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فاجعه  پاریس و 
پیامدهای حمایت 
دولتی از تروریسم

طعمه ی  اینسو  به  دیرباز  از  افغانستان 
حرکت های تروریستی بوده است و ما بیشتر از 
هرکشور دیگر به میزان خسارت های اجتماعی 
و  مالی  خسارت های  کنار  در  فرهنگی  و 
فریادهای  استیم.  این پدیده واقف  اقتصادی 
به حمایت دولتی  رابطه  افغانستان همیشه در 
کشورها از تروریسم مطرح شده است  برخی از 
کشورهای  تا  بوده ایم  آن  صدد  در  همواره  ما  و 
حامی  کشورهای  از  تا  بسازیم  قانع  را  مقتدر 
تروریسم حمایت استراتژیک نکنند و با چنین 

کشورهایی پیمان نبندند. 
رویداد خونبار پاریس یکی از تبعات حمایت 
است.  تروریسم  حامی  کشورهای  از  دولت ها 
و  ترور  از  در پی حمایت  کشورها  که  زمانی  تا 
خشونت گرایی به عنوان ابزار اصلی بازی های 
منطقه ای و جهانی باشند، تروریسم ریشه دارتر 

می شود.

شام خونین پاریس
150 کشته و 200 زخمی
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مدعیان رهبری را
بهتر و زودتر بشناسیم

فرمانده جدید بادغیس
در جستجوی سربازان خیالی
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ابرقدرت های آسیایی و افغانستان
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زنگ اول


مجری  و  طراح  را  داعش  فرانسه  دولت 
حمالت تروریستی پاریس اعالم کرد. حمالت 
بی سابقه  خودش  نوع  در  پاریس  تروریستی 
بود. این حمالت وحشیانه را که هدف آشکار 
 ۱۱ بود،  فرانسه  عادی  کشتارشهروندان  آن 
گروه  کرده اند.  توضیف  فرانسه  سپتامبر 
تروریستی داعش مانند القاعده می خواهد که 
بکشاند.  غربی  کشورهای  قلمرو  به  را  جنگ 
هم چنان  همفکرانش  و  تروریستی  گروه  این 
می خواهند سراسر آسیای میانه، جنوب آسیا، 
شمال افریقا و خاورمیانه را به میدان درگیری 
مبدل کنند. این گروه تروریستی با دست مایه 
قراردادن کینه های تمدنی و تاریخی هر روز 
جنایت  مرتکب  و  می کند  ترور  و  می برد  سر 

می شود.
راهکار  تنها  تروریستی  جنایات  مهار  برای 
غربی  دولت های  باید  نمی دهد.  جواب  نظامی 
از  یکی  کنند.  توجه  هم  دیگر  موضوعات  به 
دولت ها  زوال  تروریسم  تقویت  مهم  عوامل 
است. سیاست زوال دولت ها باید کنار گذاشته 
غربی  کشورهای  متحدان  از  برخی  شود. 
و  افراطی ترین  از  حمایت  با  خاورمیانه  در 
دولت ها  نابودی  پی  در  گروه ها  بی رحم ترین 

هستند. 
در  زمامداران  از  برخی  که  است  درست 
دسته های  اما  هستند  دیکتاتور  خاورمیانه 
بی رحم افراطی بدیل مشروع و کارآمد برای 
غربی  دولت های  نیست.  اقتدارگرا  زمامداران 
تا  کنند  وادار  را  سعودی  عربستان  باید 
افراطی را کنار  از گروه های  سیاست حمایت 
بگذارد. پاکستان متحد دیگر غرب هم سیاست 
مي کند.  دنبال  را  افغانستان  دولت  تضعیف 
جلو این کشور هم باید گرفته شود. کمک های 
در  باید  هم  فقیر  کشور هاي  به  اقتصادی 
دستور کار باشد. تمام ملت هاي دنیا باید حس 
برخورداراند.  جهانی شدن  نعمت  از  که  کنند 
از  مانده  به میراث  برای معضالت  باید  غرب 

دوران استعمار هم راه حل بجوید. 
مساله کردها و مناقشات مرزی یکی از عوامل 
توجه  آن  به  باید  که  است  تروریسم  تقویت 
شود. در منطقه ما معضل کشمیر میراث زمان 
استعمار است و پاکستان برای پاسخگویی به 
تا زمانی که به  از تروریسم کار می گیرد.  آن 
سیاست  های  مرزی،  مناقشات  جدایی طلبی، 
توسعه طلبانه و معضل دولت های ناکام توجه 
نشود، ترور مهار نمی شود. معضل دیگری که 
الهام می گیرند،  همه افراطیون مسلمان از آن 
متاسفانه  است.  فلسطینان  و  اسراییل  منازعه 
این  مسالمت آمیز  حل  برای  تالش ها  همه 
معضل شکست خورده است. دولت های غربی 
باید تالش بیشتری برای حل این معضل انجام 
دهند. صرف با بمباردمان نمی توان بر معضل 

تروریسم فایق آمد.

لزوم کنار گذاشتن 
سیاست  زوال دولت ها
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پروسیجرهایاداریدروزارتصحتسادهمیشود
افتتاحیکمرکزآموزشیویژه

زناندرکابل

یکولسوالنامنهادطالبانباسهتروریستدرننگرهاربازداشتشدند

هشدارغنیبهاعضایشوراهایوالیتی

اعتراضهادرمحکومیت
رویدادزابلادامهدارد

صحت  وزارت  کابل:  8صبح،
عامه و کمیسیون مستقل اصالحات 
تفاهم نامه  چند  امضای  با  اداری، 
تالش دارند تا پروسیجرهای اداری 

را ساده  و کوتاه تر سازد.
روز  که  تفاهم نامه  این  براساس 
فیروز  فیروزالدین  توسط  گذشته 
مشاهد  احمد  و  عامه  صحت  وزیر 
اصالحات  کمیسیون  رییس 
است  قرار  رسید،  امضا  به  اداری 
پروسیجرهای مغلق و زمان گیر ساده 

و کوتاه شود.
وزیر صحت عامه در مراسم امضای 
»پروسیجری  گفت:  تفاهم نامه  این 
فابریکه  یک  ایجاد  برای  قبال  که 
وضع  کشور  در  ادویه  تولیدی 
 125 و  قدمه   155 بود،  گردیده 
باعث  که  می گرفت  بر  در  را  روز 
دلسردی سرمایه گذار در این بخش 
می شد. ولی اکنون این قدمه ها به 56 
قدم و 25 الی 30 روز کاهش یافت 

امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
چند  طی  ننگرهار،  والیت  در  ملی 
نام  ولسوال  یک  جداگانه  اقدام 
برای  طالبان  تروریستی  گروه  نهاد 
و  کنر  والیت  کوزکنر  ولسوالی 
والیت  در  را  دیگر  تروریست  سه 

ننگرهار بازداشت کرده اند.
با اعالم  امنیت ملی  دفتر مطبوعاتی 
این خبر، از ولسوال نام نهاد طالبان 
اجمل  بنام  کوزکنر  ولسوالی  برای 
با سه تن  او  یاد کرده می گوید که 
عضو  یک  شمول  به  تروریستان  از 
مصروف  داعش  تروریستی  گروه 
تخریبی  و  تروریستی  فعالیت های 

در والیت ننگرهار بودند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می  افزاید 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح،
جمهور کشور، به اعضای شوراهای 
والیتی هشدار داده که هرگاه آنان 
انفرادی  صورت  به  باشند  خواسته 
خود  نظارتی  صالحیت  و  نقش 
این  کار  در  و  اعمال  را  ادارات  بر 
ادارات مداخله نمایند، مورد پیگرد 

قانونی قرار خواهند گرفت.
آقای غنی این موضوع را روز شنبه 
والیان،  با  ویدیویی  گفتگوی  در 
والیتی،  شوراهای  اداری  هیات 
امنیت  و روسای  پولیس  فرماندهان 

ملی والیات مطرح کرده است. 
با آنکه  غنی  جمهور  رییس 
در  را  والیتی  شوراهای  نقش 
حکومت داری محلی مهم توصیف 

است.«
که  می گوید  فیروز  فیروزالدین 
قبلی،  پروسیجرهای  براساس 
به  محلی  از  دواخانه ها  انتقال 
امتیاز  فروش  و  خرید  دیگر،  محل 
علوم  انستیتوت های  ایجاد  آن،  
از  نمونه گیری  خصوصی،  صحی 
ادویه جات و لوازم طبی، اخذ جواز 
طوالنی  شخصی  معاینه  خانه های 
این روند کوتاه  این  از  اما پس  بود 
می شود. او گفت که کوتاه و ساده 
موثر  به  اداری  پروسیجرهای  شدن 

گروه  شده  بازداشت  عضو  که 
ننگرهار  در  داعش  تروریستی 
اورکزی  منطقه  اصلی  باشنده 
اداره  این  است.  پاکستان  پیشاور 
اعترافات  نتیجه  در  که  می گوید 
یک  شده  بازداشت  تروریستان 
مربوط  مهمات  و  سالح  مخفی گاه 

به تروریستان نیز کشف شده است. 
سالح و مهمات کشف شده شامل 
سیزده میل کالشینکوف با سی عدد 
شاژور، بیست و هشت میل تفنگچه، 
نه حلقه ماین مقناطیسی و یک قاب 
دوربین هاوان و صدها فیر مرمی و 

دریشی های نظامی است.

روز  هرات،  شهر  در  تن  هزاران  کابل:  8صبح،
روز گذشته  پنج  دستکم  بار طی  دومین  برای  شنبه 
بر  عالوه  آنان  دادند.  سر  خواهی  عدالت  فریاد 
سربریدن  رویداد  عامالن  بازداشت  خواستار  این که 
7 گروگان در زابل شدند، از حکومت خواستند تا 

برای تامین امنیت در سرتاسر افغانستان تالش کند.
که  کردند  اعالم  فراخوانی  در  کنندگان  تظاهرات 
مردم هرات با گلگون کفنان هرات، زابل، بدخشان، 
فریاد  و  شده  همگام  ننگرهار  و  کندز  فاریاب، 

عدالتخواهانه سر می دهند.
این راهپیمایی یکی از گسترده ترین راهپیمایی است 

که تا کنون در هرات برگزار گردیده است.
غور،  جمله  از  کشور  والیات  از  برخی  همچنین 
از  شماری  و  فاریاب  بغالن،   تالقان،  بدخشان، 
روز  در  بار  دومین  برای  جهان  و  منطقه  کشورهای 
شنبه شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه جنایت 

زابل بودند.
ضمن  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  همین حال،  در 
در والیت  سربریدن هفت گروگان  محکوم کردن 
دادخواهی  منظور  به  مدنی  حرکت های  از  زابل، 
قربانیان جنایت های زابل، فاریاب، کندز و ننگرهار 

حمایت کرده است.
حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سیماسمر  داکتر 
عدالت  تامین  برای  مردم  دادخواهی  مورد  در  بشر، 
اجتماعات  و  تظاهرات  »راه اندازی  است:  گفته 
مسالمت آمیز به موجب قانون اساسی، اعالمیه جهانی 
حقوق بشر و سایر اسناد بین ملی و بین المللی حقوق 
به  دولت  و  بوده  بشری شهروندان کشور  بشر، حق 
تامین امنیت و مصوونیت تظاهرات کنندگان مکلف 
به  مردم  مانع دسترسی  نمی تواند  و هیچ کسی  بوده 

این حق بشری خود شود.«
گسترده  تظاهرات  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اخیر ده ها هزار تن در کابل ستایش کرده است. این 
کمیسیون در اعالمیه ای می گوید: »حمایت از حقوق 
توسط  عدالت  تامین  برای  دادخواهی  و  قربانیان 
اقشار و اصناف مختلف جامعه و در  از  شهروندان، 
والیات مختلف کشور، بیانگر شکل گیری انسجام و 
همسبستگی ملی و تحکیم یک نظام سیاسی عادالنه 
و حقوق برابر شهروندی می باشد و نشان می دهد که 
مردم افغانستان از وحدت ملی و تامین حقوق بشر و 

عدالت در کشور حمایت می کنند.«
افغانستان  دولت  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
به  دادن  پایان  عدالت،  تامین  راستای  در  تا  خواسته 
سایر  و  شهروندان  امنیت  تامین  معافیت،  فرهنگ 
به  و  برداشته  عملی  گام های  آنان  بشری  حقوق 
خواست ها و مطالباِت قانونی و مشروع مردم، عطف 
توجه کرده و برای تحقق آن اقدامات عملی اتخاذ 

نماید.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح،
در  زنان  از  بیشتر  حمایت  منظور  به  مالداری 
در  آنان  نقش  شدن  برجسته  و  زراعت  سکتور 
مرکز  یک  خانواده ها،  غذایی  مصوونیت  تامین 
آموزش های عملی و تولیدی ویژه را افتتاح کرد.

