکا  دشمنان  از  تنها  کستان  پا می فروشند.  تجهیزات 
حتا  کستانی  پا جنرال های  نمی کند.  میزبانی  افغانستان 
ترکستان  تروریستی  سازمان  نیستند.  روراست  هم  چین  با 
دارد.  حضور  کستان  پا در  که  است  دهه  چند  شرقی، 
گروه های  کستان به قول احمدرشید به پایگاهی برای تمام  پا
فشار  زیر  کشور  این  اما  است.  شده  بدل  منطقه  تروریستی 

جدی قرار نمی گیرد تا به این سیاست خاتمه دهد. 
ارایه  تروریسم  از  بوش  زمان  در  امریکا  که  تعریفی  مبنای  بر 
روشن  مصداق  کستان،  پا نظامی  استخبارات  سازمان  کرد، 
یازدهم  تروریستی  حادثه  از  پس  بوش  است.  تروریسم 
که القاعده یک سازمان تروریستی است و  گفته بود  سپتامبر 
که به القاعده و رهبران آن پناه می دهد  هر سازمان یا دولتی 
ارتش  که  بود  تعریف  همین  براساس  است.  تروریست  هم 
کمیت آنان  کرد و به عمرحا ایاالت متحده به طالبان حمله 
به  آی اس آی  که  است  شده  روشن  دیگر  حاال  داد.  پایان 
به  و  کرد  ایجاد  حمایتی  چتر  کستان  پا در  القاعده  سازمان 

اسامه بن الدن پناه داد. 
حداقل  متحده،  ایاالت  تا  بود  منتظر  دنیا  عمومی   افکار 
سازمان آی اس آی را تحریم می کرد، اما چنین نشد و تا حال 
استخباراتی  سازمان  این  با  امریکا  چرا  که  نمی داند  کسی 
امریکا  و  ناتو  منفعالنه  برخورد  نمی کند.  جدی  برخورد 
فکر  که  است  کرده  تقویت  را  آنانی  موضع  آی اس آی،  با 

می کنند جنگ با ترور، از ابهام استراتژیک رنج می برد. 

همیشه با محدودیت هایی روبه رو بوده است. 
از  کردند  تالش  زیادی  حد  تا  دولتی  نهاد های 
کنند.  جلوگیری  اطالعات  به  رسانه ها  دسترسی 
اطالعات  آوردن  دست  به  برای  خبرنگاران  تالش 
جانی  تهدیدات  حتا  و  فزیکی  گاه  برخورد های  با 
خبرنگاران  سال ها  طول  در  است.  شده  مواجه  نیز 
رسیده اند.  قتل  به  مختلف  اشکال  به  زیادی 
که  است  درازی  سالیان  خبرنگاران  قتل  دوسیه های 
ک می خورد و پشت  کم خا هم چنان در تاق های محا
است.  نشده  آشکار  قتل ها  این  از  هیچ کدام  پرده 
خصوصا  دولت  سوی  از  خبرنگاران  ضرب وشتم 
نیرو های امنیتی نیز یکی از چالش های عمده فرا روی 
تهدیدات  و  شتم ها  و  ضرب  این  است.  خبرنگاران 
از  می خواهند  خبرنگاران  که  می گیرد  شکل  زمانی 

کنند.  پنهان سازی اطالعات جلوگیری 
جلوگیری  برای  اصولی  رویکرد  هیچ گونه  متاسفانه 
دولت  سوی  از  خبرنگاران  علیه  خشونت ها  این  از 
دولت  رهبران  حالی که  در  است.  نیامده  به وجود 
دمیده اند.  رسانه ها  از  حمایت  بوق  در  همیشه 
است  خواسته  رسانه ها  از  بار ها  غنی  رییس جمهور 
می تواند  نحوی  به  که  تحقیقی  گزارش های  روی  تا 

تمرکز  بردارد،  پرده  نظام  درون  در  گسترده  فساد  از 
همکاری  هیچ گونه  دولت  ولی  باشند.  داشته  بیشتر 
تحقیقی  گزارشگران  به  اطالعات  ارایه  زمینه  در 
رسانه ها  با  که  دولتی  مسوولین  حتا  نمی دهد.  انجام 
از  می کنند،  همکاری  تحقیقی  گزارش های  تهیه  در 
کار برکنار می شوند یا هم به سارنوالی  سوی دولت یا از 

معرفی می شوند. 
توسط  فسادشان  کسانی که  از  عده  آن  که  حالی  در 
با  هم چنان  می شود،  افشا  تحقیقی  گزارش های 
در  می دهند.  ادامه  خویش  فساد  به  خاطر  فراغت 
می کنند  تالش  که  هستند  دولت  در  حلقاتی  آن  کنار 
ارایه معلومات به رسانه ها  تا سخنگویان دولت را در 
محدود بسازند. این رویکرد ها محدودسازی فاحش 
که  است  جالب  است.  افغانستان  در  بیان  آزادی 
کوچک ترین  از  رسانه ها  بر  فشار  اعمال  برای  دولت 
روز  چنان که  می کند.  استفاده  ابزار  سبک ترین  و 
گذشته، در روز جهانی آزادی بیان وزارت اطالعات 
تخطی های  بررسی  غیرقانونی  کمیسیون  و  فرهنگ  و 
به  به دلیل های واهی  را  رسانه ای چهار رسانه چاپی 

کرده است.  کمیسیون احضار  این 
روز  در  آنهم  کمیسیون  این  به  رسانه ها  این  احضار 
بی تفاوتی  که  می دهد  نشان  بیان  آزادی  از  تجلیل 
یک  به  تبدیل  افغانستان  در  بیان  آزادی  مقابل  در 
همین  به  اوضاع  گر  ا و  است  شده  همه گیری  اپیدمی 
که ما با یک  گذشت  منوال پیش برود، دیری نخواهد 

نظام تمامیت خواه و ضد آزادی بیان روبه رو شویم. 

روشده  چیزها  خیلی  بن الدن،  قتل  سالگرد  چهارمین  در 
که  کرده اند  افشا  را  اطالعاتی  امریکایی  رسانه های  است. 
از  کستان  پا ایبت آباد  در  بن الدن  اسامه  می دهد،  نشان 
عملیات های  طراحی  به  گران قیمتش  بزرگ  ویالی  همان 
هسته های  با  قاصد ها  طریق  از  و  می پرداخت  تروریستی 
کستان در تماس بود. این  ک پا مرکزی شبکه القاعده در خا
افغانستان  با سقوط طالبان در  که  اطالعات نشان می دهد 
کستان انتقال یافت و در آن جا  شورای مرکزی القاعده به پا
برای خودش چتر حمایتی نیرومند به وجود آورد، در حدی 
که بن الدن موفق شد در مکانی امن جابه جا شود و با خیال 
که  است  کی  حا نشانه ها  تمام  بپردازد.  فعالیت  به  راحت 
کشور  کستان، به آن  القاعده را سازمان استخبارات نظامی  پا
راه داد. این سازمان، هفت صد عضو شورای مرکزی القاعده 
و  القاعده  متوسط  قدمه  بن الدن،  به  اما  امریکا سپرد،  به  را 
کستان،  شماری از چهره های قدمه اول آن اجازه داد تا در پا

