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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------------(وزیمهاجر ن (دارند از یعاجل ن یبه کمک ها پا ی: مهاجران اردوگاه لنیو هرزگو  بوسن  

 6 ----------------------------- (وزیدهد) مهاجر ن یم یی  را تغ سا یدر کل ی  اداره مهاجرت آلمان فدرال مقرره مربوط به پناهجو

 8 ------------------------------------------------ (لهیو  چهی) دو دی  مهاجر را پس بگ ۱۵۰۰فشار آورده شود تا  هی: به ترکونانی

 10 ------------------------ (وزیود) مهاجر نر یم شیپ یبه کند ا یدر مور  یدر آلمان پس از آتش سوز  انیپناهجو  رشیروند پذ

ک اروپا انیمعضل پناهجو  ی: براشیاتر   11 ------------------------------------------- (وزیاست) مهاجر ن از ین ی  راه حل مشیر

 12 --------------------------------------------------------------------- در افغانستان) هشت صبح ( یارسانه سابقهجهش ی  

 16 ---------------------------------------- را افتتاح کردند) هشت صبح( یک اقتصادفغانستان و ترکمنستان سه پروژه مشیر ا

گزار  زخیم ۶۰۰کشته و   ۳۴ ا،یی   در اندون ی   لغزش زم  17 ----------------------------- (خامه پرس فاریس یبرجا گذاشت) خی 
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 اخبار میر  کامل

پس از آتش سوزی اردوگاه لیپا در بوسنیا هزاران مهاجر هنوز در این اردوگاه در ی  رسپنایه به رس یم برند. 
و رسما هستند. این مهاجران در زیر خیمه های که توسط مقامات برای آنها داده شده است آنها گرفتار فقر 
 یم کنند

ی
کمیته صلیب رسخ ایتالیا سه کامیون مواد غذای  و پوشاک گرم را ارسال کرده است که احتماال  .زندگ

 .جنوری به ساحه یم رسند ۱۵در آخر روز جمعه 

وضعیت هزاران مهاجر که پس از آتش سوزی اردوگاه لیپا در بوسن  و کمیته صلیب رسخ با اظهار نگرای  از 
دوستانه خود در روز جمعه  ۲۳هرزگوین در  جنوری خی   ۱۵دسامی  ی  خانمان شدند، از کمک های بشر

ی شده بودند   بارگی 
داد. به گفته این منبع صبح جمعه دو کامیون که با لباس های گرم، پتو و آب آشامیدی 

مت به سمت سارایوو هستند. کامیون سوم صبح شنبه به شهر بیهاک جای  که اردوگاه لیپا در در حال عزی
 .آنجا ویران شده است، خواهد پیوست

هدف آن رساندن مواد  .این کمک های مادی اضطراری توسط کمیته صلیب رسخ ایتالیا آماده شده است
وری برای مهاجران اردوگاه لیپا و همچنی    سایر مهاجران که "در معرض خطر" در مناطق  غذای  و وسایل ض 

 .مختلف کشور هستند در نظر گرفته شده است

 

 توزی    ع آب آشامیدی  و مواد خوراکه برای مهاجران از سوی کمیته صلیب رسخ ایتالیا. عکس: صلیب رسخ
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پا وارد اقدام به گفته کمیته صلیب رسخ ایتالیا، این نهاد به دلیل اوضاع اضطراری مهاجران در اردوگاه لی
ایط بسیار ناخوشایندی »فوری کمک شد. نماینده صلیب رسخ ایتالیا به مهاجرنیوز گفت:  این افراد در رسر

قرار دارند. ما از "سایر اعضای اتحادیه اروپا" یم خواهیم تا این مهاجران را کمک کنند. این اقدام ما شاید 
 «.الگوی  باشد تا به کمک این جمعیت بیایند

 «یار رسد است و برف یم باردهوا بس»

 یم کنند. 
ی

صدها مهاجر از چندین هفته به اینسو در رسما، باران و برف در نزدیک اردوگاه لیپا در بوسنیا زندگ
" توصیف نموده است. این  کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت این مهاجران را به عنوان یک "فاجعه انسای 

 
ً
ا از کشور های مراکش، افغانستان، پاکستان، بنگالدیش، تونس، عراق مهاجران مرد های تنها هستند و اکیر

 .و ایران هستند

 در اردوگاه لیپا برای بهرام صاف  زاده جوان 
ی

ساله افغان مانند صد ها مهاجر دیگر دشوار  ۲۲هم اکنون زندگ
ما در خیمه ها به »  است. او چهار ماه یم شود که در اردوگاه لیپا به رس یم برد. بهرام به مهاجر نیوز گفت: 

 «.رس یم بریم اما شب روی ما آب یم ریزد، ما نیم توانیم بخوابیم

ایط زمستان یم گوید هوا بسیار رسد است و برف » :او در ادامه صحبت هایش از وضعیت این اردوگاه در رسر
روز یم دهند  برای ما یک بوتل کوچک آب فقط یکبار در  .یم بارد. ما نه برق داریم و نه آب برای نوشیدن