سازمان  انکشافی  اداره  حمایت  به  که  مرکز  این 
ملل متحد ایجاد شده، در آن نزدیک به صد زن 
تجارتی،  مهارت های  پیشرفته،  زراعت  بخش  در 
پروسس و بازاریابی تحت آموزش قرار می گیرند.

که  می گوید  اعالمیه ای  در  زراعت  وزارت 
زنان  معیشت  در  را  واقعی«  »تغییرات  مرکز  این 
فرصت های  آن  کنار  در  و  آورد  خواهد  بوجود 
زنان  برای  را  متعددی  تولیدی  خدمات  عرضه 
در  بتوانند  تا  می سازد  مساعد  افغانستان  روستایی 
و  بگیرند  سهم  خود  خانواده های  اقتصادی  رشد 

آسیب پذیری اقتصادی را کاهش دهند.
ایجاد  از  اصلی  هدف  که  می افزاید  وزارت  این 
گسترش  و  سازی  فراهم  و  انکشاف  مرکز  این 
منظور  به  زراعتی  تولیدات  پروسس  زمینه های 
افزایش حاصالت می باشد. در این مرکز همچنان 
مهارت ها و تکنالوژی الزم برای افزایش عایدات 
فراهم  روستایی  زنان  برای  زندگی  کیفیت  و 

می شود. 

کرده، اما گفته است: »هیچ فردی از 
بصورت  والیتی  شوراهای  اعضای 
انفرادی نقش و صالحیت نظارتی و 
حق مداخله در امور ادارات والیت 
را ندارد و هر عضو شورای والیتی 
اعمال  والیت  ادارات  امور  در  که 
پیگرد  مورد  نماید،  مداخله  و  نفوذ 

قانونی قرار می گیرد.«
که  می گوید  همچنین  اشرف غنی 
مشارکت  بهبود  خاطر  به  حکومت 
مفید  برنامه های  والیتی  شوراهای 
و موثری را در برنامه های صد روز 
او  است.  گنجانیده  والیات  دوم 
می افزاید که مساله استقاللیت مالی 
شوراهای والیتی نیز در حال نهایی 

شدن است.

کمک  نیز  صحی  خدمات  شدن 
می کند.

مشاهد  احمد  همین حال،  در 
پروسیجرهای  وضع  که  می گوید 
دولت  مسوولیت های  از  ساده 
روند  تسریع  منظور  به  باید  و  است 
آوردن  بدست  و  رسانی  خدمات 
ساده  پروسیجرها  مردم،  رضایت 
ساده سازی  تاکید کرد که  او  شود. 
و  شفافیت  به  اداری  پروسیجرهای 
رسیدگی به موقع به مشکالت مردم 

نیز کمک می کند.

که  می گوید  غنی  جمهور  رییس 
تاکنون تعمیر پانزده شورای والیتی 
تکمیل شده و ساختمان شش تعمیر 
به  دارد.  قرار  ساخت  زیر  دیگر 
دارد  تالش  حکومت  او،  گفته ی 
شوراهای  ساختمان های  تمامی  تا 

والیتی تکمیل شود.
گفتگوی  این  در  اشرف غنی 
محلی  مسووالن  با  ویدیویی 
بودجه  در  که  افزوده  والیات، 
تمام  برای  خورشیدی  آینده  سال 
در  نقلیه  وسایط  والیتی  شوراهای 
نظر گرفته شده و در آینده نزدیک 
شوراهای والیتی از تشکیل والیت 
جدا و به طور مستقل فعال خواهند 

شد.
به  اشاره  با  غنی  جمهور  رئیس 
که  گفته  والیتی  شورای  انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به 
قانون انتخابات مسوولیت برگزاری 
شوراهای  اداری  هیات  انتخابات 
رییس  دارد.  عهده  به  را  والیتی 
انتخابات  کمیسیون  به  جمهور 
عقرب   2۴ تاریخ  به  تا  داده  دستور 
اداری  هیات  انتخابات  جاری  سال 
در  همزمان  را  والیتی  شورای های 

ACKUسراسر کشور برگزار نماید. 
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فرمانده جدید بادغیس
در جستجوی سربازان خیالی

کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
باالی نظام نمایندگی چندبعدی

بادغیس،  والیت  جدید  فرمانده  هرات:  8صبح، 
از  لیستی  تهیه  حال  در  که  می گوید  تاج،  عبدالرووف 
می گوید  تاج  آقای  است.  والیت  این  در  خیالی  سربازان 
والیت  پولیس  فرماندهی  در  فساد  زیادی  پیمانه  به  که 

بادغیس وجود دارد.
که شماری  گفته است  فرمانده پولیس بادغیس هم چنان 
اما  نبودند  حاضر  خود  وظایف  به  نیز  برحال  سربازان  از 
پس  و  می کردند  دریافت  معاش  گذشته  ماه های  طی 
به  آنان  از  تعدادی  اداره  این  سوی  از  تازه  هشدارهای  از 

می گویند  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  اعضای 
پس از آن که برخی از نهادها و احزاب سیاسی از پیشنهاد 
کمیسیون مبنی  بر تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد  این 
کردند، این  غیرقابل انتقال به نظام انتخاباتی موازی انتقاد 
کار باالی نظام انتخاباتی نمایندگی چندبعدی  کمیسیون 

کرده است. را آغاز 
که به منظور انجام  کمیسیون ویژه اصالح نظامی انتخاباتی 
گذشته بسته  اصالحات به وجود آمده است، در ماه سنبله 
ارایه  ملی  رهبران حکومت وحدت  به  را  پیشنهادی خود 
کرد. تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیرقابل انتقال به 
بود.  پیشنهادی  بسته  این  شامل  موازی  انتخاباتی  نظام 
انتخاباتی،  کمیسیون ویژه اصالح نظام  براساس پیشنهاد 
به  انتقال  غیرقابل  واحد  رای  از  انتخاباتی  نظام  تغییر  با 
انتخابات  در  نیز  سیاسی  احزاب  حضور  زمینه  موازی، 
پارلمانی مساعد می شود. براساس نظام انتخاباتی موازی، 
احزاب  به  نمایندگان  مجلس  کرسی های  سوم  یک 

اختصاص داده می شود.
انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  پیشنهاد  این  اما 
کار  انتخابات  زمینه  در  که  نهادهایی  از  برخی  سوی  از 
احزاب  نبودن  فراقومی  و  فرا منطقه ای  به دلیل  می کنند، 
کمیسیون  این  حاال  و  نگرفت  قرار  استقبال  مورد  سیاسی 

کرده است. کار باالی نظام انتخاباتی چندبعدی را آغاز 
می گویند  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژه   کمیسیون  اعضای 
نظام   موثرترین  می تواند  چندبعدی  انتخاباتی  نظام  که 
انتخاباتی در افغانستان باشد، زیرا به گفته ی آنان، در این 
نظام زمینه مشارکت احزاب و نامزدان مستقل در انتخابات 

پارلمانی یک سان فراهم می شود.
نظام  اصالح  ویژه  کمیسیون  رییس  کفی،  عا سلطان  شاه 

وظایف خود بازگشتند.
از  لیستی  به زودی  بادغیس،  پولیس  فرمانده  به گفته 
ارسال  پایتخت  به  و  تهیه  خیالی  و  غیر حاضر  سربازان 
لیست  این  ترتیب  تا  که  می گوید  تاج  آقای  شد.  خواهد 
هیچ آماری از میزان سربازان خیالی و غیر حاضر نمی تواند 

کند. ارایه 
خیالی  سربازان  عالوه  بر  بادغیس  در  منابع  به گفته  بنا 
احتمالی، شماری از سربازان در مرخصی های غیر قانونی 
کرده اند  ترک  را  وظایف شان  شماری  می برند،  سر  به 

با  که  سیمیناری  در  عقرب،   23 شنبه،  روز  انتخاباتی، 
کابل برگزار  حضور نمایندگان شماری از احزاب سیاسی در 
نظام  تغییر  مورد  در  انتقادها  از  پس  که  گفت  بود،  شده 
حاال  موازی،  به  انتقال  غیرقابل  واحد  رای  از  انتخاباتی 
کمیسیون باالی نظام انتخابات نمایندگی چندبعدی  این 
گفت: »پس از ارایه پیشنهاد ما  کفی  کار می کند. آقای عا
با  مختلط  یا  موازی  نظام  گویا  که  شد  وارد  انتقادهایی 
تی را به بار می آورد.  درنظرداشت شرایط افغانستان مشکال
تی  که این نظام مشکال هرچند ما به این مساله قانع نیستیم 
کمیسیون  آنهم  با  ولی  شود،  عملی  گر  ا می آورد  بار  را 
مطالعات بیشتری انجام داده و یک سیستم دیگری را هم 

به  دیگر  جای  به  جایی  از  تبدیلی  از  پس  نیز  تعدادی  و 
وظایف خود حاضر نشده اند.

در  بادغیس  پولیس  پیشین  فرمانده  سرحدی،  ولی جان 
کرده  گفتگو با روزنامه 8صبح اما تمامی این اتهامات را رد 
و می گوید آقای تاج نظرات شخصی خود را با رسانه ها در 

میان می گذارد.
که در زمان ماموریت خود در  کید دارد  تا آقای سرحدی 
معاش  که  آن جایی  از  و  کرده  مبارزه  فساد  با  بادغیس 
سربازان از طریق بانک پرداخت می شد، سربازان خیالی 

و معاش های خیالی در این اداره وجود نداشته است.
وی هم چنان از آقای تاج فرمانده جدید پولیس بادغیس 
کامل  اعاشه  سربازان  به  مناطق  کدام  در  که  می پرسد 

رسانده نشده است.
ماه  در  کندز  شهر  سقوط  از  پس  به ویژه  این  از  پیش 
گذشته، شایعاتی از ضعف پولیس و احتمال سقوط شهر 
مسلح  مخالفان  دست  به  بادغیس  والیت  مرکز  قلعه نو 
دولت دست به دست شد اما حکومت با جایگزینی آقای 
تاج به جای ولی جان سرحدی به صفت فرمانده پولیس 

گذاشت. بادغیس به این شایعات نقطه پایان 
آقای  مدیریت  بادغیس  جدید  پولیس  فرمانده  حاال 
سرحدی در زمان مسوولیت او در بادغیس را به باد انتقاد 
کافی به پولیس  می گیرد و حتا از نرسیدن »اعاشه و اباته« 

سخن می گوید.
نیز  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری  حتا 

ما تحت مطالعه داریم و هنوز در مورد آن فیصله نکرده ایم. 
اول می خواهیم با احزاب و دیگر بخش های جامعه مشوره 
نام  به  نظام  این  شد.  خواهد  فیصله  بعد  و  باشیم  داشته 

نمایندگی چندبعدی یاد می شود.«
ویژه  کمیسیون  اعضای  از  امیری  علی  همین حال،  در 
نظام  صورتی که  در  می گوید  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
بگیرد،  قرار  اجرا  مورد  چندبعدی  نمایندگی  انتخاباتی 
نخواهد  به وجود  والیات  کرسی های  تعداد  در  تغییری 
گفت این نظام نمایندگی قومی و حضور زنان در  آمد. او 
امیری  آقای  نمی سازد.  نامتعادل  نیز  را  نمایندگان  مجلس 
پیشنهادی  سیستم  که  بگویم  می خواهم  »من  می گوید: 

می گویند در دوره مدیریت قبلی پولیس این والیت، پول 
و میل و  ارگان به صورت واضح حیف  این  و دارایی های 

وضعیت امنیتی شکننده شد.
گذشته  سال  دو  طی  افغانستان  شمال غرب  در  بادغیس 
این والیت  مناطق غربی  در  به ویژه  ناامنی  افزایش  شاهد 
بوده است. بزرگ ترین جنگل پسته افغانستان در ولسوالی 
کنون به پناهگاهی امن برای مخالفان دولت  آبکمری هم ا
تبدیل شده و آنان ساالنه میلیون ها افغانی از جمع آوری و 

