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پاریس زیر سایه 
وحشت ترور 

باید  که  داد  نشان  پاریس  تروریستی  حادثه 
داعش  مانند  تروریستی  گروه های  خطر 
تفکیک  دیگر،  سوی  از  گرفت.  جدی  را 
ختم  به  کمکی  تروریستی  گروه های  میان 
نمی کند.  مذکور  گروه های  مرگبار  تهدید های 
شود  داده  شکست  سوریه  در  داعش  گر  ا
افغان،  و  کستانی  پا طالبان  به  توجهی  ولی 
با  مبارزه  نگردد،  میانه  آسیای  افراطیون  و 

تروریسم معنایی ندارد. 
اسالمی   افراطی  گروه های  تاریخ  به  گر  ا
سال های  دل  در  القاعده  شود،  توجهی 
گرفت،  جنگ افغانستان علیه شوروی شکل 
اشغال  در جریان  القاعده  درون  از  و داعش 
ترتیب،  به همین  کرد.  نمو  و  عراق برخاست 
گروه های مشابه دیگر نیز پس از اشغال عراق 

به وجود آمدند.
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ی نیز با بحث هایی همراه است. یکی از اعتراض های جدی برای  تغییر در نظام انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به نظام مواز
این پیشنهاد این است که طرح ها و پیشنهاد کمیسیون در رابطه به انتخابات باید ساده و برای افغانستان قابل اجرا باشد. در 

ACKUطرح اصالحی کمیسیون از کمیته شفافیت نیز یاد شده است.



زنگ اول


منطقه  در  خود  متحدان  با  باید  غربی  کشورهای 
بزنند.  گپ  تروریسم  مورد  در  واضح  به صورت 
ایاالت متحده  از جمله  سیاستمداران کشورهای غربی 
به صراحت اعتراف می کنند که گروه های تروریستی به 
نحوی مورد حمایت متحدان غرب است. مثال ترکیه برای 
پاسخ گویی به معضل کرد ها و جدایی طلبی و هم چنین 
تروریسم  تقویت  از  نفوذش،  حوزه  گسترش  برای 
ابایی ندارد. عربستان سعودی هم برای صدور بحران 
به  زدن  ضربه  و  کشور  این  از  بیرون  به  داخلی  اش 
تقویت  سیاست  درون تمدنی اش،  و  منطقه ای  حریفان 

تروریسم را در پیش گرفته است. 
وزیر خارجه عربستان به صراحت می گوید که اگر بشار 
اسد کنار نرود، ریاض گروه های مسلح اسالم گرای ضد 
دمشق را تجهیز می کند. قطر هم عین سیاست را دنبال 
می کند. ترکیه، قطر و عربستان متحدان نیرومند غرب 
در خاورمیانه هستند. حمایت از تروریسم و گروه های 
حاکم،  دولت های  از  قلمروها  تهی سازی  و  تروریستی 
ترکیه  و  قطر  عربستان،  که کشورهای  است  سیاستی 
دنبال می کنند. این سیاست سبب می شود که گروه های 
تقویت شوند، سراسر خاورمیانه و شمال  تروریستی 
جدی  مشکالت  و  کنند  تبدیل  نبرد  میدان  به  را  افریقا 

امنیتی برای کشورهای اروپایی بیافرینند. 
اگر غرب در پی مهار تروریسم است، باید جلو متحدانش 
را در منطقه بگیرد. غرب باید به قطر، ترکیه و عربستان 
دست  تروریسم  تقویت  سیاست  از  که  کند  بفهماند 
بردارند. پاکستان متحد مهم دیگر غرب در منطقه ما هم، 
کشوری است که سیاست صدور بحران و تروریسم 
کرده  دنبال  گذشته  سال  چهارده  در  را  افغانستان  به 
کشور  این  پیشین  نظامی  حاکم  مشرف  جنرال  است. 
به صراحت می گوید که دستگاه استخباراتی کشورش 
برای تضعیف دولت افغانستان، طالبان را حمایت کرده 
است. مقام های برحال پاکستان هم از دوستی تاریخی 

طالبان و اسالم آباد سخن می گویند. 
غرب  اگر  مستقراست.  پاکستان  قلمرو  در  هم  القاعده 
نکند،  وادار  امنیتی اش  سیاست  تغییر  به  را  پاکستان 
تروریسم از جنوب آسیا ریشه کن نمی شود. غرب در 
هم  را  متحدانش  باید  ناکام،  دولت های  به  توجه  کنار 
از تروریسم دست  از سیاست حمایت  قانع بسازد که 
بردارند. تغییر حکومت، حق انحصاری مردم یک کشور 
است. پول کشورهایی مثل عربستان و قطر و افزارهای 
الترناتیف  داعش،  و  النصره  جبهه  شام،  احرار  مثل 

دموکراتیک برای یک زمامدار دیکتاتور خلق نمی کند. 
سیاست تهی سازی قلمروها از دولت، دسته های مسلح 
می سازد  مسلط  کشور  یک  گوناگون  بخش های  بر  را 
شود.  تقویت  تروریسم  که  می شود  سبب  امر  این  و 
و  بگذارند  کنار  را  چشم پوشی  باید  غربی  کشورهای 
به متحدان شان بگویند که سیاست حمایت از دسته های 
داعش،  مثل،  گروه هایی  کنند.  رها  را  مسلح  افراطی 
القاعده و طالبان، باید شکست بخورند و هر گروهی که 
اصل حاکمیت قانون را پذیرفت، جذب روند های مشروع 
سیاسی شود. صرف با بمباردمان بخش هایی از قلمرو 
سوریه و عراق نمی توان، برای شهروندان کشورهای 

اروپایی امنیت را به ارمغان آورد. 
دنیا باید راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم داشته باشد 
و براساس این راهبرد بر دولت های منطقه فشار آورده 
شود تا سیاست حمایت از دسته های مسلح افراطی را 
کنار بگذارند. گسترش تروریسم پیامد طبیعی حمایت از 
دسته های مسلح افراطی برای سرنگون کردن دولت ها 
است. کشورهای غربی باید برای حل عادالنه معضالتی 
از دوران استعمار به میراث مانده است هم، همت کنند. 
موضوع کردها در ترکیه، معضل اسراییل و فلسطینان 
آسیا،  جنوب  در  ارضی  مناقشات  و  خاورمیانه  در 
استعمار هستند  دوران  از  مانده  میراث  به  بحران های 
این بحران ها  به  برای پاسخ گویی  که دولت های منطقه 
از تقویت تروریسم استفاده می کنند. تالش جهانی برای 
تروریسم  شدن  ضعیف  به  بحران ها،  این  عادالنه  حل 
کمک می کند و جهان را امن می سازد. صرف با بمباران 

نمی توان به معضل تروریسم پایان بخشید. 

