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دانشجویان
محور تغییر و تحول

غالب  در  نیز  دانشجویی  مشابه  جنبش های 
کم تر  اصوال  است.  گرفته  صورت  کشورها 
آن  در  که  گرفت  سراغ  می توان  را  کشوری 
باشد  داده  رخ  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت 
و  دانشجویی  تشکالت  تاثیرگذار  نقش  و 
جریانات  در  معموال  ندید.  را  دانشگاهی 
اصلی  اهداف   از  دانشجویان  همواره  مشابه 
سرکوبی حکومت ها بوده اند. این نکته نشان 
بیشترین  همواره  دانشجویان  که  می دهد 
این  شدت  و  هدایت  در  نیز  را  تاثیرگذاری 

جریانات داشته اند.
زمانی  ارجنتاین،   70 دهه  سرکوب های  در 
سرکوب  به  ارتش  کمک  با  حکومت  که 
معترضان می پرداخت، دانشجویان دانشگاه 
برهنه سوار  از شکنجه،  را پس  پولی تخنیک 
اقیانوس  در  سپس  و  می کردند  هواپیما  بر 

آتالنتیک پرتاب می کردند.

غنی:

پانزده هزار قریه تحت برنامه 
ملی کاریابی قرار می گیرند
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زنگ اول


دیروز اعالم شد که کارمندان ریاست امنیت ملی آن عده 
و  طالبان  پرچم های  پیش  هفته  که  را  دانشجویانی  از 
بودند  برافراشته  جالل آباد  خیابان های  در  را  داعش 
می دادند،  شعار  تروریستی  گروه های  سود  به  و 
و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  است.  کرده  بازداشت 
حق  کشور  امنیتی  و  اطالعاتی  سازمان های  دیگر 
ملی  امنیت  برای  که  تروریستی  گروه های  با  تا  دارند 
افغانستان تهدید اند، مبارزه کنند. امنیت ملی افغانستان 
تروریستی  تا جلو سربازگیری گروه های  دارد  وظیفه 
بگیرد.  مساجد  و  مدارس   دانشگاه ها،  مکتب ها،  در  را 
تروریستی  با سربازگیری گروه های  مبارزه  برای  اما 
عضو  دانشجویان  بازداشت  صرف  دانشگاه ها،  در 

گروه های تروریستی کافی نیست. 
در دانشگاه ها استادانی هم وجود دارند که افراطی گری 
و افکار تروریستی را ترویج می کنند. برخی  از استادان 
حتا در جزوه های درسی شان جمالتی می نویسند که به 
خوبی از آن، تشویق به تروریسم استنباط می شود. این 
استادان باید بازداشت شوند و از آنان پرسیده شود که 
یا  دارند،  تروریستی  با گروه های  آیا روابط سازمانی 
این که شبیه گرگ های منزوی عمل می کنند؟ نیاز نیست 
در  را  کسانی  عمومی،  بودجه  از  افغانستان  دولت  که 
دانشگاه ها به عنوان استاد استخدام کند که با گروه های 

تروریستی هم فکر هستند.
دانشگاه های  از  اخیر  سال های  در  بسیاری  جوانان 
و  علمی  صالحیت  و  شده  فارغ  خارجی  و  داخلی 
این  دارند.  را  دانشگاه  استادی  برای  الزم  پژوهشی 
شوند  دانشگاه ها  کدری  بست های  جذب  باید  جوانان 
و  القاعده  حزب التحریر،  اعضای  که  ندارد  لزومی  و 
استادی  کرسی های  در  طالبان،  و  داعش  هم فکران 
دانشگاه تکیه بزنند. دانشگاه های کشور باید برای بازار 
کار نیروی متخصص تولید کنند. باید در دانشگاه های 
کنند  اجرا  و  طراحی  را  پژوهشی  پروژه های  کشور، 
سیاست گذاری های  در  تحقیقات  این  یافته های  از  تا 
شود.  استفاده  کشور،  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی، 
که  ندارند  نیاز  استادانی  و  دانشجویان  به  ما  مردم 
کنند. مردم  تقدیم  به جامعه  را  افراطی گری  تندروی و 
افغانستان همه نوع نظام های سیاسی را تجربه کرده اند. 
وعده ی  افغانستان  مردم  برای  که  ایدیولوژی هایی 
بهشت می دادند، ارمغانی غیر از زندگی جهنمی به مردم 

نداشتند. 
در  افغانستان  مردم  دینی  معتقدات  با  جمهوری  نظام 
اساسی  قانون  نوشتن  در  دینی  عالمان  نیست.  تضاد 
و دیگر قوانین افغانستان نقش داشتند. هم چنان فقهای 
انتخابی،  حکومت  اسالم،  دنیای  زبده ی  و  مشهور 
انتخابات، تفکیک قوا و اطالع رسانی آزاد را با معتقدات 
هیچ  بنابراین  نمی دانند.  تضاد  در  اسالم  دین  اساسی 
نظام  با  ضدیت  نام  به  کسی  که  ندارد  وجود  دلیلی 
پرچم های  یا  بریزد  خون  کشورمان،  در  جمهوری 
اهتزار درآورد  به  گروه های تروریستی را در خیابان 

و یک دانشگاه را به گروگان بگیرد. 
پیش از این رسانه ها و نهاد های مدنی نسبت به گسترش 
فعالیت گروه های تروریستی در دانشگاه ها اعالم خطر 
دولتی  نهادهای  که  می رسد  به نظر  اما  بودند،  کرده 
همه  باید  حاال  اما  نگرفتند.  زیاد جدی  را  این موضوع 
باید  بگیرند. دانشگاه های کشور  این موضوع را جدی 
افراطیت زدایی شود. برای دانشجویانی که دغدغه های 
ادبیات  مطالعه  زمینه  باید  دارند،  اجتماعی  و  سیاسی 
سیاست شناسی  و  جامعه شناسی  دانشگاهی  و  علمی 
بیشتر  باید  اجتماعی  علوم  دانشکده های  شود.  فراهم 
عالمان  شورای  باشند.  فعال  مورد  این  در  همه  از 
که  شورا  این  شود.  فعال  خیلی  باید  هم  کشور  دینی 
بی تفاوتی  با  نباید  می شود،  تمویل  حکومت  بودجه  از 
نظاره گر فعالیت های افراطیان در دانشگاه ها باشد. باید 
عالمان عضو شورای علما، برای مهار نفوذ گروه های 
تروریستی در مدرسه های دینی، دانشگاه ها و مساجد 
فعال باشند و اجازه ندهند که مسجد و مدرسه به سنگر 

طالب بدل شود.

افراطیتزداییازدانشگاهها
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دانشجویان حامی داعش در ننگرهار بازداشت شدند

هفده تروریست در عملیات های نظامی به قتل رسیدند

داکتران و کارمندان شفاخانه والیتی بامیان اعتصاب کردند

اعتماد مردم به حکومت 
کاهش یافته است

ننگرهار  والیت  محلی  مقام های 
ده ها  که  می گویند  کشور  شرق  در 
والیت  این  دانشگاه  دانشجوی 

بازداشت شده اند.
این دانشجویان متهم شده اند ده روز 
قبل در جریان یک راهپیمایی پرچم 
طالبان و گروه تروریستی داعش را 

با خود حمل کرده بودند.
والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطا اهلل 
که  گفته  بی بی سی  به  ننگرهار 
این  در  که  دانشجویانی  از  تن  ده ها 
راهپیمایی شرکت کرده بودند، شب 
عملیات،  یک  جریان  در  سه شنبه 

بازداشت شدند.
بازداشت شدگان  از  دقیقی  آمار  او 
مقام های  از  شماری  اما  نکرد  ارایه 
شمار  رسانه ها،  با  گفتگو  در  امنیتی 
اعالم  نفر   ۲۷ را  شدگان  بازداشت 

کرده اند.
آقای خوگیانی می گوید که شماری 
فرار کرده اند  نیز  دانشجویان  این  از 
که تالش برای بازداشت آنها جریان 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
نیروهای  مشترک  عملیات های 
شبانه  یک  جریان  در  کشور  امنیتی 
روز گذشته، هفده تن از تروریستان 

به قتل رسیده اند.
وزارت امور داخله با اعالم این خبر 
به  که  عملیات ها  این  که  می گوید 
منظور سرکوب و نابودی تروریستان 
ننگرهار،  والیت های  مربوطات  در 
بدخشان، کندهار، ارزگان، پکیتکا، 
هرات و هلمند راه اندازی شده بود، 
در آن سه تروریست زخمی و دو تن 

دیگر بازداشت شده اند.

که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
گروه های  به  مربوط  مهمات  و 
تروریستی نیز بدست نیروهای امنیتی 

افتاده است.
مطبوعاتی  دفتر  همین حال،  در 
اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

رفتاری های  بد  بامیان:  8صبح، 
اعتصاب کاری  بامیان سبب  پولیس 
داکتران و کارمندان صحی شفاخانه 

والیتی بامیان شده است.
داکتران و کارمندان شفاخانه والیتی 
بامیان در اعتراض به بد رفتاری یک 
و  پولیس  فرماندهی  منسوبین  از  تن 
آزار و اذیت کارمندان این شفاخانه، 
اعتصاب  و  کشیده  کار  از  دست 
کرده اند. داکتران می گویند که یک 
تن از منسوبین پولیس، دوشنبه شب 
شماری از کارمندان شفاخانه والیتی 
بامیان را مورد لت و کوب قرار داده 

دارد.
این  از  پیش  معترض  دانشجویان 
عدم  اداری،  فساد  که  بودند  گفته 
دانشجویان  مشکالت  به  رسیدگی 
دانشگاه  خوابگاه  بد  وضعیت  و 
ننگرهار دلیل راهپیمایی آنها و حمل 

پرچم طالبان و داعش بوده است.
این اقدام آنها واکنش های تندی در 
بسیاری  و  داشت  دنبال  به  افغانستان 
این  بازداشت  خواستار  مردم  از 

دانشجویان شده بودند.
ننگرهار،  والی  سخنگوی  گفته  به 
بازداشت شده  دانشجویان  از  برخی 

گروه های  با 
نیز  شورشی 

ارتباط داشتند.
خوگیانی  آقای 
که  می گوید 
دانشجویان  این 
و  راهپیمایی 
ن  کت شا حر
دستور  به  را 

مسوول  شریف اهلل  قاری  که  کرده 
نظامی گروه طالبان در ولسوالی قلعه 
زال والیت کندز، همراه با معاونش 
بازداشت  بلخ  والیت  در  ضیاالدین 

شده اند.
این اداره با انشتار یک اعالمیه خبری 
می افزاید که افراد بازداشت شده در 
تروریستی  مسلحانه  فعالیت های 
مربوطات  در  ماین گذاری  و 
و  چهاردره  قلعه زال،  ولسوالی های 
به  داشته اند.  فعال  سهم  کندز  شهر 

ملی،  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  گفته 
در  که  بازداشت شده  تروریستان 
یکی از درگیری ها با نیروهای امنیتی 
به  تداوی  برای  بودند،   شده  زخمی 

والیت بلخ رفته بودند.
این دو تروریست اعتراف کرده که 
تروریستی،  متعدد  فعالیت های  در 
حمله  و  ماین گذاری  جمله  از 
دست  کشور  امنیتی  نیروهای  باالی 

داشته اند.

