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ایجاد بیش از یک میلیون فرصت 
کاریابی شغلی از طریق برنامه ملی 

زمامدار اقتدارگرا اما موفق

اهمیت شورای اقتصادی و اجتماعی 
ملل متحد برای افغانستان
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غنی به دنبال گندم قزاقستان
4

حمله به پاریس
نشانه محدودیت های استراتژیک داعش

آموزش دختران روستایی برای نجات جان مادران و نوزادان

با  او  گفته  به  است.  شده  مشخص 
کمبود پرستاران  گردان،  فراغت این شا
خواهد  رفع  روستاها  این  در  قابله ها  و 

شد.
از  که  دانشجویان  این  از  یکی  سمیرا 
که  می گوید  آمده،  آباد  غازی  ولسوالی 
تی خواهد رفت  با پایان درس به محال
پرستار  و  قابله  به  مبرم  نیاز  زنان  که 

دارند.
گردان در دوران آموزشی  گفته او شا به 
چهل  تا  می کنند  کار  مدل ها  روی 
مدت  برای  بعد  بگیرند.  نمره  درصد 
سه ماه در شفاخانه  ها به صورت عملی 

کار می کنند. او می افزاید در  با بیماران 
گوشه ای  که نیاز باشد و در هر  هر جای 
افغانستان، آنان به آنجا خواهند رفت.

با  کنر  والیت  در  آموزشی  مرکز  این 
کمک  مدیریت وزارت صحت عامه و 
کرده است.  کار  بانک جهانی آغاز به 
گفته مسووالن این طرح در ۱۱ والیت  به 

در حال اجرا است.
مرکز  این  مسووالن  از  روان،  عبداهلل 
خدمات  نبود  که  می گوید  آموزشی 
والیت  در  زنان  برای  صحی  ابتدایی 
کشور  کنر باعث شده تا چند قابله را از 

کنر بیاورند. کستان به  پا
کستانی و  که قبال ۱۲ قابله پا او می افزاید 
کستانی در پنج ولسوالی  حاال ۵ قابله پا
استخدام  او  گفته  به  می کنند.  کار  کنر 
با  که  جا های  در  را  خال  جدید  افراد 

کرد. کمبود قابله روبرویند، پر خواهد 
کنر به شمول شفاخانه مرکزی  در والیت 
که تنها در  ۴۸ مرکز صحی فعالیت داند 

کار می کنند. سه مرکز آن پرستاران زن 

دور  ولسوالی های  از  دختر   ۶۰ حدود 
برای  کشور،  شرق  در  کنر  والیت 
قابلگی  و  پرستاری  آموزش  گیری  فرا
بتوانند  تا  آمده اند  والیت  این  مرکز  به 
زنان  به  حرفه  دو  این  گیری  فرا با 

کنند. کمک  روستاهای شان 
به  برنامه  این  کنندگان  تنظیم 
دختران  که  گفته اند  بی بی سی 
دو  آموزشی  دوره  پایان  با  دیده  آموزش 
می گردند  باز  روستاهای شان  به  ساله 
کودکان  و  مادران  جان  نجات  در  تا 

سهم گیرند.
این  مسووالن  از  فضلی،  احسان اهلل 
دختران  که  می گوید  آموزشی  مرکز 
اساس  بر  مختلف  ولسوالی های  از 
انتخاب  مشخص  سهم  و  نیازمندی 
گرفته شده تا پس  شده اند. از آنها تعهد 
محله شان  به  حرفه ها  این  گیری  فرا از 

کنند. کار  بروند و 
روی  پیش  سال  دو  از  که  افزوده  او 
ولسوالی  هر  نیازمندی  و  کار  طرح  این 

رییس جمهور نمی دانست؟
پیشنهاد های  قبل  ماه ها  »از  می گوید:  8صبح  روز نامه  به  منبع  یک 
رهایی  با  تا  شده  داده  فرنود  شیر خان  و  فروزی  خلیل اهلل  به  مشخص 
فروزی  خلیل  شوند.  بدهکاری های شان  پرداخت  به  حاضر  زندان  از 
کنون به این  ا تا  اما شیرخان فرنود  کرده است،  را قبول  این درخواست 
گفته می شود خلیل فروزی از چهار ماه قبل در  خواست تن نداده است.« 

آزادی به سر می برد. 
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کانکور وع  به بهانه شر
کنید. اطالعات واقعیت هایی  کنید ذهن تان را اطالعات محور  سعی 

که دانستنش مفید و ضروری است و وجود دارد. یعنی فقط به  است 
سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ دهید: 

کانکوری چیست؟  نکات مهم 
چقدر زمان دارم؟ 

کنم؟  چه حجمی  را باید مطالعه 
کردن این مضمون چیست؟  بهترین روش مطالعه 

کمک می کند. اما حدسیات مثبت و منفی در  پاسخ به این سواالت 
واقعیت توانایی شما در روز امتحان اثر مثبت واقعی نخواهد داشت. 3
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زنگ اول


در سفر رییس جمهور غنی به قزاقستان، رحمت اهلل نبیل، 
رییس عمومی امنیت ملی نیز او را همراهی می کرد. نفس 
آستانه،  به  رییس جمهور  سفر  در  نبیل  آقای  حضور 
می رساند که نگرانی های امنیتی در کنار بحث خرید گندم 
مالقات های  کار  دستور  در  بازرگانی،  همکاری های  و 
و  افغانستان  شمال  در  ناامنی  گسترش  بود.  دوجانبه 
به ویژه در مرزهای آسیای میانه، جمهوریت های آسیای 
میانه را نگران ساخته است. ظهور داعش در بخش هایی از 
افغانستان، به این کشورها به یک کابوس بدل شده است. 
قزاقستان در گذشته هم، هدف حمالت تروریستی قرار 
گرفته بود. گسترش تروریسم و سلفی گری، عمده ترین 
قزاقستان و دیگر جمهوریت های آسیای  امنیتی  نگرانی 

میانه است. 
اما تروریسم صرف یک معضل نظامی  نیست که بتوان 
با به کارگیری نیروی نظامی  و استخباراتی آن را مهار 

کرد. 
تالش  واقعیت،  همین  درک  با  قزاقستان  کشورهای 
می کنند به هم دیگر نزدیک شوند و همکاری های دوجانبه 
است  کرده  درک  حتما  قزاقستان  دهند.  گسترش  را 
در  تروریستی  گروه های  بسط  و  ظهور  عمده  علت  که 
قلمرو افغانستان ضعف نهاد های دولتی است. به همین 
تقویت  زمینه  در  کابل  با  کشورها  این  که  است  دلیل 
تربیه  در  قزاقستان  می کنند.  همکاری  دولتی  نهاد های 
در  می کند.  همکاری  افغانستان  با  دولتی  کارمندان 
تفاهم  یادداشت  به آستانه، یک  سفر رییس جمهور غنی 
همکاری در زمینه اصالح اداره و مبارزه با فساد نیز بین 
دو کشور به امضا رسید. بر مبنای این سند، قرار است 
لحاظ  به  این عرصه  در  را  افغانستان  دولت  قزاقستان، 

فنی همکاری کند. 
نیز در سال های  قزاقستان  و  افغانستان  تجاری  روابط 
گندم  کابل  در  دیگر  حاال  است.  یافته  گسترش  اخیر 
گندم  زیاد  مقدار  افغانستان  نیست.  بی رقیب  پاکستانی 
می  آید  به نظر  می کند.  وارد  نیز  قزاقستان  جمهوری  از 
به صرفه  افغانستان  برای  قزاقستان  از  گندم  خرید  که 
است و به همین دلیل بود که در سفر رییس جمهور به 
قزاقستان، یک یادداشت تفاهم در زمینه خرید گندم نیز، 
میان دو کشور به امضا رسید. متاسفانه در کشور ما 
گندم به مقدار کافی تولید نمی شود و حکومت و بخش 
می کنند.  وارد  خارج  از  را  نیاز  مورد  گندم  خصوصی، 
اما روابط بازرگانی وقتی بیشتر گسترش می یابد و به 
اهداف بلندمدت خود می رسد که ثبات در منطقه برقرار 

شود. 
همکاری های  گسترش  مسیر  از  هم،  امنیت  تامین  راه 
باید  میانه  آسیای  کشورهای  می گذرد.  منطقه ای 
افغانستان  با  را  خود  امنیتی  و  دفاعی  همکاری های 
می توانند  میانه  آسیای  کشورهای  دهند.  گسترش 
معلومات  تبادل  هم چنان  و  پولیس  اردو،  تجهیز  در 
نگرانی  کنند.  همکاری  افغانستان،  با  استخباراتی 
از  مخدر  مواد  قاچاق  بابت  از  میانه  آسیای  کشور های 
قلمرو افغانستان قابل درک است. اما این کشورها باید 
درک کنند که معضل مواد مخدر، مانند تروریسم، معلول 

ضعف نهاد دولت در افغانستان است.
خدمات  و  اداری  امنیتی،  نهاد های  تقویت  صورت  در 
آهسته  آهسته  مواد مخدر هم  افغانستان، معضل  عامه 
مهار می شود. قزاقستان می تواند افغانستان را در حوزه 
کشت  برای  زمینه  تا  کند  تخنیکی  همکاری  نیز  زراعت 
جایگزین و معیشت بدیل برای اقتصاد غیرقانونی مواد 
مخدر به وجود آید. قزاقستان  تجارب موفقی در عرصه 
زراعت، آماده سازی زمین برای کشت و تولیدات انبوه 
محصوالت زراعتی دارد و اگر افغانستان در این راستا 
مواد  معضل  بر  می تواند  که  شک  بدون  کند،  پیشرفت 
جرمی  و  غیررسمی   اقتصاد  و  مافیایی  اقتصاد  مخدر، 
بیشتر  همکاری های  در  ما  منطقه  نجات  راه  آید.   فایق 
با  کشورها  تخنیکی  و  امنیتی  فرهنگی،  فنی،  بازرگانی، 
یک دیگر نهفته است. کشورهای منطقه ما باید بدبینی را 
همکاری های  برای گسترش  هم  با  همه  و  بگذارند  کنار 
همکاری های  گسترش  با  صرف  کنند.  تالش  منطقه ای 
منطقه ای می توانیم بر معضالتی که کشورهای منطقه با 

آن مواجه اند، نقطه پایان بگذاریم. 

همکاری کشورهای آسیای میانه 
با افغانستان
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شش سرباز اردوی ملی شهید شدند

سالم وحدت هدف سوءقصد قرار گرفت

دوازده عضو داعش در کنرایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی از طریق برنامه ملی کاریابی
 کشته شدند

برگزاری نخستین کنگره  سرتاسری 
ادبیات افغانستان در کابل 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات هایی  جریان  در  که  کرده 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
روز  شبانه  یک  طی  شورشیان 
گذشته راه اندازی شده بود، شش تن 
شهادت  به  ملی  اردوی  سربازان  از 

رسیده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
جزییات بیشتری در این مورد نداده 
جریان  در  سربازان  این  گفته  اما 
عملیات ها علیه تروریستان داخلی و 

خارجی به شهادت رسیده اند.