فروش پسته درآمد حاصل می کنند.
هم  والیت  این  جوند  و  مقر  باالمرغاب،  ولسوالی های  در 
اوایل  دارند.  گسترده ای  حضور  دولت  مخالفان  کنون  ا
دولت  مخالفان  به دست  بادغیس  ولسوالی جوند  امسال 
کرد و طالبان تمامی از اسناد اداری موجود در آن  سقوط 

کشیدند. را به آتش 
بی توجهی  دلیل  به  که  است  والیت هایی  از  بادغیس 
دولت به انکشاف شهر و روستاها و وضعیت اقتصادی، 
گذشته  سال   13 طی  حکومت  کارکرد  به  نسبت  مردم 

ناراض اند.
که با فساد  کید دارد  اما فرمانده جدید پولیس بادغیس تا
از داخل  را  روند  این  و  کرد  مبارزه خواهد  این والیت  در 

فرماندهی پولیس آغاز می کند.
کشور  آقای تاج می گوید محمد اشرف غنی، رییس  جمهور 
به او ماموریت داده تا در پهلوی رسیدگی به مسایل امنیتی 
کشف و  در بادغیس، باید سربازان خیالی در این والیت 

کابل ارسال شود. لیست آن به 
که  کسانی  با  که  دارد  کید  تا بادغیس  پولیس  فرمانده 
دست شان به فساد آلوده است در بادغیس مدارا نخواهد 

کرد.
فرماندهان پولیس زیادی در افغانستان در بدو ورودشان 
فساد  با  جدی  مبارزه  از  گذشته  سال   13 طی  والیات  به 
این  تمامی  که  شد  مشخص  بعدها  اما  گفتند،  سخن 
ادعاها در حد شعار بوده است. مردم بادغیس می گویند 
آنچه  آیا  که  شد  خواهد  مشخص  بعد  ماه  چند  تا  که 
می کند  عنوان  فساد  با  مبارزه  به  رابطه  در  جدید  فرمانده 

شعار است یا به واقعیت بدل خواهد شد.

سیستم  یک  چندبعدی،  نمایندگی  یا  »ان دی آر اس« 
با  و  اجتماعی  و  سیاسی  اقلیمی،  وضعیت  با  مناسب 
که  مطالبات جامعه و هم چنین به مصلحت جامعه است 
در  سیاسی  تحرک  که  باشد  مناسبی  بدیل  یک  می تواند 

کند.« جامعه ایجاد 
که در صورت تایید نظام انتخاباتی  علی امیری می افزاید 
شد.  نخواهد  ضایع  نیز  مردم  آرای  چندبعدی،  نمایندگی 
که  گذشته  انتخابات های  در  که  می گوید  کمیسیون  این 
انتقال پیروی شده  از نظام انتخاباتی رای واحد غیرقابل 
است، بیش از شصت درصد آرای مردم ضایع شده است. 
که  کمیسیون، در چند مرحله انتخاباتی  به گفته ی اعضای 
به  مجلس  نمایندگان  است،  گرفته  صورت  افغانستان  در 

اساس سی و هشت درصد آرا تعیین شده اند.
عمل نظام نمایندگی چندبعدی

رای دهنده  چندبعدی،  نمایندگی  انتخاباتی  نظام  در 
کاندیداها می تواند رای دهد.  به صورت مستقیم به یکی از 
نامزد انتخابات می تواند مستقل یا شامل فهرست نامزدان 
ایتالف  یا  حزب  نامزدان  فهرست  شامل  هم  یا  و  مستقل 

احزاب سیاسی باشد.
ایتالف  یا  برنده در فهرست یک حزب  کاندیدای  هرگاه 
کاندیداهای مستقل باشد،  احزاب سیاسی و یا هم ایتالف 
شمارش  والیت  همان  سطح  در  فهرست  همان  برای  رای 

می شود.
همان  کسی  شود،  کرسی  یک  برنده  فهرست  یک  هرگاه 
آرا  بیشترین  فهرست  همان  در  که  می کند  احراز  را  کرسی 
ایتالف  و  احزاب  ایتالف  حزب،  باشد.  آورده  به دست 
کرسی های  کثر به تعداد  کاندیداهای مستقل می توانند حدا
کنند.  کاندیدا معرفی  یک والیت در مجلس نمایندگان، 
در ختم انتخابات مجموع آرای هر والیت بر تعداد سهمیه 
تعیین  کرسی  یک  سهم  شده،  تقسیم  والیت  هر  کرسی 

می شود. 
کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی  با این حال، اعضای 
می گویند در صورتی که این نظام انتخاباتی در مشوره های 
کمیسیون با نهادهای مختلف مورد تایید قرار بگیرد به  این 

رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کنند.
انسجام  حزب  اعضای  از  عالمی  احمدجاوید  کتر  دا اما 
کمیسیون ویژه اصالح  ملی در نشست دیروزی با اعضای 
که هریک از نظام های انتخاباتی در  گفت  نظام انتخاباتی 
دوره هایی موثریت خود را داشته  است، اما مشکل اصلی 

در افغانستان نبود تعهد الزم برای اجرای قانون است.

ACKU
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ابرقدرت های آسیایی و 

افغانستان

ثبات در منطقه ما و در افغانستان وابسته به نقشی است 
از  می کنند.  بازی  روسیه  و  هند  چین،  کشور های  که 
افغانستان،  اسالمی   پیشین جمهوری  رییس  که  زمانی 
کرزی، در دانشگاه پکن بر نقش روسیه، چین،  حامد 
کرد،  کید  تا آسیا  و همگرایی در  بر صلح  و جاپان  هند 
مشکالت  و  قانونی  منافع  کنون  ا می گذرد.  سال  چهار 
پیش  از  بیش  افغانستان  در  کشور  سه  این  همکاری 

برجسته می گردد.
ک منافع اشترا

به  را  سه جانبه ای  دیالوگ   ،2002 سال  از  کشور  سه  هر 
است.  افغانستان  آن  عمده  بخش  که  می برند  پیش 
دارد  چین  و  هند  با  استراتژیک  روابط  افغانستان، 
قابل  گسترش  اخیر  سال های  در  روسیه  با  روابط  و 

مالحظه ای یافته است.
به  جاپان  از  بعد  آسیایی  کمک کننده  دومین  هند 
بیش  به  کمک هایش  کنون  تا  که  می باشد  افغانستان 
از دو میلیارد دالر می رسد. پروژه های عام المنفعه مانند 
دالرام  زرنج  سرک  دوستی(  )بند  سلما  آبگردان  بند 
کشور است. چین قرار است  نمونه هایی از دوستی این 
افغانستان  به  دالر  میلیارد  یک  از  بیش   2017 سال  تا 
کم تر از سه صد  کنون  کمک های روسیه تا  کند.  کمک 
نیرو های  آموزش  در  کشور  سه  هر  است.  دالر  میلیون 
بورسیه ها  ارایه  و  محدود،  سطح  یک  به  افغان  امنیتی 
کشور  کارمندان خدمات ملکی  به افغانستان و آموزش 

پیشتاز اند.
و  مخدر  مواد  تروریسم،  تهدید  از  روسیه  و  چین  هند، 
و  طبیه  لشکر  می برند.  رنج  منطقه  در  جدایی طلبی 
جنگوی، ایغور های جدایی طلب، سازمان های افراطی 
گروه های  تاجیکستان،  و  اسالمی  ازبکستان  جنبش 
در  و  منطقه  همین  در  همه  اسالمی،  دولت  و  القاعده 
همین  از  و  کرده اند  تجمع  کستان  پا قبایلی  مناطق 
کشور اند. همه این سازمان ها  برای هرسه  کشور، تهدید 
پایگاه  افغانستان  در  طالبان  گروه  کمیت  حا زمان  در 
که همه  از همین رو است  تربیت می یافته اند.  و  داشته 
افغانستان  در  بی ثباتی  که  می کنند  درک  کشور ها  این 
کشور را به منبع بزرگ تهدید برای  می تواند بار دیگر این 

کند. منطقه مبدل 
اقتصادی  جاه طلبانه  ایده های  روسیه  و  هند  چین، 
 2013 سال  در  را  ابریشم  راه  بزرگ  پروژه  چین  دارند. 
کمربند اقتصادی راه ابریشم از  که بر مبنای آن  کرد  طرح 
طریق شمال چین را به اروپا وصل می کند و راه ابریشم 
عرب  جهان  به  را  جهان  اقتصاد  دومین  این  دریایی 
اولیه،  طرح های  در  آن که  با  می سازد.  متصل  افریقا  و 
کنون  افغانستان نقش ترانزیت در راه ابریشم نداشت، ا
را  افغانستان  می خواهد  چین  که  دارد  وجود  عالیمی 

کاال در نظر بگیرد. به عنوان »ایستگاه« انتقال انرژی و 
هند، برای صنایع رشد یابنده و در حال توسعه اش، به 
گرسنه و منابع انرژی آسیای میانه نیاز مند است  بازار های 

و به آن چشم دوخته  است. سفر صدر اعظم مودی به 
کشور های آسیای میانه در سال روان جلب حمایت این 
اصلی اش  اهداف  به  توانست  او  است.  بوده  کشور ها 
کستان مواجه  که با مشکل تاریخی با پا نایل آید. هند 
است، مسیر ایران- افغانستان با آسیای میانه را برگزیده 
است و سیاست تبدیل افغانستان به »ایستگاه« انتقال 

کاال را به پیش می برد. انرژی و 
که تا کنون  کمیسیون اقتصادی اوریسا  روسیه، با ایجاد 
کرده اند می خواهد از  کسب  کشور عضویت آن را  چار 
گمرکی، در برابر فشارهای غرب  طریق تسهیالت وسیع 
و  میانه  آسیای  اقتصادی  همگرایی  و  کند  ایستادگی 

کند. روسیه را تقویت 
اهداف اقتصادی هر سه قدرت آسیایی در آسیای میانه 
و افغانستان با هم تقاطع می کنند. این امر همکاری هر 
کشور برای حفظ منافع شان در افغانستان را الزامی  سه 

 می سازد.
چالش  ها

هند،  و  چین  روابط  در  تاریخی  مشکالت  وجود  با 
همکاری های  توسعه  برای  کشور  دو  این  رهبران 
اعظم  صدر  برداشتند.  شجاعانه  گام های  اقتصادی 
که  چین، نخستین سفر خارجی اش را به هند انجام داد 
نارضایتی اسالم آباد را در قبال داشت. رییس جمهوری 
شی جی پینگ در سفر منطقه ای اش به هند رفت اما 
دو  هر  کرد.  موکول  بعد  به  و  ملتوی  را  کستان  پا به  سفر 
که تا سال 2020، حجم تجارت شان  کرده اند  کشور توافق 
را به یک صد میلیارد دالر افزایش دهند. روسیه و چین 
گاز سیبری به چین را به ارزش  انتقال  قرارداد تاریخی 
که  می شود  گفته  رساندند.  امضا  به  دالر  میلیارد  چهل 
ایالت غربی سینکیانگ  از طریق  تا  روسیه می خواهد 
با  پروژه  این  کند.  منتقل  هند  به  را  نفت  و  گاز  لوله 

کستان تهدید می گردد. مشکالت از جاتب پا
اما چالش هایی فراراه جاه طلبی های سه قدرت وجود 
که  کستان  دارد. هند نسبت به دهلیز اقتصادی چین- پا
کشمیر می گذرد، ناراحت است.  از مناطق مورد مناقشه 
نارندرا مودی، صدراعظم هند هنگام دیدار از پکن این 

نارضایتی اش را به رهبران چین اظهار داشت.
آسیای  در  نفوذش  عنعنوی  ساحه  حفظ  برای  روسیه، 
روز  افزون  روابط  نیست.  مشکالت  از  خالی  میانه، 
را  مسکو  نگرانی  میانه،  آسیای  در  چین  اقتصادی 
سازمان  عضو  کشور  سه  هر  حالی که  در  دارد.  قبال  در 
کالن  پروگرام های  می توانند  و  شانکهای اند  همکاری 
این  را در چوکات آن هماهنگ سازند،  اقتصادی شان 
کشور ها نسبت به اوضاع در منطقه و راه های بیرون رفت 
در  دیدگاه ها  ندارند.  همسان  دیدگاه های  مشکالت  از 
باره اوضاع در افغانستان و راه های تامین صلح و منابع 

کشور متفاوت است. تهدید در این 
که تهدید اساسی در  باور دارند  پکن، مسکو و دهلی، 
تهدید،  این  منبع  باره  در  اما  است  تروریسم  افغانستان 

