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چگونه هراس افگنان از رسانه ها 
بهره برداری می کنند؟

دوام نبرد در سوریه
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کنیم به روستا ها بیشتر توجه 

نارضایتی مردم
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زنگ اول


روستا ها  نمایندگان  نشست  در  رییس جمهور  دیروز 
این  به  رییس جمهور  این سخنرانی  در  کرد.  سخنرانی 
زندگی  بهبود  برای  حکومت  که  داد  وعده  نمایندگان 
آن  حال  تا  وعده  این  اما  می کند.  تالش  روستانشینان 
اقتصاد  است.  نیافته  تحقق  می کند،  ایجاب  که  طوری 
روستایی روز به روز ضعیف می شود. به دلیل ضعف 
روستا نشینان  بی رویه  مهاجرت  روستایی  اقتصاد 
شدن  شهری  جایی که  آن  از  دارد.  ادامه  شهر  به 
روستایی ها یک فرایند طبیعی نیست، فرهنگ شهری هم 
صدمه دیده است. ضعف اقتصاد روستایی بر مجموع 

اقتصاد کشور نیز تاثیر گذاشته است. 
در 14 سال گذشته، دولت افغانستان در ایجاد یک نظام 
موضوع  همین  نداشت.  دست آوردی  مدرن  آبیاری 
سبب شد که محصوالت کشاورزی روز به روز، کاهش 
یابد. هم چنان زلزله ها، سیالب ها و دیگر حوادث طبیعی 
اخیر در  زلزله  فلج ساخته است.  را  اقتصاد روستایی 
بخش هایی از والیت بدخشان فاجعه به بار آورده است. 
سال گذشته هم لغزش کوه در ارگوی بدخشان، سبب 
نابودی برخی از روستاها شد و ساکنان آن مجبور به 

مهاجرت به جا های دیگر شدند. 
در برف کوچ پنجشیر هم، روستا های زیادی نابود شد. 
روستایی  اقتصاد  نجات  برای  درخوری  اقدام  حال  تا 
از  است.  نشده  انجام  شد،  برده  نام  که  مناطقی  در 
مهاجرت  بر  اقتصاد روستایی، عالوه  منابع  رفتن  بین 
روستا نشینان به شهرها و کشورهای همسایه، عواقب 
از عوامل سربازگیری  دارد. یکی  خطرناک دیگری هم 
از  نظام  مخالف  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان 
میان رفتن منابع اقتصاد روستایی است. وقتی خدماتی 
تغذیه  برای  منبعی  روستایی ها  و  نباشد  روستاها  در 
تبلیغات  مجذوب  که  است  روشن  باشند،  نداشته 
جنبش ها  می شوند.  بنیادگرا  و  تروریستی  جنبش های 
می دهند  قرار  روستایی  اختیار جوان  در  تفنگ  و  پول 
تا به وسیله آن بکشد و برای خودش دارو دسته بسازد. 
در چهار دهه اخیر، بستر بحران همیشه روستاها بوده 
و  روستایی  فرهنگ  با  خلق  دموکراتیک  حزب  است. 
خیزش های  که  شد  آن  نتیجه  افتاد.  در  روستا نشینان 
مقاومت  شود.  بیشتر  آنان  حاکمیت  علیه  مردمی 
گرفت.  روستا ها شکل  در  هم  نیروهای شوروی  علیه 
پایگاه  بیشتر در روستا ها  تنظیم های مخالف شوروی 
توسط  روستاها  بمباردمان های  داشتند.  مردمی  
را  اقتصاد روستایی  منابع  تمام  بمب افگن های روسی، 
نابود کرد و این امر سبب شد که بیشتر روستا نشینان 
دست به تفنگ ببرند و یا کشور را ترک کنند. در حال 
حاضر هم بستر ناامنی و جنگ در روستا ها است. اگر 
ضعف حضور دولت در روستا ها جبران شود و منابع 
صاحب  شورشیان  گردد،  تقویت  روستایی  اقتصاد 

خاستگاه توده ای نمی شوند. 
در حال حاضر دولت هیچ برنامه ای برای حضور در 
روستاها ندارد. جامعه جهانی هم در این زمینه توجه 
پول  جهانی  جامعه  آن که  با  است.  داده  نشان  اندکی 
می کند،  مصرف  کشور  امنیتی  نیروهای  روی  کالنی 
در  حکومتداری  بهبود  روی  زیادی  اما سرمایه گذاری 
نمی گیرد.  صورت  روستایی  اقتصاد  تقویت  و  قریه ها 
بیشتر مقام های محلی که حضور دولت را در روستا ها 
تمثیل می کنند، یا بی سواد اند و یا هیچ انگیزه و نیرویی 
تا  است  نیاز  ندارند.  نظام  به  مردم  اعتماد  جلب  برای 
حکومت وحدت ملی برنامه ای برای حضور موثر دولت 
در روستاها تدوین و ترتیب کند. هم چنان باید وزارت 
انکشاف دهات در هماهنگی با جامعه جهانی، برنامه های 
تطبیق  و  طرح  روستایی  اقتصاد  تقویت  برای  موثری 
کند. برنامه همبستگی ملی که در گذشته، تطبیق می شد، 
برنامه های  آن  شبیه  باید  بود.  موفق  نسبتا  تجربه 
از کشورهای  تنظیم شود. برخی  ترتیب و  نیز  دیگری 
اروپایی از سرازیر شدن مهاجران به کشورهای شان، 
شر  از  که  می خواهند  کشورها  این  اگر  ناراضی اند، 
که  است  بهتر  شوند،  خالص  غیرقانونی  مهاجرت های 
برای بهبود اقتصاد روستایی در افغانستان تالش کنند. 

لزوم تقویت اقتصاد روستایی
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که  می گوید  مالیه  وزارت  کابل:  8صبح، 
مبلغ  که  کرده  تعهد  آسیایی  انکشاف  بانک 
زیربناها  انکشاف  منظور  به  دالر  میلیون   858
به   2020 2017تا  سال های  بین  کشور،  در 

دولت افغانستان کمک می کند.
تعهد  که  گفته  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
دیدار  در  آسیایی  انکشاف  بانک  جدید 
با  مالیه  وزارت  مالی  معین  مستور  مصطفی 
مانیال  در  آسیایی  انکشاف  بانک  مسووالن 

اعالم شده است.
بانک  مسووالن  که  می گوید  مالیه  وزارت 
که  گفته اند  دیدار  این  در  آسیایی  انکشاف 
به  کمک هایش  به  بین المللی  سازمان  این 

دولت افغانستان ادامه می دهد.
جمله  از  آسیایی  انکشاف  بانک 
تمویل کنندگان بزرگ مالی دولت افغانستان 
را در  به شمار می رود و کمک جدید خود 
توسعه  جمله  از  زیربناها  انکشاف  بخش های 

انرژی برق به مصرف خواهد رساند.

کمک جدید بانک انکشاف 
آسیایی برای انکشاف زیربناها 

در افغانستان

یازده قرارداد منظور شد

معترضان به کارمندان وزارت کار اجازه ورود ندادند

چین ده هزار آپارتمان رهایشی در کابل می سازد

8صبح، کابل: کمیسیون تدارکات 
ملی در بیست و پنچمین جلسه خود 
به  نزدیک  ارزش  به  قرارداد  یازده 
افغانی  میلیون  و سه  سه صد و چهل 

را منظور کرده است.
این  با اعالم  دفتر ریاست جمهوری 
قراردادها  این  که  می گوید  خبر 
و  دفاع  وزارت خانه های  به  مربوط 
داخله است. دفتر ریاست جمهوری 
این  بررسی  با  که  است  مدعی 
افغانی  میلیون  چهارده  قراردادها 

صرفه جویی شده است.
پیشنهاد  ملی  تدارکات  کمیسیون 
وزارت صحت عامه به منظور آغاز 
پروژه های خدمات  تدارکاتی  روند 
صحی برای معتادین و پروژه تقویت 
و  تجارت  محیط  سازی  مساعد  و 
سرمایه گذاری را که توسط وزارت 
تجارت و صنایع مطرح شده بود نیز، 

از  شماری  کابل:  8صبح، 
جوانانی که به نبود فرصت های شغلی 
یکشنبه  روز  معترض اند،  کشور  در 
دروازه وزارت کار و امور اجتماعی 
وزارت  این  کارمندان  به  و  بسته  را 

اجازه ورود ندادند.
جنبشی  تشکیل  با  معترضان  این 
می گویند  بیکاری،  علیه  مبارزه 
شان  خواسته های  به  زمانی که  تا 
رسیدگی نشود، به کارمندان وزارت 
ورود  اجازه  اجتماعی  امور  و  کار 
را  وزارت  این  ساختمان  داخل  به 
تا  کرده اند   تاکید  آنان  نمی دهند. 

امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
دولت  که  کرده  اعالم  شهرسازی 
واحد  هزار  ده  تا  دارد  نظر  در  چین 
کمک های  از  رهایشی  آپارتمان  
اقتصادی بدون بازپرداخت در کابل 

بسازد.
وزیر  نادری  منصور  سعادت  سید 
موضوع  این  بیان  با  شهرسازی  امور 
کمک های  از  پس  که  است  گفته 
شوروی سابق در بخش خانه سازی 
آپارتمان های  ساخت  افغانستان،  در 
رهایشی توسط چین در کابل دومین 
پروژه بزرگ خانه  سازی خواهد بود.

این  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
نادری  آقای  شده،  منتشر  وزارت 

مورد تایید قرار داده است. همچنین 
هزار  شش  خریداری  روند  آغاز 
متریک تن گندم اصالح شده بذری 
نیز توسط این کمیسیون مورد تایید 

قرار گرفته است.
کشور،  جمهور  رییس  غنی  اشرف 
تاکید کرده که وزارت صحت عامه 
صحی  خدمات  ارایه  روند  از  باید 
و  متداوم  نظارت  معتادین  برای 
جدی داشته و از تاثیرات عرضه این 

خواست های  شدن  برآورده  زمان 
روی  پیش  در  روز  و  شب  شان 
وزارت کار و امور اجتماعی خواهند 
بود و اجازه ورود به هیچ کارمند این 

وزارت را نخواهد داد.
ماه  دو  به  نزدیک  از  جوانان  این 
پیش در جلوی ساختمان پارلمان در 
شغلی  فرصت های  نبود  به  اعتراض 
زده اند.  تحصن  به  دست  کشور  در 
قطع نامه ای  صدور  با  معترضان 
می گویند که نبود فرصت های شغلی 
به یک مشکل جدی در کشور مبدل 
شده و قد جوانان را خم کرده است. 