امتیاز  محمد سالم وحدت، صاحب 
خبرگزاری بخدی و رییس اسناد و 
روز  خارجه،  امور  وزارت  آرشیف 
در  منزلش  نزدیکی  در  چهارشنبه 
حمله  یک  از  کابل  خیرخانه  منطقه 

مسلحانه جان به سالمت برد.
در این سو قصد ملیار سادات، برادر 
شده  زخمی  وحدت  آقای  خانم 

است.
از ناحیه دست و بطن  آقای سادات 
خبرنگار  قبال  او  است.  شده  زخمی 

خبرگزاری بخدی بود.
بخدی  خبرگزاری  به  وحدت  سالم 
هفت  ساعت  »حوالی  است:  گفته 
خانمم  برادر  همراه  زمانی که  شب 
به  مسلح  افراد  شدم،  بیرون  خانه  از 

درانی  نصیراحمد  کابل:  8صبح، 
دهات،  انکشاف  و  احیا  وزیر 
پروژه حفظ  طریق  از  تنها  می گوید 
زیر  از  که  زایی  اشتغال  و  ومراقبت 
است،  کاریابی  ملی  برنامه  مجموعه  
شغلی  فرصت  میلیون  یک  از  بیش 

ایجاد خواهد شد.
 28 پنج شنبه،  روز  که  درانی  آقای 
خبری  کنفرانس  یک  در  عقرب، 
پروژه  که  افزود  می کرد،  صحبت 
طی  زایی  اشتغال  و  ومراقبت  حفظ 
خواهد  قرار  اجرا  مورد  مرحله  سه 

گرفت.
سه شنبه  روز  کاریابی  ملی  برنامه 
هفته گذشته رسما توسط اشرف غنی 

در  می افزاید  وزارت  این  همچنین 
این عملیات ها که در مناطق مختلف 
بود، شماری  راه اندازی شده  کشور 
زخمی  و  کشته  نیز  تروریستان  از 
دقیقی  رقم  دفاع  وزارت  شده اند. 
تروریستان  شدن  زخمی  و  کشته  از 

ارایه نکرده است.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
کشور  امنیتی  نیروهای  مشترک 
به قتل  از تروریستان  نود و یک تن 

رسیده اند.

طرف ما تیراندازی کردند من خود 
انداختم  زمین  روی  به  بالفاصله  را 
اما ملیار مورد اصابت دو مرمی قرار 

گرفت.«

آقای وحدت می گوید که او پولیس 
داده  قرار  رویداد  این  جریان  در  را 
حال  در  پولیس  ماموران  و  است 

تحقیق این رویداد هستند.

مقام های محلی والیت کنر در شرق کشور اعالم 
ماموران  میان  مسلحانه  درگیری  در  که  کردند 
امنیتی و نیروهای وابسته به گروه تروریستی داعش 
۱2 عضو این گروه کشته و اجساد چهار نفر آنان 

در محل درگیری باقی مانده اند.
به بی بی سی گفته که  حاجی غالب، ولسوال اچین 
به  جمعه  شب  داعش  تروریستی  گروه  نیروهای 
عبدالخیل  منطقه  در  امنیتی  نیروهای  پوسته  یک 

حمله کردند.
به گفته آقای غالب این درگیری برای چند ساعت 
نیروهای  سرباز  سه  درگیری  این  در  و  یافته  ادامه 

امنیتی نیز زخمی شده اند.
ننگرهار  والیت  در  کوت  و  اچین  ولسوالی های 
تروریستی  گروه  خاستگاه های  نخستین  جمع  در 
از مناطقی  این دو منطقه  به شمار می روند.  داعش 
هستند که جنگجویان گروه تروریستی داعش برای 
نیروهای  علیه  را  جبهه ای  جنگ های  بار  نخستین 

امنیتی راه اندازی کردند.
بودند،  فعال  طالبان  افراد گروه  قبال  مناطق  این  در 
اما با ظهور گروه داعش، برخی از جنگجویان تغییر 
موضع داده و در صفوف گروه تروریستی داعش 

جذب شدند.

اولین نشست عمومی و کنگره  سرتاسری ادبیات 
افغانستان روز جمعه، 2۹ عقرب، در کابل برگزار 
شد. به گفته برگزارکنندگان، هدف این نشست 

سامان دادن به وضعیت ادبیات افغانستان است.
نویسندگان  اتحادیه  رییس  محمدی،  رضا  سید 
افغانستان درباره این نشست به بی بی سی گفته که 
آمده  مختلف  جاهای  از  نویسندگان  و  شاعران 

بودند تا آثارشان را برای همدیگر بخوانند.
زبان،  پشتو  نویسندگان  این  از  پیش  او گفته که 
فارسی و ازبکی با هم در یک مجلس نمی نشستند 
و امروز شماری از آنان دور هم جمع شدند تا از 

سرنوشت کارهای ادبی همدیگر مطلع شوند.
کانون  رییس  اینکه  به  اشاره  با  محمدی  آقای 
ادبیات ایران، رییس اتفاق )اتحادیه( نویسندگان 
نیز در  بریتانیا و هالند  از  تاجیکستان و مهمانانی 
این مراسم حضور داشتند، گفت: »امیدواریم این 
نشست ها راه نوی را برای ارتباط اهل قلم با دیگر 
اهل قلم در بیرون از افغانستان باز کند تا ادبیات 

افغانستان راه خود را به بیرون پیدا کند.«
شد  مدعی  افغانستان  نویسندگان  اتحادیه  رییس 
پراکندگی  تا  شده  باعث  جنگ  سال های  که 
این  و  بگیرد  نیز  را  کشور  این  قلم  اهل  دامن 
دوری ، »گاه به بدگویی و دشمنی و طرح مسایل 
قومی میان نویسندگان افغانستان« منجر شده بود.

او گفت که قرار است این نشست هر ماه یکبار 
برگزار  افغانستان  والیت های  دیگر  و  کابل  در 
و  بروز  برای  باشد  محفلی  و  »محمل  تا  شود 
ظهور آثار و قرائت آثار نویسندگان افغان برای 

همدیگر.«

شد.  اعالم  کشور  جمهور  رییس 
با اعالم این برنامه گفت  آقای غنی 
به صد هزار  نزدیک  که آغاز روند 
منزل مسکونی ارزان قیمت، کمک 
جهت  دهقانان  به  دولت  مالی 
بلندبردن توانایی مالی آنان به منظور 
مزارع شان،  در  کارگر  استخدام 
و  کوچک  برق  بند  هفده  ساخت 
آینده،  سال  یک  جریان  در  بزرگ 
روستایی  راه سازی  ملی  برنامه  آغاز 
از  شهرها  پاک کاری  همچنین  و 
فرصت های  ایجاد  زمینه های  جمله 
در  کار  که  است  کشور  در  شغلی 
برخی از این زمینه ها عمال آغاز شده 

است.

این وزارت می افزاید این عملیات ها 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
مربوطات  در  مسلح  شورشیان 
فاریاب،  ننگرهار،  والیت های 
و  هرات  وردک،  میدان  ارزگان، 
آن  در  بود،  شده  راه اندازی  هلمند 
یک تن دیگر از تروریستان زخمی 

شده است.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
نیز  تروریستی  گروه های  مهمات  و 

بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
که  گفت  امروزی  کنفرانس 
و  ومراقبت  پروژه حفظ  اول  مرحله 
ولسوالی  نه  و  سی  در  زایی  اشتغال 
لغمان،  ننگرهار،  والیت های  در 
کندهار، بغالن، کندز، بلخ، فاریاب، 
هرات  کندهار،  خوست،  جوزجان، 
و فراه با درنظرداشت شرایط اقلیمی 
قرار می گیرد.  تطبیق  مورد  امنیتی  و 
او افزود در این مرحله برای نزدیک 
به 2۱0 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد 

خواهد شد. 
که  می گوید  درانی  نصیراحمد 
حفظ  پروژه  تطبیق  اول  مرحله  در 
بیش  برای  زایی  اشتغال  و  ومراقبت 
از چهارصد تن از فارغان دانشگاه ها 
فرصت  نیز  عالی  نیمه  موسسات  و 

شغلی مساعد می شود.
وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید 
که در مرحله دوم تطبیق پروژه حفظ 
ومراقبت و اشتغال زایی که در پانزده 
و  سی  سوم  مرحله  در  و  قریه  هزار 
انکشافی  شش هزار قریه پروژه های 
نزدیک  آن  در  می شود  راه اندازی 
ایجاد  شغلی  فرصت  میلیون  یک  به 

می شود.

ACKU
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به بهانه شروع
کانکور

در  کشور  نوجوانان  از  زیادی  تعداد  روزها  این 
کانکور می باشند.  حال آماده شدن برای امتحان 
غور  والیت  در  کانکور  آزمون  اولین  گذشته  روز 
بخواهد  که  فردی  هر  برای  کانکور  شد.  برگزار 
نقطه  باشد،  داشته  تخصصی  علمی  و  زندگی 
در  کانکور  امتحان  می شود.  محسوب  عطف 
ادامه  معنای  به  می تواند  بسیاری  برای  ما  کشور 
سردرگمی   یک  در  شدن  وارد  یا  هدفمند  زندگی 
که معنای تمام تالش های  جدی باشد. محصلی 
دوازده ساله خود را در ورود به دانشگاه می یابد، 
آن  در  نشدن  قبول  با  باشد  داشته  حق  شاید 
داشته  افسرده کننده  و  عمیق  شکستی  احساس 

باشد.
در  که  را  دانشجویانی  مشکالت  سابقه  وقتی 
دانشگاه های خصوصی تحصیل می کنند بررسی 
آنان  کثر  ا در  مشترک  نقطه  یک  به  می کنیم، 
می رسیم. تقریبا همه آنان می گویند: من در دوران 
لیسه بسیار خوب درس می خواندم، آرزو داشتم 
باور  هم  وقت  هیچ  شوم.  کابل  دانشگاه  شامل 
کام ماندم  که نا کانکور  کام شوم. در  نمی کردم نا
بسیار یک شکست بزرگ برایم بود. دیگر از روی 

مجبوری آمدم دانشگاه خصوصی.
گزارش ها  این  کثر  ا در  را  مشترک  نکته  چند 

که: کرد اول این است  می توان مشاهده 
لیسه  دوران  در  مدعی اند  آن ها  کثر  ا  -1

دانش آموزان خوبی بوده اند.
کانکور بسیار تالش  کثرا مدعی هستند برای  2- ا

کرده اند.

کابل، آن هم  3- برای همه آن ها ورود به دانشگاه 
در رشته های طب و انجنیری تنها هدف زندگی 

بوده است.
سپس  و  بلند مدت  افسردگی  تجربه  کثرا  ا  -4

تشویش را داشته اند.
کثرا تشویش در جلسه امتحان و دیگر عوامل  5- ا

کامی شان می دانند. بیرونی را مقصر اصلی نا
به  ورود  و  کانکور  از داوطلبان  بسیاری  متاسفانه 
در  به  خاطر  که  هستند  توانمندی  افراد  دانشگاه 
این  در  موفقیت  از  ظریفی  نکات  نگرفتن  نظر 

آزمون باز می مانند. 
من در این سلسله نوشتار به ده نکته روانشناختی 
کانکور  که بهتر است داوطلبان  کرد  اشاره خواهم 
موفقیت آمیز تری  آزمون  بتوانند  تا  کنند  رعایت 
را  ممکن  نتیجه  بهترین  و  بگذرانند  سر  پشت  را 
به دست آورند. در هر روز یکی از نکات به صورت 

کاربردی به آن اشاره خواهد شد. کوتاه و  بسیار 
نکته اول:

پیش بینی و قضاوت نکنید.
هرچقدر  کانکور،  داوطلب  یک  به عنوان  شما 
در  سواالتی  می شوید،  نزدیک تر  امتحان  روز  به 
را  آن  به  دادن  پاسخ  که  می شود  تکرار  ذهن تان 

کنید.  ممکن است مفید و یا ضروی تصور 
آخرش چه می شود؟

سواالت سخت خواهد بود یا آسان؟
جلسه امتحان چطور خواهد بود؟

کامیاب می شوم یا نه؟
این درس ها خواندش فایده ای دارد یا نه؟

که می خوانم یادم خواهد ماند یا نه؟  چیزهایی 
و ... ده ها سوال دیگر.

