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حمایت  ادارۀ  مسووالن  سوی  از  صنعتی  پارک  یک  بنیاد 
اقتصادی  مشاور  و  )آیسا(  افغانستان  از سرمایه گذاری های 
رییس جمهور به ارزش 105 میلیون دالر در کابل گذاشته 

شد.  
محمدقربان حق جو، رییس ادارۀ آیسا در مراسم بنیان گذاری 
این  تولیدات داخلی در  نزده کارخانه  پارک گفت که  این 

پارک فعالیت خواهند کرد.
حق جو بر ساخت معیاری این پارک صنعتی تأکید کرد و 
خواهند  پارک  این  ساخت  بر  جدی یی  نظارت  که  گفت 

داشت.
قرار است کارخانه های شامل این پارک در بخش های تولید 
پالستیک،  صنایع  لباس،  برقی،  لوازم  دارو،  غذایی،  مواد 

پروسس سنگ و صنعت چاپ فعالیت کنند.
از  بیش  کار  زمینۀ  پارک  این  آیسا  ادارۀ  رییس  گفتۀ  به 
1500 تن به گونۀ مستقیم و نزدیک به 7500 تن به گونۀ 

غیرمستقیم را مساعد خواهد کرد.
در  بسیاری  زمین های  که  این  با  کرد،  خاطرنشان  حق جو 
کشور برای سرمایه گذاری مناسب اند، اما این اداره زمینی 
برای سرمایه گذاری در دست ندارد و آن ها در تالش حل 

این معضل هستند.

حضرت عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی رییس جمهور نیز 
در این مراسم از سرمایه گذاران داخلی خواست تا بیشتر در 

داخل کشور سرمایه گذاری کنند.
به گفتۀ مسووالن ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری های کشور 
هم اکنون در سراسر افغانستان تنها هشت پارک صنعتی در 
فعالیت  ننگرهار  و  هرات  بلخ،  قندهار،  کابل،  والیت های 

دارند.
والیت های  در  کارخانه   12 که  می افزایند  مسووالن  این 
پروان، لوگر و وردک زیر کار هستند و 12 کارخانۀ دیگر 
تحت بررسی قرار دارند. آنان از دولت خواهان توجه جدی 

به خاطر فعالیت هرچه زودتر این کارخانه ها شدند.
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معیار عدِم دل بسته گی در تمام روابط انسانی این است: 
عشـق برای دادن است، نه برای ستاندن.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نگرانی  شد،  مشخص  جدید  نظرسنجی  یک  در 
نابسامان  وضع  و  امنیت  فقدان  افغان ها  اصلی 
اقتصادی در بحبوحه افزایش درگیری ها با طالبان 
و رشد بیکاری است....               ادامه صفحه 6

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
چرا از این سیل عظیم عدالتخواهـانۀ مردمی که به گونۀ 
بیداری  این  از  بودند،  کابل جمع شده  در  خودجوش 
برابر  در  مقابل ظلم،  اعتراض مدنی در  این  از  و  ملی 

وحشت طالبانی، بر علیه...               ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  در  مسووالن 
افغانستان یا نی می گویند، حق دسترسی به اطالعات 
در مدت زمان دولت وحدت ملی محدود شده است.

این نهاد می گوید که این محدودیت باعث خشونت های 
فراوانی از طرف کارمندان و نهادهای حکومتی گردیده 
و اگر محدودیت باالی رسانه ها ادامه یابد، ستون پنجم 
نتیجه،  در  و  شد  خواهد  قوی تر  حکومت  درون  در 
دشمنان مردم افغانستان عمل کردهای ظالمانۀ خود را 

تشدید خواهند بخشید.  
نگرانی  این  به  پاسخ  وزارت اطالعات و فرهنگ، در 
می گوید که دسترسی به اطالعات در اداره های دولتی 

کار آسانی نیست.
 معین نشراتی این وزارت می گوید، با آن که قانون در 
زمینۀ حق دسترسی به اطالعات صراحت دارد، اما در 

ادارات دولتی دسترسی به اطالعات آسان نیست.
نی هم چنان با پخش گزارش ماهیانۀ خود از افزایش 
خشونت ها در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد ناامنی و مشکالت...             ادامه صفحه 6

مردم افغانستان نگران بحران 
امنیتی و اقتصادی هستند

با اين قوم گرايی هـای فريبكارانه 

مشكل كدام قوم حل شد؟

يک پارک صنعتی در كابل بنیان گذاری شد
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نــــی:
حق دسترسی به اطالعات محدود شده است

معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ:
دسترسی به اطالعات در ادارات دولتی آسان نیست
متأسفانه در ادارات دولتی به گونۀ باید و شاید دسترسی به اطالعات آسان نیست و معلومات 

در اختیار شهروندان، رسانه ها و فعالین جامعۀ مدنی قرار داده نمی شود

در ارگ 
همه چیز 

زيباست صفحه 6
اگر مقام های كشور و به ویژه رییس جمهوری واقعاً 

خواهان باقی ماندن جوانان در افغانستان اند، 
باید به مشکالت شان نیز توجه داشته باشند. چرا 
نزدیکان مقام های كشور به آسانی در پست های 

دولتی و غیردولتی جای می گیرند، ولی برای افراد 
بی واسطه و فقیر اما تحصیل كرده كاری در كشور 

وجود ندارد؟
دولت افغانستان با توجه به چنین مشکلی 

باید بی كاری جوانان را با جدیت پیگیری كند و 
زمینه هایی را بجوید كه به اشتغال زایی بینجامد. 

وعده سپردن های میان تهی، شکِم هیچ گرسنه یی را 
سیر نکرده و نمی كند. نمی توان از جوانان خواست 
كه با وجود بی كاری و بی پناهی، همچنان در كشور 
خود باشند؛ كشوری كه عمالً طعمۀ مافیای فساد و 
بی عدالتی است و با گذشِت هر روز نیز بر گسترة 

آن افزوده می شود. 



کرزی  حامد  سخنگویان  از  یکی  عمر  وحید 
رییس جمهور پیشین افغانستان، هفتۀ گذشته با هیأتی 
از کابل به اسالم آباد سفر داشت تا به قول خودش، 
سیاست  مورد  در  را  پاکستان  مدنی  جامعۀ  نظریات 
افغانِی دولت پاکستان بشنود و شاهد گفتمانی جدید 
این  نتیجۀ  که  او  اما  باشد.  رابطه  این  در  سازنده  و 
سفر و گفت وگو با جامعۀ سیاسی و مدنِی پاکستان 
را در روزنامۀ هشت صبح کابل می نویسد، از تصور 
سیاست  و  دیدگاه  تفاوت  مورد  در  افغان ها  واهی 
دولت و جامعۀ مدنی پاکستان بر سِر سیاست رسمی 
اسالم آباد در مورد افغانستان سخن می گوید. او این 
برداشت و تصور را که شاید جامعۀ مدنی و سیاسی 
پاکستان دیدگاه ناهمسان بر سِر افغانستان با حاکمان 
نظامی و ملکی این کشور یا سیاست رسمی دولت 
بتواند  متفاوت  دیدگاهِ  این  و  باشند  داشته  پاکستان 
عامل فشار در جهت تغییر سیاست رسمی پاکستان 
شود و به صلح و ثبات در افغانستان کمک کند، یک 
اصلی  نکتۀ  اما  معرفی می کند.  و  تلقی  واهی  تصورِ 
و مهمی که ممکن است وحید عمر در مورد تصور 
واهی افغان ها در مورد آن سوی دیورند فراموش کرده 
به  نسلی  از  واهی  تصور  این  تاریخِی  انتقال  باشد، 
نسل دیگِر سیاست مداران افغانی در طول ده ها سال 

اخیر است. 
از  بسیاری  که  می شود  دهه  هفت  از  بیش 
سیاست مداراِن افغانستان چه در مسند قدرت سیاسی 
و چه در بیرون از آن، یک تصویر واهی و غیرواقعی 
را در مورد آن سوی دیورند با خود حمل می کنند و 
هست وبودِ افغانستان را به عنواِن کشوری که باید به 
ثبات و توسعه برسد، در گرِو این توهم گذاشته اند. 
وطنه  »ای  زمونژ«؛  پشتونستان  »دا  مانند:  توهماتی 

دلعلونو خزانی زما«؛ »لر او بر«، »یو افغان«.
وحید عمر نیز به عنوان جوان ترین فعال سیاسی نسل 
به سر  واهی  تصور  این  در  نیز  افغانی  جامعۀ  جدید 
می برد که جامعۀ مدنی پاکستان و شاید به خصوص 
توهمات  به  دیورند  آن سوی  بلوِچ  و  پشتون  جامعۀ 
کابل، پاسخ مثبت و همسویی نشان دهد. آیا بازگشت 
به حافظۀ تاریخی مان و واقعیت های نهفته در اوراق 
تاریخ بر سِر این تصویر واهی که هرگز به حقیقیت 
مبدل نشد، می تواند ما را از اسارت این توهم برهاند؟ 
مسلمان  رهبران  از  یکی  آزاد  ابوالکالم  موالنا 
»هند  کتاب  در  هند،  شبه قارۀ  در  آزادی خواه  و 
عبدالغفارخان  خان  موضع گیری  از  گرفت«،  آزادی 
معروف ترین رهبر ملی گرای پشتون آن سوی دیورند 
خان  که  می نویسد  شبه قاره  پشتون  مناطق  مورد  در 
غفارخان چون عضویت حزب کانگریس را داشت، 
پافشاری می کرد که مناطق سرحد آزاد که بعداً به نام 
گردد.  هندوستان  مربوط  باید  شد،  یاد  پشتونستان 
شدیداً  جناح  محمدعلی  با  چون  غفارخان  خان 
که  مجبور شد  نهرو«  لعل  »جواهر  داشت،  مخالفت 
سرحد  منطقۀ  به  سفری  موضوع،  به خاطر  شخصًا 
مطالعه  را  خان  پافشاری  عملی  امکان  و  نموده 
از  پس  هندوستان  صدراعظم  نخستین  نهرو  نماید. 
را  غفارخان  طرح  و  اندیشه  هند،  شبه قارۀ  استقالل 
شبه قارۀ  شمال غرب  پشتون های  سرزمین  الحاق  در 
می پنداشت.  غیرعملی  را  هندوستان  کشور  به  هند 

نهرو ارتباط پشتونستان را با افغانستان در این مورد 
به  او  آیا  این که  صرف نظراز  می کرد.  تلقی  عملی تر 
آن سوی  پشتون  رهبران  سایر  و  عبدالغفارخان  خان 
هندوستان،  به  الحاق  به جای  تا  کرد  توصیه  دیورند 
نه  اما  نه،  یا  بیندیشند  افغانستان  به  الحاق  مورد  در 
آن سوی  پشتون  رهبران  سایر  نه  و  غفارخان  خان 
این  فرصتی  و  زمان  هیچ  در  و  هیچ گاه  دیورند 
به  پیوستن  خواستار  که  نیاوردند  زبان  به  را  مطلب 
به  شبه قاره  پشتون های  مناطق  الحاق  و  افغانستان 
برادر  صاحب  داکترخان  هستند.  افغانستان  کشور 
در  پشتون  رهبران  از  عبدالغفارخان  خان  بزرگ 
این  ایالتی  صدراعظم  دوره  یک  که  سرحد  ایالت 
ایالت بود نیز در نامه یی به تاریخ دوم جوالی 1947 
قبل از اعالن رسمی کشور پاکستان به نهرو نوشت: 
الحاق  اندیشۀ  در  هیچگاه  می دهم  اطمینان  شما  »به 
مطلع  بار  نخستین  برای  نبوده ایم...  افغانستان  به 
در  هند  دولت  به  رسمًا  افغانستان  دولت  که  گشتیم 
با  این خصوص رجوع کرده است. در حال حاضر 
شرایط ناخوشایندی مواجه هستیم. دولت افغانستان 
با بهره برداری از وضعیت، تالش دارد موضوع را به 