 «.اما این کاف  نیست

منبع آب یا چشمه که مهاجران لیپا از آن استفاده یم کنند. عکس: حق کایی محفوظ است
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این جا دوش نیست، دست شوی  و یا تشناب نیست. ما از یک چشمه ای که یک کیلومیر »بهرام یم گوید: 
ه یم کنند. ما در از خیمه دورتر است آب یم آوریم. بعض  از مهاجران در سطل  اشغال آب یم آورند و ذخی 

یم. برای من پیش آمده است که تا بیست روز دوش نگرفته ام اما چاره  نزدیک همی   منبع آب دوش یم گی 
 «.چیست؟ هوا رسد است و مشکالت فراوان

 خیمه، بخاری و برخی از خدمات بهداشت

ایط تا حدودی بهبود یافته برای مهاجران اردوگاه لیپا که در وضعیت اورژانس به رس   رسر
ً
ا یم بردند، اخی 

ی شده در برف و دمای رسد زمستان، مقامات بوسنیا در روزهای اخی  خیمه  است. پس از شب های سیی
 گرم کننده را برای مهاجران نصب کردند. تا جای  توالت و دوش نی   نصب شده است. 

ر
ها و بخاری های برف

 و یا حداقل خدمات بهداشت نی   در نظر گرفته شده استبه گفته مقامات برای آنها به اند
 
 .ازه کاف

 کوچک در عدم برق هوا را گرم 
اما بهرام مهاجر افغان یم گوید که برق گاهگایه نیست و بخاری های برفر

 .نیم کند

 نفر  ۳۰۰۰به گفته آمنه کورتاگیچ نماینده صلیب رسخ در بوسنیا ساکنان اردوگاه لیپا در زمان آتش سوزی 
بودند. پس از آتش سوزی برخ  به مراکز مهاجران در سارایوو منتقل شدند. بعض  ها از مرز بوسنیا عبور 
 و ی  رسپنایه در هوای 

کردند و به سمت غرب اروپا رفتند. اما تعداد زیادی از آنها در این جا در ی  رسنوشنر
 .رسد زمستان و برف به رس یم برند

این مهاجران بسیار صبور هستند. ییک از آنها روز »خ به مهاجرنیوز گفت: آمنه کورتاگیچ نماینده صلیب رس 

 «.دیگر از من پرسید: این وضعیت گ تمام یم شود؟ اما من برای او پاسخ  نداشتم

ی یم نمایند. در حال حاض   مهاجران اردوگاه لیپا پس از آتش سوزی، روز های دشوار را در رسما و برف سیی
رسما هستند. کمیته صلیب رسخ و سازمان جهای  مهاجرت آنها را در بخش های  اورژانس آنها گرفتار فقر و 

   .کمک یم کنند اما مقامات بوسنیا تا هنوز برای حل مشکالت این مهاجران تصمیم نگرفته اند

فدرال مهاجرت و پناهندگان )بامف( مقرره مربوط به مهاجرای  را که در کلیسا پناه یم جویند، تصحیح اداره 
کرد. به این ترتیب مهلت تحویل پناهجویای  که قانون دابلی   شامل آن ها یم شود، در آینده دوباره شش 

  .ماه خواهد بود

ه اند و قانون دابلی   شامل آن ها یم شود، در مهلت تحویل پناهجویای  که به کلیسا پناه برد براین اساس،
 ۱۸کنفرانس وزیران داخله این دوره را تمدید کرده و به   ۲۰۱۸آینده دوباره شش ماه خواهد بود. در سال 

 .ماه افزایش داده بود
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در مقرره های دابلی   تکیه « فراری»وزیران داخله و اداره مهاجرت آلمان فدرال به تعبی  مشخض از کلمه 
گزاری کاتولیک .ردندک  .تایید کرد (KNA) این مساله را سخنگوی بامف روز پنجشنبه در مصاحبه با خی 

یگ این مقرره را مغایر با قانون دانسته و ۲۰۲۰جون سال  ۸به تاری    خ  ، محکمه اداری آلمان فدرال در الییی 

 .رد کرد

اداری از محل اقامت آن ها باخی  هستند،  به این ترتیب مهاجرای  را که به کلیسا پناه جسته اند و مقام های
 .در نظر گرفت« فراری»دیگر نیم توان به عنوان 

 

به اجرا درآورده خواهد شد. در این میان « پس از برریس دقیق»سخنگوی بامف اعالم کرد، این تصمیم 
 .تاداره مهاجرت آلمان فدرال هم پس از تغیی  مقرره یک جزوه جدید دراین باره نشر کرده اس

سخنگوی بامف در ادامه گفت، همینکه اداره مهاجرت اعالم کرد که دوسیه فرد پناهجو یک مورد شخض 
رعایت »بسیار دشوار نیست و دلییل برای برریس مجدد آن وجود ندارد، او باید کلیسا را ترک کند. او افزود: 

 کلیسا توسط مقامات، محاکم 
ی

 «.و مردم حفظ و تقویت شوداین اصل بسیار مهم است تا پذیرش پناهندگ

 در کلیسا، از این تصمیم بامف استقبال کرد. دیتلیند یوخیمس، خانم  (BAG) گروه کاری کلیسای  
ی