صرف با بمباردمان
نمی توان تروریسم را نابود کرد
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جان دادن هفت شهروند افغان در نتیجه سقوط هلیکوپتر در سلواکیا

درخواست فعاالن مدنی برای 
وزیر دفاع 

روند توزیع بیش از دو میلیون جلد کتاب درسی آغاز شد

دوازده تن از سربازان اردوی ملی به شهادت رسیدند

ده قرارداد منظور شد

اعالم  سلواکیا  داخله  وزارت 
قربانیان  از  تن  هفت  که  کرده 
این  شرق  در  هلیکوپتر  یک  سقوط 
این  بوده اند.  افغان  مهاجران  کشور 
هفته گذشته  هلیکوپتر سه شنبه شب 

سقوط کرده بود.
نتیک  ایوان  دویچه وله،  از  نقل  به 
سلواکیا،  داخله  وزارت  سخنگوی 
واقعه  این  قربانیان  که  است  گفته 
پناهجوی  اوکرایینی و هفت  پیلوت 
زن  دو  و  مرد  پنج  شمول  به  افغان 

هستند.
پایتخت  براتیسالوا،  در  نتیک 
ای- »ام.  »هلیکوپتر  گفت:  سلواکیا 
2« که ثبت و راجستر شده اوکرایین 
ارتفاع  در  بد  بود، در شرایط جوی 
سیستم  از  تا  می کرد  پرواز  پایین 

کنترول هوایی فرار کند.«
این هلیکوپتر در 15 کیلومتری مرز 
سقوط  اوکرایین  و  سلواکیا  بین 

معارف  وزارت  کابل:  8صبح، 
 2.2 توزیع  روند  که  کرده  اعالم 
در  که  درسی  کتاب  جلد  میلیون 
رسیده اند،  چاپ  به  داخلی  مطابع 

آغاز شده است.
این روند که روز یکشنبه آغاز شد، 
ابتدایی و  قرار است برای دوره های 
پروان،  والیت های  مکاتب  ثانوی 
کاپیسا، پنجشیر، لغمان، کنر، لوگر، 
کندهار، زابل، پکتیا، میدان وردک، 

بلخ و کابل توزیع شود. 
غالم جیالنی همایون معین تعلیمات 
آغاز  در  معارف  وزارت  عمومی 
درسی  کتاب های  این  توزیع  روند 
چاپ  با  معارف  وزارت  که  گفت 
مطابع  تا  دارد  تالش  کتاب ها  این 
ابراز  او  کند.  تقویت  را  داخلی 
این  آینده  در  که  کرد  امیدواری 
مطابع بتوانند تمام کتاب های درسی 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  جریان  در  که  کرده 
ملی  اردوی  نیروهای  پاک سازی 
خارجی  و  داخلی  تروریستان  علیه 
در مناطق مختلف کشور، دوازده تن 
شهادت  به  ملی  اردوی  سربازان  از 

رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
که این سربازان در جریان یک شبانه 
رسیده اند.  شهادت  به  گذشته  روز 
در  بیشتری  جزییات  دفاع  وزارت 
ارایه  سربازان  این  شهادت  مورد 

نکرده است.
که  می افزاید  وزارت  این  همچنین 
سربازان  عملیات های  نتیجه  در 
شبانه  یک  جریان  در  ملی  اردوی 
تروریستان  از  تعدادی  روز گذشته، 

بیرونی حوزه  مرز  منطقه،  این  کرد. 
محسوب  اروپا  اتحادیه  »شینگن« 

می شود.
جمعه  روز  اوکرایین  مرزی  گارد 
می رسد  نظر  به  که  بود  گفته 
برای  جنایتکاران  توسط  هلیکوپتر 
استفاده  غیرقانونی  مهاجران  انتقال 

می شد.
پناهجو  این در حالیست که هزاران 

را جاپ کنند.
حقمل  محمدکبیر  همین حال،  در 
وزارت  اطالعات  و  نشرات  رییس 
به  اداره  این  که  می گوید  معارف 
کتاب های درسی بیشتری نیاز دارد. 
وی گفت وزارت معارف در چاپ 
بودجه  کمبود  با  درسی  کتاب های 

مواجه است.
وزارت معارف پیش از این قرارداد 

کتاب  جلد  میلیون  بیست  چاپ 
خارجی  کمپنی  سه  با  را  درسی 
رسانده  امضا  به  ویتنامی  و  هندی 
این  که  می گوید  وزارت  این  بود. 
هفت  از  بیش  هزینه  با  کتاب ها 
قرار است  میلیون دالر چاپ شده و 
منتقل  افغانستان  به  ماه دیگر  تا یک 
این کتاب ها شامل دوره های  شوند. 

ابتداییه، متوسطه و ثانوی می  باشند.

اعالم  جمهوری  ریاست  دفتر  کابل:  8صبح، 
کرده که کمیسیون تدارکات ملی در جلسه اخیر 
خود ده قرارداد به ارزش هشت صد و بیست و دو 

میلیون افغانی را منظور کرده است.
خبری  اعالمیه  یک  در  جمهوری  ریاست  دفتر 
پروژه های  به  مربوط  قراردادها  این  می افزاید 
وزارت های  امور،  اداره  مرکزی،  بانک  مختلف 
و  دفاع  عالی،  تحصیالت  عامه،  فواید  زراعت، 

امور داخله است. 
دفتر ریاست جمهوری در اعالمیه خود مدعی شده 
که با ارزیابی و منظور شدن این قراردادها بیش از 
یک صد و چهار میلیون افغانی صرفه جویی شده 

است.
این اداره همچنین می افزاید که در نتیجه جلسات 
به  آغاز  زمان  از  قراردادها  دوباره  بررسی های  و 
فعالیت کمیسیون تدارکات ملی بیش از نه میلیارد 

افغانی صرفه جویی شده است.

تا  خواستند  دولت  از  مدنی  نهادهای  از  شماری 
برای رسیدگی به مشکالت امنیتی به زودی وزیر 

دفاع جدید را به پارلمان معرفی کند.
در  عقرب،   2۴ یکشنبه،  روز  مدنی  فعاالن  این 
چند  که  کابل  شهر  شهید  شاه  منطقه  ویرانه های 
ماه پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و 
گفتند که افزایش ناامنی های اخیر نگرانی مردم را 

چند برابر ساخته است.
بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعاالن مدنی 
دکتورین  در  باید  »دولت  گفت:  می خواند  را 
امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع 
دولت  کند.  معرفی  پارلمان  به  را  کارا  و  توانمند 
با دشمن برخورد کند و گزینش  با قاطعیت  باید 
رهبران  آدرس  از  را  دولتی  های  پست  در  افراد 

قومی انجام ندهد.«
تا  فعاالن مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها 
تامین امنیت و رسیدگی به خواست های شان ادامه 

خواهد داشت.
حکومت  آن  اساس  بر  که  موافقت نامه ای  در 
پست های  کنار  در  آمد،  میان  به  ملی  وحدت 
با  باید  ارتش  ستاد  رییس  و  دفاع  وزیر  دیگر، 
به  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  هردو  موافقت 

مجلس پیشنهاد شوند.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان 
سر  بر  مخالفت  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
ستاد  رییس  و  دفاع  وزیر  عنوان  به  کی  این که 

ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.
بعد از ماه ها رایزنی، اشرف غنی با موافقت عبداهلل 
عبداهلل در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی را به 
آقای  اما  کرد،  معرفی  دفاع  وزارت  نامزد  عنوان 
نمایندگان  اعتماد  رای  که  نشد  موفق  استانکزی 
عنوان  به  تاکنون  او  آورد.  بدست  را  مجلس 

سرپرست وزارت دفاع کار می کند.
معرفی  برای  مدنی  جامعه  نمایندگان  درخواست 
صورت  حالی  در  دفاع  وزارت  جدید  نامزد 
فرمان  نمایندگان  مجلس  شنبه  روز  که  می گیرد 
بودن  استثنا  مورد  در  جمهور  رییس  تقنینی 
اکثریت  با  را  سرپرستی  قانون  از  امنیتی  نهادهای 

آرا رد کرد.
تعدیل  طرح  امسال  جوزای  ماه  در  مجلس  این 
قانون تنظیم سرپرستی را تصویب کرده بود که بر 
اساس آن هیچ کسی نمی تواند در ادارات دولتی 

بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست کار کند.
تابستانی  تعطیالت  در  غنی  اشرف  بعدتر  اما 
و  کرد  صادر  را  تقنینی  فرمان  پارلمان،  اعضای 

نهادهای امنیتی را از این قانون مستثنی قرار داد.