چتر حمایتی نیرومندی برای شان بسازند. 
هم  سپتامبر  یازده  از  پیش  القاعده  که  است  این  واقعیت 
القاعده  داشت.  نیرومند  حمایتی  شبکه های  کستان،  پا در 
را  آموزشی اش  اردوگاه های  کستان  پا طریق  از  زمان  آن  در 
کستان  آنان در آن زمان در پا کمال می کرد.  افغانستان، ا در 
روزنامه نگار  چند  کتاب های  در  داشتند.  امن  خانه های 
کلنتون،  بیل  که  است  آمده  امریکایی  و  کستانی  پا
از  کستان،  پا به  سفرش  در  امریکا،  پیشین  رییس جمهور 
شبکه  تا  بود  خواسته  کستان  پا وقت  کم  حا مشرف  جنرال 

کند.  کستان محدود  حمایتی القاعده را در پا
که  ندارد  قبول  اصال  کستانی،  پا روزنامه نگار  احمدرشید 
کستانی است. به گفته احمدرشید،  گروه غیرپا القاعده، یک 
که پس  گذاشتند  القاعده را جنگجویان عرب زبانی اساس 
کستان آمدند. این جنگجویان  از  سال 1984 میالدی به پا
افغانستان  در  شوروی  نیروهای  با  جنگ  برای  زمان  آن  در 
است  سال  سی  می گوید:  احمدرشید  آمدند.  کستان  پا به 
کستان حضور دارند، با زنان  که آن جنگجویان عرب در پا
مردان  ازدواج  به  را  دختران شان  کرده اند،  ازدواج  محلی 
گرفته اند و دیگر  محلی درآورده اند، زبان های اردو و پشتو یاد 

کستانی خواند.  نمی توان آنان را غیرپا
که  کتابش  گال، روزنامه نگار معروف امریکایی در  کارلوتال 
که جنرال شجاع پاشا، رییس  گذشته منتشر شد، نوشت  سال 
کستان آی اس آی در سال 2011  سازمان استخبارات نظامی  پا
گال  از حضور اسامه بن الدن در ایبت آباد اطالع داشت. بانو 
که آی اس آی یک میز ویژه  از این هم فرا رفته و ادعا می کند 
که  گال ادعا می کند  برای نظارت بر اسامه بن الدن داشت. 
که بن الدن در آن ترور شد، مال سازمان استخبارات  ویالیی 
یک  مدعای  صرف  گفته ها  این  بود.  کستان  نظامی  پا

روزنامه نگار امریکایی نیست. 
 1999 سال  در  آی اس آی  پیشین  رییس  ضیاالدین،  جنرال 
کار برکنار شد، یک ماه بعد  کودتای نظامی  مشرف از  که با 

حکومت ها در طول این چهارده سال در افغانستان، 
رسانه ها  رشد  را  خود  عمده  دست آورد های  از  یکی 
کشور  در  بیان  آزادی  سیستماتیک  شکل گیری  و 
سال  چهارده  این  طول  در  امر  واقعیت  در  می دانند. 
دست آورد های  و  گسترش  با  بیان  آزادی  حوزه 
رسانه ی  صد ها  است.  بوده  روبه رو  نامحدودی 
و  کنی  خبرپرا بنگاه های  چاپی،  صوتی،  تصویری، 
شبکه های متعدد در دنیای مجازی نماد این رشد و 
که  گفت  کمی می توان  پیش رفت است. در عرصه 
در طول این سال ها حرکت به سوی رشد حوزه رسانه 

بسیار سریع و غیرقابل باور بوده است. 
افغانستان صدای  مناطق  ناامن ترین  در  رسانه ها حتا 
عمده ای  بخش  توانسته اند  و  رسانده اند  را  خود 
در  حال  این  با  کنند.  مدیریت  را  عمومی  افکار  از 
کیفی ما با مشکالت عدیده ای روبه رو هستیم.  عرصه 
رسانه ها در طول این چهارده سال همیشه با سد ها و 
بیان  آزادی  روند  بر  که  شدند  مواجه  بن بست هایی 
گذاشته است. یکی از عمده ترین چالش ها  تاثیر سوء 
در افغانستان در عرصه آزادی بیان تهدیدات امنیتی 
خود  و  خبرنگار  علیه  ازدیاد  به  رو  خشونت های  و 

رسانه ها است. 

طول  در  بیان  آزادی  و  رسانه ها  از  حمایت  نهاد های 
آزادی بیان و  از چگونگی وضعیت  گزارشی  هر سال 
گزارش ها یک چیز را  رسانه ها به نشر می رسانند. این 
همیشه در افغانستان رو به افزایش نشان می دهد و آن 
خشونت علیه خبرنگاران است. به طور مثال در میان 
گراف خشونت علیه خبرنگاران  سال 2014 الی 2015 
می دهد.  نشان  را  درصدی  پنجاه  تخمینا  ازدیاد 
نی  یا  آزاد  رسانه های  دیده بان  مرکز  گزارش  براساس 
گذشته بیش از یک صدوپنج مورد  در طول یک سال 

خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. 
که این آمار در میان سال 2013 تا 2014 حدودا  در حالی 
کمی بیشتر از هفتاد مورد خشونت علیه خبرنگاران را 
گزارش را بیشتر از هر چیزی  نشان می دهد. آنچه این 
این  درصدی  پنجاه  نسبت  می کند،  نگران کننده 
خشونت ها به عوامل دولتی می باشد. یعنی بیشترین 
خشونت ها علیه خبرنگاران از سوی دولت افغانستان 
اعمال می شود. با چنین وضعیتی انگشت اتهام دقیقا 
رشد  مقابل  در  چرا  که  می رود  نشانه  دولت  سوی  به 
که  آزادی بیان موضع گیری خشونت می کند. در حالی 
همگانی،  رسانه های  قانون  و  اساسی  قانون  براساس 
دولت  وظیفه  رسانه ها  انکشاف  برای  زمینه سازی 
از  مختلف  امکانات  است  موظف  دولت  و  است. 
را  خبرنگاران  امنیت  تامین  تا  اطالعات  به  دسترسی 
طول  در  متاسفانه  سازد.  مهیا  رسانه ای  جامعه  برای 
که رسانه ها در تعامل با دولت قرار داشتند،  سال هایی 
رسانه ها  برای  دولت  سوی  از  همکاری  زمینه های 

 فردوس 

 آژند 

در پناه آی اس آی بود
اسامه بن الدن
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وعده های  افغانستان  رنجدیده  بانوان  برای  دیگر، 
بزرگ همکاری دادند و نیروهای شان را به افغانستان 
تشکیل  را  افغانستان  از جمعیت  نیمی  زنان  فرستادند. 
نیرو های  دوشادوش  بانوان  این  از  بعضی  می دهند. 
امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می کنند. آن ها از سال ها 
بر  آنچه  می برند.  رنج  کشور  در  بی ثباتی  و  جنگ 
آن  کنار  از  سادگی  به  نباید  و  است  آشکار  همگان 
افغانستان  دولت  صلح  گفتگو های  موضوع  گذشت، 
روی  بزرگی  تاثیرات  گفتگو ها،  این  است.  طالبان  با 