معترضان در قطع نامه خود می گویند: 
 25 افغانستان  در  بی کاری  »نرخ 
بین مردان  بی کاری  اوسط  درصد و 
52 درصد و بین زنان باالتر از شصت 
از  بعد  بی کاری  می باشد.  درصد 
اجتماعی  به عنوان مساله دوم  امنیت 
وحدت  حکومت  اما  است.  مطرح 
به  این معضل اجتماعی  از کنار  ملی 
بی توجه  و  بی پروا  گذشته،  سادگی 

است.«
کاری  فرصت های  رفتن  بین  از  با 
عظیمی  بخش  شدن  بیرون  پی  در 
کشور،  از  بین المللی  نیروهای  از 
نبود  بدلیل  نیز  جوانان  فرار  میزان 
فرصت های شغلی چند برابر افزایش 

یافته است.
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  پیش 
ایجاد  گذشته،  سال  جمهوری 
فرصت های شغلی از شعارهای اصلی 
بود.  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
از  سال  یک  از  بیش  باگذشت  اما 
سردادن این شعارها، تاکنون برنامه ی 

در این زمینه اعالم نشده است.

افزوده که با ساخت این آپارتمان ها 
تعداد زیادی از مستحقین و کارمندان 
دایمی  خانه های  صاحب  دولتی 
شهرسازی  امور  وزیر  شد.  خواهند 
رهایشی  واحدهای  »این  می گوید: 
و  ارزان  قیمت  با  کم،  مساحت  در 
از  عده  آن  برای  مدت  دراز  اقساط 
و  خانه  تاکنون  که  دولتی  کارمندان 
خود  از  دایمی  رهایشی  آپارتمان  یا 

ندارند، توزیع خواهد شد.«
سید سعادت منصور نادری می افزاید 
که در یک دهه گذشته بیشتر از 100 
مختلف  عرصه های  در  دالر  میلیارد 
به مصرف رسیده اما مصرف ها هیچ 
قشر  زندگی  روی  مستقیمی  تاثیری 

خدمات به کمیسیون گزارش دهد. 
می گوید  جمهوری  ریاست  دفتر 
تا  ملی  تدارکات  کمیسیون  که 
اکنون در جلسات خود بیش از ۳80 
قرارداد  به ارزش بیش از شصت و 
کرده  منظور  را  افغانی  میلیارد  سه  
که  است  مدعی  اداره  این  است. 
نزدیک  قراردادها  این  بررسی  طی 
به نه میلیارد افغانی صرفه جویی شده 

است.

است.  نداشته  سرپناه  بدون  و  غریب 
او تاکید کرده که اعمار ده هزار باب 
واحد مسکونی جدید از سوی دولت 
یادماندنی«  به  و  بزرگ  »هدیه  چین 
خواهد  افغانستان  شهروندان  برای 

بود.
»اکنون  است:  گفته  نادری  آقای 
دلیل  به  ازدواج  از  پس  جوانان 
گران بودن خانه های رهایشی و نبود 
نمی توانند  کشور،  در  رهنی  سیستم 
مالک واحد مستقل مسکونی شوند. 
در  افغانستان  شهرسازی  وزارت  اما 
نهادهای  همکاری  با  تا  دارد  نظر 
دیگر سیستم ساخت خانه های ارزان 
قیمت را در اقساط دراز مدت فراهم 
کند تا متقاضیان بتوانند بدون انباشت 
سرمایه قبلی، قسمتی از معاش شان را 
برای پرداخت اقساط خانه تخصیص 

داده مالک سرپناه دایمی شوند.«
هنوز معلوم نیست که چه زمانی کار 
رهایشی  آپارتمان های  این  ساخت 
وزیر  است  قرار  شد.  خواهد  شروع 
منظور  به  زودی  به  شهرسازی  امور 
بزرگ  پروژه  این  شدن  نهایی 
خانه سازی در افغانستان، به چین سفر 

کند.

ACKU



 ظفرشاه رویی
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نارضایتی مردم
از فیصله  هیات اعزامی به جاغوری

رییس جمهور:

پروژه های انکشافی در تمام قریه های 
تطبیق می شود

مجلس  اعضای  از  اعتمادی  چمن شاه  کابل:  8صبح، 
که اخیرا  با  که مردم به فیصله هیاتی  نمایندگان می گوید 
دو مشاور رییس جمهور و معاون امنیت ملی به منظور حل 
ولسوالی های  باشندگان  میان  آمده  به وجود  جنجال های 
به  زابل  والیت  افغان  ک  خا و  غزنی  والیت  جاغوری 

منطقه رفته بود، اعتراض دارند.
اخیرا  افغان  ک  خا و  جاغوری  ولسوالی  های  باشندگان 
گروگان گیری ها و آدم ربایی ها در مسیر راه های این  به دلیل 
ولسوالی ها با هم دیگر جنجال داشتند و هیاتی از جانب 

دولت به منظور حل این جنجال ها به منطقه رفت.
کردند،  که چند روز را در محل سپری  اعضای این هیات 
ک  که از باشندگان ولسوالی خا در اقدامی چهارده تن را 
غزنی  به  و  ربوده  ناشناس  مسلح  افراد  توسط  افغان 
گروگان هایی  باره  در  اما  کرده  آزاد  بودند،  شده  منتقل 
گروه های  جنگجویان  نزد  در  جاغوری  باشندگان  از  که 
دارند،  قرار  زابل  والیت  در  طالبان  و  داعش  تروریستی 

هیچ گونه اقدامی نکرده است.
اخیر،  روزهای  طی  که  می گوید  اعتمادی  چمن شاه 
هیات  این  اقدام  و  فیصله  از  غزنی  باشندگان  از  شماری 
گروگان های  که این هیات به ِآزادی  کرده می گویند  انتقاد 
این والیت هیچ گونه اقدامی نکرده است. آقای اعتمادی 
آن  طی  و  گرفته  صورت  یک طرفه  عموما  »فیصله  گفت: 
یک بخشی از اسیران آزاد شده و بخش دیگر اسرا نه تنها 
آزاد نشده اند بلکه آزادی آنان به تصمیم گیری حکومت 

که زنان در  اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، می گوید 
برنامه های  در  تا  گرفته اند  مادرکالنش درس  از  کشور  این 

انکشافی سهم بگیرند.
پنجمین  در  عقرب،  دهم  یک شنبه،  روز  که  غنی  آقای 
شمار  حضور  با  قریه ها  انکشافی  شوراهای  ملی  نشست 
ریاست جمهوری  ارگ  در  حکومتی  ارشد  مقام های  دیگر 
افغانستان  خارجی  دوستان  که  افزود  می کرد،  صحبت 
انکشافی  برنامه های  در  افغان  زنان  که  می کردند  فکر 
گرفته نمی توانند، اما به گفته  آقای غنی، این زنان از  سهم 
برنامه های انکشافی شرکت  گرفته   و در  مادرکالنش درس 
ما  خارجی  »دوستان  گفت:  غنی  رییس جمهور  می کنند. 
در  چون  نمی توانند  گرفته  سهم  افغان  زنان  که  می گفتند 
بود  این  من  جواب  دارد.  وجود  حساسیت ها  شان  مقابل 
همیشه  و  گرفته اند  درس  من  مادر کالن  از  افغان  زنان  که 

می توانند سهم بگیرند.«
این که  مورد  در  خود  دیروزی  سخنرانی  در  اشرف غنی 
انکشافی و چگونه سهم  برنامه های  کدام  مادر کالنش در 

داشته است، توضیحی نداد. 
از تصمیم حکومت وحدت  رییس جمهور غنی هم چنین 
میثاق  برنامه  به  ملی  همبستگی  برنامه  تغییر  برای  ملی 
که براساس این برنامه پروژه های  گفت  شهروندی خبر داده 
انکشافی به صورت متوازن طی چهار سال آینده در سطح 

تمام قریه ها تطبیق خواهند شد.
اشرف غنی در جمع نمایندگان شوراهای انکشافی قریه ها 
شد.  خواهد  دایمی  شهروندی  میثاق  برنامه  که  افزود 

شده  مردم  نگرانی  مایه  مساله  این  است.  شده  اهاله 
ما  تا هنوز  افزود: »از دیروز )شنبه(  است.« وی هم چنین 
غزنی  گوشه ی  گوشه   از  مردم  مختلف  تماس های  مورد 
که اسیران شان تا  گرفته ایم و مخصوصا خانواده هایی  قرار 
هنوز بعد از دو- سه ماه در بند داعش و طالب نگهداری 
اسیران شان  سالمت  نگران  و  کرده اند  انتقاد  می شوند، 

هستند.«

ملی  وحدت  »حکومت  می گوید:  غنی  رییس جمهور 
برنامه  به  را  ملی  همبستگی  برنامه  تا  است  گرفته  تصمیم 
این  اول  کند. معنی آن چیست؟  میثاق شهروندی مبدل 
ادامه  متداوم  صورت  به  ملی  همبستگی  برنامه  که  است 
که در برنامه های  می یابد. هیچ شک و شبه نداشته باشید 

دولت تمویل همبستگی ملی اولویت دارد.«
گفت هدف اصلی این است تا تمام  اشرف غنی هم چنین 
برنامه های دولتی در سطح قریه ها از یک مسیر اجرا شوند. 
تامین  باعث  قریه ها  متوازن  انکشاف  که  کرد  کید  تا وی 

کشور می شود. ثبات در 

ولسوالی  باشندگان  از  تن  یک  عبدالعظیم  هم چنین 
جاغوری در تماسی با روزنامه 8صبح، نسبت به فیصله 
انتظار  آنان  که  می گوید  کرده  انتقاد  دولتی  هیات  اخیر 
اسیران  افغان،  ک  خا ولسوالی  اسیران  آزادی  با  داشتند 
کودک هستند نیز آزاد  که شامل چند مرد، زن و  جاغوری 
کرده و  شوند. به گفته ی او، این هیات یک طرفه فیصله 

به مشکل باشندگان این ولسوالی توجهی نکرده است.