پناهندگ
 .«این اقدام باید زودتر از این انجام یم شد»کشیش در هامبورگ و رئیس هیئت مدیره این گروه گفت که 

یگ در انتظار تغیی  این مقرره بودند و بارها نمایندگان کلیسا از زمان نشر تصمیم محکمه  اداری در الییی 
 .خواهان آن شده بودند
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با کلیساها انجام شد، ادارات دولنر باید فورا راجع به اشخایص که به  ۲۰۱۵براساس توافقر که درسال 
 .کلیساها پناه یم برند و محل دقیق اقامت آن ها مطلع شوند

تحت قانون دابلی   یم آیند و در کلیسا پناه جسته اند، بر کلیساها و  تمدید مهلت تحویل پناهجویای  که

 .صومعه ها فشار زیادی آورده بود

ی گفتگوها... به هدف پیدا کردن راه حل ... انجام »یوخیم گفت، امیدوار است که اکنون امکان  از رسگی 
 مهاجران در کلیساها هنوز «. پذیر باشد

ی
ادامه دارد، تمدید مهلت تحویل او گفت، در مواردی که پناهندگ

، باید لغو شود  .آن ها براساس قوانی   دابلی  

با ترکیه را بهیر  ۲۰۱۶یونان روز پنجشنبه از مقام های اتحادیه اروپا خواست که توافقنامه مهاجرت سال 
د ۱۵۰۰ا ترکیه حدود به اجرا در بیاورد ت  .مهاجر قبول نشده را پس بگی 

 

 مهاجران در جزیره لیسبوس یونان

 ۱۵۰۰حدود « درخواست برگشت دادن فوری»نوتیس میتارایك، وزیر مهاجرت یونان گفت که حکومتش 
( به ترکیه را به کمیسیون اتحادیه اروپا و آژانس حفاظت از  اروپای  شهروند کشورهای سوم )کشور های غی 

https://www.dw.com/fa-af/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF/a-56238084?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وی  اتحادیه اروپا   این مهاجران در یونان رد شده "مرزهای بی 
ی

فرونتکس" ارائه کرده است. تقاضای پناهندگ
 .است

ضا شد، ترکیه باید مهاجرای  را که مستحق ام ۲۰۱۶براساس توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه که در سال 
د و در قبال آن چندین میلیارد یورو کمک دریافت یم کند.  دریافت محافظت بی   الملیل نیستند، پس بگی 

 .پس از اجرای  شدن این توافقنامه شمار مهاجران در اروپا به شدت کاهش یافت

عده هایش عمل نکرده است، در حایل که ترکیه به اما ترکیه اتحادیه اروپا را مدت زیادی متهم کرد که به و 

بای  بیش از   .میلیون مهاجر سوریای  ادامه یم دهد ۳،۶می  

ک" برای حل این مشکل ایجاد کند. »میتارایك با نشر یک بیانیه گفت:  م مشیر در « اتحادیه اروپا باید "مکانی  
ی جزایر یونان به رس یم برند. به گفته خواست آتن مربوط به پناهجویای  است که هم اکنون در اردوگاه ها

 شان پس از تجدید نظر 
ی

« به صورت قاطع»وزارت مهاجرت یونان شمار افرادی که درخواست های پناهندگ
تن  ۱۸۷تن و در کاس به  ۱۲۸نفر، در ساموس به  ۱۸۰تن، در خیوس  ۹۹۵رد شده است، در لیسبوس به 

 .یم رسد

 ریا؟حضور اعضای داعش در کمپ مهاجران مو 

تن به ترکیه بازگردانده شده اند و پس از آن ترکیه  ۱۳۹فقط  ۲۰۲۰یونان روز پنجشنبه گفت که در سال 
ی کرونا متوقف کرد ی مهاجران را به خاطر همه گی   .پروسه بازپس گی 

ک مهاجرت افزایش »میتارایك گفت:  ما از ترکیه انتظار داریم که تالش هایش را در چارچوب توافقنامه مشیر
ی از عبور قایق ها که سواحل این کشور را به مقصد کشور ما و اتحادیه اروپا ترک یم  دهد، برای جلوگی 

ک اتحادیه اروپا با ترکیه ی مهاجران بر پایه توافقنامه مشیر  .«... کنند و برای بازپس گی 

وعده داده بود  ۲۰۱۶گفت که شش میلیارد یوروی  را که در سال   ۲۰۲۰اتحادیه اروپا در ماه دسمی  سال 

 .به طور کامل پرداخته است

( گفت گزاری فرانسه )ای اف یی ت یانس، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به خی  کمیسیون اتحادیه » :ادالی 
ی بازگشت  اروپا از چالش های  که یونان با آن روبرو است، باخی  است و به حمایت از تالش ها برای از رسگی 