زندگی زنان خواهد داشت.
جامعه  تعهد  برای  سرنوشت ساز  آزمون  افغانستان 
امنیت  شورای   1325 قطع نامه  به  نظر  است.  جهانی 
تصویب  به  میالدی   2000 سال  در  که  ملل  سازمان 
است  تمام کشور های جهان خواسته شده  از  رسیده، 
نظر  در  تصمیم گیری ها  تمام  در  را  زنان  حضور  که 
در  زنان  حضور  شامل،  تصمیم گیر ی ها  این  بگیرند. 
مساویانه  اشتراک  روی  تاکید  جنگی،  قطع نامه های 
در  زنان  گسترده  شرکت  و  گفتگو ها  در  زنان 
تالش های صلح و امنیت می باشد. دولت افغانستان به 
بنا هیچ  بین المللی وابسته است.  به کمک های  شدت 
دلیلی وجود ندارد که این کشورها تاثیر اندک روی 
دولت افغانستان داشته باشند. در کشمکش های اخیر 

موضوع حقوق زنان حیاتی می باشد.
به این طرف هشدار داده اند  افغانستان از سال ها  زنان 
که نخستین چیزی که در راه مذاکره دولت افغانستان 

با دهشت افگنان طالب معامله خواهد شد، حقوق آن ها 
خواهد بود. آن ها دالیلی دارند که باید از آن هراس 
ایجاد  زنان  برای  که  وحشتی  دلیل  به  طالبان  داشت. 
کرده اند و نفرتی که در باره حقوق زنان دارند، برای 
همگان شناخته  شده اند. برعالوه دولت بعد از طالبان نیز 
در موارد زیادی حقوق زنان را نادیده گرفته و حقوق 
آن ها را به درستی مراعات نکرده است؛ حقوقی که 
حاال  بودند.  آورده  به دست  طالبان  سرنگونی  از  بعد 
آیا روی موضوع  است  این  می شود  سوالی که خلق 
نظر خواهند کرد؟ آن  تبادل  مردان  تنها  زنان  حقوق 
هم در قدم نخست گروهی که هیچ گونه پای بندی به 

ارزش های حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان ندارد.
در جواب می توان گفت؛ دالیلی که ذکر گردید به 
خوبی نشان می دهد که چرا الزم است زنان افغانستان 
سهیم  حقوق شان  از  دفاع  برای  صلح  مذاکرات  در 
باشند. بر عالوه قطع نامه 1352 شورای امنیت سازمان 
باید  غنی  رییس جمهور  تایید می کند.  را  نیز آن  ملل 
را  افغانستان  زنان  حضور  زمینه  غل وغش،  بدون 
سازد.  مهیا  طالبان  با  دولت  صلح  گفتگوی های  در 
کشور های کمک کننده افغانستان نیز باید به معامله بر 
سر موضوع حقوق زنان خاتمه بدهند. این کشور ها، 
پروژه هایی را که به هزینه هنگفت برای زنان افغانستان 
روی دست گرفته اند و بازدهی اندکی داشته است نیز 
توقف داده و در عوض کمک های واقعی و موثر را 

برای زنان افغانستان ارایه کنند. 

یک نظام دموکراتیک می باشند. 
مالحظه  قابل  و  اساسی  پیشرفت های  افغانستان  در 
از  بیشتر  افغانستان دارای  امروز  صورت گرفته است. 
100 کانال تلویزیونی، 250 چینل رادیو و صد ها نشریه 
چاپی می باشد. رسانه های خبری بیشتر روی رسانه های 
به خاطر  تنها  نه  می کنند،  سرمایه گذاری  اجتماعی 
این که رسانه های اجتماعی نمادی از آینده می باشند، 
بلکه به خاطر این که افغان ها به طور روزافزون اهمیت 
آزادی بیان را درک می کنند. با وجود این پیشرفت ها، 
الزم است تا در این مورد کار های بیشتر انجام شود و 

مصونیت های بیشتر فراهم گردد.
من می خواهم بر تعهد ایاالت متحده در قبال آزادی 
مطبوعات در سراسر جهان و همکاران ما در رسانه های 
تالش های  طریق  از  ما  کنم.  تاکید  مجددا  افغانستان 
و  تعلیمی  تبادل  برنامه های  توسط  و  دیپلوماتیک، 
از  غیردولتی  ادارات  با  مشترک  کار  و  مساعدتی، 
آزادی رسانه ها دفاع و حمایت خواهیم کرد. در این 
روز جهانی آزادی رسانه ها و در جریان این سال ما با 
مردان و زنان شجاع رسانه ها که به خاطر تامین و دفاع 
از حق اساسی آزادی بیان انواع فشار یا آزار و اذیت 

را تجربه کرده اند همبستگی خود را اظهار می کنیم.
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گذشته  دولت های  در  تنها  جنسیتی،  تبعیض  و  زنان 
نیز  کنونی  دولت  در  بلکه  نشده،  خالصه  افغانستان 
به چشم می خورد. متاسفانه، کشور های کمک کننده 
حضورشان  گذشته  سال   14 جریان  در  افغانستان، 
موضوع  از  سیاهی  بازار  مختلف،  عناوین  تحت 
مرتبط به زنان به وجود آورده بودند و کمک های شان 
یادآور  همواره  افغانستان  زنان  از  حمایت  برای  را 
شده اند. حال آن که، در شرایط کنونی، هرگز نامی  از 
زنان در گفتگو های صلح با دهشت افگنان طالب برده 
در  آکسفام  موسسه  که  پژوهشی  براساس  نمی شود. 
سال 2014 میالدی انجام داد، از 23 دور گفتگو های 
از  بین المللی و طالبان که  بین مذاکره کنندگان  صلح 
سال 2005 میالدی به این سو صورت گرفته است، حتا 
یک زن هم در این گفتگو ها حضور نداشته است. در 
انجام  طالبان  و  افغانستان  دولت  بین  که  گفتگو هایی 
شرکت  مذاکرات  دور  دو  در  تنها  زنان  است،  شده 
داشته اند. در این میان، ایاالت متحده امریکا، یکی از 
کشور های تخطی کننده می باشد. امریکا نقش بزرگی 
در بخش مبارزه با طالبان دارد. این کشور در قسمت 
شمولیت زنان افغانستان در گفتگو های صلح دولت با 

طالبان ناکام بوده و کوتاهی کرده است.
میالدی سرنگون  رژیم مستبد طالبان، در سال 2001 
و  خشونت  تبعیض،  بی رحمی،  در  طالبان  شد. 
در  این  دارند.  جهانی  شهرت  زنان  علیه  محدودیت 
کشور های  و  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  حالی 