با مقداری دقت و تحلیل درست می توانید به این 
که پاسخ دادن به این سواالت هیچ  نتیجه برسید 
کمک خاصی به ما نمی کند. پاسخ این سواالت 
هم چیزی جز حدسیات و قضاوت های احتمالی 

که شما به خود بگویید  در مورد آینده نیست. این 
یا  بود  برای شما سخت خواهد  کانکور  سواالت 
پاسخ  توانایی  واقعیت  به  کمکی  هیچ  آسان، 
که به  دادن شما به سواالت نمی کند. تنها واقعیتی 
کمک می کند خود درس خواندن است. در  شما 
مورد خود  که مستقیما در  نتیجه فقط اطالعاتی 

کند.  کمک  درس ها باشد می تواند به شما 
کنید.  اطالعات محور  را  ذهن تان  کنید  سعی 
دانستنش  که  است  واقعیت هایی  اطالعات 
مفید و ضروری است و وجود دارد. یعنی فقط به 

سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ دهید: 
کانکوری چیست؟  نکات مهم 

چقدر زمان دارم؟ 
کنم؟  چه حجمی  را باید مطالعه 

مضمون  این  کردن  مطالعه  روش  بهترین 
چیست؟ 

اما  می کند.  کمک  سواالت  این  به  پاسخ 
حدسیات مثبت و منفی در واقعیت توانایی شما 
در روز امتحان اثر مثبت واقعی نخواهد داشت. 
واقعیت  به  گر  ا مثبت  باور های  و  تخیالت  حتا 
فایده ای  نشود،  منجر  خواندن  درس  درست 
اطالعات  فقط  پس  داشت.  نخواهد  برای تان 
درس  درست  به طور  و  بیاورید  به دست  را  مفید 

بخوانید.
خودتان  با  آمد  ذهن تان  به  باال  سواالت  وقتی 
کانکور  کمکی به  بگویید: سوال مهمی  است اما 
نمی خوام  اما  مهمی  است  سوال  نمی کند.  من 
نباید  اما  مهمی  است  سوال  می شود.  چه  بدانم 
دنبال جوابش باشم. سپس برای خودتان دعای 
ادامه  خواندن تان  درس  به  و  کنید  موفقیت 

بدهید. 
به سواالت ذهن تان در مورد آینده پاسخ ندهید و 
کردن در مورد  با تخیالت و حدسیات و قضاوت 

آینده وقت و انرژی خود را تلف نکنید. 

با آن که ارگ ریاست جمهوری سه 
هیات  یک  تشکیل  از  پیش  روز 
شهرک  قرارداد  بررسی  به منظور 
هوشمند خبر داد اما تا هنوز فرمانی 
از  قضیه  این  به  رسیدگی  برای 
نشده  صادر  رییس جمهور  سوی 

است.
یک منبع موثق به 8صبح می گوید 
تمام  از  غنی  رییس جمهور  که 
هوشمند  شهرک  قرارداد  مراحل 
بوده  گاه  آ شهرسازی  وزارت  با 
که یکی  است. این منبع می گوید 
غنی  رییس جمهور  مشاوران  از 
انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  که 
بود،  غنی  آقای  مالی  تمویل کننده 
دیگر  مقام های  از  برخی  کنار  در 
پشت  بازیگران  از  یکی  ارگ 
هوشمند  شهرک  قضیه  صحنه ی 
زمین  که  می گوید  منبع  می باشد. 
در  غنی  آقای  مشاوران  از  یکی 
فروزی  خلیل اهلل  زمین های  جوار 
قرار داشته و وی به آقای فروزی در 
ایجاد  برای  الحاق زمین  خواست 

یک شهرک می کند.
رابطه  در  انتقادها  افزایش  از  پس 
مجرم،  یک  با  قرارداد  عقد  به 
عبدالعلی  وظیفه  رییس جمهور 
را  خود  حقوقی  مشاور  محمدی 
حقوقی  مبنای  در  ضعف  به دلیل 
به حالت  قرارداد شهرک هوشمند 

تعلیق درآورد.
از سویی هم، عبدالعلی محمدی 
در صفحه ی فیسبوک خود نوشته 
وزارت  تفاهم نامه  »از  است: 
نه  فروزی  خلیل اهلل  با  شهرسازی 
من  کردم.  دفاع  نه  و  داشتم  خبر 
بودم  طرزالعملی  تطبیق  مسوول 
کابینه تصویب و توسط  که توسط 
شده  توشیح  رییس جمهوری 

است.«
»دو  است:  افزوده  محمدی  آقای 
گروه مشخص در صدد بدنامی من 
پروسه تصفیه  و  کردن من  و عقیم 
در  انشااهلل  هستند.  کابل بانک 
سخن  آن ها  از  مناسب  فرصت 

گفت.« خواهم 
بازگشایی  با  غنی  رییس  جمهور 
چند  درست  کابل بانک  دوسیه 
دست  قدرت  انتقال  از  بعد  روز 

آقای  زد.  سیاسی  بزرگ  مانور  به 
کار از یک سو اعتماد  غنی با این 
امر  در  خود  به  نسبت  را  مردم 
کرد  جلب  اداری  فساد  با  مبارزه 
به  جدی  هشدار  دیگر  طرف  از  و 
رقبای سیاسی خود داد. اما دوسیه 
انتظار  که  آن گونه  کابل بانک 
و  نرفت  پیش  درستی  به  می رفت 
که پیدا شد از متن  با حاشیه هایی 
دوسیه فساد های بزرگ تری سر در 

آورد. 
امتحان  یک  کابل بانک  دوسیه 
وحدت  حکومت  برای  بزرگ 
اخیر  رویداد های  با  باشد.  ملی 
به نظر  جنجالی  دوسیه  این  برای 
حقایق  به  دستیابی  که  می رسد 
دشوار و پیچیده شده است. یک 
می گوید:  8صبح  روز نامه  به  منبع 
پیشنهاد های  قبل  ماه ها  »از 
و  فروزی  خلیل اهلل  به  مشخص 
با  تا  شده  داده  فرنود  شیر خان 
رهایی از زندان حاضر به پرداخت 
خلیل  شوند.  بدهکاری های شان 
قبول  را  درخواست  این  فروزی 
تا  فرنود  شیرخان  اما  است،  کرده 
نداده  تن  خواست  این  به  کنون  ا
خلیل  می شود  گفته  است.« 
آزادی  از چهار ماه قبل در  فروزی 

به سر می برد. 
مستقیم  پیوند  کابل بانک  دوسیه 
کمک های جامعه جهانی دارد.  با 
بین المللی  مهم  نشست های  در 
مبارزه  از  حرف  وقتی  همیشه 
دوسیه  می شود  مطرح  فساد  با 
با  می گردد.  مطرح  نیز  کابل بانک 
آسانی  به  غنی  آقای  وصف  این 
دوسیه  این  روی  از  نمی تواند 
که  کند. حاال همه منتظر اند  عبور 
هیات تحقیق به چه نتایج دست 
مشاور  از  همه  انتظار  می یابد. 
هیات  و  رییس جمهور  حقوقی 
که حقایق  این است  تعیین شده 
را با افکار عمومی شریک ساخته 
تاراج  در  که  تا هویت حلقه هایی 
افشا  دارند  دست  ملی  سرمایه 
کنون این سوال مطرح است  شود. ا
از  رییس جمهور  راستی  به  آیا  که 
بی خبر  هوشمند  شهرک  جریان 

بوده است؟

 شهریار کانکور
رییس جمهور 
نمی دانست؟

نکته اول:
پیش بینی و قضاوت نکنید.
شما به عنوان یک داوطلب 

وز امتحان  کانکور، هرچقدر به ر
نزدیک تر می شوید، سواالتی 

در ذهن تان تکرار می شود که 
پاسخ دادن به آن را ممکن 

وی تصور  است مفید و یا ضر
کنید. 

آخرش چه می شود؟
سواالت سخت خواهد بود یا 

آسان؟
جلسه امتحان چطور خواهد 

بود؟
کامیاب می شوم یا نه؟
این درس ها خواندش 

فایده ای دارد یا نه؟
چیزهایی که می خوانم یادم 

خواهد ماند یا نه؟ 
و ... ده ها سوال دیگر.
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میانه،  آسیای  کشورهای  دیگر  به  نسبت  قزاقستان،  جمهوری 
کشورهای منطقه از قزاقستان  اقتصادی نیرومند دارد. برخی از 
کشور، عالوه بر نیازهای  کشاورزی مدرن این  گندم وارد می کنند. 
کشور  داخلی، نیازهای وارد کنندگان را نیز تامین می کند. در این 
این  و  است  شده  تاسیس  نیز  زراعت  مبنای  بر  خفیفه  صنایع 
سلطان  نور  است.  داده  سروسامان  را  قزاقستان  اقتصاد  امر، 
که توانست یک پارچگی  نظربایف، هم از سیاستمدارانی است 
که در آغاز استقالل این جمهوری  تی  کشورش را به رغم مشکال

کند.  گرفت، حفظ   شکل 
پایانی  سال های  در  دارد.  غیرقزاق  بزرگ  جمعیت  قزاقستان، 
مناطق  از  برخی  الحاق  سرو صدای  گروه ها  از  برخی  نود،  دهه 
که  شد  سبب  امر  این  کردند.  بلند  را  روسیه  با  کشور  این 
نظربایف پایتخت را از شهر آلماتی به آستانه انتقال دهد. آستانه 
و  دارد  موقعیت  سایبریا  نزدیکی  در  آن  همجوار  والیت های  و 
خیلی سرد است. انتقال پایتخت به آستانه و توجه بیشتر دولت 
که  شد  سبب  است،  غیرقزاق  آن  جمعیت  که  والیت هایی  به 
که هدف از آن چند پارچه سازی قزاقستان بود،  سروصدا هایی 

بخوابد. 
به  توسل  بدون  را  سروصدا ها  این  نظربایف،  نورسلطان 
او  بزرگ  موفقیت های  از  یکی  این  داد.  پایان  خون ریزی 
جمهوری،  این  استقالل  از  پیش  نظربایف،  نورسلطان  است. 
بود.  پیشین  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  ممتاز  رهبران  از 
به عنوان  نظربایف  از  مانده،  برجا  حزب  آن  از  که  اسنادی  در 
از  بسیاری  به گفته  یاد شده است.  از سیاستمداران نخبه  یکی 
کمونیست اتحاد  کارشناسان حوزه آسیای میانه و روسیه، حزب 
به  بود،  کم  روسیه حا و  میانه  آسیای  بر  که هفتاد سال  شوروی 
آن  در  روسی  ناسیونالیسم  عنصر  ایدیولوژیکش،  باورهای  رغم 
نورسلطان  گر  ا که  باوراند  این  به  عده ای  بود.  نیرومند  خیلی 
می بود،  روس تبار  قزاقستان،  کنونی  رییس جمهور  نظربایف، 
کمونیست  گرباچف نمی توانست تا سطح منشی عمومی  حزب 

اتحاد شوروی و بعد رییس جمهور آن، باال بیاید. 
کمونیست  حزب  در  نظربایف،  نورسلطان  عمیق  نفوذ  امر  این 
همین  کمک  به  نظربایف  می سازد.  برجسته  را  اتحاد شووری 
مهارتش توانست، جمهوری قزاقستان را از خطر چند پارچه شدن 
سخنان  در  بسازد.  آن  برای  پویایی  واقتصاد  دهد  نجات 
رییس جمهورافغانستان  اشرف غنی،  محمد  کتر  دا تشریفاتی 
دیدار  یک  در  غنی  رییس جمهور  شد.  اشاره  نقاط  این  به  نیز 
گفت: »شما  تشریفاتی با رییس جمهور قزاقستان، خطاب به او 
کردید.« کشور با ثبات و مرفه ایجاد  پس از سقوط شوروی، یک 
می کنند.  ستایش  را  نظربایف  نورسطان  موفقیت های  این  همه 
نظام  آن که  با  دارد.  هم  دیگری  برجستگی های  قزاقستان 