که تا چند هفته آینده برنامه  رییس جمهور غنی می افزاید 
غنی  آقای  می شود.  آغاز  نیز  قریه ها  و  شهرها  همبستگی 
از  ملی  همبستگی  برنامه  آینده  هفته  چند  »در  گفت: 
مبدل  ملی  سرتاسری  واقعی  برنامه  یک  به  دهاتی  برنامه 
و هم چنین همبستگی شهری همزمان شروع می شود. چرا 
همبستگی شهری؟ اول این که ارتباط شهر و ده را از نگاه 
تولید و مصرف خدمات شهری در قریه و پیداوار قریه در 

کنیم.« شهر تامین 
در  مسکونی  منازل  تثبیت  برنامه  که  می گوید  اشرف غنی 
آینده آغاز  نیز طی چند ماه  از طریق فضا  تمام افغانستان 

در  که  نمایندگان  مجلس  عضو  سجادی،  عبدالقیوم  اما 
که در نتیجه سفر  ترکیب این هیات قرار داشت، می گوید 
این هیات به منطقه از احتمال جنگ قومی جلوی گیری 
شده  خنثا  جنگ  این  زدن  آتش  برای  دشمن  توطیه  و 

است.
خود  فیسبوک  صفحه  در  مورد  این  در  سجادی  آقای 
می نویسد:  «هیات اعزامی ریاست جمهوری در همکاری 
با هیات اعزامی غزنی متشکل از شورای والیتی و شورای 
علمای  و  منتفذین  با  نظر  تبادل  و  مشوره  از  پس  صلح 
ک افغان و جاغوری توطیه دشمن را در  ولسوالی های خا

آتش افروزی قومی میان پشتون و هزاره خنثا نمود.«
براساس  هیات  این  که  می افزاید  سجادی  عبدالقیوم 
کرده  را صادر  فیصله خود  باشندگان جاغوری  خواست 
واقع  آقای سجادی می نویسد: »فیصله هیات در  است. 
از  سیاسی  اغراض  با  هر چند  بود  جاغوری  مردم  فیصله 

گردید.« سوی برخی از افراد نقد 
که ریش سفیدان و  این عضو مجلس نمایندگان می نویسد 
ک افغان  کامل ولسوالی خا بزرگان والیت زابل به تصفیه 
رهایی  هم چنین  و  داعش  و  طالب  تروریستان  وجود  از 
عملیات های  دولت  با  گفته اند  کرده   تعهد  گروگان ها 
او  کرد.  خواهند  راه اندازی  منظور  این  به  را  مشترکی 
میان  مشترک  کمیسیون  یک  ایجاد  روی  که  می افزاید 
مردم هزاره و پشتون متشکل از علما و متنفذین دو طرف 
نیز  بعدی  منازعات  و  گروگان گیری  از  جلوگیری  به  منظور 

توافق شده است.
ولسوالی  مسیرهای  در  گروگان گیری  مورد  چند  امسال 
گرفته  صورت  گیالن  جاغوری-  قره باغ،  جاغوری- 
است. در این موارد بیش از ده تن از باشندگان جاغوری 

گرفته  شده اند. گروگان  به 
که از هرات به سمت  هم چنین سی و یک تن از مسافران 
کابل در حرکت بودند، در بهار امسال در والیت زابل به 
گروگان ها در نتیجه  گرفته شدند. دوازده تن از این  گروگان 
اما  شدند  آزاد  دولت  و  محلی  ریش سفیدان  تالش های 
گروگان های باقی مانده خبری نیست. تاهنوز از سرنوشت 

منازل  تعداد  برنامه،  این  تطبیق  با  او،  گفته  به  می شود. 
از  تقریبی  آمار  و  شده  مشخص  کشور  سراسر  در  مسکونی 

رقم جمعیت را نیز به دست می دهد.
خودکفایی  به  دیروزی  برنامه  در  غنی  رییس جمهور 
کشور  گفت این  کرد و  کید  افغانستان از نگاه زراعتی نیز تا
گفت  باید تا چهار سال آینده در این زمینه خودکفا شود. او 
کنون  کافی دارد اما از آن تا افغانستان زمین و آب زراعتی 

استفاده درست صورت نگرفته است.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
شوراهای  نمایندگان  جمع  در  نیز،  ملی  وحدت  حکومت 
اخیر  سال های  طی  هرچند  که  گفت  قریه ها  انکشافی 
کشور تطبیق  کوچک در  ده ها هزار پروژه انکشافی بزرگ و 
شده، اما با آن هم نیاز است تا دولت و مردم خود را بیشتر 
طی  افغانستان  که  کرد  کید  تا عبداهلل  آقای  دهند.  تکان 
گذشته فرصت های خوبی را از دست داده، اما  سال های 
با هماهنگی بیشتر میان شوراهای انکشافی قریه ها و دولت 
کرده می توانند. رییس  فرصت های از دست رفته را جبران 
گفت: »امروز سی درصد نفوس ما در خط فقر و  اجرایی 
کدام ما خود را راحت  پایین تر از آن زندگی می کنند. هیچ 
ما،  فکر  هرفرصت  در  و  لحظه  هر  در  و  نمی کنیم  احساس 
هوش ما، توان ما و انرژی ما در خدمت بهتر شدن زندگی 

مردم ماست.«
که دولت باید به تعهدات خود عمل  گفت  کتر عبداهلل  دا
آقای  بکاهد.  مردم  نگرانی های  و  تشویش ها  از  و  کرده 
که دولت افغانستان به تعهدات خود پابند  عبداهلل افزود 

بوده و خواهان تامین امنیت جان و مال مردم است.
انکشافی  برنامه های  بزرگ ترین  از  ملی  همبستگی  برنامه 
قبل  سال  دوازده  به  نزدیک  که  است  افغانستان  دولت 
احیا  وزارت  نظر  تحت  قریه ها  پایدار  انکشاف  منظور  به 
مسوول  مقام های  شد.  راه اندازی  دهات  انکشاف  و 
که از زمان راه اندازی این برنامه انکشافی، ده ها  می گویند 
قریه ها  در سطح  آن  از طریق  کوچک  و  بزرگ  پروژه  هزار 

تطبیق شده است.
می گوید  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی،  نصیراحمد 
که در حال حاضر در سی و پنج  هزار قریه شورای انکشافی 
کمک این شوراهای انکشافی  گفت به  ایجاد شده اند. او 
مناطق  در  انکشافی  پروژه  هزار  هفتاد و دو  به  نزدیک 
درانی،  آقای  به گفته  است.  شده  اجرا  کشور  مختلف 
آب  به  کشور  شهروند  میلیون ها  پروژه ها  این  اجرای  با 

کرده اند.  آشامیدنی صحی، برق و سرک دسترسی پیدا 
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در سوریه
برای  که  کرده اند  موافقت  اصول  در  دنیا  بزرگ  قدرت های 
حل بحران سوریه تالش جدی به خرج بدهند. وزیر خارجه 
که روی یک نقشه راه هم  گفته است  ایاالت متحده امریکا، 
که  کرده اند  توافق  این قدرت ها  توافق شده است.  در اصول 
کره میان نمایندگان اسد و مخالفان او، آغاز شود و پس از  مذا
برگزاری  زمینه  سوریه،  دولت  حقوقی  اسناد  بنیادین   اصالح 
آقای  سرنوشت  مورد  در  هنوز  تا  اما  شود.  فراهم  انتخابات 
کشورهای  مجموع  و  امریکا  است،  نشده  حاصل  توافق  اسد 
که آقای اسد باید در انتخابات آینده  اروپایی به این باوراند 
در  باید  سوریه  مردم  می گوید  روسیه  اما  نکند،  شرکت  سوریه 

مورد سرنوشت آقای اسد تصمیم بگیرند. 
طرفدار  کشور  این  که  می نمایاند  وضوح  به  روسیه  موضع 
شرکت آقای اسد در انتخابات آینده است. موضع مردم سوریه 
کشورهای  از  برخی  گذشته  در  می شود.  روشن  انتخابات  در 
اروپایی و ایاالت متحده، هیچ نقشی برای آقای اسد در نظر 
قدرت های  موضع  حاال  که  می رسد  به نظر  اما  نمی گرفتند. 
کشورها  این  و  است  شده  نرم  اندکی  زمینه  این  در  اروپایی 
نقش آقای اسد در یک دوره انتقالی را می پذیرند. اما با وجود 
برگزاری نشست های جهانی، جنگ در سوریه فروکش نکرده 
است. ایاالت متحده شماری از مربیان نظامی را برای آموزش 

مخالفان میانه رو بشار اسد به سوریه فرستاده است. 
روسیه هم از ارتش آقای اسد حمایت راهبردی می کند. روسیه 
کرده است  در پوشش مبارزه با داعش در بحران سوریه مداخله 
کشور، تمام مخالفان اسد دشمن است. مسکو تا  و برای این 
اسد  میانه رو  مخالفان  نام  به  چیزی  که  نمی پذیرد  هم  حال 
که قدرت های  وجود خارجی داشته باشد. روسیه فکر می کند 
خلیج  امیرنشین های  پول  کمک  به  می خواهند  دنیا  بزرگ 
بزنند.  کنار  را  اسد  بشار  مسلح،  گروه های  وسیله  به  و  فارس 
گروه های هم پیمان عربستان و قطر  گر  که ا روسیه فکر می کند 
در  خود  متحد  تنها  مسکو  شوند،  مسلط  سوریه  قلمرو  کل  به 

خاورمیانه را از دست می دهد. 
کند، جبهه  گر اسد سقوط  ا که  هم چنان مسکو تصور می کند 
روسیه  برای  گروه ها  این  و  می شوند  تقویت  داعش  و  النصره 
در قلمرو خودش، مشکل می آفرینند. این نگرانی روسیه زیاد 
بی مورد هم نیست. برخی از شهروندان مسلمان روسیه، عضو 
فعال  نبرد سوریه حضور  در  و  النصره هستند  یا جبهه  داعش 
کتر نجیب  دارند. عالوه بر آن مسکو تجربه سقوط حکومت دا
خروج  از  پیش  روس ها  دارد.  خاطر  به  نیز  را  افغانستان  در 
عربستان،  با   ،1989 سال  در  افغانستان  از  شوروی  نیروهای 
رای زنی هایی  افغانی  تنظیم های  سران  از  برخی  و  کستان  پا