دموکراسی می باشد. 
همبستگی خود  ما  پراهمیت،  مناسبت  این  با  همزمان 
و  تمام گوشه  و  افغانستان  در  مستقل  رسانه های  با  را 
از خبرنگارانی که جان های  یادآوری  با  کنار جهان، 
کردند،  فدا  را  خود  آزادی  و  کرده  قربانی  را  خود 
رژیم های  برابر  در  که  آن هایی  گرامیداشت  با  و 
قرار  هدف  مورد  را  آزاد  گفتمان  که  سرکوب گر 

داده اند مبارزه کرده اند، اعالم می داریم.
جریان  بیست ویکم،  قرن  در  ما  امروزی  جهان  در 
فراتر  و  داخل کشور ها  در  نظریات  و  معلومات  آزاد 
نیروی  یک  می تواند  بین المللی  مرز های  در  آن  از 
قدرتمند برای فهم و درک بیشتر و ایجاد تغییر مثبت 
و  شنیداری  و  دیداری  چاپی،  آزاد  رسانه های  باشد. 
نظر  و  حقایق  انعکاس دهنده  ضروری  منابع  انترنتی 
از  سوءاستفاده  آزاد  مطبوعات  می گردد.  محسوب 
صالحیت را افشا می کند، برضد فساد مبارزه می کند، 
فرضیه ها را به چالش می کشد، و وسیله پخش و نشر 
مطبوعات  می باشد.  افکار  و  نگرانی ها  مسالمت آمیز 
بدون  دارد.  شهروندی  آگاهی  در  مهم  نقش  آزاد 
دموکراسی  تحقق  آزاد  رسانه های  فعالیت  و  حضور 
امکان پذیر نمی باشد. هم چنین رسانه های آزاد دارای 
نقش کلیدی در ایجاد فضای شفاف و حساب دهی در 

در این روزها، شایعاتی دست به دست می شود که دور 
جدید گفتگو های صلح دولت افغانستان با طالبان آغاز 
خواهد شد. از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت 
نخستین  برای  غنی،  رییس جمهور  رهبری  به  ملی، 
در  راه اندازی می شود.  است که چنین گفتگویی  بار 
برای  آنان  زنان خالی است.  اما جای  این مذاکرات، 
به دست آوردن حق و جایگاه شان، برای اشتراک در 
این گفتگو ها، مبارزه می کنند. اگر چه دورنمای این 

مبارزه سخت و دشوار به نظر می رسد.
را  طالبان  با  صلح  گفتگو های  غنی،  رییس جمهور 
از  است.  داده  قرار  خویش  کاری  بلند  اولویت  در 
مرحله ای  در  افغانستان،  امنیتی  نیرو های  طرف،  آن 
گذار قرار دارند و هنوز به کمک کشور های خارج 
از  خروج  حال  در  که  کشور هایی  می باشند؛  وابسته 
این که  است،  درک  قابل  کم تر  آنچه  افغانستان اند. 
رییس جمهور غنی، در گفتگو های صلح با طالبان، هیچ 
نقشی برای زنان افغانستان قایل نشده است؛ قشری که 
بخش عظیمی  از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. 
برای دادخواهی  افغانستان  برای سال های مدید، زنان 
به  مرتبط  گفتگو ها  در  نقش شان  و  حقوق  منصفانه 
این مدت،  در  افغانستان تالش کرده اند. آن ها  آینده 
بارها، نادیده گرفته شده اند، داشته های شان را از دست 
تشویق  ناشده،  عملی  وعده های  توسط  تنها  داده اند، 
شده اند. این کارهای دولت مردان، به این معنی است 
که نیازی به حضور زنان در میز مذاکرات صلح دولت 
افغانستان با شورشیان طالب نیست و مردساالرانی که 
در این مذاکرات حضور دارند، مواظب حقوق آنان 

خواهند بود. 
به  نسبت  دوگانه  نگرش  ویرانگر،  تحقیرهای  این 

امروز ما از 3 می به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات 
تجلیل به عمل می آوریم. ایاالت متحده امریکا یکجا 
آزاد  نقش رسانه های  از  و جامعه جهانی  افغانستان  با 
در  عامه  رفاه  و  آزادی  انسانی،  کرامت  ارتقای  در 
آزادی  می آورد.  عمل  به  گرامیداشت  جهان  سراسر 
رسانه ها نشانی از یک جامعه آزاد است. در هر جایی 
همه  دارد،  قرار  قیودات  تحت  مطبوعات  آزادی  که 

حقوق بشر در معرض خطر است.
و  احترام  اظهار  تقدیر،  برای  فرصت  این  از  اغتنام  با 
تاکید بر نقش اساسی رسانه های آزاد در راستای بلند 
اصول  و  بیان  آزادی  از  محافظت  و  حمایت  بردن، 
قانون  که  حقوقی  می جوییم؛  استفاده  دموکراتیک 
اساسی ایاالت متحده و افغانستان هر دو آن را تضمین 

کرده است. 
جز  مثابه  به  را  رسانه ها  آزادی  ما  متحده،  ایاالت  در 
در  که  می پنداریم  خویش  دموکراتیک  نظام  بنیادی 
اولین تعدیل قانون اساسی مندرج می باشد. خوشبختانه 
افغان ها نیز براساس احکام قانون اساسی از حق آزادی 
بیان برخورداراند. ما معتقد هستیم که رسانه های آزاد 
رشد  برای  وسیله  بهترین  محدودیت  و  قید  بدون  و 

جای خالی زنان
 در گفتگو های صلح

مطبوعات آزاد
مساوی با تغییر مثبت است

من می خواهم بر تعهد ایاالت متحده در قبال آزادی مطبوعات 
در سراسر جهان و همکاران ما در رسانه های افغانستان 

مجددا تاکید کنم. ما از طریق تالش های دیپلوماتیک، و توسط 
برنامه های تبادل تعلیمی و مساعدتی، و کار مشترک با ادارات 

غیردولتی از آزادی رسانه ها دفاع و حمایت خواهیم کرد.

نوسینده: هیتر بار

 دیوید لیندوال- شارژدافیر سفارت امریکا

برگردان: ضیا صادق
منبع: واشنگتن پست
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چرا کیفیت خدمات مخابراتی
 و انترنتی پایین است؟

در اين استراتژي شرکت اقدام به توليد و عرضه محصوالت استاندارد مي کند که 
بهاي تمام شده هر واحد براي مشتري کاهش يابد. شرکت های مخابراتی در کشور 
نيز از اين استراتژی رقابتی استفاده می کنند. هر شبکه مخابراتی در تالش اند تا 
با استفاده از کاهش هزينه در مخابرات، مشتريان بيشتری جذب کنند. عمال، اين 
ساحه رقابتی بين شرکت های مخابراتی در کشور باعث شده که نرخ خريد سيم 

کارت، مکالمات تليفونی و حتا نرخ استفاده از انترنت در جريان چند سال گذشته 
کاهش قابل توجهی در پی داشته باشد. 

