
2303

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

سال نهم    شماره مسلسل 2303   یک شنبه 4 دلو 1394   قيمت 20 افغاني

چرا پدرم از هند نفرت داشت؟

قافله رسانه های افغانستان
در این آشفته بازار به کجا خواهد رسید؟ 

چرا طالبان
رسانه ها را آماج قرار می دهند؟ 
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نهادهای خبرنگاری:

مقرره تاسیس رسانه ها تطبیق شود
3

4

وزارت احیا و انکشاف دهات درجهت رشد وانکشاف روستاها درافغانستان دستاورد های قابل مالحظه داشته و توانسته است در باز سازی و آبادانی قرا و قصبات افغانستان گام های استوار بردارد . این 
وزارت توانسته است با داشتن برنامه های مختلف ملی در اکثریت روستا ها ، پروژه های عام المنفعه و ارزشمند را عملی نماید . یکی از این برنامه ها ،  برنامۀ همبستگی ملی ، اولین برنامۀ ملی میباشد 

که با ایجاد شورا های انکشافی هزارها پروژۀ باز سازی ، انکشافی و رشد ظرفیت ها را تطبیق وعملی نموده و زنده گی روستا نیشینان را دگرگون نموده است.  
از اهدف اساسی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات یکی هم اینست که اثرات مثمر ومثبت روی زنده گی ومعیشت روستاییان داشته باشد  . این برنامۀ ملی توانسته مردم را قادر سازد 
تا با عزم وارادۀ متین به سوی آبادانی ، ترقی، خود کفایی ، ثبات وامن ره بپیمایند . همدست  و همکار یکدیگر باشند وخود را با خواست های عصر جدید سازگارسازند و زنده گی مرفه ، آرام وتا حدود 

زیاد پیشرفته  داشته باشند. 
هدف دیگر برنامۀ همبستگی ملی اینست که با همکاری مردم ، فقر را در روستا ها کاهش دهد و برای ده نشینان اعم از زن و مرد و خورد و بزرگ ، زمینۀ زنده گی و اقتصاد خوبتر و بهتر را مهیا سازد 
. این اهداف واال و انسانی برنامۀ همبستگی ملی ، در ۳۴ والیت کشور بدون سکتگی جریان داشته و روز تا روز گسترش مییابد . مردم از این برنامه راضی بوده و همکار و حمایت کنندۀ آن میباشند .  
روی همین اصل است که جاللتمآب محمد اشرف غنی رییس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان ، باالی وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامۀ همبستگی ملی که خود مبتکر این برنامۀ ملی میباشند ، 

اعتماد داشته و دستاورد های آن  را به دیدۀ قدر مینگرند. 
جاللتمآب رییس جمهور کشور به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۹۴ خورشیدی" برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح" را اعالم نموده ضمن بیانیه مفصل و رهنمودی شان در مورد این برنامه ، فرمودند  :

" ... هدف اصلی پروگرام ملی واشتغال زایی ایجاد زمینه های کار واشتغال جدید برای مردم است .تالش میشود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهرنیشن ها وهم برای روستا نشین ها کار ایجادشود. 
خوشبختانه درسالهای اخیربسیاری ازجوانان ما شغل وحرفه یاد گرفته اند. پروگرام ملی اشتغال زایی زمینه های کاررا برای بخشی از انها  نیزفراهم خواهد کرد ...." 

حکومت وحدت ملی درچارچوب یک میکانیزم دقیق وحساب شده ، " برنامۀ ملی  ایجاد کار برای صلح " را اعالم نموده است زیرا تغییر مثبت زنده گی مردم از فقر به سوی غنا و معیشت خوب در آن 
نهفته است . این برنامه ، رفاه و معیشت  خوب را به مردم بی بضاعت ما به ارمغان میآورد . " برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح " گام استواریست که توسط آن مردم ما از شر بیکاری رهایی یافته و زمینه 

رشد و انکشاف جامعۀ ما ، فراهم میشود .
جای بس افتخار است که دولتمردان ما به وزارت احیا و انکشاف دهات که در راستای پیشرفت و شکوفایی کشور نقش برازنده و مثمری دارد ، اعتماد دارند و وظایف پر مسؤولیت را به آن واگذار مینمایند. 

محترم انجنیر نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات  ضمن توضیحات شان در رابطه به " برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح " و پالن وزارت احیا و انکشاف ، اظهارنمودند  :
" ...  وزارت احیا و انکشاف دهات درمرحلۀ اول این برنامۀ ملی با تطبیق پروژۀ حفظ  و مراقبت و اشتغال زایی زیر چتر" برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح " برای بیشتر از ۲۳۵هزار تن  در ۱۲ والیت کشور 

، زمینۀ کاریابی کوتاه مدت را فراهم مینماید ...."
واپسین سخن اینکه  تطبیق " برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح " ، یک عزم متین واستوار دیگریست که درمسیر رفاه مردم کشور گذاشته میشود ونوید معیشت مطلوب را به مردم ما میدهد . همچنان 

برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات بهترین گزینش برای تطبیق همچو برنامۀ ملی ، جهت رفاه همگانی در کشور میباشد . 

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
        وزارت احیا و انکشاف دهات

کار برای صلح« برنامۀ همبستگی ملی در جهت تحقق »برنامۀ ملی ایجاد 

کشتن خبرنگار
کشتن جامعه است 

کارمندان طلوع ادامه حمله به  حمله به 
و جنایت جنگی.  است  هلمند  و  کندز 
جنایت جنگی را در افغانستان رسانه ها 
ابداع نکرده اند. آن را حقوق بین الملل 
که  حقوقی  همان  است.  کرده  تعریف 
برخی  تا  می گیرد  قرار  سوءاتفاده  مورد 
بهانه  به  ملل،  سازمان  عضو  کشورها  از 
برقراری صلح به طالبان اجازه دهند در 
دوحه دفتر داشته باشند و قوماندان های 
به  و  بپوشند  دیپلومات  لباس  آن ها 
کنند. سه ماه پیش  ناروی و سویس سفر 
را طالبان هدف  تلویزیون یک  و  طلوع 
کشتار آن ها  امروز  کردند.  نظامی اعالم 
تنها وعده طالبان  این  کرده اند.  آغاز  را 

کرد. که تحقق پیدا  به رسانه ها بود 
صفحه 3

اطالعیه د افغانستان بانک
هموطنان عزیز!

ج می گذاریم، باید پول  کشور را از صمیم قلب ار پول افغانی هویت، اقتدار و افتخار ملی ماست! چنانچه سرود ملی و بیرق ملی 
گذاشته و در دادوستد و خریدوفروش خود از آن استفاده نموده، وظیفه  ج  که نماد هویت ملی ما به شمار می رود، ار افغانی را 

ACKUملی خود را ادا نمائیم.



زنگ اول


مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی 
در جریده رسمی به چاپ رسیده است. در این مقرره منافع 
تا  است.  نظر گرفته شده  در  رسانه ها  و کارمندان  مالکان 
حال روال به گونه ای بوده است که در قرارداد های کاری 
سازمان ها،  این  مالکان  با  رسانه ای  سازمان های  کارمندان 
مالکان  است.  بوده  نظر  مد  کار فرما  منافع  زیادی  حد  تا 
با  کاری  قرارداد های  در  را  خود  منافع  بیشتر  رسانه ها 
قراردادهای  در  مثال  به طور  می کردند.  لحا ظ  کارمندان 
کاری آمده بود که در صورتی که کارمندی کار خود را 
در رسانه  ای رها می کند حق ندارد، تا یک سال در رسانه 

 دیگر ظاهر شود.
هم چنان در قراردادهای کاری کارمندان، رسانه ها مکلف 
قبل  ماه  سه  تا  دو  وظیفه  ترک  صورت  در  که  شده اند 
رسانه  کارمند  اما  بگذارند.  جریان  در  را  رسانه  مدیریت 
خودش  به  رسانه  مالک  و  نداشت  شغلی  مصونیت  هیچ 
حق می داد که او را هر زمانی که بخواهد از کار برکنار 
خبرنگار،  از  اعم  رسانه ها  کارمندان  این  بر  عالوه  کند. 
کارگرفنی و دیگران بیمه  درمانی، بازنشستگی و چیزهایی 

از این قبیل نداشتند.
همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  مقرره  طرز  در 
بیمه  و  بازنشستگی  مرخصی،  موضوعات  به  خصوصی 
است.  آمده  رسانه ها  کارمندان  نفع  به  بندهایی  درمانی، 
حاال بر مالکان رسانه ها است تا این مقرره را تطبیق کنند. 
را  قانون  حکومت  که  می زنند  داد  است  سال ها  رسانه ها 
بهتر است که در تطبیق مقرره  طرز  تطبیق نمی کند. حاال 
تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی، خود مدیران رسانه ها 
پیش قدم شوند. نباید در این امر تعلل رخ دهد. بدون اعمال 
فشار از جانب حکومت، رسانه ها باید خود داوطلبانه حاضر 

به تطبیق این مقرره شوند. 
پرنفوذ  پولدارهای  یا  رسانه ها  مالکان  که  است  روشن 
هستند یا سیاستمداران قدرتمند. این اشخاص و افراد بدون 
قانونمند  رفتار  به  تن  ساد گی  به  نظارتی  وجود چشم های 
نمی دهند. اتحادیه های خبرنگار ان و نهاد های مدافع حقوق 
روزنامه نگاران باید وظیفه  چشم های نظارتی را ایفا کنند. 
این نهاد ها باید با اعمال فشارهای قانونی و مشروع مالکان 
فعالیت  و  تاسیس  مقرره  طرز  تطبیق  به  وادار  را  رسانه ها 

رسانه های خصوصی کنند. 
وزارت اطالعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی 
و نهاد های عدلی و قضایی هم باید نقش خود را ایفا کنند 
و در تطبیق این مقرره بکوشند. نهاد های عدلی و قضایی 
رسانه ها  کارمندان  شکایات  آماده  پذیرش  باید  افغانستان 
علیه مالکان باشند و به این شکایات بر مبنای مقرره  طرز 
تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی رسیدگی 

کنند. 
بسیار  نکنند.  اکتفا  مقرره  یک  به  باید  مدنی  نهاد های 
بخش  در  خدمت  و  استخدام  قانون  تا  است  ضروری 
رییس جمهور  توشیح  و  پارلمان  تصویب  به  خصوصی 
اقتصاد  به  افغانستان  اساسی  قانون  که  آن جایی  از  برسد. 
بازار مشروعیت داده است، بنابراین ایجاب می کند که در 
نظام حقوقی افغانستان هم قوانینی وجود داشته باشد تا از 
حقوق و امتیازهای کارمندان و کارگران بخش خصوصی 
دفاع کند. در حال حاضر کارمندان بخش خصوصی در 
حقوق  بیمه  درمانی،  شغلی،  مصونیت  نوع  هیچ  افغانستان 

بازنشستگی و مرخصی ندارند. 
مالیه  تنخواه خود  از  با آن که  کارمندان بخش خصوصی 
مدنی  نهاد های  ندارند.  دیگری  امتیاز  نوع  هیچ  می  دهند، 
در  خدمت  و  استخدام  مسوده  قانون  زودتر  هرچه  باید 
از طریق مرا جع مربوط  بخش خصوصی را طرح کنند و 
آن را به پارلمان بفرستند. این قانون باید در پارلمان کشور 
برسد،  تصویب  به  قانونی  چنین  اگر  برسد.  تصویب  به 
پشتوانه  هم  خصوصی  رسانه های  کارمندان  امتیازهای 
باید  مدنی  جامعه  و  پارلمان  می کند.  پیدا  محکم   حقوقی 
برای قانومند کردن بخش خصوصی تالش بیشتری کنند. 