بیشتر  نظرسنجی جدید حاکیست که شمار  نتایج یک 
فکر   ۲004 از  بعد  دیگر  زمان  هر  به  نسبت  افغان ها 
حرکت  در  نادرستی  مسیر  در  افغانستان  که  می کنند 
است. ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت 

نگرانی های اصلی مردم عنوان شده است.
انجام  افغانستان  سراسر  در  که  آسیایی  بنیاد  تحقیقات 
شده و روز سه شنبه منتشر شد، نشان می دهد که خوش 
بینی افغان ها نسبت به جهتی که کشور در حرکت است 
رسیده  گذشته  دهه  یک  در  خود  سطح  پایین ترین  به 
باال  به  رو  سیر  تا سال ۲014 یک  که  در حالی  است، 
گفته اند  مصاحبه شوندگان  درصد   5۷.5 است.  داشته 
که افغانستان در مسیر غلطی در حرکت است. در سال 
گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می کردند 40.4 

درصد بود.
تا  یازدهم  میان  نظرسنجی  این  دویچه وله،  گزارش  به 
خاطرنشان  است،  یافته  انجام  جون  ماه  هشتم  و  بیست 
می سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد 
اداری دالیل اصلی افزایش بدبینی است. به گونه مثال 
شمار افغان هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود 
هستند به 6۷.4 درصد رسیده است که باالترین رقم از 

شروع این نظرسنجی در 11 سال قبل است.
نیاز  ملی  اردوی  مردم گفته اند که  همچنین 83 درصد 
به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به 
پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین ۷0.4 درصد 

گفته که پولیس محلی نیاز به حمایت بین المللی دارد.
براساس یافته های بنیاد آسیایی، گروه تروریستی داعش 
به  افغانستان  نیز که مسوولیت چند حمله خونبار را در 
شان  مصونیت  از  مردم  مشاهده  بر  است،  گرفته  عهده 
گفته  مصاحبه شوندگان  چهار  سه  است.  گذاشته  تاثیر 
که در مورد داعش شنیده و آن را یک تهدید عنوان 

کرده اند.
عبداهلل احمدزی، نماینده بخش افغانستان در بنیاد آسیا 
به دویچه وله گفت: »افغانستان در سال ۲015 فشار سه 
گزار همزمان سیاسی و اقتصادی را تجربه کرد.« به گفته 
او، نظرسنجی ۲015 نگرانی های قابل درک افغان ها و 
بازتاب می دهد. وی  ناامیدی آن ها از عدم پیشرفت را 
افزود: »نتایج نشان دهنده تردید فزاینده در مورد توانایی 

حکومت به رسیدگی موثر به چالش هاست.«
به  کم تر  مردم  که  می دهد  نشان  تحقیقات  این  نتایج 
میزان  مثال،  گونه  به  دارند.  اطمینان  عامه  نهادهای 
کسانی که می گویند حکومت وظیفه اش را خوب انجام 
 58 به  میالدی   ۲014 سال  در  درصد   ۷5.3 از  می دهد 
درصد در سال جاری کاهش یافته است. همچنین شمار 
از روند های دموکراتیک در کشور راضی  کسانی که 
اند به پایین ترین سطح خود رسیده و از ۷3 درصد در 

سال گذشته به 5۷ درصد کاهش یافته است.
یک نظرسنجی آنالین بخش دری و پشتوی دویچه وله 
نتایج مشابهی در پی داشته است. در این نظرسنجی، 80 
ملی  اجراآت حکومت وحدت  از  که  گفته اند  درصد 

راضی نیستند و تنها ۷.5 درصد ابراز رضایت کرده اند.
شمار  که  است  این  آسیا  بنیاد  نظرسنجی  نتیجه  دیگر 
ادارات  تصامیم  بر  می توانند  می گویند  که  افغان هایی 
گذشته  سال  در  درصد   56 از  باشند  تاثیرگذار  محلی 
تالش های  وجود  با  است.  آمده  پایین  درصد   44.5 به 
حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان ها آن را 
که  اند  کرده  عنوان  خود  روزمره  مشکل  بزرگ ترین 

باالترین رقم بعد از ۲004 است.
ابتدایی  خدمات  کردن  فراهم  در  افغانستان  هرچند 
این  از  رضایت  اما  است،  داشته  پیشرفت  حکومتی 
افغان ها  از  نیمی  حدود  و  است  آمده  پایین  خدمات 
امکانات  مناسب، آب آشامیدنی،  برق، جاده های  نبود 
آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از 

مشکالت عمده خوانده اند.
هجده  زیر  افغانستان  جمعیت  نیم  که  این  به  توجه  با 
جمعیت های  جوان ترین  از  یکی  و  دارد  عمر  سال 
دیدگاه های  آسیا،  بنیاد  نظرسنجی  در  دارد،  را  جهان 
این جوانان نیز شریک ساخته شده است. ۷1.4 درصد 
گفته اند  درصد   ۲6.5 و  بیکاری  که  گفته= اند  افغان ها 
جوانان  که  است  مشکالتی  بزرگ ترین  بی سوادی  که 

با آن مواجه اند.
شاهد   ۲015 در  افغانستان  زنان،  حقوق  بخش  در 
وحدت  حکومت  کابینه  حاال  است.  بوده  پیشرفت 
ملی چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین 
صورت  به  افغان  »زنان  است:  گفته  آسیا  بنیاد  شده اند. 
فزاینده از حقوق خود آگاهی می یابند می دانند که در 

منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.«

است.
شماری  گفته های  براساس 
بامیان،  والیتی  شفاخانه  ازکارمندان 
پولیس  رینجر  یک  شب  دوشنبه 
مربوط فرماندهی پولیس این والیت 
دره  در  ترافیکی  حادثه  یک  در 
فوالدی در مرکز والیت بامیان یک 
تن را کشته و دو تن دیگر را زخمی 

کرده است.
پولیس  که  زمانی  می افزایند،  آنان 
زخمی های این رویداد را به شفاخانه 
و  صحی  کارمندان  با  داده  انتقال 
را  آنان  بد رفتاری کرده و  داکتران 

»بیگانه پرستان« انجام داده بودند.
به گفته وی، این گروه از دانشجویان 
لوگر،  لغمان،  جنوبی  والیات  از 
از  هم  شماری  و  وردک  میدان 

والیات دیگر بودند.
فرمان  می گوید  خوگیانی  آقای 
سوی  از  دانشجویان  این  بازداشت 
مقامات  و  مرکزی  دولت  مقامات 

محلی صادر شده است.
از والیات  در شرق کشور  ننگرهار 
این  در  است.  افغانستان  ناامن 
والیت افزون بر طالبان، افراد گروه 

تروریستی داعش نیز فعالیت دارند.

مورد لت و کوب قرارداده است.
این درحالیست که ده ها مریض در 
به سر می برند  بستر  این شفاخانه در 
معاینه  انتظار  در  دیگر  تن  ده ها  و 

هستند.
معلومات  از  بامیان  امنیه  قوماندانی 
این مورد خودداری کرده  دادن در 
احمدی  عبدالرحمان  اما  است. 
سخنگوی والی این والیت می گوید: 
»با مداخله طاهر زهیر والی بامیان و 
این  از مسووالن دولتی  تعداد دیگر 

والیت این مشکل حل شده است.«
یک  رفتاری های  بد  تایید  ضمن  او 
با  والیت  این  پولیس  منصب دار 
»هم  افزود:  شفاخانه،  این  کارمندان 
صحی  کارمندان  و  داکتران  اکنون 
به  و  کشیده   اعتصاب  از  دست 

وظایف شان برگشته اند.«
تنها شفاخانه  بامیان  شفاخانه والیتی 
بامیان  مرکز  در  بستردار  و  مجهزتر 
انکشافی  بنیاد  طرف  از  که  است 
رهبری  و  اداره  تمویل،  آغاخان 

ACKUمی شود.
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وزیر مخابرات:

راضی به اخذ مالیات نبودیم
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 
ابتدا راضی به اخذ ده درصد  که این وزارت در  می گوید 
شرکت های  مصرفی  کارت های  کریدیت   از  مالیات 

مخابراتی نبوده و این طرح باالیش تحمیل شده است.
که روز سه شنبه، 26 عقرب، در نخستین روز  آقای وحیدی 
با حضور مسووالن  این وزارت  کنفرانس هماهنگی ساالنه 
وزارت  که  افزود  می گفت،  سخن  وزارت  محلی  ادارات 
می گوید:  او  شد.  مساله  این  درگیر  »ناخواسته«  مخابرات 
ناخواسته  البته  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  »وزارت 
خدمات  محصول  وضع  درصد  ده  بحث  شد؛  آن  درگیر 
مخابراتی بود. در واقع این یک بار تحمیلی باال ما بود. ما 
در نخست با این موضوع موافقه نداشتیم. وزارت مالیه در 
این رابطه هماهنگی های الزم را در شروع نداشت. اما در 
که فرمان تقنینی مقام محترم ریاست جمهوری به ما  وقتی 
مواصلت ورزید، ما منحیث یک بخشی از حکومت خود 

را موظف دیدیم تا سیستمی را ایجاد بکنیم.«
کارت های  کریدیت   از  مالیات  درصد  ده  اخذ  طرح 
طرح  این  شد.  شروع  میزان  ماه  اول  از  موبایل،  مصرفی 
کابینه و فرمان ریاست جمهوری مورد اجرا  براساس مصوبه 

گرفته است. قرار 
درصد  ده   اخذ  مورد  در  ریاست جمهوری  تقنینی  فرمان 
مالیات از استفاده کنندگان شرکت های مخابراتی، بیست و 
کثریت آرا توسط مجلس  دو روز پس از روند تطبیق آن با ا
نمایندگان رد شد. با رد شدن این فرمان، معاون سخنگوی 
که  کرد  اعالم  کنفرانس خبری  ریاست جمهوری در یک 

ملی  برنامه  اعالم  با  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
که در قدم نخست پانزده  کاریابی در افغانستان، می گوید 
قرار  کاریابی  ملی  برنامه  تحت  کشور  سراسر  در  قریه  هزار 

می گیرند.
گردهمایی  یک  در  عقرب،   27 سه شنبه،  روز  غنی  آقای 
هزینه  دولت  که  گفت  دولتی  ارشد  مقام های  حضور  با 
نخست  قدم  در  و  کرده  آماده  را  برنامه  این  پیش برد 
می شوند.  استخدام  شهرها  ک کاری  پا برای  نفر  »هزاران« 
که خروج نیروهای بین  المللی از  رییس جمهور غنی افزود 
کمک های خارجی در افغانستان  کشور باعث شد تا میزان 
کاری از بین برود. اشرف غنی افزود:  کم و هزاران فرصت 
ملی  برنامه  که  است  این  هموطنانم  به  من  مژده  »فعال 
برنامه  از  و  است  تطبیق  آماده  اشتغال زایی  و  کاریابی 
برای  انشااهلل  می تواند  که  است  رسیده  اجرا  مرحله  به 
که  تعداد زیادی از مردم ما مخصوصا آن عده از جوانانی 
کار فراهم  کنند، زمینه  کشور خود خدمت  می خواهند در 

کند.«
هزینه ها  کاهش  با  کاریابی  ملی  برنامه  گفت  غنی  آقای 
تمویل  منابع مختلف داخلی  و  ادارات دولتی  و مصارف 
تا  شده  تالش  برنامه  این  در  که  کرد  کید  تا او  می شود. 
فراهم  ده نشینان  و  شهرنشینان  برای  کاری  فرصت های 

شود.
که با تطبیق برنامه ملی اشتغال زایی،  اشرف غنی می گوید 
به گفته  شد.  خواهد  ایجاد  کاری  فرصت  هزاران 
در  شده،  شروع  عمال  که  برنامه   این  غنی،  رییس جمهور 

تلیفون  استفاده کنندگان  از  مالیات  درصد  ده  اخذ  طرح 
موبایل، در سند بودجه سال 1394 آمده است.

برای  مکتوبی  کنون  تا که  می گوید  وحیدی  عبدالرزاق 
مالیات  درصد  ده  اخذ  روند  ادامه  یا  شدن  متوقف 
دفتر  توسط  مخابراتی  شبکه های  استفاده کنندگان  از 

ریاست جمهوری به این وزارت نیامده است. 
در  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  مقام های 
پول  مقدار  چه  روزانه  این که  مورد  در  دیروزی  کنفرانس 
کریدیت های  از مصرف  مالیات  ده درصد  اخذ  بابت  از 
اعتباری تلیفون موبایل به خزانه دولت می رود، جزییاتی 

ارایه نکردند.

استخدام  شهرها  ک کاری  پا برای  تن  هزاران  نخست  گام 
روستاها  »در  گفت:  غنی  رییس جمهور  شد.  خواهند 
مزارع،  و  باغ ها  حاصالت  افزایش  برای  که  می خواهیم 
کمک  دهقانان  به  زراعت  رشد  و  آبیاری  سیستم  بهبود 
برابر  چند  را  خود  حاصالت  می  توانیم  ما  کنیم.  مالی 
این  زمینه  این  در  ما  عمده ی  مشکل  اما  دهیم،  افزایش 
که زارعین ما در مزرعه برای استخدام دیگر افراد پول  است 
که  کاریابی این است  ندارند. یکی از اهداف برنامه ملی 
که برای بهبود زراعت، باغ داری  به زارعین پول داده شود 
زیاد  ترتیب هم حاصالت  به همین  بکنند.  کار  آبیاری  و 
کاری جدید پیدا می شود.« وی  می شود و هم فرصت های 
هم چنین افزود: »برنامه ملی راه سازی یک جز دیگر برنامه 
مرحله  در  می شود.  شروع  امروز  که  است  کاریابی  ملی 
اول 4700 قریه و تا بهار پانزده هزار قریه تحت پوشش قرار 

می گیرند.«
که هدف برنامه ملی اشتغال زایی در  اشرف غنی می گوید 
که  گفت  غنی  آقای  شهرهاست.  این  ک کاری  پا شهرها، 
ک کاری شهرها استخدام خواهند شد.  »هزاران« تن برای پا
رییس جمهور غنی می  افزاید: »شهرهای بزرگ ما متاسفانه 
امراض  از  بسیاری  تولید  باعث  ک  ناپا محیط  داشتن  با 
که  است  نظر  در  نیست.  تحمل  قابل  حالت  این  و  شده 
کار  کردن و تنظیف شهرها مشغول به  ک   هزاران نفر برای پا

شوند.«
برای  کاریابی  ملی  برنامه  که  می گوید  رییس جمهور 
حرفه ای  به صورت  اخیر  سال های  طی  که  جوانانی 

مغالطه در ارقام
معلوماتی می  افزایند  تکنالوژی  و  وزارت مخابرات  مقام های 
که میزان استفاده کنندگان از خدمات شبکه های مخابراتی در 
افغانستان نزدیک به سیزده میلیون نفر می رسد و در ارقامی 

گرفته است. که پیش از این ارایه شده »مغالطه« صورت 
سیم  میلیون  بیست وپنج  که  می  گوید   وحیدی  عبدالرزاق 
کارت توسط شبکه های مخابراتی توزیع شده از این میان 
که رقم توزیع  کرد  کید  تا او  سیزده میلیون آن فعال است. 
کاربران شبکه های مخابراتی را مشخص  کارت ها رقم  سیم 

کرده نمی تواند.
تنظیم  اداره  معاون  انوری  سیدمحمد  همین حال،  در 

می سازد.  مساعد  کاری  فرصت های  نیز  گرفته  یاد  شغل 
رییس جمهور در این زمینه جزییات بیشتری ارایه نکرد.