کستان،  پا از  روسیه  که  می دهد  نشان  اسناد  داد.  انجام 
کنند  تضمین  تا  می خواست  افغانی  تنظیم های  و  عربستان 
گسترش  که پس از خروج ارتش سرخ، جنگ به آسیای میانه 

نمی یابد. 
کتر نجیب، نه تنها این که جنگ به  اما با سقوط حکومت دا
کنترول  از  نیز  چچن  از  بخش های  بلکه  رسید،  میانه  آسیای 
پیشروی  داغستان  تا  اسالم گرا  شورشیان  و  شد  خارج  روسیه 
گروه های  از  هم،  طالبان  کمیت  حا زیر  افغانستان  در  کردند. 
گر  ا می شد.  میزبانی  متحدانش  و  روسیه  مخالف  افراط گرای 
نظام طالبان سقوط نمی کرد، جنگ در آسیای میانه و قفقاز 
تردیدی وجود  کند،  آقای اسد سقوط  گر  ا گسترش می یافت. 
روسیه  و  میانه   آسیای  از  که  مسلحی  ستیزه جویان  که  ندارد 
کشورهای شان برمی گردند و برای مسکو،  به سوریه رفته اند، به 

مشکل امنیتی ایجاد می کنند. 
نفوذ  دنبال حوزه  در سوریه  متحده هم  ایاالت  دیگر  از سوی 
که عضو ارتش آزاد  است. ایاالت متحده شماری از افرادی را 
و  با داعش بجگند  تا  بود  داده  نظامی  آموزش  بودند،  سوریه 
داعش  با  جنگ  پس  از  گروه  این  اما  شوند.  قلمرو  صاحب 
ایاالت  که حاال  به همین دلیل است  برنیامد.  النصره  وجبهه 
گروه های  متحده ده ها مربی نظامی به سوریه فرستاده است تا 

که با سیاست های ایاالت متحده هم سویی دارند، آموزش  را 
نظامی بدهند. ایاالت متحده می خواهد با حمایت از برخی 
کند و هم برای خودش  گروه ها در سوریه، هم داعش را مهار  از 
کند. ظاهرا واشنگتن نمی خواهد  حوزه نفوذ در سوریه ایجاد 

کند.  که در سوریه میدان را برای روسیه خالی 
نبرد در سوریه  میدان  را در  و قطر هم متحدان خود  عربستان 
گروه مورد نظرش را بیشتر تجهیز  کشوری می خواهد  دارند. هر 
هر  عمده  هدف  کند.  کنترول  را  بیشتری  قلمرو  بتواند  تا  کند 
کره،  مذا میز  روی  در  آینده  در  بتواند  که  است  این  کشوری 
که حوادث  گروه مورد نظرش بیشتر امتیاز بگیرد. روشن است 
را  خودش  منفی  اثرات  نیز  افغانستان  اوضاع  روی  خاورمیانه 
منابع  که  شد  سبب   2003 سال  در  عراق  جنگ  شروع  دارد. 
طالبان  شورش  شود.  سرازیر  کشور  آن  به  متحده  ایاالت 
حاال  بود.  رویداد  همین  معلول  حدودی  تا  افغانستان  در 
از  یکی  می بینیم.  ننگرهار  در  را  سوریه  جنگ  پیامد های 
عوامل ظهور داعش در ننگرهار، جنگ سوریه است. ما قربانی 
گر معضل اسراییلی-  غیرمستقیم تشکیل اسراییل نیز هستیم. ا
امکان  القاعده  مثل  گروه های  نمی داشت،  وجود  فلسطینی 
کردن  گرم  سربازگیری نداشتند و ده ها جنگجوی عرب برای 

آتش جنگ به افغنستان نمی آمدند. 

وستا ها به ر
کنیم بیشتر توجه 

 بیژن

شوراهای  مشورتی  ملی  نشست  پنجمین 
برگزار  ریاست جمهوری  ارگ  در  انکشافی 
شوراهای  نماینده های  نشست  این  در  شد. 
را  خود  خواسته های  و  مشکالت  انکشافی 
گروهی برای رییس جمهور  کار های  در قالب 
خوب  دست آورد های  از  یکی  کردند.  بیان 
انکشافی  شوراهای  ایجاد  اخیر  سال های  در 
در قریه ها و روستا ها می باشد. وزارت احیا و 
راه اندازی  با  گذشته ها  در  دهات  انکشاف 
در  را  دولت  حضور  هرچند  خرد  پروژه های 
گذاشت،  نمایش  به  روستاها  دورافتاده ترین 
اما موثریت این پروژه ها اندک بود. در برخی 
مانند  دهات  انکشاف  پروژه های  موارد 
نظر  اختالف  به  منجر  جنراتوری  برق های 
همراه  کامی های  نا با  سرانجام  و  مردم  میان 
و  روستاها  مردم  دیگر  موارد  برخی  در  شد. 
انتخاب  برای  اولویت بندی  در  شوراها  حتا 
پروژه ها نقش اندک داشتند. همین امر سبب 
شد، تا پروژه ها مطابق به خواست و نیاز مردم 

انجام نشود. 
وعده  دهات  انکشاف  و  احیا  جدید  وزیر 
که در برنامه های انکشاف دهات  داده است 
برنامه های  از  یکی  می کند.  جدی  بازنگری 
از  عبور  دهات،  انکشاف  فعلی  وزیر  مهم 
گذشته  روز  است.  غیرموثر  و  خرد  پروژه های 
آب،  و  انرژی  مانند  زیادی  وزارت خانه های 
مبارزه  و  زنان  عامه،  فواید  صحت،  زراعت، 
از  بخشی  که  دادند  وعده  مخدر  مواد  با 
برنامه های شان برای روستا ها از طریق وزارت 
 14 طی  رسد.  مصرف  به  دهات  انکشاف 
حکومت ها  اولویت  در  روستا ها  اخیر  سال 
روی  تمرکز  تمام  مدت  این  در  است.  نبوده 
کمک های  حتا  است.  بوده  کالن شهر ها 
طریق  از  مدتی  برای  که  جهانی  جامعه 
به  بیشتر  می شد  تطبیق  و  تمویل  پی آرتی ها 

مرکز والیت ها به مصرف می رسید. 
هنوز  تا  ولسوالی ها  در  محلی  حکومتداری 
کثر  تی همراه بوده است. ا ضعیف و با مشکال
مناسب  ساختمان  و  تعمیر  فاقد  ولسوالی ها 
اداری می باشند. در رهبری اداره های محلی 
کدام تغییر و اصالحات  نیز در سال های اخیر 
امر  همین  است.  نیامده  به وجود  جدی 

محلی  مدیریت های  تا  است  شده  سبب 
مردم  به  خدمات  ارایه  و  حکومتداری  در 
ولسوالی ها  برخی  در  باشند.  ناتوان  روستاها 
هنوز هم زورمندان محلی در نقش ولسوال و 

فرمانده امنیه ایفای وظیفه می کنند. 
که  کرده اند  سوال  بار ها  حکومت  از  مردم 
عملی  وقت  چه  ولسوالی ها  به  اصالحات 
دالیل  به  کشور  روستا های  شد.  خواهد 
است.  شده  تخلیه  متاسفانه  مختلف 
مقصد  به  را  روستا ها  کشور  شهروندان  کثر  ا
فقط  نمونه  برای  می کنند.  ترک  کالن شهر ها 
از  نفر  هزار  ده ها  شود.  توجه  کابل  شهر  به 
کابل سرازیر شده اند.  والیت های مختلف به 
آمادگی  جمعیت  همه  این  برای  کابل  شهر 
سبب  شهر  به  روستانشین ها  هجوم  ندارد. 
کابل  در  زاغه نشینی  زندگی  تا  است  شده 
صورت  در  کشور  روستا های  گیرد.  شکل 
خوبی  ظرفیت های  از  دولت  قوی  حمایت 
گر  ا است.  برخوردار  توسعه  و  زندگی  برای 
حکومت در قالب برنامه های توسعه ای روی 
در  معارف  و  برق  سرک،  صحت،  زراعت، 
بهتر  را  حکومتداری  و  کنند،  کار  روستا ها 
خواهد  دوباره  رونق  روستا ها  در  زندگی  کنند 
وزن  با  بامیان  کچالوی  کنون  ا هم  گرفت. 
انگور  قندهار،  انار  می شود.  فروخته  برابر  کاه 
شمالی، سیب میدان وردک و خربوزه شمال 

فاقد مارکیت های مناسب می باشد. 
یک  از  که  می شود  سبب  روستا ها  به  توجه 
از  و  شود  جلوگیری  روستا ها  ترک  از  طرف 
کار های  اشتغال زایی  عرصه  در  دیگر  طرف 
روستا ها  به  توجه  گیرد.  صورت  بنیادی 
گوشت،  افغانستان را در بخش های لبنیات، 
هم  می سازد.  خودکفا  و...  سبزیجات  میوه، 
کستان  پا به  افغانستان  پیاز  و  کچالو  کنون  ا
انتقال داده شده و در فصل زمستان با قیمت 
می شود.  افغانستان  وارد  دوباره  برابر  چند 
برنامه های  که  وزارت خانه هایی  هماهنگی 
تا  شد  خواهد  سبب  دارند  مشابه  و  همسو 
شود.  انجام  بهتر  به صورت  روستا ها  توسعه 
انکشاف  و  احیا  وزارت  که  شود  دیده  حاال 
تا  خود  جدید  برنامه های  تطبیق  در  دهات 

چه پیمانه موفقانه عمل می کند.

  شهریار

ACKU



اما حقیقت تلخ این است که تالش هراس افگنان برای پوشش خبری 
حمالت شان، با نیازهای اقتصادی رسانه های بازرگانی همسویی دارد و این 

هراس افگنی را بیشتر بر می انگیزد. ضرب المثل مشهوری که در این زمینه 
وجود دارد این است که خبری که در آن خون ریزی باشد، در صدر قرار 

می گیرد؛ هر چه خبر هیجان بیشتر را برانگیزد، به همان اندازه مردم بیشتر 
را به سوی خود می کشاند، شمار بینندگان، شنوندگان و خوانندگان رسانه ها 
را باال می برد و میزان تبلیغات بازرگانی رسانه ها را بیشتر می کند. اما خطر 

این جاست که چنین کاری رابطه ای انتفاعی دوجانبه را میان رسانه ها و 
هراس افگنان می آفریند.