هر  روسیه  و  هند  حالی که  در  ندارند.  یکسان  دیدگاه 
آن ها  و  دانسته  بیهوده  را  افراطی  طالبان  با  کره  مذا نوع 
اهداف  برای  اسالم آباد  تحت الحمایه  نیرو های  را 
است  باور  این  به  چین  می شناسند،  آن  ژیوپولیتیک 
مهم  نقش  صلح  پروسه  در  می تواند  اسالم آباد  که 
که هنوز نیرو های  داشته باشد. چین به این باور است 
بین المللی خارج نشده اند و مشکالت داخلی به شمول 
بی کاری و ضعف نهاد های رسمی  سبب شده است تا 
کره  کنند، باید با طالبان وارد مذا طالبان بهتر سرباز گیری 
دانشمندان  ساخت.  سیاسی  روند  جزو  را  آن ها  و  شد 
قوای  از  بعد  دوران  در  که  نمی کنند  پنهان  چینایی 
باشد  کشور هایی  جزو  می تواند  کستان  پا بین المللی، 
افکار  اما  سازد.  پر  را  افغانستان  در  امنیتی  خالی  که 
امنیتی  همکاری  نوع  هر  علیه  بشدت  افغانستان  عامه 

کستان می باشد. افغانستان- پا
متحده،  ایاالت  به ویژه  غرب  که  می کند  فکر  مسکو 
و  فشار  وسیله  به عنوان  تروریست ها  سایر  و  طالبان  از 
نتیجه  در  و  میانه  آسیای  در  نظم  زننده  برهم  نیروی 
با  نیز  چین  می برد.  استفاده  روسیه،  منافع  علیه  تهدید 
گروه های  کستان و  این ایده بیگانه نیست. هندی ها، پا
تحت الحمایه آن  را به ضد منافع خویش در افغانستان 

می پندارد.
افغانستان؛ محور همکاری

کنون به درجه های متفاوت  ا چین، هند و روسیه، هم 
کمک های  بیشترین  هستند.  دخیل  افغانستان  در 
ارایه  افغانستان  به  چین  سپس  و  هند  را  بازسازی 
کشور تا حدود معین در آموزش نیرو های  می کنند. هر سه 
طوالنی مدت  بورسیه های  طریق  از  افغانستان  امنیتی 
کشور پروژه های  کوتاه مدت همکاری دارند. هر سه  و 
زیرساخت ها را در افغانستان تمویل می کنند و یا تحقق 
که اوضاع امنیتی در افغانستان  می بخشند. در شرایطی 
کاهش نیروهای بین المللی نگران کننده است،  پس از 
نگرانی های شان  و  تعقیب  را  اوضاع  کشور  سه  این 
رویترز،  گزارش  به  که  شرایطی  در  نمی کنند.  پنهان  را 
که  نمی کند  پنهان  بروکسل  در  غربی  دیپلومات  یک 
برابر  میل شان  به  غرب  نظامی   کنونی  »حضور  حتا 
مطرح  نظامی  نمی تواند  نیروی  ازدیاد  امکان  و  نیست 
سه  این  همکاری  باید  و  می تواند  افغانستان  باشد«، 
قدرت آسیایی را برای تامین ثبات سیاسی- اقتصادی 
کشورها  کند. نه تنها افغانستان، بلکه این  کشور جلب 
از آن نفع می برند،  و  نیازمندند  افغانستان  ثبات در  به 
سرحدات  از  بیرون  در  تروریستی  پایگاه های  حضور 
امکان  افغانستان،  در  ناامنی ها  توسعه  و  افغانستان 
به  آن  عبور  و  افغانستان  در  تروریست ها  بیشتر  حضور 
بعید  نمی توان  را  هند  به  تهدید  و  چین  میانه،  آسیای 
باید  کشور  سه  این  که  است  همین رو  از  دانست. 
کنار  را  افغانستان  در  همکاری شان  فراراه  چالش های 
کوشش های  گانه،  به جای تالش های جدا و  بگذارند 
میکانیزم های  در  صلح،  برای  را  مشترک  و  هماهنگ 
شانگهای  همکاری  سازمان  دهند.  انجام  قبول  قابل 
کشور  سه  هر  باشد.  همکاری  این  تفرم  پال می تواند 
را  افغانستان  سه جانبه شان،  دیالوگ  به  می توانند 
حتا  و  سه جانبه  به طور  کشور ها  این  سازند.  شریک 
افغانستان  امنیتی  نیرو های  آموزش  به  چهار جانبه 
چین،  آمادگی های  کنند.  تجهیز  را  آن  و  کنند  اقدام 
کمک به نیرو های امنیتی افغانستان  هند و روسیه برای 
کشور  که این سه  گردد. در صورتی  می تواند هماهنگ 
کشاندن  بخواهند، می توانند در روند صلح افغانستان و 
و حتا  کستان  پا ترغیب  از طریق  کره  میز مذا به  طالبان 
کنند.  مساعدت  راولپندی،  نظامیان  بر  فشار  آوردن 
کشور  سه  همکاری  تفرم  پال به  بتواند  باید  افغانستان 
گردد. شناخت  از طریق یک دیپلوماسی فعال مبدل 
این  به  می تواند  آن  به  احترام  و  کشور ها  منافع  قانونی 

کند. کمک  امر 

فاجعه  پاریس و پیامدهای 
حمایت دولتی از تروریسم

 سلطان احمد بهین

گذشته بدترین حادثه  تروریستی در تاریخ معاصر اروپا رقم خورد  شام 
و  شهر پاریس دستخوش یک سلسله حمالت تروریستی بی سابقه شد. 

گذاشت. کشته و ۲۰۰ زخمی به جا  این رویداد، نزدیک به 150 
کشورها را به حمایت از فرانسه فراخواند و  این رویداد، سران بسیاری از 
کردند و به حمایت از  کشورهای زیادی همدردی شان را با فرانسه ابراز 

کشور تجدید میثاق ورزیدند.  این 
کشورهای اروپایی  که حاال  نخستین پیام این رویداد این می تواند بود 
که در برابر تروریسم در امان نیستند و تروریسم- همانگونه  باید بپذیرند 

گفت- مرز و محدوده نمی شناسد.  که رییس جمهور افغانستان 
که بی توجهی به حمایت دولتی  پیام دوم این رویداد خونبار این است 
ابزار  یک  دولت ها،   دست  در  ابزار  عنوان  به  بنیادگرایی  و  تروریسم  از 

کند. کنترول است و می تواند لجام گسیخته عمل  بی رحم و غیرقابل 
دارای  کنون  ا که  تروریست ها  که  است  این  رویداد  این  دیگر  پیام 
جغرافیا در یک بخش از جهان اند، توان آن را یافته اند تا سازمان یافته تر 

کنند و خونبارتر وارد معرکه شوند.  عمل 
تبعات  از  امریکا  و  اروپایی  کشورهای  نیز  این  از  پیش  داریم  یاد  به 
تروریسم در امان نبوده اند و در بسیاری از موارد نیز رویدادهای خونین 
که تروریست ها  کنون  گذشته در قلمرو دولت ها سازماندهی شده بود. ا
کنار آن در میان قلمرو  کره زمین اند و در  دارای یک جغرافیای بزرگ در 
آن دارای  کنار  و در  دارند  زمینه در دسترس  و  زمین  از دولت ها  برخی 
تلقی  بشریت  و  جهان  به  تهدیدی  می توانند  دسترس اند،  قابل  منابع 

شوند. 
افغانستان از دیرباز به اینسو طعمه ی حرکت های تروریستی بوده است 
و ما بیشتر از هرکشور دیگر به میزان خسارت های اجتماعی و فرهنگی 
استیم.  واقف  پدیده  این  اقتصادی  و  مالی  خسارت های  کنار  در 
از  برخی  دولتی  حمایت  به  رابطه  در  همیشه  افغانستان  فریادهای 
کشورها از تروریسم مطرح شده است و ما همواره در صدد آن بوده ایم تا 
کشورهای حامی تروریسم حمایت  کشورهای مقتدر را قانع بسازیم تا از 

کشورهایی پیمان نبندند.  استراتژیک نکنند و با چنین 

کشورهای  از  دولت ها  حمایت  تبعات  از  یکی  پاریس  خونبار  رویداد 
و  ترور  از  حمایت  پی  در  کشورها  که  زمانی  تا  است.  تروریسم  حامی 
جهانی  و  منطقه ای  بازی های  اصلی  ابزار  عنوان  به  خشونت گرایی 
استراتژیک  روابط  که  زمانی  تا  می شود.  ریشه دارتر  تروریسم  باشند، 
فشار  اعمال  مانع  تروریسم  حامی  کشورهای  و  مقتدر  کشورهای  میان 
لجام گسیخته تر  تروریسم  شود،  کشورها  این  باالی  بزرگ  قدرت های 

می گردد. 
منطقه،  در  تروریسم  از  حمایت  رویکرد  با  کستان  پا و  ایران  عربستان، 
جهان را آسیب پذیر ساخته اند. بازیگران بزرگ دیگر نیز با حمایت از 

کشورها،  آینده ی بشریت را به مخاطره مواجه ساخته اند.  این 
از سوی دیگر، بی توجهی به مبارزه ی مستمر در برابر تروریسم در سطح 
گروه هایی  گروه های جدید فراهم می سازد.  جهان، زمینه را برای ظهور 
حرکت  طیبه،  لشکر  بوکوحرام،   داعش،   القاعده،  طالبان،  گروه  مانند 
با داعیه های منطقه ای تر و جهانی تر  گروه ها  و سایر  ازبکستان  اسالمی 
هرنوع  گروه ها می تواند حامل  این  به  زمینه دادن  و  بازی شده اند  وارد 

کشورها در فردای زندگی بشری باشد.  خشونت در امن ترین 
گروه های بزرگ تر و خشن تر  گروه ها،  زمینه ساز ایجاد  بی توجهی به این 
در فردای زندگی بشری خواهد شد. جهان باید امروز در برابر این پدیده 
از یک سو به عنوان عامل فشار باالی  متحد شود. این اتحاد می تواند 
کند و از سوی دیگر می تواند به مبارزه ی  کشورهای حامی تروریسم عمل 
همکاری  گرو  در  جمعی  امنیت  بپردازد.  تروریسم  پدیده ی  با  مستمر 
کشورهای مقتدر باید در راس اقدامات شان برای  جمعی است و این را 

تامین امنیت شهروندان شان قرار بدهند. 
مدارا  و  مصلحت  با  تروریسم  حامی  دولت های  با  هم چنان  دنیا  گر  ا
کند،  دیری نخواهد بود تا ما شاهد رویدادهای مشابه در سایر  برخورد 
نقاط جهان باشیم. تروریسم مرز نمی شناسد و قلمرو خون های ریخته 
و  شود  فراخ تر  می تواند  پاریس  و  کابل  و  نیویورک  جاده های  در  شده 

جاده های بیشتری را در شهرهای بیشتر رنگین بسازد. 