مقرره طرز تاسیس رسانه های 
همگانی خصوصی باید تطبیق شود
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ارزیابی موفقانه غنی از مبارزه با داعش در افغانستان

افروز: ترور خبرنگاران سوء قصد به آزادی بیان است

کشته شدن بیش از هشتاد تروریست در عملیات های نظامی

امیدواری افغانستان به گسترش روابط با هند

تاثیر رفع تحریم های ایران
 بر رشد اقتصادی افغانستان

وزیر خارجه
 امروز به چین می رود

اشرف غنی،  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  کشور،  رییس جمهور 
علیه  داخلی  امنیتی  نیروهای  مبارزه 
جنگجویان گروه تروریستی داعش 
بوده  موفقانه  و  موثر  افغانستان  در 

است.
آقای غنی که صبح دیروز از سویس 
به کابل برگشت، این موضوع را در 
»چشم  انداز  عنوان  تحت  نشستی که 
سویس  داووس  در  جهانی«  امنیت 
است.  کرده  بیان  بود،  شده  برگزار 
منظور  به  پیش  روز  سه  غنی  آقای 
شرکت در اجالس جهانی اقتصاد به 

داووس رفته بود.
اعالم  با  ریاست جمهوری  دفتر 
نشست  در  که  می گوید  خبر  این 
دفاع  وزیر  جهانی  امنیت  چشم انداز 
سرمنشی  و  امریکا  متحده  ایاالت 
حضور  نیز  ناتو  سازمان  عمومی 

داشتند.
هم چنین آقای غنی به منظور مبارزه 

انجمن  ریاست  کابل:  8صبح، 
فارسی  نگاران  روزنامه  بین المللی 
حمله  »افروز«،  به  موسوم  زبان، 
کارمندان  علیه  اخیر  تروریستی 
شدیدا  را  کابل  در  طلوع  تلویزیون 
عامل  که  می گوید  کرده  محکوم 
گروه  تروریستی،  حمله  این 

آشتی ناپذیر با آزادی است.
مقر اصلی این انجمن که در دوشنبه 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
پاک سازی نیروهای اردوی ملی در 
بیش  گذشته  شبانه روز  یک  جریان 
از هشتاد تروریست کشته و زخمی 

شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
ولسوالی های  در  که  عملیات ها  این 
والیت  چپرهار  و  بهسود  اچین، 
کنر،  والیت  مانوگی  ننگرهار، 
خوشی،  لغمان،  والیت  قرغه ای 

8صبح، کابل: صالح الدین ربانی 
و  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
در  هند  جدید  سفیر  وهرا  منپریت 
به  تعارفی  مالقات  یک  در  کابل 
گسترش روابط میان این دو کشور 

ابراز امیدواری کرده اند.
آقای ربانی در این دیدار از دولت 
و  »خوب  همکار  عنوان  به  هند 
یاد  افغانستان  دولت  استراتژیک« 
هستم  »مطمین  می گوید:  کرده 
شما  ماموریت  دوره  طول  در  که 

در  غربی  دولت های  مقامات  کابل:  8صبح، 
کابل، اعالم کرده که رفع تحریم  این کشورها علیه 
ایران، به رشد اقتصادی در منطقه به ویژه افغانستان 

تاثیرگذار خواهد بود.
افغانستان  برای  نماینده اتحادیه اروپا  مایکل میلبن 
و  آلمان  بریتانیا،  کشورهای  سفرای  هم چنین  و 
با  دیدارشان  در  را  موضوع  این  کابل،  در  فرانسه 
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان بیان 

کرده اند.
رفع  مورد  در  معلوماتی  ارایه  با  میلبن  مایکل 
تحریم ها علیه ایران، گفته است که او معتقد است 
مردم  نفع  به  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های  رفع 
این کشور، منطقه و جهان بوده و بر رشد و توسعه 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  و  تجارتی  اقتصادی، 

نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
هم چنین صالح الدین ربانی می گوید که افغانستان 
آغاز  همان  از  ایران،  همسایه  کشور  عنوان  به 
ایران  هسته ای  مساله  مسالمت آمیز  حل  طرف دار 
لغو  و  راستا  این  در  شده  توافق حاصل  از  و  بوده 
می  کند.  استقبال  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های 
آقای ربانی تاکید کرده که به پیامدهای اقتصادی 
رفع تحریم ها در منطقه به ویژه در گسترش روابط 

اقتصادی میان افغانستان و ایران خوش بین است.
تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از ماه ها تالش 
و مذاکره میان مقام های دولت ایران و کشورهای 

غربی، هفته گذشته لغو شد.

یک شنبه،  امروز  است  قرار  کابل:  8صبح، 
بنابر  کشور  خارجه  امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
دعوت رسمی وانگ  یی وزیر امور خارجه چین، 

برای انجام سفر سه روزه عازم آن کشور شود.
این  اعالم  با  خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  دفتر 
خبر، می گوید که این نخستین سفر و دیدار رسمی 
چین  از  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  ربانی  آقای 

می باشد.
وزارت امور خارجه می افزاید که قرار است آقای 
ربانی در این سفر با مقام های بلندپایه از جمله وزیر 

امور خارجه چین دیدار و گفتگو کند.
سفر،  این  جریان  در  که  کرده  تاکید  وزارت  این 
دو طرف روی اجرای توافقات صورت گرفته میان 
سران دو کشور و هم چنان گسترش روابط دوجانبه 
اقتصادی،  عرصه های  در  همکاری ها  تقویت  و 

تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث می کنند. 
صالح الدین  که  می گوید  خارجه  امور  وزارت 
دولت  از  نمایندگی  به  خود  سفر  این  در  ربانی 
تایوان  و  تبت  شمول  به  واحد  چین  از  افغانستان 

اعالم حمایت خواهد کرد.

علیه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  موثر 
به  کشور،  در  تروریستی  گروه های 
و  هوایی  نیروهای  تقویت  و  تجهیز 
کرده  تاکید  اتل   205 اردوی  قول 
»ما  می گوید:  غنی  آقای  است. 
هستیم  مواجه  جدید  خطرات  با 
پدیده  یک  عنوان  به  تروریسم  و 
را  جهان  و  منطقه  افغانستان،  شوم 
این  با  مبارزه  برای  می کند.  تهدید 
کوتا مدت،  همکاری های  به  پدیده 
وسط مدت و دراز مدت نیاز است.«

اعالمیه ای  در  است،  تاجیکستان 
علیه  حمله  هرگونه  که  می گوید 
خالف  رسانه ها  دست اندرکاران 
جنایت  و  بوده  بشری  ارزش های 

جنگی به شمار می رود.
روزنامه نگاران  بین المللی  انجمن 
»ما  می گوید:  افروز،  زبان،  فارسی 
و  فعاالن  که  هستیم  باور  این  به 
زیر  افغانستان  در  رسانه ها  مدیران 

محمدآغه و ازره والیت لوگر، نرخ 
وردک،  میدان  والیت  دایمیرداد  و 
مرکز و دشت ارچی والیت کندز، 
تگاب والیت بدخشان، ناوه والیت 
کوه  و  بغالن  والیت  مرکز  هلمند، 
صافی والیت پروان راه اندازی شده 
کشته  تروریست   34 آن  در  بود، 
شده اند.  زخمی  دیگر  تن   48 و 
چهل  عملیات ها  این  در  هم چنین 
بازداشت  دیگر  تروریست  شش  و 

شده اند.

و  دوستانه  روابط  سمت،  این  در 
همکاری ها میان دو کشور گسترش 

هرچه بیشتر خواهد یافت.«
منپریت وهرا سفیر جدید  هم چنین 
است  گفته  کابل،  در  مقیم  هند 
»دوست  عنوان  به  هند  دولت  که 
نزدیک« افغانستان به همکاری های 
این  به  مختلف  ساحات  در  خود 
وهرا  آقای  می دهد.  ادامه  کشور 
دوران  در  او  که  کرده  تاکید 
نهادهای مختلف  با  ماموریت خود 

وزیر  کارتر  اشتون  همین حال،  در 
دفاع ایاالت متحده امریکا می گوید 
که این کشور به همکاری های خود 
با افغانستان به ویژه در عرصه تمویل 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و 

ادامه می دهد.
بیشتر  داعش  تروریستی  گروه 
دارد.  فعالیت  ننگرهار  والیت  در 
در  توانسته اند  امنیتی  نیروهای 
این  فعالیت  گسترش  از  مواردی 

گروه تروریستی جلوگیری کنند.

و  دهشت افکنان  زورگویی  بار 
تروریستان نخواهند رفت و هم چنان 
راستای  در  مسوولیت شان  به 
اطالع رسانی به مردم و جهان با تعهد 

بیشتری ادامه خواهند داد.«
روزنامه نگاران  بین المللی  انجمن 
دوشنبه  شهر  مقیم  زبان  فارسی 
تاجیکستان از جامعه جهانی خواسته 
فعاالن  به  و حمله  تهدید  قتل،  به  تا 
در کشورهای  رسانه ها  کارمندان  و 
تفاوت  بی  افغانستان  مثل  ناامنی 
نباشند و در تامین امنیت و مصونیت 
به  که  رسانه ها  کارمند  از  یک  هر 
گفته این نهاد سفیران آزادی بیان در 
کشورهای خود محسوب می شوند، 
توجه جدی و تدابیر مشخص داشته 

باشد.
چهارشنبه  شام  تروریستی  حمله  در 
کابل،  داراالمان  سرک  در  گذشته 
هفت کارمند تلویزیون طلوع کشته 
دیگر  تن  پنج  و  بیست  از  بیش  و 

زخمی شدند.

در  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
و  سالح  مقداری  عملیات ها  این 
نیز  تروریستان  به  مربوط  مهمات 
ملی  اردوی  نیروهای  بدست  به 
ماین  حلقه  ده ها  هم چنین  و  افتاده 
شده  خنثا  و  کشف  مختلف النوع 

است.
یک  که  می گوید  دفاع  وزارت 
سرباز اردوی ملی نیز در جریان این 

عملیات ها به شهادت رسیده  است.

نیازهای  تا  می کند  کار  افغانستان 
هند  همکاری  برای  کشور  این 
بزرگ  پروژه های  تطبیق  زمینه   در 

انکشافی شناسایی شود.