قتل رسیده اند.  به  و خارجی  داخلی 
دقیق  رقم  از  هرچند  وزارت  این 
نداده  جزییاتی  تروریستان  تلفات 
در  عملیات ها  این  که  می گوید  اما 
راه اندازی  کشور  مختلف  مناطق 

شده بود.
داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
تن  سی  از  بیش  شدن  کشته  از  نیز 
از تروریستان در نتیجه عملیات های 
مشترک نیروهای امنیتی کشور خبر 
می گوید  وزارت  این  است.  داده 
در  تروریستان  از  تن  هجده  که 
والیت های  در  که  عملیات هایی 
کندهار،  کندز،  بغالن،  ننگرهار، 
ارزگان و هلمند راه اندازی شده بود 

به قتل رسیده اند.
یک  در  که  افزوده  وزارت  این 

عمدتا از مناطق بحرانی مانند سوریه، 
تا  می کنند  تالش  افغانستان  و  عراق 
به  ترکیه  طریق آب های  از  را  خود 
بالقان  مسیر  سپس  و  یونان  جزایر 
برسانند. با آغاز فصل سرما و توفان، 
دریای  در  بادی  قایق های  با  سفر 
اژه، بین ترکیه و یونان بیش از پیش 
همچنان  و  است  شده  خطرناک 

قربانی می گیرد.

تروریست  سیزده  دیگر  عملیات 
قتل رسیده اند.  به  در والیت پکتیکا 
ساعت  که  می گوید  داخله  وزارت 
یکشنبه،  روز  بامداد  نیم  و  هشت 
گروه  جنگجویان  از  گروهی 
پوسته  چند  بر  طالبان  تروریستی 
در  سرحدی  پولیس  نیروهای 
مرجان  و  مهمان کلی  زیری،  مناطق 
پکتیکا  والیت  وازه خواه  ولسوالی 
نتیجه درگیری  حمله کردند که در 
امنیتی،  نیروهای  و  مهاجمان  میان 
قتل  به  حمله کنندگان  از  تن  سیزده 
که  افزوده  وزارت  این  رسیدند. 
مقداری  مهاجم  تروریستان  نزد  از 
آمده  بدست  نیز  مهمات  و  سالح 

است.
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همچنین 
شبکه  یک  اعضای  بازداشت  از  نیز 
و  تروریستی  حمالت  نفری  هفت 
داده  خبر  قندهار  شهر  در  انفجاری 

است.
اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
تروریستان  که  می گوید  خبر  این 
گروه  به  مربوط  که  شده  بازداشت 
طالبان هستند، مصروف فعالیت های 
علمای  ترور  و  تروریستی  تخریبی، 
والیت  در  قومی  متنفذین  و  دینی 

قندهار بودند.

ACKU
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وزارت صحت:

هشت درصد مردم شکر دارند

رستاخیز رهایی
و فروریزی بت های قومی

که موارد دیابت  مقام های وزارت صحت عامه می گویند 
یا بیماری شکر در میان شهروندان افغانستان به دلیل رو 
کاهش فعالیت های  آوردن بیشتر مردم به زندگی شهری، 
روبه  چاقی،  و  ناسالم  غذاهای  از  استفاده  فزیکی، 
حدود  احتماال  تخمین ها  براساس  و  گذاشته  افزایش 
مبتال  بیماری  این  به  افغانستان  جمعیت  درصد  هشت 

می باشند.
وزارت  مشاوران  از  صدیقی،  قمرالدین  خواجه  کتر  دا
مراسم  در  عقرب،   24 یک شنبه،  روز  عامه،   صحت 
شکر  بیماری  علیه  مبارزه  جهانی  روز  از  گرامیداشت 
در   2012 سال  در  شکر  بیماری  به  مبتالیان  آمار  گفت 
این  اثر  از  تن  هزار  نوزده  که  می دهد  نشان  افغانستان 
گفت: »در سال  بیماری جان باخته اند. آقای صدیقی 
کرد  کار  2005 وزارت صحت عامه وقت روی یک پروژه 

به  کنش  وا در   1394 عقرب   20 مورخ  مدنی  اعتراض 
به شکل  افغانستان  تاریخ  در  بی پیشینه  جنایت  یک 
کابل،  در  بی پیشینه  انسجام  و  نظم  با  اما  خودجوش 
افغانستان  در جامعه ی  مثبت  و  رادیکال  تغییرات  بیانگر 
و مظلومیت  فریاد بی پناهی  تنها  نه  این جنبش  می باشد. 
که  جنایت،  و  جور  قتلگاه  در  شده  ذبح  مسافر  هفت 
فریاد  را  افغانستان  تمامی  مردم  کم شده ی  مترا بغض های 
کرد. تظاهرات اعتراضی 20 عقرب به معنی واقعی حرکت 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  که  است  تاریخی  و  بی پیشینه 
داده  انعکاس  را  ملی  همگرایی  و  همبستگی  افغانستان 
اعتراضی بیست  را رقم زد. جنبش  بزرگ ملی  و رستاخیز 
عقرب از جنبه های مختلف می تواند یک استثنا در تاریخ 

مبارزات مدنی افغانستان به حساب آید.

کار آن  از آن پروژه و  که یک آمار تخمینی و ابتدایی ما 
که حدود نوزده هزار و هفت صد  زمان روی دست داریم 
در  دیابت  اثر  به   2012 در سال  را  تن جان خود  هفتاد  و 
»در  افزود:  هم چنین  وی  داده اند.«  دست  از  افغانستان 
مردم  درصد  هشت  حدود  که  می دهد  نشان  قبلی  آمار 
از  آمار  این  البته  هستند.  مصاب  شکر  به  افغانستان 
با  اعتبار نیست و ما می خواهیم  زیاد قابل  لحاظ عملی 
کرده ایم در سراسر  که تدوین  استفاده از پالیسی جدیدی 
کز ثبت بیماری دیابت را ایجاد بکنیم و با  افغانستان مرا
آمار قابل قبول و علمی به دست  از ثبت موارد،  استفاده 

آوریم.«
کنون  که تا خواجه قمرالدین صدیقی می گوید آمارهایی 
افغانستان  در  شکر  بیماری  به  مبتالیان  تلفات  موارد  از 
گذشته  ماه  که طی شش  نشان می دهد  آمده،  به دست 

بی پیشینگی نوع جنایت
و  افغانستان  در  جنایت  و  قتل  خون بار  تاریخ  وجود  با 
سلسله  یک  کشور،  این  در  مردساالرانه  قبیلوی  فرهنگ 
معیارها و باورهای مذهبی- فرهنگی افغانی، ضمانت های 
محکم و پشتوانه های مقتدر برای مصونیت زنان و اطفال 
کشور می باشد. مطابق  در معادالت نظامی  و جنگی در این 
هدف  افغانستان،  در  جنگی  نانوشته ی  مقررات  و  اصول 
قراردادن زنان و اطفال، نشانه ی ضعف، بربریت و توحش 
به حساب آمده بنا این دو قشر جامعه در هر شرایط، حتا 
منظر،  این  از  حدودی  تا  طالبانی،  سیاه  رژیم  دوران  در 
هدف  جهت  این  از  بودند.  برخوردار  مصونیت هایی  از 
قراردادن مردم ملکی به خصوص زنان و اطفال، اختطاف 
گردن بریدن آنان بر مبنای قومیت، نه تنها  و بعد هم ذبح و 
روشن  مصداق های  که  دارد  مغایرت  اسالمی  فرهنگ  با 
از نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. براساس قوانین 
نسل کشی  روم،  اساس نامه  براساس  و مشخصا  بین المللی 
عبارت است از انجام عملکردهای هدفمند، منجمله قتل 
و آسیب رساندن جدی به سالمت جسمی  و روانی، برای 
گروه ملی، ایتنیکی،  از بین بردن تمام و یا بخشی از یک 
مذهبی و نژادی؛ و جنایت علیه بشریت عبارت از هدف 
قراردادن افراد ملکی و ارتکاب جنایت های منجمله قتل 

و شکنجه می باشد. 