سی ان ان،  کانال های  اما  نیست،  آزاد  کشور  این  رسانه ای 
کشور، در دسترس است.  بی بی سی و الجزیره به راحتی در این 
این  بر  منطقه  کشورهای  از  برخی  در  که  است  حالی  در  این 
کانال ها محدودیت اعمال شده است. در زمان اتحاد شوروی 
هم، مردم به رسانه های بین المللی دسترسی نداشتند، اما آقای 

نظربایف، این محدودیت را برداشته است. 
وجود  قزاقستان  در  سیاسی  کثرت گرایی  این ها،  همه  با  اما 
در  رییس جمهوری  و  دولت  مخالف  سیاسی  احزاب  ندارد. 
برای  که  انتخابات هایی  در  و  ندارند  آزاد  فعالیت  کشور،  این 
رای  نظربایف،  آقای  همیشه  می شود،  برگزار  ریاست جمهوری 
می آورد. شاید آقای نظربایف، خیلی محبوب باشد، اما نفس 
که  کرسی ریاست جمهوری نشان می دهد  حضور طوالنی او در 

ایشان، میل به انتقال قدرت ندارند. 
بار  چند  است،  قزاقستان  برای  جدی  امنیتی  تهدید  تروریسم  
و دولت  تروریستی شده است  کشور حمالت  این  به شهرهای 
تصویب  به  تروریسم  با  موثر  مبارزه  برای  را  قوانینی  کشور،  این 

رسانده است. 
خروج  و  افغانستان  شمال  در  ترور،  و  جنگ  موج  گسترش 
افزوده  قزاقستان  امنیتی  نگرانی های  به  ناتو،  رزمی  نیروهای 
رحمت اهلل  قزاقستان،  به  غنی  رییس  جمهور  سفر  در  است. 
می کرد.  همراهی  را  ایشان  نیز  ملی  عمومی  امنیت  رییس  نبیل، 
جانب  با  را  امنیتی اش  نگرانی های  قزاقستان  که  نیست  بعید 
گذاشته باشد. در نگرانی های قزاقستان از  افغانستان، در میان 
کشورهای آسیای میانه و روسیه  گسترش تروریسم، دیگر  بابت 
که نکند جنگ از  کشورها نگران اند  شریک هستند. همه این 
گسترش یابد.  کشورها  مرزهای آسیای میانه به داخل قلمرو این 
گرم شدن آتش جنگ در مرزهای آسیای میانه هم برای  نفس 
که راه مقابله با  کشورها درد  سر آفریده است. روشن است  این 
می گذرد.  منطقه  کشورهای  میان  همکاری  مسیر  از  تروریسم، 
و  کرده اند  منطقه درک  کشورهای  که همه  نقطه ای است  این 
کنند.  کره  می خواهند روی نحوه این همکاری با یک  دیگر مذا
اما برای مقابله با تروریسم، به برخی از اقدامات دیگر هم نیاز 
احزاب  آزادانه  فعالیت  باز،  رسانه ای  و  سیاسی  نظام  است. 
جا  به  میراث  با  کامل  وداع  و  سیاسی  توسعه  دولت،  مخالف 
مانده از زمان اتحاد شوروی پیشین، فاصله میان دولت و مردم 
می کند.  امنیت  تامین  امر  به  زیادی  کمک  و  می برد  بین  از  را 
گاهی در میان مردم  نظام سیاسی و رسانه ای باز، سبب پخش آ
حداقل  به  را  تروریستی  گروه های  سربازگیری  زمینه  و  می شود 
این  باید  قزاقستان  از جمله  میانه  آسیای  کشورهای  می رساند. 
نکات را هم در نظر بگیرند و برای توسعه سیاسی تالش بیشتری 

کنند.

غنی به دنبال 
گندم قزاقستان

 فردوس

زمامدار اقتدارگرا
اما موفق

سلطان  نور  آستانه:  کاوش،  فردوس 
آستانه  در  قزاقستان،  رییس جمهور  نظربایف، 
اشرف غنی،  با  دیدار  در  کشور  آن  پایتخت 
همکاری ها  برگسترش  افغانستان  رییس جمهور 

کرد. کید  میان افغانستان و قزاقستان تا
با شماری  افغانستان  اشرف غنی، رییس جمهور 
به  بنا  پنج شنبه شب  حکومت،  مقام های  از 
کابل را به  دعوت رسمی رییس جمهور قزاقستان 

کرد.  مقصد آستانه ترک 
نور  با  گذشته  روز  بامداد  غنی  رییس جمهور 
قزاقستان  رییس جمهوری  نظربایف،  سلطان 

کرد. پشت درهای بسته مالقات 
امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین  مالقات  این  در 
امنیت  عمومی  رییس  نبیل  رحمت اهلل  خارجه، 
دولت  ویژه ی  نماینده  کارگر،  کر  شا و  ملی 
در  میانه،  آسیای  کشورهای  در حوزه   افغانستان 

کنار رییس جمهورغنی حضور داشتند.
امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل  حضور 
رییس جمهور  با  خصوصی  مالقات  در  ملی 
موضوع  که  است  این  نشان دهنده ی  قزاقستان، 

امنیت  نیز مطرح شده است.
قزاقستان، بارها مورد حمالت تروریستی قرارگرفته 
خطر  گسترش  احتمال  از  کشور  این  است. 
کشورهای  و  میانه  آسیای  مرزهای  به  تروریسم 

همجوارش نگرانی دارد.

جزییات  مورد  در  افغان  و  قزاقستانی  مقام های 
همتای  با  رییس جمهور  خصوصی  دیدار 

قزاقستانی اش  به رسانه ها معلومات ندادند. 
با این حال، در این سفر سه سند مهم در زمینه 
خوب  حکومت داری  اداری،  فساد  با  مبارزه 
به  کشور  دو  مقام های  میان  گندم  خریداری  و 

امضا رسید.
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  باری 
همکاری های  موافقت نامه  یک  افغانستان، 
امضا  قزاقستانی اش  همتای  با  را   فرهنگی 
کمیسیون  رییس  مشاهد،  احمد  کتر  دا کرد. 
اصالحات اداری افغانستان نیز یک یادداشت 
همکاری با سازمان اصالحات اداری قزاقستان 
کارمندان اداری و  کرد. قزاقستان، در تربیه  امضا 
اصالحات اداری با دولت افغانستان همکاری 

می کند. 
است  گفته  نظربایف  نور سلطان  از سویی هم، 

دولت  با  روابط  گسترش  خواهان  قزاقستان  که 
و  سیاسی  اقتصادی،  عرصه های  در  افغانستان 
اشرف غنی،  هم چنین  می باشد.  جهانی  امنیت 
کمک های  از  نیز،  افغانستان  رییس جمهور 
برای  مالی  کمک  تخصیص  و  بشردوستانه 
بامیان  و  زیربناها در والیت های سمنگان  اعمار 
در  کشور  این  که  می افزاید  کرده  قدردانی  ابراز 
دولت  با  کنون  تا  2010 سال  از  نیز  آموزشی  زمینه 

کرده است. افغانستان همکاری 
و  شرکت ها  از  آستانه،  به  سفرش  در  اشرف غنی 
کرده تا برای  سرمایه گذاران قزاقستانی نیز دعوت 
ساخت راه  آهن، جاده ها، احداث لین های برق 
سهم  افغانستان  در  انکشافی  پروژه های  دیگر  و 

بگیرند.
قزاقستان،  جمهوری  از  گندم  خرید  و  بازرگانی 
به  غنی  رییس جمهور  سفر  آجندای  مهم  بخش 
رییس جمهورغنی  می داد.  تشکیل  را  کشور  این 
از  بعد  افغان،  تاجران  از  شماری  با  همراه 
نخست وزیر  مسلموف،  رحیم  با  جمعه  ظهر 
کشور  این  بازرگانی  اتاق های  هیات  و  قزاقستان 
راه های  مالقات  این  در  کرد.  مالقات  و  دیدار 
قرار  مورد بحث  کشور  میان دو  گسترش تجارت 
از  گندم  وارد کنندگان  از  افغانستان یکی  گرفت. 
رییس جمهور  دیدار  پایان  در  است.  قزاقستان 
سند  چند  نیز  قزاقستان  نخست وزیر  با  غنی 

همکاری های اقتصادی از جمله یک یادداشت 
گندم، میان مقام های دو  تفاهم در زمینه خرید 

کشور به امضا رسید. 
از  دیدارش  پایان  در  غنی،  رییس جمهور 
قزاقستان، برای دانشجویان دانشگاه »نظربایف« 
کرد. رییس جمهور غنی در  در آستانه سخنرانی 
برای  را  برنامه های خود  دیگر  بار  این سخنرانی 
گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای شرح 
»افغانستان  گفت:  غنی  رییس جمهور  داد. 
به  آسیا  جنوب  اتصال  دهلیز  به  تا  می خواهد 
رشد  در  طریق  این  از  و  شود  بدل  میانه  آسیای 

اقتصادی قاره  ی آسیا سهم بگیرد.«
کشورهای  که  کرد  کید  تا غنی  رییس جمهور 
تروریسم،  با  مبارزه  و  امنیت  تامین  برای  منطقه 
نگرانی های  تا  بدهند  اتحاد  هم دیگر  دست  با 
فرصت های  امر  این  و  شود  برطرف  امنیتی 

بیشتری برای رشد اقتصادی بیافریند.

ACKU



حمله به پاریس 
نشانه محدودیت های 
استراتژیک داعش

اولوییهروآ،رییسسابقمرکزملیپژوهشهایعلمیفرانسه

همان طور که فرانسه ابزار الزم برای تحقق اهداف خود را ندارد، 
خوشبختانه داعش نیز دچار محدودیت است. همانند سلف خود 
القاعده، موفقیت داعش قبل از هر چیزی مدیون خبرسازی و 

مطرح شدنش در رسانه های اجتماعی است. سیستم داعش دچار 
محدودیت است. داعش دو تیغ بُرنده داشت: تسخیر سریع و 
محدود مناطق، و ایجاد شوک و وحشت. داعش را به دشواری 

می توان صاحب دولت »اسالمی« دانست. چون برخالف طالبان، دامنه 
قلمروش به هیچ مرز و جغرافیای مشخصی محدود نیست. 