نفع خودش تمام کند.«
تردیدآمیز  نظریات  و  سرحد  منطقۀ  از  نهرو  بازدید 
به  شبه قارۀ  پشتون های  مناطق  الحاق  در  موصوف 
سوی  به  را  عبدالغفارخان  خان  هندوستان،  کشور 
وقتی  برد.  پشتونستان  مستقل  کشور  ایجاد  طرح 
شبه قارۀ  تخلیۀ   1947 جون  سوم  در  بریتانیا  دولت 
رهبران  سایر  و  مذکور  خان  داشت،  اعالن  را  هند 
مستقل  کشور  تشکیل  در  را  خود  تالش  پشتون 
پشتون ها متمرکز کردند. صدها تن از افراد و عناصر 
فعال جامعۀ پشتوِن آن سوی دیورند در جرگۀ »بنو« 
خواستار  یافت،  تدویر  سال  همین  21 جون  در  که 
ایجاد کشوری مستقل متشکل از پشتون های شبه قاره 
گردیدند. در حالی که در این جرگه، ادغام به هر دو 
از  گرفت،  قرار  تردید  مورد  پاکستان  و  هند  کشور 
طرح و اندیشۀ الحاق به افغانستان صدایی برنخاست. 
عمده ترین  عنوان  به  بعداً  که  عبدالغفارخان  خان 
در  را  مدیدی  سال های  پشتون،  استقالل طلبان  رهبر 
دوران  در  و  برد  به سر  پاکستان  دولت  زندان های 
از  هرگز  سفرکرد،  افغانستان  به  بارها  خود  آزادی 
نگفت. پس  افغانستان سخن  به  پشتونستان  پیوستن 
پشتون ها  قدیمی  رهبران  از  عبدالغفارخان،  خان  از 
فقیر  به  مشهور  خان  علی  حاجی  هند،  شبه قارۀ  در 
دیورند  آن سوی  در  پشتون  معروف  رهبران  از  ایپی 
بود. او بیشتر از خان غفارخان به جدایی و استقالل 
جامعۀ پشتون ها در شبه قاره می اندیشید و در این راه 
مبارزه می کرد. او در سال 1939 علیه انگلیس ها در 
ایتالیا  و  آلمان  مالی  از کمک  و  کرد  قیام  وزیرستان 
به  نتوانستند  انگلیس  نیروهای  گردید.  برخوردار 
از  پس  کنند.  گرفتار  را  او  و  یابند  دست  ایپی  فقیر 
انگلیس و تشکیل کشور  از سلطۀ  استقالل شبه قاره 
پاکستان، فقیر ایپی کماکان به مخالفِت خود با دولت 
پشتون ها  داد و شورش جدایی طلبانۀ  ادامه  پاکستان 
را در وزیرستان شمالی رهبری کرد. او در فبروری 
1950 )دلو 1328( بیرق پشتونستان را در وزیرستان 
کشور  تشکیل  از  اعالمیه یی  انتشار  با  و  برافراشت 

عبدالولی خان  خان  گفت.  سخن  پشتونستان  مستقل 
در  عبدالغفارخان  خان  پدرش  جانشین  عنوان  به 
و  دیدگاه  پشتونستان،  استقالل خواهی  مبارزات 
سیاسِت خود را از جدایی خواهی و استقالل طلبی به 
همراهی و ادغام با پاکستان تغییر داد. علی رغم آن که 
افغانستان  دولت  با  نزدیک  روابط  پدرش  مانند  او 
به  الحاق پشتونستان  از پیوستن و  اما هرگز  داشت، 
خان  که  است  این  جالب  نگفت.  سخن  افغانستان 
افغانستان  به  سفر  یک  انجام  از  پس  خان  عبدالولی 
را  افغانستان  به  پشتونستان  الحاق   ،1963 سال  در 
مصادف  که  او  سفر  خواند.  غیرعملی  و  نادرست 
به آخرین سال صدارت سردار محمدداوود بود، در 
حالی صورت گرفت که افغانستان بر سر حمایت از 
پاکستان  با  قدمی جنگ  تا یک  پشتونستان  »حقوق« 
پیش رفته بود. قباًل روابط دیپلماتیک میان دو کشور 
قطع گردیده بود و فریاد حمایت از حقوق پشتون ها 
و آن سوی دیورند در کابل بیشتر از هر زماِن دیگر به 
گوش می رسید. خان عبدالولی خان پس از بازگشت 
از سفر به افغانستان در مقاله یی به تحلیل این موضوع 
پرداخت که برای پشتون های شرق دیورند، پیوستن 
پاکستان؟  با  ماندن  باقی  یا  است  بهتر  افغانستان  به 
»وی در این بحث و تحلیل، مثال های زیادی راجع 
ارایه  پاکستان  پیشرفت های  و  افغانستان  پسمانی  به 
کرد. یکی از مثال ها آن بود که در همان سال تعداد 
در  بود،  نفر   9000 پشاور  دانشگاه  اناث  شاگردان 
کابل،  دانشگاه  )محصالن(  شاگردان  تمام  که  حالی 
بود.«  نفر  در حدود 2000  افغانستان  دانشگاه  یگانه 
اما سردار محمدداوود که بیشتر از هر زمام دار دیگر 
در صدد گویا آزادی پشتونستان بود و چند بار بر سر 
توهم آن سوی دیورند تا آستانۀ جنگ با پاکستان پیش 
رفت، سرانجام وارد یک چرخش 180 درجه یی بر 
سِر این سیاست شد و خود را با خانواده اش در ارگ 

کابل قربانی توهم آن سوی دیورند کرد.
امین در مسند قدرت  داوود خان، حفیظ اهلل  از  پس 
در حسرت کمک برادارن پشتون و بلوچ سوخت، اما 
اظهارات  امین  نشد. حفیظ اهلل  آن ها خبری  از کمک 
ما یک  به  »تاریخ  این توهم داشت:  بر سر  متعددی 
برادر  پشتون های  نمی توانیم  ما  پیام مقدس می دهد، 
و جفادیدۀ خود در آن سوی خیبر را فراموش کنیم. 
نکنید.  یاد  را  بلوچ ها  پشتون ها و  پاکستان می گوید، 
ولی ما چه گونه می توانیم این را قبول کنیم.« چندی 
بعد او با اشاره به شواهدی که نشان می داد اسالم آباد 
رژیم  علیه  را  مسلمان  افراطی  مخالفان  واشنگتن  و 
پشتون ها  و  »بلوچ ها  گفت:  می کنند،  تحریک  وی 
خواهند  دفاع  ازما  و  کرد  خواهند  قیام  پاکستان  در 
نمود. هیچ کس نمی تواند انکار کند که مسالۀ انقالب 
ارتباط  یکدیگر  با  پشتونستان  موضوع  و  افغانستان 

دارند.« 
ببرک کارمل نیز به قول جنرال نبی عظیمی، تا سر حد 
خویشی با پشتون های آن سوی دیورند پیش رفت و 
قبایل  خوانین  از  یکی  پسِر  نکاح  به  را  خود  دختر 
در  را  سالح  میل  هزارها  درآورد.  دیورند  آن سوی 
اختیار آن ها قرار داد، اما سالح را بردند و به دولت 

پاکستان پیوستند.
این سیاست و این توهم تا اکنون در میان نخبه گان و 
خبره گان سیاسِی افغان ها ادامه دارد. وحید عمر هم 
در لباس غیررسمی به اسالم آباد رفت و این توهم را 
درک کرد. اما سوال این جاست که: آیا تصور واهی 
مبدل  واقعی  تصور  به  دیورند  آن سوی  از  افغان ها 
می شود و خود را با کشور خود می توانند از اسارِت 

این توهم نجات دهند؟
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ديورند
 از تصـور واهی تا واقعـی

 

نزول شتابندۀ نرخ افغانی در برابر دالر، به شدت روی قیمِت 
اجناس در کشور تأثیر گذاشته است. شام دیروز، نرخ دالر 
مناسبات  در  تعامل  این  بود.  افغانی   67.70 کابل  بازار  در 
پولی، تأثیراِت ناگوارش را بر وضعیت اقتصادی و معیشتِی 
عام گذاشته و دولت نیز در برابر آن واکنشی اثربخش ندارد. 
چنان که در اوایل هفتۀ جاری، مقام های دولتی برای توجیه 
سقوط نرخ افغانی در برابِر دالر گفتند که با بلند رفتِن نرخ 
دالر در جهان، نرخ دالر در افغانستان نیز باال رفته است. در 
حالی که عوامِل داخلِی بسیاری در این باره دخیل بوده اند که 

اصاًل به آن ها پرداخته نمی شود.
از سوی دیگر، سیاستی که بانک مرکزی افغانستان همواره 
نیز،  داشته  دست  روی  دالر  نرخ  بی رویۀ  افزایِش  برابِر  در 
هرگز در مطابقت با اصوِل علِم اقتصاد برای حفظ ثباِت پوِل 
ملی نبوده است. دو روز پیش، بانک مرکزی هماننِد گذشته 
بازارهای کشور سخن گفته  به  دالر  میلیون  پنجاه  تزریِق  از 
بود تا به این ترتیب، ارزش پول افغانی در برابر دالر اعاده 
گردد. اما این رویکرد همچنان که در گذشته جواب نداده، 
از این پس نیز با ناکامی مواجه است. مسلمًا ریختاندِن میلیون 
- میلیون دالر به بازار، فقط به صورِت موقت نرخ افغانی در 
برابر دالر را بهبود می بخشد و باید چارۀ کار را در جاهای 

دیگر جست وجو کرد.
ثبات پولی در کشور رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ با امنیِت ملی، 
متأسفانه  دارد.  اقتصاد  چرِخ  بی وقفۀ  گردِش  و  ملی  تولید 
پیکِر  بر  را  ضربه  بزرگ ترین  فساد  و  ناامنی  افغانستان  در 
اقتصادی کشور وارد می کند. ضعِف حکومت داری و ناامنی 
و فساد ناشی از آن همواره طی این چهارده سال ذهنیت ها 
را نسبت به پول افغانی و ثباِت آن مغشوش کرده و باعث 
شده بیشتر معامالِت تجاری و اقتصادی به دالر انجام شود و 
حتا بسیاری از مردم، پس اندازهای اندِک خود را به صورت 
شروع  از  اخیر،  سال  دو  یکی  در  اما  کنند.  نگه داری  دالر 
قیل وقال های انتخاباتی تا بروز بن بست های دنباله دارِ سیاسِی 
اوج  به  افغانی  پول  به  نسبت  منفی  آن، ذهنیت های  از  پس 
خود رسیده و همۀ فعالیِن اقتصادی به دالر رو آورده اند و ما 
هر روز شاهد این سقوط پولی و افزایش قیمِت کاالها در 
کشور هستیم. بنابرین، نخستین کاری که دولت وحدت ملی 
باید در شرایط کنونی برای ثبات پول افغانی انجام دهد، حِل 
امنیت در کشور است.  تأمین  جنجال های درون حکومتی و 
این عنصر به تنهایی پیش شرِط تمام گشوده گی های اقتصادی 
در کشور ـ از جمله افزایش نرِخ افغانی در برابر دالر ـ است. 
به  و  گردد  حل  فعلی  دولِت  داخلی  غائله های  اگر  مطمئنًا 
بازرگانان  امنیت همت گمارده شود و مردم و  قاطِع  تأمین 
و همۀ فعاالِن ُخرد و بزرِگ اقتصادی خیال شان از این بابت 
آسوده گردد، ذهنیت ها نسبت به پول افغانی نیز خود به خود 
گردش  به  دوباره  تولید  و  اقتصاد  چرخ  می گردد،  اصالح 

می افتـد و پول ملی ارزش و ثباِت خود را بازمی یابد. 
کالمِ  و  لحن  نوساِن  از  حتا  افغانستان  در  پول  نوسان 
در  این که  به  رسد  چه  است،  متأثر  کشور  سیاست مداراِن 
شمال و جنوِب کشور آتِش جنگ شعله ور باشد و در دروِن 
ارگ تیم های بر سِر اقتدار علیه یکدیگر موضع گرفته باشند. 
دل  فقیر  مردماِن  حاِل  به  به راستی  اگر  ملی  وحدت  دولت 
اروپا  به  پناهنده  جواناِن  بازگشِت  خواهان  و  می سوزاند 
و  کند  این هرج ومرج گذار  از  باید  است،  به سمت کشور 
متحدانه به تأمین امنیت در شمال و جنوِب کشور و جلب 

کمک های جهانی همت گمارد. 
بانک مرکزی افغانستان در نبود امنیت و ثباِت سیاسی هرگز 
توانایی جلوگیری از سقوط پوِل افغانی را ندارد و انجامِ این 
مهم هم فقط منوط به اراده و برنامۀ رهبران دولت وحدت 
تاِب  این  از  بیش  کشور  بی بضاعِت  و  فقیر  مردم  ملی ست. 
افزایِش قیمت ها به دلیِل باال رفتِن قیمِت دالر را ندارند. آن 
معلمی که سال هاست ماهوار شش هزار افغانی معاش می گیرد 
به  پاسخ گویی  توان  دیگر  نکرده،  لمس  را  دالر  دستانش  و 
افزایش روزانۀ قیمت ها را ندارد. به عبارت دیگر، شکست 
افغانی در برابر دالر، شکست قامِت هر افغانستانی در برابر 
سنگینِی قیمِت کاالهاست و افزیش دالر کابوسی برای مردم 

فقیر شده است.