ACKU
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است.  فریاد  امروز  واژه  خشم،  و  است  سوگ  امروز  واژه 
ما روزنامه نگاران در مرگ همکاران و عزیزان خود زاری 
نمی کنیم، فریاد می زنیم. با اشک در چشم اما هم چنان 
می نویسیم و می گوییم و می پرسیم. ما هستیم. می مانیم. 
که سوخته  گفته ی ما می ماند. حتا آنگاه  قلم و نوشته و 
که  قرن هاست  می مانیم.  زنده  حافظه ها  در  باز  شویم 
حافظه  برپاست.  کشور  این  در  زورمندان  و  قلم  جنگ 
قلم  نابرابر،  این جنگ  ما می گوید در  تاریخی  و  جمعی 
تا  جبار  سلطان های  از  را  بدنامی  و  بدکاری  و  می ماند 

طالبان جنایتکار در تاریخ ثبت می کند. 
در افغانستان متاسفانه طالبان تنها مخالفان جدی آزادی 
رسانه ها نیستند، بلکه اصلی ترین تهدید علیه این آزادی 

برای جامعه ای آزاد هستند.
افغانستان  حکومت  از  بخشی  یا  و  زورمندان  یا  طالبان 
می خواهند؟  چه  خبرنگاران  از  خارجی  کشورهای  یا  و 
جنایت،  و  جنگ  و  جهل  برابر  در  سکوت  سکوت. 
کند.  انتخاب  نتواند  و  برای آن که جامعه نداند  سکوت 
دوستی  جایگزین  جنگ  و  فساد  آن که  برای  سکوت 
حق  نتواند  افغان  آن که  برای  سکوت  شود.  صلح  و 
واقعی  تا علل  بازیابد. سکوت،  را  تعیین سرنوشت خود 

با افزایش تهدیدهای تروریستی علیه خبرنگاران  همزمان 
کشور، شماری از مسووالن نهادهای صنفی  و رسانه ها در 
و حامی حقوق خبرنگاران از وزارت اطالعات و فرهنگ 
به  کمک  و  تهدیدها  این  کاهش  به منظور  تا  خواسته 
فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره  خبرنگاران،  وضعیت 

رسانه های همگانی را مورد اجرای جدی قرار دهد.
از  پس  همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره 
با  قرارداد  عقد  نحوه  از  خبرنگاران  از   شماری  شکایت 
مالکان رسانه ها، به تاریخ 21 اسد سال جاری خورشیدی 
کابینه افغانستان  در چهار فصل و چهل و یک ماده توسط 
طرز  امور  تنظیم  به منظور  مقرره  این  رسید.  تصویب  به 
برای  زمینه  فراهم سازی  رسانه ها،  فعالیت  و  تاسیس 
تامین حقوق  و هم چنین چگونگی  آزاد رسانه ها  فعالیت 
کارمندان رسانه ها به تصویب رسید. براساس  و امتیازات 

صلح به طالبان اجازه دهند در دوحه دفتر داشته باشند 
و قوماندان های آن ها لباس دیپلومات بپوشند و به ناروی 

کنند.  و سویس سفر 
هدف  طالبان  را  یک  تلویزیون  و  طلوع  پیش  ماه  سه 
کرده اند.  کشتار آن ها را آغاز  کردند. امروز  نظامی اعالم 
کرد.  که تحقق پیدا  این تنها وعده طالبان به رسانه ها بود 
همین  اطالع رسانی  و  بیان  آزادی  درندگان  واقعی  چهره 

که حق مردم  مشکالت روشن نشود. تا جهل بر دانستن 
افغان برای انتخاب آینده است، چیره شود. 

هلمند  و  کندز  به  حمله  ادامه  طلوع  کارمندان  به  حمله 
است و جنایت جنگی. جنایت جنگی را در افغانستان 
را حقوق بین الملل تعریف  ابداع نکرده اند. آن  رسانه ها 
که مورد سوءاتفاده قرار می گیرد  کرده است. همان حقوقی 
برقراری  بهانه  به  ملل،  کشورها عضو سازمان  از  برخی  تا 

رسانه ها  مالکان  و  خبرنگاران  میان  قراردادها  مقرره،  این 
خبرنگاری  هرگاه  و  گیرد  صورت  کار  قانون  مطابق  باید 
تا  دارد  مکلفیت  مربوط  رسانه  معلول می شود،  یا  و  کشته 
کمک اعضای خانواده این خبرنگار بشتابد. هم چنین  به 
مالکان  که  شده  کید  تا مقرره  این  ماده های  از  یکی  در 
توجه  باید  تامین مصونیت جانی خبرنگاران  رسانه ها در 

ویژه داشته باشند.
خبرنگاران  حقوق  حامی  و  صنفی  نهادهای  مسووالن 
رسانه ها  فعالیت  و  تاسیس  طرز  مقرره  که  می گویند 
و  کرده  تضمین  را  خبرنگاران  جانی  و  شغلی  مصونیت 
خبرنگاران  علیه  تهدید  کاهش  به  می تواند  آن  اجرای 

کند. کمک 
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه 
»نی«، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، روز شنبه، 

مسووالن  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  دلو،  سوم 
کمیته مصونیت خبرنگاران و  اتحادیه ملی ژورنالیستان، 
که این  گفت  معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ، 
کشته و یا زخمی  که  مقرره نحوه رسیدگی به خبرنگارانی را 
گفت  می شوند، به خوبی شرح داده است. آقای توحیدی 
کابینه تصویب شده،  هرچند این مقرره ماه ها قبل توسط 
آن عمل  مطابق  رسانه ها  مالکان  از  هیچ یک  کنون  تا اما 
جواز  تمام  باید  مقرره  این  براساس  افزود  وی  نکرده اند. 
گیرد و هم چنین  فعالیت رسانه ها دوباره مورد بررسی قرار 
به  رسانه ها  صاحب  و  کارمندان  میان  که  قراردادهایی 

کار باشد. امضا می رسد، باید مطابق قانون 
به ویژه  حکومت،  که  کرد  کید  تا توحیدی  صدیق اهلل 
مقرره  تا  دارد  مسوولیت  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
اجرا  مورد  را  همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تاسیس  طرز 

از وزارت اطالعات و  گفت: »تقاضای ما  قرار دهد. وی 
باید  کامل  به صورت  را  مقرره  این  که  است  این  فرهنگ 
و  بیان  آزادی  نهادهای مدافع  آن  کند. در تطبیق  تطبیق 
صنفی خبرنگاران از اقدامات وزارت اطالعات و فرهنگ 
هم چنین  توحیدی  صدیق اهلل  کرد.«  خواهند  حمایت 
که  بشنوند  رسانه ها  مالکان  را  ما  »صدای  کرد:  کید  تا
که  خبرنگاران و روزنامه نگاران ابزار یا یک ماشین نیستند 
کار افتادند بیرون انداخته شوند و هرگاه دل شان  هرگاه از 

کنند.« نخواست آنان را برکنار 
وزارت  نشراتی  معین  مصطفوی،  مژگان  همین حال،  در 
اطالعات و فرهنگ اجرای مقرره طرز تاسیس و فعالیت 
کاری و مصونیت خبرنگاران  رسانه ها را در بهبود شرایط 
نزدیک  وزارت  این  که  می گوید  اما  کرده،  توصیف  مهم 
به پنج هفته پیش به این مقرره دست یافته است. خانم 
گفت: »این سند بسیار مهم در تامین امنیت و  مصطفوی 
مصونیت شغلی خبرنگاران است. تا حال چنین سندی 
در افغانستان به تصویب نرسیده و اولین  بار است در تاریخ 
که تا این حد از حقوق و امتیازات خبرنگاران  افغانستان 
امنیت  تامین  مورد  در  مقرره  این  در  می شود.  حمایت 
که یک دست آورد مهم  فزیکی خبرنگاران هم اشاره شده 

برای جامعه خبرنگاری است.«
و  اطالعات  وزارت  که  گفت  هم چنین  مصطفوی  مژگان 
حل  به منظور  نیز  کمیسیونی  مقرره  این  براساس  فرهنگ 
تاسیس  خبرنگاران  و  رسانه ها  مالکان  میان  اختالفات 

کرده است.
که  می افزاید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
وزارت  در  دوباره  باید  رسانه ها  تمام  مقرره،  این  براساس 
اطالعات و فرهنگ ثبت شوند. مژگان مصطفوی می گوید 
گرفته  در این مقرره شش ماه برای رسانه ها فرصت در نظر 
شده است تا دو باره در وزارت و اطالعات و فرهنگ ثبت 

شوند.
تالش ها برای اجرایی ساختن مقرره طرز تاسیس و فعالیت  
یک  نتیجه  در  که  می گیرد  صورت  حالی  در  رسانه ها 
از  تن  هفت  گذشته  چهارشنبه  روز  شام  تروریستی  حمله 
بیست و   پنج  به  نزدیک  و  کشته  تلویزیون طلوع  کارمندان 
گسترده ای  کنش های  تن دیگر زخمی شدند. این حمله وا
را در قبال داشته و باعث شده تا مسووالن نهادهای صنفی 
برای مصونیت جانی و مالی  و حامی حقوق خبرنگاران 

خبرنگاران دست به اقدامات موثرتری بزنند.

حامی  کشورهای  با  کرات  مذا میز  پشت  در  که  است، 
که در پشت این  کشورهایی  افغانستان پنهانش می کند. 
واقعی  چهره  می کنند،  کره  مذا آن ها  با  و  می نشینند  میز 

طالبان را پنهان می کنند. 
کره و صلح نیست، ژورنالیست افغان  خبرنگار دشمن مذا
کسی در این جهان معنای صلح و امنیت و  از هر  بیشتر 
اهمیت آن  را در ارتقای حق دانستن مردم می داند و برای 

آن می کوشد. 
شوند.  مجازات  باید  سیاه  چهارشنبه  جنایت  عامالن 
کشورهای  از  برخی  بستن  چشم  بدون  اما  طالبان 
بخشی  شدن  قربانی  بر  افغان  حکومت  و  دموکراتیک، 
بیان،  آزادی  حق  آن  مهم ترین  و  مردم  بنیادی  حقوق  از 
را نداشتند. این  امکان و جرات ارتکاب چنین جنایتی 
انجام  در  که  هم  افغان  حکومت  از  گروه  آن  و  کشورها 
کرد ه اند باید پاسخگو باشند. از آن ها  وظیفه خود قصور 
خود  مصالح  و  منافع  تامین  از  بیشتر  که  خواست  باید 
باشند؛  داشته  مسوولیت  دموکراسی،  و  آزادی ها  برابر  در 
ملل  سازمان  منشور  امضا کننده ی  به عنوان  حکومت  گر  ا

مسوول حفظ جان و امنیت شهروندان است. 
از  حفاظت  امر  در  نشد.  متحقق  امر  این  متاسفانه 
است،  کرده  قصور  افغانستان  حکومت  روزنامه نگاران 
کیفری  مصونیت  از  روزنامه نگاران  ما  که  سال هاست 
کشتار روزنامه نگاران انتقاد می کنیم.  برای آمران و عامالن 
ژورنالیستان  پرونده های  گشودن  اعالم  از  پس  یکسال 
انجام  عدلیه  دستگاه  در  اقدامی  هیچ  رسیده،  قتل  به 
تحقیق  ملی  وحدت  حکومت  وعده  این  است.  نشده 
روزنامه نگاران بیشتر شده است.  نیافت، خشونت علیه 
مصونیت  از  بهره مند  هم چنان  خشونت  این  مسووالن  و 

هستند.  
کشته  شهروندان  از  تعدادی  روز  هر  می گویند  بسیاری 
دیگران  از  عزیزتر  رسانه ها  کارکنان  جان  آیا  می شوند، 
رسانه ها  کارکنان  اما  نیست.  چنین  شک  بدون  است. 
کارمند، معرف همه جامعه هستند.  اعم از ژورنالیست و 
قتل رسانه و روزنامه نگار قتل همه جامعه است. در برابر 

کرد. قتل جامعه نباید سکوت 

کشتن خبرنگار
کشتن جامعه است 

نهادهای خبرنگاری:

مقرره تاسیس رسانه ها تطبیق شود
 ظفرشاه رویی

گزارشگران بدون مرز   رضا معينی- 
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سازمان دهان این جنگ در 
شناسایی رسانه های تاثیرگذار 

کامیاب بوده  اند. تلویزیون 
»طلوع« نهاد تاثیرگذار بر ذهنیت 

اجتماعی است. اگر آی اس آی 
بتواند گلوی این رسانه و دیگر 

رسانه های رسالتمند را خفه کند، 
شکست فرسایشی نظام سیاسی 

افغانستان به دست طالبان فراهم 
می گردد. با تاسف این برنامه 
خطرناک ادامه خواهد یافت. 