کاوه  

ACKU



سید روح اهلل رضوانی

از خود محوری تا خودشیفتگی
1- خودمحوری

است.  دیکتاتور  یک  ویژگی  مهم ترین  خود محوری 
خود محوری یعنی عدم توانایی درک پدیده ها از منظر 
دیگران. ویژگی ای که باعث می شود فرد نتواند امور را 
از ذهن دیگران ببیند و تنها ذهنیت، تصمیم و تشخیص 
خودش را ببیند و بپذیرد. این ویژگی در نهایت منجر 
و  خود شیفتگی  همچون  دیگری  ویژگی های  بروز  به 

خودکامگی می شود. 
است.  کودکی  دوران  بارز  ویژگی  خود محوری 
است  طبیعی  کامال  کودک  یک  برای  که  ویژگی ای 
عملکرد  خودمحورانه  شصت ساله  انسان  یک  اگر  اما 
رشد  در  عقب ماندگی  و  توقف  نوعی  دهد  نشان  
شناختی او محسوب می شود. از یک انسان شصت ساله 
موضوع  یک  مختلف  جوانب  بتواند  می رود  انتظار 
از  را  مسایل  بدهد.  اهمیت  آن  به  و  گرفته  نظر  در  را 
دیدگاه دیگران بنگرد و به تشخیص ها و قضاوت های 
به طور منطقی شک کند و در صورت لزوم آن  خود 
و  دیگران  از ذهن  پدیده ها  تغییر دهد. عدم درک  را 
نداشتن دید چند بعدی نسبت به پدیده ها نتیجه اش این 
می شود که فرد مسایل را بر اساس تجربیات، اولویت ها 
و انگیزه ها و ترس های خودش تفسیر و تحلیل می کند. 
اخالقی  نمودهای  موارد  بسیاری  در  خودمحوری 
به  نهایت  در  اما  می گیرد  خود  به  خیر خواهانه  و 
رهبرانی  رفتارهای  از  بسیاری  می زند.  آسیب  جامعه 
همچون معمر قذافی، هیتلر، در نمود بیرونی اش بسیار 
خیرخواهانه به نظر می رسد. او برای سعادت مردم دنیا 
و  ذلت  از  را  اعراب  می خواهد  می نویسد.  سبز  کتاب 
هیچ  او  که  است  این  مشکل  اما  دهد  نجات  بدبختی 
در  آنچه  از  غیر  را  دیگری  سیاست  و  روش  کتاب، 
را  کتاب  همان  و  نمی پذیرد  آورده  خود  سبز  کتاب 
فرضیه  می داند.  انسان ها  سعادت  راه  تنها  تنهایی،  به 
یک  ذهن  در  فرضیه  تنها  نیست  این  جز  و  است  این 
ویژگی های  تمامی   تقریبا  است.  خودمحور  دیکتاتور 

دیگر دیکتاتور منتج از همین خودمحوری اوست. 
آن ها عبرت نمی گیرند

باید توجه داشت که خودمحوری با بحث و استدالل 
تغییرش  نیست که  نیست. چیزی  تغییر  قابل  راحتی  به 
باشد. نوعی در خود  یادگیری و تجربه  به  تنها وابسته 
راحتی  به  تقریبا  که  است  شناختی  جمود  و  ماندگی 
نمی توان به تغییر آن امید داشت. محصول این ویژگی 
وقت  هیچ  محور  خود  سیاستمداران  بود؟  خواهد  چه 
نگاه  همان طور  پدیده ها  به  آن ها  نمی گیرند.  عبرت 
می کنند که خود می خواهند و توان تغییر برداشت های 
ذهنی شان را از واقعیت ها ندارند. اگر زمانی به این باور 
راحتی  به  دیگر  هستند  من  طرفدار  مردم  که  رسیدند 

ساده لوح،  را  مردم  اگر  دهند.  تغییر  را  آن  نمی توانند 
باور  این  به  نسبت  و  کردند  فرض  مطیع  یا  پیرو 
بپذیرند  به راحتی  نمی توانند  پیدا کردند  خودمحوری 
تغییر  بر  مبنی  اطالعات  تمام  لذا  کرده اند.  تغییر  مردم 
افکار عمومی  یا رفتار مردم خود را سوءتعبیر خواهند 
فردی همچون  باعث می شود که  کرد. همین ویژگی 
بجنگد چرا  و  بماند  در سنگر  لحظه  تا آخرین  قذافی 
نمی تواند تصور کند راه دیگری هم وجود دارد.  که 
را  تمامی مخالفان  او  می شود  باعث  ویژگی  همین  باز 
موافقان خود ببیند چرا که نمی تواند غیر از آن را برای 
روانی  لحاظ  به  غالبا  دیکتاتور ها  کند.  تصور  خود 
و  تحلیل  می کنیم.  تصور  که  آنند  از  ضعیف تر  بسیار 
ضعیف اند.  کودک  یک  اندازه  به  آن ها  نتیجه گیری 
مشکل این است که آن ها به اندازه هزاران بزرگ سال 
می شود  باعث  نکته  همین  و  دارند  امکانات  و  قدرت 
محوری شان  خود  مابانه  دیکتاتور  موقعیت  در  بتوانند 

بمانند.
2- خودشیفتگی

اکثر  ترسناکند.  خودشیفته هایی  دیکتاتورها 
نوعی  دیکتاتورها خودشیفته اند.  و  بیمار  سیاستمداران 
می شود  باعث  که  وصف  غیر قابل  خودبزرگ بینی 
تصوری رویایی نسبت به خود پیدا کنند. خودشیفتگی 
مرد  نارسیسوس  است.  بودن  خود  عاشق  معنی  به  یا 
جواني بود که عاشق تصویر خود در آب شد. او چنان 
عاشق تصویر خود شد که دیگر هیچ گاه نتوانست از 
تصویر خود در آب روی برگرداند و در همان حالت 
استحاله شد. قسمت  و  داد  تغییر شکل  نرگس  به گل 
قادر  خودشیفته  انسان  که  است  این  موضوع  ناهنجار 
داشتن  دوست  و  نیست  دیگران  با  کردن  همدلی  به 
دیگری براي او نامفهوم است. در نتیجه دایم دیگران 
را مورد تمسخر قرار مي دهد و با زیر دستان خود رابطه 
تحقیرآمیز دارد. البته در اوایل ارتباط براي فریب دادن 
داشتن(  )دوست  مفهوم  این  از  آن ها  صید  و  دیگران 
استفاده مي کند ولي همواره در حال نقش بازي کردن 
در  پنج عالمت  یا  زیر چهار  بین عالیم  از  اگر  است. 
زیاد  احتمال  به  مي توان  باشد  داشته  وجود  کسي 
او در  برای  را  اختالل شخصیت خود شیفته  تشخیص 

نظر گرفت:
1- خودبزرگ بیني و مبالغه در مورد توانایي هاي خود 

)احساس مهم بودن افراطي(.
مورد  در  افراطي  بافي  خیال  و  زیاد  ذهني  اشتغال   -2

پیشرفت و موفقیت هاي نامحدود.
3- این باور که فرد بي نظیر و استثنایي است ولي توسط 

دیگران درک نمي شود.
4- نیاز شدید به تمجید و ستایش شدن توسط دیگران.

بدون  مواقع  اکثر  در  بودن  جانب  به  احساس حق   -5
شواهد کافي.

6- استثمار دیگران و نگاه استخدام گرانه به مردم.
7- ناتواني در همدلي کردن با دیگران )قادر به درک 

احساسات و رابطه همدالنه با دیگران نیست(.
8- حسادت نسبت به دیگران و یا اینکه دیگران به من 

حسادت مي کنند )میکانیزم فرافکني(.
9- متکبر و خودبین بودن )منم منم کردن(.

شما این ویژگی ها را می توانید در تمامی  سیاسمتداران 
بیمار ببینید. یکی از مصادیق خودشیفتگی ادعای انسان 
بزرگ بودن است. فرق یک رهبر واقعی با سیاستمدار 
است  مردم  منتخب  رهبر  که  است  این  در  خودشیفته 
به عنوان رهبر  را  اما رهبر خودشیفته خودش، خودش 
که  فردی  دارد.  را  آن  بودن  ادعای  و  کرده  انتخاب 
معرفی  مردم  فرزانه  رهبر  نوشته هایش  در  را  خودش 
در  فرد  این  است.  خودشیفته  واضح  طور  به  می کند 
آینده همان هیتلری خواهد شد که خود را فرد منتخب 
قذافی  خواند.  »پیشوا«  نهایت  ودر  بشریت  منجی  و 
خواهد شد که به دیگر رهبران عرب گفت: »مقام من 
اجازه نمی دهد در سطح شما باشم.« صدا می خواهد شد 
که خود را سردار قادسیه نامید و یا مالعمری که خود 
پیامبر اسالم دانست. انسان های خود شیفته  را برگزیده 
جهانی  و  بخش  نجات  رسالتی  خود  برای  عموما 
قایل اند. این ها محصول توهمی  خود بزرگ بینانه است 
که در شخصیت های خودشیفته دیده می شود. آن ها به 
همان میزان نیز دیگران را دوستداران و عاشقان خود 
ساعاتی  تا  دیکتاتور ها  از  کدام  هیچ  تقریبا  می دانند. 
نمی کردند  باور  خودکشی  یا  و  فرار  به  اجبار  از  قبل 
که دیگر محبوب مردم خود نیستند و هیچ گاه نیز باور 

نخواهند کرد. 
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باور عموم مردم نیز این است که به هیچ سیاستمداری 
با  فرد  اصطالح  امروزه  کرد.  اعتماد  نباید  و  نمی شود 
سیاست، بیشتر شخصیتی را در ذهن ها تداعی می کند 
منافع  شرایطی  هر  در  و  است  نان به نرخ روز خور  که 
شخصی و قدرت طلبانه خود را در نظر می گیرد و در 
منفی  تصور  می کند.  عمل  خوب  محاسبات  نوع  این 
جامعه  در  سیاست ورزی  و  سیاست  به  نسبت  مردم 
این  که  است  کسانی  شخصیت  و  عملکرد  محصول 
این ها  همه  می کنند.  نمایندگی  جامعه  در  را  جایگاه 
خطرناک است برای جوامع انسانی که مدیریت آن هر 
نیاز به رهبران  روز پیچیده تر و تخصصی تر می شود و 
کارآمد و قابل اعتماد و سیاس در آن تبدیل به نیازی 

اجتناب ناپذیر می نماید.
در واقع سیاستمداران و رهبران کسانی اند که در آستین 
پرورش  مردم  زمانی که  لذا  می شوند.  پروریده  مردم 
به  نسبت  شدت  به  می یابند  مار  را  خود  استین  یافته 
پیدا می کنند.  پرورانده اند خشم و ترس  و آنچه  خود 
سیاست نیز امروزه موضوعی عصبانی کننده و ترسناک 
به مدیریت و رهبری  نیاز هر جامعه ای  اما  شده است. 
مدیریت  رهبری،  نقش  در  افرادی  که  می کنند  اقتضا 
و سیاستمدار حضور داشته باشند. آنچه باید تغییر کند 
شناخت مردم نسبت به فردی است که به عنوان رهبر، 
انتخاب  است  قرار  پارلمان  نماینده  یا  رییس جمهور 
معتبری  و  کارآمد  معیارهای  بتوانند  باید  مردم  شود. 
و  صادق  باکفایت،  دولت مردان  تشخیص  برای  را 
از  را  فریب  مردم  سودجویان  و  بگیرند  کار  به  سالم 

سیاستمداران متخصص و معتمد تفکیک کنند. 
مردم باید خود مسوولیت آنانی را که در آستین خود 
مسووالنه  خود  آینده  به  نسبت  و  بپذیرند  می پرورانند 
که  می کند  اقتضا  مسووالنه  مواجهه  کنند.  برخورد 
بعد  اگر  کنیم.  انتخاب  و  بشناسیم  موقع  به  و  درست 
به قدرت رساندن، یک شبه  بارها  از سال ها حمایت و 
شوکه می شویم و ناباورانه گفته های تحقیر و تهدید آمیز 
مدعیان رهبری خود را می شنویم، باید از خود بپرسیم 
در گذشته چه چیزهایی را ندیدیم که باید می دیدیم؟ 
که  کردیم  چشم پوشی  ظریفانه ای  رفتارهای  چه  از 
باید جدی گرفته می شدند؟ کدام خصیصه اخالقی یا 
ویژگی شخصیتی را باید معیار اصلی انتخاب رهبران و 
نباید  به کدام ویژگی ها  نمایندگان خود می دانستیم و 
اعتماد می کردیم تا به این جا نمی رسیدیم؟ ما مسوول 
صورت  این  غیر  در  هستیم  سواالت  این  همه  دانستن 
را  کسی  رساندن  قدرت  به  و  کردن  حمایت  حق 
نداریم. این مقاله می خواهد به این سوال پاسخ دهد که 
چه ویژگی های شخصیتی در سیاستمداران و حاکمان 
باعث می شود رفتارها و سخنانی شبیه آنچه در ارگ 

رخ داد تکرار شود؟

رخدادهای مظاهره روز چهارشنبه، شعارهایی که علیه 
برخی مقامات و شخصیت های سیاسی و حکومتی داده 
شنیده  و  شد  بیان  ارگ  در  آنچه  نهایت  در  و  می شد 
حضور  داشت.  ناخوشایند  و  خوشایند  رویه  دو  شد 
و  مظاهره  فراقومی  بودن  مردم،  مسووالنه  و  گسترده 
مطالبات مطرح در آن، رشد افکار عمومی، مدنی بودن 
خواسته های شان  بیان  در  مردم  مقاومت  و  اعتراضات 
بخش  اما  است.  آن  امیدوار کننده  و  خوشایند  بخش 
دیگری از آن چه رخ داد، به نحوه و زمان پاسخ گویی 
رهبری  مدعیان  و  سیاستمداران  اظهارات  برخی  و 
جامعه برمی گردد که بسیاری را حیرت زده و متعجب 
با  برابر رسانه ها  در  مردم آن شب  از  بسیاری  ساخت. 
خود گفتند: چقدر دیر او را شناختیم و بسیاری دیگر 