بیشتر از سه هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
گفت در صورتی که افراد مبتال به بیماری شکر نسبت  او 
ممکن  کنند،  بی توجهی  خود  ک  خورا و  تداوی  به 
آقای  شوند.  مبتال  نیز  دیگر  ک  خطرنا بیماری های  به 
صدیقی می گوید: »بیماری دیابت به اصطالح عامه مادر 
مبتال  دیابت  بیماری  به  که  فردی  است.  دیگر  امراض 
بلندخون،  فشار  امراض  به  که  دارد  را  این  زمینه  است، 
مصاب  دیگر  بیماری های  برخی  و  روده  سرطان  قلبی، 
شود. خود بیماری دیابت هم در درازمدت می تواند تمام 

اعضای بدن انسان را مورد حمله قرار بدهد.«
کسانی که سن شان  کرد  کید  خواجه قمرالدین صدیقی تا
سه  یا  سال  یک  هر  حتما  می رود،  باال  به  سال  چهل  از 
مبتال  تا  کنند  آزمایش  را  خود  خون  باید  میان  در  سال 
بیماری  اول  نوع  که  افزود  او  نشوند.  دیابت  بیماری  به 

بنابراین، روند اختطاف و ره گیری مسافرین و افراد ملکی، 
به شمول زنان و اطفال بر مبنای قومیت، جدای از این که 
انجام  استخباراتی  و  سیاسی  شوم  اهداف  کدام  براساس 
غیراسالمی  و  غیرانسانی،  عمل  خود  نفس  در  می شود، 
بشریت  علیه  جنایت  و  نسل کشی  از  بارزی  مصدق های 
بریدن  سر  بعد  و  اختطاف  که  است  منظر  این  از  است. 
بیدار  وجدان های  و  ضمیر  اطفال  و  زنان  ملکی،  افراد 
علیه  جدی  کنش  وا به  وادار  را  افغانستان  مردم  انسانی  و 
افغانستان  و مردم  نموده  نوع جنایت های ضد بشری  این 
یک صدا انزجار و نفرت شان را از این عملکرد وحشیانه ی 

کردند.  بی پیشینه فریاد 
شکستن حصارهای قومیت 

و  مدنی  جنبش  و  اعتراضی  حرکت  آنچه  همه  از  قبل 
دادخواهانه ی بیستم عقرب را از حرکت های مشابه دیگر 
حرکت  این  خودجوشانه ی  جنبه های  می سازد،  متمایز 
و  مرجع  هیچ  سوی  از  حرکت  این  شک  بدون  است. 
اقشار  بلکه  نشد،  برنامه  ریزی  و  مدیریت  سیاسی  حزب 
تحصیل کرده  و  جدید  نسل  به خصوص  مردم،  مختلف 
افغانستان، به صورت خودجوش این حرکت را راه اندازی 
یکی  که  کرد  اذعان  می توان  یقین  به  کردند.  مدیریت  و 
رهبران  دخالت  عدم  حرکت،  این  مثبت  جنبه های  از 
سیاسی شان  اهداف  به خاطر  کثرا  ا که  قومی،  سیاسی- 
حرکت ها  نوع  این  قومی  به  جنبه های  می کنند  تالش 
بدهند، بوده و به همین جهت، در این حرکت خودجوش 
کابل بدون در نظرداشت دین،  مردمی  همه ی شهروندان 
همه  از  و  کردند.  ک  اشترا خالصانه  قومیت،  و  مذهب 
حرکت  روز  عین  در  و  همزمان  زابل  مردم  این که  مهم تر 
بریدن  گردن  و  شهادت  برابر  در  را  مدنی شان  و  اعتراضی 
که خود نشانه ای از یک  کردند  هفت هموطن شان برگزار 

حرکت استثنایی در تاریخ افغانستان است. 
داعش  عنوان  را  جنایت  این  عاملین  این که  از  جدای 
که این هفت  بدهیم یا طالب، آنچه واضح است این است 
آدم ربایی،  جریان  از  سلسله ای  به  و  قومیت  جرم  به  نفر 
راه  مسیر  از  قوم،  یک  ملکی  شهروندان  اختطاف  و  قتل 

کاهش فعالیت  با  ارثی است و نوع دوم و سوم آن  شکر 
به گفته  دارد.  مستقیم  رابطه  چاقی  و  پرخوری  فزیکی، 
زودی  به  شکر  بیماری  دوم  نوع  عالیم  صدیقی،  آقای 
معلوم نمی شود و این بیماری ممکن است ده تا بیست 

سال قبل در یک شخص وجود داشته باشد.
کنترول  کتر فهیم پیغام، رییس بخش  در همین حال، دا
به  نسبت  عامه،  صحت  وزارت  در  غیرساری  امراض 
گسترش بیماری شکر در افغانستان هشدار داده می گوید 
کاهش فعالیت های  که عالقه مندی مردم به شهرنشینی، 
رفت و آمد،  در  نقلیه  از وسایط  استفاده  به  ویژه  و  فزیکی 
استفاده از غذاهای ناسالم در افغانستان ابتال به بیماری 
گفت: »فکتورهای  شکر را افزایش می دهد. آقای پیغام 
دارند،  تمام جهان وجود  در  و  ما  که در جامعه  خطری 
طوری که  است.  افزایش  روبه  جهان  در  مشکل  این 
در  ارقام  قسم  همین  است،  افزایش  روبه  جهانی  ارقام 

افغانستان هم روبه افزایش است.« 
سازمان  دفتر  سرپرست  شانکتی،  ایمان  کتر  دا هم چنین 
گرامیداشت  مراسم  در  افغانستان،  در  جهان  صحی 
که  گفت  شکر  بیماری  علیه  مبارزه  جهانی  روز  از 
که رقم مبتالیان به بیماری شکر  ارزیابی ها نشان می دهد 
خواهد  جهان  در  نفر  میلیون  شش صد  به   2035 سال  تا 
نفر  میلیون  پنج  ساالنه  که  افزود  شانکتی  خانم  رسید. 
به دلیل ابتال به بیماری شکر جان های خود را از دست 
در  جهان  صحی  سازمان  دفتر  سرپرست  می دهند. 
افغانستان می گوید: »تا سال 2035 از هر دوازده نفر یک 
که از هردو نفر مبتال به این  نفر به دیابت مبتال خواهد شد 
که دیابت دارد.  نفرشان خواهد دانست  بیماری، یک 
دیابت جان های  به  ابتال  به دلیل  نفر  میلیون  پنج  ساالنه 
خود را از دست خواهند داد؛ یعنی در هر هفت ثانیه یک 
بیماری  این  تداوی  برای  صحی  مصارف  ساالنه  نفر. 

تقریبا به شش صد میلیارد دالر در سال خواهد رسید.«
می گویند  عامه  صحت  وزارت  مقام های  این حال،  با 
بیماری  تداوی  و  کنترول  برای  جدیدی  برنامه های  که 
گرفته شده است.  شکر در سراسر افغانستان روی دست 
به گفته ی آنان، ایجاد یک یا چند بستر در هر مرکز صحی 

گاهی مردم از جمله این برنامه هاست. و بلندبردن آ
که بیماری شکر در درازمدت می تواند  کتران می گویند  دا
باعث تخریب قلب، رگ های خون، چشم ها و اعصاب 
به  ابتال  خطر  دیابت  بیماری  هم چنین  شود.  انسان 

بیماری های قلبی و شوک را بیشتر می سازد.