اگر استخبارات افغانستان نتواند 
عوامل و ساحه  تاثیر این جنگ 
ی را محدود سازد، شکست  فکر
استراتژیک دولت افغانستان در 

برابر طالبان اجتناب ناپذیر می گردد.
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در  جدید  حکومت  شکل گیری  و  طالبان  رژیم  فروپاشی 
ارمغان  به  کشور  در  را  رسانه ها  و  بیان  آزادی  افغانستان، 
والیات  و  مرکز  در  خصوصی  و  دولتی  نشریه  ده ها  آورد. 
تاسیس  برای  شرایط  آن  به دنبال  و  شدند  تاسیس  کشور 
آمد.  میان  به  خصوصی  شنیداری  و  دیداری  رسانه های 
فعالیت بی پیشینه این رسانه ها هم زمان با تصویب قانون 
که  قانونی  گرفت؛  قانونی  جنبه  همگانی،  رسانه های 
کشور حد و  توانست برای رسانه های تازه نفس و نوپا در 
کند؛ اما هرگز نتوانست مرجعی  مرز و خطوط قرمز تعیین 
از یک دهه  بیشتر  برای مصونیت اهل رسانه ها. در  شود 
و موثری  افغانستان نقش بسیار مهم  گذشته، رسانه ها در 
گاهی دهی، آموزش دهی،  را در زمینه های اطالع رسانی، آ

کارکرد های دولت و جامعه جهانی، تقویت  سرگرمی، نقد 
روند مردم ساالری، پرده برداری از حقایق پنهان و تحلیل 
ک وسیع  کشور به  عهده داشتند تا جایی که اشترا اوضاع 
پارلمانی  و  ریاست جمهوری  انتخابات  دو  در  مردم 
موثریت  و  شد  داده  نسبت  رسانه ها  به  کشور  در  گذشته 
فعالیت رسانه ها بر اذهان عامه را روشن تر ساخت؛ تحولی 
و رسانه ها در  به عنوان مهم ترین دست آورد دموکراسی  که 

تاریخ معاصر افغانستان ثبت شد. 
اساسی  قانون  در  رسانه ها،  آزادی  و  فعالیت  آن که  با 
بیان  آزادی  شناختن  رسمیت  به  قالب  در  افغانستان 
تصریح شده و قانون رسانه ها نیز دستورالعمل تحقق این 
واقعیت ها  اما  است؛  شده  یادآور  را  اساسی  قانون  مفاد 
قرار  آماج  آن  نمونه  و  هستند  دیگری  چیز  نشان دهنده 
مرکز  در  طالبان  رسمی  تهدید  از  پس  خبرنگاران  گرفتن 
کشور است. هرچند به اندازه یک دهه اخیر، رسانه ها به 
گسترش  و  رشد  ظهور،  حضور،  اعالم  به  قادر  میزان  این 
فعالیت های شان نبوده اند؛ به همان اندازه حمایت دولت 
عدم  این  و  است  بوده  اندک  همیشه  نیز  رسانه ها  این  از 
حمایت جدی و قانونی دستگاه قدرت از خبرنگاران را 
که از سوی زورمندان، طالبان و دیگر  در برابر تهدیدهایی 

گرفته است، شاهد هستیم.  گروه ها صورت 
گفت  کمال جرات می توان  بنابراین با صراحت تمام و با 
گروه هراس افگن طالب، تقویت  که افزایش فعالیت های 
قانون گریزی در سطوح  و  صاحبان قدرت، خالف ورزی 
امنیت  تامین  در  حکومت  بی توجهی  و  دولت  مختلف 
این  آسیب پذیری  میزان  روزنامه نگاران؛  جان  حفظ  و 
کرده است و تازه ترین مثال آن هم حمله  خانواده را بیشتر 
کارمندان تلویزیون طلوع  هراس افگنانه شام چهارشنبه بر 

گرفته  شکل  اساسی  مولفه  سه  از  جنگ  استراتژی 
جنگ  »هدف«  ترویج  را  نخست  مولفه  است. 
را  جنگ  استراتژی  مولفه  دومین  می دهد.  شکل 
بنیاد  بر  رزمی  و  کتیکی  تا عملیات های  و  برنامه ها 
بر  در  فکری  را جنگ  مولفه سوم  و  هدف می سازد 
دوم  مولفه  در  را  مهمی  نقش  جنگند  گان،  می گیرد. 
بازی می کنند. اما مولفه نخست و سومی را بازیگران 
جنگ ها می سازند. این بازیگران، تمویل  کنند گان و 

سازمان دهند گان جنگ ها هستند.
اساسی ترین بازیگران جنگ های فکری را نهادهای 
سیاست گذاران  و  فکری  اتاق های  استراتژیک، 
دولت ها  سیاست گذاری  ساختارهای  در  هدفمند 
سیاست  نهادهای  به وسیله  نهادها  این  می سازند. 
تمویل  استخباراتی  و  امنیتی  رزمی،  خارجی، 
فکری  جنگ  ترویج  برای  گزینه  بهترین  می گردند. 
رسانه  ها می باشند. رسانه ها با راه اندازی برنامه های 
یا  جنگ ها  استراتژیک  فکر  ترویجی،  و  تعمیمی 
جبهه  دو  هر  شهروندان  بر  را  جنگ ها  هدفمندی 
جنگ  این رو،  از  می سازند.  همگانی  جنگ، 
گفته  گیرتر و تاثیرگذارتر از جنگ جبهه ای  فکری، فرا

می شود. 
آماج گیری  بر  بارزی  نمونه های  جنگ ها  تاریخ  در 
جنگ  نمونه،  به گونه   است.  داشته  وجود  رسانه ها 
رادیوی  بر  جدایی طلبان  نظامی  حمله   از  بالکان 
گردید. این جنگ  بلگراد در ۵ اپریل سال ۱۹۹۲ آغاز 
پس از جنگ دوم جهانی، بزرگ ترین رقم »ژنوساید« 
رسانه ها  هدف گیری  داشت.  پی  در  را  نسل کشی  یا 
به منظور ایجاد رعب و اضطراب در میان شهروندان 
راه اندازی می شود. زیرا رسانه ها در پوشش خبری و 
که در واقع خود شان هستند، تالش  تحلیلی قربانیان 
بیشتر می کنند و برنامه های خبری، تحلیلی و عاطفی 
جنگ  سازماند  گان  برنامه ها،  این  می کنند.  پخش 
می سازد.  نزدیک  اصلی شان  هدف  به  را  فکری 
تاثیرگذارترین  فکری،  جنگ های  سازمان دهند  گان 

رسانه ها را آماج قرار می دهند. 
رسانه ها  اثرگذارترین  از  یکی  که  »الجزیره«  تلوزیون 
در خاور میانه است و به زبان های انگلیسی و عربی 
نشرات پخش می کند بیشترین تهدیدها و قربانیان را 
متقبل  فکری  جنگ های  سازمان دهند  گان  سوی  از 
جنگ  طرح ریزی  و  سازمان دهی  است.  گردیده 
استراتژیست های  سوی  از  افغانستان  علیه   بر  فکری 
کشورهای  اقتصادی  گسترده  حمایت  و  کستان  پا
خاور میانه به سان عربستان سعودی، امارات متحده 

عربی، قطر و بحرین راه اندازی می گردد. 
هدف اصلی حمایت از جنگ فکری در افغانستان 
گسترش اندیشه »اسالم سیاسی« و نظام  را حفظ و 
بر  طالبان  تهدید  می دهد.  شکل  »سعودی   محور« 
رسانه های اثرگذار و متعهد افغانستان، در چارچوب 
که از سوی سازمان استخبارات نظامی  جنگ فکری 
کستان )آی اس آی( رهبری می گردد، سازمان دهی  پا
برنامه ها  این  مجریان  طالبان  می شود.  عملی  و 
هستند. حمله بر رسانه  اثرگذار و رسالت مندی چون 
»طلوع« پیامدهای بیشتر فکری نسبت به فتح یک 
بازده  از این رو مهم ترین  والیت برای طالبان دارند. 
جنگ تاثیرگذاری فکری بر شهروندان خوانده شده 

است. 
رسانه های  شناسایی  در  جنگ  این  سازمان دهان 
نهاد  »طلوع«  تلویزیون  بوده  اند.  کامیاب  تاثیرگذار 
گر آی اس آی  ا بر ذهنیت اجتماعی است.  تاثیرگذار 
گلوی این رسانه و دیگر رسانه های رسالتمند را  بتواند 
کند، شکست فرسایشی نظام سیاسی افغانستان  خفه 
به دست طالبان فراهم می گردد. با تاسف این برنامه 
استخبارات  گر  ا یافت.  خواهد  ادامه  ک  خطرنا
جنگ  این  تاثیر  ساحه   و  عوامل  نتواند  افغانستان 
فکری را محدود سازد، شکست استراتژیک دولت 
می گردد.  اجتناب ناپذیر  طالبان  برابر  در  افغانستان 
ایجاب  کالن  تهدید  این  اهمیت  نظرداشت  در  با 
از  رسانه ها  از  سیاسی  حمایت  و  اراده   - تا:  می کند 
سطح اعالمیه ها و سخنرانی های رییس جمهور برون 

گزین شود.  آمده و به برنامه های استراتژیک جا
رسانه های  بر  حمله  که  بداند  باید  دولت  رهبری 
افغانستان  دولت  »مغز«  بر  نشانه گیری  افغانستان، 
را  الزمی  ظرفیت های  و  منابع  باید  دولت  است. 
گرداند. پارلمان  برای حمایت از مغز خویش فراهم 
و  امنیتی  حمایت  بودجه   زودتر  هرچه  افغانستان 
کشورهای  کند. در  را تصویب  برای رسانه ها  ذهنی 
در حال جنگ، پارلمان ها توجه زیادی به حراست 
کاری  چنین  گر  ا می دارند.  مبذول  رسانه  امنیت  و 
که  را  خویش  اساسی  تریبون  خود  پارلمان  نشود، 

عبارت از رسانه ها است، از دست می دهد. 
برای  را  جدیدی  ساختار  افغانستان  استخبارات 
در  نهاد  این  دهد.  شکل  فکری«  جنگ  »تحدید 
هماهنگی با نهادهای رسانه ای عوامل جنگ فکری 
شناسایی  را  رسانه ها  علیه  رزمی  عملیات های  و 
امنیت  بهتر  زمینه های  باید  پولیس  کند.  خنثی  و 
افغانستان  رسانه های  برای  را  ذهنی  و  فزیکی 
بشری  بیشتر  منابع  به  نیاز  کار  این  گرداند.  فراهم 
فراهم  را  منابع  این  باید  و دولت  دارد  لوژیستیکی  و 
کنند.  گرداند. رسانه ها باید هوشیار تر از همیشه عمل 
خبری  و  عاطفی  برنامه های  حد  از  بیش  پوشش 
بازماند  گان،  و  قربانیان  ازدست داد گان،  سوگ  در 
فکری  جنگ  استراتژی  نفع  به  و  رسانه ها  ضرر  به 
را  بیشتری  منابع  باید  رسانه ها  می شود.  تمام 
برنامه های  کلیدی  چهره های  جانی  امنیت  برای 
می کنم  فکر  دهند.  اختصاص  »تاثیرگذار«  و  »مهم« 
تا  کرد  خواهند  تالش  جنگ  این  سازمان دهند  گان 
تاثیر گذار  و  سرشناس  چهره های  فزیکی  حذف  در 

کرد. رسانه ها از هیچ تالشی دریغ نخواهند 

رویداد  این  پذیرفتند.  را  که طالبان مسوولیتش  می باشد 
میان تهی  و وعده های  از محکومیت های پی هم  نیز پس 
آن  عامالن  بازداشت  و  بررسی  برای  حکومتی  مقام های 
که با قضایای قتل منادی،  فراموش خواهد شد؛ همان گونه 
بیان شده  آزادی  راه  و دیگر شهدای  نقش بندی، سردار 

بود. 
که در جریان چند سال با حرفه ی خبرنگاری  به نظر من 
بل  فزیکی؛  تهدید های  تنها  نه  داشته ام،  کار  و  سر 
کشور  چالش های دیگری هم فرا راه جامعه ی رسانه ای 
قرار دارد. در صدر فهرست مشکالت خبرنگاران در این 
بدترین  افغانستان  در  می باشد.  امنیت  نبود  سرزمین، 
مهم  و  عاجل  خبر های  بیشتر  و  است  خبر  بهترین  خبر، 
نظامی  و  ملکی  افراد  شدن  زخمی  و  کشته  به  کشور 