که آغاز روند ساخت نزدیک  گفت  اشرف غنی هم چنین 
زمینه های  دیگر  از  کشور،  در  مسکونی  منزل  صدهزار  به 
کرده  وعده  که  »همان گونه  گفت:  او  است.  کاریابی 
شهرسازی  و  خانه سازی  روی  را  ابتدایی  کارهای  بودیم 
هزار  صد  به  نزدیک  که  است  این  هدف  کرده ایم.  آغاز 
باب منزل ارزان قیمت را بسازیم و برای تامین منابع مالی 
کره هستیم.« به گفته ی  آن به مراجع مختلف در حال مذا
رییس جمهور، ده  هزار باب این منازل توسط دولت چین 

ساخته و تمویل می شود.  
به صورت  کاریابی  ملی  برنامه  که  رییس جمهور می افزاید 
یکسان در تمام مناطق تطبیق می شود. او هرچند در مورد 
گفت: »باید  هزینه تطبیق این برنامه رقمی ارایه نکرد، اما 
که برای حل مشکالت اساسی اقتصادی به  واضح سازم 
آن  باالی  که  داریم  ضرورت  اصالحی  بنیادین  اقدامات 

کار جریان دارد.«
دو برابر شدن تولید برق

در  دولت  که  می گوید  هم چنین  کشور  رییس  جمهور 
هفده  در  برق  بند  هفده  آینده  ماه  دوازده  تا  دارد  نظر 
برساند.  برابر  دو  به  را  برق  تولید  میزان  و  ساخته  والیت 
کید بر این که برق در رشد اقتصادی  رییس جمهور غنی با تا
برق  تولید  آینده  سال  خزان  »تا  گفت:  دارد،  مهم  نقش 
 231 ما  حاضر،  حال  در  می شود.  برابر  دو  افغانستان  در 
میگاوات برق از تاسیسات و منابع آبی داخلی خود تولید 

از  برخی  که  می گوید  »اترا«،  یا  مخابراتی  خدمات 
کشور از بیش از یک شبکه مخابراتی استفاده  شهروندان 
نمی تواند  کارت  سیم  مقدار  توزیع  همین رو  از  و  می کنند 
شمار دقیق استفاده کنندگان خدمات شبکه های مخابراتی 
گفت: »فروشات ثابت است  را به دست دهد. آقای انوری 
است.  شده  توزیع  کارت  سیم  میلیون   22.5 حدود  در  که 
در اینجا ما به نام سیم  کارت های فعال و غیرفعال داریم و 
کارت دارد. به این  از سوی دیگر یک نفر دو یا سه سیم 
میلیون  دو و نیم  و  بیست  ما  که  بگوییم  نمی توانیم  ترتیب 

مشتری داریم.«
مخابرات  وزارت  که  گفت  هم چنین  انوری  سیدمحمد 
گرفته  دست  روی  را  سیم کارت ها  دو باره  ثبت  برنامه 
واقعی  رقم  برنامه،  این  شدن  تطبیق  با  گفت  او  است. 
در  مخابراتی  شبکه های  خدمات  استفاده کنندگان 
قرار  که  افزود  انوری  آقای  خواهند.  مشخص  افغانستان 
ثبت  کارت ها  سیم   »بایومتریک«  طریق  از  بار  این  است 
راجستر سیم  و  ثبت  »قبال هم طرزالعمل  گفت:  شود. وی 
می خواهیم  حاال  اما  نبود.  دقیق  اما  داشتیم  را  کارت ها 
بایومتریک  سیستم  کنیم.  ایجاد  را  بایومتریک  سیستم 
معلوم  دقیق  ارقام  آن  در  است،  جهانی  سندرد  یک  که 
و  می کنیم  آماده  را  تجهیزاتش  و  وسایل  ما  خود  می شود. 
تمام  و  می کنیم  نصب  سیم کارت ها  فروش  محالت  در 
را  سیستم  این  که  هستند  مکلف  مخابراتی  شرکت های 

کنند.« داشته باشند و تطبیق 
که با ثبت  معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی می افزاید 
روند  بایومتریک،  سیستم  طریق  از  سیم کارت ها  دوباره 
جمع آوری مالیات ده درصدی نیز از مشتریان شبکه های 
به  نمی توانند  شرکت ها  این  و  می شود  شفاف تر  مخابراتی 

نام دولت از سیم کارت های ثبت نشده مالیات بگیرند.
رشد  افغانستان  در  اخیر  سال  چند  طی  مخابرات  بخش 
و  مخابرات  وزارت  مقام های  اما  داشته،  مالحظه  قابل 
ارقام دقیقی  و  آمار  که هنوز  تکنالوژی معلوماتی می گویند 
و  ارتباطات  عرصه  در  خصوصی  سرمایه گذاری  میزان  از 
مخابرات در دسترس نیست. در حال حاضر شش شرکت 
از این میان دو  که  افغانستان فعالیت دارند  مخابراتی در 
شرکت دولتی هستند. این شرکت ها برعالوه ارایه خدمات 

مخابراتی، خدمات انترنتی نیز ارایه می کنند. 

می کنیم. اما به توفیق الهی همین وقت در سال آینده این 
مقدار تا دو برابر افزایش می  یابد و 240 میگاوات برق دیگر 
کرد. مطالعات تخنیکی این بخش تکمیل  تولید خواهیم 
که در  تولید برق  کارهای مقدماتی این پروژه های  شده و 
برخی از موارد با همکاری سکتور خصوصی انجام می شود 
که  نیز آغاز شده است. فعال زمان تطبیق آن فرارسیده است 
کمال فاز اولش در طول یک سال، صد میگاوات برق  با ا
گاز  منابع  از  برق حرارتی  آفتاب، صد میگاوات  انرژی  از 
کشور خود ما و چهل و دو میگاوات برق از بند سلما  طبیعی 

کشور افزوده می شود.« به تولید مجموعی برق 
برق،  تولید  پروژه  تطبیق  با  که  داشت  ابراز  اشرف غنی 
مستقیم  کاری  فرصت  نفر  هزار  بیست و پنج  برای  حداقل 
گفت: »بهبود در سیستم آبیاری و دو  ایجاد می شود. وی 
کاریابی را برای  برابر شدن تولید برق، طبعا زمینه های زیاد 

کرد.« هموطنان فراهم خواهد 
گذشته  سال  یک  در  که  می گوید  کشور  رییس جمهور 
با  روابط  ترمیم  برای  دولت  تالش های  عمده  بخش 
او،  به گفته   است.  گرفته  صورت  کمک کننده  کشورهای 
گذشته موفق  حکومت وحدت ملی در ترمیم روابط »سرد« 

بوده است.
کاریابی حکومت وحدت  اشرف غنی در حالی برنامه ملی 
کرده  گزارشی اعالم  که بنیاد آسیایی در  کرد  ملی را اعالم 
گسترش ناامنی ها و نبود  که بیشتر مردم افغانستان به دلیل 
حکومت  به  نسبت  را  خود  اعتماد  کاری  فرصت های 

وحدت ملی از دست داده اند. 

ACKU
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که سقوط هواپیمایش در صحرای سینای مصر  کرد  روسیه اعالم 
گروه  این  از  پیش  است.  بوده  تروریستی  جنایت  یک  از  ناشی 
به دوش  را  روسی  هواپیمای  مسوولیت سقوط  تروریستی داعش، 
خودخوانده ی  خالفت  که  می پذیرد  حاال  هم  مسکو  و  بود  گرفته 
به  مربوط  مسافربری  هواپیمای  سقوط  مسوول  ابوبکرالبغدادی، 
حمالت  راه اندازی  از  قبل  داعش  تروریستی  گروه  است.  روسیه 
حمله  لبنان  پایتخت  بیروت  در  محله ای  به  پاریس،  تروریستی 
به  تروریستی  حمله  مسوول  را  داعش  هم  ترکیه  دولت  بود.  کرده 
پرتلفات  خیلی  که  حمله ای  می داند،  آنکارا  در  اعتراضی  تجمع 

بود. 
تغییر  نظامی  داعش،  رویکرد  در  که  نشان می دهد  رویداد ها  این 
داعش،  تروریستی  گروه  این  از  پیش  است.  شده  رونما  اندکی 
گروه  که براساس آن، جنگجویان این  کرده بود  برنامه ای را منتشر 
باید در خاورمیانه، جنوب آسیا و آسیای میانه، بجنگند، قلمرو به 
گسترده  دست بیاورند و خالفت خود خوانده ی ابوبکرالبغدای را 
کشورهای غربی  کنند. در مواد تبلیغاتی آنان مخاطبان به حمله به 
خواسته  مخاطب  از  تبلیغاتی  مواد  این  در  نمی شدند.  تشویق 
گروه  می شد، تا به قلمرو داعش بیاید و برای وسیع سازی قلمرو این 

بجنگد. 
قلمرو  گسترش  به  تمایلی  داعش،  برخالف  القاعده  شبکه  اما 
امارت مال محمدعمر نداشت، بلکه می خواست به اهداف معین 
برابر  در  آن که  با  القاعده  کند.  حمله  غربی  کشورهای  درون  در 
در  اما  می جنگید،  افغانستان  در  محمدعمر  مال  امارت  مخالفان 
گسترده سازی  تا برای  از مخاطب نمی خواست  تبلیغاتی اش  مواد 
بن الدن همیشه  اسامه  کند.  مبارزه  مال محمدعمر  قلمرو حکومت 
به  جمله  از  غربی  کشورهای  به  می خواست  طرفدارانش  از 
مواد  در  داعش  القاعده،  برخالف  اما  کنند.  حمله  امریکایی ها 
برای  تا  کند  مجاب  را  مخاطب  می کرد،  تالش  تبلیغاتی اش  

کمیت آنان وارد میدان نبرد شوند.  گسترش قلمرو حا
حمله های اخیر تروریستی به آنکارا، بیروت و پاریس نشان می دهد 
درون  در  غربی  کشورهای  برای  تا  می کند  تالش  داعش  حاال  که 
تروریستی  گروه  شاید  کند.  خلق  بزرگ  مشکالت  کشورها  این 
کشورهای  بزرگ  شهرهای  به  حمله  با  که  می خواهد  داعش 
کند.  کشور ها را وادار به توجه به امنیت داخلی شان  اروپایی، این 
کردن ضربه به شهرندان عادی اروپایی،  داعش می خواهد با وارد 
ابوبکرالبغدادی  قلمرو خالفت  بمباردمان  از  را  اروپایی  کشورهای 
گروه بتوانند با خیال راحت، پیشروی  باز دارد، تا جنگجویان این 
کنند، زنان را به بردگی بگیرند، مردان را غالم بسازند، مجسمه ها را 

کنند و دختران خرد سال را به نکاح خود درآورند.  ویران 
گروه می خواهد،  برنامه داعش یک بخش مهم دیگر هم دارد. این 
میانه  آسیای  کشورهای  و  کستان  پا افغانستان،  از  بخش هایی  در 
و  افریقا  آسیا،  سراسر  در  را  غربی  کشورهای  تا  شود،  فعال  هم 
برساند.  مصرف  به  را  آنان  منابع  و  کند  جنگ  درگیر  خاورمیانه 
راه اندازی  که  است  آموخته  تروریستی  گروه های  دیگر  از  داعش 
جنگ های چریکی در منطقه، نیروهای غربی و دولت های مستقر 

خالفت  به  امر  این  و  می کند  فرسایشی  مصروفیت های  دچار  را 
این  دهد.  گسترش  را  قلمروش  تا  می دهد،  زمینه  ابوبکرالبغدادی 
داعش  با  همگانی  و  جدی  مبارزه  که  می کند  ایجاب  واقعیت ها 