منبع-نیویارکتایمز

برگردان-خالدخسرو

هوایی  به حمالت  توسل  و  دور  راه  از  متحده جنگی 
به  پیاده  نیروی  اعزام  سیاسی  اراده  واشنگتن  است؛ 
منطقه را ندارد. باید نیروهایی مانند داعش مهار گردند 
و  بمب ها  توسط  تروریست ها  فقط  کار  این  برای  و 
بدون  جنگ  در  پیروزی  اما  می روند.  بین  از  پهباد ها 

نیروی زمینی ممکن نمی باشد.
با این حال همان طور که فرانسه ابزار الزم برای تحقق 
دچار  نیز  داعش  خوشبختانه  ندارد،  را  خود  اهداف 
محدودیت است. همانند سلف خود القاعده، موفقیت 
مطرح  و  خبرسازی  مدیون  چیزی  هر  از  قبل  داعش 
داعش  سیستم  است.  اجتماعی  رسانه های  در  شدنش 
داشت:  بُرنده  تیغ  دو  داعش  است.  محدودیت  دچار 
و  شوک  ایجاد  و  مناطق،  محدود  و  سریع  تسخیر 
وحشت. داعش را به دشواری می توان صاحب دولت 
»اسالمی« دانست. چون برخالف طالبان، دامنه قلمروش 
نیست.  محدود  مشخصی  جغرافیای  و  مرز  هیچ  به 
داعش به دنبال خالفت است؛ خالفتی که همانند سده 
برداشته،  گام  پیروزی  سوی  به  همواره  اسالمی،  اول 
و  آورده،  در  خود  تسخیر  به  را  بیشتری  قلمرو های 
کند.  بسیج  در عقب خود  را  مسلمانان سرتاسر جهان 
را  داوطلب  جنگجوی  صدها  داعش  ویژگی  این 
استقرار  برای  بیشتر  به سوی خود می کشد. گویا آن ها 
دغدغه  این که  تا  اسالمی  می رزمند  جهانی  حکومت 

صلح در خاورمیانه را در سر داشته باشند.
می کند؛  احساس  را  خود  محدودیت های  داعش  اما 
دفاع  نام  زیر  را  بیشتری  قلمرو  که  نیست  قادر  اکنون 
به تسخیر خود در  از جمعیت عرب های سنی مذهب 
در  عراقی،  شیعیان  شرق  در  کرد ها،  شمال  در  آورد. 
غرب علوی های تحت حمایت نظامی  روسیه موقعیت 
مقاومت  داعش  برابر  در  گروه ها  این  تمام  دارند. 
از سرازیر شدن  لبنانی  ها که  نه  می ورزند. در جنوب، 
آوارگان سوری بیمناک اند، و نه اردنی ها که هنوز هم 
زیر تاثیر اعدام وحشتناک یکی از پیلوت های خود به 
دست داعش اند، و نه فلسطینی ها، مقهور کشش داعش 

متناقضی  وضعیت  دچار  داعش  همین،  برای  نیستند. 
است  مانده  محدود  خاورمیانه  در  یکسو  از  است؛ 
ولی از سوی دیگر با شتاب قصد تبدیل شدن به یک 

حرکت جهانی تروریستی را دارد.
حمالت به حزب اهلل در بیروت، روس ها در شرم الشیخ 
پاریس یک هدف را دنبال می کرد: دهشت افگنی.  و 
اردنی  پیلوت  وحشیانه  اعدام  که  طوری  همان  ولی 
اتحاد وطن پرستانه را در میان جمعیت متکثر این کشور 
به وجود آورد، حمله به پاریس نیز نبرد علیه داعش را 
به یک داعیه ملی برای فرانسوی ها تبدیل خواهد کرد. 
قبال  که  خواهد خورد  دیواری  همان  به  سر  با  داعش 
القاعده آن را تجربه کرده بود: دهشت افگنی بین المللی 
بیش از این موثر نیست؛ در عین حال در بلندمدت در 
نبرد با تروریسم راه اندازی حمالت هوایی بدون اعزام 
نیروی زمینی نیز نتیجه دلخواه را در پی نخواهد داشت. 
میان  در  محکمی   پایگاه  هیچ  القاعده،  همانند  داعش 
مسلمانان اروپا ندارد. این گروه تنها قادر به جذب افراد 

در حاشیه است.
برانگیخته  خشم  چگونه  که  است  این  سوال  اکنون 
عملی  اقدامات  سلسله  یک  به  پاریس  حمله  از  شده 
سوی  از  زمینی  وسیع  عملیات  می تواند.  شده  منتهی 
نیروهای غربی، آن طوری که در سال ۲۰۰۱ میالدی 
مطرح  گزینه  یک  به عنوان  افتاد،  اتفاق  افغانستان  در 
نبرد های  درگیر  را  مذکور  نیروهای  چون،  نیست. 
از  هماهنگ  حمالت  ساخت.  خواهد  محلی  بی پایان 
تفاوت  به  توجه  با  منطقه ای،  و  محلی  نیروهای  سوی 
به اهداف و انگیزه های نهانی نیز محتمل نیست: چنین 
کاری نیازمند توافق سیاسی میان بازیگران منطقه ای، از 

جمله ایران و عربستان سعودی، می باشد.
طوالنی  داعش]  با  مبارزه  [برای  پیشرو  راه  بنابرین، 
فعالیت ها  بسط  به خاطر  داعش  این که  مگر  است، 
بومی   جمعیت  و  خارجی  جنگجویان  میان  تنش  یا  و 
عرب زبان از هم بپاشد. در هر رخدادی، داعش بدترین 

خصم خود است.
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امیدوارند  آن ها  هستند.  جدیدشان  مرزهای  از  دفاع 
دستگی  چند  دچار  گذشته  از  بیشتر  عرب  جهان  که 
منطقه  بودند، چون  سنجار  تسخیر  به دنبال  آن ها  شود. 
کرد نشین بود. اما به دنبال حمله به موصل برای شکست 
داعش نیستند چون در آن صورت نفع آن بیشتر برای 

بغداد است.
حکومت  احیای  اصلی  خطر  عراق،  کرد های  برای 
استقالل  می تواند  که  است  بغداد  در  قوی  مرکزی 
با  را  کردستان  آزاد  اقلیم  موجود  عمال  غیر رسمی  و 
چالش مواجه می سازد. برای همین، داعش مانع عمده 
به  بغداد  در  مرکزی  موثر  برای شکل گیری حکومت 

حساب می آید.
شیعیان عراق هم فارغ از این که چه فشاری بر آن ها از 
سوی ایاالت متحده اعمال شود، حاضر به بازپس گیری 
فلوجه نیستند. آن ها در پی دفاع از مناطق خود بوده و 
به هیچ صورت نمی گذارند که بغداد سقوط کند. ولی 
هیچ عجله ای برای پیوستن مجدد اقلیت سنی به جریان 
سیاسی اصلی عراق ندارند؛ چون اگر چنین شود، باید 

قدرت را با آن ها تقسیم کنند. 
که  نیست  داعش  اصلی شان  دشمن  سعودی ها،  برای 
در عمل نماینده رادیکالیسم سنی ای است که همواره 
داعش  به  کاری  این رو،  از  کرده اند.  حمایت  آن  از 
ایران،  یعنی  خود،  اصلی  دشمن  به دنبال  بلکه  ندارند، 

هستند.
ایرانیان به نوبه خود به دنبال مهار داعش بوده ولی الزاما 
این گروه  نیستند. زیرا، موجودیت  نابودی آن  پی  در 
ایتالف سنی عربی که در زمان جنگ  احیای  از  مانع 
ایران و عراق در دوره حاکمیت صدام حسین برای این 

کشور مشکالت زیادی را به وجود آورد، می گردد.
از  شاید  کشور  این  که  گفت  باید  اسراییل  مورد  در 
نظر آید. زیرا، در حال حاضر  به  این وضعیت راضی 
حزب اهلل با گروه های عربی می جنگد، سوریه در حال 
نامعلوم  آینده  با  جنگی  درگیر  ایران  و  است،  سقوط 

شده است، و همه داعیه فلسطین را فراموش کرده اند.
هیچ  حاضر  حال  در  که  گفت  باید  خالصه  به طور 
بازیگری حاضر به اعزام نیرو نیست و هیچ یک از آنان 
کنند.  تسخیر  را  داعش  قلمرو  تا  نبوده  ماشه  به  دست 
هم چنان، برخالف بعد از یازده سپتامبر، امریکایی ها نیز 
ایاالت  موجود  استراتژی  ندارند.  را  سابق  دماغ  و  دل 

همان طوری که فرانسوا اوالند، رییس جمهور فرانسه، 
اعالم داشت، این کشور اکنون در وضعیت جنگ علیه 
به عنوان  را  این گروه  اکنون  فرانسه  دارد.  قرار  داعش 
دشمن بزرگ خود در برهه کنونی به حساب می آورد. 
متحده در  ایاالت  این کشور در حال حاضر در کنار 
خط اول نبرد[علیه داعش] در خاورمیانه قرار داشته، و 
تنها کشور غربی ای است که به تنهایی در منطقه ساحل 
می جنگد.  مسلح]  تروریستی  گروه های  [علیه  افریفا 
نبرد  از  را  افریقا  ماموریت خود در ساحل  این  فرانسه 
و  کرده  آغاز  میالدی   ۲۰۱3 سال  در  مالی  کشور  در 
بیشتر از ایاالت متحده سربازان خود را برای نبرد علیه 

گروه های افراطی به این منطقه اعزام داشته است.
دخالت  بهای  گذشته  جمعه شب  فرانسه  نهایت  در  اما 
از  از زمان رویداد پاریس  با این که  خود را پرداخت. 
سرتاسر غرب پیام های همبستگی به فرانسه مخابره شده 
است، ولی به شکل عجیبی این کشور خود را [در نبرد 
با داعش] تنها احساس می کند: تا اکنون، هیچ دولتی 
با گروه مذکور به عنوان یک تهدید استراتژیک برای 

جهان امروز برخورد نکرده است.
بازیگران اصلی در خاورمیانه فراتر از داعش دشمنان 
مهم تری برای خود تصور می کنند. رقیب اصلی رژیم 
بشار اسد اپوزیسیون [میانه رو] سوری است که اکنون 
روسیه نیز به حمایت از او به این مخالفان حمله نظامی  
است  این  در  اسد  بشار  نفع  بدون شک،  است.  کرده 
که به جز از داعش رقیب دیگری نداشته باشد. چون، 
در موجودیت داعش خود را به عنوان یکی از آخرین 
اذهان  در  اسالم گرا  افراطیون  تروریسم  علیه  پایگاه ها 
نیز  غربی ها  نزد  در  و  می تواند،  انداخته  جا  عمومی  
اثر سرکوب بی رحمانه  مشروعیت از دست رفته اش در 

مردم سوریه را باز ادعا کرده می تواند.
حکومت ترکیه سیاست شفافی دارد: دشمن اصلی اش 
بر  پیروزی کرد های سوری  ُکرد است.  جدایی طلبان 
داعش به حزب کارگران کردستان اجازه می دهد که 
علیه  آنجا  از  و  یافته  پناهگاه  سوریه]  [در  خود  برای 
ترکیه دست به عملیات نظامی  بزند. کردها، چه عراقی 
و چه سوری، بیشتر از در هم شکستن داعش عالقه مند 

ACKU
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اقتصادی،  مسایل  روی  سفارش ها  ارایه  پالیسی ها، 
اجتماعی و محیط زیست؛ تطبیق اهداف انکشافی که طی 
کنفرانس های بین المللی توافق روی آن ها صورت گرفته 
فعالیت های  تمام  هماهنگی  برای  مرکزی  نقش  است؛ 
آن  تخصصی  نهاد های  و  ادارات  و  متحد  ملل  سیستم 
مربوطه  و  فرعی  نهاد های  فعالیت های  از  نظارت  و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  عرصه های  در  که  متحد  ملل 

محیط زیست فعالیت دارند را به عهده دارد. 
همه ساله  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  اساسی  جلسات 
دایر  هفته  چهار  مدت  به  جوالی  ماه  در  وزرا  سطح  به 
می گردد و شامل 7 بخش )Segment( می باشد. سایر 
بخش های آن که عبارت اند از بخش امور بشری، بخش 
مدیریت و هماهنگی، بخش ادغام و بخش فعالیت های 
اجرایی، جلسات شان را به سطوح مختلف در طول سال 

برگزار می کنند. 
و  منطقه ای  پنج کمیسیون  کاری،  8 کمیسیون  هم چنان 
چارچوب  در  تخصصی  نهاد های  و  مستقل  کمیته های 
و  دارند  فعالیت  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 