محدود می شود. 
گروه  به  خبرنگاران  قتل  و  خشونت  عامل  بزرگ ترین 
که هیچ گونه پابندی به قوانین  گروهی  طالبان بر می گردد؛ 
کشتن  با  بار ها  و  ندارد  جهان  در  رایج  بشری  حقوق 
کرده  سوگوار  را  کشور  ژورنالستان  جامعه ی  خبرنگاران 
اعمال  از  نیز  دولتی  مقام های  و  پولیس  نیرو های  است. 
که  اندازه ای  به  نکرده اند،  دریغ  طبقه  این  بر  خشونت 

نمی  توان  را  انتحاری  حمله  هراس افگنانه  رویداد  هیچ 
و  تحقیر  توهین،  به  دولتی  نیرو های  آن  در  که  یافت 
لت و کوب  مواردی  در  حتا  نپردازند،  خبرنگاران  تهدید 
خبرنگاران از سوی این نیروها مهم تر از خبر همان رویداد 

شده است. 
که  که آیا با این وضعیت رسانه ها  کنون بحث این جاست  ا
گوش و زبان مردم اند می توانند با اعتماد به نفس و  چشم، 
چشم انداز روشن فعالیت های شان را ادامه دهند. با توجه 
به قانون رسانه های افغانستان، دفاع از حقوق خبرنگاران 
وظیفه ی اصلی وزارت اطالعات و فرهنگ است؛ وزارتی 
و  خبرنگاران  قتل  زمینه های  در  را  کنش  وا کم ترین  که 
از موارد سکوت  آنان داشته و در بسیاری  خشونت علیه 
کنش حکومت هم در مورد قضایای  کرده است. وا اختیار 
خبرنگاران  با  بدرفتاری  و  لت و کوب  خشونت،  قتل، 
هر  به دنبال  و  است  بوده  کافی  نا و  گمراه کننده  همیشه 
کارشان  که  بررسی  کمیسیون های  ایجاد  با  دولت  قضیه  
بی نتیجه  حقیقت یاب  کمیسیون های  دیگر  هم مانند 
مردم  حافظه  از  را  وقایع  این  که  است  خواسته  بوده، 
حفظ  خواهان  افغانستان  حکومت  گر  ا اما  کنند؛  ک  پا
کشور پس از سقوط  بزرگ ترین دست آورد دموکراسی این 
طالبان است باید به گونه جدی پرونده قتل خبرنگاران را 
کند و در مبارزه با  گام تعقیب  گام به  از آرشیف برداشته و 
کار بگیرد  فرهنگ خشونت بر ضد خبرنگاران از جدیت 
گر هم مانند همیشه به این وضعیت ناهنجار خبرنگاران  و ا
و  خبرنگاران  قاتلین  ضد  بر  دعوا  صورت  نشود،  توجه 
باید به دادگاه جهانی معرفی شود،  بیان  آزادی  دشمنان 
کار رسانه ای در  تا بتوان به داستان خون آلود خبرنگاری و 

گذاشت. کشور نقطه ی پایان 

كانادا   عايشه ايلياد، 

  ملک ستيز، پژوهشگر ارشد روابط بین الدول 

قافله رسانه های افغانستان در این 
آشفته بازار به کجا خواهد رسید؟ 

چرا طالبان رسانه ها را
آماج قرار می دهند؟ 
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انتقال  گلخانه ای،  گازهای  کاهش  اقلیمی  جدید، 
این  یابد.  توسعه  باید  ظرفیت  ارتقای  و  تکنالوژی 
کشور های  از  پول  انتقال  چگونگی  بر  مالی  مکانیزم 
توسعه یافته به کشور های رو به انکشاف نظارت کند. 
که  مالی ای  کمک  که  اند  آن  خواهان  کشور ها  این 
به  و  پیش بینی  قابل  کافی،  باید  می گیرد،  صورت 
باید  عمدتا  کمک ها  این  باشد.  دسترس  قابل  آسانی 
از مجرای کمک های عمومی  )و به میزان 1.5 درصد 
و  شود  تامین  توسعه یافته(  کشور های  سرانه  در آمد 
باید  خصوصی  سکتور  و  بازار  مجرای  از  پول  انتقال 

نقش تکمیلی را داشته باشد.
جهانی،  گرمایش  کاهش  برای  اصلی  هدف  تعیین 
برابر  در  کشورها  از  کدام  هر  مسوولیت  میزان  تعیین 
تصویب  قابل  مالی  کمک  میزان  تعیین  و  اقلیم  تغییر 
برای مهار گرمایش جهانی و سازگاری با آن از جمله 
به  را  مذاکرات  وقت  بیشترین  که  بودند  محور هایی 

خود اختصاص دادند.
موافقت نامه پاریس

سرانجام پس از مذاکرات سخت و فشرده، نمایندگان 
195 کشور دنیا به توافقت نامه ای رسیدند که از شتاب 
نتیجه  در  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  افزایش  به  رو 
این  رهبران جهان  زمین جلوگیری می کند.  گرمایش 
برای  این  زیرا  تاریخی خواندند؛  واقعه  را یک  توافق 
نایل می آید که در  به هدفی  دنیا  بود که  بار  نخستین 

مدت زمان طوالنی به آن دست نیافته بود. 
تغییرات  خطر  که  است  شده  قید  توافق  این  متن  در 
شده  پذیرفته  که  است  چیزی  از  بیشتر  اقلیمی  بسیار 
است. از سوی دیگر، بر این نکته نیز تاکید شده است 
به  مربوط  پاسخ دهی  اقدامات  بین  نزدیکی  رابطه  که 
تغییر اقلیم، توسعه پایدار و ریشه  کن سازی فقر وجود 
دارد، بدین معنی که از طریق پاسخ دهی به تغییر اقلیم 
و طرح برنامه توسعه پایدار می توان فقر را نیز کاهش 

داد و یا حتا ریشه کن ساخت.
گرمایش  افزایش  میزان  موافقت نامه،  این  بر اساس 
و  بماند  باقی  درجه   2 زیر  باید   2100 سال  تا  زمین 
تالش اعظمی  صورت خواهد گرفت که آن را تا 1.5 
پایان  تا  که  می رود  امید  ترتیب  بدین  سازند.  محدود 
کم تر  زمین  کره ی  حرارت  درجه  میانگین   ،21 قرن 
درجه   دو  یابد.  افزایش  سانتی گراد  درجه ی  دو  از 
می گویند  دانشمندان  که  است  مرزی  سانتی گراد، 
فاجعه  از  از آن، زمین وارد دورانی  در صورت گذر 

کشورهای  موافقت نامه،  این  به  مطابق  می شود. 
توسعه یافته باید نقش رهبری کننده را در کاهش مقدار 
معینی از انتشارات گازهای گلخانه ای به عهده بگیرند و 
از کشورهای در حال توسعه نیز خواسته شده است که 
تالش های شان را برای کاهش انتشارات شدت بخشند. 
در عین حال تعهد شده است که برای کشورهای در 
مسوولیت کمک های الزم  این  انجام  در  توسعه  حال 
و  توسعه یافته  از کشورهای کم ترین  فراهم می گردد. 
است  شده  خواسته  نیز  جزیره ای  کشورهای کوچک 
که استراتژی ها و برنامه های توسعه ای شان را به گونه ای 
انتشار کم تر گازهای  باعث  نمایند که  اجرا  و  تدوین 

گلخانه ای گردد.
گازهای  کاهش  برای  شده  تعیین  هدف  براساس 
)کم تر  زمین  گرمایش  کاهش  نتیجه  در  و  گلخانه ای 
از دو درجه سانتی گراد( کشورهای عضو باید گزارش 
سهم ملی کشورشان در تغییر اقلیم را که در آن سهمیه 
بفرستند.  می شود،  معین   2030 سال  تا  انتشارات شان 
میزان   2030 سال  تا  شده،  تعیین  هدف  به  مطابق 
یابد.  افزایش  تن  میلیارد   40 از  نباید  انتشارات کاربن 
پاریس  موافقت نامه  تصویب  زمان  تا  دیگر،  سوی  از 
تغییر  در  کشور شان  ملی  سهم  کشور   155 حدود  در 
اقلیم را به سکرتریت کنوانسیون تغییر اقلیم فرستاده اند. 
گازهای  کاهش  برای  اسناد  این  در  که  تعهداتی  اما 
تامین  را  هدفی  چنین  یک  گرفته  صورت  گلخانه ای 
کرده نمی تواند. گفته می شود که اگر ما موفق شویم 
که  را  گلخانه ای  گازهای  کاهش  کنونی  تعهدات 
توسط 155 کشور صورت گرفته عملی بسازیم میزان 
انتشارات به 55 میلیارد تن خواهد رسید. از این جهت 
کاهش  برای  بیشتری  تعهدات  باید  جهان  کشورهای 
انتشارات  میزان  تا  باشند  داشته  گلخانه ای  گازهای 
کاربن به 40 میلیارد تن کاهش پیدا کند. قابل یادآوری 
است که موافقت نامه پاریس از کشورهایی که سهمیه 
انتشارات شان را نفرستاده اند، خواسته که تعهدات شان 

را هرچه عاجل اعالن کنند.
شناسایی  ضمن  هم چنین  موافقت نامه  این  اعضای 
اقلیم،  تغییر  با  به سازگاری  نیازهای کشورهای جهان 
سازگاری  برنامه های  از  حمایت  افزایش  ضرورت  بر 
کشورها و همکاری در زمینه، به خصوص کشورهای 
یافته  توسعه  کم ترین  اخص  به طور  و  توسعه  حال  در 
شامل  همکاری ها  و  حمایت ها  این  می کنند.  تاکید 
شناسایی اقدامات موثر برای سازگاری، نیازمندی های 
نیاز،  مورد  مالی  کمک های  اولویت ها،  سازگاری، 
چالش ها و خال های سازگاری می شود، به گونه ای که 
غذایی  محصوالت  و  شود  غذایی  مصونیت  موجب 

مورد تهدید قرار نگیرد.
از  توسعه یافته  کشورهای  موافقت نامه،  این  بر اساس 
سال 2020 ساالنه 100 میلیارد دالر را برای کمک به 
کشورهای در حال توسعه به منظور تامین هدف تعیین 
با  سازگاری  و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  برای  شده 
شرایط جدید اقلیمی  خواهند پرداخت. در حال حاضر 
در حدود 10 میلیارد دالر در صندوق اقلیم سبز جهت 
مصرف در پروژه های تغییر اقلیم برای دوره 2015 الی 
2018 موجود است و کشورها می توانند از آن استفاده 
کنند. بخش قابل توجهی از این پول ها در کشورهایی 
که بیشترین آسیب پذیری را دارند به مصرف می رسد. 
این  مالی  کمک های  تخصیص  شرایط  از  یکی  البته 
گازهای  کاهش  به  منجر  کمک ها  این  که  است 

گلخانه ای و مقابله با آسیب های تغییر اقلیم شود.
کاهش  که  مکانیزم  یک  موافقت نامه  این  موجب  به 
پایدار  توسعه  از  و  مدیریت  را  گلخانه ای  گازهای 
حمایت به عمل آورد ایجاد می شود. این مکانیزم که 
در سال 2016 ایجاد خواهد شد سهم گیری و اشتراک 
خصوصی  و  دولتی  بخش های  طرق  از  را  کشورها 
کشورها در کاهش گازهای گلخانه ای تسهیل می کند 

تا بدین وسیله انتشارات جهانی کاهش یابد.
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کاهش  برای  الزامی   تعهد  کیوتو  پروتوکول  بر اساس 
بسیاری  جهت  این  از  نداشتند.  گلخانه ای  گازهای 
این  الزامی   تعهد  خواهان  توسعه یافته  کشورهای  از 