آغاز شود. 
آسیایی  و  افریقایی  امریکایی،  اروپایی،  کشورهای  تمام  باید 
باید  جهانی  گسترده  ایتالف  یک  شوند.  فعال  داعش  برابر  در 
به  منحصر  باید  ایتالف  این  آید.  به وجود  داعش  با  مقابله  برای 
با  صرف  داعش،  تروریستی  گروه  نباشد.  نظامی   فعالیت های 
ایتالف  نمی شود.  نابود  ویژه  نیروهای  عملیات های  و  بمباردمان 
کند.  کمیت دولت ها حمایت  جهانی ضد داعش باید از اصل حا
که آسیب پذیر هستند و با مشکل  کشورهایی  باید نهاد های دولتی 
گیرند. یکی از عوامل  گریان اند، مورد حمایت قرار  داعش دست و 
ضعف  القاعده،  و  داعش  مثل  گروه هایی  شدن  قدرتمند  اصلی 
کامی نهاد های دولتی در اجرای وظایف شان است.  دولت ها و نا
این  به  باید  آمده اند،  گرد  داعش  ضد  ایتالف  در  که  کشورهایی 
گروه های  کنند. بدترین راه مبارزه با داعش، استفاده از  نکته توجه 
کشورها در سوریه جبهه  از  برخی  گر  ا مثال  تروریستی دیگر است. 
اشتباه  که  بدانند  کنند،  تقویت  داعش  تضعیف  برای  را  النصره 

کرده اند. 
سرکوبی  برای  را  طالبان  نباید  کشوری  هیچ  هم،  افغانستان  در 
و  النصره  جبهه  مثل  گروه هایی  از  حمایت  کند.  تقویت  داعش، 
کامی  نا و  می کند  تضعیف  را  دولت ها  داعش،  مهار  برای  طالبان 
نیست.  جهانی  صلح  و  امنیت  سود  به  درازمدت  در   دولت ها 
رشد  که  معتقدند  سیاست شناسان  اتفاق  به  قریب  کثریت  ا
دولت ها  کامی   نا معلول  آسیا،  جنوب  و  خاورمیانه  در  تروریسم 
و  انجام دهند  را  نتوانسته اند وظایف شان  نهاد های دولتی  است. 
گروه های تروریستی، صاحب قلمرو  که  این امر سبب شده است 
کنند.  شوند، تاسیسات تروریستی بسازند و برای دنیا مشکل ایجاد 

بنابراین تضعیف بیشتر دولت ها راه حل نیست. 
که ایتالف ضد داعش باید به آن بپردازد، حمایت  نکته دیگری 
کشورها  از  برخی  پروژه ی دولتی است.  به عنوان یک  تروریسم  از 
به  پاسخ گویی  برای  تروریسم  از  آسیا،  جنوب  و  خاورمیانه  در 
ابزاری  استفاده  استعمار،  زمان  از  مانده  ث  میرا  به  بحران های 
می کنند. به این موضوع بارها در نشست های علمی  و همایش های 
مهار  برای  ترکیه  مثال  به عنوان  است.  شده  اشاره  بین المللی 
کستان برای مهار جدایی طلبی بلوچ ها از  کرد ها و پا جدایی طلبی 

تروریسم استفاده ابزاری می کنند. 
منطقه ای  حریف های  به  زدن  ضربه  برای  عربستان  و  کستان  پا
کستان برای  شان هم از حربه ی تروریسم استفاده می کنند. مثال پا
گروه های  گسترش نفوذ به آسیای میانه،  ناامن سازی افغانستان و 
کشورهای بزرگ دنیا باید عربستان و  تروریستی را میزبانی می کنند. 
کنند تا دست از حمایت تروریسم برای رسیدن به  کستان را وادار  پا
گر به این موضوعات توجه  اهداف سیاسی و استراتژیک، بردارند. ا
کشورهای  بی گناه  شهروندان  از  و  نمی شود  مهار  تروریسم  نشود، 

مختلف قربانی می گیرد. 

یک پارچگی 
نماد قدرت ملی

 فردوس

 ارشاد هنریار

وم مبارزه جهانی لز
با داعش

میان  ملی  روحیه  کمیت  حا و  یک پارچگی 
قدرت  عناصر  از  یکی  کشور،  یک  شهروندان 
پنداشته می شود.  بین الملل  کشورها در عرصه نظام 
سایر  از  برجسته تر  را  عنصر  این  نقش  برخی ها 
مولفه های قدرت مانند منابع طبیعی، قدرت مالی، 
یک  برای  و...  جغرافیا  مساحت  جمعیت،  کثرت 
پیوسته  پویا،  و  کارآمد  دولت های  می دانند.  کشور 
تالش می کنند تا استراتژی ها و راهکارهایی را برای 
میان  همبستگی  تقویت  و  ملی  روحیه ی  بلندبردن 
یک  از  تا  گیرند،  دست  روی  خویش  شهروندان 
از  و  ببرند  سود  قدرت  یک  به عنوان  آن  از  طرف 
تفرقه انگیز  نقشه های  شدن  عملی  از  دیگر  سوی 

کنند. مخالفان در میان شهروندان، جلوگیری 
به عنوان  دور  گذشته  از  نفاق افگنانه  سیاست های 
جنگ  در  برنده  تیغ  یک  و  تاثیر گذار  سالح  یک 
را  کسی  کم تر  دارد.  و  داشته  کاربرد  نرم  های 
»تفرقه  معروف  عبارت  باری  که  کرد  پیدا  می توان 
ادبیات  از  برخاسته  کن«-  حکومت  بینداز، 
به  زدن  دامن  باشد.  نشنیده  را  انگلستان-  سیاسی 
اختالف های قومی و مذهبی در درون ساختارهای 
که  است  سیاست  این  نماد  کلیدی ترین  سیاسی، 

متفاوت  تاریخی  برهه های  در  بسیاری  کشورهای 
از  افغانستان  خورده اند.  را  سیاست  این  فریب 
فریب  بیشترینه  که  است  کشورهایی  معدود  جمله 
سیاست های این چنینی را از سوی مخالفان به ویژه 
است.  خورده  کستان،  پا آی.اس.آی  سازمان 
کمان  حا و  شاهان  درباریان  میان  تفرقه  ایجاد  از 
گروه های  قراردادن رهبران  و رودررو  تا تجهیز  گرفته 
که منجر  گذشته  مختلف قومی و زبانی در سه دهه 
کشور شد؛ همه و همه آثار  به جنگ های داخلی در 

همین رویکرد سیاسی بوده است.
کشورهای واقع شده در  کشورها- به ویژه  در شماری از 
حوزه جغرافیایی خاورمیانه- مانند عراق و سوریه، 
جنگ های  زمینه ساز  نفاق افگنانه،  سیاست های 
که تا امروز پیامدهای آن قابل  مذهبی نیز شده است 
که افغانستان از  لمس است. اما با همه آسیب هایی 
ناحیه جنگ های داخلی دیده است، خوشبختانه 
موفق  کنون  تا  بیرونی  توطیه گران  و  دسیسه سازان 
که  ایدیولوژیک-  و  مذهبی  جنگ  راه اندازی  به 
میان شهروندان  نوع جنگ است-  ک ترین  خطرنا

کشور نشده اند.
از  گزارش هایی  بار  چندین  پسین  سال های  در 
آموزش  برای  کستان  پا استخبارانی  سازمان  تالش 
برای  جنگوی،  لشکر  مانند  گروه هایی  تجهیز  و 
و  اقوام  میان  در  تفرقه  ایجاد  ماموریت  انجام 
و  گزارش ها  این  و  شد  پخش  افغانستان  مذاهب 
که سه سال پیش  گمانه ها، زمانی به یقین مبدل شد 
که در روز عاشورا و در یکی  مسوولیت انفجاری را 
لشکر  شد،  انجام  کابل،  در  عزاداری  مجالس  از 

به منظور  که  رویداد  این  گرفت.  به عهده  جنگوی 
بود،  راه اندازی شده  کشور  تفرقه مذهبی در  ایجاد 
رو به رو شد  میان شهروندان  گسترده  کنش های  وا با 
مختلف  گروه های  کشور  مختلف  گوشه های  در  و 
کرده  قومی، مذهبی و نژادی این رویداد را محکوم 

و یک پارچه در برابر عامالن آن ایستادند.
متعلق  شهروند  هفت  سر  بریدن  و  زابل  رویداد 
تفرقه  ایجاد  برای  تازه ای  نقشه  نیز  هزاره  قوم  به 
اعتراض  شد.  آب  بر  نقش  که  بود  شهروندان  میان 
کشور و نیز در  که در سراسر  گسترده ای  بی پیشینه و 
گرفت، از جهات  کشورهای خارجی شکل  برخی از 

مختلف حایز اهمیت بود. 
بود  هشداری  اعتراض ها  این  نخست  گام  در 
در  تفرقه  ایجاد  پی  در  که  مداخله گر  گروه های  به 
از  به دور  اعتراض  این  در  کشور هستند. شهروندان 
و جغرافیایی دست  و سیاسی  قومی  وابستگی های 
که با وجود همه  به دست هم دادند و نشان دادند 
که در برابر توطیه  تفاوت ها و اختالف ها، در مواقعی 

کنار هم می ایستند. بیرونی قرار بگیرند، در 
کرسی  پایه های  اعتراض ها  این  دوم  گام  در 
متوجه  را  آن ها  آورده،  در  لرزه  به  را  قدرت  اربابان 

کامی« برای شان  کرد و »پارچه نا مسوولیت های شان 
دادند، تا به آنان فرصتی برای بازبینی سیاست ها و 

عمکردهای  شان داده باشند.
کشور  شهروندان  به  اعتراض ها  این  هم  سویی  از 
به  را  صلح خواهانه شان  فریادهای  تا  داد  فرصتی 
گوش جهانیان برسانند و خستگی شان را از جنگ 

و بی عدالتی به نمایش بگذارند.
گرچه نفس رویداد بریده شدن سر هفت شهروند از 
کشور  از شهروندان  تروریستان خشم بسیاری  سوی 
پی  در  که  مدنی  و  ملی  حرکت  اما  بر انگیخت  را 
برای  را  امیدواری هایی  گرفت،  شکل  رویداد  این 
به وجود  کشور  در  شدن  ملت  و  اجتماعی  بیداری 

آورد.
پیغام آور  بی پیشینه  حرکت  این  نهایت  در 
گاهی، صلح خواهی، هم صدایی و همگرایی  خودآ
دشمنان  به  دندان شکن  پاسخ  و  افغانستان  برای 

کشور بود. داخلی و بیرونی 
از فضای  استفاده  با  که  کنون وظیفه دولت است  ا
برای  را  استراتژی هایی  و  راهبردها  گرفته  شکل 
دست  روی  شهروندان  میان  ملی  روحیه  تقویت 
شده  ایجاد  نیم بند  همبستگی  تداوم  برای  و  گرفته 
خواهد  به جا  بسیار  کند.  تالش  شهروندان،  میان 
همبستگی  روز  به عنوان  عقرب  بیستم  روز  که  بود 
کشور  کشور شود، تا همه ساله شهروندان  درج تقویم 
هم سویی  شعار  گرفته  قرار  هم  کنار  در  روز  این  در 
کشور  دشمنان  به  و  سربدهند  عدالت خواهی  و 
که تالش برای جداسازی این ملت،  گوش زد بکنند 

کوبیدن است. آب در هاون 

ACKU



نشست مشورتی اداره ملی حفاظت محیط زیست 
با نهادهای جامعه مدنی

نهاد های جامعه مدنی که براساس دیدگاه ها و گرایش ها و انگاره های 
محیط زیستی در دنیا به وجود آمده اند، بر سه دسته تقسیم می شوند. 

این نهاد ها براساس پالیسی ها و برنامه ریزی های دسته بندی شده 
زیست محیطی که دارند در موقعیت ها و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی 

موضع های قوی و موثری را از خود نشان می دهند. تا جایی که حتا 
می توانند با ابزار فشاری که از سوی افکار عامه در زمینه موضوعات 

گوناگون محیط زیست کسب می کنند سیاستمداری را از قدرت کنار بزنند 
و به اهداف خود دست یابند.

مریم حسینی

که  است  حالی  در  این  و  است  بیماری  نوع   118 از 
پالستیک به مدت طوالنی 500 تا 900 سال در طبیعت 

می ماند وقابلیت بازیافت آن طوالنی و پایین است.
فصل مهاجرت پرندگان 

اداره ملی حفاظت محیط زیست می گوید اکنون فصل 
سمت  به  سایبیریا  از  که  است  پرندگانی  مهاجرت 
است که  افغانستان کشوری  و  می روند  آب های گرم 
در مسیر مهاجرت این پرندگان قرار دارد اما شکاراین 

پرندگان یک چالش جدی درافغانستان است. 
بین المللی  روابط  و  پالیسی  معاون  مدقق،  عبدالولی 
اداره ملی محیط زیست کشور گفت اما دولت تا اکنون 
نتوانسته است یک کارملموس را انجام بدهد که قابل 
حس باشد. قوانین درست شده اند. فرمان های مختلفی 
برای  اما  است.  شده  صادر  ریاست جمهوری  ازارگ 
نهادهای تنفیض قانون این مساله دراولویت قرار ندارد. 
اولویت های کاری برای آن ها مسایل امنیتی است. این 

موضوع قابل درک است.
وی افزود: »این نهاد ها هنوز آن قدر بی کار نشده اند که 
بیایند و روی موضوع شکار پرندگان توجه بکنند. در 
همین جا است که نقش جامعه مدنی بسیار مهم است.« 
افغانستان  می گوید  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
دارد.  دهلیز  سه  مهاجر  پرندگان  برای  طبیعی  به شکل 
مهاجرت  مسیر  در  غربی  و  مرکزی  و  شرقی  دهلیز 
پرندگان قرار دارد. اما از کنارهای دریای آمو گرفته تا 
دره صیاد در کاپیسا و پروان و والیت هرات پرندگان 

با چالش شکار مواجه اند.
به شکل  مهاجر  پرندگان  می گوید  اداره  این 
بی رحمانه ای از سوی مردم شکار می شوند. برای شکار 
این  می گردد.  استفاده  کیمیاوی  مواد  از  پرندگان  این 
مواد با گندم آغشته شده و در دشت و صحرا پاشیده 
به  دانه ها  این  خوردن  با  مهاجر  پرندگان  و  می شوند 

خواب می روند و سپس آن ها به شکل عمده در بازارها 
به فروش می رسند.