 .«به ترکیه در چارچوب توافقنامه مهاجرت ادامه یم دهد مهاجران از جزایر یونان

اتحادیه اروپا حمایت مایل اش را از ترکیه به پروژه های خاص اجتمایع برای کمک به مهاجران اختصاص 
 .داده است و این کمک به صورت مستقیم به حکومت ترکیه پرداخت نخواهد شد
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پذیرد، اما در حال حاض  پناهجو را یم ۱۵۵۳آلمان پس از آتش سوزی در اردوگاه موریا در یونان تعهد کرد که 
 .نفر از این گروه وارد آلمان شده اند ۲۹۱این روند بسیار به کندی پیش یم رود. تاکنون فقط 

، هزاران مهاجر اردوگاه موریا به دلیل آتش سوزی ی  رسپناه شدند. حکومت آلمان فدرال  در اوایل ماه سپتمی 
 و ی  رسپرست را یم  ۱۵۰اندگ پس از این حادثه اعالم کرد که 

پذیرد. در حال حاض  کودک زیر سن قانوی 
 ۱۵۵۳له دوم آلمان وعده کرد که همه این کودکان و نوجوانان به آلمان انتقال داده شده اند. در مرح

 .دهدپناهجوی قبول شده را اجازه ورود به آلمان یم

 

پناهجو در یونان مانده اند. به قول وزارت داخله آلمان،  ۱۲۶۲چهار ماه بعد از این وعده آلمان، هنوز هم 
 این پناهجویان از جانب حکومت یونان هنوز تمام نشده است و آلمان منتظر است که آتن 

ی
روند پناهندگ

 .پناهجویان را برای انتقال به آلمان انتخاب و یا پیشنهاد کند

توسط سازمان های بی   الملیل و مقامات یونای   در مرحله نخست پناهجویای  که به آلمان انتقال میابند،
انتخاب شوند. پس از آن، مقام های آلمای  برریس یم کنند که آیا نگرای  امنینر در قبال پناهجویان انتخاب 

 .شده وجود دارد یا خی  

دوستانه یم  ی و کمک های بشر گوید: مارگارت باوسه، سخنگوی حزب سی   های آلمان در بخش حقوق بشر
طول خواهد  ۲۰۲۲ر این روند به همی   رسعت ادامه پیدا کند، انتقال آخرین خانواده ها به آلمان تا سال اگ»

م آور است  دوستانه رسر انسای  موجود در اردوگاه ها یک شکست بشر ایط غی  کشید. این امر با توجه به رسر
گوید غی  قابل توجیه است که او در ادامه یم« که به ویژه کودکان و نوجوانان زیر سن از آن متاثر اند. 
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 پذیرش این پناهجویان را دارند، عجله ای برای  حکومت فدرال
ی

با وجودی که حکومت های ایالنر آمادگ
 «!تواند و باید بیشیر کار کندآلمان در این ساحه یم»گوید: کند. مارگارت باوسه یمپذیرش نیم

سوزان راآب یک مقام ارشد حکومت اتریش، اضار کرده است که راه حل اروپای  برای حل مشکالت 
پناهجویان در جزیره لیسبوس باید ایجاد شود. او گفت با توجه به تصاویر اردوگاه های موجود، مشخص 

 .یم شود که به کمک جدی نیاز است

 راآب که در کنار مسایل دیگر م
ی

 "Die Furche" سئول امور پناهجویان است، در مصاحبه با روزنامه هفتیک
در قبال این امر هیچ کس نیم تواند ی  تفاوت بماند. اما ما همچنی   در بسیاری از نقاط جهان »گفته است: 

ایط وحشتنایك را شاهد هستیم به ویژه برای کودکان و جوانان. بنابر ای ن بسیار دور از جزیره لیسبوس، رسر
ک اروپای  نیاز دانسته یم

 «.شودبه "یک راه حل مشیر

 

این مقام ارشد اتریش، برخورد حکومت این کشور را که از پذیرش هرگونه پناهجوی جدید امتناع یم ورزد، 
ایط در کشور های مبدا پناهجویان باید بهبود یابد، توجیه  با اشاره به اینکه "بهیر از همه این است که رسر

 .کرد
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ایجاد شده است. او  " SOS "از راآب، پیش از کریسمس یک مرکز مراقبت روزانه با دهکده کودکان به نقل
س قرار گرفت و  تن مواد کمیک به یونان نی   ارسال  ۵۰افزود که از صندوق فاجعه خارخ  یک بودجه در دسیر

 .شده است

کلیسای  و جامعه مدی  خواستار ، اسقف های کاتولیک اتریش و بسیاری از سازمان های  ۲۰۲۰در پایان سال 
  .کودک یا خانواده های پناهجویان از اردوگاه های جزیره لیسبوس شده بودند  ۱۰۰پذیرش حداقل 

راآب بار دیگر از عملکرد اتریش در برابر "اسالم سیایس" دفاع كرد. به گفته راآب، به هیچ وجه این اقدام 
یم علیه مسلمانان در اتریش" نیست، بلکه علیه "یک علیه "اسالم به عنوان یک دین" یا "سوء ظن عمو 

د و  .ایدئولوژی خطرناک" است در جای  که اسالم به دلیل دیدگاه افرایط "مورد سوءاستفاده قرار یم گی 
مغایر ارزش ها و دموکرایس ماست"، باید علیه آن اقدام شود. او با درنظرداشت ده سال تجربه کاری اش "