کشور ها برای کاهش گازهای گلخانه ای بودند. 
- تطابق با شرایط اقلیمی  جدید

مختلف  به دالیل  بنا  انکشاف  به  رو  کشورهای 
دارند.  اقلیم  تغییر  برابر  در  بیشتری  آسیب پذیری 
آن ها باید برنامه هایی را به اجرا بگذارند که آنان را با 
شرایط اقلیمی  جدید سازگار سازد. اما آن ها امکانات 
الزم برای تطابق با شرایط جدید اقلیمی  را در اختیار 
براساس  توسعه یافته  این جهت، کشورهای  از  ندارند. 
و  مالی  الزم  امکانات  باید  اقلیم  تغییر  کنوانسیون 
تکنالوژیک را در اختیار کشورهای رو به انکشاف قرار 
اقلیمی  جدید تطبیق  با شرایط  بتوانند خود را  تا  دهند 
دهند. در این راستا، کشورهای رو به انکشاف از جمله 
و  تکنالوژیک  فنی،  کمک های  فراهم سازی  خواهان 

مالی مورد نیاز می باشند. 
- انتقال تکنالوژی

برای  اقدام  هم چنین  اقلیمی  و  جدید  شرایط  با  تطابق 
که  است  این  مستلزم  گلخانه ای،  گازهای  کاهش 
اختیار  در  را  الزم  تکنالوژی  توسعه یافته  کشورهای 
مدیریت  به منظور  بگذارند.  انکشاف  رو به  کشورهای 
یک  فعال سازی  و  ایجاد  به  تکنالوژی  انتقال  روند 

مکانیزم اجرایی نیاز است.
ارتقای ظرفیت بشری

و  اقلیم  تغییر  با  سازگاری  برنامه های  تطبیق  و  طرح 
از  استفاده  و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  هم چنین 
مناسب  بشری  ظرفیت  نیازمند  جدید  تکنالوژی های 
از  توسعه  حال  در  کشورهای  که  حالی  در  است. 
کشورهای  نمی باشند،  برخوردار  بشری  الزم  ظرفیت 
ظرفیت  توسعه  راستای  در  مکلف اند  توسعه  یافته 
تطبیق  و  طرح  را  برنامه هایی  کشورها  این  انسانی 

کنند. 
یک  توسعه  و  بیشتر  مالی  کمک های  فراهم سازی   -

مکانیزم مالی پاسخگو
کشورهای توسعه یافته باید مبلغ معینی را برای کمک 
را  آن ها  تا  کنند  تعهد  توسعه  حال  در  کشورهای  به 
و  اقلیم  تغییر  با  سازگاری  برنامه های  اجرای  برای 
کاهش گازهای گلخانه ای قادر سازند. عالوه بر آن، 
مالی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  مالی  مکانیزم  یک 
با شرایط  تطابق  راستای  انکشاف در  رو به  کشورهای 

و  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  مفاد  از  تاسی  به  متحد  ملل 
پروتوکول کیوتو هر ساله اجالسی را در سطح رهبران 

کشورهای عضو دایر می کند.
کنفرانس پاریس

اعضای  کنفرانس  بیست و یکمین  پاریس  کنفرانس 
 11 تا  نوامبر   30 از  که  بود  اقلیم  تغییر  کنوانسیون 
آن  در  و  شد  برگزار  پاریس  شهر  در   2015 دسامبر 
اشتراک  دنیا  کشور   195 از  نفر  هزار  پنجاه  حدود 
ورزیده بودند. کنفرانس پاریس در حالی برگزار شد 
که پنل بین دولتی تغییر اقلیم طی گزارشی هشدار داد 
جهان  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کنونی  روند  که 
سوی  از  گرفته  انجام  تعهدات  و  است  نگران کننده 
گلخانه ای  گازهای  کاهش  برای  جهان  کشورهای 
به  توجه  با  سازد.  مرتفع  را  نگرانی ها  این  نمی تواند 
جهان  رهبران  از  متحد  ملل  کارشناسان  نگرانی،  این 
و  حمل  زراعت،  انرژی،  زمینه های  در  که  خواست 
نقل، ساختمان سازی و جنگل ها، اقدامات الزم را برای 

بهبود وضعیت محیط زیست به عمل آورند.
محورهای عمده مباحث کنفرانس

اعضا،  کنفرانس های  سایر  همانند  پاریس  کنفرانس 
محورهای مختلف را مورد بحث قرار داد که مهم ترین 

و بحث برانگیزترین آن ها محورهای ذیل می باشند:
- تعهدات برای کاهش گازهای گلخانه ای

میزان  به  که  کنند  تعهد  باید  توسعه یافته  کشور های 
مشخصی گازهای گلخانه ای شان را کاهش می دهند. 
کاهش  به  صورتی  در  انکشاف  به  رو   کشور های 
امکانات  که  بود  خواهند  متعهد  گلخانه ای  گاز های 
در  اصلی  بحث  گیرد.  قرار  اختیار شان  در  الزم  مالی 
بود.  جهانی  گرمایش  برای  هدف  تعیین  محور  این 
آیا تعیین 2 درجه برای گرمایش جهت جلوگیری از 
اقلیم کافی است؟ در حالی که  تغییر  منفی  پیامدهای 
بیشتر اعضای کنفرانس خواستار توقف روند گرمایش 
در حد 1.5 درجه بودند، برنامه های اجرایی برای تامین 
تعهدات  نمی دانستند و خواهان  را کافی  چنین هدفی 
بیشتری برای کاهش گازهای گلخانه ای بودند. بحث 
هر  مسوولیت  میزان  تعیین  محور،  این  در  دیگر  مهم 
بود.  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  از کشورهای عضو  کدام 
از  چین  و  هند  مانند  کشورهایی  مسوولیت پذیری 
مباحث داغ کنفرانس بود. در حالی که میزان انتشارات 
بودن  به دلیل شامل  اما  قابل توجه است،  این کشورها 
این کشور ها در جمع کشورهای در حال توسعه، آنان 

تالش جهانی برای نجات زمین

 عباس بصیر

نگاهی کوتاه به
پدیده تغییر اقلیم و موافقت نامه پاریس

 بخش سوم
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اما در آغاز دهه ۹۰ میالدی، مسیر 
سرنوشت دو کشور به گونه دیگر 
تغییر خورد. در این دوره پاکستان 
مزیت ها و نقاط قوت خود را از 
دست داد، و هم چنان تالش آن 
برای ساختن هویت متضاد هند 
هزینه هایی نیز بر این کشور 
تحمیل کرد: ظهور اسالم گرایی 
جدید و خطرناک. در حالی که هند 
به دلیل اعمال اصالحات و باز 
کردن دروازه های اقتصادی خود از 
میان مشکالت گذشته اش سر بر 
می آورد، پاکستان در مقابل رونق و 
شگوفایی گذشته را از دست داد. 
سرزمین آرمانی اقبال الهوری به 
سوی ورشکستگی و درمانده از 
پرداخت وام های خارجی اش پیش 
می رفت. 
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انسان و بزرگ ترین کوچ انسانی تاریخ انجام شد.
این تجربه مشترک کشتن و از دست رفتن، شالوده روابط 
از  یک  هر  انسانی،  لحاظ  به  می سازد.  را  کشور  دو  این 
با  همزمان  هند،  در  مادرم  و  پاکستان  در  پدرم  والدینم، 
بی خانمانی  و  آوارگی  خشونت بار  داستان های  همین 
معنای  هند  از  جدایی  پاکستان،  در  اما  کردند.  زندگی 
عمیق تر دیگر نیز دارد. پاکستان از همان آوان تشکیل با 
پرسش های تمدنی و فرهنگی در مورد معنای جدایی از 

دامن فرهنگ و تمدن هند روبه رو شد.
در  را  خود  پاکستان  ملی،  واقعی  هویت  یک  فقدان  در 
تضاد با هند تعریف کرد. این کشور جدید به تمام گذشته 
مشترک میان مسلمانان و غیر مسلمانان قبل از جدایی پشت 
کرد. همه چیز که رنگ و بوی هند را می داد، از لباس ها 
سوءظن  مورد  ادبیات،  تا  ازدواج  مناسک  از  تا جشن ها، 
کردن  پاک  را  خود  وظیفه  جدید  پاکستان  گرفت.  قرار 
دانست؛  هند  شبه قاره  با  گذشته  پیوند های  و  خاطرات 

میراثی که بسیاری ها در آنجا آن را آلوده می دیدند.
ساختن و تحمیل هویت جدید ملی در پاکستان به معنای 
از  پاسداری  و  بیگانه  هویتی  عناصر  نام  به  زدودن چیزی 
که  عملی  بود؛  اصلی  بومی  و  هویتی  و  فرهنگی  عناصر 
شاید به توانمندی کشور جدید کمک می کرد. پاکستان 
فرهنگ  رد  به  دست  عربی،  و  اسالمی   هویت  تحمیل  با 
گذشته  کردن  رد  با  پاکستان  زد.  منطقه ای اش  و  خودی 
مشترک با هند، در واقع به گذشته و فرهنگ خود پشت 

کرد.
با وجود این یک مشکل هم چنان به حال خوبی باقی ماند: 
هند با داشتن فرهنگ متکثر و جمعیت مسلمان همسنگ 
با پاکستان، هم چنان همسایه این کشور باقی ماند. هند هر 
پی  در  فعاالنه  که  را  فرهنگی  و  پاکستان گذشته  به  روز 

محو آن بود، به خاطرش می آورد.
سردرگمی  هویتی پاکستان خود را در بحران های سیاسی 
این کشور پس از کسب استقالل نشان داد. انتقال قدرت 
رایج  کشور  این  در  کودتاها  و  ناکام  همواره  دولت  در 
خاطر  به  میالدی،   ۱۹۸۰ سال  در  پدرم  حال،  این  با  بود. 
جدایی  که  می کرد  فکر  هم  هنوز  مهم  خیلی  دلیل  یک 
و  دموکراسی  وجود  با  هند  نبود:  اشتباهی  کار  هند  از 

کثرت گرایی، دچار فاجعه اقتصادی بود.
در آن زمان پاکستان در مقایسه با هند جاده ها و موترهای 
و  بود  گرفته  رونق  کشور  این  در  تجارت  داشت؛  بهتر 
شهروندان آن قادر به حمل ارز خارجی به بیرون از کشور 
با هند گرسنه و سوسیالیست،  پاکستان در مقایسه  بودند. 
بهتر و مطمین تری قرار داشت. فایده هند از  در وضعیت 
داشتن نظام دموکراتیک، جز قحطی و خشک سالی، چی 

بود؟ 
کشور  دو  سرنوشت  مسیر  میالدی،   ۹۰ دهه  آغاز  در  اما 
به گونه دیگر تغییر خورد. در این دوره پاکستان مزیت ها و 

نقاط قوت خود را از دست داد، و هم چنان تالش آن برای 
کشور  این  بر  نیز  هزینه هایی  هند  متضاد  هویت  ساختن 
خطرناک.  و  جدید  اسالم گرایی  ظهور  کرد:  تحمیل 
کردن  باز  و  اصالحات  اعمال  به دلیل  هند  که  حالی  در 
گذشته اش  مشکالت  میان  از  خود  اقتصادی  دروازه های 
شگوفایی  و  رونق  مقابل  در  پاکستان  می آورد،  بر  سر 
الهوری  اقبال  آرمانی  سرزمین  داد.  دست  از  را  گذشته 
وام های  پرداخت  از  درمانده  و  ورشکستگی  سوی  به 

خارجی اش پیش می رفت. 
اردو  است.  آن  ارتش  پاکستان  زوال  عامل  اصلی ترین 
ایاالت  مالی  کمک های  و  پشتیبانی ها  از  را  نفع  بیشترین 
و  برده  را  سپتامبر-  یازده  از  دالر پس  میلیارد  متحده-۱۱ 
تسلیحات  و  تجهیزات  صرف  را  منابع  این  اعظم  قسمت 
خود برای مقابله با هند کرده است. در   پاکستان، ارتش نه 
به دنبال امنیت و ثبات بلکه عقبه استراتژیک- در صورت 