نهادهای  نقش  بر  نیز  مورد  این  در  مدقق  عبدالولی 
پرندگان  با شکار غیرقانونی  برای مبارزه  جامعه مدنی 
مهاجر مخصوصا در فصل آمدن این پرندگان به کشور 
آگاهی رسانی  زمینه  این  در  باید  گفت  و  کرد  تاکید 

شود. 
سبز تیره، سبز روشن و سبز تابان 

و  دیدگاه ها  براساس  که  مدنی  جامعه  نهاد های 
به وجود  دنیا  در  محیط زیستی  انگاره های  و  گرایش ها 
نهاد ها  این  می شوند.  تقسیم  دسته  سه  بر  آمده اند، 
شده  دسته بندی  برنامه ریزی های  و  پالیسی ها  براساس 
زیست محیطی که دارند در موقعیت ها و شرایط خاص 
سیاسی و اجتماعی موضع های قوی و موثری را از خود 
نشان می دهند. تا جایی که حتا می توانند با ابزار فشاری 
که از سوی افکار عامه در زمینه موضوعات گوناگون 
محیط زیست کسب می کنند سیاستمداری را از قدرت 
کنار بزنند و به اهداف خود دست یابند. اما موضوعات 
محیط زیستی در افغانستان که با نهادینه نشدن نهادهای 
جامعه مدنیش رو به رو می باشد، موضوعی است که در 

رده بندی پایینی قرار دارد. 
در همین حال، محمدکاظم همایون، کارشناس مسایل 
محیط زیست، قانون شکنی دولتی، نبود اراده سیاسی و 
نبود حمایت دولتی، فقر، کمبود متخصصین، نرخ بلند 
زاد و ولد، افزایش نفوس شهرها دراثر مهاجرت ها از 
و  کرد  مطرح  جدی  چالش  یک  به عنوان  را  روستاها 
گفت این عوامل، اثرات مستقیمی روی محیط زیست 

بر جای می گذارند. 
کاظم  همایون گفت جمعیتی که از روستا ها به شهرها 
یا عوامل دیگر همه و  اقلیم و  تغییر  اثر  یا در  می آیند 

همه بر آلودگی های شهری می افزایند.
دیگر  مثل  مدنی  جامعه  نهادهای  که  کرد  تاکید  وی 
نهادها  این  باید  و  دارند  را  خود  مشکالت  نهادها 
جایگاه خود را در راستای محیط زیست بیابند و بدانند 
این  باید  اما  قالب می خواهند کار کنند.  که در کدام 
نهاد ها ساحه فعالیت های خود را مشخص کنند. روی 
موضوعات محیط زیستی کار کنند نه به صورت عموم. 
زیرا در جهان سه نوع نهاد جامعه مدنی وجود دارد که 

در راستای محیط زیست فعالیت می کنند.
ذاتی  ارزش های  بر  بیشتر  تیره  سبز  نشانه  با  نهاد های 
خود  منافع  که  این  بدون  دارند.  تاکید  محیط زیست 
کار  اخالقی  دستورهای  براساس  بگیرند  نظر  در  را 
و  می دانند  طبیعت  از  جزیی  را  خود  یعنی  می کنند. 

حفاظت از آن را وظیفه خود می دانند. 
سبزهای روشن پاسداری از محیط زیست را مسوولیت 
که  هستند  باور  این  به  نهاد ها  این  می دانند.  فردی 
باید  فرد  هر  نخواهد  چه  و  بخواهد  چه  حکومت 
محیط زیست خود را مدیریت کرده و از آن حفاظت 
کند. اما نهاد های مدنی سبز تابان به تغییرات بنیادی در 

زمینه سیاسی و اجتماعی تاکید می کنند.
از  شبکه ای  که  می دهند  نشان  افغانستان  در  بررسی ها 
نهاد های جامعه مدنی سبز نگر وجود ندارد و نهاد هایی 
که در این زمینه فعالیت دارند، بیشتر به صورت پراکنده 
نتوانسته اند هماهنگی های  و غیرمنسجم هستند و هنوز 
در  چه  محیط زیستی  قوی  موضع گیری  برای  را  الزم 
زمینه آب ها چه در زمینه جنگل ها و حیات وحش و 
نبات و مسایل روزمره مانند تجمع زباله ها در شهرها از 

خود نشان دهند. 
نیز  آگاهی رسانی  بر  نشست  این  در  دیگر  سوی  از 
مطرح  موضوع  این  پیرامون  هم  بحثی  و  شد  تاکید 
گردید که باید آگاهی رسانی در بخش محیط زیست از 
صنف های اول و حتا پیش از آن، از کودکستان ها آغاز 
شود. اما به نظر می آید این مساله، سال های زیادی را در 

بر خواهد گرفت تا به یک بحث عملی تبدیل گردد.
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یک  که  رنگین کمان  زیست  خانه  پارسا  علی  به گفته 
نهاد جامعه مدنی است تالش کرده، تا فصل جدیدی 
رضا کارانه  فعالیت های  در  محیط زیست  درعرصه  را 

به وجود بیاورد. 
آبی  و  سرخ  فازسبز،  سه  در  می گوید  نهاد  این 

فعالیت های زیست محیطی خود را پیش می برد.
در فاز سبز، تاکید بر سرسبزی و ترویج فرهنگ نهال 
بهار صورت می گیرد.  بیشتر در فصل  است که  شانی 
تمرکز  شهری  زباله های  چالش  به  سرخ،  فاز  در 
صورت می گیرد، که تاکید بر حشرهای مردمی  برای 
رضاکارانه  به صورت  شهری  زباله های  جمع آوری 

است.
این نهاد می گوید در فاز سرخ اقدامی  بعدی که انجام 
به عنوان  به پالستیک است. پالستیک  »نه«  شد کمپین 

یکی از چالش های محیط زیستی مطرح است.
 با آن که طبق مسوده شورای وزیران تولید پالستیک 
در کشور منع شده اما هم چنان از آن استفاده می شود. 
و  کشیده  چالش  به  را  پالستیک  از  استفاده  نهاد  این 
در  آن ها  با  و  رفته  شهر  سطح  خبازی های  سراغ  به 
و  داده  آگاهی  پالستیک  از  نکردن  استفاده  مورد 
توصیه کرده است که از خریطه های پارچه ای به جای 

پالستیک استفاده کنند.
 2500 از  بیش  کابل  در  شده  انجام  بررسی های  طبق   
 2 روزانه  این ها  از  کدام  هر  که  دارد  وجود  نانوایی 
کیلو گرام پالستیک را همراه با نان به مشتری ها توزیع 

می کنند.
تالش ها  آبی  فاز  در  می گوید  رنگین کمان  سبز  خانه 
در  و  است  متمرکز  هوا  و  آلودگی های آب  بر  بیشتر 
فصل خزان شروع می شود و مبارزه با آالینده های آب 

و هوا به مردم شناسانده می شود.
بررسی ها نشان می دهند که پالستیک منتقل کننده بیش 

در  ذیدخل  شرکای  کردن  شامل  جهت  نشست  این 
 24 یک شنبه  روز  جهانی  محیط زیست  برنامه های 

عقرب در کابل برگزار گردید.
طبیعی،  میراث های  موضوعات  روی  نشست  این  در 
انواع  فهرست  شده،  حفاظت  ساحات  حیات،  تنوع 
جامعه  نقش  و  شهر نشینی  آن ها،  مدیریت  و  زباله ها 
آگاهی رسانی صحبت  و  نظارت  و  در حفاظت  مدنی 

شد.
منابع ناپایدار طبیعی

میراث های  بخش  سرپرست  ناصری،  جالل الدین 
معلوماتی  در  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  طبیعی 
خطرهای  بیشتر  گفت  کرد،  ارایه  اسالید  روی  که 
تهدید  را  انسان ها  محیط زیست  و  طبیعت  که  بزرگی 
آتش سوزی های  نیست.  انسان ها  کنترول  در  می کند، 
که  هستند  خطرهایی  طوفا ن ها  و  سیالب ها  و  بزرگ 
و  طبیعت  به  را  زیادی  خسارات  وقوع  صورت  در 
این  از  اما جدای  وارد می کنند.  انسان ها  محیط زیست 
بهتر و  استفاده  برای  خطرهای بزرگ، راه های زیادی 

حفاظت از طبیعت وجود دارد.
وی گفت: »استفاده ازاصول انشکاف پایدار، مدیریت 
و نظارت منابع طبیعی، افزایش آگاهی عامه، آموزش 
متخصصین منابع طبیعی، استفاده از تکنالوژی های موثر 
و دوست طبیعت و تطبیق و نظارت روند ارزیابی اثرات 

زیست محیطی را باید در نظر گرفت.«
از خطرهایی است  »افزایش جمعیت یکی  افزود:  وی 
و  می دهد  قرار  خود  تهدید  مورد  را  طبیعی  منابع  که 
اگرما از طبیعت استفاده های درست صورت ندهیم نه 
منابع طبیعی  با کمبود  نیز  آینده  نسل های  بلکه  ما  تنها 

مواجه خواهیم شد. زیرا این منایع ناپایدار هستند.«
کمپاین »نه« به پالستیک 

گفت  نشست  این  در  رنگین کمان  نهاد  از  پارسا  علی 
حوزه محیط زیست که شاید به اندازه امنیت و سیاست 
وی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کم تر  است  مهم 
نفر  هزار  چندین  ما  کشور  در  است  »ممکن  گفت: 
شورشی وجود داشته باشد و به ما آسیب رسانده باشد، 
اما ما در حوزه محیط زیست با یک پدیده دیگر مواجه 
با چند  نفر  هزار  به جای چند  ما  هستیم. دراین حوزه 
میلیون نفر طرف هستیم که به نحوی در محیط زیست 

تاثیر گذار هستند.« 
نمی تواند  محیط زیست  به  دررابطه  »انسان  افزود:  وی 
نقش خنثی داشته باشد. نقش ما یا مثبت است یا منفی. 
یا نقش ما سازنده و مفید است و یا مخرب. و باید جای 
خود را با این نقش مشخص کنیم که این طرف خط 

هستیم یا آن طرف خط.«
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دانشجویان
محور تغییر و تحول

)به مناسبت روز جهانی دانشجو(
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سراغ  می توان  را  کشوری  کم تر  اصوال  است.  گرفته 
گرفت که در آن تحوالت سیاسی و اجتماعی رخ داده 
باشد و نقش تاثیرگذار تشکالت دانشجویی و دانشگاهی 
دانشجویان  همواره  مشابه  جریانات  در  معموال  ندید.  را 
از اهداف  اصلی سرکوبی حکومت ها بوده اند. این نکته 
نشان می دهد که دانشجویان همواره بیشترین تاثیرگذاری 

را نیز در هدایت و شدت این جریانات داشته اند.
ارجنتاین، زمانی که حکومت  در سرکوب های دهه 70 
می پرداخت،  معترضان  سرکوب  به  ارتش  کمک  با 
شکنجه،  از  پس  را  پولی تخنیک  دانشگاه  دانشجویان 
اقیانوس  در  سپس  و  می کردند  هواپیما  بر  سوار  برهنه 
آتالنتیک پرتاب می کردند. بسیاری از جوانان ارجنتاینی 
در این جریان مفقود شدند. مادران شجاع این جوانان با 
بسر کردن روسری های سفید که نام فرزندان مفقودشان 
را بر آن ها نوشته بودند هر پنج شنبه در مکانی به نام »پالزا 
دومایو« گرد هم می آمدند. این مادران به نام مادران پالزا 
دومایو شناخته می شوند. آن ها هنوز هم هر پنج شنبه در 
از  شدن  آگاه  خواستار  و  می آیند  هم  گرد  مکان  این 

سرنوشت فرزندان شان هستند.
تاریخچه جنبش های دانشجویی در افغانستان

افغانستان را  بتوان سابقه جنبش های دانشجویی در  شاید 
را  جنبش  این  اولیه  هسته  داد.  نسبت   1337 سال های  به 
دانشگاه ها  و  دولتی  مدارس  تحصیل کردگان  و  اساتید 
افرادی همچون  به  بین آنان می توان  شکل می دادند. در 
داکتر غالم محمد نیازی، رییس دانشکده الیهات دانشگاه 
کابل و استاد برهان الدین ربانی، استاد سید محمد موسی 
توانا و پروفیسور صبغت اهلل مجددی و منهاج الدین گهیج 