که "در اتریش نی   سازمان ها و مساجدی وجود دارند که "اسالم سیایس" در آنها در بخش ادغام یم گوید  
ش یافته است، که این امر نی   زمینه افراط گرای  خشن  .را مساعد یم سازد گسیر

 

Wakil Kohsar/Agence France-Presse — Getty Images 

رفت کرده است. آیا ای پیشهای اخی  به رسعت تغیی  و به طور فزایندهافغانستان در سالای نظام رسانه
ات در جامعه کاف  است؟این پیش  رفت برای تغیی 

ون به  ۲۰۰۱تا  ۱۹۹۶از سال  میالدی، افغانستان کشور بدون تصویر بود و رخدادهای افغانستان در بی 
دست گرفتند،  قدرت سیایس را در کابل به ۱۹۹۶یافت. هنگایم که طالبان در سال صورت دقیق بازتاب نیم
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 تمام رسانه
ً
رسای  در عرا ممنوع اعالن کردند و جریان اطال  شانها را مهر ضد اسالیم زدند، فعالیتتقریبا

، سیستم ۲۰۰۱انحصار دولت و نهاد های حکومنر قرار گرفت. پس از رسنگوی  امارت طالبان در سال 
 .ای افغانستان دوباره وارد یک مرحله جدید شکوفای  شدرسانه

( یماین باور که رسانه توانند، رشد دموکرایس را در این کشور تشی    ع های جمیع متمرکز به بازار )تجاریر
های خصویص های قابل توجه در زمینه ایجاد و رشد رسانهگذاری، پذیرفته شد. ایاالت متحده رسمایهکنند 

ها به رسای  از طریق رسانهکه در خود امریکا نی   رایج است، انجام داد که در نتیجه ارتباطات جمیع و اطالع
ش یافت  .رسعت گسیر

، افغشده در سالبر اساس مطالعات انجام ،  ۹۶انستان دارای های اخی  مرکز رادیوی   ۱۹۰شبکه تلویزیوی 
یه چایی است که از این میان  ۲۳۱و 

ات روزمره دارند. دست ۲۶نشر ، نشر یه چایی
ریس و استفاده از نشر
نت به رسعت در حال افزایش است که هم نت و انیر اکنون در حدود ده میلیون تن در افغانستان به انیر

ای دولنر است که سو دارای ساختار رسانه. در حال حاض  افغانستان از یکریس دارند فضای مجازی دست
نده رادیو و تلویزیون میل با پانزده بخش والینر و حدود چندین روزنامه دولنر است. از سوی دیگر،  در برگی 

های خصویص برای اولی   های خصویص )میل، محیل، قویم، مذهن  و سیایس( است. رسانهدارای رسانه
 .به صورت قانوی  جواز فعالیت به دست آوردند ۲۰۰۱های افغانستان، در سال ر در تاری    خ رسانهبا

کرسانه  های جمیع؛ انسجام فضای عمویم و توسعه هویت مشتر

، جامعه بسیار متنوع است. 
ی

افغانستان با جمعیت بیش از یس میلیون نفر از نظر قویم، دین  و فرهنیک
مانند گونیر پاالور، دانشمند سیاست و مورخ ایتالیای  نقش و قدرت  متخصصان و کارشناسان مشهور،

ها برای تأمی   صلح را های قویم و حمایت از تالشکشیدن تعصبات، کاهش تنشها برای به چالشرسانه
کدانند. رسانهکننده یمخییل موثر و تعیی    ایفا  (Shared Identity) ها نقش مهیم در توسعه هویت مشیر

دهند. را برای تقویت و انسجام اجتمایع مورد استفاده قرار یم (Public Sphere) و فضای عمویم کنند یم
اند که در آن به منظور تحکیم ها عناض مهم برای ایجاد یک فضای عمویم مناسببه همی   ترتیب، رسانه

 .قانون اسایس و بقای جامعه، ارتباطات سازنده بی   مردم برقرار شود

 در افغانستان هان؛ تریبونی برای شهروندان و اقلیتارتباطات نوی

را فراهم ساخت تا جامعه باز به  در افغانستان، زمینه آن ۲۰۰۱ای پس از سال آزادی بیان و تنوع رسانه
د. این پیش ترفت نمایانرسعت شکل گی  های اقلیت در نظام است تا تریبون گرای  و مشارکت گروهگر کیر

 درباره موضوعایر که برایصدای خود را پیدا  
ً
تر شان مهم است، آگایه حاصل و از همه مهمکنند و ضمنا

انقالب »عده از آگاهان امور، این رخداد را نظریات خود را بیان کنند که تا آن زمان مقدور نبود. یک
 .انددر افغانستان توصیف کرده« ایرسانه

این افراد تنها جوانای  که  .کنندمایع استفاده یمهای اجتحدود بیست درصد جمعیت افغانستان از شبکه
 و تحصیل کردهها زندهدر شهر 