افـزايش نرخ دالـر
 و كابوس شبانۀ مردِم فقیر
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رییس بانک مرکزی:

بلندرفتن قیمت دالر 
در کوتاه مدت به سود مردم است 

بانک مرکزی  و  مقام های وزارت تجارت 
در پیوند به بلندرفتن ارزش دالر و قیمت 
شدند،  خوانده  فرا  سنا  مجلس  به  گاز 
را  مجلس  این  قناعت  آنان  پاسخ های  اما 

حاصل نکرد.
مرکزی،  بانک  رییس  صدیق  خلیل 
صدرالدین سحر معین وزارت تجارت و 
فریداهلل شیرزی رییس تصدی مواد نفتی، 
برای پاسخ دادن به سواالت سناتوران در 
مورد بلند رفتن قیم و بی ثباتی پول افغانی 
در نشست دیروز مجلس سنا حاضر شدند.
گفت:  مرکزی  بانک  رییس  صدیق  خلیل 
سرمایه  سطح  کاهش  ناامنی،  تشدید 
گذاری، کسر 96 درصدی تجارت، ازدیاد 
بیکاری، فرار جوانان و کم شدن کمک های 
کاهش  سبب  که  اند  دالیلی  از  خارجی 

ارزش افغانی در برابر دالر شده است.
زودهنگام  نجات  افزود:  صدیق  آقای 

امریکا از بحران مالی نیز از دالیلی دیگری 
است که ارزش دالر نسبت به تمام اسعار 

دیگر بلند برود.
 200 حدود  تاهنوز  شد:  یادآور  صدیق 
هزار جوان از کشور فرار کرده و هر کدام 
حداقل 10 هزار دالر را با خود اخراج کرده 
بر  را  سنگینی  فشار  نیز  خود  این  که  اند 

بازار وارد کرده است.
دالر  قیمت  بلندرفتن  کرد:  نشان  او خاطر 
در کوتاه مدت به سود مردم است؛ اما اگر 
دوام پیدا کند به ضرر اقتصاد کشور خواهد 

بود.
تا  دالر  ارزش  سعودی  سیر  وی،  گفته  به 
اواخر سال جاری ادامه خواهد یافت؛ ولی 
تشویش  قابل  مساله  این  هیچ صورت  به 
ارزش  مصنوعی  حفظ  با  زیرا  نیست؛ 
بیشتر  کشور  اقتصاد  بازار،  در  افغانی 

متضرر خواهد شد.

دولت  ریاست  به  که  شد  آور  یاد  او 
تمامی  این  از  پس  تا  می کند  پیشنهاد 
داخل  در  دولتی  های  تحویلی  و  تعرفه  ها 
و در نمایندگی های سیاسی افغانستان در 
خارج از کشور به واحد پول افغانی داد و 

ستد شود.
آقای صدیق بیان داشت که بلندرفتن ارزش 
دالر حدود 8 درصد افزایش قیمت گاز را 
درصدی   50 رفتن  بلند  ولی  شده  سبب 

قیمت گاز ربطی به ارزش دالر ندارد.
تجارت  وزارت  معین  سحر  صدرالدین 
بازار  در  بیشتر  تقاضای  گفت:  صنایع  و 
برق،  کمبودی  زمستان،  فرارسیدن  نسبت 
و  گاز  شدن  وارد  کم  اسعاری،  نوسانات 
در  های  خانه  های  پاکسازی  تعطیلی 
گاز  قیمت  بلندرفتن  دالیل  از  ترکمنستان 

در بازارهای افغانستان است.
این  به  ماه  یک  حدود  از  وی،  گفته  به 
خانه  تصفیه  در  کاری  پاک  نسبت  طرف 
های ترکمنستان واردات گاز از این کشور 

متوقف است.
نیازمندی  درصد   60 از  بیشتر  ترکمنستان 

افغانستان به گاز را مرفوع می سازد.
رییس  شیرزی  فریداهلل  حال،  همین  در 
تصدی مواد نفتی گفت: » 18هزار تن گاز 
فردا  از  و  داریم  ذخیره  کشور  سراسر  در 
توزیع آن به ویژه در کابل آغاز می شود«.

به گفته وی، آغاز توزیع این مقدار، قیمت 
ها را به مراتب پایین تر از حد کنونی می 

آورد.
در  مایع  گاز  کیلو  یک  قیمت  اکنون  هم 
رفته  بلند  افغانی   75 یا  و   70 تا  بازارها 
است؛ در حالی که پیش از این 40 تا 45 

افغانی بود.
اعضای  قناعت  ها  پاسخ  این  سرانجام 
مجلس سنا را فراهم نکرد و رییس مجلس 
به کمیسیون ذیربط دستور داد که نهادهای 
یاد شده را زیر نظارت جدی قرار دهند و 
برای قناعت سناتوران، آنان را بار دیگر در 

وقت مناسب به مجلس فرا بخوانند.

ملی  برنامه  آغاز  غنی  جمهور  رییس 
اعالم  دیروز  را  صلح  برای  اشتغال زایی 

کرد.
او در مراسم آغاز این برنامه گفت ناامنی 
تنها مشکل این کشور نیست و مشکالت 
از  بیکاری جوانان  به خصوص  اقتصادی 

مشکالت عمده افغانستان است.
حضور  و  گذشته  سالهای  به  غنی  آقای 
اشاره  کشور  این  در  خارجی  عساکر 
خارجی  عساکر  رفتن  »با  افزود:  و  کرد 
مصارف مالی خارجی که مرتبط با فعالیت 
که  کشورهایی  محدود شد.  بود،  نظامیان 
زیادتری  مقدار  بودند  اینجا  عساکرشان 
پولها  اما حاال آن  پول مصرف می کردند. 

هم با عساکر رفت.«
نیروهای  با خروج  که  افزود  او همچنین 
خارجی از افغانستان، هزاران نفری که به 
حضور  با  مرتبط  شغل  برایشان  گونه یی 

این نیروها فراهم شده بود، بیکار شدند.
کمک های  شدن  کم  از  همچنین  وی 
و  کرد  یاد  گذشته  سال  دو  در  خارجی 
و  موسسات  از  بسیاری  اکنون  که  گفت 

نهادها دیگر فعال نیستند.
اواخر  این  در  جنگ  تشدید  او،  گفته  به 
نیز روی زمینه های کاری تاثیر منفی داشته 

است.
رییس جمهوری افزود که دولت افغانستان 
روابط  بهبود  به  مشکالت  این  برای حل 
اتکا  ساختن  کم  بین المللی،  همکاران  با 
جویی  صرفه  خارجی،  کمک های  به 
ملی  برنامه  طرح  و  دولتی  مصارف  در 

اشتغال زایی پرداخته است.
او گفت که در این برنامه تالش می شود 
برای  هم  و  شهرنشین ها  برای  هم 

روستانشینان زمینه کار فراهم شود.
بهبود  و  زراعت  تقویت  وی،  گفته  به 
می تواند  روستاها  در  آبیاری  سیستم 
افزایش  را  کشور  این  زراعتی  حاصالت 
داده و فرصت های جدید کاری ایجاد کند.

مرحله  در  برنامه  این  گفت  غنی  آقای 
اول در 4700 روستا و در مرحله دوم در 

پانزده هزار روستا عملی خواهد شد.
در  نفر  هزاران  استخدام  که  افزود  او 
سازی  فراهم  شهرها،  پاکسازی  بخش 
آغاز  حرفه ها،  دیدگان  آموزش  برای  کار 
خانه سازی  و  شهرسازی  پروژه های  کار 
بندهای  اعمار  طریق  از  برق  تولید  و 
برنامه  در  شامل  پروژه های  دیگر  از  آب 

اشتغال زایی است.
طرح  افغانستان  دولت  وی،  گفته  به 
ساخت صدهزار باب منزل را آماده ساخته 
و در تالش فراهم سازی منابع مالی این 
کشور  نخست  قدم  در  که  است  پروژه 
چین آمادگی اش را برای اعمار ده هزار 

آن اعالم کرده است.
او همچنین گفت تا سال آینده میزان برق 
تولیدی در افغانستان دو برابر خواهد شد 
و دولت 17 بند متوسط آبی در 17 والیت 

این کشور اعمار خواهد کرد.
آقای غنی تاکید کرد که اقتصاد این کشور 
باید پس از این به کمک های خارجی نه، 
بلکه به ستون های همیشگی استوار شود.

ده ها دانشجوی دانشگاه ننگرهار به اتهام 
حمل پرچم داعش و طالبان بازداشت شدند

دولت برنامۀ ملی اشتغال زايی را آغاز كرد

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

بازداشت شده اند.
این دانشجویان متهم شده اند ده روز قبل 
در جریان یک راهپیمایی پرچم طالبان و 
گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( را 

با خود حمل کرده بودند.
والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاء اهلل 
ننگرهار به بی بی سی گفت که ده ها تن از 
دانشجویانی که در این راهپیمایی شرکت 
کرده بودند، شب گذشته، در جریان یک 

عملیات، بازداشت شدند.
ارایه  بازداشت شدگان  از  دقیقی  آمار  او 
در  امنیتی  مقام های  از  شماری  اما  نکرد 
شمار  محلی،  رسانه های  با  گفت وگو 
بازداشت شدگان را 27 نفر اعالم کرده اند.
از  شماری  که  می گوید  خوگیانی  آقای 
این دانشجویان نیز فرار کرده اند که تالش 

برای بازداشت آنها جریان دارد.
دانشجویان معترض پیش از این گفته بودند 

که فساد اداری، عدم رسیدگی به مشکالت 
دانشجویان و وضعیت بد خوابگاه دانشگاه 
ننگرهار دلیل راهپیمایی آنها و حمل پرچم 

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

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

شورشی نیز ارتباط داشتند.
آقای خوگیانی می گوید که این دانشجویان 
دستور  به  را  حرکت شان  و  راهپیمایی 

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

و شماری هم از والیات دیگر بودند.
بازداشت  فرمان  می گوید  خوگیانی  آقای 
دولت  مقامات  سوی  از  دانشجویان  این 
مرکزی و مقامات محلی صادر شده است.

وزیر مخابرات:

با وضع مالیات بر كريدت موافق نبوديم

پس از آن که فرمان ریاست جمهوری در 
خصوص وضع ده درصدی مالیات بر سیم 
وزیر  شد،  رد  پارلمان  سوی  از  کارت ها 
مخابرات می گوید که این موضوع یک بار 

تحمیلی برای آنها بوده است.
کنفرانس  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 
در  اجراآت  بهبود  منظور  به  را  هماهنگی 
کابل  در  دیروز  وزارت  این  کاری  امور 

برگزار کرد.
و  مخابرات  روسای  کنفرانس،  این  در 
مسووالن شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 
بودند  کرده  اشتراک  کشور  والیت   34 از 
تا مورد کارکرد ها، فرصت ها و چالش های 
با  مرکز  و  والیات  در  مخابراتی  خدمات 
مسووالن وزارت مخابرات، بحث و تبادل 

نظر نمایند.
و  مخابرات  وزیر  وحیدی،  عبدالرزاق 
به  اشاره  در  کنفرانس  این  در  تکنالوژی 
وضع ده درصدی مالیات بر سیمکارت ها 
گفت: » وزارت مخابرات به طور ناخواسته 
بر  مالیات  ده درصد  درگیر موضوع وضع 
بار  یک  این  واقع  در  شده،  سیمکارت ها 
این  به  ما  از شروع  بود؛  ما  برای  تحمیلی 
روند موافق نبودیم؛ پس از آن که فرمان از 
سوی رییس جمهور برای ما مواصلت کرد 

آغاز به کار کردیم«.
آقای وحیدی تصریح کرد: »در شروع این 
کار وزارت مالیه با ما همکاری نداشت و 
ما مکلف بودیم که بر اساس فرمان رییس 
جمهور، ده درصد مالیات از سیم کارت ها 

اخذ کنیم«.
از  مالیه  ده درصد  اخذ  کردن  متوقف  وی 
سیمکارت ها را مشروط به هدایت رییس 