ممکن  شکل  وحشیانه ترین  به  بعد  و  شدند  اختطاف 
که اینان هزاره بودند و از  گردیدند. واقعیت اینست  ذبح 
مناطق پشتون نشین اختطاف شدند و از سوی تروریستان 
در مناطق پشتون نشین برای چند ماه نگهداری و بعد هم 

به شهادت رسیدند. 
افغانستان  اجتماعی  ساختار  نظرداشت  در  با  اصوال، 
عمل  این  کشور،  این  قومی  در  جنگ های  پیشینه ی  و 
هم  یا  و  قومی   نفرت  و  جنگ  می بایست  وحشیانه 
کنش های انتقام جویانه را در پی می داشت، اما از یکسو  وا
گاه مردم هزاره با رویکرد معقول و سنجیده  نسل جدید و آ
وقوع  از  گرفته  دست  در  را  عمل  ابتکار  که  کردند  تالش 
کنند و از سویی هم نسل  جنگ و نفرت قومی  جلوگیری 
گاه و روشن سایر اقوام با سهم گیری فعاالنه شان در حرکت  آ
انجام  بربریت  و  وحشت  از  انزجارشان  اعالم  و  اعتراضی 
هم  چنین  و  سرزمین  این  بی گناه  شهروندان  برابر  در  شده 
دیگر  شهرهای  در  مستقالنه  اعتراضی  تظاهرات  برپایی 
افغانستان و اعالم همدردی و غم شریکی با خانواده های 
عملکردهای  و  تروریست ها  که  دادند  نشان  قربانیان، 
شده  افغانستان  در  ملی  نفاق  باعث  تنها  نه  تروریستی 
در  ملی  همگرایی  و  همبستگی  باعث  بلکه  نمی تواند 

افغانستان خواهد شد. 
مردم  شعار  این  که  شود  گفته  گر  ا نباشد  اغرق آمیز  شاید 
بارز  نشانه های  از  یکی  هزاره ام«  پشتون  »من  جالل آباد 
قومیت  حصار  در  گیرمانده  ذهنیت  چنبره ی  از  رهایی 
را  مدنی  بزرگ  جنبش  این  نمی توان  شک  بدون  باشد. 
این جنبش  فروکاست، چون در  و پشتون  به دو قوم هزاره 
اعتراضی همه شهروندان افغانستان متعلق به اقوام، ادیان 
کنار هم  کشور سهم داشتند و همه در  و مذاهب مختلف 
امر چنین  واقعیت  اما  اعتراض سر دادند؛  فریاد  یک صدا 
بشری  ضد  جنایت  این  و  انسانی  تراژدی  این  که  بود 
به صورت باالقوه دو قوم هزاره و پشتون را در رویارویی هم 
نیروهای  منطقی  رویکرد  با  خوشبختانه  که  بود  داده  قرار 
گاه مردم افغانستان این تهدید به یک فرصت استثنایی  آ

برای همگرایی ملی تبدیل شد.

ACKU
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پاریس
کشتار ۲۳ عقرب در پاریس، فرانسوی ها نیز می توانند باور  پس از 
گروه هایی تروریستی   کشتار وحشیانه  کسی حاال از  که هیچ  کنند 
کنون هیچ دولت غربی با سازوبرگ  چون داعش در امان نیست. ا
حمالت  از  جلوگیری  به  قادر  نیز  وسیع  استخباراتی  نظامی  و 
به خصوص،  نیستند.  داعش  و  القاعده  گروه های  تروریستی 
و  کرده  رادیکال  نیز  را  غربی  شهروندان  که  قادر اند  گروه ها  این 
کنون  آن ها را آماده حمالت انتحاری و تروریستی بسازند. همین ا
سوریه  در  فرانسوی  سفید  و  مسلمان تبار  شهروندان  از  تن  ده ها 
مشغول جنگ برای داعش اند و برخی از آنان دوباره به فرانسه 

بازگشته اند.
تروریستی  حادثه  چنین  فرانسه  در  بار  دومین  برای  امسال 
به  وابسته  افراد  امسال  جنوری  در  می افتد.  اتفاق  تکان دهنده 
کاریکاتور چارلی ابدو حمله بردند. بدون  القاعده به دفتر مجله 
گستردگی عملیات  شک حادثه جمعه شب پاریس، با توجه به 
تروریستی و تلفات انسانی ناشی از آن، پیامد های فراتر از رویداد 
اروپایی  پاریس و شهرهای  که  ابدو دارد. تصور می شود  چارلی 
به  بود.  خواهند  مشابه  تروریستی  حمالت  شاهد  بازهم  دیگر 
که علی رغم تالش  که القاعده و داعش نشان داده اند   خصوص 
حمالت  سازمان دهی  به  قادر  غربی،  استخباراتی  سازمان های 

تروریستی در اروپا هستند.
از  ناشی  بیشتر  حادثه  این  که  دارند  باور  تحلیلگران  برخی 
است.  شده  وارد  داعش  گروه  باالی  که  است  اخیری  ضربات 
وارد شدن روسیه در نبرد علیه داعش هرچند به صورت اساسی 
کشتار پاریس  معادله جنگ در سوریه را تغییر نداده است، ولی 
نظامی   عملیات  تشدید  بیشتر  تروریستی  حمالت  احتمال  و 
به خصوص  اولویت اصلی دولت های غربی،  به  را  علیه داعش 
که دولت آن به شدت زخم خورده و به خاطر ناتوانی در  فرانسه 
گستردگی و مرگباری تحقیر شده،  پیشگیری از حمله ای به چنین 

کرد. تبدیل خواهد 
طیاره  انفجار  از  پس  را  خود  حمالت  روسیه  حاضر،  حال  در 
در  داعش  بمب گذاری  احتمال  و  میتروجیت  روسی  مسافربری 
وفادار  نیروهای  همین  برای  و  کرده  تشدید  گروه  این  علیه  آن، 
گروه  این  برابر  در  محدودی  هرچند  پیروزی های  اسد  بشار  به 
که استراتژی پشتیبانی هوایی از  به دست آورده اند. واضح است 
سوی  از  ویژه  نیروهای  اعزام  و  القاعده،  و  داعش  ضد  نیروهای 
کشورهایی مانند ایاالت متحده تا هنوز از قدرت داعش نکاسته 
پاریس،  به  گروه  این  تروریستی  حمله  از  پس  احتماال  و  است 
استراتژی  گرفتن  دست  روی  حتا  یا  و  کارساز  حمالت  تشدید 
می آید.  به نظر  گزیر  نا غرب  رهبری  به  ایتالف  برای  متفاوت تر 
نسبت  انگلیسی  و  فرانسوی  چپ  جناح  در  برخی  که  هرچند 
غربی  تهاجمی  نظامی  دولت های  و  احساسی  کنش های  وا به 
هشدار می دهند ولی با توجه به تجربه عراق، فرستادن نیروهای 
کشور فرانسه به سوریه بعید به نظر می آید. گسترده نظامی  از سوی 

وزیران  ک  اشترا به  ویانا  نشست  به  زیادی  امید  در حال حاضر 
عربستان  ایران،  روسیه،  سوریه،  امریکا،  کشور های  خارجه 
کشور های  تا  دارد  وجود  دیگر  کشور  چند  و  ترکیه  سعودی، 
ذیدخل روی راه حلی برای بحران سوریه به توافق برسند. بدون 
دولت  رییس  اسد،  بشار  سرنوشت  گفتگوها  محور  در  شک، 
گذاشتن  کنار  کنون تمایلی به  که ا سوریه، قرار دارد. بعید است 
کشور های غربی وجود داشته  کوتاه مدت در میان  بشار اسد در 
کشور های عربی و ترکیه خواستار رفتن بی قید و شرط  باشد. تنها 
گر سوریه به دست  که ا اسد از قدرت هستند. آن ها ابایی ندارند 
اولویت  چون  بیفتد.  داعش  جنس  از  مذهبی  تندرو  گروه های 
سرکار  واسطه  به  ایران  قدرت  تضعیف  و  اسد  رفتن  کنار  آن ها 
آمدن یک دولت سنی مذهب نزدیک دولت های عربی و ترکیه 

است، و نه چیز دیگر.
فرصتی برای افغانستان

گروه های  خطر  باید  که  داد  نشان  پاریس  تروریستی  حادثه 
گرفت. از سوی دیگر، تفکیک  تروریستی مانند داعش را جدی 
مرگبار  تهدید های  ختم  به  کمکی  تروریستی  گروه های  میان 
گر داعش در سوریه شکست داده شود  گروه های مذکور نمی کند. ا
کستانی و افغان، و افراطیون آسیای میانه  ولی توجهی به طالبان پا