گزارش های شان را به این شورای ارایه می دارند. 
اهمیت شورا برای کشور ها

و  پایدار  توسعه  اقتصادی،  بحث های  عموم  به صورت 
و  اقتصادی  امور  کمیته  در  محیط زیست  از  حفاظت 
اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  عمومی  و  مجمع  مالی 
بحث ها  این  قبال  در  عضو  کشور های  می گردد.  مطرح 
از کشور های  عبارتند  که  دسته  دو  به  موضع گیری ها  و 
شمال و جنوب یا به عباره دیگر کشور های توسعه یافته و 
کشور های در حال توسعه تقسیم گردیده اند. کشور های 
انکشاف یافته  کم تر  کشور های  شامل  توسعه  حال  در 
توسعه  به خشکه در حال  )LDCs(، کشور های محاط 
توسعه  حال  در  کوچک  جزایر  دول   ،)LLDCs(
 )MICs( متوسط  عاید  دارای  کشور های  و   )SIDs(

می باشند. 
حال  در  کشور های  تالش های  همواره  بحث ها  این  در 
کشور های  همکاری  و  حمایت  کسب  غرض  توسعه 
توسعه یافته در راستای مبارزه با فقر و گرسنگی، تحقق 
توسعه پایدار و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست 
دانش،  انتقال  تخنیکی،  مالی،  کمک های  طریق  از  آن 
کشور های  عکس  بر  می باشد.  ظرفیت سازی  و  تجربه 
توسعه یافته در مقابل با گنجانیدن پیش شرط ها به منظور 
تحقق اولویت ها و ارزش های دموکراسی چون رعایت 
حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون از طریق تغییر 
و  نظارت  وسیستم  ملی  استراتژی  و  پالیسی ها  ایجاد  و 
نتیجه  در  می کنند.  موضع گیری  شفاف  گزارش دهی 
و  قطع نامه ها  اعالمیه ها،  به شکل  موضع گیری ها  این 
شورای  و  عمومی  مجمع  چارچوب  در  فیصله نامه ها 

اقتصادی و اجتماعی طرح، تسوید و در نهایت تصویب 
می گردند.

اشتراک  و  حضور  طریق  از  کشور ها  که  این جاست   
نیاز ها  این مذاکرات خواسته ها،  فعال نمایندگان شان در 
اعالمیه ها  و  قطع نامه ها  متون  در  را  چالش های شان  و 
قطع نامه ها  این  از  برخی  می دهند.  انعکاس  و  گنجانیده 
الزامی  بوده و یک سلسله  نهایی کنفرانس ها  اسناد  یا  و 
دیگر  برخی  و  می سازد  متوجه کشور ها  را  مسوولیت ها 

فاقد قابلیت الزامی  می باشند.
برای  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  اهمیت 

افغانستان
به عنوان  افغانستان  حضور  فوق  نکات  نظرداشت  در  با 
کشور کم ترین انکشاف یافته، محاط به خشکه، متاثر از 
منازعه و وابسته به کمک های بین المللی، بعد از 37 سال 
در شورای متذکره بیانگر آن است که افغانستان با سپری 
کردن فرازونشیب ها و با عزم راسخ، تالش دارد که روی 
خانواده  میان  در  را  خویش  جایگاه  بایستد،  خود  پای 
منطقه ای  ملی،  بحث های  در  و  کند،  احیا  بین المللی 
دیگر  سوی  از  کند.  سهم گیری  فعاالنه  بین المللی  و 
حضور در چنین نهادی فرصت آموزش و بهره برداری از 
تجارب انکشافی مفید و موفقانه سایر کشور هایی را که 
در شرایط مشابه و یا بهتر قرار دارند و یا حاالت مشابه 

افغانستان را سپری کرده اند، مساعد می سازد. 
شورای  عضویت  اهمیت  مورد  در  ذیل  نکات  عالوتا 
قابل  افغانستان  برای  متحد  ملل  اجتماعی  و  اقتصادی 

عطف می باشد:
-  تعهد کشور ها به خاطر تطبیق اهداف انکشافی هزاره 
خاتمه   2015 سال  پایان  در  متحد  ملل   )MDGs(
می یابد؛ ولی مهلت تطبیق اهداف متذکره برای افغانستان 
را  اهداف  این  تطبیق  افغانستان  چون  است،  باقی  هنوز 
بنابر دشواری ها و معاذیر موجود آن زمان در سال 2005 
متحد سال  ملل  امنیت آغاز کرد.  تامین  اضافه هدف  با 
اهداف  تطبیق  غرض  ضرب االجل  به عنوان  را   2020

نامبرده برای افغانستان پذیرفت. 
را  آن  بخش  مهم ترین  که   2030 انکشافی  آجندای   -
در  می دهد،  تشکیل   )SDGs( پایدار  توسعه  17 هدف 
افغانستان در  به شمول  توسط سران دول  سپتامبر 2015 
است  قرار  رسید.  تصویب  به  متحد  ملل  عمومی   مجمع 
آغاز   2016 جنوری  ماه  از  آجندا  این  تطبیق  مرحله 
اهداف  این  که  است  گردیده  متعهد  افغانستان  گردد. 
را با در نظرداشت اهداف باقی مانده توسعه هزاره تطبیق 
پالیسی ها و  برنامه ها،  افغانستان  تا دولت  نیاز است  کند. 
و  مطابقت  در  را  خویش  ملی  انکشافی  استراتژی های 
توسعه  اهداف  و   2030 انکشافی  آجندای  با  همسویی 

پایدار طرح و پی ریزی کند. 
-  پی گیری، بازنگری و نظارت از تطبیق اهداف نامبرده 
و ارایه گزارش های داوطلبانه ملی کشور ها در چارچوب 
فورم عالی سیاسی )HLPF( زیر چتر شورای اقتصادی 

و اجتماعی صورت می گیرد. 
و  سفارش ها  گزارش ها،  مطالعات،  از  استفاده  با   -
و  برنامه ها  و  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  پالیسی های 
صندوق های مربوطه آن  که در رابطه با مسایل اقتصادی 
دارند،  فعالیت  پایدار  توسعه  به خصوص  و  اجتماعی  و 
موجود  فرصت های  از  تا  بود  خواهد  قادر  افغانستان 
سازمان  حمایت  و  تخنیکی  کمک های  کرده  استفاده 
ملل متحد را در تحقق برنامه های انکشافی خویش جلب 

کند.
قرار  تحول  دهه  در  افغانستان  که  کنونی  شرایط  در   -
بیشتر توجه به توسعه و رشد اقتصادی می باشد،  دارد و 
تلفیق و گنجانیدن آجندای انکشافی 2030 در برنامه ها، 
مهم  امر  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتژی  و  پالیسی ها 
توجه جدی  و  به حمایت  مبرم  نیاز  که  می شود  شمرده 
اقتصادی،  مسایل  در  متحد  ملل  به ویژه  جهانی  جامعه 
توسعه پایدار و زیربناها را دارد. در این راستا عضویت 
و  خواست ها  انعکاس  برای  مناسب  تریبون  شورا  این 

صدای افغانستان در سازمان ملل متحد خواهد بود.

 2015 اکتوبر   21 تاریخ  به  متحد  عمومی  ملل  مجمع 
18 عضو جدید شورای  گزینش  منظور  به  را  انتخاباتی 
این  در  کرد.  برگزار  متحد  ملل  اجتماعی  و  اقتصادی 
انتخابات افغانستان با دریافت 179 رای از مجموع 188 
رای که بیانگر حمایت قاطع کشور های جهان از افغانستان 
اجتماعی ملل  اقتصادی و  به عضویت شورای  می باشد، 

متحد به مدت سه سال 2016-2018 انتخاب شد. 
پیشینه 

در گذشته افغانستان برای دو دوره در سال های 1959-
1961 و 1976-1978 افتخار عضویت این شورا را داشته 
 2009 سال  در  افغانستان  نامزدی  گرچه  بار  این  است. 
در چارچوب گروه آسیا و پسفیک برای دوره 2012-

جلوگیری  منظور  به  ولی  بود  گردیده  معرفی   2014
به  متذکره  گروه  داخل  در  نامزدان  تعدد  و  رقابت  از 
این مدت دولت  افتاد. در  تعویق  به  دوره 2018-2016 
افغانستان از طریق نمایندگی دایمی  خویش در سازمان 
شامل  که  را  وسیعی  کمپاین  نیویارک  مقیم  متحد  ملل 
انجام مالقات ها به سطوح مختلف، انجام البی و تعهدات 
حمایت متقابل با سایر اعضا و کسب حمایت گروه آسیا 

و پسفیک می گردید، راه اندازی کرد.
نقش و فعالیت های شورا

سازمان  تاسیس  اساسی  اولویت های  و  اهداف  از  یکی 
بشر،  حقوق  امنیت،  و  صلح  تامین  برعالوه  متحد  ملل 
مشکالت  حل  جهت  بین المللی  همکاری  به  دستیابی 

بین المللی اقتصادی می باشد. 
ساختار ملل متحد متشکل از شش نهاد اساسی- مجمع 
اجتماعی،  و  اقتصادی  شورای  امنیت،  شورای  عمومی، 
شورای قیمومیت، محکمه بین المللی عدالت و داراالنشا 
طرزالعمل  و  تشکیالت  اهداف،  یک  هر  که  می باشد 
بازتاب  متحد  ملل  منشور  در  که  داشته  کاری جداگانه 

یافته است. 
در سال 1946  متحد  ملل  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 
تاسیس گردید و دارای 54 عضو بوده و اعضای آن به 
انتخاب  جغرافیایی  تقسیمات  اساس  به  سال  سه  مدت 
می گردند. در این شورا 14 کرسی به گروه کشور های 
اروپای غربی  به گروه کشور های  افریقایی، 13 کرسی 
و  آسیا  کشور های  گروه  به  کرسی   11 دول،  سایر  و 
پسیفیک که افغانستان نیز عضو آن می باشد، 10 کرسی 
به گروه کشور های امریکای التین و دول کارابین و 6 
کرسی به گروه کشور های اروپای شرقی اختصاص داده 

شده است.
مسوولیت ها

از  یکی  متحد  ملل  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای 
به  که  می باشد  متحد  ملل  شش گانه  اصلی  ارگان های 
اساس منشور این سازمان مسوولیت هماهنگی، بازنگری 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
معلق  روش شان  که  آدم هایی  راستی  به 
زدن باشد و از طریق معلق زدن خود شان 
آسمان  در  ستاره  و  بوریا  صاحب  را 
رهبر  حقانیت  به  باالخره  روزی  بسازند، 
ما  که  آنجایی  از  و  می برند  پی  حتما 
حقانیت  به  این  بودیم،  خیلی خوش طالع 
پی بردن در زمان ما رخ داد. خالصه خبر 
این است که افرادی که از رهبر روگردان 
شده بودند، دیدن که از طرفی که روی 
خود را گشتانده اند بوی خوشی می آید و 
به طرفی که روی گشتانده اند هیچ بویی 
ندارد. به همین خاطر با سرافگنده دوباره 
با رهبر مشرف شدند  بیعت  برای تجدید 

به درگاه. 
از شورنخودفروشان  نفر  روز گذشته 23 
رهبر  محضر  به  کوته سنگی  چوک 
نکوهش  ضمن  و  شدند  شرف یاب 
معلق های بعضی افراد گفتند آنان با رهبر 
مقدار  فردا  از  و  کرده اند  بیعت  تجدید 
کم  را  شورنخود  در  شده  ریخته  پولی 
خواهند ساخت. البته بعد از آن یک تعداد 
از معتادان باالگذر هم تشریف آوردند و 
تجدید بیعت کردند با رهبر. آنان گفتند 
که با معتادان زیرگذر هیچ پیوندی ندارند 
مواد شان  کشیدن  مصروف  آنان  زیرا 
بودند و وقت برای تجدید بیعت نداشتند. 
که  است  روز  چند  گفتند  هم چنان  آنان 
باالگذر  در  زیرا  نمی توانند  پودر کشیده 
باد زیاد است و آتش را خاموش می کند. 
بی کار  روز  چند  این  خاطر  همین  به 

هستند. 
نیز  بوریا  فروش  هفده  آن  تعقیب  به 
تجدید  و  شدند  شرفیاب  رهبر  خدمت 
بیعت کردند. آنان وعده دادند که روی 
دنباله دار  ستاره  نقش  بوریا های شان 
از  تعدادی  یکباره  آن  به دنبال  بکشند. 
جلبی پزان و ماهی پزان منطقه پل سرخ در 
حالی که هفت کیلو ماهی سرخ شده نیز 
با خود داشتند برای تجدید بیعت آمدند. 
قول  رهبر  به  این  از  بعد  گفتند  آنان 
در  کافی  مقدار  به  شکر  که  می دهند 
ماهی های  و  ریخت  خواهند  جلبی ها 
به مردم  ماهی بی خار  به جمع  را  خار دار 
قالب نخواهند کرد. سلسله تجدید بیعت 
به رهبر هم چنان تداوم دارد. شما حتما در 
زیر نویس تلویزیون ما دیده اید. ما هم چنان 
مسیر تا خانه رهبر را فرش کرده ایم زیرا 
امکان دارد چند تا از معلق زنان هم بیایند 
در  نکرده  خدای  باز  بیعت  تجدید  برای 

حین معلق زدن افگار نشوند. 