خود را به خاطر آنچه می شنیدند سرزنش می کردند.
جایگاه سیاستمداران در جامعه

منفور  حتا  و  مبهم  پیچیده،  مردم  اکثر  برای  سیاست 
می توانند  تناسب  همان  به  نیز  سیاستمداران  است، 
انسان های پیچیده، مبهم و منفوری باشند. بسیاری عالم 
بی پدرو مادری  و  دروغ  فریب کاری،  عالم  را  سیاست 
نیست.  اعتماد  قابل  چیزی  هیچ  آن  در  که  می دانند 

مدعیان رهبری را بهتر
 و زودتر بشناسیم

ادامه در صفحه 7

مردم باید خود مسوولیت آنانی 
را که در آستین خود می پرورانند 

بپذیرند و نسبت به آینده خود 
مسووالنه برخورد کنند. مواجهه 

مسووالنه اقتضا می کند که 
درست و به موقع بشناسیم و 

انتخاب کنیم. اگر بعد از سال ها 
حمایت و بارها به قدرت رساندن، 

یک شبه شوکه می شویم و ناباورانه 
گفته های تحقیر و تهدید آمیز 

مدعیان رهبری خود را می شنویم، 
باید از خود بپرسیم در گذشته 
چه چیزهایی را ندیدیم که باید 

می دیدیم؟ از چه رفتارهای 
ظریفانه ای چشم پوشی کردیم که 
باید جدی گرفته می شدند؟ کدام 

خصیصه اخالقی یا ویژگی شخصیتی 
را باید معیار اصلی انتخاب رهبران 

و نمایندگان خود می دانستیم و 
به کدام ویژگی ها نباید اعتماد 

می کردیم تا به این جا نمی رسیدیم؟

ACKU



شام خونین پاریس
150 کشته و 200 زخمی

شصت و پنج سرباز در هلمند به طالبان پیوستند
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حال آماده باش قرار داشتند.
در  شنبه  بامداد  فرانسه،  رییس جمهور  اوالند،  فرانسوا 
داد  قول  رسانه ها  با  گفتگو  در  ویژه  امنیتی  نشست  یک 
که واکنش کشورش به این حمالت »بی رحمانه« خواهد 
اضطراری  وضعیت  فرانسه  سراسر  در  اوالند  آقای  بود. 
کشور  این  مرزهای  تمامی  تا  داد  دستور  و  کرده  اعالم 

مسدود شود.
هم چنین چهار فرد مهاجم وارد یک سالن موسیقی شده 
این حمله در  قتل رساندند.  به  را  در آن هشتاد جوان  و 
جریان اجرای موسیقی راک توسط یک گروه امریکایی 

در این سالن رخ داد.
حمله کنندگان بقیه حاضران در سالن موسیقی را گروگان 
گرفتند اما با ورود پولیس به محل سه تن از مهاجمان با 

منفجر کردن کمربندهای انتحاری خود را از بین بردند.
سالن  به  سنگین  سالح های  با  سپس  پولیس  نیروهای 
قتل رساندند  به  را  موسیقی وارد شده و مهاجمان دیگر 
اما گفته می شود تعداد دیگری از مهاجمان ممکن است 

از محل گریخته  باشند.
مرکز  در  کامبوجی  رستورانت  یک  به  حمله  هم زمان، 
بر  بنا  گذاشته  است.  برجای  کشته   ۱۴ پاریس دست کم 
گزارش ها، شامگاه چهارشنبه چهار تن دیگر نیز در منطقه 
۱۰ پاریس کشته شده و چهار نفر نیز در جاده جمهوری 

همین منطقه به قتل رسیده اند.
در منطقه یازده پاریس نیز ۱۹ نفر بیرون بار »بل اپیپ« به 

قتل رسیدند.
سال گذشته نیز در جریان حمله مسلحانه به دفتر هفته نامه 
طنز شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی در پاریس، 
شدند.  کشته  شهروند  و  کارتونیست  روزنامه نگار،   ۱۹
بر  را  حمله  آن  مسوولیت  عربستان،  شبه جزیره  القاعده 

عهده گرفته بود.
گروه تروریستی داعش در بیانیه ای که در انترنت منتشر 
در  جمعه  شامگاه  حمالت  مسوولیت  پذیرش  با  کرده 

مستقر بودند که روز گذشته این مرکز را به طالبان مسلح 
واگذار کرده اند.«

مسووالن محلی می گویند که یک 
اعزام  سنگین  ولسوالی  به  هیات 
شده است و نتایج بررسی های این 
خواهد  شریک  رسانه ها  با  هیات 

شد.
باشند  از  یکی  سفرمحمد  حاجی 
صدای  به  سنگین  ولسوالی  گان 
امریکا گفته که جنگ بین نیروهای 
کیلومتری  سه  در  طالبان  و  امنیتی 

ولسوالی سنگین ادامه دارد.
و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری ها 

پاریس نوشته  است که »هشت تن از برادران با پوشیدن 
کمربندهای انفجاری و حمل سالح، حمله ای مقدس را 

علیه صلیبیون فرانسه به اجرا درآوردند.«
این حمالت توسط بیشتر رهبران کشورها محکوم شده و 
بر مبارزه جدی با گروه تروریستی داعش تاکید صورت 

گرفته است.
این  کردن  محکوم  با  سوریه،  رییس جمهور  اسد،  بشار 
حمالت گفته است آنچه در پاریس اتفاق اتفاد، چیزی 
است که مردم سوریه پنج سال است از آن رنج می برند. 
وی هم چنین گفته که به باور او حمالت به پاریس »نتیجه 

سیاست های فرانسه« است.
کردن  محکوم  با  ایران،  رییس جمهور  روحانی،  حسن 
چنین  در  جهان  پیام  »مهم ترین  که  گفته  حمالت  این 
حوادثی، عزم و اراده جدی تر برای مبارزه همه جانبه علیه 

گروه های تروریستی است.«
می گوید  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
حمالت تروریستی پاریس نفرت انگیز بود و ابراز اطمینان 
کرده که فرانسه عامالن حادثه را به میز محاکمه بکشاند.

به عنوان  فرانسه  از  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  بارک 
قدیمی ترین متحد ایاالت متحده نام برده و گفته امریکا 
هر کاری الزم باشد برای کمک به تحقیقات درباره این 

حادثه انجام می دهد.
را  حمالت  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 

»شیطانی و نفرت انگیز« توصیف کرده است.
اسراییل گفته که کشورش  نتانیاهو، نخست وزیر  بنیامین 
ایستاده  فرانسه »در جنگ علیه تروریسم«  به شانه«  »شانه 

است.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان هم گفته که کشورش در 

کنار فرانسه می ایستد.
دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه نیز خواستار اتحاد 

جهانی برای مبارزه با تروریسم شده است.

هلمند  سنگین  ولسوالی  در  بدینسو  روز  چند  از  طالبان 
تشدید یافته است.

ولسوالی سنگین در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر لشکرگاه 
مرکز والیت هلمند موقعیت دارد که والیات ارزگان و 

کندهار را به والیت هلمند وصل می کند.

و  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی،  کابل:  8صبح، 
ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
شدیدا  را  پاریس  در  شب  جمعه  تروریستی  حمالت 
و  بشریت  ضد  جنایت  به عنوان  آن  از  و  کرده  محکوم 

هولناک یاد کرده اند.
تروریستی  حمالت  این  کردن  محکوم  با  اشرف غنی 
جنایات  با  بین المللی  »تروریسم  است:  گفته  پاریس،  در 
نابخشودنی به کشتار بی رحمانه و بزدالنه مردم بی گناه در 
سراسر جهان ادامه می دهد و کشتار بی رحمانه شهروندان 
پاریس نمایانگر این است که تروریستان مرز نمی شناسند 

و دشمن تمام بشریت می باشند.«
اوالند،  فرانسوا  عنوانی  نیز  نامه  ای  در  اشرف غنی 
رییس جمهور فرانسه، نسبت به حمالت تروریستی جمعه 
شب در پاریس، تروریسم را تهدید مشترک برای تمام 
تمام کشورها  مبارزه جدی  کشورها خوانده و خواستار 
علیه این تهدیدها شده است. آقای غنی در نامه خود به 
بیشتر  افغانستان  »مردم  است:  گفته  فرانسه  رییس جمهور 
از هر کشور دیگری از سال های زیادی به این سو قربانی 
تروریسم اند و درد و رنج مردم فرانسه را احساس می کنند 
شریک  را  خود  قربانیان  خانواده های  اندوه  و  غم  در  و 

می دانند.«
روز  این  در  افغانستان  مردم  که  کرده  تاکید  اشرف غنی 

سخت و دشوار در کنار شهروندان فرانسوی می ایستند.
حمالت  نیز،  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  هم چنین 
تروریستی اخیر در شهر پاریس را شدیدا محکوم کرده 
کرده  توصیف  انسانیت  و  بشریت  ضد  جنایت  را  آن  و 
عملکرد  »این  می گوید:  پیامی  در  عبداهلل  آقای  است. 
است  مساله  این  نشان دهنده  تروریستی  و  انسانی  ضد 
همواره  و  ندارند  ملت  و  قوم  دین،  مرز،  تروریستان  که 
ملت ها  میان  در  دهشت  و  وحشت  فاجعه،  خلق  پی  در 
می باشند که هیچ کس از آن در امان بوده نمی تواند. به 
این دلیل دولت جمهوری اسالمی افغانستان بر ضرورت 
مبارزه مشترک جهانی برای نابودی و جلوگیری از این 
تاکید   ۲۱ قرن  آفت  و  تباه کننده  تروریستی  تهدیدات 

می کند.«
شامگاه جمعه ۲۲ عقرب، شش حمله تروریستی همزمان 
شهر پاریس را تکان داد. این حمالت که پس از جنگ 
جهانی دوم در فرانسه بی سابقه توصیف شده، مسوولیت 

آن را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است.
نزدیک  حمالت  این  در  که  است  حاکی  گزارش ها 
زخمی  دیگر  تن  دوصد  هم چنین  و  کشته  نفر   ۱5۰ به 
هشتاد  وضعیت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  شده اند. 

تن از زخمیان نیز وخیم است.
بیشتر این حمالت در ساحات ورزشی و تفریحی صورت 
گرفته است. در یکی از موارد سه مهاجم انتحاری نقاطی 
پاریس  شمال  در  ورزشی  استدیوم  یک  اطراف  در  را 
این ورزشگاه رییس جمهور  قرار دادند. در  مورد هدف 
مسابقه  تماشای  حال  در  آلمان  خارجه  وزیر  و  فرانسه 
فوتبال میان تیم های ملی دو کشور بودند. این حمالت در 
حالی صورت گرفت که نیروهای امنیتی در اطراف این 
ورزشگاه به دنبال شایعاتی مبنی  بر وجود تهدید امنیتی در 

مقام های محلی والیت هلمند می گویند که جمعه شب 
این  ملی در ولسوالی سنگین  اردوی  از سربازان  تن   ۶5

والیت به طالبان پیوسته اند.
این مقام ها می افزایند باآنکه این سربازان با طالبان یکجا 
شده اند اما ولسوالی سنگین در کنترول دولت قرار دارد.