 منبع: فورن پالیسی
 نویسنده: نجیب شریفی
 ترجمه: سلیمان قیامت

بر  هراس افگنی  حمله های  از  پس  نمونه،  به گونه 
ماراتن بوستن در سال 2013، شبکه های عمده خبری 
امریکایی و انگلیسی برای چندین روز به صورت 2۴ 
ساعته مشغول پوشش این حمالت شدند. و باز حمله 
بر کارمندان مجله شارلی ابدو در پاریس رسانه های 
کرد.  مشغول  خود  به  بی سابقه  مقیاسی  در  را  غربی 
توجهی  چنین  که  نیندیشیدند  هیچ  رسانه ها  آیا 
می کند؟  تشویق  بیشتر  آینده  در  را  هراس افگنی 
دادن  نشان  بزرگ  در  نمی کنند که  آیا آن ها درک 
از  اثرگذارتر  ابزاری  کم تر  هراس افگنان،  قدرت 

تسلط هر روزه آن ها بر سر خط اخبار است؟
موضوع  این  متوجه  رسانه ها  است  ممکن  هرچند 
تالش  که  است  این  تلخ  حقیقت  اما  باشند،  شده 
با  حمالت شان،  خبری  پوشش  برای  هراس افگنان 
نیازهای اقتصادی رسانه های بازرگانی همسویی دارد 
و این هراس افگنی را بیشتر بر می انگیزد. ضرب المثل 
مشهوری که در این زمینه وجود دارد این است که 
قرار  صدر  در  باشد،  خون ریزی  آن  در  که  خبری 
به  برانگیزد،  را  بیشتر  هیجان  خبر  هر چه  می گیرد؛ 
به سوی خود می کشاند،  بیشتر را  اندازه مردم  همان 
بینندگان، شنوندگان و خوانندگان رسانه ها را  شمار 
باال می برد و میزان تبلیغات بازرگانی رسانه ها را بیشتر 
می کند. اما خطر این جاست که چنین کاری رابطه ای 
هراس افگنان  و  رسانه ها  میان  را  دوجانبه  انتفاعی 

می آفریند.
حکومتی شان  دشمنان  از  زرنگ تر  هراس افگنان 
جنگ  پیشبرد  و  رسانه ها  نشرات  تسخیر  قسمت  در 
تبلیغاتی عمل کرده اند. گروه های هراس افگن- اعم 
که  دریافته اند  را  این  داعش-  و  القاعده،  طالبان،  از 
عرصه رسانه هاست که مخاطبین آن به تنوع ضرورت 
از  به زودی  اخبار یکنواخت  به  داشته و عالقه مندی 
میان می رود. این امر آن ها را وا می دارد تا حمله هایی 
حضور شان  و  بدهند  انجام  را  دهشتبارتری  و  ناب تر 
را در رسانه ها، و از راه رسانه ها، در گفتمان عمومی 
سازمان  هر  مانند  هراس افگنان،  دارند.  نگاه  زنده 
دیگری، راهکار های شان را پیوسته به روز می سازند، 
به  را  افکار عامه  شیوه های نوی می آفرینند، و توجه 
سوی کردار های شان می کشانند. این کار چالش های 
سیاست گذاران  و  امنیتی  نیروهای  راه  فرا  را  جدیی 
نو،  تاکتیک  هر  با  نمونه،  به گونه  است.  گذاشته 

باید  را  امنیتی اش  حضور  تنها  نه  افغانستان  حکومت 
افزایش بدهد، بلکه منتظر رویداد های غیر قابل تصور 

نیز باشد.
بر  حمله  در  که  نوینی  تاکتیک های  از  کدام  هر 
هوتل  بر  حمله   ،201۴ مارچ  در  سرینا  کابل  هوتل 
انترکانتیننتال کابل در جون 2011، و تازه تر از این ها 
در  پاالس  پارک  هوتل  در  مهمانان  بر  حمله  در 
دستگاه  ظرفیت های  شد،  گرفته  کار  به   ،2015 می 
استخباراتی و امنیتی افغان را به چالش کشید. در کنار 
این، هم چنان طالبان از این نکته فروگذار نکردند که 
هوتل هایی را هدف بگیرند که بیشتر مهمانان شان را 
قربانیانی  بگیرد-  بر  نخبگان سیاسی در  خارجی ها و 

همواره خبرساز.
کردن  جدا  در  رسانه ها  نو،  فضای  این  روشنایی  در 
برنامه ریزی  هوشیارانه  که  پروپاگندا هایی  از  اخبار 
دارند.  دوش  بر  پیش  از  بیشتر  مسوولیتی  شده اند، 
نبرد  به  متعارف  نبرد  از  جنگ  ماهیت  دگرگونی 
غیر متناظر میان نیروهای نامتناظر، رسانه ها را بیشتر از 
گذشته در معرض استفاده ابزاری از سوی طرف های 

درگیر قرار می دهد.
از هر زمان دیگری، رسانه ها  بیشتر  امروز  این رو،  از 
اخبار  کردن  فلتر  در  سالم  داوری  و  دقت  نیازمند 
نیاز  خبرنگاران  استند.  شایعه پراکنی  و  تبلیغات  از 
پوشش  چگونگی  روی  جدی  گفتمان های  به 
شکار  بی آن که  هراس افگنان،  فعالیت های  خبری 
تحریم  که  البته  دارند.  شوند،  آنان  دست کاری های 
فعالیت های هراس ا فگنان راه حل نیست چون رسانه ها 
دارند،  عهده  به  را  مردم  ساختن  آگاه  مسوولیت 
فعالیت های  پوشش  به  اندازه  از  بیش  چسپیدن  اما 
هراس افگنان، به بهای کنار گذاشتن اخبار دیگر، کار 

مثبتی برای عامه نمی کند.
برای از میان برداشتن این روند خطرناک، سخنگویان 
حکومتی باید حتی االمکان فرصت کافی به رسانه ها 
بدهند تا موقف حکومت در مورد رویداد ها به موقع 
اکثرا  حاضر  حال  در  گیرد.  قرار  رسانه ها  اختیار  در 
اعالمیه های  تا  می مانند  منتظر  ساعت ها  خبرنگاران 
یا موضوع سیاسی  از یک حمله و  حکومت را پس 
در  اخبار  که  دنیایی  در  امروزه  بیاورند.  دست  به 
پخش  جدید  تکنالوژی  به وسیله  ثانیه  چند  ظرف 
همراه،  )تلیفون های  تکنالوژی  این  از  طالبان  و  شده 
تویتر، و رسانه های اجتماعی دیگر( برای نشر فوری 
با  حکومت  می کنند،  گسترده  استفاده  پیام های شان 
تمسک به شیوه کالسیک تشریک اخبار و یا موقف 
حکومتی، از طالبان پس می ماند. تا زمانی که حکومت 
و رسانه ها موفق به کاهش بهره برداری هراس افگنان 
گروه های  و  طالبان  نگردند،  خبری  سایکل های  از 
برنده  تبلیغاتی  جنگ  در  پیوسته  دیگر  هراس افگن 

خواهند بود.
تصمیم گیری  زمان گیر  فرایند  از  هراس افگنان 
تروریستی  از حمله ای  این که پس  باره  در  حکومت 
یا واقعه سیاسی چه سخنی باید گفته شود، و از سلسله 
درون  در  ارتباطات  بخش های  ساختار  در  مراتب 
حکومت بهره برداری می کنند. حکومت بیشتر از این 
نمی تواند ساعت ها را صرف طراحی این بکند که چه 
زمانی، چه اطالعی را، چگونه به خورد عامه بدهد. 
تنها با حضور سریع و نیرومند در رسانه ها و تالش های 
که  روایت هاست  پیش گستراندن  برای  پویشگرایانه 
در  هراس افگنان  برتری  حفظ  از  می تواند  حکومت 

عرصه اطالعاتی جلوگیری کند.
روی  بر  نبرد  باختن  حال  در  حکومت  حال  به  تا 
میزان  نشرات است و خبرنگاران هم  به  یافتن  دست 
را  آنان  اطالع رسانی  از  هراس افگنان  بهره برداری 
خط  در  که  خبرنگارانی  نیافته اند.  در  کامل  به گونه 
مقدم نبرد اطالعاتی امروزی قرار دارند، باید استقالل 
و  گوناگون  روایت های  میان  در  را  بی طرفی شان  و 
داشته  یاد  به  باید  هم چنان  آن ها  دارند.  نگاه  رقیب 
نهایی  هدف  عامه  منافع  به  خدمتگزاری  که  باشند 
در  توازن  است.  خبرنگار  به عنوان  روزمره شان  کار 
اطالع رسانی آنان، حاال حیاتی تر از هر زمان دیگری 

است.
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راهبرد تبلیغاتی این گروه ها عیار گردیده است. آن ها 
این  تا  انتخاب کردند  اهداف شان را خیلی محتاطانه 
کند  به خود جلب  را  توجه  میزان  بیشترین  حمالت 
و در نتیجه بیشترین بخش نشرات رسانه ها را به خود 
اختصاص دهد. این امر به نوبت خود ترس بیشتر را 
پخش نموده، اعتبار حکومت را ضعیف کرده، و برای 
هراس افگنان احترام و حتا مشروعیت در دید حامیان 
ارمغان آورده است. مهم تر  به  بالقوه شان  پشتیبانان  و 
می آفرینند،  حمله ها  این گونه  که  اخباری  این که 
توانایی های آن ها را بزرگ نمایی می کنند. چیزی که 

جنبه مهمی از راهبرد تبلیغاتی آن ها به شمار می آید.
برای  ابزارها  مهم ترین  از  یکی  رسانه ای  توجه 
هراس افگنان به منظور برقراری ارتباط با مخاطبان شان 
است. این شیوه هزینه بر نمی دارد و توانایی های آن ها 
می توانند  آن ها  می کند.  پخش  گسترده  گونه  به  را 
کنند.  کسب  رسمیت  خویش  برای  رسانه ها  راه  از 
این  برای  مهمی  سکوی  رسانه ای  توجه  هم چنان 
را  سیاسی شان  اهداف  تا  می کند  فراهم  گروه ها 
رسانه ها،  نشرات  به  یافتن  دست  بدون  کنند.  دنبال 
گروه های هراس افگن جایی در گفتمان های عمومی 
نشرات  به  دست یافتن  داشت.  نخواهند  سیاسی  یا  و 

رسانه ها به منزلت اکسیجن برای هراس افگنان است.
ارزش  درک  وجود  با  که  این جاست  عطف  نکته 
تبلیغاتی دهشت افگنی، رسانه های افغانی و بین المللی 
ادامه  گسترده  به گونه  را  حمله ها  چنان  اخبار  پخش 
بولتن  برای آن ها در  بیشترین موارد،  می دهند، و در 

خبری اولویت می بخشند.