بیعت مجدد با رهبر 

اهمیت شورای اقتصادی
 و اجتماعی ملل متحد برای افغانستان

نصیراحمد فایق
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حضور  با  اروپا  اتحادیه  داخله  وزرای 
چگونگی  درباره  بروکسل  در  نشستی  در 
حمالت  با  مقابله  برای  بیشتر  همکاری 
کرد.  خواهند  کره  مذا و  بحث  تروریستی 
فرانسه  سوی  از  که  اضطراری  نشست  این 
تروریستی  از حمالت  درخواست شده، پس 

پاریس برگزار می شود.
با  همزمان  فرانسه  داخله  وزیر  کازنو،  برنارد 
در خواست  »ما  گفت:  این نشست  به  ورود 
کردیم زیرا امید داریم  برگزاری این نشست را 
سوال های  با  حاضر  حال  در  که  اروپا  که 
است،  مواجه  حمالت  این  درباره  بسیاری 
بتواند برنامه ای اضطراری برای مقابله اتخاذ 

کند.«

گفت:  نیز  کشور بلژیک  جان جامبون، وزیر 
»در بهترین حالت در این مورد می توانستیم 
کشورهای  تمامی  از  متشکل  گروهی  یک 
کنون  تا اقدام  این  اما  باشیم  داشته  اروپایی 
که امروز بتوانیم با  مسدود مانده و امید داریم 
کنیم.«  تصمیمی مناسب بر این مشکل غلبه 
همزمان با این نشست رییس سازمان امنیت 
که ممکن است  داخلی آلمان نیز هشدار داده 
هر شهری در اروپا هدف حمالت تروریستی 
تروریستی  حمالت  در  گیرد.  قرار  داعش 
کشته  نفر  پاریس ۱۲۹  گذشته در مرکز  جمعه 
داعش  شدند.  مجروح  نیز  نفر  صدها  و 
گرفته  عهده  به  را  حمالت  این  مسوولیت 

است.

وپا برای  رای داخله اتحادیه ار نشست اضطراری وز
وریسم مقابله با تر

وزارت فواید عامه در نظر دارد تا پروژه ترمیمات و ساختمان سرک قلعه 

را به اعالن  کابل به طول )2(کیلومتر  باال )زرین( ولسوالی ده سبز والیت 

داوطلبی سپرده و قرارداد می نماید.

بوده  آیسا  جواز  دارای  که  دولتی  موسسات  و  خصوصی  شرکت های 

باشند  داشته  را  پروژه  این  داوطلبی  پروسه  در  را  ک  اشترا خواهش  و 

به  یوم   )21( مدت  الی  اعالن  نشر  از  بعد  را  خویش  درخواست های 

وزارت  تدارکات  ریاست  قراردادهای  آمریت  داوطلبی  عمومی  مدیریت 

ک 2 منزل 2 سپرده و شرط نامه را اخذ و  فواید عامه واقع مکرویان اول بال

آفرهای خویش را طور سربسته به مدیریت مذکور به ساعت و روز معینه 

گردیده تسلیم نمایند. که در شرط نامه ذکر 

خود و یا نماینده باصالحیت شان در روز آفرگشایی حاضر باشند. تضمین 

گرانتی بانک اخذ می گردد. طبق شرط نامه به شکل 

با احترام

کتر احمدشاه »وحید« دا

معین ح.م. سرک ها

صدر  در  اسکاندیناوی  کشورهای  دیگر  بار 
برای  جهان  کشورهای  مطلوب ترین  فهرست 

گرفتند. زندگی قرار 
که در انگلستان موقعیت دارد،  انستیتوت لگاتم 
نشر  به  را  کشور ها  ساالنه  رفاه  شاخص  تاز گی  به 
در  متغیر   89 با  را  کشور   142 آن  در  که  رسانیده 
فرصت،  و  تجارت  اقتصاد،  شاخص:  هشت 
آزادی  امنیت،  صحت،  آموزش،  حکومتداری، 

گرفته است. فردی و سرمایه اجتماعی به بررسی 
سال  هفتمین  برای  ناروی،  بررسی،  این  طبق 
شناخته  جهان  کشور  مرفه ترین  پی در پی 
به  متغیرها،  بسیاری  در  کشور  این  است.  شده 
آزادی  از  »رضایت  دیگران«،  به  »اعتماد  شمول 
و  آزاد«  انتخاب  و  مدنی  »آزادی های  انتخاب«، 
نمره  بلندترین  زندگی«  استندردهای  از  »رضایت 

گرفته است.  را 
و  سوم  جاهای  در  ترتیب  به  سویدن  و  دنمارک 
پنجم و فنلند و آیسلند در مقام های نهم و دوازدهم 

گرفته اند. این فهرست قرار 
کشورهای  که  با آنهم، سروی کنند گان به این نظرند 
دارند.  بیشتر  کار  به  نیاز  هم  هنوز  اسکاندیناوی 
کشورها از بسیاری  مثال، در بخش اقتصادی این 

کشورهای پیشرفته جهان عقب مانده اند. از 
کشور مرفه جهان، فنلند و آیسلند  در بین بیست 
در  شاخص شان  مقام  که  کشورهایی  اند  یگانه 
کشورها بیرون  اقتصاد، آنان را از حلقه سی بهترین 

ساخته است.
که قبال در بخش  ناروی، سویدن و فنلند مقامی را 
دست  از  اخیر  سال های  در  داشتند،  اقتصاد 

داده اند.
چین ثروتمند است اما مرفه نیست

در  که  است  سنگاپور  از  اقتصاد  قوی ترین 
قرار  هفدهم  مقام  در  رفاه،  کلی  شاخص های 
گرفتن  گرفته است. شهر - دولت سنگاپور با قرار 
در پانزده بهترین در تمام شاخص ها به جز آزادی 
ُکل خیلی موفق بود.  فردی و سرمایه اجتماعی؛ در 
چین در بخش اقتصادی جایگاه سوم را به دست 

پایین تر،  مقام  نسبتا  کلی  ارزیابی  در  اما  آورد، 
این  ساخت.  خود  آن  از  را  دوم  و  پنجاه  یعنی 
کشور در متغیر امنیت و حفاظت جای صدم و در 
از آن خود  را  آزادی فردی جای یک صد و بیستم 

ساخت.
روز  در  رفاه  متغیر  برنامه  مدیر  گامیستر،  ناتهان 
که »متغیر رفاه پاسخی به یک  گفت  اعالم نتایج 
که ما به طور سنتی در قسمت  مساله است. راهی را 
موفق اند،  اندازه  چه  تا  کشورها  این که  تثبیت 
بدون  است.  باریک  خیلی  کرده ایم،  انتخاب 
اما شاخص همه مسایل  ثروت مهم است،  تردید 

شده نمی تواند.« 
اندونیزیا، موفق ترین نمونه در متغیر رفاه است. در 
از  گذشتن  با  کشور  این  گذشته  سال  هفت  طول 
21 مقام به جایگاه شصت و نهم خود را رسانیده 
که سریع ترین حرکت به سوی رفاه در تمام  است 

فهرست است.
ک تر می شود جهان خطرنا

کلیدی متغیر ساالنه نشان  یکی دیگر از یافته های 
که نتایج  گذشته  که جهان از زمان سروی  می دهد 
شده  ک تر  خطرنا شد،  منتشر   2009 سال  در  آن 

است.
افریقا و خاور میانه از لحاظ امنیت و حفاظت در 

گرفتند. جاهای خیلی پایین قرار 
و  افغانستان  کانگو،  دموکراتیک  جمهوری 
شناخته  جهان  کشورهای  ک ترین  خطرنا سوریه 
را  آنان  کشورها،  این  رفاه  شاخص  شده اند. 
یک صد و سی و هفتم،  مقام های  در  ترتیب  به 
یک صد و سی و ششم  و  یک صد و چهل و یکم 

نشانده است
را  یازدهم  مقام  کل  )در  امریکا  متحد  ایاالت 
جایگاه  در  گرفتن  قرار  با  است(  آورده  به دست 
بین  در  کشور  ناامن ترین  حیث  به  سی و سه ام 
دارند،  قرار  فهرست  صدر  در  که  کشورهایی 

شناخته شده است.
یگانه  متحد  ایاالت  که  است  آمده  گزارش  در 
نسبت  که  است  غربی  کشورهای  بین  در  کشور 

کشورهایی مثل وینزویال، جمهوری دومینیکان  به 
سیاسی  خشونت  درجه  »بلند ترین  السلوادور  و 
تحت حمایت دولت« را به خود اختصاص داده 
سوم  درجه  پنج  تا  یک  بین  از  کشور  این  است. 
اتکا  با  هم چنان  متغیر  این  است.  کرده  اخذ  را 
ایاالت  که  است  گفته  بین الملل  عفو  گزارش  به 
با  هم طراز  سیاسی  خشونت های  در  متحده 

عربستان سعودی است.
برای  جهان  نقطه  امن ترین  حیث  به  هانکانگ 

سه سال پیهم شناخته شده است.
کشورهای مرفه جهان: ده بهترین 

1. ناروی
2. سویزرلند
3. دنمارک
4. نیوزیلند
5. سویدن
کانادا  .6

7. آسترالیا
8. هالند
9. فنلند

10.  آیرلند
کشور مرفه جهان ده بدترین 

142 – جمهوری افریقای مرکزی
140 –  هایتی
139 – چاد

138 – بورندی
کانگو 137 – جمهوری دموکراتیک 

136 – سوریه
135 – یمن

134 – سودان
133 – آنگوال

کشورها در هشت متغیر بهترین و بدترین 
اقتصاد:

بهترین: سنگاپور
بدترین: لیبیریا

تجارت و فرصت:
بهترین: سویدن

بدترین: جمهوری افریقای مرکزی
حکومتداری:

بهترین: سویدن
بدترین: افغانستان

تحصیالت:
بهترین: آسترالیا

بدترین: جمهوری افریقای مرکزی
صحت: 

بهترین: امریکا
بدترین: جمهوری افریقای مرکزی

امنیت و حفاظت:
کانگ بهترین:  هانک 

کانگو بدترین: جمهوری دموکراتیک 
آزادی فردی:

کانادا بهترین: 
بدترین: یمن

سرمایه اجتماعی:
بهترین: نیوزیلند

بدترین: توگو

بهترین و بدترین کشورها برای زند گی
افغانستان بار دیگر در فهرست بدترین حکومتداری
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کشورهای حوزه بالکان 
وی  زهای خود را به ر مر

پناهجویان اقتصادی بست
مسیر  در  که  بالکان،  حوزه  اروپایی  کشور  چهار 
شنبه  پنج  روز  دارند،  قرار  پناهجویان  حرکت 
کشورهای  که اهل  مرزهای خود را روی مهاجرانی 
جنگ زده مثل سوریه، عراق و افغانستان نیستند، 

بستند.
در  که  اقتصادی  مهاجر  هزاران  ترتیب  این  به 
به  را  خود  می خواهند  بهتر  زندگی  جستجوی 
مرزی  گذرگاه های  در  برسانند  غربی  اروپای 

کشورهای بالکان سرگردان مانده اند.
تصمیم  این  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پناهجویان  و  مهاجران  که  بود  دقیقا همان چیزی 
که در  نگران آن بودند. رقم چشمگیر پناهجویانی 
ماه های اخیر وارد اروپا شده اند و پس از حمالت 
رخنه  احتمال  از  نگرانی  و  پاریس  شهر  مرگبار 
که  پناهجویانی  میان  در  داعش«  »تروریست های 
این  اتخاذ  اصلی  عوامل  ظاهرًا  می آیند،  اروپا  به 

تصمیم است.
پناهندگان  امور  دفتر  سخنگوی  سونییچ،  ملیتا 
که  است  گفته  صربستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
دولت مقدونیه از روز پنج شنبه در مرزهای خود با 
کش، سریالنکا، سودان ، لیبریا،  یونان به اهالی مرا

کستان اجازه ورود نمی دهد. کنگو و پا
خود  مرز  در  نیز  صربستان  سخنگو،  این  گفته  به 
عراق  سوریه،  اهل  پناهجویان  به  فقط  مقدونیه  با 
مرزهای  در  و  می دهد  ورود  اجازه  افغانستان  و 
کشور به  کرواسی فقط به اتباع این سه  صربستان با 

عالوه فلسطینیان اجازه عبور داده می شود.
حرکت  مسیر  در  کشور  چهارمین  که  نیز  سلوانیا 
اروپا  غرب  سمت  به  مهاجران  و  پناهجویان 
که به عنوان مهاجران اقتصادی  است، افرادی را 

تشخیص می دهد، باز می گرداند.
گفته ملیتا سونییچ، صربستان ۲۰۰ نفر از این افراد  به 
حاضر  مقدونیه  و  بازگردانده  مقدونیه  سمت  به  را 
این  او  به گفته  بدهد.  ورود  اجازه  آن ها  به  نیست 

افراد در نوار مرزی سرگردان شده اند.
سلوانیا  از  که  را  کش  مرا اهل  مهاجر   ۱۶۲ کرواسی 
کشور بازگردانده شده اند، نپذیرفته است.  به این 
به  کرد  اعالم  پنج شنبه  از ظهر  بعد  دولت سلوانیا 

این افراد اجازه خواهد داد به سوی اتریش بروند.
روز  از ساعت هشت صبح  یونان می گوید  پولیس 
که  مهاجری   ۳۰۰ حدود  آنکه  از  پس  و  پنجشنبه 
کنند،  کثرا ایرانی بودند، قصد داشتند از مرز عبور  ا

کرده است. گذرگاه مرزی ایدومنی را مسدود 
که منتظر عبور از  حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر دیگری 
کشورهای  طریق  از  شمال  سمت  به  حرکت  و  مرز 
کنون در یک اردوگاه  ناحیه بالکان هستند، نیز هم ا

موقت در جوار مرز با مقدونیه به سر می برند.
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عود،  با  عبدالحمید  پاریس  حمالت  طراح 
گمان  به  که  بلژیکی  ساله   28 شهروند 
سرویس های اطالعاتی فرانسه سازمان دهنده 
حمالت تروریستی پاریس است، در عملیات 
شمال  در  واقع  ُدنی  سن  در  چهارشنبه  صبح 
دادستان  به گفته  است.  شده  کشته  پاریس 
علمی  پولیس  آزمایشات  نتیجه  پاریس 
شناسایی او را قطعی می سازد. وی پیش از 
گفته بود »عبدالحمید ابا عود« در میان 8  این 
گذشته دستگیر شده اند،  که در 2 روز  نفری 

قرار ندارد.
کلیه تحقیقات قضایی  که  سارنوال پاریس، 
مربوط به تروریسم در فرانسه زیر نظر او انجام 
که اقدامات  گفته بود  گیرد، پیش از این  می 
که  نفری  برای تشخیص هویت »حداقل« 2 
کشته شده اند ادامه  گذشته در سن ُدنی  روز 
متالشی  چنان  آنان  اجساد  وی  بگفته  دارد. 
ممکن  بصری  »شناسایی  که  است  شده 
به  توجه  »با  فرانسه،  کشور  وزارت  نیست«. 
قطعات یافت شده بدن« احتمال اینکه سه 
کشته شده باشند را نفی  تن در این عملیات 
احتمال  »به  نفر  سه  این  از  یکی  کند.  نمی 
عملیات  آغاز  در  که  انتحاریست  زنی  زیاد« 
را  خود  منفجره  مواد  از  استفاده  با  پولیس 
گفته سارنوال پاریس در  کرده است. به  نابود 
عملیات صبح چهارشنبه در َسن ُدنی پولیس 

روسیه  قاهره،  از  فرانسه  گزارش خبرگزاری  به 
روز پنجشنه قرار داد ساخت دو نیروگاه انرژی 
اتومی مصر را طی مراسم با حضور عبدالفتاح 
امضا  کرد.  امضا  مصر  جمهور  رییس  سیسی 
این قرار داد سه هفته بعد از سقوط هواپیمای 
گیرد،  می  صورت  سینا  صحرای  در  روسی 
توسط شاخه  اغلب  گمان  به  که  هواپیمایی 
است.  گرفته  صورت  داعش  تروریستی  گروه 
شرم  از  که  هواپیما  این  سرنشین   224 تمام 
الشیخ مصر به استقامت سن پیترزبرگ روسیه 

کرده است. ۵۰۰۰ تیر شلیک 
برای   2013 سال  در  عود«  ابا  »عبدالحمید 
پیوستن به صف جنگجویان داعش به سوریه 
سرعت  به  البلجیکی«  »ابو عمر  نام  با  و  رفت 
کردگان شاخه بلژیکی داعش شد. یکی از سر 
شواهد  و  اطالعات  پاریس  سارنوال  گفته  به 
افراد  که  دارد  آن  از  حکایت  آمده  بدست 
چهارشنبه،  صبح  در  شده  بازداشت  و  کشته 
می  تشکیل  را  ها  تروریست  از  چهارمی  گروه 
مهمات  و  تجهیزات  به  توجه  با  که  داده  اند 
بدست آمده، آماده عمل بوده است. وی فاش 

کشته شدند. در حرت بود 
گفت" مصر از مدت ها رویای داشتن  سیسی 
یک نیروگاه هسته ای صلح آمیز را داشت تا از 
کند". سیسی  آن بتواند برای تولید برق استفاده 
گفت، روسیه قرضه ای را به مدت 35 سال به 
کشور افریقای شمالی و پرجمعیت ترین  این 
کشور جهان عرب قرضه خواهد داد. او مقدار 
کرینکو،  نکرد. سرگی  را مشخص  قرضه  این 
گفت، این  رییس سازمان انرژی اتومی روسیه 
برداری چهار  بهره  و  قرار داد بخاطر ساخت 

گروه را به دنبال  که پولیس رد پای این  ساخت 
اطالعی مبنی بر حضور احتمالی »عبدالحمید 

ابا عود« در پاریس بدست آورده بود.
درب  استحکام  پاریس،  دادستان  گفته  به 
آن  در  ها  تروریست  که  ساختمانی  ورودی 
از  آنان  که  شد  موجب  بودند،  شده  مخفی 
خود  مخفیگاه  به  ورود  برای  پولیس  تالش 
مطلع شده و بروی نیروهای پولیس تیراندازی 
کنند. در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه صبح پولیس 
در  شده  مخفی  افراد  از  تن  سه  شد  موفق 

کند. آپارتمان را بازداشت 

را  مصر  که  ای  هسته  وات  میگا   1200 ریکتور 
از لحاظ فناوری هسته ای در موقعیت رهبری 

منطقه ای قرار می دهد امضا شده است.
گفتگو روی جزییات  که  این در حالی است، 
گفت  سیسی  دارد.  جریان  هنوز  طرح  این 
مالقات  جریان  در  فبروری  ماه  در  پروژه  این 
امضا  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
شمال  در  هسته ای  انرژی  نیروگاه  این  شد. 
غربی مصر در ساحل مدیترانه ساخته می شود. 
تراژیدی  باره  در  پنج شنبه  روز  که  سیسی 
می کرد  صحبت  روسی  هواپیمای  سقوط 
گفت: »مردم مصر نگرانی رهبر و مردم روسیه 
کشور درک  این  امنیت شهروندان  را در مورد 

می کند«.
ادعا  داعش  تروریستی  گروه  پیشتر  روز  یک 
که آن ها بمبی را در این هواپیما جاسازی  کرد، 
که از شرم الشیخ به مقصد  کرده اند، هواپیمای 
سن پیترزبرگ درحرکت بود. مسکو روز چهار 
باعث  انفجار  یک  که  گفت  گذشته  شنبه 
است.  گردیده  کشور  این  هواپیمای  سقوط 
یک  انفجار  که  است  کرده  تایید  نیز  مصر 

گردید. بمب سبب سقوط هواپیمای روسی 

کرد وریستی پاریس را تایید  فرانسه مرگ طراح حمالت تر

کرد وگاه هسته ای مصر را امضا  وسیه قرارداد ساخت اولین نیر ر

اوباما تحت تدابیر شدید 
امنیتی وارد پایتخت 

مالزیا شد
گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با ورود بارک  به 
کواالالمپور  اوباما، رییس جمهوری امریکا به شهر 

تدابیر امنیتی شدید در پایتخت مالزیا اجرا شد. 
عضو  کشور   10 رهبران  جمع  به  است  قرار  اوباما 
)آ.سه.آن(  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای  اتحادیه 
که چند روز دیگر برگزار می شود،  به منظور نشستی 

بپیوندد. 
اتحادیه  این  با  شریک  دیگر  کشور  هفت  رهبران 
هند،  چین،  استرالیا،  شامل  نیستند  آن  عضو  که 
کوریای جنوبی نیز قرار  جاپان، نیوزیلند، روسیه و 
است از روز شنبه نشست هایی را در این شهر آغاز 

کنند. 
پرسونل   2000 دست کم  گفت:  مالزیا  ارتش  رییس 
کوآالالمپور  شهر  در  راهبردی  مکان های  در  ارتش 
آماده  حالت  در  نیز  دیگر  تن   2500 و  شده  مستقر 

گرفته اند. باش قرار 
کشورهای آسیایی چند  اوباما به همراه دیگر رهبران 
اقتصادی  روز پیش در اجالس سازمان همکاری 
کردند.  آسیا- اقیانوسیه اپک در شهر مانیل شرکت 
امریکا  جمهوری  رییس  اجالس  این  جریان  در 
ارضی  ادعاهای  برسر  مناقشه  مساله  تا  کرد  تالش 

کند.  چین در دریای چین جنوبی را مطرح 
مسایل  بر  آن  آسه  و  اپک  نشست  دو  هر  گرچه  ا
اقتصادی تمرکز دارند اما حمالت تروریستی اخیر 
داده  قرار  الشعاع  تحت  را  آن ها  پاریس  شهر  در 

است.
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