ی
شود، بلکه جوانان نقاط دوردست و محالت افغانستان اند را شامل نیمگ

د. رسانه، بسیر مناسب برای حضور بسیاری از گروهیم را نی   در بر  شده از جمله حاشیه راندههای به گی 
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یک کنند هایقویم و نوجوانان است تا از طریق آن نظریات و اندیشههای زنان، اقلیت شان را با دیگران رسر
ند. به طور مثال، در سال های اخی  ارتباطات فردی زنان به رسعت افزایش و در تغیی  وضعیت سهم بگی 

بوک در ییر و فیسهای  مانند تویاند. امروزه زنان از شبکهیافته است و آنان از حاشیه به میر  جامعه آمده
پردازند. آوازخوان و فعال حقوق زنان )آریانا سعید( گو یمو مورد موضوعایر چون برابری جنسینر به گفت

، اش در شبکهکنندهتواند با صدهاهزار دنبالیم
 
های مجازی سخن بگوید. به همی   ترتیب فوزیه کوف

های گانش در شبکهکنندهشود و دنبالیم ۲۰۲۰مدار زن، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل در سال سیاست
، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان بیش .رسداجتمایع به چهارصد هزار نفر یم تر از صد شهرزاد اکی 

توانند به صورت های مطرح، موضوعات مورد بحث خود را یمکننده دارد. این شخصیتهزار دنبال
یک سازندبا مخاطبانهای جمیع، کاری رسانهمستقیم، بدون هم  .شان رسر

ایص  افغانستان نقش اسایس داشتهچنی   در افزایش و تقویت جنبشهای اجتمایع همرسانه اند. های اعیر
همه  ۲۰۱۷و جنبش رستاخی   تغیی  در سال  ۲۰۱۶، جنبش روشنای  در سال ۲۰۱۵جنبش تبسم در سال 

 .هزار نفر را بسیج کردند یافته بودند که صدها های اجتمایع سازماناز طریق رسانه

 شدن افغانستانجهانی  ای برایهای اجتمایع؛ وسیلهشبکه

های اجتمایع یک وسیله موثر برای تأمی   ارتباط میان دیاسپورای افغان شد که در رسانجام، رسانه
مقیم های رسای  باعث شد تا آگایه افغانبرند. همی   مجرای بزرگ اطالعرس یم کشورهای مختلف جهان به

شان جمیعدر خارج در مورد مسایل مربوط به اوضاع کشورشان افزایش یابد و مشارکت و اقدامات دسته
ارتباطات جدید که مرزها و موانع سننر را شکست، باعث شده  تر شود. ایندر کارزارهای مربوط به آن بیش

 .ف  کننداست تا مهاجران افغان اکنون خود شان را به عنوان شهروندان جهای  معر

 افغانهای زندهانداخیر  هشتگراه های مقیم رسارس جهان با به، افغان۲۰۲۰در جون سال 
ی

 ارزش دارد گ
(#AfghanLivesMatter)  و من سوختم(#IAmBurning)  ده آنالین را اض گسیر توانستند یک اعیر

، خواستار برقراری عدالت برای مهاراه اضات جهای  گان افغانستان جران و پناهندهاندازی کنند که این اعیر
گذار رسانهدر ایران و سایر کشورهای جهان بود. پدیده موجودیت و حضور شخصیت  ای افغانهای تأثی 

(Influencer)  یا(Self-mass-communicator)  در رسانه های اجتمایع یک تحول جدید است. در این
های اجتمایع فروتن، همایون افغان و شهرزاد پویا در شبکهتوان از افرادی چون هانیه مزاری، فرید راستا یم

بوک با طالبای  که در نام برد. قاری عییس، مهاجر افغان در شهر فرانکفورت آلمان با استفاده از فیس
های کند. صدها هزار نفر بحثهای یوتیوب را پخش یمچنان بحثافغانستان هستند، ارتباط برقرار و هم

پیوندند. به گفته وژمه عثمان، دانشمند ارتباطات های آنان یمکنند و در برنامهبال یماین افراد را دن
، رسانهافغای   های جدی را در مورد حقوق زنان، گو های اجتمایع زمینه بحث و گفتاالصل امریکای 

 .کشور ایجاد کرده است  دموکرایس، مدرنیته و اسالم برای این

 برای افغانستان هانی ها؛ چالشحاکمیت رسانه

 :رو کرده استهای متعددی روبهچنی   افغانستان را با چالشرفت، هماین پیش
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دی خویش را با رسانه های جدید استوار ها بر بنیاد واقعیتدولت افغانستان باید سیاست و ارتباطات راهی 
ل رسانهسازد؛ آن دولت موقعیت انحصاری  ها که در آنچه تا هنوز انجام نداده است. عرص ما، عرص کنیر

 داشته باشد و اطالعات را به روش خود سانسور کند، نیست؛ بلکه عرص مدیریت ارتباطات
(Communication Management) ها است. یعن  سیاست به یک سیستم ارتبایط مند با رسانههدف

اتژی مدرن نیاز دارد که در پرتو آن گروه ها و مجراهای بندی، کانالهای مخاطب و مورد هدف را دستهو اسیر
ی برنامه بزرگ سیایس خود مدیریت ها را با توجه به محتوا رسای  و ارتبایط را از هم تفکیک و تمایم آناطالع