نگردد، مبارزه با تروریسم معنایی ندارد. 
گروه های افراطی اسالمی  توجهی شود، القاعده در  گر به تاریخ  ا
و  گرفت،  شکل  شوروی  علیه  افغانستان  جنگ  سال های  دل 
داعش از درون القاعده در جریان اشغال عراق برخاست و نمو 
اشغال  از  پس  نیز  دیگر  مشابه  گروه های  ترتیب،  همین  به  کرد. 
که وقتی دولتی در  عراق به وجود آمدند. فراتر از آن نباید از یاد برد 
ک خود  کنترول بخش هایی از خا خاورمیانه سقوط می کند و یا 
و ضعف دولت های  هرج و مرج  اصلی  نفع  از دست می دهد،  را 
می برند.  داعش  و  القاعده  مانند  تروریستی  گروه های  را  منطقه 
که دولت های منطقه یا به بیان دیگر متحدان منطقه ای  به ویژه 
گسترش دامنه نفوذ خود در  گروه ها برای رقابت و  غرب، از این 

منطقه نیز استفاده می کنند.
افغانستان باید موضوع داعش و طالب را به صورت هوشیارانه به 
کند. شکی نیست  یک آجندای بین المللی و منطقه ای تبدیل 
گر قدرت های غربی و  که توجهات بیشتر متوجه سوریه است و ا
سایر  به  توجهی  احتماال  برسند  توافق  به  سوریه  روی  منطقه ای 
گروه های تروریستی مانند طالبان نکنند. ولی واقعیت این است 
کشور های  کستانی و افغان به عنوان نیروهای نیابتی  که طالبان پا
قدرتمند منطقه بخشی از یک شبکه بین المللی ترور هستند. این 
که فعال خود را در خدمت دولت های منطقه ای  گروه ها هر چند 
آجندای  ولی  داده اند،  قرار  سعودی  عربستان  و  کستان  پا مانند 
یا دچار  و  کشور های ضعیف  پایگاه در داخل  ایجاد  دیگر شان 
پیروزی  آن ها  است.  غربی  شهرهای  به  حمله  و  داخلی  جنگ 
خود را در راه اندازی حمالت تروریستی و انتحاری در پایتخت 

کشور های غربی می بینند.
گروه های تروریستی نسبت به امنیت روسیه و آسیای میانه،  خطر 
بردن  بین  از  در  افغانستان  حکومت  ناتوانی  به  توجه  با  به ویژه 
ک خود، جدی تر شده و دولت های مذکور به طور  داعش در خا
گردیده اند. قبال  کشور های غربی علیه داعش  بالفعل وارد ایتالف 
گروه های تروریستی دیگر بیشتر مشکل امنیتی غرب،  القاعده و 
به ویژه ایاالت متحده در چند سال نخست پس از یازده سپتامبر، 
تلقی می گردید و روس ها و چینی ها عالقه جدی و عملی به دفع 
برای  شرایط  کنون  ا نمی دادند.  نشان  خود  از  مذکور  تهدید های 

کشور تغییر خورده است. این دو 
در  موفقی  دیپلوماسی  گر  ا فعلی  شرایط  به  باتوجه  افغانستان 
گذشته در موقعیت بهتری برای  گیرد، به مراتب نسبت به  پیش 
جلب توافق منطقه ای روی مبارزه با داعش و طالبان قرار دارد. 
که  است  این  افغانستان  سیاسی  طبقه  و  حکومت  مشکل  طبعا 
از استراتژی ایاالت  که داعش و طالبان بخشی  آن ها باور دارند 
که این تیوری  متحده برای ضربه زدن به روسیه است. هرچقدر 
تا  کرزی  حامد  دفتر  از  ولی  می آید،  نظر  به  احمقانه  ظاهر  در 
فیسبوک  صفحات  و  دولتی  مقامات  خصوصی  صحبت های 
این  به  آن ها  که  می آید  بر  چنین  سیاسی  تحلیلگران  از  بسیاری 
را  طالبان  و  داعش  علیه  غرب  مبارزه  و  دارند  باور  جدا  تیوری 
است  دشوار  صورت  این  در  نمی دانند.  بیش  سازیی  صحنه 
تروریسم  ایتالف علیه  از  افغانستان در حالی خود را عضوی  که 
را  تروریسم  با  مبارزه  کل  آن  سیاسی  عمده  چهره های  که  بداند 
که ظاهرا افغانستان قربانی این  توطیه غربی علیه روسیه می دانند 

بازی بزرگ است.

لزوم نکوهش خوانش 
افراطی از اسالم

 سلیم آزاد

 فردوس 

زیر سایه وحشت ترور 

گسترده در  حمله های تروریستی پاریس با نکوهش 
کاربران  شبکه های اجتماعی مواجه شد. بسیاری از 
افغان شبکه های اجتماعی همدردی خود را با مردم 
کاربران بنیادگرا ی  کردند. اما برخی از  فرانسه اعالم 
شبکه های اجتماعی، ابراز همدردی وطن داران شان 
و  تروریستی  حادثه  کردند.آنان  نکوهش  را 
فرانسه  سیاست های  معلول  را  پاریس  ک  وحشتنا
که مورد حمله  که حق پاریس بود  دانستند و نوشتند 
و تصور  توهم شده اند  گیرد. عده ای هم دچار  قرار 
دین  بدنام سازی  برای  را  داعش  غرب  که  می کنند 
آورده است و این پدیده هنوزهم در  اسالم به وجود 

کنترول غرب است. 
هیچ  پاریس،  تروریستی  حادثه  نکردن  نکوهش 
را  وجدانی  هر  حادثه  این  ندارد.  اخالقی  توجیه 
کدام  معلول  پاریس  حادثه  این که  می دهد.  تکان 
نکوهش  اما  است،  قضیه  بعد  یک  است،  عوامل 
وجدان  هیچ  که  است  مساله ای  جنایت  یک 
نشدن  محکوم  نمی تواند.  کرده  فرار  آن  از  بیداری 
کاربران  سوی  از  افغانستان  در  مشابه  حوادث 
فرانسوی زبان شبکه های اجتماعی هم، دلیل موجه 

برای فرار از نکوهش حادثه ی پاریس نیست. 
که بیشتر از همه سنگ دین داری را به سینه  آنانی 
تروریستی  حادثه ی  نکوهش  در  باید  می زنند، 
دینی  نام  به  حادثه  این  شوند.  پیش قدم  پاریس، 
سینه  به  را  سنگش  آنان  که  است  گرفته  صورت 
پاریس،  تروریستی  حادثه  تردید،  بدون  می زنند. 
جریانات  اجتماعی  مشروعیت  تقویت  به  منجر 
اسالم هراس در غرب خواهد شد. احتمال آن وجود 
که در روزهای آینده، صنعت اسالم هراسی در  دارد 
که احساسات  کند   غرب فعال شود و حوادثی خلق 
کدام  کند، اما هیچ  توده های مسلمان را جریحه دار 
کسی  این احتماالت نمی تواند از مسوولیت اخالقی 

ک پاریس بکاهد. در نکوهش رویداد وحشتنا

کسی می تواند تحلیل خودش را از عوامل رویداد  هر 
تروریستی  نکوهش حادثه  اما  باشد،  داشته  پاریس 
یک  موضع گیری،  نوع  هر  از  نظر  صرف  شهر،  این 
که  وظیفه اخالقی و انسانی است. موضوع دیگری 
کسی که خودش  که هر  خیلی مهم است این است 
را شهروند مسوول می داند باید موضع خودش را در 
کند. خوانشی  برابر خوانش رادیکال از اسالم روشن 
پی  در  و  می  داند  فضیلت  را  نامسلمانان  کشتن  که 

امارت طلبی و خالفت خواهی است.
مسوول  مسلمانان  همه  که  می پذیرند  همه  را  این 
جنایات  دیگر  و  پاریس  تروریستی  جنایت 
همه  که  طوری  همان  نیستند،  هراس افگنانه 
چپی های عالم، در قبال جنایات استالین مسوولیت 
و  داعشی  خوانش  در  اسالم  فروکاستن  ندارند. 
منطقی  هیچ  است.  بی انصافی  هم،  طالبانی 
رسانه های  از  بسیاری  نمی پذیرد.  را  چیزی  چنین 
اسالم هراسان  مدعیات  هم،  غربی  پرمخاطب 
کاذب  را  آن  و  ندارند  قبول  را  امریکایی  و  اروپایی 
که  افغانستان  در  مسوول  شهروند  هر  اما  می دانند. 