در تابستان 2013، در یک صبح زود، شش بمب گذار 
انتحاری طالبان به دفتر والی والیت پنجشیر، در 200 
کیلومتری شمال شرق کابل یورش بردند. پولیس در 
نبردی چند ساعته به دنبال این حمله تمام شش مهاجم 
در  نیز  پولیس  سرباز  یک  درآورد.  پا  از  را  مسلح 
این جنگ جانش را از دست داد. سخنگوی طالبان 
 50 آن ها  که  کرد  ادعا  حمله  این  از  پس  زودی  به 
بین المللی را کشته و ۴3 تن  افغان و  نیروهای  از  تن 

دیگر شان را زخمی کرده اند.
ناکامی حمله طالبان از آغاز روشن بود. آن ها شش 
تن از افرادشان را بدون هیچ دست آوردی در میدان 
را  والیت  ساختمان  نه  آن ها  دادند.  دست  از  جنگ 
توانستند تسخیر کنند و نه هم موفق به برهم زدن نظم 
عامه شدند. طالبان به احتمال زیاد نتیجه حمله شان را 
از پیش می دانستند. اما آنچه در آن پیروزی به دست 
آوردند ارزش تبلیغاتی این حمله بود. طالبان سرخط 
خبرهای رسانه های داخلی و خارجی را تسخیر کردند 
و نشان دادند که می توانند حتا به دره پنجشیر- قلب 
 1990 دهه  پسین  سال های  در  طالبانی  ضد  مقاومت 
نفوذ  امروز-  افغانستان  مناطق  با ثبات ترین  از  یکی  و 

کنند.  
چندی  نبود.  خود  نوع  در  حمله  تنها  و  نخستین  این 
پیش، شش مهاجم طالبان به ساختمان پارلمان حمله 
کردند که به کشته شدن تمام آن ها به دست نیروهای 

امنیتی انجامید.
و  طالبان  حمله های  بیشترین  گذشته  دهه  یک  در 
تعقیب  هدف  به  هراس افگن شان  هم دستان  دیگر 

چگونه هراس افگنان از رسانه ها 
بهره برداری می کنند؟

ACKU



وقفه های دوامدار درسی
اعتصاب استادان بخش شبانه:

اشتراک شخصیت های سیاسی ترکیه در انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی
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از سوی دیگر محصالن نیز هشدار داده می گویند که اگر 
استادان و وزارت تحصیالت عالی به این وضعیت نقطه 

پایان نبخشند به زودی دست به اعتراض خواهند زد. 
یکی از محصالن در دانشکده هنرها می گوید: »این چه 
بار شاهد  تا کنون چندین  از شروع سال  وضعیت است 
و  استادان  اعتصاب  یکسو  از  بوده ایم.  استادان  اعتصاب 
از سوی دیگر رخصتی های حق و ناحق ساالنه وقفه های 
این وضعیت  به  اگر  را در دروس وارد می کند،  زیادی 
محصالن  اعتراض  شاهد  زودی  به  نشود،   داده  پایان 

خواهیم بود.«
پنجم  در همین حال،  محمد ذکی کچکنی محصل سال 
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل می گوید: »دروس 
بسیاری از دانشکده های بخش شبانه دانشگاه کابل به دلیل 
دیگر  و  ترانسپورت  پول  معاشات،  استادان  به  این که 
امتیازات شان به کود مشخص که به استادان تعیین شده، 
استادان  این سو  به  هفته  دو  از  بنا  است،  نگردیده  واریز 
امید  به  به تحریم درس ها پرداخته اند. محصالن هر روز 
می آیند،  دانشگاه  به  داد،  خواهند  درس  استادان  این که 
تاسف در  با  بر می گردند.  به خانه های شان  امیدانه  نا  اما 
دانشگاه کابل مشکالتی زیاد از این قبیل وجود دارد که 

سیستم آموزشی را مختل ساخته است.«
سیستم  بودن  منظم  نا  آنان  اساسی  مشکل  او،  باور  به 

و در انتخابات پیشین با کسب ۱۳ درصد آرا وارد پارلمان 
یا  آرا  درصد   ۲۰ به کسب  شنبه  روز  انتخابات  در  شد، 

۱۰۰ کرسی پارلمان جدید چشم دوخته است.
خلق«،  جمهوری  »حزب  رهبر  اوغلو  دار  قلیچ  کمال 

شروع  از  که  می گوید  و  بوده  دانشگاه  این  در  درسی 
سال تا کنون چندین بار استادان بخش شبانه به اعتصاب 

درسی دست زده و درس ها را تحریم کرده اند.
پنجم  سال  محصالن  از  یکی  جسیم  حال،  همین  در 
کابل  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  انگلیسی  دیپارتمنت 
نصاب درسی  در  است که  واقعا مشکل  »این  می گوید: 
محصالن سکتگی وارد گردد. ما سمستر قبلی نیز چندین 
به  دست  استادان  و  بودیم  درس ها  در  وقفه  شاهد  بار 
یابد  ادامه  این گونه  وضعیت  اگر  بودند.  زده  اعتصاب 
تاثیرات بس بزرگ در قبال خواهد داشت و این مشکل 

جبران ناپذیر می باشد.«
هرچه  باید  عالی  تحصیالت  وزارت  که  می افزاید  او 
عاجل به مشکالت استادان رسیدگی کرده و راه حل پیدا 

کنند.
این در حالی است که داکتر صفی اهلل جالل زی، رییس 
نشرات و روابط عامه وزارت تحصیالت عالی افغانستان 
می گوید: »در ارتباط به امتیازات معاشات استادان بخش 
شبانه ما با یک سلسله مشکالت بودجوی مواجه هستیم 
و این مشکالت از سال پار وجود داشت، اما این وزارت 
برای فعال از بودجه خود معاشات ماه حمل و ثور را اجرا 
و  است  اجرا شدن  حال  در  سرطان  و  و جوزا  کرده ایم 
داده  سال  ختم  تا  شبانه  بخش  استادان  معاشات  متباقی 

خواهد شد.«
او اعتصاب استادان را رد کرده می گوید: »من همین چند 
لحظه قبل با رییس دانشگاه کابل از طریق تلیفون صحبت 
کردم، رییس دانشگاه کابل گفت که هیچ مشکل جدی 
ایجاد نشده است و فقط یکی دو استاد به صنف نرفته و با 
آنان تفاهم صورت گرفته است و عنقریب معاشات شان 

پرداخت خواهد شد.«
استادان  ترانسپورت  تیل  نبود  مورد  در  جالل زی 
گردید  دایر  جلسه ای  تحصیالت  وزارت  »در  می گوید: 
که شخص وزیر تحصیالت هدایت داد که به هر شکلی 
که می شود نباید در تدریس استادان وقفه ایجاد گردد، 

باید مشکالت هر چه عاجل حل گردد.«
با آنکه از گفته های آقای جالل زی چهار روز می گذرد، 
تیل  و  معاش  ناحیه  از  استادان  مشکل  هم  هنوز  اما 
ترانسپورت پابرجاست و اعتصاب درسی هم چنان ادامه 

دارد.

دولت  نیز  و  توسعه،  و  عدالت  حزب  رقیب  اصلی ترین 
باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی نیز امروز 
تنش های  بحبوحه  در  شدند.  حاضر  صندوق  پای  در 
انتخابات  منطقه ای،  درگیری های  و  ترکیه  داخلی 
پارلمانی در این کشور ۷۸ میلیونی از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.

بیش از یک هفته می گذرد که بسیاری از استادان بخش 
را  درس  و  زده  اعتصاب  به  دست  کابل  دانشگاه  شبانه 

تحریم کرده اند.
این استادان که به دلیل عدم پرداخت معاش، ترانسپورت 
به اعتصاب زده اند، خواهان  امتیازات شان دست  و سایر 
تادیه  کنون  تا  ثور  ماه  از  که  امتیازات شان  آنی  اجرای 

نشده، می باشند.
محمد شریف عمرزی یکی از استادان دانشکده شرعیات 
دانشگاه کابل می گوید: »بیش از یک هفته می شود که 
ترانسپورتی  مشکالت  این که  به دلیل  استادان  از  بسیاری 
دارند و معاشات شان از ماه ثور تا کنون اجرا نشده است، 
دست به اعتصاب زده اند. باید حق الزحمه استادان هرچه 

عاجل داده شود ورنه این اعتصاب ادامه خواهد یافت.«
به  چندی  از  معاشات  مشکالت  ضمن  آنان  او،  به گفته 
هستند.  مشکل  دچار  نیز  ترانسپورت  ناحیه  از  این سو 
گردد،  ایجاد  دروس  در  وقفه  ها  چنین  اگر  او   به گفته 
ضربه جبران ناپذیر برای نصاب درسی و محصالن خواهد 

بود.
او می گوید: »این همه تقصیر از وزارت تحصیالت عالی 
به  و  گرفته  نادیده  را  استادان  مشکالت  چرا  که  است 
وقت و زمانش معاشات اجرا نمی گردد. اگر چنین باشد، 