اشاره کرد.
این افراد تا حد زیادی متاثر از فعالیت های سیاسی و دینی 
اولیه  سال های  همان  در  بودند.  قاهره  اخوان المسلمین 
تاسیس جنبش دانشجویان )1338 خورشیدی( اختالفات 
شدیدی میان جنبش و حکومت به وجود آمد که منجر 
که  شد  مجبور  جنبش  و  شد  زیادی  افراد  بازداشت  به 

به صورت نیمه مخفی به فعالیت های خود ادامه دهد.
البته بین جنبش دانشجویان افغانستان و جنبش دانشجویی 
وجود  عمیقی  و  سازمانی  روابط  کشورها  سایر  در 
در  دانشجویی  جنبش  آمد،  که  طور  همان  اما  نداشت، 
مصر  در  دانشجویی  جنبش  به  متمایل  بیشتر  افغانستان 

)اخوان المسلمین( بود.
اعالمیه هایی  پخش  با   1344 سال  در  دانشجویان  جنبش 
علنا  سال  این  در  آن ها  شد.  شروع  جهاد  نام شب نامه  با 
1972م  تا  1965م  سال های  و  زدند  تظاهرات  به  دست 
به  دانشجو  قدر  این  حال  به  تا  که  کابل  دانشگاه  در 
گسترده  فعالیت های  سال های  به  تبدیل  بود  ندیده  خود 
جنگ  به هنگام  دانشجویان  شد.  دانشجویی  پر شور  و 
هم چنین  صهیونیسم،  علیه  اسراییل  و  اعراب  شش روزه 

ضد  بر  و  ویتنام  در  امریکا  جنگ طلبی  سیاست  علیه 
می زنند  تظاهرات  به  دست  حاکم  دولت های  امتیازات 
را  به ویژه داوود خان  بزرگان قومی، شاه و  به شدت،  و 
زیر سوال می بردند. جنبش دانشجویان به شدت مخالف 
کمونیست ها بودند و صحنه دانشگاه کابل در آن سال ها 
پر از درگیری های خونین با مایوییست ها و کمونیست ها 
تاخیری طوالنی  با  اسالم گرا که  دانشجویی  بود. جنبش 
نفوذشان  شدند،  کار  به  دست  کمونیست ها  به  نسبت 
 1970( سال  دانشگاهی  انتخابات  در  و  می یابد  گسترش 

)1349 حایز اکثریت می شوند.
در محدوده سال های 1970 تا 1976 دانشجویان مسلمان 
رهبران  و  می زنند  بیشتری  اعتراض  به  دست  کابل  در 
دانشجویی در تظاهراتی که بر پا می شود شناخته می شوند.

گر چه در جنبش دو نوع نگرش تندرو و میانه رو وجود 
هم  رودرروی  نگرش  دو  این   1976 سال  در  داشت، 
از سال 1976  دانشجویان  قرار می گیرند و عمال جنبش 
که  می شوند  تبدیل  احزابی  به  میالدی   80 دهه  اوایل  تا 
عهده  به  دانشگاه  اساتید  و  دانشجویان  را  آن ها  رهبری 
نیروهای  و  نیروهای شوروی سابق  با  مبارزه  دارند و در 

دولتی سهم عمده ای را به عهده می گیرند.
جنبش های  فعالیت های  امروز  می رسد  به نظر  هرچند 
و  ندارد  را  خود  سابق  روی  و  رنگ  دیگر  دانشجویی 
اما شاید  باشد،  از دست داده  را  تاثیرگذاری سابق خود 
گذشته  هفته  مظاهره  در  را  دانشجو  قشر  ردپای  بتوان 
سراغ گرفت. حضور دانشجویان، اساتید دانشگاه و قشر 
و  انگیزه  ایجاد  در شکل دهی،  فرهنگی  و  تحصیل کرده 
هدایت این مظاهره مردمی  نقش ملموس و قابل توجهی 
که  است  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  آنچه  داشت. 
دانشجویان باید در فعالیت های سیاسی- اجتماعی خود از 
نقش اصلی خود خارج نشوند. در این مورد باید موارد 

زیر را مورد توجه قرار داد: 
اول:

این که معموال برخی حکومت ها سعی می کنند با القای 
را  دانشجو  نقش  و  دانشگاه  که  دانشجویان  به  نکته  این 
صرفا فعالیت های علمی  می تواند معنا ببخشد، آن ها را از 
دخالت های تاثیرگذار در مسایل مهم و حساس اجتماعی 
دور نگه دارند تا در پناه این حاشیه امن خود نیز از هجمه 

اعتراضات دانشجویی در امان بمانند.
دوم:

فعالیت های  و  بازی ها  ابزار  مورد  دانشجویان  معموال 
سیاسی احزاب قرار می گیرند. دانشجویان باید دقت داشته 
باشند که به دلیل شرایط سنی خاص شان، پایگاه اجتماعی 
که به دلیل دانشجو بودن پیدا کرده اند و انرژی هیجانی و 
شناختی موجود در خود بهترین منبع نیروی انسانی برای 
فعالیت های سیاسی محسوب می شوند. همین دالیل باعث 
می شود جریانات سیاسی بخواهند از دانشجویان به عنوان 
سیاسی  دانشجوی  اگر  کنند.  استفاده  خود  نظام  پیاده 
ناظر سیاسی– اجتماعی خارج  و  آگاه  نقش  از  بخواهد 
دست  ابزار  قدرت  عرصه  به  شدن  وارد  طمع  به  و  شود 
سیاست بازان قرار گیرد خود بیشترین خطر را برای جامعه 

خواهد داشت.
سوم: 

دانشجویان همواره باید سعی کنند به عنوان تصمیم سازان 
جامعه  و  خود  صنف  خاص  نیازمندی های  اجتماعی 
بدنه  به  را  آن  مدنی  روش های  از  و  دهند  تشخیص  را 
فعالیت های  با  امر  این  منتقل کنند.  تصمیم گیر حکومت 
تشکیالتی قدرتمند و اثربخش و شکل دادن تشکل های 
متاسفانه  است.  امکان پذیر  اجتماعی  و  فرهنگی  صنفی، 
در  شدن  وارد  از  زیادی  حد  تا  دانشجویان  امروزه 
فاصله  سیاسی اجتماعی  آگاهی بخش  فعالیت های 
کشور  امور  جزیی ترین  از  حتا  مواردی  در  و  گرفته اند 

خود نیز غافلند.
بین مردم تعیین کننده موضوع  همان طور که رسانه ها در 
انجام  با  نیز  دانشجویان  باشد  می تواند  گفتگو  و  فکر 
در  اجتماعی  سیاسی  منسجم  و  تشکیالتی  فعالیت های 
دولت  تصمیمات  تعیین کننده  می توانند  دانشگاه  محیط 
باید  دولت  و  کند  تصمیم سازی  باید  دانشجو  باشند. 
تصمیمات  بر  باید  دانشجو  آن  از  پس  تصمیم گیری. 
گرفته نظارت و مراقبت داشته باشد. هر چند در ساختار 
است،  شده  گذاشته  پارلمان  عهده  بر  نقش  این  رسمی  
می توانند  دانشجویان  جمله  از  اجتماعی،  تشکل های  اما 
به عنوان بدنه های اجتماعی این نقش را ایفا کنند. لزوم و 
اهمیت این نقش با توجه به ضعف های جدی پارلمان در 

کشور ما بیش از پیش خود را نشان می دهد.

را  جامعه  قشرهای  فعال ترین  از  یکی  دانشجویان 
و  تحوالت  از  بسیاری  منشای  معموال  و  می دهند  شکل 
در  را  دانشجویان  ردپای  بوده اند.  جوامع  در  تغییرات 
غالب انقالب ها، اعتراض ها و حرکت های مدنی جوامع 
است  دانشجو  جهانی  روز  نوامبر   17 کرد.  پیدا  می توان 
این  بدانند.  را  تولد خود  روز  داستان  باید  دانشجویان  و 
حداقل کاری است که می توان به مناسبت این روز انجام 
داد. یاد کردن از دانشجویانی که در بسیاری از زمینه ها 
مشابه ما بودند، اما توانستند تاثیرگذاری خاصی در تاریخ 

کشور، منطقه و جهان اطراف شان بگذارند.
داستان تولد روز جهانی دانشجو

در نوامبر 1939 در گوشه ای از جهان روز خاک سپاری 
نیروهای  توسط  که  بود  چک  اهل  دانشجوی  یک 
 9 سال  همان  نوامبر   17 در  بود.  رسیده  قتل  به  فاشیست 
دانشجوی دیگر نیز که در تظاهرات مراسم خاک سپاری 
شدند  اعدام  نظامیان  توسط  داشتند  حضور  دانشجو  این 
خوابگاه  به  حمله  در  که  دیگر  دانشجوی   1200 و 
نظامی  بازداشتگاه  به  بودند،  شده  بازداشت  دانشجویان 

 نازی ها منتقل شدند.
این گونه شد که روز 17 نوامبر در تاریخ جهان به عنوان 
آن  در  که  روزی  گرفت؛  نام  دانشجو  جهانی  روز 
خاک  به  نازیسم  نیروهای  به دست  بی گناه  دانشجویان 
پس  جهان  سراسر  دانشجویان  شدند.  کشیده  خون  و 
جهانی  مجمع  در  خویش  گردهمایی  در  واقعه  این  از 
به عنوان  را  روز  این  لندن  در  در سال 1941  دانشجویان 
روز جهانی دانشجو نام نهادند و از آن روز هر سال، در 
دانشگاه های  در  دانشجویان  علیه  خشونت  به  اعتراض 
این  البته  می شود.  مراسمی  برپا  جهان  کشور های  بیشتر 
روز در بسیاری از کشورها که خود حکومتی خودکامه 
نشده است و  به رسمیت شناخته  دارند  و دیکتاتورگونه 
هرگونه رفتاری در این راستا به شدت سرکوب می شود.

ماجرای روز جهانی دانشجو دقیقا از آنجا آغاز شد که ژان 
دانشگاه  داروسازی  دانشکده  24 ساله  دانشجوی  اوپلتال 
در  دانشجویان  نازیسم  ضد  راهپیمایی  در  پراگ  چارلز 
28 اکتوبر 1339 توسط نیروهای نظامی  به شدت مجروح 
شد و پس از گذشت دو هفته بر اثر جراحات وارده در 
در  که  وی  خاک سپاری  مراسم  سپرد.  جان  نوامبر   11
فاشیستی  ضد  تظاهرات  به  خود  شد  برگزار  نوامبر   15
دیگری بدل شد. به همین خاطر کنستانتین نوراث نماینده 
نازی ها در پراگ برای پایان دادن به این تظاهرات دستور 
آن ها  رهبران  بازداشت  و  دانشجویان  خوابگاه  به  حمله 
دانشجویان  خوابگاه  به  یورش  با  نظامیان  کرد.  را صادر 
1200 دانشجو را بازداشت و به بازداشتگاه نازی ها منتقل 
کردند. 9 نفر از رهبران دانشجویان را نیز بالفاصله اعدام 

کردند.
جنبش های مشابه دانشجویی نیز در غالب کشورها صورت 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

ناراضی، مخالفین سیاسی، طالبان  برادران 
تروریست ها  اصلی  واقعیت  همان  یا 
افکار  تاثیر  زیر  دوره  یک  افغانستان  در 
و  چامسکی  نوام  انارشیستی  عقاید  و 
برای  عالقه ای  اصال  پرودون  و  تولستوی 
می گفتند  آن ها  نداشتند.  ساختن  دولت 
دود  هم  توده  و  است  دین  افیون  دولت 
این  شدند  متوجه  تازگی ها  ولی  افیون. 
به  را  آدم  نبوده،  بدی  چیز  هم  افیون 
می کند.  کوک  را  کیف  و  می برد  خلسه 
در  که  شدند  آن  فکر  به  خاطر  همین  به 
دارند  همان سوراخ سمبه هایی که حضور 
باالخره یک  بزنند.  به دولت سازی  دست 
تعداد زیادشان در یک منطقه جمع شدند 
تا  گذاشتند  هم  روی  را  خود  مغز های  و 
به اندازه مغز یک آدم معمولی شد و بعد 
به فکر ساختن دولت شدند. یکی از آنان 
که یک نخود مغز بیشتر از دیگران داشت، 
در  چیز  مهم ترین  عزیز  اندیواالن  گفت 
شاروالی  نرخ نامه  دولت  یک  ساختن 
را  شاروالی  نرخ نامه  اول  بیایید  بنا  است. 
با  بنا  شود.  تکمیل  ما  دولت  که  بسازیم 
که  اقتصادی  متخصص  چند  از  استفاده 
این  بین التروریسم داشتند  اقتصاد  دکترای 
نرخ نامه را ساخته و در مناطق تحت نفوذ 

خود به اجرا گذاشتند. 
امارت  نرخ نامه  دارنده  دولت  نرخ نامه 

اسالمی طالبان 
گوسفند  گوشت  کیلو  یک  قیمت  الف: 
 80 طالب  برادران  برای   300 مردم  برای 
دولت دارای  مناطق  رایج  )پول  طالبی 

نرخ نامه امارت اسالمی( 
رومی  بادنجان  کیلو  یک  قیمت  ب: 
به دلیل این که داخل اش صلیب دارد، برای 
 10 مردم  برای  و  رایگان  طالب  برادران 

طالبی.
به  سر  اصالح  برای  سلمانی  فی  نرخ  ج: 
سبک طالبی 10 طالبی و به سبک کافری 
سلمان  که  در صورتی  شدید.  دره  پانزده 
زد  دست  مشتری  ریش  به  اشتباهی  حتی 

خدا به دادش برسد. 
بریدن  برای  اگر  چاقو  کردن  تیز  نرخ  د: 
سر باشد 10 طالبی ولی اگر برای پوست 
کردن  قطعه  قطعه  و  پیاز  و  کچالو  کردن 

گوشت باشد 80 طالبی. 
ه: نرخ یک لیتر تیل پطرول اگر قرار بود با 
آن کسی را بسوزانند، 20 طالبی، اگر برای 
موتر سایکل اندیواالن طالب بود 25 طالبی 
و اگر برای موتر های مردم بود 90 طالبی. 
دولت  دکان داران  تمام  نرخ  این  بر اساس 
نرخ نامه دار امارت طالبی موظف اند از این 

نرخ نامه استفاده کنند. 