های دولت است. کند. هدف اصیل ارتباطات سیایس مدرن، همیشه تقویت مشارکت مردم در فعالیت
های افغانستان ات خود را با این واقعیت جدید رسانهمداران افغانستان تا هنوز ارتباطسیاست و سیاست

 آن است، برقرار نکردهگران این عرصه مهم ویژهها و بازیکه تنوع کانال
ی

 .اندگ

، باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر (Media or Communication Competence) ایآموزش رسانه
آموزان در مقاطع ها شود تا دانشهای دریس مکتبمهدر افغانستان نی   به عنوان یک مضمون، شامل برنا

ند که چگونه از رسانه ای و حساس استفاده کنند، این امر در های جدید به گونه حرفهسن  متفاوت یاد بگی 
 .ای، امر بسیار مهم و حیایر استهای رسانهسازی اذهان نسل جوان در شبکهعرص اخبار جعیل و رادیکال

ی که تاکنون به ندرت اتفاق افتاده ای جدینظام رسانه  به تأمل علیم نیاز دارد؛ چی  
ً
د در افغانستان، کامال

دی به عنوان یک موضوع در افغانستان معرف   است. بنابراین الزم است که تحقیق در مورد ارتباطات راهی 
نه تا هنوز ای که متأسفاای شود؛ مسألهحرفه (Communication Studies) و بربنیاد علوم ارتباطات

مند و متواتر به جویان را به صورت هدفمحور باشد و دانشچنی   نشده است. این عرصه کار باید پژوهش
گذاری آنان را بر گروهها بتوانند رسانهتحقیق عمیل بفرستد تا آن ات و تأثی  های  که از آن های جدید، نشر

یک سازندتایج را با شهروندان و کارکنان رسانهکنند، مورد برریس کیم و کیق  قرار دهند و ناستفاده یم  .ها رسر

های کرد ها و عملدر نهایت افغانستان به یک بحث و گفتمان اصویل اجتمایع در مورد وظایف، مکلفیت
سازد که نایسر از های  را معی   یمهای خود مکلفیتای نیاز دارد. کشورها بر رسانهاجتمایع نظام رسانه

رو از نظر سیایس چند ملینر است و از این همان جامعه است. افغانستان یک جامعه های اجتمایعواقعیت
ترین وظیفه دیگرپذیری مردمان این رسزمی   مهمدیل و همشده است. ادغام، همتقسیم هنوز هم یک جامعه

 روزمره چند ملینر به عنوان بخیسر از اگر زنده .های افغانستان امروز و آینده استرسانه
ی

 واقعیت زندهگ
ی

گ
 دارد، بدون ایناجتمایع به تصویر کشیده شود و فرصت

ی
که نق  شود، های  که یک جامعه متنوع فرهنیک

ها در این ادغام نقش موثر خواهند توان گفت که رسانهبرجسته گردد، برای افغانستان مفید خواهد بود و یم
، مشارکت فعال تعداد زیادی از  (Media Governance) ایکرد دولت رسانهداشت. در راستای این روی

ان و مسووالن دولنر و سیایس چون فعاالن جامعه مدی  و نهادهای علیم و بازی گران عالوه بر رهی 
ای  برخوردار است که بر این بنیاد یمسازمان توان یک چارچوب برای وظیفه های اجتمایع از اهمیت بش 

ا در بخش رسانه بهیر و پایدارتر انجام داد. تاکنون این بحث به کندی های تغیی  رسی    ع ر اصیل رسانه و فرآیند 
کرد و نقش های افغانستان خود را در عملو یا بسیار پراکنده اتفاق افتاده است. در حال حاض  رسانه

ال رسانهانتقادی یم  از نفوذ مدل امریکای  لیی 
انستان تر استوار به واقعیت اجتمایع افغها و کمبینند که نایسر

 .است
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 ای برای تغیتر اجتمایعها در افغانستان؛ وسیلهنظام نوین رسانه

های نوین، امیدی است برای ها، ارتباطات اجتمایع تازه ایجاد شده توسط رسانهدر پهلوی این همه چالش
ات اجتمایع. هرچند این روابط باعث ایجاد تنش و اقوام ها های اجتمایع بی   گروهحفظ و حتا تشی    ع تغیی 

ها، مباحث عمویم و رفت نی   باشد. گفتمانمثبت پیش تواند نشانهها یمشود؛ اما این تنشمختلف یم
 .های مختلف اجتمایع در کشور استگر تلفیق و انسجام گروهها، بیانمذاکرات درباره منازعات و تنش

، این ارتباطات و گفتمان
ً
ی و تقویت جامهای آزاد به شکلمطمئنا رفت و تکامل عه مشارکنر کمک، پیشگی 

 .کندرا رسی    ع و مصونیت در پرتو قانون اسایس را فراهم یم

گردد. توسعه و تحکیم گان جامعه نیست؛ بلکه به تمام اتباع کشور بر یماین تغیی  و مشارکت مربوط نخبه
جامعه نه تنها از  این ساختارهای ارتبایط یک نقطه عطف در تاری    خ افغانستان است؛ زیرا از این طریق

نماید، بلکه یک تغیی  اجتمایع متداوم به یک ملت واحد عبور یم« اییک جامعه قبیله»وضعیت و حالت 

 .کندنی   تسهیل یمرا و پایدار 

 

شبرغان و فایبر -اندخوی، برق ترکمنستان-مشترک اقتصادی خط آهن آقینهصبح، کابل: افغانستان و ترکمنستان سه پروژه ۸

 نوری را افتتاح کردند.