جمهور عنوان کرد.
راجسترکردن  و  ثبت  مخابرات  وزیر 
عنوان  ضروری  امر  یک  را  سیمکارت ها 
کرد و گفت: 25 میلیون سیم کارت فروخته 
شده است و در حال حاضر 13میلیون آن 

فعال می باشد.
و  برق  کمبود  امنیت،  نبود  وحیدی  آقای 
کمبود منابع مالی را از چالش های عمده 

وزارت مخابرات و تکنالوژی عنوان کرد.
حالی  در  مخابرات  وزیر  اظهارات  این 
مطرح می شود که نزدیک به دو ماه است 
که ده درصد مالیات از طریق سیمکارت از 
پارلمان  اما  گردد؛  می  اخذ  نزد شهروندان 
این  در  را  جمهور  رییس  فرمان  کشور 
خصوص خالف قانون خوانده و آن را رد 

کرد است.
وزارت  کارمندان  نشست  که  است  گفتنی 
مخابرات و سکتورهای مخابراتی برای دو 

روز دیگر ادامه دارد.
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بخش دوم و پایانی

چند راهکار
 برای رفتار با همسِر پرخاشگر

بخش ششم

محمدخان مدقق

این حزب  که  باورند  بدین  النهضه  رقبای 
با استفادۀ ابزاری از دموکراسی، می خواهد 
قدرت را تصاحب کند و در درازمدت از 
موضع قدرِت دولتی به اسالمی کردِن جامعۀ 
مدرنیته  دستاوردهای  به  و  بپردازد  تونس 
به خصوص حقوق زنان، آزادی بیان و دین 
نقطۀ پایان بگذارد. ناگفته نماند که این یک 
با  اسالم گرایان  که  است  قدیمی  استدالل 
می خواهند  دموکراسی خواهانه  رفتارهای 
قدرت را در دست بگیرند و دوباره استبداد 
ضد مدرنته را تحکیم کنند و در پیوند به 
به  پیوسته  مسأله، روشن فکراِن الییک  این 
تجربه های سودان، افغانستان و ایران اشاره 

می کنند. 
 نگرانی های فعالین حقوق زن، روشن فکران 
و احزاب شکست خوردۀ متأثر از تبلیغات 
به  پیوند  در  تونس  رژیم  چندین سالۀ 
دیگر،  از سوی  و  است  دینی  افراط گرایی 
از  برخی  کردارهای  و  گفتار  از  پاره یی 
با  می خواهند  که  است  مذهبی  گروه های 
استفاده از آزادی بیان، افکار عمومی را به 
را  کنند و جوانان خالی الذهن  خود جلب 
بسیج کنند. این سلفی های تندرو و حزب 
نجات اسالمی هستند که با شور و هیاهوی 
خالفت  احیای  و  شریعت  اجرای  زیاد، 
اسالمی را زمزمه می کنند، در حالی که هیچ 

کاری هم از دست شان ساخته نیست. 
  اما در برخوردهای شدید رسانه یی میان 
روشن  تفاوت ها  اسالم گرایان  و  الییک ها 
میان  که  می کنند  فراموش  این ها  است. 
فاصله های  النهضه  و  نواسالمی  گروه های 
نقطه نظر  از  تنها  نه  دارد.  وجود  زیادی 
سیاسی و ایدیولوژیک، بلکه در نوع تفکر 
تضادهای  و  عمیق  شکاف های  نیز  دینی 
وجود  النهضه  و  سلفی ها  میان  آشکاری 

دارد. 
تحوالت  به  منصفانه  و  کوتاه  تأملی  با 
در  آن  بدو شکل گیری  از  النهضه  تاریخی 
نتیجه  می توان  کنون  تا  میالدی   70 دهۀ 
النهضه  امروزِی  مواضع  اتخاذ  که  گرفت 
نه تنها ناشی از واقع بینی موقت نیست، بلکه 
برخاسته از آن تجارب سیاسی یی است که 
تونس  سیاسی خودکامۀ  رژیم های  متن  از 
است.  رسیده  پخته گی  به  و  کرده  کسب 
بحث های  تولید  مواضع  این  همچنین 
انتقادی و اختالف میان گرایش های متفاوت 
درون حزبی، نقد و ارزیابی ایدیولوژی ها و 
خطوط سیاسی حزب اتجاه اسالمی در دهۀ 
نود  است. عالوه بر این، برایند همکاری 
مشترک و تعامل با گروه های دیگری چون 
در  چپ گرایان  و  لیبرال ها  ملی گرایان، 

تونس و ملل عرب است. 
تردید  بدون  منعطف:  اسالم 
امروزی  خردمندانۀ  موضع گیری های 
شخصیت  تالش های  حاصل  النهضه 
جنبش  این  رهبر  راشدالغنوشی  بزرگ؛ 
است. او در 20 سال آواره گی لحظه یی آرام 
ننشست و به بررسی نظرِی تجربۀ تاریخی 
جنبش خویش پرداخت و ازجانب دیگر، 
با این تأمالت خودانگاری فعلی، جنبش را 
به شدت زیر تأثیر قرار داده که بحث اساسی 
آن زیست مشترک اسالم با مدرنیته است. 
مشابه  مسیری  در  را  جنبش  می خواهد  او 
حزب عدالت و توسعه به سرمنزل مقصود 
برساند. وی که در دهۀ 80 رهبری جنبش 
را به عهده داشت، به علت شیوۀ تاکتیکی 
شدید  انتقادات  مورد  رهبری،  برای  خود 
عنواِن  به   90 دهۀ  در  گرفت.  قرار  داخلی 
یکی از شاخص ترین چهره های روشن فکر 
اصالح طلب در جهان عرب و فراتر از آن 
گفت وگوهای  در  چه  وی  شد.  شناخته 
رسانه یی و چه در نوشته هایش، جریان های 
مختلف اسالمی را از نقطه نظر واقع نگری و 
عمل گرایی مورد نقد قرار داد و در مباحث 
او، پیوسته پیوند سنت های فکری اسالم با 
حقوق  و  آزادی  دموکراسی،  نو  تصورات 
تقویت  و  پذیرش  او  است.  مطرح  بشر 
توصیه  اکیداً  را  کثرت گرا  دموکراسی 
می کند و در خصوص دین و دولت مدرن 
حقوق  از  دینی  تازۀ  تفسیر  و  خوانش  به 

مدنی و حقوق بشر باور دارد. 
برنامۀ  در  و  رسمی  اظهارات  در  آن چه 
هیچ  اصوالً  است،  آمده  النهضه  انتخاباتی 
النهضه  رهبران  قبلی  گفته های  با  تفاوتی 
النهضه  است.  نداشته  غنوشی  به ویژه  و 
گفته  علی  ابن  حکومت  براندازی  از  قبل 
باورها  ندارد  حق  کسی  هیچ  که  بود 

رهگذر  از  را  خاصی  دینی  قوانین  یا  و 
کند.  تحمیل  شهروندان  بر  قانون گذاری 
النهضه  انتخاباتی  برنامۀ  در  همین رو  از 
است.  نشده  اسالمی  شریعت  به  اشاره یی 
اساسی  قانون  تعریف  می گوید:  غنوشی 
“تونس  که  شرح  این  به  کشور  از  سابق 
آن  دین  که  است  مستقل  و  آزاد  کشوری 
شود.  است”، حفظ  عربی  زبانش  و  اسالم 
تاریخی  مفهوم هویت  به  اسالم  این جا  در 
به  نه  است،  نظرگرفته شده  در  فرهنگی  و 
در  وجود،  این  با  سیاسی.  هویت  عنوان 
بگومگوهای راجع به قانون اساسی تونس 
حتا  و  سلفی ها  محافظه کاران،  از  برخی 
النهضه،  خود  سرشناس  رهبران  از  عده یی 
عنوان  به  شریعت  چون  عبارت هایی  ذکر 
منبع  تنها  یا  قانون گذاری  منابع  از  یکی 
برخالف  کرده اند.  توصیه  را  قانون گذاری 
معنی  به  توصیه  این  الییک ها،  نگرانی 
زمینه سازی اسالمی کردن تونس از باال به 
پایین نیست. به باور النهضه، تطبیق شریعت 
)مقاصد  اخالقی  مقاصد  بدون  اسالمی 
شریعت( متصور نیست ـ که در رأس همۀ 

آن ها آزادی قرار دارد. 
اساسی  قانون  به  نسبت  مباحث  از  منظور 
کلی  نظر  وحدت  و  اتصال  تنها  نه 
قسمًا  نیز  بلکه همچنان  است،  دموکراتیک 
مفاهیم  تفسیر  به  راجع  دموکراتیک  تفاهم 
زمان  با روح  منطبق  اسالمی  ارزش های  و 
است. همچنان غنوشی در آستانۀ برگزاری 
انتخابات مجلس موسسان تأکید کرده بود 
و  الییک ها  اتحاد  نیازمند  کشورش  که 
اسالم گرایان است و تأکید کرد وفاق ناجی 
انتقالی  دموکراسی  گفت:  او  است.  تونس 
است  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  مستلزم 
که بتواند در شرایط پرتنش منطقه، به مقابله 
با چالش ها برود. غنوشی گفت که النهضه 
آمادۀ ایتالف باحزب رقیبش، ندای تونس، 
حتا  ما  گفت  و  است  دولت  تشکیل  برای 
آن ها  که  هستیم  احزابی  با  ایتالف  آمادۀ 
اداره  علی  بن  رژیم  شاخص  مسووالن  را 
تمامی  با  ما  کرد:  خاطرنشان  وی  می کنند. 
اند،  شده  شناخته  رسمیت  به  که  احزابی 
قرمزی  خط  و  هستیم  همکاری  به  حاضر 
برای همکاری با احزاب قانونی نداریم. در 
واقع، ما با احزابی که برخورد حذفی با رقبا 

دارند، برخورد حذفی نمی کنیم.
برای  بهانه یی  هیچ  النهضه  رقبای  بنابراین، 
النهضه در  ندارند. معلوم است که  نگرانی 
خصوص زیست مشترک اسالم و مدرنیته 
هم به لحاظ تیوریک و هم به لحاظ برنامه، 

خود را به خوبی آماده کرده است. 

تونس
ازاستبداد 

تا 
اسالم گرايی 

مردم ساالر

توصیه هایی به همسران پرخاشگر 
موقعیت را ترک کنید

را  خود  خشِم  نمی توانید  دیگر  بحث  ادامۀ  صورت  در  می کنید  فکر  که  زمانی 
کنترل کنید، ادامۀ صحبت تان را به زماِن دیگری موکول کنید. با این کار به خود 
رفتار  و  بگیرید  فاصله  خشم  و  عصبانیت  از  تا  می دهید  فرصت  همسرتان  و 
»حاال  بگویید:  به همسرتان  می توانید  منظور  این  برای  باشید.  داشته  مناسب تری 
شرایط روحی مناسبی نداریم، ممکن است حرف هایی بزنیم که بعداً هر دو پشیمان 
شویم. بهتر است در شرایط بهتری با یکدیگر صحبت کنیم« یا این که »من االن 

عصبانی ام، بعداً در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد«.  

احساس منفی خود را بیان کنید
نکتۀ مهم این است اگر ناراحتی خود را به زبان نیاورید، کسی نمی داند که شما 
چه احساسی دارید. به جای نمایش خشم و پرخاشگری )به طور مثال اخم کردن، 
سخن نگفتن، داد و فریاد زدن، فحاشی و بددهنی( با استفاده از کلمات مناسب 
احساِس خود را بیان کنید. در زبان فارسی واژه های گوناگون و متنوعی برای بیان 
احساسات و افکار وجود دارد. مثاًل بیان کنید »زمانی که به حرف های من توجه 
برای حل  را  مناسبی  زمینۀ  احساسات خود،  بیان  با  ناراحت می شوم«.  نمی کنی، 

مشکلی که چنین احساساتی را به وجود آورده است، فراهم می کنید.

مراقب کالمِ خود باشید
اگر صدای تان  کنید  دقت  نکنید.  پرخاشگری  و  تهدید، سرزنش  توهین،  تحقیر، 
می کنید،  وی صحبت  با  پرخاشگری  با  و  تندی  به  یا  باشد  همسرتان  از  بلندتر 
کمی مکث کنید تا آرام شوید. دشنام و ناسزا بحث را به مشاجره تبدیل می کند. 
همچنین گاهی می توانید موضوع بحث را تغییر دهید. برای مثال فرض کنید در 
خالل بحث به جای پاسخ »نه« از ناسزا استفاده شود. از این لحظه به بعد خواهید 
دید که موضوع بحث هر چه باشد، به رد و بدل دشنام میان دو فرد تبدیل می شود.