استادان به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.«

همزمان با آغاز انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه، 
با  همراه  یک شنبه  روز  سیاسی  مختلف  احزاب  رهبران 
انتخاباتی  آرایش  رفتند.  رای  پای صندوق های  به  مردم 
به  اصلی  رقابت  که  است  گونه ای  به  ترکیه  در  کنونی 
معادالت  در  تاثیرگذار  و  عمده  حزب  چهار  میان  ویژه 
طیب  رجب  می گیرد.  صورت  این کشور  سیاسی 
اردوغان، رییس جمهوری از حزب حاکم یعنی »عدالت 
و توسعه« در نخستین ساعات رای گیری در پای صندوق 
رای در آنکارا حاضر شد. او به پیروزی حزبش در این 

انتخابات امید بسیار دارد.
اغلو،  داوود  احمد  رهبری  به  توسعه«  و  »عدالت  حزب 
را  آرا  مطلق  اکثریت  که  است  امیدوار  نخست وزیر، 
کسب کند تا به این ترتیب بر خالف انتخابات پنج ماه 
پیش، بتواند بدون نیاز به ایتالف با احزاب دیگر دولت 
»حزب  رهبر  دمیرتاش،  الدین  صالح  بدهد.  تشکیل 
دمکراتیک خلق ها« که به گروه های کرد نزدیک است 

سهیال وداع خموش
 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
روستایی  در  پسین  روزگار  اندر  گویند 
درس دهنده  بسی  می زیست  مادرکالنی 
دوست  بسیار  مادرکالن  این  مدرس.  و 
همی داشت تا دیگران را درس دهد. او 
نواسه اش آغاز  از  را  دادن  نخست درس 
کرد و هر صبح و چاشت و شام به جای 
غذا او را درس می داد. روستاییان گفتند: 
این قدر  را  این پسر نحیف  برای خدا  از 
این درس  با  نیز  نده؛ مقداری غذا  درس 
گفت  نشود.  نی  قاف  نواسه ات  تا  بیامیز 
خواهم که این نواسه را آنقدر درس دهم 
تاریخ بشود. پس  اندر  که متفکر بزرگ 
نزد خویش بخواست و بگفت:  نواسه را 
ای  و  خوش تیپم  و  قشنگ  نواسه  ای 
بیا  متفکر جهان!  مغز  بزرگ ترین  دارنده 
تا ترا چنان درسی دهم که تا عمر داری 
به  شروع  مادرکالن  پس  نرود.  یادت 
درس دادن نواسه کرد و نواسه نیز از این 
تواریخ  اندر  که  گرفت  عبرت ها  درس 
روزگاری  نواسه  این  گویند  نبشته اند. 
مهمی  آدم  خویشتن  برای  و  شد  بزرگ 
اجنبی  بزرگان  از  تعدادی  گشت. روزی 
نزد وی اندر شدند و گفتند که ای بزرگ 
روستا ها  اندر  زنان  که  است  چون  مرد! 
هیچ کاری نمی کنند؟ ایشان سر خویشتن 
از  که  است  این  دلیل  بگفت  و  بخارید 
باشد  نیاموخته اند.  درس  من  مادرکالن 
آنگاه  بیاموزند،  درس  مادرکالن  از  که 
ببینید که چی شهکاری   بزنند که در قصه 
نزد خویشتن  نگنجد. پس زنان روستا را 
می خواهید  زنان  ای  بگفت:  و  بخواست 
که مانند من شوید؛ بزرگ و دانشمند و 
مغز متفکر. پس بروید نزد مادرکالن من 
بیاموزید که خوب درس همی  و از وی 
دهد. زنان روستا بگفتند: ای ملک همان 
که مادر کالن ترا درس داده است  برای 
مملکت کافی  این  و کل  ما  پشت  هفت 
است. روایت کنند که روزی در مجلس 
چیز ها  مادرکالن  از  من  بگفت  خواص 
جمله  از  نیاموخته  اید.  شما  که  آموخته ام 
من الشیطان  اعوذ  قل  گفت:  باید  که  این 
که  آنکس  هر  این که  دیگر  و  رجیم. 
نازل  وی  بر  ساختمان  و  بمیرد  زلزله  در 
دیگر  و  گفت.  شهید  نباید  را  او  شود، 
به  باید  که  است  این  آموختم  که  چیز 
در  افغانستان  بچه خر  او  بعضی ها گفت: 
قرن سیزده نبود. و چیز های خوب دیگر 
نیز درس گرفته ام که اگر خواهید شما را 
بیاموزانم. و همه یکصدا فریاد زدند ،  نیز 

نخواهیم. 

اندر بیان 
تدریس مادرکالن 
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خورشیدی روزنامه وزین 8صبح، نامه ی آقای 
مشکالت  ایشان  آنچه  مورد  در  هاشمی  صفا 
امورخارجه  وزارت  قونسلی  خدمات  ارایه  در 
کرده اند،  عنوان  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

نشر شده است.
که افزون  در نامه آقای صبا هاشمی ادعا شده 
کارهای  بر وجود برخی بی نظمی ها در اجرای 
نیروهای  وزارت،  این  قونسلی  مراجعین بخش 
نادرست  برخورد  مراجعین  با  موظف  امنیتی 
کار برخی مراجعین  می کنند و هم چنان اجرای 
افراد »دالل« خوانده شده، بدون  آنچه  توسط 

نوبت صورت می گرد.
اداره  یک  به عنوان  خارجه  امور  وزارت 
ارایه  وظیفه اش،  از  بخشی  که  حکومتی 
آقای  آنچه  مورد  در  است،  قونسلی  خدمات 
صبا هاشمی نگاشته و مدعی شده اند یاد آوری 

چند نکته را الزم می داند:
برخورد  نحوه  خارجه  امور  وزارت  رهبری   -1
کارمندان  هم چنان  و  امنیتی  موظفین  عمومی 
وزارت امور خارجه با مراجعین را قطعا بررسی 
گونه رفتار نادرست و غیرقانونی با  کرده و با هر 

کرد. مراجعین، برخورد جدی و قاطع خواهد 
2- با توجه به موج تازه مهاجرت های بین المللی 
کشور به  از افغانستان، اخیرا مراجعه شهروندان 
تصدیق اسنادهای ملی مورد نیاز شان چند برابر 
وزارت  این  قنسلی  امور  ریاست  پرسنل  و  شده 
را در یک وضعیت فوق العاده قرار داده است. 
در  خارجه  امور  وزارت  رهبری  دلیل،  همین  به 
شهروندان  مراجعت  جدید  موج  آغاز  همان 
اسناد  تصدیق  جهت  در  وزارت  این  به  کشور 
گرفت  دست  روی  را  اقداماتی  نیازشان،  مورد 
از بخش  را  وزارت  این  کارمندان  از  و شماری 
های دیگر این وزارت در ریاست امور قونسلی 
موقتا موظف ساخت تا در روند ارایه خدمات 

که تقریبا تمام بازیگران منطقه ای  کی  نقطه اشترا
کم و بیش به  و جهانی را در جنگ داخلی سوریه 
هم نزدیک می کند دشمن مشترکی به نام داعش 
متالشی  که  می دانند  بازیگران  تمامی  است. 
به  سوریه  در  حکومتی  و  دولتی  نهادهای  شدن 
بر  داعش  چیرگی  معنای  به  زیاد  بسیار  احتمال 

مناطق وسیعی در سوریه و عراق خواهد بود.
نقطه افتراق بازیگران اما موضوع ماندن یا نماندن 
بشار اسد بر سر قدرت و به عبارتی دیگر موفقیت 
به  آنها  از  که هر یک  استراتژی است  یا شکست 
زعم خود در راستای منافع ملی اشان در صحنه 
کرده اند.   سیاسی و نبرد سوریه برای خود تعریف 
کری، وزیر امور خارجه امریکا پس از نشست  جان 
وین از تشتت آرا بازیگران در عین توافق شان برای 
برای بحران سوریه سخن  راه حلی سیاسی  یافتن 

که  کرده است تعداد پناهجویانی را  آلمان اعالم 
کرد.  خواهد  محدود  می شوند،  وارد  اتریش  از 
شمال  و  خاورمیانه  از  پناهجو  هزاران  حال  به  تا 
وارد والیت  اتریش  و  آلمان  مرز مشترک  از  آفریقا 
باواریای آلمان شده اند. از چند روز پیش سلوانیا 
کثرا می گویند مقصد  که ا روزانه هزاران پناهجو را 
مرز  به  قطار  با  آلمان است، مستقیما  نهایی شان 
می گوید  نیز  اتریش  و  می کند  منتقل  اتریش  با 
کم کم توان پذیرش این تعداد پناهجو را از دست 

می دهد.
کرده است نمی تواند  وزارت داخله سلوانیا اعالم 
پناهجوی بیشتری بپذیرد و راهی جز انتقال آن ها 
شدن  محدود  اما  ندارد،  اتریش  به  کرواسی  از 
مقام های  آلمان،  به  اتریش  از  پناهجویان  ورود 
کرده است. ورنر  وین را نیز با درد سر بزرگی روبه رو 
پاریس  روز جمعه در  اتریش،  فیمان صدراعظم 
گفت باید به عوامل ریشه ای بحران پناهندگان در 

اردن و لبنان و ترکیه و سوریه پرداخته شود.

کار ساخت اولین پایگاه دایمی بریتانیا در خلیج 
مراسم  و  آغاز  بحرین  در   ،۱۹۷۱ سال  از  فارس، 
عقرب،   9 شنبه  روز  پایگاه،  این  کلنگ زنی 
احمد  بن  خالد  و  هاموند  فیلیپ  حضور  با 

حمالت  در  می گوید  ترکیه  دولتی  خبرگزاری 
کشور و امریکا در سوریه،  روز شنبه 9عقرب آن 
کشته و  گروه موسوم به داعش  بیش از ۵۰ عضو 

دست کم ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
ارشد  مقام  یک  قول  از  نیز  رویترز  خبرگزاری 
جنگنده های  که  است  کرده  نقل  ترکیه  دولت 
کشور در روز شنبه، اهدافی متعلق به داعش  آن 
گزارش  را در سوریه، هدف قرار داده اند. بنا به 
خبرگزاری »آناتولی« شش جنگنده اف ۱۶ ارتش 

 ۲۲۴ با  روسی  مسافربری  هواپیمای  یک 
کتوبر هنگام بازگشت  سرنشین صبح شنبه ۳۱ ا
کرد و  از مصر به روسیه در صحرای سینا سقوط 

کشته شدند. کلیه سرنشینانش 
از  تمامی سرنشینان هواپیما شامل ۲۱۷ مسافر، 
خدمه  هفت  هم چنین  و  کودک  هفده  جمله 
هواپیما  مسافران  بودند.  روسیه  اهل  پرواز 
کرده  گردشگری به مصر سفر  همگی با هدف 
در  هواپیما  گویند  می  مصری  مقامات  بودند. 
شهر  بزرگترین  العریش،  جنوب  کیلومتری   ۳۵

کرد. کرانه مدیترانه سقوط  سینا در 
گویند هواپیما  امدادگران حاضر در صحنه می 
کابین سوخته  دو نصف شده و قسمت پشتی 
هواپیمای  سقوط  خبر  اعالم  پی  در  است.  
پوتین،  والدیمیر  مصر،  در  روسیه  مسافری 
به  تسلیت  ضمن  کشور  آن  رییس جمهوری 

مراجعین،  به  سریع  و  معیاری  شفاف،  عمومی 
اخالل ایجاد نشود.