 دای چوبانی
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در  عرضه  یا  توليد  پورتر،  پيشنهادي  روش  این رو،  از 
آن  اصطالحا  كه  مي باشد،  كم  قيمت  با  و  زیاد  حجم 

را اقتصاد مقياس )Economy of Scale( مي نامند.
عرضه  و  توليد  به  اقدام  شركت  استراتژي  این  در 
هر  شده  تمام  بهاي  كه  مي كند  استاندارد  محصوالت 
واحد براي مشتري كاهش یابد. شركت های مخابراتی 
در كشور نيز از این استراتژی رقابتی استفاده می كنند. 
هر شبکه مخابراتی در تالش اند تا با استفاده از كاهش 
كنند.  جذب  بيشتری  مشتریان  مخابرات،  در  هزینه 
در  مخابراتی  بين شركت های  رقابتی  ساحه  این  عمال، 
كشور باعث شده كه نرخ خرید سيم كارت، مکالمات 
چند  جریان  در  انترنت  از  استفاده  نرخ  حتا  و  تليفونی 
باشد.  داشته  پی  در  توجهی  قابل  كاهش  گذشته  سال 
مثال قيمت هر سيم كارت در اوایل 2002 به 100 دالر 
افغانی می شود خرید و  امریکایی كه معادل آن 5000 
فروش می شد، مکالمات داخلی شبکه های مخابراتی در 
داخل كشور در هر دقيقه 10 افغانی هزینه بر می داشت 
دالر،   500 به  اوایل  در  ام بی  انترنت  هر  قسم  همين  و 
می گردید،  فروش  و  خرید  افغانی،   25000 آن  معادل 
قيمت  كه  شده  باعث  شركت ها  بين  رقابت  اكنون  اما 
هر سيم كارت به 100 افغانی، و مکالمات داخلی بين 
1 الی 3 افغانی و قيمت هر ام بی انترنت به كم تر از 100 

دالر)5000 افغانی( برسد.
شركت های  برای  هزینه  كاهش  در  رقابت  هرچند 
مخابراتی باعث جلب بيشتر مشتری می شود و مشتریان 
نيز ترجيح می دهند تا از شركتی با هزینه كم تر و كيفيت 
تا  دارد  وجود  چندی  دالیل  اما  كنند  استفاده  بهتر 
استراتژی كاهش هزینه شركت های رقيب باعث عرضه 

خدمات با كيفيت پایين تر در كشور شود.
نبود کارمند مسلکی در داخل کشور

نخستين چيزی كه اصل استراتژی رقابتی پورتر را سلب 
می كند، نبود كارمندان مسلکی در داخل كشور است. 
برای این امر شبکه های مخابراتی مجبوراند تا كارمندان 
خارجی را با معاش های باال در شركت استخدام كنند. 
استخدام  و  شركت  داخلی  مصرف  كه  اندازه  هر  به 
توليدات  قيمت  ميزان  همان  به  باشد،  باال  كارمندان 
اگر  وجود  این  با  رفت.  خواهد  باال  خدمات  عرضه  و 
شركت های مخابراتی كاهش در قيمت عرضه خدمات 

به وجود بياورند، مجبوراند تا كيفيت پایين تری را عرضه 
كنند. در غير آن شركت با ضرر مواجه خواهد شد.

نبود امنیت
شركت های  تا  می شود  باعث  كشور  در  امنيت  نبود 
به  خدمات  عرضه  برای  بيشتری  هزینه ی  مخابراتی 
مصرف برسانند. مثال در بسياری از والیت های كشور، 
باج  مسلح  مخالفين  به  مخابراتی  مسوولين شركت های 
محافظين  مخابراتی  آنتن های  حفظ  برای  و  می دهند، 
هزینه  این  می كنند.  استخدام  هنگفت  پول های  با  را 
در  نتوانند  شركت ها  تا  می شود  باعث  نيز  هنگفت 
ساحه رقابتی، كاهش در هزینه عرضه خدمات به وجود 
كيفيت  با  را  خدمات  تا  مجبوراند  نيز  این جا  بياورند، 

پایين تر عرضه كنند.
نبود یک معیار برای کیفیت در عرضه خدمات

مخابراتی  بارها، شركت های  مخابرات  وزارت  هرچند 
جریمه  مورد  پایين  كيفيت  خدمات  عرضه  دليل  به  را 
نقدی قرارداده است، اما تاكنون هيچ معيار ثابت عرضه 
خدمات باكيفيت از سوی دولت ارایه نشده است. نبود 
معيار ثابت نيز باعث می شود تا رابطه بين كاهش هزینه 

و عرضه خدمات با كيفت عالی گنگ و نامعلوم باشد.
می تواند  انترنتی  و  مخابراتی  خدمات  عرضه  در  معيار 
كيفيت  حساب،  صورت  صحت  صدا،  كيفيت  شامل 
زمان  بهره برداری،  خدمات  برای  پاسخ  زمان  انتقال، 
جبران خطا، نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی 
و خارجی، سرعت دانلود و آپلود در انترنت و... باشد.

برای  معياری  و  ثابت  استاندارد  بتواند  دولت  اگر 
باشد و آن  انترنتی داشته  و  كنترول خدمات مخابراتی 
قرار دهد، شبکه ها  را در خدمت شبکه هایی مخابراتی 
تالش خواهند كرد تا مطابق به اصول و استاندارد ملی 
عرضه خدمات كنند و این امر جلو عرضه كيفيت پایين 
را خواهد گرفت، در غير آن شبکه هایی خصوصی از 
طریق عرضه كيفيت پایين، قيمت ها را بلند خواهد برد 
تا هم سودی به دست آورند و هم نسبت به رقيبان پيشی 

بگيرند.
در كنار این همه مسایل، عدم دسترسی مستقيم كشور 
به فایبر نوری نيز در كاهش قيمت ها و بی كيفيتی عرضه 
نوری در  فایبر  تاثير دارد.  انترنتی  خدمات مخابراتی و 
كشور از طریق كشورهای همسایه مثل ایران، پاكستان، 

ازبکستان و چين تمویل می گردد.

عرضه  و  مخابرات  گذشته،  دهه  یک ونيم  جریان  در 
خدمات انترنتی در كشور، رشد قابل مالحظه ای داشته 
است. نظر به معلوماتی كه در وبسایت وزارت مخابرات 
به  افغانستان  مردم  درصد   90 از  بيش  اكنون  آمده، 
خدمات مخابراتی دسترسی دارند و این رقم تا یک ونيم 
سال آینده به 100 درصد خواهد رسيد. با این آمار، هم 
به خدمات مخابراتی  ميليون شهروند كشور  اكنون 22 
دسترسی  انترنتی  خدمات  به  نفر  ميليون  دو  از  بيشتر  و 
قيمت  كاهش  به دليل  انترنت  استفاده كنندگان  دارند. 