به پیامد رفتار خود فکر کنید
فحاشی و بددهنی از اعتبار و احترام شما می کاهد، روابط شما را با دیگران به خطر 
می اندازد، موجب آزار دیگران می شود و مهم ترین پیامد آن این است که شرایط 

را بحرانی تر و سخت تر می کند.

خود را آرام کنید
و  آب  نوشیدن  و صورت،  عمیق، شست وشوی دست  تنفس  مانند  تکنیک هایی 

پیاده روی در کاهش خشم و عصبانیت موثر است.

مسایل و مشکالِت خود را حل کنید
کمکی  شما  مشکِل  به حل  بددهنی  و  فحاشی  آیا  که  کنید  فکر  موضوع  این  به 
تیره شدن  به  بلکه  نمی کند،  به حل مشکل کمکی  تنها  نه  خواهد کرد؟ فحاشی 
روابط بین شما و اطرافیان تان می انجامد. بدین منظور نخست مشکِل خود را به 
طور دقیق تعریف و سپس راه حل هایی برای آن انتخاب کنید، آن گاه نکات مثبت و 

منفِی هر راه حل را بررسی و در پایان، بهترین راه حل را انتخاب کنید.

از عذرخواهی نترسید
است،  شده  همسرتان  عصبانیِت  و  ناراحتی  باعث  شما  رفتار  شدید  متوجه  اگر 
عذرخواهی کنید. این موضوع برای ترمیم رابطه و کاهش اثرات زیانبارِ پرخاشگری 

ضروری است.
منبع:

khorasannews
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در جلسۀ نوبتی جمعیت فکر )22 عقرب 1394( 
صیقل  امین  نوشتۀ  معاصر«  »افغانستان  کتاب 
به  قلم  این  نظر صاحِب  و  شد  گرفته  بررسی  به 
عنوان یکی از اعضای این جمعیت، در نکات زیر 

خالصه گشت:  
به  متعلق  رویدادهاي  اثر  این   .1
را  مقاومت  و  جهاد  سال هاي 
در  که  است  گرفته  بررسی  به 

کتاب های مشابِه آن وجود ندارد.
 2. هرچند امین صیقل مسوولیت 
شده  عهده دار  را  آن  نوشتِن 
آن  موضوعاِت  اما  است، 
در  و  دیده  تهیه  تن  سه  را 
تنظیم آن به صورِت مشترک 
داده اند.  خرچ  به  سعي 
دکتر  دومي،  شخصیت 
عبدالغفور روان فرهادي 
گریل  سومي،  و 
مي باشد  نورجانوف 
دیپلمات  یکی  که 

دیگری  و  افغانستان  سرشناِس 
افغانستان شناس است.

 3. آقاي صیقل در هیچ یک از احزاب و گروه هاي 
نداشته  همکاري  و  عضویت  افغانستان  سیاسي 
است، این امر به وي این امتیاز را بخشیده تا در 
داوري روي رویدادها تا حد زیادي غیرجانب دار 

باقي بماند و اثری مفید ارایه دهد.
و  اسلوب  با  معاصر«  »افغانستان  نویسندۀ   .4  
و  آشناست  به خوبي  عصري  پژوهِش  شیوه هاي 

این نکته کتاِب او را متمایز ساخته است. 
5. نویسنده در آغاز کتاب، روشن ساخته است که 
این کتاب به »سیاست و روش هاي حکومت داري 
در افغانستان« محدود مي باشد؛ از این رو خواننده 
با مطالعۀ این کتاب، با مطالِب از هر چمن سمني 
سیستماتیک  گونۀ  به  بلکه  نمي شود،  روبه رو 
روش هاي حکومت داري به صورت منسجم مورد 
دولت مردان  سیاسِت  و  مي گیرد.  قرار  بررسی 

فورموله شده تدوین یافته است.
نویسنده گان  آثار  با  هم  نویسنده  آشنایي   .6  
افغانستان شناساِن  نوشته هاي  با  هم  و  افغانستاني 
گریگوریان،  دوپري،  لوي  مانند  خارجي  نامدار 
لیون پوالدا، بارنت روبین و ویلیام میلي به غناي 
»افغانستان  است.  افزوده  معاصر«  »افغانستان 
معاصر« به سه پرسِش اساسي خواسته است پاسخ 
بدهد: »اول این که افغانستان چرا در تاریخ تحوالِت 
خود همیشه به اضطراب و ناآرامي معروض بوده، 
و زمینۀ مساعدي براي دخالت خارجي و پذیرش 
در  آیا مشکل  است؟  دیگران شده  افراطي  عقاید 
سرشت موزاییکي جامعه است و موقعیِت محاط 
بودن به خشکي و داشتن روابط دوجانبۀ قومي با 
همسایه گان منجر به چنین حالتي شده، و یا این که 
کشور  این  مشکالِت  با  چنداني  ربط  مسایل  این 
مورخین  از  بسیاري  اغفاِل  وسیلۀ  بلکه  و  ندارند 
آیا  شده اند؟  افغانستان  اوضاع  تحلیل گران  و 
افغانستان قادر است دوباره روي پاي خود بایستد 
است،  چنین  اگر  کند؟  آغاز  را  نویني  زنده گي  و 
این احیاي مجدد تحت چه شرایطي خواهد بود؟«
 آقاي صیقل براي دریافت پاسِخ الزم به سوال هاي 
را  مسأله  سه  بررسي  کتاب  سراسِر  در  شده،  یاد 

اساسي و مهم انگاشته است: 
1( تعدد زوجه ها در خاندان شاهي

 2( مداخلۀ خارجي
 3( افراطي گري.

شده،  گفته  فراوان  سخن  پسین  مسالۀ  دو  روي   
شاهي  خاندان  در  زوجه ها  تعدد  موضوع  لیکن 
طرزي(  محمود  )خاطرات  محمود طرزي  توسط 

به بررسي گرفته شده است.
که  باشد  کسي  نخستین  شاید  طرزي  محمود   
شاهي  خانواده هاي  در  را  پیامدهاي چندهمسري 
گرفت.  تحلیل  به  افغانستان  در  سیاسي  نظر  از 
مي کرد،  زنده گي  عثماني  ترکیۀ  در  سال ها  که  او 

شاید با مشاهدۀ آثار ناگوارِ چندهمسري در دربار 
عثمانی، متوجه این نکته شده باشد و با الهام از آن 
حوادث تاریخ افغانستان را نیز مورد ارزیابي قرار 

داده است. 
صاحب این قلم، پرسش ها و پیشنهادهایی از سِر 
ویراستار  و  مترجم  نویسنده،  به  همدلي  و  مهر 

کتاب دارد که عبارت اند از: 

ابدالي  احمدشاه   ،464 ص  در   .1
شده  خوانده  معاصر  افغانستان  مؤسس  عنوان  به 
است، در حالي که هیچ گاه احمدشاه خود را شاه 
افغانستان نخوانده و قلمرو حکمروایي او، ساحات 
وسیعي از بخش هاي ایراِن امروزی تا قلب نیم قارۀ 
براي  دالیلي  نویسنده  اگر  مي کرد.  احتـوا  را  هند 
اثبات این موضوع ارایه مي داشت تا اسباب قناعِت 

خواننده گان را فراهم مي کرد، بسي نیکو مي شد.
 2. در ص 56 آمده است: »افغانستان از اواسط قرن 
قابل  عنوان موجودیت سیاسي  به  بعد  به  هژدهم 
مي دانند  نیک  همه  است«:  داشته  وجود  شناخت 
معاصر  افغانستان  پایه گذار  عبدالرحمن  امیر  که 
قدرت دست  به  میالدي  در 1880  مي باشد، وي 
حکومت  و  نفوس  جفرافیایي،  قلمرو  اگر  یافت. 
به عنوان مولفه هاي یک واحد سیاسي مستقل در 
نظر گرفته آید، افغانستاِن معاصر در عهد امیر 

عبدالرحمن زاده شد

 و اگر مولفۀ چهارم که همانا 
استقالل است، به سه مولفۀ قبلي افزوده گردد، 

افغانستان در سال 1919 به دست امیر امان اهلل خان 
در  نویسنده  ادعاي  اساس  پس  گردید.  تاسیس 

قرن  نیمۀ  در  افغانستان  سیاسي  موجودیت  مورد 
هجدهم از نظر ما پوشیده است.

 3. نویسنده در ص 57 از »هراتي ها« و در ص 58 
جداگانه  و  مستقل  قوم هاي  نام  به  »خراساني«  از 
یاد کرده است. اما نزد ما هرات و خراسان نام دو 

واحد جغرافیایي است نه نام قوم.
 4. در ص 335 تأسیس جمعیت اسالمي در سال 
ثبت گردیده است.  با 1348 هـ.خ  برابر  1968 م 
واقعیِت امر این است که جمعیت اسالمي افغانستان 
فکري  حلقۀ  یک  عنوان  به  هـ.خ   1336 سال  در 
یافت.  تبارز  دانشجویان  از  محدودي  شمار  میان 
در  دانشجویي  جنبش  به  هـ.خ   1348 سال  در 
یافت و در  ارتقا  کابل  دانشگاه 
هـ.خ   1352 سال 
مرحله یی  وارد 
یک  عنواِن  به  نو 
به  سیاسي  حزب 
اسالم  »جمعیت  نامِ 
شـد.  افغانستان« 
مهاجرت،  دوران  تا 
اسالمي  جمعیت 
دیگري  شاخۀ  افغانستان 

نداشت. 
5. در ص 408 گفته شده که 
اتحاد شوروي پس از خروج 
هواپیماهای  افغانستان،  از 
پیشرفتۀ میگ 27 به رژیم دکتر 
نجیب اهلل تحویل داد. اما واقعیت 

کی  شوروي حا هیچ گاه  که  است  آن  از 
چنین هواپیماهایی به دکتر نجیب اهلل نسپرد. 

و   441  ،440 صفحاِت  در  محترم  نویسندۀ   .6  
442 از دو دسته گي میان استاد رباني و احمدشاه 
مسعود سخن رانده است. اما صاحب این قلم که 
یاد شده  مناسباِت دو شخصیِت  نزدیک شاهد  از 
دو  میان  تصمیم گیري ها  در  نظر  اختالِف  بوده، 
و  دسته گي  دو  ولي  دیده  را  شده  یاد  شخصیِت 
شکاف را هرگز. استاد رباني همیشه به عنوان رهبر 
مسعود  احمدشاه  تکریِم  و  احترام  مورد  پیشوا  و 
پیشتر  او  ننشست،  از  باالتر  او  از  هیچ گاهي  بود؛ 
در  عمر  پایان  تا  و  نزد  انشعاب  به  نرفت، دست 
کرد.  یاد  او  از  احترام  و  باادب  غیاب،  و  حضور 
در سال 1371 هـ.خ نیز تشکیالت شورای نظار را 

منحل اعالن کرد. 
به حیث  نادري  احمد  سید  از   ،414 در ص   .7  
رهبر فرقۀ اسماعیلیۀ افغانستان یاد شده است، که 

باید به »سید منصور نادري« تصحیح گردد. 
 8. در ص 393 ویراستار کتاب در دو مورد ارقام 
را جابه جا کرده است: یکي آن که قیام 24 حوت 
هرات را قیام 42 حوت ثبت کرده و در ص 435 
بین 12 جناح متخاصم  آمده است که شهر کابل 
اصالح  متخاصم  جناح   2 به  باید  که  شد  تقسیم 

گردد.
دیگر  زبان  به  زبان  یک  برگرداِن  مترجم  کار   .9
آقای  اما  می گردد،  تاریخ  و  لفظ  شامل  که  است 
مجددی مترجِم این اثر از تبدیل سال های میالدی 
به هجری خورشیدی غفلت ورزیده و کارِ خود 

تکمیل نکرده است.