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

17 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

، رییس جمهور کشور و قربان قیل بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان، روز  ف غن  محمدارسر
افتتاح  وپنجم جدی، از راه دور این سه پروژه را افتتاح کردند. آقای غن  و بردی محمدوفشنبه، بیستپنج

ش روابط میان دو کشور یاد کردند. این پروژه  ها را یک گام بزرگ در راستای گسیر

های بزرگ های  مانند اتصال خط آهن، فایی  نوری، برنامهبرداری از پروژهرییس جمهور کشور گفت که بهره
) و شبکه فایی  آپتیک که  مانند انتقال برق به پاکستان )تاپ(، انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان) تایی

 کشورهای جهان وصل یم
ر
ات بهیر در زندهآسیای جنوی  را از راه زمی   به اروپا و باف  کند، سبب تغیی 

ی
گ

 مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه خواهد شد. 

ق و غرب آسیا ر  ا مهم او اهمیت موقعیت افغانستان به حیث چهارراه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، رسر
، از جمله افتتاح خط آهن خواف کار پروژه  برداری و ادامهبهره»خواند و گفت:  های مهم اقتصادی و زیربنای 

 شاهد آن بودیم، به اثبات یم –
ً
ا ای رویا نه، بلکه یک رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقههرات که اخی 

 «واقعیت انکارناپذیر است. 

های دیگر که افغانستان را به ه نزدیک شهروندان کشور شاهد افتتاح پروژهآقای غن  افزود که در آیند 
 کند، نی   خواهند بود. چهارراه منطقه تبدیل یم

غان و لی     ۵۰۰از سوی دیگر آقای غن  تکمیل شدن کار ساخت لی     ۲۲۰کیلوولت برق از آقینه ایل شی 
یف را گایم مهم برای توسع غان ایل مزار رسر  ه و اقتصاد کشور یاد کرد. کیلوولت از شی 

ها را مهم خواند و گفت که این قربانقیل بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان نی   افتتاح این پروژه

 پروژها برای ایجاد اشتغال و جذب رسمایه گذاری خارخ  در افغانستان موثر خواهد بود. 

 که همکاری مثمر نقش وی افزود، تمام این کارها در راستای امنیت کشورهای منطقه خواه
ً
د بود و یقینا

 ای خواهد داشت. عمده در امنیت منطقه

نامه ساخت آن یک کیلومیر طول دارد. تفاهم  ۳۰اندخوی بیش از  -قابل یادآوری است که خط آهن آقینه
سال پیش میان افغانستان و ترکمنستان به امضا رسید. براساس معلومات اداره خط آهن کشور، کار ساخت 

 میلیون دالر هزینه برداشته است.  ۳۰پروژه حدود این 

یا،   .استتن دیگر زخم برداشته ۶۰۰تن جان باخت و  ۳۴در یی لغزش زمی   در اندونی  

یا به وقوع پیوسته ۱۵جدی/  ۲۶این رویداد بامداد امروز )جمعه،  است جنوری( در جزیرهٔ سوالویس اندونی  
 .اندها تن جان باخته و صدها تن دیگر زخم برداشتهو در یی آن ده
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ی که به ما » :ها گفته کهعیل رحمان، رئیس اداره میل مبارزه با حوادث طبییع به رسانه معلومات اخی 
 «.نفر در شهر ماموجو جان باخته اند ۲۶رسیده، 

های این شهر های این کشور گفته که بسیاری از ساختمانمد ادریس ییک از مسئولی   محیل، به رسانهمح

  .به شمول دو شفاخانه آسیب دیده اند

 

 
ٔ
ق شهر ماژنه و در  ۶.۲این لغزش به درجه ی شمال رسر ی محاسبه شده و مرکز آن در شش کیلومیر ریشیر

ی زمی   موقعیت داشته  ۱۸عمق   .استکیلومیر

های شان را ترک کردند و به شود که در یی وقوع این رویداد، بسیاری از باشندگان این جزیره، خانهفته یمگ

 .اندرسپناه های موقنر منتقل شده

  .خانه به شمول یک ساختمان تجاریر و یک هتل کامال تخریب شده است ۶۰هم در حدود از سوی  

ون آوردن ایشان از زیر خشت ماندههمچنان بسیاری از افراد در زیر آوار ها گی   اند و تیم نجات، در حال بی 
 .ها هستندو گل دیوار 

ومند، سبب قطع جریان برق شده  نی 
یا اعالم کرد که این زمی   لرزهٔ  .استاداره مبارزه با حوادث طبییع اندونی  

یا هشدار داده که ممکن است این زمی   لرزه، پس   . هم در قبال داشته باشدهای  لرزهادارٔه هواشنایس اندونی  

 