آن، روزبه روز افزایش می یابد.
توسعه و  با  آینده  تا یک ونيم سال  دارد  نظر  دولت در 
گسترش چند شبکه دولتی تمام مناطق كشور را تحت 
از 6 شركت  پوشش مخابراتی قرار دهد. تاكنون بيش 
خصوصی و دولتی در عرضه خدمات مخابراتی و 56 
انترنتی جواز فعاليت  شركت در بخش عرضه خدمات 

گرفته اند.
مخابراتی،  شركت های  توجه  قابل  پيشرفت  كنار  در 
عرضه  پایين  كيفيت  از  فيسبوكی  كاربران  روزها  این 
دارند.  شکایت  كشور  در  انترنتی  و  مخابراتی  خدمات 
عرضه  پایين  كيفيت  باعث  می تواند  چيز  چه  این كه 
تفصيل بحث  به  خدمات مخابراتی در كشور می شود، 

می شود. 
خدمات  عرضه  و  توليدات  داشتن  برای  اصل  نخستين 
دسترسی  مسلکی،  كارمندان  داشتن  عالی،  كيفيت  با 
اوليه،  و  خام  منابع  به  دسترستی  مدرن،  تکنالوژی  به 
مدیریت عالی شبکه و كنترول كيفيت است. در صورت 
با هزینه كم تر،  داشتن چنين عناصر هر شبکه می تواند 
توليد و خدمات با كيفيت بهتر ارایه كنند. از وقتی كه 
زمينه سرمایه گذاری شركت هایی خصوصی در كشور 
مساعد شد، شركت های خصوصی پس از گرفتن جواز 
كاهش  رقابت ها،  این  بعد  پرداختند.  هم  بين  رقابت  به 
در هزینه عرضه خدمات، و تنوع در ارایه پيشکش های 

كوتاه مدت برای جذب مشتریان است.
حرفه ای  استراتژیست های  از  یکی  پورتر،  مایکل 
در  را  هزینه  كاهش  استراتژی  رقبا  ميان  رقابت  برای 
از  هدف  است.  افزوده  استراتژیک  مدیریت  حوزه 
توليد  از طریق  رقابت  برتري در  استراتژي، كسب  این 
محصول با كم ترین هزینه ممکن نسبت به رقبا مي باشد. 

حبیب بهزاد
فلم هندی »پی كی«، عامرخان  در 
می آید  زمين  به  دیگر  سياره  از 
وسيله  شدن  دزدی  به خاطر  و 
سياره  به  نمی تواند  ارتباطی اش 
این جا  در  مدتی  برگردد.  خودش 
گنگس و گول  هميشه  و  می ماند 
از  كسی  هيچ  هند،  در  می گردد. 
عامرخان تذكره و كارت شناسایی 
زردک  هميشه  نمی كند.  سوال 
می خورد و مرموز زندگی می كند. 
تا حد فلم، آدم می تواند باور كند 
از  گوشه ا ی  در  اتفاقی  چنين  كه 
جهان بيفتد؛ اما در زندگی حقيقی 
می رسد.  به نظر  بعيد  چيزی  چنين 
یعنی بعيد به نظر می رسيد. افغانستان 
شکست.  را  جهانی  ركورد  این 
»پی  فرخنده،  قتل  قضيه  بررسی 
معرفی  جهان  به  را  حقيقی  كی« 

كرد. 
یک  پوليس  فرخنده،  قتل  روز  در 
موجود سياره ناشناخته را از صحنه 
دستگير می كند كه به هيچ زبان این 
كند.  صحبت  نمی تواند  سرزمين 
وسایل  مقدار  یک  موجود،  این 
خودش  با  هم  ناشناخته  ارتباطی 
دارد كه اصال مهم نيست. خودش 
تولدش  اول  سال  در  كه  می گوید 
با زبان  به دنيا آمده.  افغانی  از پدر 
احصایيه  ریاست  مامورین  با  اشاره 
و ریاست پاسپورت صحبت نموده 
و موفق به كسب تذكره و پاسپورت 
سادگی  همين  به  شده.  افغانستانی 
آزاد  دوباره  شده،  دستگير  كه 
ارتباطی اش  وسایل  تا  رفته  و  شده 
خودش  سياره  به  و  كند  ترميم  را 
برگردد. »پی كی« افغانی در خيلی 
نقش  عامرخان  از  بهتر  موارد  از 
موجود  این  طالع  اگر  كرده.  بازی 
فرخنده  قتل  و قضيه  خوب می بود 
رخ نمی داد، احتمال می رفت كه او 
نامزد وزرا  از  یکی  بعدی  دوره  در 
انترپول  پوليس  حتا  و  می بود 
را  اصلی اش  هویت  نمی توانست 
همين  از  جهان  مردم  كند.  افشا 
دیگر  كه  گرفته اند  تصميم  حاال 
داستان های  با  را  دروغين  فلم های 
وقتی  نکنند.  تماشا  ساختگی اش 
باشد،  داشته  وجود  حقيقی  داستان 
حيف است آدم سه ساعت خود را 

صرف بالی ود كند. 

فلم »پی کی« افغانستان
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والیبال هم چنین محبوب ترین ورزش بازی های المپیک 
2016 ریو است.

کمیته  والیبال،  جهانی  فدراسیون  سایت  نوشته  به 
تیکت های  فروش  پیش  میزان  برازیل،  المپیک  ملی 
بازی های مختلف المپیک 2016 ریو را مورد بررسی قرار 
بلیت  فروش  جدول  صدر  در  هم چنین  والیبال  که  داد 
بازی های المپیک قرار دارد. در این رده بندی، والیبال 

ساحلی، هفتم است.
تیم ملی مردان و زنان برازیل امیدوار هستند تا با بهره گیری 
از امتیاز میزبانی، مدال طالی والیبال المپیک را در خانه 

نگه دارند.
کانازینیو«  »مارا جمنازیوم  در  المپیک  والیبال  مسابقات 
نفری  هزار   12 استادیوم  در  ساحلی  والیبال  مسابقات  و 

کابانا« برگزار می شود. »کوپا
از ورزش های پرطرفدار در  به یکی  والیبال  که  در حالی 
آرزوی  تیم ها  از  بسیاری  و  تبدیل شده است  دنیا  سطح 
حضور در رقابت هایی به بزرگی المپیک را در سر دارند 
شاید  تا  دارند  دست  روی  فراوانی  برنامه ریزی های  و 
کنند، والیبال افغانستان  بتوانند به این مسابقات راه پیدا 
به دلیل آنچه ترس از شکست و سرخوردگی عنوان شده، 

از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا سر باز زده است.

یازدهم  تاریخ  به  باید  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
به  جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  آغاز  در  جون، 
به  دوستانه  دیدار  یک  در  برود،  سوریه  تیم  مصاف 

مصاف تیم ملی بنگله دیش خواهد رفت.
مسابقه دوستانه میان تیم های افغانستان و بنگله دیش 
انجام  بنگله دیش  که  دا شهر  در  جون   4 تاریخ  به 

کیائو  پا مبارزه 300 میلیون دالری فلوید می ودر و مانی 
به سود بوکسور آمریکایی به پایان رسید.