شناس نامه
و  مبارزات  تاریخ  معاصر؛  افغانستان  کتاب:  نام 

بقاي یک ملت 
نویسنده: امین صیقل با مساعدت عبدالغفور روان 

فرهادي و گریل نورجانوف
مترجم: محمد نعیم مجددي 

ناشر: انتشارات سعید
تاریخ نشر: 1394 خورشیدي 

كوتاه  نگاهی 

معاصر«  به»افغانستان 

امین صیقل اثر 
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مردم افغانستان نگران بحران...
براساس  اسوشتیدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  سانفرانسیسکو  در  مستقر  آسیا  بنیاد  گزارش ها، 
امریکا اعالم کرد که7 / 36 درصد از افغان های شرکت 
جاری  سال  جون  در  که  نظرسنجی  این  در  کننده 
میالدی برگزار شد، معتقدند که افغانستان در مسیری 
درست حرکت می کند – در حالیکه در 2014 این رقم 

7 / 54 درصد بود.
موسسه  این  توسط  ثبت شده  درصد  ترین  پایین  این 
موسسه  این  شود.  می  محسوب  گذشته  سال   10 در 
به  که  است  اخیر  سال   10 برای  همچنین  نظرسنجی 
صورت ساالنه در افغانستان نظرسنجی برگزار می کند. 
 34 از  شهروندان  از  تن   9586 امسال  نظرسنجی  در 

والیت و شامل زنان و مردان شرکت داشتند.
سید مسعود سادات از این موسسه که مسوول برگزاری 
این نظرسنجی در کابل است، گفت:  بیش از نیمی از 
در  افغانستان  که  می گویند  کننده گان  جمعیت شرکت 
ناامنی،  هم  علتش  و  کند  می  حرکت  نادرستی  مسیر 

بیکاری و فساد در کشور است.
از  درصد   42  /  7 داد  نشان  همچنین  نظرسنجی  این 
شرکت کننده گان نگران فقدان امنیت هستند که از 1 
/ 34 درصد سال 2014 بیشتر است و باالترین درصد 

ثبت شده از 2007 است.
عظیم  چالش های  با  افغان ها  میالدی  جاری  سال  در 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  امنیتی  و  سیاسی 

مواجه بوده اند.
از  بیش  که  نظرسنجی همچنین مشخص شد  این  در 
از شرکت کنندگان گفته اند  یا 4 / 67 درصد  دو سوم 
امنیت خود  که همواره،  اغلب و برخی اوقات نگران 

هستند که باالترین درصد از 2006 است.
عبداهلل احمدزی، نماینده بیناد آسیا در افغانستان گفت، 
امیدوار است که هم دولت کابل و هم جامعه بین الملل 

بتوانند از این نظرسنجی بهره کافی ببرند.

احمـد عمران
به ویژه  و  افغانستان  مردم  به  غنی  رییس جمهور 
روی شان  به  جهان  »دروازه های  می گوید:  جوانان 
بسته است، پس کمر بسته کنند و کشور خود را آباد 
بسازند.« این سخنی است دلپذیر و زیبا که می تواند 
از زباِن یک رییس جمهور بیرون شود. جوانانی که 
ریاست جمهوری  ارگ  در  غنی  آقای  در سخنرانی 
حاضر بودند، به محض شنیدِن این سخن کف زدند 
و حتا به احترامِ رییس جمهوری و این سخِن زیبا از 

جای های شان بلند شدند. 
زیبا  حرف های  زیباست،  چیز  همه  ارگ  در  بله، 
اما  دارد.  زیبا وجود  و خواست های  می شود  گفته 
آیا در بیرون از دیوارهای سنگی ارگ هم همه چیز 
را  این سوال  پاسخ  می نماید؟...  زیبا  همین سان  به 
افرادی دید که  از  می توان در مجموعه های بزرگ 
مشتاقانه به دنبال کار استند، اما کاری برای شان در 

این کشور وجود ندارد. 
فرار جوانان از کشور هرچند به دالیل و انگیزه های 
متفاوت صورت می گیرد؛ ولی عمده ترین دلیِل آن 
پیکارهای  در  غنی  آقای  باشد.  کار  نبود  می تواند 
انتخاباتی خود همواره تأکید می کرد که به محض 
میلیون  یک  ریاست جمهوری،  کرسی  به  رسیدن 
ایجاد  بی کار  افراد  و  جوانان  برای  جدید  شغِل 
خواهد کرد. اما حاال پس از گذشت بیشتر از یک 
سال از عمر دولت وحدت ملی، نه تنها هیچ شغل 
تازه یی ایجاد نشده که حتا شماری از افرادِ شاغل 

نیز بی کار شده اند. 
بر اساس آخرین گزارش های سازمان های بین المللی 
و نهادهای داخلی، در افغانستان حدود 81 درصد 
به سر  بی روزگاری  و  بی کاری  در  جوان  نیروی  از 
می برند. وزارت اقتصاد کشور در یک گزارش گفته 
است که هم اکنون فقط 19 درصد جوانان افغانستان 
قابل  دیگر شغل  دارند و 81 درصد  شغل مطمین 
از سوی دیگر، ساالنه 400هزار  ندارند و  اطمینان 
جوان به نیروی کار افزوده می شوند. نهاد های بین 
تا پنج سال آینده، 4  نیز تخمین زده اند که  المللی 

میلیون جوان دیگر در انتظار شغل خواهند بود. 
نشان  و  باالست  و  تکان دهنده  بسیار  آمار  این   
به صورت  کشور  در  کار  وضعیِت  که  می دهد 
میان  در  افغانستان  است.  نشده  مدیریت  فاجعه بار 
دارد.  را  بی کاری  نرخ  باالترین  منطقه،  کشورهای 

به گفتۀ مسووالن، 15 درصد نرخ بی کاری نسبت 
به سال های گذشته افزایش داشته و در حال حاضر 
 40 به  بود،  درصد   25 که  گذشته  سال  به  نسبت 
اموراجتماعی  و  کار  وزارت  است.  رسیده  درصد 
تن  میلیون  از 1.8  بیش  افغانستان  در  که  می گوید 

بی کار وجود دارد. 
البته نمی توان نسبت به صحت و سقِم این ارقام و 
آمار چندان مطمین بود؛ زیرا تخمین زده می شود که 
از آماری باشد که به صورت  شمار بی کاران بیشتر 
در  بی کاری  باالی  نرخ  می شوند.  ارایه  رسمی 
به  که  به خوبی حس کرد  زمانی می توان  را  کشور 
مراجعه کننده گاِن نهادهای دولتی و غیردولتی نظری 
بیـندازیم. وقتی در یک نهاد دولتی و یا غیردولتی 
شغلی اعالم می شود، تعداد متقاضیان چنان باالست 
که مایۀ حیرت و شگفتی می شود. آن وقت است 
چه  بی کاران  لشکر  این  با  دولت  پرسید  باید  که 

می خواهد بکند؟ 
رییس جمهوری و برخی دیگر از مقام های بلندپایه 
با توجه به سیل پناه جویان از آن ها می خواهند که 
با وجود  اما در کشوری که  کشور را ترک نکنند، 
داشتن تحصیل و تجربه نتوان کاری سراغ کرد، چرا 
باید باقی ماند؟ این مسأله زمانی دردناکِی خود را 
که  شود  توجه  فهرست هایی  به  که  می دهد  نشان 
از نزدیکان مقام های کشور هرازگاهی در رسانه ها 
به  نزدیک  افراد  دولتی  مقام های  می شوند.  منتشر 
خود را به هرشکلی که شده در پست های دولتی 
نماینده گی های  و  سفارت خانه ها  در  غیردولتی،  و 
و  کرده اند،  جابه جا  کشور  از  بیرون  در  افغانستان 
حاال از دیگران می خواهند که با وجود نداشتن کار، 
سرپناه و امکاناِت حداقلی برای زنده گی در کشور 

باقی بمانند. 
اگر مقام های کشور و به ویژه رییس جمهوری واقعًا 
خواهان باقی ماندن جوانان در افغانستان اند، باید به 
مشکالت شان نیز توجه داشته باشند. چرا نزدیکان 
و  دولتی  پست های  در  به آسانی  کشور  مقام های 
غیردولتی جای می گیرند، ولی برای افراد بی واسطه 
و فقیر اما تحصیل کرده کاری در کشور وجود ندارد؟
 وقتی رسانه ها با جوانانی که خود را به دروازه های 
می کنند،  مصاحبه  رسانده اند  اروپایی  کشورهای 
اکثرشان به خوبی زبان انگلیسی می دانند و مدعی اند 
که از فالن و بهمان دانشگاه سند فراغت دارند؛ در 

حالی که بسیاری از نزدیکاِن مقام های کشور که در 
بهترین پست های دولتی جابه جا شده اند، حتا سواد 
خواندن و نوشتن هم ندارند. به این معضل چه گونه 
باید پایان داد؟ آیا همین مسأله به خودی خود سبب 

دل زده گی و فرار جوانان از کشور نمی شود؟
آقای غنی در حالی از جوانان کشور می خواهد که 
افغانستان را ترک نکنند، که هیچ برنامه و تدبیری 
را برای این قشر روی دست ندارد. از جانب دیگر، 
اجتماعی  معضل  یک  عنوان  به  بی کاری  معضل 
خود  به  خطرناک تری  و  گسترده تر  ابعاد  می تواند 
بالقوۀ  سربازان  می توانند  بی کار  جوانان  بگیرد. 
گروه های افراطی و مسلح به شمار روند. سربازگیری 
از میان جوانان به وسیلۀ گروه های مسلح مخالف، به 
ویژه داعش و طالبان امِر تازه یی نیست. این گروه ها 
تا به امروز از این مشکل بهره برداری کرده اند و پس 

از این هم بدون تردید خواهند کرد. 
نویسنده،  و  جامعه شناس  فراست خواه،  مقصود 
و  می پردازد  در جهان  افراط گرایی  مسالۀ  به  وقتی 
از  می دهد،  نشان  را  منطقه  در  داعش  رشد  دالیل 
از  او می نویسد: »بخشی  یاد می کند.  حاشیه نشینان 
این کژتابه پیچیده حاشیه  شده ها هستند و تا زمانی 
که فقر، بدبختی، بی سوادی، سرکوب، تحقیر، سلطه، 
وجود  منطقه  کشورهای  در  و...  جهالت  نابرابری، 
خالصه  شورش هاست.  این  آبستِن  منطقه  دارد، 
درست  کشورها  در  توسعه  مدیریت  اگر  می کنم 
باشد، احتمال ایجاد چنین گروه هایی کاهش می یابد. 
وقتی در زیستگاه های اجتماعی، حاشیه نشینی شکل 
نگیرد، سیاست های بازتوزیعی درستی اتخاذ شود، 
نابرابری و فقر رفع شود، بی سوادی کاهش پیدا کند 
و...، احتمال افراط گرایی کاهش پیدا خواهد کرد.« 

باید  مشکلی  چنین  به  توجه  با  افغانستان  دولت 
و  کند  پیگیری  جدیت  با  را  جوانان  بی کاری 
بینجامد.  اشتغال زایی  به  که  بجوید  را  زمینه هایی 
وعده سپردن های میان تهی، شکِم هیچ گرسنه یی را 
سیر نکرده و نمی کند. نمی توان از جوانان خواست 
که با وجود بی کاری و بی پناهی، همچنان در کشور 
خود باشند؛ کشوری که عماًل طعمۀ مافیای فساد و 
بی عدالتی است و با گذشِت هر روز نیز بر گسترۀ 

آن افزوده می شود. 

www.mandegardaily.com

با اين قوم گرايی هـای فريبكارانه...
وحدت  خاطر  به  و  قومگرایی  ضد  بر  تروریزم، 
و عدالت، حکومت افغانستان آن هـم بنام وحدت 
ملی، حمایت نکرد؛ بهـره بر داری ملی ننمود، لبیک 
نگفت، این موج خروشان بیداری را استقامت نداد 
و بر رخ دشمنان این وطن نکشید و از احساسات 
ملی برای نسل جوان این سرزمین مایه و حافظۀ 

ملی نگذاشت؟ 
تاریخ  هـموارۀ  مانند  دردمندانه،  و  عوض  در 
با  تا  گرفت  صورت  تالش  سرزمین،  این  تلخ 
حیله هـایی، این جریان هـا را عقیم سازند، دشمن 
تلقی کنند و از بیخ آن را مردود بشمارند. حتا در 
این عصر حق طلبی و دموکراسی، عده یی هـنوز 
هـم بر طبل رسوایی قومی مي کوبند تا جایگاهـی 
به خود دست و پا کنند. سعی مي کنند آگاهـاهانه 
و بگونۀ عمدی شگاف هـای قومی و حتا قبیله یی 
را عمیق تر سازند تا بقول یک دانشمند معروف » 

بنام قوم، نان قوم را بخورند«.
طی هـمین 14 سال دور دموکراسی هـمه شاهـد 
بدور  عده یی  بودیم.  قومی  گرمی هـای  بازار  این 
به  این کشور،  مردم  زندگی  تلخ  واقعیت هـای  از 
با  تا  دارند  تالش  پیهـم  و  شدند  سبز  یکباره گی 
انگیزه هـا و آموزه هـای قومی به حل مسایل ملی 