نسبت  باید  است،  تروریستی  جریانات  قربانی 
کند.  خودش را با خوانش افراطی از اسالم روشن 

خوانش  کنند.  نکوهش  را  خوانش  این  باید  همه 
که  اسالم  از  خالفت طلب  و  امارت خواه  افراطی 
قربانی  بیشتر  می داند،  فضیلت  را  نامسلمانان  قتل 
آن  جمعیت  بیشتر  که  می گیرد  کشورهایی  از  را 
گروه ها،  همین  جنگ  افغانستان  در  مسلمان اند. 
طالبان  جنگ  است.  کرده  بیشتر  را  مهاجرت ها 
افغانستان  که  شد  سبب  بیرونی شان  متحدان  و 
را  سرمایه گذاری  و  بازسازی  بزرگ  فرصت های 
که  است  آسیبی  بزرگ ترین  این  بدهد.  دست  از 
گزارش های  کرده اند.  وارد  افغانستان  به  طالبان 
که ساالنه هزاران  سازمان ملل متحد نشان می  دهد 
گروه های افراطی  انسان، در حمالت طالبان و دیگر 
کشتارهم خوانشی از دین  کشته می شوند. توجیه این 
امارت،  برپایی  به  مکلف  را  دین دار  هر  که  است 
و  اسلحه  گرفتن  دست  به  شخص،  یک  به  بیعت 
که  نیست  تردیدی  این  در  می داند.  مخالفان  ترور 
به  رسیدن  برای  بنیادگرایان  از  دولت ها  از  برخی 
می کنند،  استفاده  سیاسی شان،  و  امنیتی  اهداف 
از  بنیادگرایان  که  است  این  دیگر  تلخ  واقعیت  اما 
کشورهای مسلمان نشین از جمله  شهرها و روستاهای 
برای  کشورها  این  در  و  ما سربازگیری می کنند  کشور 

خودشان حمایت اجتماعی دست وپا می کنند. 
گروه ها  که ریشه های افکار این  بنابراین الزم است 
با معتقدات جمیع  آن  و نسبت  و ربط  کاویده شود 
کشورهای مسلمان،  مردم مسلمان افغانستان و دیگر 
ریشه های  خشکاندن  برای  و  شود  سنجیده 
گروه های تروریستی، تدابیری  مشروعیت اجتماعی 
را  چیز  همه  که  نمی شود  طور  این  شود.  اندیشیده 
کنیم. هیچ  فرار  تحلیل  از  و  بدهیم  بیرون  به  حواله 
چیز  همه  که  کند  ادعا  کسی  که  نیست  منطقی 
نخبگان  و  است  کشور  چند  پرداخته  و  ساخته 

این ها  ندارند.  مسوولیتی  مسلمان نشین،  کشورهای 
جوامع  همه  باید  است.  اثبات  غیرقابل  مدعیات 
و  افراطی  با خوانش  را  ربط ونسبت خود  مسلمان، 
زمانی که  تا  بسازند.  روشن  اسالم  از  خالفت طلب 
بسیج  افراطی  گروه های  علیه  مسلمان،  توده های 
کشانده  حاشیه  به  افراط گرایان  خوانش  و  نشوند 
رونق  از  غرب  در  اسالم هراسی  صنعت  نشود، 

نمی ماند.
تقابل  وارد  با تمدن غرب  تنها  افراط گرایان مسلمان 
بسیار  داخلی  جنگ  یک  آنان  نشده اند،  خونین 
نیز  اسالم  تمدن  حوزه  در  را  ک  وحشتنا و  ویرانگر 
فرقه ای  کشتارهای  و  جنگ ها  آورده اند.  به وجود 
کشورهای خاورمیانه، این مدعا را ثابت می کند.  در 
تشیع،  تصوف،  با  سلفی  خشونت طلب  گروه های 
برساخته اند  مسلمانان  که  فلسفه ای  و  کالم  علم 
می  برند،  نام  اسالم  تمدن  افتخار  به عنوان  آن  از  و 
همه  که  می کند  ایجاب  بنابراین  دارند.  دشمنی 
را  اسالم  دین  از  افراطی  خوانش  مسلمان  جوامع 

کنند. نکوهش 
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آنچه انتظار می رفت مردم شاهد عکس آن هستند. 
پس پر شدن خال های ناشی از دگرگونی های یاد شده 
یک  به  پسین  سال های  طی  سرمایه گذاری  عرصه  در 
اقتصادی  عرصه  در  شده  حساب  و  نیرومند  جهش 
به سوی  از وضعیت موجود  را  افغانستان  تا  دارد،  نیاز 
است،  افغان ها  همه  خواست  که  مطلوب  وضعیت 
بکشاند. پس در این برهه ی حساس که اقتصاد شکننده 
کشور تهدید جدی بر توسعه اقتصادی شمرده می شود، 
حکومت مکلف است که از شعار های خود بکاهد و 
با اراده ی استوار در عرصه عمل دست به کار شود، تا 
با توسعه سرمایه  گذاری ها و بهبود فضای آن، کشور از 
این وضعیت بدرآید و به سوی یک افغانستان شکوفا 
در  آیسا  یادشده  تهدیدات  نظرداشت  با  بردارد.  گام 
حال حاضر به تنهایی نمی تواند که جلو چنین تهدید ها 
را بگیرد. پس طرح برنامه هایی میان مدت و دراز مدت 
این اداره سخت نیازمند پشتیبانی حکومت وحدت ملی 

می باشد. 
از این رو تالش شود تا این اداره با برنامه ها و ابتکارات 
سرعت  را  سرمایه گذاری ها  روند  زمینه،  این  در  تازه 
پالیسی ها  و  کارویژه ها  کدام  با  راستی  به  اما  بخشد. 
این  نظرداشت  با  گرفت،  را  تهدید ها  جلو  می توان 
در  سرمایه گذاری  وضعیت  از  که  ارزیابی  و  اصل 
نگرفتن  جدی  است،  شده  آیسا  فعالیت های  و  کشور 
تهدید های یاد شده وضعیت را در سال های آینده بدتر 
برای برون رفت  خواهد کرد. پس پرسش های اساسی 
وضعیت  تا  کرد  باید  چه  کدام ها اند.  وضعیت  این  از 
برای  کارویژه ها  کدام  شود؟  بهتر  سرمایه گذاری 
توسعه سرمایه گذاری در کشور های روبه توسعه ی مثل 
افغانستان بهتر است؟ آیا با کاهش کمک های خارجی 
دست  این  از  و  شد؟  خواهد  بدتر  افغانستان  وضعیت 
به ویژه  شهروندان  بیشتر  ذهن  که  دیگری  پرسش های 
بهره گیری  با  است.  ساخته  مغشوش  را  سرمایه گذاران 
از تجربه برخی کشور های رو به توسعه و واقعیت های 
چند  وضعیت  این  از  برون رفت  برای  کشور  کنونی 
کارویژه را این گونه مطرح می سازم که کاربرد آن در 
سیاست های اقتصادی دولت عاری از مفاد نخواهد بود: 
- حمایت گرایی؛ حمایت گرایی به شیوه های گوناگون 
تعرفه های  وضع  آن  شکل  ساده ترین  می شود،  اجرا 
گمرکی بر کاال های وارداتی است که بیشتر کشور های 
اروپایی با وجود توصیه سیاست های تجارت باز برای 
حمایت از صنایع تولیدی شان آن را پیشه کرده اند. اما 
برای  سب سایدی ها  از  بهره گیری  به  مشروط  امر  این 
صنایع تولیدی و زراعتی و دیگر بخش های تولیدی از 
سوی دولت است که در گذشته کم تر به آن پرداخته 