مبارزه دو بوکسور سبک وزن و شاخص جهان،  فلوید 
که به مبارزه قرن مشهور شده بود  کیائو  می ودر و مانی پا

به سود بوکسور آمریکایی به پایان رسید.
حالی  در  می ودر  متوالی  پیروزی  هشتمین  و  چهل 
کیائو فیلیپینی،  که به نظر می رسید مانی پا رقم خورد 

عملکرد بهتری در طول 12 راند این مبارزه داشت.
کیائو  پا را  مسابقه  این  راندهای  کثر  ا که  شرایطی  در 
 ،116-112 امتیازهای  با  در  می وه  اما  می کرد،  حمله 
112-116 و 110-118 از سوی سه داور برنده اعالم شد.

کیائو  پا و  دالر  میلیون   180 می ودر  مسابقه  این  از 
از  بسیاری  کردند.  کسب  درآمد  دالر  میلیون   120

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مختلف  چوکی های  جدید  اعضای 
از  پس  و   »AFC« عمومی  مجمع  اجالس  ششمین  و  بیست  در 

برگزاری انتخابات مشخص شدند.
گذشته در  بیست و ششمین اجالس مجمع عمومی »AFC« روز 
منامه پایتخت بحرین به پایان رسید و ضمن آن، شیخ سلمان بن 
به  اشتیاق حاضران مجددا  البته  و  با تحسین  آل خلیفه  ابراهیم 

کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد. عنوان رئیس 
این انتخاب برای دوره  چهار ساله از 2015 تا 2019 است. البته 

شیخ سلمان تنها نامزد دست یابی به این سمت بود.
این  دریافت  به  من  گفت:  خصوص  این  در  سلمان  شیخ 
این فرصت  که  بی نهایت خوشبختم  و  مفتخر هستم  مسئولیت 
معاونت  و   »AFC« ریاست  در سمت  بتوانم  تا  داده شد  به من 
کنم. این انتخاب در نظر من این گونه  ریاست فیفا ایفای نقش 
که به من رای دادند، از آن چه در چهار  کسانی  که  تلقی می شود 
جهت،  این  از  خشنودند.  و  راضی  داده ام،  انجام  اخیر  سال 

بی نهایت سپاسگزارم.
کمیته اجرایی فیفا و برای 21 جایگاه  انتخابات برای سه چوکی 
انتخابات،  این  در  که  شد  انجام  نیز   »AFC« اجرایی  کمیته 

جذاب ترین سری پلی آف اول این فصل با شکست سن آنتونیو 
اسپرز به پایان رسید.

بازی  به  که  اول  پلی آف  تنها سری  باالخره  کلیپرز  لس آنجلس 
در  بار  اولین  برای  اسپرز  سن آنتونیو  و  برد  را  شد  کشیده  هفتم 

کند.  هشت سال اخیر نتوانست از راند اول پلی آف صعود 
که می رفت با نتیجه مساوی  هفتمین دیدار این دو تیم درحالی 
کریس پال در  کشیده شود با لی آپ  در امتیاز 109 به وقت اضافه 
کلیپرز  به سود   109 – بازیکن، 111  این  امتیاز  و دو  ثانیه  آخرین 

به پایان رسید. 
پاس   10 و  ریباند   13 امتیاز،   24 با  گریفین  بلیک  بازی  این  در 
تریپل دبل  فصل  این  پلی آف  در  بار  دومین  برای  گول  به  منجر 

کرد.
گلدن استیت  کنفرانس غرب،  در دیدارهای نیمه نهایی NBA در 
کلیپرز هم در  گریزلیز دیدار می کند و لس آنجلس  وریرز با ممفیس 

گرفت. کتس قرار خواهد  برابر هیوستون را

همبستگی  و  صلح  قهرمانی  جام  میرزایی  شمس  فوتسال  تیم 
جوانان را به خانه برد.

به  بدینسو  هفته  از یک  کابل  باشگاه شهر  دوازده  فوتسالیستان 
میرزایی  تیم شمس  و سرانجام  میزدند  توپ  ثور  مناسبت هشتم 

توانست با پیروزی 7-1 برابر روز امید قهرمان شود. 
همچنان تیم یاران امید 4-2 انستیتیوت بعثت را شکست داده 

کرد. جایگاه سومی این تورنمنت را اختیار 
تیم  از  افشار  مصطفی  به  نیز  تورنمنت  این  گولی  آقای  عنوان 
یاران  تیم  و  گول داده شد  ثمر رساندن 12  به  با  میرزایی  شمس 

امید به عنوان تیم اخالق شناخته شد.

آسیا  والیبال  قهرمانی  رقابت های  آینده  روز  چند  طی 
فدراسیون  مسئولین  ولی  می شود  برگزار  ایران  میزبانی  به 
این  در  حضور  دوره  چند  که  می گویند  کشور  والیبال 
رقابت ها، چیزی جز شکست در برابر قدرت های والیبال 
دلیل  همین  به  و  است  نداشته  افغانستان  برای  آسیا 
که به جای حضور در این رقابت ها،  گرفته شد  تصمیم 
اعزام  تیم  آسیا  مرکز  و  والیبال زون جنوب  رقابت های  به 

کنند.
در  کاذب  ترس  نوعی  دهنده  نشان  نوعی  به  مساله  این 
که باعث می شود این تیم  راس والیبال افغانستان است 
که اتفاقا در سطح  از حضور با تیم های درجه یک آسیا 
زند  باز  سر  هستند،  اعتنایی  قابل  قدرت های  نیز  جهان 
این که  به  باز هم شکست بخورند، بی توجه  که  نشود  تا 
ولو  دیدارهایی  آرزوی  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 

دوستانه با همین قدرت های والیبال آسیا را دارند.
که به جای  کشور بهتر است  مسوولین فدراسیون والیبال 
برنامه هایی  سطح،  چنین  با  مسابقاتی  در  حضور  عدم 
کشور روی دست بگیرند  اساسی برای پیشرفت والیبال 
دیگر،  ورزش های  از  بسیاری  همچون  نیز  رشته  این  تا 
گفتن  برای  زیادی در سطح منطقه و جهان  حرف های 

داشته باشد.

می شود.
ئوس ) در بحرین( و  افغانستان دو مسابقه دیگر نیز با ال
که تاریخ دقیق این بازی ها هنوز  مالدیو برگزار می کند 

مشخص نشده است.
دور  به  بار  اولین  برای  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
آسیا  قاره  در  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  گروهی 
تیم های  با  رقابت ها  پنجم  گروه  در  است،  یافته  راه 

گرفته است. کامبودیا و سنگاپور قرار  جاپان، سوریه، 
مشهد  میزبانی  به  جون  یازدهم  افغانستان  اول  بازی 
روز  چهار  تیم  این  و  بود  خواهد  سوریه  برابر  در  ایران 
حریف  خانه  در  کامبودیا  ملی  تیم  برابر  در  باید  بعد 

به میدان برود.
رقیب  دو  ترتیب  به  نیز  سنگاپور  و  جاپان  تیم های 

بعدی افغانستان خواهند بود.