این کشور بپردازند!
اکنون سوال اساسی این است که با این فرهـنگ 
کدام  شد؟  حل  قوم  کدام  مشکل  سیاسی،  منحط 
قوم تحت لوای این ایدولوژی هـای قومی به عزت 
انگشت  عده یی  از  جز  به  آیا  رسیدند؟  مکنتی  و 
زندگی  سیاسی،  و  قومی  داران  تیکه  از  شمار 

اکثریت مردم این سرزمین بهـتر شد؟

در ارگ هـمه چیـز زيبـاست

حق دسترسی به اطالعات...
در  خبرنگاری  کار  موانع  عمده  از  را  اقتصادی 
افغانستان دانسته و گفته است، دولت وحدت ملی نه 
تنها این که مانند گذشته در قبال جامعۀ خبرنگاری 
خاموش بود بلکه در بسیاری از موارد خالف قوانین 
نافذ کشور عمل کرده و بر بی باوری ها در میان مردم 

افزوده اند.
حمایت کنندۀ  نهاد  اجرایی  رییس  خلوتگر  مجیب 
رسانه های آزاد یا نی در گفت وگو با ماندگار با بیان 
ماه های  طی  خبرنگاران  برابر  در  خشونت ها  این که 
خشونت ها  افزایش  می گوید:  یافته،  افزایش  گذشته 
مهمترین  که  باشد  داشته  می تواند  متعددی  دالیل 
دلیل، ناامنی است که از آن میان، پروندۀ کندز تأثیرات 

فراوانی را باالی رسانه ها داشت.
رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  اجرایی  رییس  به گفتۀ 
آزادی، »در حادثۀ کندز تمامی رسانه هایی که در این 
آتش  به  و  چپاول  تخریب،  داشتند،  فعالیت  والیت 

کشیده شد«.
آقای خلوتگر تصریح می کند: جرأت اخالقی کاری 
خبرنگاران و صاحبان رسانه ها باعث شد تا تهدید در 

برابر خبرنگاران باال برود.
رییس اجرایی نی، بی میلی حکومت را یکی دیگر از 
دالیل افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران دانسته 
مانند  این که  تنها  نه  می گوید: حکومت وحدت ملی 
گذشته در قبال جامعۀ خبرنگاری خاموش بود، بلکه 
در بسیاری از موارد خالف قوانین نافه کشور عمل 

کرده و بر بی باوری های شهروندان افزودند.
به  دسترسی  حق  شدن  محدود  نی،  اجرایی  رییس 

خبرنگاری  جامعۀ  درشت  مشکالت  از  را  اطالعات 
به  دسترسی  »حق  افزود:  داشته،  بیان  افغانستان 
از موارد عمده یی است که در مدت  اطالعات یکی 
باعث  و  شده  محدود  ملی  وحدت  دولت  زمان 
نهادهای  کارمندان و  از طرف  فراوانی  خشونت های 

حکومتی شده است«.
به  رسانه ها  شدن  دامن گیر  نی،  اجرایی  رییس 
مشکالت اقتصادی را از سدهای دیگر محدودیت در 
اقتصادی  جامعه رسانه یی گفته، می افزاید: مشکالت 
به صورت غیر مستقیم باعث شده تا کار رسانه یی در 

کشور محدود شود.
آقای خلوتگر خاطر نشان می کند که اگر محدودیت 
درون  در  پنجم  یابد،ستون  ادامه  رسانه ها  باالی 
دشمنان  نتیجه،  در  و  شد  خواهد  قوی تر  حکومت 
مردم افغانستان عمل کردهای ظالمانۀ خود را تشدید 

می بخشند. 
به باور او: این محدودیت سبب می شود تا الیه های 
در  دموکراسی  و  نیابد  بازتاب  افغانستان  در  فساد 

کشور بخشکد.
می گوید:  حل ها  راه  به  پیوند  در  نی  اجرایی  رییس 
»دولت در بسا موارد می تواند رسانه ها را کمک کند و 
با دادن اعالنات رسانه هایی که در حالت سقوط قرار 

دارند را نجات دهد«.
را که  از رهبران دولت می خواهد که محدودیتی  او 
بیشتر نهادهای امنیتی برای به دست آوردن اطالعات 

وضع کردند، رفع کنند.
نشراتی  معین  مصطفوی  مژگان  سیده  حال،  این  در 
وزارت اطالعات و فرهنگ به ماندگار می گوید: در 

اولین روزهای کاری دولت وحدت ملی، قانون حق 
دسترسی به اطالعات به تصویب رسید و طی چهار 
ماه گذشته، کمیسیون دسترسی به اطالعات که یکی 
به  آن  کارشیوۀ  و  تشکیل  بود،  قانون  این  موارد  از 

تنظیم و رسمًا اعالم موجودیت کرد. 
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ می افزاید: 
کمیسیون دسترسی به اطالعات، کاماًل مستقل است 
از وزارت اطالعات و  نماینده گی  به  تنها یک تن  و 

فرهنگ در آن عضویت دارد.
این  در  قانون  که  وجودی  »با  گفت:  مصطفوی  بانو 
زمینه صراحت دارد، اما متأسفانه در ادارات دولتی به 
گونۀ باید و شاید، دسترسی به اطالعات آسان نیست 
و معلومات در اختیار شهروندان، رسانه ها و فعالین 

جامعۀ مدنی قرار داده نمی شود«.
اما، معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید 
کمیسیون  کار  برای  حمایتی  مکتوب های  آنان  که 
دیگر  ادارات  و  امور  ادارۀ  به  اطالعات  به  دسترسی 
تمامی  تا  اند  خواسته  نهادها  این  از  و  اند  فرستاده  
رسمًا  را  اطالعات  به  دسترسی  پایگاه های  ادارات 
معرفی  کمیسیون  این  به  نماینده  یک  و  کنند  ایجاد 

نمایند.
بانو مصطفوی خاطر نشان می کند که وزارت اطالعات 
و فرهنگ در آینده کارگاه هایی را برای تعمیم قانون 
حق دسترسی به اطالعات در تمام ادارات دولتی راه 

اندازی خواهند کرد.
پخش  با  نی  یا  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نهاد 
ماه  دشواری های  از  تصویری  خود  ماهیانۀ  گزارش 
گذشتۀ جامعۀ رسانه یی افغانستان را ارایه کرده است.
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ورزش
محرومیت 10 ساله نايب 

AFC ريیس پیشین

لغو میزبانی فرانسه، قبول 
شكست برابر تروريسم است

منتشر کرد،  تمرینات گروهی  در  لیونل مسی  از  که  با عکسی  بارسلونا  باشگاه 
دست از پنهان کاری در مورد این بازیکن برداشت.

»ال  در  راکیتیچ  ایوان  و  مسی  لیونل  بازی  و  حضور  احتمال  آس،  گزارش  به  
بازیکن آرژانتینی و  این دو  آینده زیاد شده است. دیروز  کالسیکو« شنبه هفته  
تمرین  گروهی  شکل  به  هم تیمی هایشان  سایر  با  مشکلی  هیچ  بدون  کروات، 
کردند. همچنین مارک آندره تراشتگن، دروازه بان این تیم هم دیروز تمرین کرد.
بازگشت مسی و راکیتیچ، یازده مرد لوییس انریکه را برای دیدار با ر ئال  ماد رید 
مشخص می کند. اگر بازیکن آرژانتینی در ترکیب اصلی حضور داشته باشد، از 
روش 2 – 4 – 4 استفاده نمی شود و اگر بازیکن کروات بازی کند، انریکه از 
اینیستا و  آندرس   ، ببرد و سرخیو بوسکتس، راکیتیچ  بهره خواهد  این سیستم 
سرخی روبرتو خط میانی بارسلونا را تشکیل می دهند و نیمار و لوییس سوارس 

در خط حمله بازی می کنند.
اقشار  سایر  کنار  در  نیز  فوتبال  دنیای  گوید حاال  می  انگلیس  ملی  تیم  مهاجم 

متحدتر مقابل تروریسم خواهد ایستاد.
به گزارش دیلی میل، پس از حمالت تروریستی در فرانسه در کنار ورزشگاه 
استادو فرانس که کشور میزبان یورو 2016 را با چالش روبرو کرده است و در 
ادامه لغو دیدار بلژیک و اسپانیا به دالیل امنیتی اکنون جهان فوتبال در اروپا نیز 

خطر حمالت تروریستی را به خوبی احساس کرده است.
وین رونی مهاجم تیم ملی انگلیس که برترین گلزن تیم ملی کشورش است و به 
احتمال فراوان برای آخرین بار در تابستان آینده جام ملت های اروپا را تجربه 
هواداران  فرانسه گفت:  با  دوستانه  دیدار  از  پیش  اتفاقات  این  درباره  کند،  می 
فوتبال در انگلیس و تمام جامعه فوتبال در این کشور با مردم فرانسه هم درد 
است و خوشحالم که قرار است مراسمی خاص در ومبلی به یاد کشته شدگان 
حمالت تروریستی در فرانسه برگزار شود. به تمامی کشته شدگان احترام می 
فوق  شب  فردا  دهیم.  می  نشان  فرانسه  مردم  با  را  خود  همدردی  و  گذاریم 
العاده اس برای تمام جهان خواهد بود تا ببینند همه علیه تروریسم متحد شده اند. 

تروریست ها باید این اتحاد را ببینند.
رونی در ادامه گفت: ابتدا در شبکه های اجماعی متوجه این اتفاق شدم و در 
ادامه این اتفاق را در تلویزیون دیدم و خیلی ناراحت شدم و شوکه شدم. خیلی 
از دوستانم در پاریس هستند و نزدیکانم در این شهر بودند و این اتفاق برای 

من بهت آور بود.

کمیته  اخالق فیفا، نایب رییس پیشین کنفدراسیون فو تبا ل 
آسیا را 10 سال از فعالیت های مربوط به فو تبا ل محروم 

کرد.
که  تاپا  گانش   ،Inside the games گزارش  به  
ریاست فدراسیون فو تبا ل نپال است و نایب رییس سابق 
کنفدراسیون فو تبا ل آسیا نیز بوده است، به مدت 10 سال 

محروم شد.
تاپا متهم به خالف کاری در طی چند سال شده است. این 
سال  در  فیفا  اجرایی  کمیته   انتخابات  به  مربوط  اتهامات 
2009 و 2011 در کنگره AFC می شود. او متهم به زیر 
پا گذاشتن ماده »13، 15، 18 و 19« قانون فیفا شده است. 
اتهامات او شامل دعدم وفاداری به فیفا، دریافت رشوه و 

فساد می شود.
بررسی  و  نظارت  تحت  نیز  نپال  ماموران  سوی  از  تاپا 
است. گفته می شود که او میلیون ها پوند کالهبرداری کرده 
جریمه  فرانک  هزار   20 را  تاپا  فیفا  اخالق  کمیته   است. 

کرده است.

خود  خبری  نشست  در  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
اروپا 2016  از جام ملت های  میزبانی  در  فرانسه  بر حق 

تاکید کرد.
ویسنته دل بوسکه در جمع خبرنگاران بر این نکته تاکید 
راه های همدلی  معدود  از  یکی  عنوان  به  فوتبال  که  کرد 
مردم جهان است و اگر میزبانی فرانسه لغو شود، به آنچه 

که تروریسم بین الملل می خواهد عمل کرده ایم.
 2016 یورو  نباید  گفت:  خصوص  این  در  بوسکه  دل 
کوچکترین تغییر تحمیلی به خود ببیند، این خیلی خوب 
است که تدابیر امنیتی افزایش پیدا کند، این خیلی خوب 
این  اما  شود  بیشتری  توجه  مرزها  وضعیت  بر  که  است 
بین الملل  تروریسم  برابر  فوتبال  که  نیست  خوب  اصال 
تعظیم کند و بازی ها یکی پس از دیگری لغو شوند. بدتر 
یا  و  بیفتد  تعویق  به   2016 یورو  که  این  این ها  همه  از 
میزبانی آن از فرانسه گرفته شود. این عین شکست است.

ژاوی:

 ابتـدا فكر می كـردم فان خال احـمق است

بارسلونا دست از پنهان كاری 
در مورد »مسی« برداشت

رونی:
 متحدتر از قبل با تروريسم مقابله می كنیم

کاپیتان پیشین آبی اناری ها اعتراف کرد در ابتدای حضور فان خال در نوکمپ 
فکر می کرده او یک آدم احمق است.