خروج نیروهای امریکایی- علیه هند بوده است. 
پهلوی  در  خود  اهداف  تحقق  منظور  به  پاکستان  ارتش 
با  خود  متحد  کنار  در  که  کند  وانمود  تا  ایستاد  امریکا 
که  می رفت  پیش  آن جا  تا  اما  می کند،  مبارزه  تروریسم 
جنگ به تروریسم به پیروزی منجر نگردد و کمک های 
ایاالت متحده هم چنان به این کشور ادامه داشته باشد. در 
در  کرد.  اجرا  را  دوگانه ای  بازی  ارتش  مدت  این  تمام 
این  از  در جایی  و  تروریستی جنگید  با گروه های  جایی 
گروه ها- مانند لشکر طیبه به عنوان عامل بمب گذاری سال 

۲۰۰۸ در ممبی- حمایت فعال کرد.
با کشته شدن  قطعی  به طور  پاکستان  ارتش  بازی دوگانه 
اسامه بن الدن در شهرک ابیت آباد هویدا شد. [پناه دادن 
به اسامه بن الدن] یکی دیگر از اتهامات بسیار قوی نسبت 
به  متهم  متمادی  سالیان  برای  قبال  که  است  نهادی  به 
بین المللی و دست داشتن  ایجاد طالبان، تمویل تروریسم 
به  هسته ای  اسرار  و  دانش  فروش  سود  پر  تجارت  در 

کشورهای دیگر بود.
در تمام این سال ها اردو با سیاست ها و رویکردهای خود 
به  دیگر  کسی  هر  از  بیشتر  هند،  خیالی  تهدید  بهانه  به 
یک چهارم  ساالنه  نهاد  این  است.  رسانده  ضرر  پاکستان 
ثروت پاکستان را صرف خود کرده، حکومت ملکی را 
تضعیف ساخته و از راه ورود به فعالیت های اقتصادی، از 
راه اندازی نانوایی ها و مراکز خرید تا جایداد های بزرگ، 

بر ثروت خود افزوده است. 
قدرت  و  سریع  پیشرفت  کشور-  دو  سرنوشت  تغییر 
آرمانی  سرزمین  بیچارگی  و  درماندگی  و  هند  فرهنگی 
اقبال الهوری- می تواند پیام تلخ و کینه توزانه پدرم را قبل 
فرهنگی  رد  از  این خشم  ناشی  دهد.  توضیح  مرگش  از 
هر  و  تقالیی بخش آن هستی،  نوع  هیچ  بدون  است که 
پاکستانی به صورت روزمره، از طریق سینمای هند، آن را 

در خانه های خود تجربه می کند.
دایم  وسواس  از  که  است  کینه توزی ای  و  خشم  همین 
بر سر  مناقشه  امنیت و  به هند، در مسایل  نسبت  پاکستان 
شد  خواهد  برطرف  زمانی  کینه  این  نمی کاهد.  کشمیر، 
این وضعیت  بسته شود.  میالدی  سر زخم های ۱۹۴۷  که 
به هیچ صورت نباید حس پیروزی را در هند زنده کند، 
چون در پس این همه سر و صدا و پهلوان نمایی، درد و 

اندوه عمیقی نهفته است.

آتش تاثیر، فرزند سلمان تاثیر، والی مقتول ایالت پنجاب، 
را  هند  به  نسبت  پاکستان  و ترس  مقاله اضطراب  این  در 

توضیح می دهد.
سلمان تاثیر، ده روز قبل از این که در ماه جنوری ۲۰۱۱ 
میالدی ترور شود، در مورد آزمایش ناموفق راکتی هند 
نوشت:  تویتر خود  بنگال سقوط کرد، در  که در ساحل 
تکنالوژی  درگیر  و  داده  فریب  را  خود  هندی ها  »چرا 
به  این است که  به آن ها  فضایی می سازند؟ نصیحت من 

همان بالیوود خود بچسپند بهتر است.«
بزرگ  ایالت های  از  یکی  پنجاب،  اعظم  وزیر  من  پدر 
توانایی  به  نسبت  طعنه آمیزش  پیام  این  و  بود  پاکستان 
فضایی هند در تویتر، دل بسیاری از کاربران آن را خوش 
ساخت. این پیام بازتابی از وسواس فکری پاکستان نسبت 
این کشور در سال ۱۹۴۷  تاسیس  از آغاز  هند است که 

میالدی آن را با خود حمل می کند.
با این که دیدگاه پدرم در مورد هند در پاکستان خریدار 
زیادی داشت، ولی منجر به تنش و آزردگی میان ما شد. 
من نیمم از هند و نیم دیگرم از پاکستان است. در دهلی در 
دامان مادر هندی بزرگ شده ام: من خود را متعلق به هند 
می دانم. من و پدرم به مدت سه سال، تا زمانی که توسط 
یکی از محافظان خود به خاطر دفاع از یک زن مسیحی 

متهم به توهین به اسالم و ترور شد، صحبت نکردیم.
دایمی  پاکستان  اضطراب  و  فکری  وسواس  فهم  برای 
نسبت به هند الزم است که ضدیت با فرهنگ و تاریخ هند 
باید فهمید که در بطن ایده تشکیل پاکستان نهفته  نیز  را 
است. این تنها یک پرسش اکادمیک نیست. عناد پاکستان 
با  مبارزه  برای  کشور  این  بی میلی  باعث  هند  به  نسبت 
متحد  تالش های  فعاالنه  تضعیف  و  افراطی  اسالم گرایی 
تروریسم]  با  مبارزه  امر  [در  متحده،  ایاالت  ظاهری اش، 

گردیده است.
از  نه  بار  اولین  پاکستان  نام  به  کشوری  تشکیل  ایده 
یک  سوی  از  بلکه  سیاستمدار  یک  یا  و  مال  یک  سوی 
الهوری  اقبال  میالدی،   ۱۹۳۰ سال  در  شد.  مطرح  شاعر 
و  هند، طرح  مسلمانان  لیگ  در مجلس  در سخنرانی اش 
کرد  مطرح  را  کشوری  چنین  تشکیل  برای  خود  آرمان 
خود  اخالقی«  و  سیاسی  »گوهر  به  آنجا  در  مسلمانان  تا 
در  روشنی  تصور  الهوری  اقبال  که  این  با  یابند.  دست 
مورد دولت جدید مطلوب خود نداشت، اما در عین حال 
به خوبی می دانست که این کشور مشابه چه چیزی نباشد: 

جامعه کثرت گرای هندی با فرهنگ متنوع آن.
آرمان اقبال در اگست ۱۹۴۷ میالدی جامه عمل پوشید. 
انتقال  بر  بریتانوی، قرار  از هند  با وجود جدایی پاکستان 
کوچ مردم از این کشور به آن کشور نبود. اما خشونت ها 
در گرفت و معلوم شد که سرزمین جدید مسلمانان هندی 
دیگر جایی برای سایر گروه های غیر مسلمان نیست. به این 
میلیون ها  جان  قیمت  به  پاکستان  و  هند  جدایی  ترتیب، 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

چند روز پیش موسسه سیگار، همان 
موسسه ای که آبروی ما را در تمام 
جهان برده و هر روز دزدی های ما 
را افشا می کند، خبر داد که برادران 
)چون  بز  فروند  ما شش  امریکایی 
قیمت هر بز برابر به یک هلیکوپتر 
بود ما به جای واحد شمارش راس 
از فروند استفاده کردیم( را به قیمت 
خریداری  ایتالیا  از  دالر  لک  شش 
که  افغانستان  آورده اند  و  کردند 
ملت از داشتن بز شش لک دالری 
فغان  مفتخر شود. حاال یک تعداد 
مگر  که  انداختند  راه  به  واویال  و 
لک  یک  بز  یک  که  دارد  امکان 
دل  عزیز  باشد.  داشته  قیمت  دالر 
البته  یا هم عزیز دل خواهر،  برادر 
مثل  بز ها که  همه  دارد.  امکان  که 
بز  تا  بز  نمی شود.  ما  بز های کشور 
داریم. حاال تعدادی از تفاوت های 
این بز یک لک دالری را با بز های 
مقایسه  ما  خود  افغانگی  هزار  پنج 

می کنیم. 
طوری  دالری  لک  یک  بز  شاخ 
ساخته شده که هیچ کس نمی تواند 
جنگ  به  آن  با  را  خود  چیز  هیچ 
بیندازد. یعنی هر کس اگر بخواهد 
این  شاخ  با  را  خود  از  چیزی  که 
بز  این  شاخ  بیندازد،  جنگ  به  بز 
می شود  از حد  بیش  پارگی  باعث 
و امکان خوب شدن این جراحت 

هم وجود ندارد. 
لغمان  جو  که  نمیر  بزک  بزک 
را  ضرب المثل  این  شما  می رسه. 
ضرب المثل  این  شنیده اید.  حتما 
برای بز های افغانستانی است. برای 
بز های شش لک دالری اصال معنی 
ندارد. این بز ها یا باید جو لغمان را 
همان لحظه بخورند یا بمیرند. صبر 
در ذهن این بز ها اصال معنی ندارد. 
ولد  و  زاد  زمینه  بز ها  این  هم چنان 
مانند  یعنی  دارند.  را  فوق العاده 
متولد  چوچه  تا  هفت  هفت  گربه 
بز های  این  متاسفانه  می ساختند. 
یک لک دالری کباب فوق  العاده ای 
می شدند. به همین خاطر قبل از این 
بز های  این  از دیگر مزیت های  که 
استفاده  دالری  لک  یک  محترم 
شدن شان  کباب  استعداد  از  شود، 
استفاده شد و حاال ما فقط می دانیم 
که یک وقتی در کشور ما بز یک 

لک دالری می چریده است. 

چرا پدرم از هند
 نفرت داشت؟

  آتش تاثیر 

  برگردان- سلیم آزاد

  منبع- وال استریت ژورنال

بز تا بز است 

ACKU



که در یک تکسی  کابل دیدم  کوته سنگی  او را نزدیک منطقه 
کمرش را  کمپنی در حرکت بود. سر و  شهری نشسته و به سمت 
کرده بود. پیراهن  با دستمال های چهار خانه سیاه و سفید بسته 
توشه  تمام  بود.  پوشیده  زیره ای  رنگ  به  چهارخانه  تنبان  و 
که  راهش به یک خریطه پالستیکی دسته دار خالصه می شد 
به احتمال زیاد در آن یک جوره لباسش جاداده شده بود. به 
این  فکر می شد  که  بودند  پاره  پاره  و  کهنه  بوت هایش  حدی 
همراهی اش  ایران  سرحد  یا  و  هلمند  والیت  تا  دیگر  بوت ها 
نگاه  بیرون  به  موتر  شیشه  از  که  حالی  در  او  کرد.  نخواهند 
در  اشک  و  می کشیدند  راه  طرف  هر  به  چشمانش  می کرد، 
فرزند  دو  و  زن  و خاطرات  یاد  از  مملو  قلبش  آنان موج می زد. 
که هنگام بیرون شدن از خانه، او  چهارساله و یک ساله اش بود 

کرده بودند.  گریه های تلخ بدرقه  را با 
ولسوالی های  از  یکی  از  روز  همان  زود  صبح  جوان  مرد  این 
والیت  به  اول  می خواست  و  بود  کرده  حرکت  سرپل  والیت 
برود.  ایران  کشور  به  آن  جا  از  و  نیمروز  والیت  بعد  هلمند 
جزییات سفر را خودش هم نمی دانست و حتا این را هم خبر 
تسلیم  قاچاقبر  کدام  به  ایران  کشور  به  رسیدن  با  که  نداشت 
انجام  باالیش  را  کار هایی  چه  قاچاقبر  و  شد  خواهد  داده 
که  خواهد داد. به گفته خودش سفر نا معلومی را پیش رو داشت 