از  نیز  موسیقی  ستارگان  و  هالیوود  هنرپیشه های 
گران حاضر در محل مسابقه بودند. تماشا

کمربند یک میلیون دالری قهرمانی جهان به  در پایان 
می ودر رسید.

نماینده افغانستان نیز حضور داشت.
کمیته اجرایی زنان »AFC«، زهره مهری  در انتخابات اعضای 
کمیته  عضو  عنوان  به  فوتبال،  فدراسیون  بانوان  کمیته  مسوول 

کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب و معرفی شد. بانوان 

کس به مصاف  کنفرانس شرق، آتالنتا ها هم چنان در بازی های 
کوالیرز در برابر  کلیوند  گو بولز و  واشنگتن ویزاردز می رود و شیکا

هم قرار می گیرند.

زش المپیک و ترس افغانستان والیبال، محبوب ترین ور

بنگله دیش اولین حریف دوستانه افغانستان

زه قرن بوکس  »می ودر« برنده مبار

کمیته بانوان فوتبال آسیا شد زهره مهری، عضو 

کریس پال قهرمان را به خانه فرستاد

شمس، قهرمان جام صلح شد
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ایتالف  نیروهای  بشر،  حقوق  دیده بان  گفته  به 
هوایی  حمالت  در  سعودی  عربستان  رهبری  به 
از بمب های  به مواضع شورشیان حوثی در یمن 

کرده اند. خوشه ای استفاده 
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر نسبت 
بمب ها  این  از  استفاده  مدت  بلند  خطرات  به 

برای غیرنظامیان هشدار داده است.
بمب های  زیادی  تعداد  از  خوشه ای  بمب های 
که  است  شده  تشکیل  )بمب چه(  کوچک 
زمین  بر  شدن  ریخته  از  پس  آنها  از  تعدادی 
عمل  ماین  صورت  به  بعدا  و  نمی شود  منفجر 

می کند.
گفته  گزارش بی بی سی، دیده بان حقوق بشر  به 
ویدیویی  فیلم های  اساس تصاویر،  بر  که  است 
نتیجه  آورده،  دست  به  که  شواهدی  سایر  و 
که ایتالف به رهبری عربستان  کرده است  گیری 
که به پایگاه های حوثی ها در  درحمالت هوایی 
از  داشته،  یمن  مناطق شمالی  در  والیت صعده 

کرده است. بمب های خوشه ای استفاده 
تصاویر  بین المللی،  سازمان  این  گفته  به 
این  که  می دهد  نشان  شده  گرفته  ماهواره ای 
بمب ها در منطقه ای زراعی و در ۶۰۰ متری یکی 

تاسیسات  از  بازرسی  می گوید  امریکا،  خارجه  وزیر  کری،  جان 
و  نامحدود  نهایی،  توافق  به  رسیدن  صورت  در  ایران  هسته ای 

همیشگی خواهد بود.
گفته  کری به شبکه ۱۰ تلویزیون اسراییل  به نقل از بی بی سی، آقای 
به ده  این مساله  بازرس خواهیم داشت.  آنجا  روز در  است: »ما هر 

سال ختم نمی شود، همیشگی خواهد بود.«
 ۹۸ کاهش  می دهد،  رخ  توافق  از  بعد  سال  ده  در  چه  آن  گفت  او 
کیلوگرام است، ولی  درصدی ذخایر یورانیم غنی شده از ۱۲تن به ۳۰۰ 

بازرسی ها بعد از آن هم ادامه خواهد داشت.
لوزان  در  سیاسی  تفاهم  به  رسیدن  از  بعد   ۵+۱ کشورهای  و  ایران 
کره بر سر جزییات فنی  کنون در حال مذا سوییس در اوایل حمل، ا

هستند تا بتوانند تا نهم سرطان به توافق نهایی برسند.
و  ایران  سوی  از  لوزان  هسته ای  تفاهم  از  بعد  که  بیانیه ای  متن  در 
که آژانس بین المللی انرژی  کره منتشر شد، آمده است  طرف های مذا
اتومی »از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن 

گذشته و حال برخوردار خواهد شد.« کردن موضوعات 
که بخش هایی از آن از شبکه ۱۰ تلویزیون  کری در مصاحبه ای  آقای 
توافق  سر  بر  که  جنجالی«  و  »جار  از  انتقاد  با  شد،  پخش  اسراییل 
راه  توافقی  چنین  که  داد  اطمینان  شده،  ایجاد  ایران  با  احتمالی 

دستیابی ایران به سالح هسته ای را خواهد بست.
گفت نگرانی اسراییل از برنامه هسته ای ایران را  وزیر خارجه امریکا 
گزینه های موجود  که امریکا هیچ یک از  درک می کند و اطمینان داد 

گذاشت. کنار نخواهد  را 

از نواحی پرجمعیت ریخته شده است.
گوس، مدیر بخش بررسی  در همین رابطه استیو 
است:  گفته  بشر  حقوق  بان  دیده  تسلیحات 
»بمب های خوشه ای نیروهای ایتالف به رهبری 
عربستان مناطقی را در نزدیکی دهکده ها هدف 
مردم  جان  افتادن  خطر  به  باعث  و  داده  قرار 

محلی شده است.«
بمب های  که  افزوده  بشر  حقوق  بان  دیده 
سنسوری  فیوزهای  نوع  از  ظاهرا  شده  استفاده 
کمپنی تکسترون سیستمز تولید  که توسط  است 
کشورهای عربستان  شده و اخیرا توسط امریکا به 

و امارات صادر شده است.
این  به  عمدتا  خوشه ای  بمب های  از  استفاده 
ممکن  آن  نشده  منفجر  بمب چه های  که  دلیل 
در  برساند،  آسیب  غیرنظامیان  به  بعدا  است 
کنوانسیون بین المللی تسلیحات خوشه ای ممنوع 
صادرات  اجازه  امریکا  دولت  اما  است،  شده 
درصد  یک  از  کمتر  که  می دهد  را  بمب هایی 

بمب چه های آن منفجر نشده باقی می ماند.
که چنین توجیهاتی  دیده بان حقوق بشر می گوید 
باید  بمب ها  این  صادرات  و  نیست  قبول  قابل 

ممنوع شود.

گزینه نظامی...  گزینه های مختلفی داریم؛ تحریم ها،  گفت: »ما  او 
کنار نمی گذاریم.« کدام از این ها را  ما هیچ 

سرسخت ترین  از  و  اسراییل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  هم زمان، 
مدعی  دیگر  بار  ثور،   12 شنبه،  روز  ایران  هسته ای  تفاهم  منتقدان 
که این تفاهم مانعی برای رسیدن ایران به توانایی ساخت بمب  شد 

هسته ای نخواهد شد.
که  گفته است  کرده  ایران همواره نظامی بودن برنامه  هسته ایش را رد 

هرگز به دنبال سالح اتومی نبوده و نخواهد بود.
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