و  مراجعه کننده ها  حد  از  بیش  هجوم   -3
که آقای هاشمی  گریز آن ها از نظم  ناشکیبایی و 
کثرا  ا کرده،  اشاره  آن  به  اش  نامه  در  خود  نیز 
می شود.  مشکالت  و  کاستی ها  برخی  سبب 
که  هستند  مراجعه کننده ها  این  اوقات  کثر  ا
نفوذ  اعمال  جمله  از  مختلف،  مجراهای  از 
بخش  مسوولین  و  کارمندان  باالی  فشار  و 
برهم  هم چنان  و  خارجه  امور  وزارت  قونسلی 
هدف  به  مراجعه کننده ها  صف های  زدن 
کاری ریاست  کار های شان، نظم  انجام فوری 
گاهی  قونسلی وزارت امور خارجه را برهم زده و 
کار ها  پیشبرد  عادی  روند  در  اخالل  سبب 

می شوند.
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت   -4
می داند  الزم  را  نکته  این  یاد آوری  افغانستان 
قونسلی،  بهتر  عامه  خدمات  ارایه  برای  که 
انشااهلل  که  دارد  دست  روی  را  جدیدی  طرح 
فرصت،  زودتری  در  طرح  آن  اجرایی سازی  با 
از وجود برخی مشکالت موجود در این بخش 

کاسته خواهد شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان 
که ارایه خدمات عامه شفاف و سریع  همان گونه 
کشور را وظیفه و مکلفیت  قونسلی به شهروندان 
کشور  خود می داند، به اظهار دیدگاه شهروندان 
نحوه  مورد  در  شهروندی شان  حق  به عنوان 
کارکرد و ارایه خدمات عامه وزارت امورخارجه 
و  پیشنهاد ها  دیدگاه  ها،  از  و  گذاشته  حرمت 
بهتر سازی  در جهت  آن ها،  انتقاد های سازنده 
خواهد  بهره  عمومی اش  خدمات  ارایه  نحوه 
نیز  کشور  شهروندان  از  دلیل  همین  به  برد. 
کنار ارایه دیدگاه و پیشنهاد های  که در  می طلبد 
سودمند شان، همکاری و همدلی آن ها نیز یک 

نیاز جدی است.

گفت. 
من  ظریف،  الوروف،  گفت:»سرگی  کری  آقای 
باشیم.  نداشته  توافق  تا  کردیم  توافق  دیگران  و 
اسد  ریس جمهور  که  است  این  امریکا  موضع 
این  بر  و  متحد  را  سوریه  نمی تواند  وجه  هیچ  به 
که سوری ها  داریم  باور  ما  و  کند  کشور حکومت 
کار  مستحق انتخابی متفاوت هستند و هدف ما 
کردن با بسیاری از جناح های سوری برای تحقق 
دهیم  اجازه  نمی توانیم  اما  است  انتخابی  چنین 
پیدا  و  دیپلوماسی  بر  سدی  تفاوت  های مان  تا 
کشتار  و  کشت  به  دادن  پایان  در  راه حلی  کردن 
باشد.«  سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روسیه  نه  و  امریکا  نه  من،  باور  »به  گفت:  هم 
سر  از  را  نیابتی  اصطالح  به  جنگ  نمی خواهند 

بگیرند.«

گفت  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند  فرانسوا 
یادآور  و  پذیرفت  را  مهاجران  تمام  نمی توان 
اروپا  اتحادیه  سطح  در  آن ها  هجوم  شدباید 
گفت باید شرایطی  سازماندهی شود. او هم چنین 
کسانی که استحقاق دارند  که بتوان به  به وجود آید 
که پرونده های شان  کسانی  پناهندگی داد و بقیه 
بازگردانده  کشورهای شان  به  نیست   قانع کننده 
شوند. با این حال، روز شنبه پناهجویان بیشتری  
با قایق های پالستیکی از ترکیه خود را به جزیره 
جسد  امداد رسانان  رساندند.  یونان  در  لسبوس 

کشور، در بندر  آل خلیفه، وزرای امورخارجه دو 
»مینا سلمان« برگزار شد.

مراسم  این  از  پس  بریتانیا  امورخارجه  وزیر 
نیروی  پایگاه  نوشت:  خود  توییتر  حساب  در 
این  تعهد  نشان دهنده  بریتانیا  سلطنتی  دریایی 
امنیت در خلیج فارس است.  برقراری  به  کشور 
در  بحرین،  در  بریتانیا  نظامی  پایگاه  ساخت 
این  در  نیز  امریکا  پنجم  ناوگان  که  حالی است 
کوچک حاشیه خلیج فارس حضور دارد. کشور 
بحرین یکی از اعضای ایتالف بین المللی علیه 
را  تی  حمال که  امریکاست  رهبری  به  داعش 
گروه تروریستی در سوریه و عراق انجام  علیه این 

که از پایگاه هوایی اینجرلیک بلند شدند،  ترکیه 
را  اهدافی  از ظهر  بعد   ۲ تا  بین ساعت ۹ صبح 
گزارش  این  بر  بنا  کردند.  بمباران  سوریه  در 
رهبری  به  ایتالف  سرنشین  بدون  هواپیماهای 

امریکا نیز در این عملیات شرکت داشتند.
که حمله روز شنبه، هشت  گزارش می افزاید  این 
کیلومتری مرز ترکیه  گروه داعش را در پنج  موضع 
کرده است و با »حمایت زمینی  با سوریه، نابود 
نیروهای ترکمن« همراه بوده است. از میانه اسد، 

روسیه  سراسر  در  حادثه  قربانیان  بازماندگان 
کری  جان  است.  کرده  اعالم  عمومی  عزای 
به  میانه  آسیای  کشور  پنج  از  دیدار  برای  که 
خانواده های  به  پیامی  در  رفته  قرقیزستان 

گفت. قربانیان حادثه سقوط هواپیما تسلیت 
سقوط  علت  گزارش ها  آخرین  اساس  بر 
فنی  نقص  زیاد  احتمال  به  روسی  هواپیمای 
اعالم شده و مقام های مصری اطمینان داده اند 

جوان  مرد  یک  و  ساله  دو  بیست و  زن  یک 
بیرون  به  قایق  از  راه  بین  در  که  را  بیست ساله 

گرفتند. پرتاب شده بودند، از  آب 
سفر  خطر  افزایش  و  هوا  شدن  سردتر  وجود  با 
ترکیه  از  پناهجویان  هجوم  از  هنوز  دریایی، 
گذشته  هفته  در  تنها  و  نشده  کم  یونان  به 
به  را  خود  کودک  و  زن  و  مرد  هزار  چهل و هشت 
عالی  کمیساریای  آمار  به  بنا  رساندند.  یونان 
پناهجویان، در ده ماه اخیر ۳۳۰ تن از پناهجویان 

در دریای اژه بین ترکیه و یونان غرق شده اند.

نظامی  پایگاه  ساخت  برای  توافق  می دهد. 
بریتانیا در بحرین در ششم دسامبر 2014 در منامه 

کشور رسید. به امضای وزرای امورخارجه دو 
یورو  میلیون   19 پایگاه  این  ساخت  هزینه 
به  که در سال 2016  و پیش بینی می شود  است 
بهره برداری برسد. تصمیم دولت بریتانیا در سال 
مستقر  نظامی  نیروهای  تمامی  خروج  به   1968
فارس،  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  در  خود 
و  عربی،  متحده  امارات  کشور  ایجاد  به  منجر 
استقالل قطر و بحرین شد. روند خروج نیروهای 
بریتانیا از خلیج فارس، در دسامبر 1971 به پایان 

رسید.

خود  هوایی  عملیات  نخستین  امریکا  ارتش 
آن  از  کرد.  آغاز  ترکیه  اینجرلیک  پایگاه  از  را 
زمان انقره نقش بیشتری را در ایتالف به رهبری 
در  ترکیه  است.  گرفته  عهده  بر  متحده  ایاالت 
در  مسلح  کردهای  از  گروهی  مواضع  حال  عین 

سوریه را نیز هدف قرار داده است. 
که به  ایتالف به رهبری امریکا یک سال است 
گروه های  دیگر  برخی  و  داعش  قوای  و  مواضع 

افراطی در سوریه حمله می کند.

که هواپیما در اثر حمله سقوط نکرده است. به 
هواپیمای  این  مصر،  هواپیمایی  سازمان  گفته 
که  می کرد  پرواز  پا  هزار   ۳۱ ارتفاع   در  چارتر 
چندین  شد.  ناپدید  رادار  صفحه  از  گهان  نا
شبکه ماهواره ای مصر از پیدا شدن تجهیزات 
ولی  داده اند  خبر  هواپیما  شده  ضبط  ردیابی 
هواپیما  سیاه  جعبه  که  می گویند  خبری  منابع 

هنوز پیدا نشده است.
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سرعت عمل در ارایه خدمات قونسلی 
همکاری و همدلی می طلبد

لمان پذیرش پناهجویان را محدود می کند  آ

و های نظامی بریتانیا به خلیج فارس گشت نیر باز

کشته شده اند ترکیه: بیش از 50 عضو داعش در حمله هوایی شنبه 

کشته شده اند وسی  کرده ر همه سرنشینان هواپیمای سقوط  وسیه و امریکا صورت نمی گیرد وف: جنگ نیابتی بین ر ACKUالور
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