نرخ نامه
به سبک طالبی 

سید روح اهلل رضوانی
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چهارم: 
تاثیر  تحت  غالبا  دانشجویان  متاسفانه 
فعالیت های  کشور،  سیاست  زده  فضای 
فراعلمی  خود را تنها به فعالیت های سیاسی 
به  جای  ما  دانشجویان  ساخته اند.  محدود 
به  بیشتر  سیاسی  تشکل های  دادن  شکل 
و  اجتماعی  تشکل های  دادن  شکل  سمت 
ما  جامعه  بنیادی  مشکل  باشند.  فرهنگی 
کاستی های اجتماعی و فرهنگی  ضعف ها و 
انرژی اش  نیز  دانشجو  است  بهتر  و  است 
تشکل های  کند.  هزینه  بعد  دو  این  در  را 
اقشار  از  حمایت  هم چون  انسان دوستانه ای 
بایسته های  محیط زیست،  جامعه،  خاص 
علمی  تشکل های  شهرنشینی،  فرهنگ 
کشور را در   فرارشته ای و بین رشته ای می تواند 
این  رشد چندبعدی جامعه سرعت بخشد. 
در  بیشتر  سیاسی  آفت های  از  هم  عرصه ها 
گیرتری  امان است و هم نتایج ماندگارتر و فرا
به لحاظ زمانی و مکانی خواهد داشت. البته 
باید تشکل هایی هم در عرصه سیاست باقی 

بمانند اما نباید همه متمرکز سیاست شوند.
پنجم:

فاقد  کشور  دانشگاه های  فضای  متاسفانه 

گفته است  یک مقام دولت یمن به خبرگزاری ها 
عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری در تبعید 
که  عدن  بندر  به  سعودی  عربستان  از  کشور  آن 
بازگشته  است،  هوادارانش  دست  در  آن  کنترل 

است.
عقرب،   ۲۶ او  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کاخ  به  مستقیما  هواپیمایش  فرود  از  پس 
رفته  یمن  جنوبی  شهر  این  در  ریاست جمهوری 
»تعز«،  استان  بازپس گیری  عملیات  بر  تا  است 
کند«. تعز در دست شورشیان حوثی و  »نظارت 
آن  کنترول  برای  عملیات  است.  آن ها  متحدان 
گذشته آغاز  توسط نیروهای هوادار هادی از روز 

شده است.
آقای هادی همزمان با تشدید بحران و نبردهای 
کرده و به ریاض،  داخلی در یمن، عدن را ترک 

پایتخت عربستان سعودی رفته بود.
او  دولت  هم پیمانان  مهم ترین  از  عربستان 
کشور  آن  رهبری  به  ایتالفی  می رود.  شمار  به 
و  حوثی  شورشیان  علیه  یمن  در  را  تی  حمال
علی  نظامی  هواداران  جمله  از  آن ها،  متحدان 
انجام  اسبق،  رییس جمهوری  صالح،  عبداهلل 

رییس جمهور  تایم،  تودی   روزنامه  گزارش  به 
نشست  نتایج  درباره  خبری  نشست  در  ترکیه 
این  در  کنندگان  شرکت  همه  گفت:    20 جی 
راسخی درباره جنگ  و  مواضع محکم  نشست 
نباید  که  کردند  کرده و توافق  با تروریزیم اعالم 
شود.  بندی  ترجیح  تروریسم  علیه  جنگ  در 
و  نژاد  ملیت،  مذهب،  یک  به  متعلق  تروریزیم 
دادن  ارتباط  گونه  هر  نیست.  خاصی  کشور  یا 

»دیوید  سی ان ان،  تلویزیونی  شبکه  گزار   به 
مجلس  در  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون« 
هزار  یک  بریتانیا،  گفت  این  کشور  نمایندگان 
داعش  با  مقابله  برای  دیگر  جاسوس  نهصد  و 

استخدام می کند.
گروه بیست  وی درباره حوادث پاریس و نشست 
گروه تروریستی  بر ضرورت اتخاد اقداماتی علیه 

کرد. کید  داعش در سوریه تا
برای  ریزی  برنامه  از  کامرون 
پذیرفتن بیست هزار نفر از آوارگان 
که در اردوگاه های آوارگان  سوری 

به ثبت رسیده اند، خبر داد.
مجلس  جلسه  در  کامرون  دیوید 
عوام در خصوص حوادث پاریس 
با  فقط  گفت   20 گروه  نشست  و 
حمالت هوایی نمی توانیم داعش 

نخست وزیر  سی بی سی،  خبرگزاری  گزارش  به 
تعداد  می گوید  رسیده  قدرت  به  تازه  که  کانادا 
کشور در عراق افزایش می یابد.   مربیان نظامی این 
کانادایی»سی بی سی«،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  گفته  کانادا به خبرنگاران  نخست وزیر جدید 
کشور در عراق افزایش  تعداد مربیان نظامی این 

می یابد.
کنون 69 مربی نظامی در عراق دارد  کانادا هم ا
با  نبرد  در  عراقی  نیروهای  آموزش  به  مشغول  که 

داعش هستند.
گفت: »ما به طور  »جاستین ترودو« روز سه شنبه 
مشخص در طول مبارزات انتخاباتی این موضوع 
متحدانم  به  بارها  من  و  بودیم  شده  متعهد  را 
اقدامات  آموزش  موضوع  در  ما  که  شدم  متعهد 
مربیان  اینکه  یعنی  این  و  کرد  خواهیم  بیشتری 

نظامی بیشتری از 69 مربی خواهیم داشت«.
خیلی  ما  که  است  چیزی  »آموزش  افزود:  وی 
در  می خواهیم  ما  و  می دهیم  انجام  خوب 
دیگر  تا  باشیم  کمک کننده  بسیار  موضوع  این 
اعضای ایتالف از این موضوع اطمینان حاصل 
کانادا نقش خود را در جنگ با داعش  که  یابند 

انجام می دهد«.

دوشنبه  روز  فرانسه،  نخست وزیر  فالس  مانویل 
16 25 عقرب نسبت به احتمال حمالت جدید 
هشدار  آینده  هفته های  و  روزها  در  کشور  علیه 

داد.
کرد  کید  تا فالس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورش برای مدت طوالنی در زیر سایه این  که 

تهدیدها  به سر خواهد برد.
سوریه  در  پاریس،  حمالت  که  گفت  فالس 
آن ها  که  کرد  فاش  وی  بود.  شده  طرح ریزی 
تی در حال طرح ریزی است  می دانستند حمال
بلکه در  فرانسه  تنها علیه  نه  و حمالت دیگری 

دیگر مناطق اروپا در حال پی ریزی است.
جنگنده های  حمالت  از  او  حال  همین  در 
فرانسه در روز یک شنبه علیه مواضع داعش در 

سوریه خبر داد.

کم  حا روح  است.  فرهنگی  علمی  و  نشاط 
جامعه  در  آنچه  همانند  دانشگاه ها  کثر  ا در 
جربان دارد، افسردگی، اضطراب و خشونت 
زندگی  محیط  باید  دانشجویان  است. 
افسردگی نجات دهند  این  از  را  علمی  خود 
به وجود  دانشگاه ها  در  علمی  را  نشاط  و 
چندبعدی  زندگی  مهارت  و  آموزش  آورند. 
برای دانشجو یک ضرورت است. دانشجو 
باید یاد بگیرد جدای از رشته تحصیلی اش 
فرهنگی  اجتماعی،  گاهی های  آ می باید 
با  مهم  این  دهد.  شکل  نیز  را  سیاسی اش  و 
فرهنگی  امور  بخش  فعالیت  و  شکل گیری 
وزارت  در  دانشجویی  تشکل های  و 
و  است  دست یابی  قابل  عالی  تحصیالت 
گرفتن تسهیالت الزم  دانشجویان نیز باید بر 
ابعاد  این  در  بدنه خود  نمودن  فعال  جهت 
از  بسیاری  به نظر می رسد حتا  ورزند.  اصرار 
جهانی  روز  نمی دانند  حتا  ما  دانشجویان 
دانشجو چه زمانی است. چه رسد به این که 
دلیل و مناسبتش را بدانند. مانند بسیاری از 
کی است  که حتا نمی دانیم روز تولدمان  ما 
و  می کنیم  فراموش  معموال  را  روز  این  یا  و 

بی اهمیتش می دانیم.

می دهند.
که  هستند  برخوردار  تهران  حمایت  از  حوثی ها 

کرده است. بارها از حمالت عربستان انتقاد 
میان  تنش ها  تازه  دور  اصلی  موارد  از  یکی  یمن 

ریاض و تهران توصیف می شود.
آقای هادی پیش از این نیز به یمن بازگشته بود، 
به عدن، عمده  موقتی  نهایت جز سفری  اما در 

گذراند. این زمان را در عربستان 
سازمان ملل متحد می گوید بیش از ۵ هزار نفر در 
درگیری ها و نبردهای داخلی یمن، از زمان آغاز 
کشته  گذشته،  بهار  در  عربی  ایتالف  حمالت 

شده اند.

به  توهین  خاص،  مذهب  یک  به  تروریسم 
پیروان آن مذهب خواهد بود.

می خواهند  که  آن هایی  کرد:  اضافه  اردوغان 
مساله ترور را به پناهجویان ربط دهند، در واقع 
سلب  خود  از  را  مسوولیت  که  می کنند  تالش 
کشور همسایه سوریه روابط  کنند. ترکیه به عنوان 
که از بحران موجود  نزدیکی با سوری هایی دارد 
کشورمان میزبان  کشور رنج می برد. ما در  در این 
ما  هستیم.  سوری  هزار   پنج صد  و  میلیون  دو 
مرزهای خود را به روی این افراد بدون توجه به 
کرده ایم. این یک وظیفه  باورها و اعتقادشان باز 
بشردوستانه است. البته بحران پناهجویان آنقدر 
کشور به تنهایی نمی تواند  که یک  بزرگ است 

از عهده آن بر آید.
خود  جنگ  ترکیه  حالی که  در  گفت:  اردوغان 
عنوان  به  می دهد،  ادامه  تروریسیم  علیه  را 
سایر  با  دموکراتیک  اتحاد  حزب  و  مردم  مدافع 

گروه های دهشت افگن نیز خواهد جنگید.

را  سوریه  آزاد  ارتش  کامرون  دهیم.   شکست  را 
کرد  کید  تا و  کشور دانست  این  آینده  از  بخشی 
گروه بردارد. روسیه باید دست از حمالت به این 
تروریستی  گروه  کرد  کید  تا کامرون  همچنان 
گفت  او  کشد.   می  نیز  را  مسلمانان  داعش 
سوریه  در  غیرنظامیان  از  حمایت  در  کشورش 

مصمم است.

دانشجویان...
گشت عبد ربه منصور هادی از تبعید به عدن  باز

اردوغان: حمله به داعش نباید تاثیری بر سیاست 
پناهجویان بگذارد 

ویس استخباراتی بریتانیا به صورت جدی با  سر
زه می کند وریسم مبار تر

کانادا در  مشاوران نظامی 
عراق افزایش می یابد

فرانسه: حمالت پاریس از 
ح ریزی شده است سوریه طر

دعوت به داوطلبی

ریاست ح م سالنگ ها وزارت فواید عامه به یک مقدار توت، چارمغز، 
آب معدنی، خرما و بسکیت ضرورت دارد.