حاضر  حال  در  که  خال  فان  لوئیس   ،ESPN از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مربیگری در باشگاه منچستریونایتد را به عهده دارد، روزهای بسیار سختی را 
پشت سر می گذارد. تیم او در پنج بازی اخیرش تنها سه گل به ثمر رسانده و 

این باعث شده است تا بسیاری به انتقاد از او بپردازند.
ژاوی هرناندس که پیشینه کار کردن با لوئیس فان خال را دارد، به ستایش از 
این مربی هلندی پرداخت و تاکید کرد او می تواند یونایتد را به روزهای اوج 

برگرداند.
او در این زمینه گفت: وقتی برای نخستین بار با فان خال کار کردم، به خودم 
گفتم این احمق کیست اما تنها بعد از چند روز فهمیدم که در موردش اشتباه 
کردم و می توانم تا سال ها با این مربی بزرگ کار کنم. فان خال آدم بسیار خوب 

و مربی خاص و با دانشی است. او شخصیتی بسیار قوی دارد.
ژاوی ادامه داد: فان خال در لیگ جزیره فشار زیادی را تحمل می کند اما آرام به 

نظر می رسد. او در بارسلونا و بایرن مونیخ شخصیت قوی تری داشت. دوست 
دارم بگویم او انسان صادقی است و به خوبی می داند چه می خواهد. باید به این 
مربی بزرگ اعتماد کرد زیرا کارش را به خوبی بلد است. او همواره می خواهد 

تیمش را به باالترین سطح برساند و اطمینان دارم می تواند موفق باشد.
کاپیتان پیشین بارسلونا در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد مشکل فان خال 
با ویکتور والدس، دروازه بان کنار مانده منچستریونایتد به پایان برسد. ژاوی در 
این مورد هم گفت: شرایط برای والدس بسیار سخت شده است. امیدوارم او 
هرچه سریع تر رابطه اش را با فان خال بهتر و یونایتد را همراهی کند. بدون شک 
از وضعیت او ناراحت هستم زیرا والدس دروازه بانی بسیار حرفه ای و خوب 

است. امیدوارم هرچه سریع تر به فوتبال برگردد.
ویکتور والدس قبل از آغاز فصل جاری لیگ جزیره با لوئیس فان خال به مشکل 
او در تمرین گروهی یونایتد  اکنون اجازه نمی دهد  این مربی هلندی  خورد و 

شرکت کند و مجبور است که با تیم دوم تمرین کند.
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در نشست سران »گروه 20« در ترکیه، انگال مرکل صدراعظم آلمان بر مسئولیت 
همه کشورها در پذیرش پناهجویان تأکید کرد. مرکل گفت که با ترکیه باید در 

مورد سهمیه بندی پناهجویان موافقت صورت بگیرد.
انگال مرکل صدراعظم آلمان در حاشیۀ نشست سران »گروه 20« یا بیست کشور 
پشرفته و نوخاستۀ صنعتی در شهر بلک در حومۀ انتالیای ترکیه گفت: بحران 
پناهجویان یک مشکل جهانی است که به موضعگیری جهانی نیاز دارد. مرکل 
افزود: »این بدان معناست که هر کسی مسئولیت دارد پناهجویان را موقتًا جا 

بدهد«.
صدراعظم آلمان در مذاکرات میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا روی توافقات بر سر 
سهمیه بندی پناهجویان تأکید می کند. او می گوید: »اگر بخواهیم جلو برویم، 
باید به مهاجرت های غیر قانونی پایان بدهیم، و آنگاه باید با ترکیه در مورد 
این سخن بگوییم که کدام کمک های مالی، کدام رقم پناهجویان را می توان 
به دوش گرفت و سپس این بار مسئولیت ها را در سراسر اروپا تقسیم کرد«. 
مرکل بار دیگر واضح ساخت که آلمان نمی تواند به صورت یک جانبه یک 

مرز نهایی برای پذیرش پناهجویان را مشخص کند.
نقش کلیدی ترکیه

ترکیه در مسألۀ استیال بر بحران پناهجویان یک نقش کلیدی دارد. این کشور 
تا حال حدود دو میلیون پناهجوی جنگ های داخلی سوریه را در خاک خود 
راه داده است، که بیشتر آنها به اروپا رفته و یا تصمیم دارند به اروپا بروند. 
حکومت در انقره اساسًا اظهار آمادگی کرده است که این افراد را به ماندن در 
ترکیه تشویق کند، اما در بدل آن خواستار خدمات مادی و سیاسی از سوی 

اتحادیۀ اروپا شده است.
به اساس اظهارات مرکل روی روند اجرای این مسایل باید »گام به گام با ترکیه 
و اتحادیۀ اروپا« توافق صورت بگیرد. صدراعظم آلمان می گوید: »در این رابطه 
یقینًا بحث های زیادی در داخل اتحادیۀ اروپا در پیش داریم«. او تأکید کرد که 
»این همان راهی است که پناهجویان باالی ما حق آن را دارند. این همان شکل 
تقسیم بار مسئولیت ها است که ترکیه، در مجاورت ما، باالی ما حق آن را دارد، 

و این بهترین شیوه و نحوۀ برخورد با مشکل است«.
انگال مرکل همزمان یک کنفرانس بین المللی در مورد پناهجویان سوریایی را 
برای ماه فبروری سال آینده در لندن اعالم کرد. در این کنفرانس قرار است از 
جمله روی کمک های بشردوستانه برای پناهجویان سوریایی و کمک به کشور 
های که پناهجویان را پذیرفته باشند، بحث و تصمیم گیری شود. این کنفرانس 

به دعوت بریتانیا، آلمان، ناروی، کویت و سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
در یک اعالمیۀ مشترک، که از سوی حکومت بریتانیا پخش شده است، گفته 
شده است که جامعۀ بین المللی باید تالش هایش را برای رسیدگی به سوریایی 
های نیازمند تقویت ببخشد. در این اعالمیه همچنان آمده است که سازمان های 
مربوط در چارچوب سازمان ملل متحد بدین منظور بودجۀ ناکافی در اختیار 
المللی،  بین  به عنوان جامعۀ  باید،  »ما  اعالمیه تذکار رفته است که  دارند. در 
بر آن گفته شده  افزون  این عمل رسیده است«.  کنیم. حاال زمان  بیشتر عمل 
است: »هدف این است که راه های حل برای تمویل مخارج برای سال 2016 

میالدی و سال های بعدی آن یافت گردد«.

فراز  بر  روسیه  مسافربری  هواپیمای  کرد،  تایید  روسیه  فدرال  امنیت  سازمان 
اقدام  یک  هواپیما  سقوط  و  کرده  سقوط  بمب  انفجار  اثر  بر  سینا  صحرای 

تروریستی بوده است.
مدیر سرویس   بورتنیکوف،  الکساندر  رویترز،  گزارش خبرگزاری  گزارش  به 
امنیت فدرال روسیه به والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور گفت آثاری 
داخل  بمب در  از  ناشی  انفجار  و  پیدا شده  منفجره در الشه هواپیما  مواد  از 

هواپیما بوده است.
وی تاکید کرد: ما می توانیم اعالم کنیم که سقوط این هواپیما در سینای مصر 
یافت شده  این هواپیما  بقایای  در  منفجره  مواد  و  بوده  تروریستی  یک حمله 

است.

بورتنیکوف گفت: این سقوط نتیجه یک اقدام تروریستی بوده است. طی پرواز 
یک بمب دست ساز با قدرت 5/1 کیلو تی ان تی منفجر شده و در نتیجه هواپیما 

در هوا منفجر شده است.
پوتین نیز قول داد که عامالن این حمله را یافته و به مجازات خواهد رساند. 
وی گفت: اقدام نظامی ما نه تنها در سوریه ادامه می یابد بلکه تقویت خواهد 
شد تا تروریست ها دریابند که مجازات گریزناپذیر است. این اولین بار نیست 
که روسیه با جنایت تروریستی وحشتناکی روبرو شده است. ما هیچ چیز را 
فراموش نمی کنیم، کشتن شهروندان ما در سینا از خونین ترین جنایات از نظر 

تعداد تلفات است.
پوتین که در نشستی با مسئوالن عالی امنیتی و نظامی این کشور سخن می گفت، 
ادامه داد: روسیه بر اساس منشور سازمان ملل و قطعنامه 51 شورای امنیت برای 
دفاع از خود اقدام خواهد کرد و برای طراحی برنامه های الزم در این مرحله به 

وزارت دفاع دستورات الزم داده شده است.
مقام های روسیه اعالم کردند جایزه ای معادل 50 میلیون دالر به هر کسی که 

اطالعاتی درباره عامالن انفجار این هواپیما داشته باشد می دهند.
از  امنیت فدرال روسیه اعالم کرد: این سرویس  مرکز اطالع رسانی سرویس 
مردم روسیه و جامعه بین المللی می خواهد برای شناسایی تروریست ها کمک 
کنند. برای اطالعات منجر به دستگیری تروریست ها جایزه ای 50 میلیون دالری 

پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر وزارت داخله مصراخبار مبنی بر دستگیری دو تن از کارکنان 

فرودگاه شرم الشیخ به اتهام کمک به عامالن بمب گذاری را رد کرده است .
پیشتر داعش مسوولیت سرنگونی این هواپیمای مسافربری ایرباس روسیه را بر 

فراز صحرای سینا با بیش از 220 سرنشین بر عهده گرفته بود.
از شرم الشیخ در  ایرباس ای321 بود و  از نوع  هواپیمای سقوط کرده روسیه 

دریای سرخ به سمت سن پترزبورگ پرواز می کرد.

مرکل:

 بحران پناهجويان يک مشكل جهانی است

مسکو:

 سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تروريستی بود

اوالند:
 دشمن ما در سوريه 
داعش است نه اسد

الیحه ای  چهارشنبه  روز  تا  که  گفت  فرانسه  جمهور  رییس 
را به پارلمان این کشور می فرستد که بر اساس آن وضعیت 

اضطراری در فرانسه به مدت سه ماه تمدید شود.
فرانسوا اوالند در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای 
تروریسم«  علیه  »جنگ  برای  است  ممکن  که  گفت  فرانسه 

اصالح قانون اساسی این کشور الزم باشد.
داعش  گروه  »نابودی«  به  فرانسه  که  گفت  نطق  این  در  او 
در  گروه  این  علیه  نظامی  عملیات  که  افزود  و  است  متعهد 

عراق و سوریه تشدید خواهد شد.
»دشمن  در سوریه  پارلمان گفت،  در  فرانسه  رییس جمهور 
ما داعش است نه اسد. هدف ما مهار این گروه نیست نابود 

کردن آن است.«
شهروندان  بازگشت  از  بتواند  باید  دولت  که  گفت  اوالند 
دارای دو تابعیت که می توانند امنیت عمومی را تهدید کنند به 

کشور جلوگیری کند.
به گزارش بی.بی.سی اوالند همچنین گفت که اصالح قانون 
اساسی باید این امکان را به دولت بدهد که خارجی هایی را 

که تهدید امنیتی محسوب می شوند، سریعتر اخراج کند.
تدابیری که فرانسه دنبال خواهد کرد:

- ایجاد 5000 پست تازه پلیس در دو سال آینده و توقف 
هرگونه کاهش بودجه دفاعی؛

- سهل تر شدن لغو شهروندی دوگانه فرانسوی ها در صورت 
محکومیت آنها در جرایم تروریستی، تا زمانی که باعث نشود 

بدون ملیت رها شوند؛
و  سالح  قاچاق  علیه  اروپا  گسترده تر  اقدام  برای  فشار   -

مجازات سنگین تر برای آن در فرانسه.
رییس جمهور فرانسه گفت که حمالت جمعه شب پاریس 
که به کشته شدن 129 تن انجامید، در سوریه طراحی و در 

بلژیک سازماندهی شده بود.
تولید  کارخانه  »بزرگترین  به  سوریه  که  داد  هشدار  او 
تروریست« در دنیا بدل شده و جهان باید برای مقابله با خطر 

تروریسم متحد شود.
اوالند گفت که به زودی با روسای جمهوری آمریکا و روسیه 
دیدار و در مورد مبارزه با تروریسم گفت و گو خواهد کرد.

او گفت که فرانسه در حال جنگ با تروریسمی است که نه 
تنها این کشور، بلکه تمام دنیا را تهدید می کند.

اوالند هم چنین در سخنرانی خود بر مخالفتش با ادامه قدرت 
بشار اسد، رییس جمهور سوریه تاکید کرد اما گفت »دشمن 

ما در سوریه داعش است.«