انجامش را نمی دانست. 
به  از یک سال  و  و 25 سال سن دارد  قیام الدین است  نامش 

این سو در بی کاری مطلق به سر می برد.
که  پیدا شد  قاچاقبری  والیت سرپل  »در  می گوید:  قیام الدین 
برای جوانان مبلغ پنج هزار افغانی به شکل قرضه می داد تا خود 
دارد  وظیفه  او  برسانند،  دومی  قاچاقبر  نزد  هلمند  والیت  به  را 
کند.  تا افراد را از مرز ایران بگذراند و به قاچاقبر سومی تسلیم 
کارگر  کند و بعد  کار  قاچاقبر سومی وظیفه دارد تا افراد را شامل 
مبلغ 30 هزار افغانی را به شکل قصد وار به آنان بدهند. من نیز 

کردم و به راه افتادم.« کار را  این 
مرز  از  را  ما  توانست  دومی  قاچاقبر  گر  »ا می  افزاید:  قیام الدین 
ایران بگذراند باید مبلغ 30 هزار افغانی به قاچاقبران بدهیم و 
کنیم  گر دستگیر و رد مرز شویم نیز باید این پول را به آنان تادیه  ا
گذشتانده باشیم و بعد رد مرز  گر یک شب را هم در ایران  ولو ا
گردیم تنها  گر از بین دو مرز افغانستان و ایران رد مرز  شویم، اما ا

به سر  تهران  در  که  چین  رییس جمهور  پینگ،  جین  شی 
تحریم ها  شدن  برداشته  با  دارد  امید  که  می گوید  می برد 
گشوده شود. »فصل جدیدی« از روابط میان چین و ایران 

که  گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس وی هم چنین افزود  به 
در  به ویژه  استراتژیک«  »روابط  ایجاد  خواهان  کشورش 

بخش انرژی با ایران است.
که برای سفری دوروزه از روز جمعه  رییس جمهوری چین 
از  پس  دلو  سوم  شنبه  روز  را  مطلب  این  شده  تهران  وارد 
دیدار با همتای ایرانی خود در یک نشست خبری مشترک 
کشور چین به  کرد. این نخستین سفر باالترین مقام  بیان 

تهران پس از ۱۴ سال است.
روحانی،  حسن  حال،  همین  در 
این نشست  نیز در  ایران  رییس جمهوری 
درباره  امروز  »ما  گفت:  مشترک  خبری 
یک  تنظیم  کشور،  دو  راهبردی  روابط 
ارتقای  هم چنین  و  ساله   ۲۵ جامع  سند 
سال   ۱۰ ظرف  جانبه  دو  روابط  سطح 
تبادل  و  گفتگو  دالر  میلیارد   ۶۰۰ تا  آینده 
دو  دیدار  در  هم چنان  کردیم.«  نظر 
سعدآباد  مجموعه  در  رییس جمهور 

در پی اعتراضات روزهای اخیر در تونس، محمد الباجی 
کشور از دولت خواست  قاید السبسی رییس جمهوری این 
اعتراضات  کند.  تدوین  بی کاری  با  مبارزه  برای  برنامه ای 
القصرین  که یک مرد در شهر  در تونس هنگامی آغاز شد 

به خاطر بی کاری دست به خودکشی زد.
رییس جمهوری تونس جمعه شب برای نخستین بار بعد از 
با  و  کشور ظاهر شد  این  تلویزیون ملی  آغاز اعتراضات در 
که خواهان شغل هستند  مشروع خواندن تظاهرات مردمی 
کردن منابع مالی  که دولت قادر به فراهم  گفت: »مطمینم 
گر مجبور شویم این  مناسب برای این موضوع است حتی ا
منابع را از جای دیگری برداریم و به این مساله اختصاص 
مسوولیت های  جمله  از  کار  این  که  دلیل  این  به  دهیم، 

ماست.«
تونس  شهر  چندین  به  گذشته  روزهای  در  اعتراضات 
با  اشک آور  گاز  شلیک  با  تونس  پولیس  و  یافته  گسترش 
گذشته قانون  صدها معترض درگیر شد. وزرات داخله شب 
کرد با این حال اعتراضات  منع رفت و  آمد در القصرین وضع 

در شهرهای مختلف ادامه یافت.
به خودکشی یک جوان  اقدام  با   ۲۰۱۱ در سال  بهار عربی 
کشید.  که خودش را در بازار به آتش  دست فروش آغاز شد 

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه پس از دیدار با آنگال 
که  گفت  مرکل، صدر اعظم آلمان در یک نشست خبری 
کشورش تمام تالش خود را برای جلوگیری از ورود مهاجران 
داوود  آقای  بست.  خواهد  کار  به  اروپا  به  غیرقانونی 
روی  به  هم چنان  ترکیه  درهای  که  کرد  کید  تا البته  اوغلو 

که از سوریه فرار می کنند بازخواهد ماند. پناهجویانی 
نخست وزیر  میزبان  که  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
کشور و هم چنین  ترکیه بود درباره همکاری های تجاری دو 

کرد. همکاری در زمینه جنگ با داعش صحبت 
»ما،  گفت:  مرکل  خانم 
موافقت  آلمان  و  ترکیه  یعنی 
اجازه  نمی توانیم  که  کردیم 
قاچاقچیان  که  بدهیم 
دریای  در  را  قدرت  انسان، 
به دست  یونان  و  ترکیه  بین 

بگیرند.«
نحوه  که  گفت  مرکل  خانم 
حزب  با  ترکیه  مواجهه 
ترکیه،  کردستان  کارگران 
گفتگوهای  در  هم  پ کا کا، 

وابط با ایران چین در جستجوی فصل جدید ر

گسترش اعتراضات مردمی در تونس به دلیل بی کاری

لمان و ترکیه در زمینه پناهجویان ادامه همکاری های آ

باید 5 هزار افغانی به قاچاقبر اولی بدهیم و بس.« 
که  که به تنهایی از والیتش به راه زده بود، می گوید  قیام الدین 
او تا والیت هلمند باید تنها برود و بعد از آن جا با 30 الی 40 نفر 
کار به ایران می روند، جمع شده و  که به خاطر دریافت  دیگر 

همسفر خواهد بود.
و  منطقه  از  جوانان  از  زیادی  تعداد  او  از  قبل  که  گفت  قیام 
کشور ایران به طور قاچاقی  قریه شان با پذیرفتن این شرایط به 
رفته بودند، اما بعد با هزاران بدبختی و قرضداری از قاچاقبران 

دوباره به خانه های شان برگشتند. 
که با وجود دانستن این موضوع  قیام الدین در پاسخ به سوالی 
گر  ا ندارم،  راهی  گفت: »دیگر  ادامه می دهد،  به سفرش  چرا 
گرسنگی  از  اطفالم  نشود  پیدا  کار  برایم  هم  دیگر  ماه  چند 
گر  ا ندارد،  وجود  کار  مردم  برای  افغانستان  در  مرد.  خواهند 
گرفته اند. در  از دست مردم  را  کار  امروز  بوده،  کاری هم قبال 
رفته اند  ایران  به  با چنین شرایط  که  از بچه ها  ضمن بسیاری 

کار شده اند.« صاحب 
کشور و این  او با انتقاد از وضعیت بی کاری می گوید: »واقعا از 
مردم  برای  کاری  هیچ  هم  دولت  شده ایم،  دل زده  وضعیت 
نمی کند و روز به روز وضعیت بی کاری بدتر شده می رود. دور 
اما وقتی انسان مجبور  کار آسانی نیست،  از زن و اوالد  شدن 

کند.« می شود باید دوری را تحمل 
گریه افتاد و  گهان با صدای بلند به  او با یاد آوری فرزندانش نا
گفت: از صبح وقتی از خانه بیرون می شده است تا حاال به یاد 

گریه می کند.  اطفالش 
سخت  خیلی  زبانم  شیرین  کودک  دو  از  »دوری  می گوید:  او 
که  می باشد  اطفالم  گرسنگی  آن  از  سخت تر  اما  است، 
بسیاری  هم  حاال  همین  باشم.  داشته  را  تحملش  نمی توانم 

کرده نمی توانم.«  کوچکم شیر پیدا  اوقات برای طفل 
کسی پایین  کمپنی رسید و از تا که به منطقه  قیام الدین همین 
که به سمت  کهنه ترین موتر های مسافربری  شد، چشمانش به 
به طرف  و  ماند  میخ کوب  بود،  رفت و آمد  در  هلمند  و  قندهار 
که منتظر  گرفت. موتر  آنان جا  از  آن ها رهسپار شد و در یکی 
کبادکنان به سمت  کنده شد و خا آخرین مسافرش بود، از جا 
قندهار به راه افتاد و بعد از چند لحظه در میان ده ها موتر مسافر 

گشت. بری دیگر از نظر ناپدید 

امضا  به  چین  و  ایران  میان  همکاری  سند   ۱۷ تهران، 
رسیده است.

کمربند اقتصادی جاده ابریشم  »یادداشت تفاهم ارتقای  
»یادداشت   ،»۲۱ قرن  دریایی  ابریشم  جاده  ایجاد  و 
اتومی  انرژی  و  ایران  اتومی  انرژی  سازمان  بین  تفاهم 
صلح آمیز  مصارف  زمینه  در  همکاری  خصوص  در  چین 
هستند.  همکاری  اسناد  این  جمله  از  هسته ای«  انرژی 
رییس جمهوری چین سفر پنج روزه خود به خاورمیانه را از 
کرده و پیش از ایران به عربستان سعودی  روز سه شنبه آغاز 

کرده است.  و مصر سفر 

کنون بعد از پنج سال از آن زمان نرخ بی کاری در تونس از  ا
۱۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده 
از  اعتراضات  که  القصرین  شهر  در  بی کاری  نرخ  است. 
آنجا شروع شد و از جمله فقیرترین مناطق تونس محسوب 

می شود حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.
و  اقتصادی ضعیف  رشد  اخیر شاهد  در سال های  تونس 
کاهش سرمایه گذاری در دو بخش خصوصی و دولتی بوده 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در  تعداد  که  است در حالی 
کشور در حال افزایش است. مقامات دولتی و رهبران  این 
تجاری تونس می گویند تنش های اجتماعی، اعتصابات و 
تظاهرات از سال ۲۰۱۱ به بعد، باعث خروج ده ها شرکت 

خارجی و محلی از تونس شده است.

دوجانبه مطرح شد.
گفتگوهای  گفت: »از نظر ترکیه و آلمان،  آقای داوود اوغلو 
دادن  پایان  هدف  با  آینده  هفته  است  قرار  که  صلح 
موج  بر  زیادی  تاثیر  شود،  آغاز  سوریه  در  درگیری ها  به 

گذاشت.« که روانه اروپا می شوند خواهد  پناهجویانی 
همزمان با دیدار صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ترکیه در 
برلین، حدود صد نفر از مخالفان دولت ترکیه در این شهر 
کردند و علیه سیاست های دولت ترکیه شعار دادند.  تجمع 

کشور آلمان میزبان صدها هزار نفر از مهاجران ترک است.

با سفر نامعلوم
مسافــــــــری 
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این مرد جوان صبح زود همان 
روز از یکی از ولسوالی های 

والیت سرپل حرکت کرده بود 
و می خواست اول به والیت 

هلمند بعد والیت نیمروز و از 
آن  جا به کشور ایران برود. 
جزییات سفر را خودش هم 

نمی دانست و حتا این را هم 
خبر نداشت که با رسیدن 

به کشور ایران به کدام 
قاچاقبر تسلیم داده خواهد 

شد و قاچاقبر چه کار هایی 
را باالیش انجام خواهد داد. 

به گفته خودش سفر نا معلومی 
را پیش رو داشت که 

انجامش را نمی دانست. 
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