NCB/28/MOPW شماره دعوت نامه
وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد 
نموده  ک  اشترا جنس  قلم  پنج  تعداد  داخلی  باز  داوطلبی  پروسه  در  تا 
که در مقابل  به لسان دری  را مطابق شرط نامه  آفرهای سربسته خویش 
پرداخت مبلغ )1000( افغانی پول غیرقابل برگشت به دست می آورند طبق 
قانون و طرزالعمل تدارکات عامه بعد از تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( 
یوم ارایه نمایند وصول شرط نامه و تسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل 
که آخرین معیاد ضرب العجل تسلیم آفرها می باشد صورت می گیرد  از ظهر 
آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود تضمین آفر مبلغ )303426( 

گرنتی بانکی اخذ می گردد. افغانی 
کاری و سرمایه می باشد. شرایط اهلیت داشتن جواز. تجربه 

و  اجناس  داوطلبی  اجناس. مدیریت عمومی  داوطلبی  آدرس مدیریت 
واقع  عامه  فواید  وزارت  تدارکات  ریاست  قراردادها.  آمریت  پرزه جات. 

ک دوم منزل دوم. مکروریان اول بال
با احترام

کتر انجنیر احمدشاه »وحید« دا
معین ساختمان و ح م زیربناهای ترانسپورتی
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کری، وزیر امور خارجه امریکا، در سفرش  جان 
اعمال شده  فشارهای  که  کرد  اعالم  پاریس  به 
به  و  گذشته  هفته های  طی  داعش  گروه  علیه 
گروه از  ویژه پس از عقب نشینی های اخیر این 
برخی مواضع اش در سوریه و عراق به ثمر نشسته 
اند. پیش از ورود به پاریس، وزیر امور خارجه 
که او را در  گفتگو با برخی خبرنگاران  امریکا در 
کید نمود  کردند تا سفرش به فرانسه همراهی می 
قدرت  انتقال سیاسی  آغاز  آستانه  در  که سوریه 
روی  آینده  های  هفته  طی  اتفاق  این  و  است 

خواهد داد.
از  پس  روز  چهار  که  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
وارد  عقرب   22 جمعه  خونین  سوءقصدهای 
پاریس شده است در مالقات با مقامات فرانسه 
گروه  کشور در نبرد با  از همکاری های فزاینده دو 

کرد.  داعش پشتیبانی 
کری در پایان مالقات اش با فرانسوا اوالند،  جان 
کشور  دو  که  گفت  فرانسه،  رییس جمهوری 
گروه  برای افزایش تالش ها و اقدام هایشان علیه 
داعش همکاری شان را در همه زمینه ها افزایش 

می دهند. 

کشورهای  واشنگتن برای دفاع از امنیت دریایی 
مبلغ  جنوبی  چین  دریای  در  آسیا  جنوب شرق 
این کشورها  به  را  مالی  کمک  دالر  میلیون   ۲۵۹

اختصاص داد. 
سفید  کاخ  پرس،  فرانس  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری  اوباما«  ک  »بارا سفر  با  همزمان 
نشست  در  شرکت  برای  فیلیپین  به  امریکا 
آسیا–  کشورهای  اقتصادی  همکاری های 
که مبلغ ۲۵۹ میلیون  کرد  پسیفیک )اِپک( اعالم 
دالر را برای تامین امنیت دریایی متحدان خود 

کرد، هواپیمای  سازمان امنیت فدرال روسیه تایید 
مسافربری روسیه بر فراز صحرای سینا بر اثر انفجار 
اقدام  یک  هواپیما  سقوط  و  کرده  سقوط  بمب 
تروریستی بوده است.   مدیر هیات امنیت ملی 
از مواد منفجره در الشه  کرد آثاری  روسیه اعالم 
هواپیما پیدا شده و انفجار ناشی از بمبی با وزن 

کیلوگرم در داخل هواپیما بوده است. سه 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه نیز در پی 
کشور دستور  اعالم این خبر به نیروهای ویژه این 
این  مسافربری  هواپیمای  سقوط  عامالن  تا  داد 
بازداشت  و  شناسایی  را  سینا  صحرای  در  کشور 

کنند.
مواد  آثار  اینکه  بیان  با  روسیه  امنیتی  سرویس 
کرده این  منفجره در بین الشه هواپیمای سقوط 

که از شهر راولپندی به سمت  کستانی  یک قطار پا
به  بود،  حرکت  در  بلوچستان  ایالت  مرکز  کویته 
کار افتادن بریک در منطقه بوالن، دچار  دلیل از 
کشته و بیش از 100  که بر اثر آن 20 نقر  سانحه شد 
کستان  گزارش رسانه های پا تن زخمی شدند. به 
 2 و  خارج  ریل  از  کسپرس  ا جعفر  قطار  گن  وا  4
که بر اثر آن راننده  گن پر از مسافر سرنگون شد  وا
دست  از  را  خود  جان  دم  در  پولیس   2 و  قطار 

دادند.
شهر  بیمارستان های  تمام  در  حادثه  این  از  بعد 
نیروهای  و  شده  اعالم  العاده  فوق  وضع  کویته 
آسیب  مسافران  به  رسانی  امداد  مشغول  کمکی 

 25 دوشنبه  روز  گون،  پنتا امریکا،  دفاع  وزارت 
کرد قراردادی به ارزش یک میلیارد  عقرب اعالم 
و ۲۹۰ میلیون دالر برای فروش بمب های هوشمند 
سوی  از  سعودی،  عربستان  به  هدایت پذیر  یا 

وزارت خارجه امریکا تایید شده است.
گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس همکاری های  به 
که مسوولیت تسهیل قراردادهای  گون  امنیتی پنتا
عهده  به  را  خارجی  کشورهای  به  سالح  فروش 
که  کنگره اطالع داد  دارد، هم چنین روز جمعه به 

کرده است. وزارت خارجه این قرارداد را تایید 
این  دارند  فرصت  روز   ۳۰ امریکا  قانون گذاران 

فرانسه  رییس جمهوری  که  داشت  اظهار  کری، 
امریکایی  همتای  با  مالقات  برای  آینده  هفته 
خواهد  واشنگتن  عازم  اوباما،  بارک  اش، 
با  حال  عین  در  فرانسه  رییس جمهوری  شد. 
رییس جمهوری روسیه، والدیمیر پوتین، نیز طی 

کرد.  گفتگو خواهد  هفته آینده مالقات و 
راندن  عقب  برای  فزاینده  عزم  بر  کری  آقای 
باید  پس  این  از  که  افزود  و  کرد  کید  تا داعش 
گروه را هدف قرار داد. او تصریح نمود  قلب این 
که ایاالت متحد امریکا قصد دارد تالش بیشتری 
کنترل مرزها انجام و تبادل اطالعات با  در زمینه 

فرانسه را نیز افزایش بدهد. 
گروه داعش  که فشارها بر  کرد  کید  کری تا جان 
طی هفته های آینده و برای شکست دادن این 
اضافه  کری  جان  یافت.  خواهند  افزایش  گروه 
شماری  کنترل  کنون  ا هم  داعش  »گروه  کرد: 
مرز  کنترل  جمله  از  خود  نفوذ  تحت  مناطق  از 
از  تعدادی  و  است  داده  دست  از  را  شمالی 
کشته شده اند.« وزیر امور خارجه  رهبران آن نیز 
گروه  که به زودی  کرد  امریکا سپس ابراز اطمینان 

کرد.  داعش شکست خواهد 

در جنوب شرق آسیا اختصاص خواهد داد.
کاخ سفید ۱۱۹ میلیون دالر از این  براساس بیانیه 
پرداخت   )۲۰۱۵( جاری  مالی  سال  طی  مبلغ 
خواهد شد و ۱۴۰ میلیون دالر باقی مانده نیز طی 
جنوب  کشورهای  اختیار  در  آینده  مالی  سال 

گرفت. شرق آسیا قرار خواهد 
از  امریکا  هدف  ترین  اصلی  که  شود  می  گفته 
آسیایی  متحدین  به  مبلغی  چنین  اختصاص 
کشیدن قدرت سیاسی – نظامی  خود به چالش 

چین است.

که حمله تروریستی  کرد  کشور یافت شده اعالم 
عامل سقوط هواپیمای مسافربری در شبه جزیره 
شد  متعهد  هم چنین  مسکو  است.  بوده  سینا 

کند. تش در سوریه را بیشتر  حمال
گروه تروریستی داعش مسوولیت سرنگونی   پیشتر 

 2 که  می دهد  نشان  ها  گزارش  هستند.  دیده 
چرخبال ارتش نیز در انتقال زخمی های حادثه 

به بیمارستان همکاری می  کنند.
جعفر  قطار  کستان،  پا راه آهن  وزارت  گزارش  به 
تا 1000 مسافر  کسپرس به طور معمول حامل 900  ا

است.
نتوانسته اند  هنوز  می گویند  کمکی  نیروهای 
قطار  این  گن های  وا در  که  را  مسافرانی  بیشتر 
ممکن  بنابراین  دهند  نجات  اند  افتاده  دام  به 
آخرین  کند.  پیدا  افزایش  قربانیان  تعداد  است 
گزارش ها نشان می دهد لوکوموتیو این قطار منفجر 

گن دچار حریق شده اند. شده و 5 وا

جلوی  مخالفت  صورت  در  و  بررسی  را  قرارداد 
اجرای آن را بگیرند؛ هرچند به دلیل بررسی های 
عمومی  اعالم  از  پیش  قراردهایی  چنین  دقیق 

روز  تروریستی  حمالت  پیش بینی ها  براساس 
گردشگران به  جمعه در پاریس، بر روی میزان ورود 
این شهر بویژه برای جشن های آخر سال تاثیر منفی 
و  فروشگاه ها  برای  بگذارد. جشن های آخر سال 
کز فروش در پاریس و سایر نقاط فرانسه همواره  مرا

درآمد باالیی همراه داشته است.
ال  سی  »سی  شرکت  کارشناس  بیوان،  جیمز 
گذاران  سرمایه  مدت  کوتاه  »در  گوید:  می  ای« 
نگران دو موضوع خواهند بود: ابتدا نسبت به تاثیر 
کردن  حمالت بر روی افکار عمومی و میزان خرج 
برنامه  به  نسبت  آنکه  دیگر  کنندگان.  مصرف 
گذاری شرکت ها نگرانی وجود دارد.  های سرمایه 
نقل  و  حمل  و  داری  هوتل  بخش  در  بخصوص 
کنترل بیشتر بر روی  هوایی. در بلند مدت می توان 
که می تواند اختالفاتی را  مرزها را متصور شد امری 
بر سر معامالت بازرگانی و تجارت آزاد بوجود آورد، 

این هواپیمای مسافربری ایرباس روسیه را بر فراز 
گرفته بود. تمام 220  صحرای سینا در مصر برعهده 
که از شرم الشیخ مصر به  سر نشینان این هواپیما 
کشته  سوی سن پیترزبرگ روسیه در حرکت بود 

شدند.

کم سابقه بوده است. دولت، چنین امری بسیار 
گون آمده است، تایید این قرارداد  در بیانیه پنتا
ضمن تقویت روابط نظامی امریکا و عربستان، به 
با  بیشتری  آمادگی  با  کرد  کمک خواهد  ریاض 
تهدیدهای منطقه ای روبرو شود و امنیت انرژی 

کند. جهان در آن منطقه نفت خیز را تامین 
به نوشته رویترز، این قرارداد در راستای اظهارات 
تعهد  به  او  پایبندی دولت  بر  مبنی  اوباما  بارک 
در  واشنگتن  متحدان  امنیت  تامین  در  خود 
حوزه خلیج فارس، پس از حصول توافق جامع 

هسته ای با ایران است.

و این برای اقتصاد دنیا خبر بدی خواهد بود.«
هوتل  بخش  سهام  ارزش  پاریس  بورس  بازار  در 
لوکس  محصوالت  بخش  شرکت های  و  داری 
اصلی  مشتریان  گردشگران  است.  داشته  افت 
کاهش میزان  محصوالت لوکس در پاریس هستند. 
گردشگران ضربه سنگینی به این بخش وارد می 

آورد.
از  بسیاری  گزارش ها  براساس  دیگر  سوی  از 
پاریس  در  جمعه  روز  حمالت  از  پس  مسافران 

کرده اند. پروازهای خود به مقصد این شهر را لغو 
از  گردشگران  بیشترین  پذیرای  ساله  هر  فرانسه 
تروریستی  حمالت  از  پیش  تا  دنیاست.  سراسر 
گردشگران  تعداد  می شد  پیش بینی  جمعه  روز 
کشور در سال ۲۰۱۵ از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور  این 
کنون احتمال دارد در این آمار تغییراتی  کند. اما ا

ایجاد شود.

وه داعش نزدیک است گر کری: شکست  جان 

کمک مالی می کند کشورهای جنوب شرق آسیا را  امریکا 

کرد کشور در مصر را تایید  وسیه بمب گذاری در هواپیمای این  ر

گذاشت کشته و زخمی برجای  ج شدن قطار از ریل در پاکستان ده ها  خار

وشد زش یک میلیارد دالر اسلحه به عربستان می فر امریکا به ار

گردشگری در فرانسه حمالت خونین پاریس و تاثیر آن باالی صنعت 
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