خبر  این  تایید  با  هلمند  والیت  والی  رحیمی  میرزاخان 
به صدای امریکا گفته که جمعه  شب ۶5 تن از سربازان 
به مخالفین  اردوی ملی در ولسوالی سنگین این والیت 

مسلح پیوستند.
والی هلمند گفت که بررسی ها در این زمینه آغاز شده 

است.
مهم  مرکز  یک  در  سربازان  »این  گفت:  رحیمی  آقای 
والیت  این  سنگین  ولسوالی  شمال  در  ستیشن  نام  به 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

روز گذشته عده ای از همسران والی های 
در  افغانستان  مختلف  والیت های 
دست  ریاست جمهوری  ارگ  مقابل 
که  تبعیضی  از  آنان  زدند.  اعتراض  به 
از  تعدادی  علیه  ملی  وحدت  حکومت 
و  داشتند  شکایت  کرده  اعمال  والی ها 
خواست های  به  زمانی که  تا  می گفتند 
آنان رسیدگی نشود، آنان به نزد همسران 
خود در والیت باز نخواهند گشت. یک 
که  حالی  در  والی  یک  همسران  از  تن 
گفت:  بود،  دماغش  کاویدن  مشغول 
یک  همسر  که  است  ظالمانه  واقعا  »این 
سبک  به  را  کس  هر  دارد  اجازه  والی 
دیگر  و  کند  لت  و کوب   3۲ انتونوف 
خانم  این  باشند.«  نداشته  حق  همسران 
بعد از آن که مشغولیتش با دماغش رفع 
خانم  که  چیست  آنان  گناه  گفت  شد، 
می بودند  والی ها  شوهر  اگر  والی ها اند. 
داشتند. وی  را  حتما حق زدن و کوفتن 
فاش  نامش  نمی خواست  که  حالی  در 
به دلیل  گفت،  خود  معرفی  ضمن  شود، 
موافق حضور  زیاد  آنان  این که شوهران 
آنان در مجامع عمومی نیستند، از دولت 
تقاضا دارند تا روزانه دو نفر را که یکی 
از جامعه مدنی باشد و دیگری از شورای 
والیتی به پشت خانه آنان بفرستد تا آنان 
این دوتن را لت و کوب کرده و نگذارند 
تبعیض در افغانستان بیداد کند. هم چنان 
اتفاق  سر  از  نیز  او  که  دیگر  خانم  یک 
نمی داند  او  گفت  بود  والی  یک  همسر 
که برای لت و کوب کردن افراد باید سر 
آدم کامال کل باشد یا نی ولی او حاضر 
امتیاز را از شوهر  است برای این که این 
والی دایکندی بگیرد سر خود را نیز کل 
والی  یک  می شود  گفته  هم چنان  کند. 
خانم دیگر نیز که در یک والیت کشور 
بر سر شوهرش زده و گفته  والی است، 
یاد  دایکندی  والی  شوهر  از  برو  است: 
شوهر  که  است  حاکی  گزارش ها  بگیر. 
والی صاحب دایکندی نیز در واکنش به 
کس  هر  که  است  گفته  اعتراض ها  این 
نامرد  و  مرد  تا  بیاید  میدان  به  است  مرد 
شوهر  منظور  دارد  احتمال  شود.  معلوم 
والی  شوهر  دایکندی  صاحب  والی 
افغانستان  در یک والیت  دیگر  صاحب 

بوده باشد. 
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بسیاری ها  و  بوده  جدید  پدیده  افغانستان  در  آهن  خط 
به  افغانستان  در  آهن  خط  تاریخچه  ندارند.  آشنایی  آن  با 
زمان پادشاهی شاه امان اهلل بر می گردد. در آن زمان خط آهن 
کابل به فعالیت  کوچک شهری با لوکوموتیف بخار، در شهر 
فعالیت  دهمزنگ  الی  داراالمان  از  آهن  این خط  کرد.  آغاز 

می کرد.
کشور ترکمنستان به طول  حدود چهل سال قبل، خط آهن از 
به  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  معیارهای  طبق  کیلومتر   2
در  تورغندی  آهن  خط  استیشن  و  تمدید  افغانستان  داخل 
اموال تجارتی  و  بار  که  افغانستان ساخته شد  ک  داخل خا
آهن  استیشن خط  الی  ترکمنستان  گون های  وا و  توسط قطار 

تورغندی انتقال می گردد. 
داوود  محمد  سردار  حکومت داری  دوره  در   1354 سال  در 
کشور فرانسه به امضا رسید.  کمپنی سوفریل  خان قراردادی با 

سوی  از  تمجید  و  تعریف  به  نیاز  خوشیفتگی  دیگر  نکته 
بسیار  منبع  تاییدکننده  و  متملق  اطرافیان  است.  دیگران 
خاص،  تا  خودشیفته اند  دیکتاتورهای  برای  قدرتمندی 
یادآوری  او  به  همواره  را  او  محبوبیت  و  توانمند  باهوش، 
و  مستبد  بیمار،  شخصیت  واقعیت  با  او  مبادا  کنند. 
خودفریب خود مواجه شود. جالب است بدانید نویسنده 
شوروی  کثیراالنتشار  روزنامه های  مقاالت  از  بسیاری 
کمونیست  حزب  کارآمد  و  درست  سیاست های  مورد  در 
نیازمند  آن قدر  او  بود.  استالین  خود  استالین،  رهبری  و 
مقاله های  خودش  برای  خودش  که  بود  تمجید  و  تایید 
می کرد.  نشر  دیگران  نام  به  و  می نوشت  تحسین برانگیز 
از  تمجید  برای  ما  امروز  سیاستمداران  که  همانگونه 
دنیای  و  می کنند  منتشر  روزنامه  می سازند،  رسانه  خود 
به  نیازشان  نهایت  در  تا  می کنند  تامین  را  مجازی شان 

کنند.  تحسین و تمجید را ارضا 
نقطهضعفخودشیفتهها

که بخواهند نظرات  افراد خودشیفته به ندرت پیش می آید 
تخصصی مخالف و متفاوت نظر خود را به دقت تا انتها 

که روز  گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش در بیانیه ای  به 
تروریستی  حمله  مسوولیت  کرد،  نشر  عقرب   23 شنبه 
گفته است»8  گرفت.  داعش  جمعه پاریس را به عهده 
انتحاری  واسکت های  که  این گروه  جنگجویان  از  تن 

به تن داشتند حمله متذکره را انجام داده اند«.
نشر  فرانسوی  و  عربی  زبان  دو  به  داعش  بیانیه ی 
بیشتر  حمالت  به  تهدید  را  فرانسه  این گروه  و  گردیده 
کرده است. به گفته داعش »حمالت شان ادامه خواهد 
که  اهدافی  کرد،  ادعا  داعش  گروه  هم چنان  یافت«. 
ملی  ستدیوم  شامل  گرفت  قرار  حمله  مورد  پاریس  در 
انتخاب  »دقت  به  بتکالن  کانسرت  سالن  پاریس، 
از  یکی  »فرانسه  گروه  این   قول  به  بود.  گردیده« 
را  هوایی  حمالت  که  است  کشورهایی  برجسته ترین 
برگروه داعش و خالفت خود خوانده شان انجام داده 
است«. فرانسه عضوی از ایتالف مبارزه برضد داعش 

به رهبری امریکا می باشد.

کمپنی مطالعات تخنیکی–  این  بود  قرار 
در  آهن  خط  اعمار  به منظور  را  اقتصادی 
متذکره  کمپنی  دهد.  انجام  افغانستان 
مسیرهای  باالی  را  ابتدایی  مطالعات 
قلعه  سالم  الی  هرات  قندهار–  کابل– 
فرعی  مسیر  دو  و  اصلی  مسیر  به عنوان 
الی  لشکرگاه  و  بولدک  سپین  قندهار– 
انجام  ایران  سرحد  کو،  ترا دیشو  یخچال 
مطالعات  نتایج  سوفریل،  کمپنی  داد. 
خود را جهت ارزیابی به جانب افغانستان 
سیاسی  تحوالت  نتیجه  در  اما  کرد،  ارایه 
چند دهه اخیر، نتایج این مطالعات جنبه 

گرفته نتوانست. عملی 
خط  قبل  سال  سی  حدود  در  هم چنان 
داخل  به  ازبکستان  سرحد  از  ترمز  آهن 
پیدا  ادامه  کیلومتر   2 طول  به  افغانستان 
کرد و استیشن راه آهن حیرتان ساخته شد. 
همان طوری  داخلی  جنگ های  ادامه 
اقتصادی،  مختلف  بخش های  که 
افغانستان  زیربنایی  و  سیاسی  اجتماعی، 
صدمات  نیز  آهن  راه  ساخت و ساز  کار  به  رساند،  آسیب  را 
افغانستان  طالبان،  رژیم  سرنگونی  از  بعد  کرد.  وارد  جدی 
در  بود،  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  مختلف  بخش های  در 
گذشته  گرفته است. در  کارهایی صورت  عرصه خط آهن نیز 
عامه  فواید  وزارت  چوکات  در  آمریت  به عنوان  آهن  خط 
گسترش زمینه  وجود داشت. اما به دلیل اهمیت خط آهن و 
کاری این بخش، بر اساس مصوبه شماره 26 مورخ 3 میزان 
مورخ   )  4898( شماره  حکم  و  وزیران  شورای   1391 سال 
افغانستان،  آهن  خط  اداره  ریاست جمهوری،   1392  /8/4
گردید. برعالوه وزارت  در چوکات وزارت فواید عامه ایجاد 
را  اداره  این  تا زمینه های شکل گیری  فواید عامه موظف شد 

کند. به عنوان یک اداره مستقل آماده 
گسترش خط  تا در زمینه  اداره خط آهن سبب شد  تشکیل 
پروژه  اولین  اساس  بدین  گیرد.  صورت  بیشتری  توجه  آهن 

اهمیت  برای  نه  می کنند  را  کار  این  هم  گر  ا دهند.  گوش 
دادن به نظرات دیگران است، بلکه نمودی است از تمایل 
محترم  ظرفیت،  با  فردی  به عنوان  خود  دادن  نشان  به 
خودشیفته  انسان های  که  داشت  توجه  باید  مؤدب.  و 
با  و  کننده  مشورت  محبت،  با  مؤدب،  مهربان،  می توانند 
به دلیل طبیعی  رفتار ها  این  از  کدام  اما هیچ  باشند.  توجه 
است  نمایشی  و  هیستریک  رفتاری  بلکه  نیست  خودش 
رفتار  هر  بیاموزند  باید  مردم  خود.  بزرگواری  اثبات  برای 
و  محترم  از  ناشی  را  مردم دارانه ای  یا  و  محترمانه  ظاهر  به 
مودب بودن فرد ندانند. باید ببینند او در رابطه با اعضای 
خانواده، زیردستان و یا در سایر مکان ها و زمان ها چگونه 
که چگونه می توان  عمل می کند؟ این پاسخ به این سوال 
او می تواند به هر  که  فهمید فردی خودشیفته است زمانی 
افراد  اساسی  ضعف  نقطه  در  پاسخ  کند؟  تظاهر  خوبی 

خودشیفته است: 
در  براحتی  نمی توانند  خودشیفته  افراد  انتقاد پذیری.  عدم 
می شوند،  خشمگین  شدت  به  کنند،  مقاومت  انتقاد  برابر 
احساس خطر و ترس می کنند و به طور اغراق آمیز، عصبی گونه 

لحاظ  همین  به  می کنند.  دفاع  خود  از  پرخاشگرانه  و 
دیکتاتورهای خود شیفته همیشه اوضاع را طوری سازمان دهی 

که مورد سوال و انتقاد صریح و مستقیم قرار نگیرند. می کنند 
این  که  چیزی  هر  از  را  دیکتاتور  مطلق،  قدرت  داشتن 
می ترساند.  کند  خارج  بودن  مطلق  حالت  از  را  قدرت 
می کنند؛  کاری  هر  مطلق  قید  این  حفظ  برای  آن ها 
انحصار  به  عالقه مند  شدیدا  آن ها  هراس آور.  کارهایی 
تمایل  و  خوداند  اطرافیان  توانمندی های  و  موفقیت ها 
کنند.  تمام  خود  نام  به  را  دیگران  دست آوردهای  دارند 
نادیده  را  واقعیت  تدریج  به  می شود  باعث  این ها  تمام 
گرفتن واقعیت ساختار عصبی و ذهنی آن ها  بگیرند. نایده 
راحتی  به  که  تا جایی  بیماری سوق می دهد  به سمت  را 
می تواند هر دروغی به نفع خودشیفتگی اش را بپذیرد. در 

نتیجه سیاستمداران خودشیفته دروغگو و دروغ پذیرند.
ما موظفیم مدعیان و داوطلبان رهبری و نمایندگی جامعه 
را واقع بینانه تر، به موقع و آینده نگرانه بشناسیم و انتخاب 
تکرار  بارها  بودیم  آنچه شاهدش  این صورت  غیر  در  کنیم 

خواهد شد و خود مسوول شکل دادن آن هستیم.

بندر  از   2011 سال  در  طالبان،  حکومت  از  بعد  آهن  خط 
 31 شمول  به  کیلومتر   75 طول  به  شریف  مزار  الی  حیرتان 
اعمار  شود  می  کیلومتر   106 جمله  که  فرعی  خطوط  کیلومتر 
خط  این  بهره برداری  از  که  سال  سه  مدت  در  گردید. 
کشور  داخل  به  تجارتی  اموال  تن  میلیون ها  می گذرد  آهن 

گردیده است. حمل و نقل 
برنامه های  پیشبرد  برای  افغانستان،  آهن  خط  اداره 
برای  بین المللی  و تشویق دونرهای های  اداره  این  انکشافی 
سرمایه گذاری، تا به حال سفرهای رسمی داخلی و خارجی 
ک  از اشترا که به طور نمونه می توان  را انجام داده  متعددی 
ریاض  شهر  در  سرک ها  فدراسیون  جهانی  »نشست  در 
کنفرانس بین  المللی تراسیکا در شهر  ک در  عربستان«، اشترا
ک در چهاردهمین نشست  کشور ترکمنستان، اشترا عشق آباد 
کریک  کشورهای عضو  کمیته هماهنگی سیستم ترانسپورت 
شده،  انجام  تالش های  راستای  در  برد.  نام   )CAREC(
افغانستان در هشتادوسومین اجالس بین المللی عمومی خط 
که در شهر پاریس دایر شد، عضویت این اداره را رسما  آهن 

کرد. کسب 
برنامه های  بر اساس  افغانستان  اداره خط آهن  از همه  مهم تر 
کدرهای مسلکی  کوتاه مدت و بلند مدت پنج ساله تعدادی از 
این اداره را در داخل و خارج از افغانستان آموزش می دهد. 
کارمندان مسلکی این اداره  کنون به تعداد سی تن از  همین ا
موضوعات  و  مسایل  آموزش  مشغول  تاجیکستان  کشور  در 
از  دیگر  تعداد  یک  عالوه  بر  هستند.  آهن  خط  به  مرتبط 
کارمندان این اداره در دفتر خط آهن حیرتان در  انجنیران و 
خط  عملی  و  تیوری  دروس  گیری  فرا مصروف  مزار شریف 
آهن می باشند. اداره خط آهن آرزومند است با ادامه آموزش 
کارمندان در آینده بتواند به  صورت مستقالنه در قسمت  این 
کار را انجام دهد. بهره برداری، مراقبت و عملیات خط آهن 

در قسمت ارزش و جایگاه خط آهن در جهان امروزی همه 
از عمده ترین  امروز یکی  آهن در دنیای  مطلع هستیم. خط 
ساخت  بنا،  می شود.  محسوب  حمل و نقل  وسیله های 
سیستم  در  را  چشم گیری  تغییرات  افغانستان  در  آهن  خط 
مناسبات  توسعه  زمینه  و  آورد  خواهد  به وجود  حمل و نقل 

از  و خارج  در داخل  کاالها  واردات  و  اقتصادی، صادرات 
محاط  به دلیل  افغانستان  بخشید.  خواهد  سامان  را  کشور 
آهن  خط  ایجاد  برای  مناسب  بستر  خشکه،  به  بودن 
کشور به خط آهن  می باشد. وصل شدن شهرک های صنعتی 
خواهد  اساسی  نقش  داخلی  کاالهای  عرضه  و  تولید  روی 
داشت. هم چنان ایجاد شبکه های خط آهن سبب تغییرات 
و توسعه فکری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه می گردد. از 
حمل و  نقل  وسیله  تنها  هستید،  جریان  در  خود  که  آنجایی 
برای  دیگر  بدیل  و  و شاهراه ها می باشد  کشورما سرک ها  در 
امر باعث شده همه روز شاهد  حمل و نقل وجود ندارد. این 
این  آهن  خط  ایجاد  با  باشیم.  سرک ها  تخریب  و  فرسایش 

مشکل عمده تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.
کم و هزینه پایین در  مهم تر از همه، محصوالت داخلی با وقت 
کشور انتقال داده خواهد  کوتاه در داخل و خارج  مدت زمانی 
کاهش آلودگی  شد، شبکه خط آهن در داخل شهرها سبب 
در  آهن  خط  شد.  خواهد  ترافیکی  ازدحام  و  محیط زیست 
افغانستان دور نمای درخشان دارد و تاثیرات بزرگ اقتصادی 
گذاشت، زیرا راه اندازی خط  کشور خواهد  و اجتماعی در 
آهن از یک سو زمینه اشتغال برای شهروندان و ازطرف دیگر 
کشور  در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  و  ثبات  تحکیم  باعث 
که  می شود. اداره خط آهن افغانستان براساس پالن پنج ساله 
ترتیب داده است تمام تالش خود را به خرج خواهد داد تا 

کند. بتواند پروژه های خط آهن را در افغانستان راه اندازی 

دورنمای درخشان خط آهن در افغانستان
       محمدیما شمس- رییس عمومی اداره خط آهن افغانستان

وریستی مدعیان رهبری را بهتر و ... داعش مسوولیت حمله تر
گرفت پاریس را به عهده 
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»حالت  برقراری  فرانسه،  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 
در  کنترل  گذاشتن  اجرا  به  و  کشور  سراسر  در  اضطراری« 
کرد. وی این رویدادها را »حمالت تروریستی  مرزها را اعالم 
کرد و اعالم داشت  ک« توصیف  بی سابقه« و »فجایع هولنا
کشور خواسته در جهت تامین امنیت وارد  که ازارتش این 

عمل شود.
فرانسوا اوالند سفر خود به ترکیه را برای شرکت در اجالس 
لغو  را  تشکیل می شود،  نوامبر   15 روز یک شنبه  که   20 گروه 
کرد. این حمالت جمعه شب همزمان و یا بفاصله اندک در 
گرفت. یکی از این حمالت  نقاط مختلف پاریس صورت 
صورت  یازدهم  محله  در  »باتکالن«  نمایش  سالن  در  نیز 
بسوی  اندازی  تیر  از  پس  در»باتکالن«  مهاجمان  گرفت. 
از  شماری  کنسرت،  یک  در  کنندگان  شرکت  و  رهگذران 
در  موجود،  اطالعات  اساس  بر  گرفتند.  گروگان  به  را  آنان 
کشته شده اند. به گفته شاهدان  این سالن نزدیک به 100 تن 
که از این حمله جان سالم بدر برده اند، مهاجمین با  عینی 

کبر« بسوی جمعیت تیراندازی می کرده اند. شعار »اهلل ا

رهبران  کنش  وا 22 عقرب،  مرگبار شامگاه جمعه  حمالت 
با  را  آنان  همبستگی  اعالم  و  جهان  مختلف  کشورهای 
بدنبال  فرانسه  در  قربانیان  خانواده های  و  مردم  دولت، 
کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نخستین رهبر  داشت. دیوید 
کنش نشان داد،  که به حمالت مرگبار پاریس وا جهان بود 
کاربری خود نوشت  وی در یک پیام توییتری در حساب 
که از این حمالت بسیار شوکه شده است و برای همکاری 

کرد. با فرانسه اعالم آمادگی 
که هنوز  امریکا، در حالی  اوباما، رییس جمهوری  ک  بارا
در  بود،  جریان  در  پاریس  در  گروگانگیری  و  تیراندازی ها 
جهانی  خبری  شبکه های  از  مستقیم  بطور  که  سخنرانی 
کرد   توصیف  تی  حمال را  فرانسه  در  حمالت  شد،  پخش 
که »بر ضد تمام بشریت و ارزشهای  که نه فقط علیه پاریس 

گرفته است. جهانی« صورت 
عامالن  سپردن  جهت  در  امریکا  که  گفت  اوباما  ک  بارا
این حمالت به دست عدالت، با فرانسه یاری وهمکاری 
کنش  کرد. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، نیز در وا خواهد 
روح  حمالت  این  که  داشت  اعالم  پاریس  حمالت  به 
آلمان،  کرده است. صدراعظم  را بشدت جریحه دار  وی 
پاریس  اهالی  و  قربانیان  بازماندگان  با  را  خود  همبستگی 
خارجه  امور  وزیر  مایر،  اشتین  والتر  فرانک  داشت.  اعالم 
که از این حمالت »دهشت زده و متاثر«  گفت  آلمان، هم 
فرانسویان  کنار  در  خطیر  موقعیت  این  در  و  است  شده 

فرانسه ایستاده است.
حمالت  این  نیز  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
ساختن  روشن  در  جدید  شاهدی  به عنوان  را  ک  دهشتنا
ماهیت وحشیانه تروریسم عنوان نمود. پاپ فرانسیس، رهبر 
کرد هیچ  کاتولیک های جهان نیز در پیامی تلویزیونی اعالم 
دلیل مذهبی و انسانی برای توجیه اینگونه اقدامات وجود 
دبیر  ترکیه،  جمهوری  رییس  اسپانیا،  وزیر  نخست  ندارد. 
کل سازمان ملل متحد و بسیاری از دیگر رهبران و مقامات 
کشورهای مختلف تالم و همبستگی خود را اعالم داشتند.

حمالت دیگر در یک رستورانت، در محله یازدهم پاریس، 
فرانسه  استدیوم  اطراف  در  نیز  اندازی  تیر  و  انفجار  چند 
فرانسوا  که  انفجارها هنگامی رخ داد  این  گرفت.  صورت 
اوالند در مسابقه دوستانه میان تیم های ملی فوتبال آلمان 

و فرانسه شرکت داشت.
عدلیه،  وزیر  داخله،  وزیر  نخست وزیر،  رییس جمهوری، 
فرانسه  مقامات  از  دیگری  بسیار  شمار  و  پاریس  شهردار 
در پایان عملیات پولیس در محل سالن »باتکالن« حاضر 
را  تروریسم  با  مبارزه  که  کرد  اعالم  اوالند  فرانسوا  شدند. 
کرد. هنوز شمار دقیق قربانیان  »بی رحمانه« دنبال خواهد 
الیزه  کاخ  است.  نشده  اعالم  تروریستی  حمالت  این 
کرده است،  اعالم  تن  را حداقل ۱۲۸  کشته شدگان  شمار 
گزارش شده است  آنان وخیم  که حال  اما شمار بیمارانی 
شنبه،  روز  صبح  ساعات  نخستین  در  می رسد.  نفر   ۸۰ به 
نیز  ها  تروریست  از  تن   ۷ که  کرد  اعالم  پاریس  دادستان 
کلیه مدارس و تاسیسات عمومی  کشته شده اند. در پاریس 

در روز شنبه تعطیل اعالم شد.

یوری  فرانسه،  خبرگزاری  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  مشاور  کوف،  اوشا
دو  نشست  در  پوتین  گفت،  خبرنگاران  به  روسیه 
دیدار  و  نشست  چندین  ترکیه  در   20 جی  گروه  روزه 
کنند،  می  شرکت  آن  در  که  افرادی  با  جانبه  دو 
آنتالیا،  در  یک شنبه  روز  این نشست  داشت.  خواهد 
دیدار  برای  کاری  دستور  البته  می شود.  آغاز  ترکیه 
همتای  اوباما،  بارک  با  روسیه  رییس جمهوری  میان 

گرفته نشده است.  امریکایی وی در نظر 
او ادامه داد: با وجود آنکه برنامه ای برای این دیدار 
اما  است  نشده  گرفته  نظر  در  پوتین  و  اوباما  میان 

نمی توانیم احتماالت را نادیده بگیریم. 
روابط میان مسکو با واشنگتن در جریان الحاق شبه 
گرایید  کریمه به روسیه در سال 2014 به سردی  جزیره 

که از زمان جنگ سرد بی سابقه است. 
دیدارهای  در  روسیه  رییس جمهوری  انتظارمی رود 
کامرون،  خود با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، دیوید 
و  عربستان  پادشاه  هم چنین  و  انگلیس  وزیر  نخست 
درباره  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 

گفتگو بپردازد.  مساله سوریه و بحران دراین کشور به 
رنتزی،  متیو  با  است  قرار  روسیه  رییس جمهوری 
گارد، رییس صندوق  کریستین ال نخست وزیر ایتالیا و 
گفتگو  نیز  ترکیه   20 گروه  نشست  در  پول  بین المللی 

کند. 
روز  بین المللی  نهادهای  و  کشور   20 حدود  هم چنین 
شنبه در وین، اتریش حضور  داشتند و درباره راه هایی 

کردند.  گفتگو  به سمت صلح در سوریه 


وریستی پاریس کشته و بیش از 200 زخمی در حمالت تر  150

ون    کامر نشست جی 20 و دیدار پوتین با مرکل و 

کنش رهبران جهان به حمالت  وا
وریستی در پاریس مرگبار تر
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