شده است. 
خارجی  کاال های  واردات  برای  سهمیه بندی  وضع 
برای  که  است  حمایوی  سیاست  از  دیگر  بخشی  نیز 
اتخاذ  دولت ها  سوی  از  داخلی  تولیدات  پشتیبانی 
داخلی  ساخت  کاال های  برای  ایمنی  شرایط  می شود. 
حمایت های  از  تولید،  مناسب  محیط  فراهم سازی  و 
هرچند  می روند.  شمار  به  راستا  این  در  غیرتعرفه ای 
این  نیم بند  به گونه ی  مدت  این  در  افغانستان  دولت 
کنونی  وضعیت  اما  است،  کرده  پیشه  را  سیاست ها 
جدی  به گونه  سیاست ها  این  که  است  آن  بیانگر 
با وجود ترویج  نشده اند. کشور های صنعتی  پی گیری 
جهانی شدن تجارت این سیاست ها را برای پشتیبانی از 
تولیدات داخلی شان به کار گرفته اند. به گفته ی آکسفام 
سیاست های  اتخاذ  به دلیل  توسعه  حال  در  کشور های 
حمایوی کشور های توسعه یافته، همه ساله بیش از ۱۰۰ 

میلیارد دالر زیان می کنند.
پر  و  سرمایه گذاران  مصونیت  به  دادن  اولویت   -
باید  خصوصی  سکتور  و  دولت  میان  شکاف  نمودن 
سال های  طی  گیرد.  قرار  دولت  برنامه های  صدر  در 
در  اقتصادی  سیاسی  وضعیت  شدن  بدتر  با  و  گذشته 
کشور سرمایه گذاران نسبت به بهبود وضعیت و ثبات 
از  برخی  نشدن  عملی  که  بی اعتبار شده اند  در کشور 
شدت  را  وضعیت  این  آن ها  قبال  در  دولت  تعهدات 
شکاف  ایجاد  سبب  چالش  این  که  جایی  تا  بخشید 
میان فعاالن سکتور خصوصی و دولت گردیده است. 
برای پرساختن این خال دولت مکلف است به آنچه که 
این خال در  غیر آن  وعده کرده است عمل کند، در 

حال گسترش و برآیند آن خطر ساز خواهد بود.
شدن  صنعتی  واردات؛  جایگزینی  سیاست  طرح   -

این کار شیوه  از  واردات، هدف  بر جایگزینی  متکی 
این است که تولیدات صنعتی در کشور های در حال 
واردات  جایگزینی  برنامه های  شود.  تقویت  توسعه 
سطح  از:  عبارتند  که  هستند  اصلی  جز  دو  شامل 
باالی سرمایه گذاری دولت و برقراری موانع تعرفه ای 
برنامه در دراز مدت  این  نوپا.  از صنایع  برای حفاظت 
می تواند  حکومت  که  است  راه هایی  از  دیگر  یکی 
کند.  حمایت  را  داخلی  تولیدات  آن  از  بهره گیری  با 
در این راستا اما باید خیلی حساس حرکت کرد، زیرا 
داده  نشان  توسعه  روبه  کشور های  از  برخی  تجربه ی 
تنها کارایی  نه  این سیاست در برخی موارد  است که 
چندانی در خودکفایی چنین کشور ها نداشته است بلکه 
وابستگی آن ها را چندین برابر افزایش داده است. یعنی 
واردات  سیاست  جایگزینی  برای  کارویژه  مهم ترین 
واردات  برای  سهمیه بندی  داخلی،  بازار های  ایجاد 
کاال های خارجی که در داخل تولید می شوند و وضع 
تعرفه های گمرکی بر چنین کاال ها می تواند کارایی آن 
دوا  را  دردی  سیاست  این  آن  غیر  در  سازد،  بیشتر  را 
نخواهد کرد چنانکه تجربه چند سال پسین این مساله 

را ثابت ساخته است. 
رشد  برای  می تواند  نیز  کارویژه  این  منطقه گرایی؛   -
به  رو  کشور های  اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذاری 
توسعه کارایی خوبی داشته باشد، اما مشروط بر این که 
کشور های  تولیدی  مزیت  و  توانایی  از  شناسایی  با 
هم  سویی  از  شوند.  بخش بندی  کاال ها  تولید  منطقه، 
ایجاد هماهنگی بیشتر در طرح سیاست های اقتصادی با 
الگوبرداری از کشور های غربی به ویژه اتحادیه اروپا، 
را  سیاست های شان  می توانند  نیز  منطقه  کشور های 
طرح و اجرا کنند. این برنامه نیز عاری از چالش نیست 
سیاسی  تهدید  مورد  همواره  که  افغانستان  در  به ویژه 
اما  است.  بوده  همسایه  کشور های  برخی  اقتصادی  و 
با طرح سیاست های همگرایی  نباید فراموش کرد که 
منافع همه ی جوانب قضیه دخیل  منطقه ای که در آن 
تولیدی  کاال های  برای  را  خوبی  بازار  می توان  باشد، 

کشور در منطقه، فراهم ساخت.
- بلند بردن کارایی و ارزش بازار، پول و سرمایه؛ یکی 
از کشور های  از کار ویژه هایی است که برخی  دیگر 
میزان  آن  از  بهره گیری  با  توانسته اند  توسعه  به  رو 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را افزایش دهند. 
دستررسی به منابع کمیاب پول و سرمایه از چالش های 
عمده طی بیش از یک دهه ی پسین بر سرمایه گذاران و 
کسانی که عالقه مند سرمایه گذاری در کشور بوده اند 
برای  سهل  شرایط  اگر  است.  گذاشته  ناگواری  تاثیر 
فراهم شود،  و سرمایه  پول  به  دستیابی سرمایه گذاران 
می شود،  داده  سرمایه گذار  به  مجوز  این  شک  بدون 
ساخت های  زیر  در  را  جامعه  پس انداز  سرمایه  او  تا 
تنها  نه  آن  منفعت  که  کند  سرمایه گذاری  اقتصادی 
برای سرمایه گذار است بلکه تمامی  شهروندان کشور 

از آن بهره مند خواهند شد.
مشترک  سرمایه گذاری های  به  دادن  ارجحیت   -
خام  مواد  که  تولیدی  بخش های  در  خارجی؛ 
از  دارد.  وجود  وافر  به گونه  میزبان  کشور  در  آن 
فرصت های  زمینه  در  که  ظرفیت  با  افغانستان  این رو 
منطقه  در  دارد  مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری 
افغانستان  دولت  اگر  است.  نظیر  کم  جهان  در  حتا  و 
برای  را  خارجی  سرمایه گذاران  قناعت  بتواند 
فراهم  خارجی  و  داخلی  مشترک  سرمایه گذاری های 
سازد، از یک سو زمینه اشتغال زایی در کشور افزایش 
می یابد و از سوی هم سبب انتقال تکنالوژی و فناوری 

و زمینه آموزش آن در کشور ایجاد خواهد شد. 
که  است  داده  نشان  توسعه  رو به  کشور های  تجربه 
توسعه  حال  در  کشور  ده  سرمایه گذاری ها  عرصه  در 
به خود  ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها را در سال ۱۹۹۹ 
این  دولت  بیشتر  توجه  بیانگر  که  داده اند  اختصاص 
مشترک  سرمایه گذاری های  توسعه  برای  کشور ها 

خارجی در چند دهه ی گذشته بوده است.
باورمندم که با تحقق این کار ویژه ها و تغییر رویکرد 
اقلیم  حکومت در راستایی شکوفایی اقتصادی نه تنها 
بلکه  فراهم می شود،  مصون سرمایه گذاری در کشور 
سبب ایجاد زمینه اشتغال زایی، ریشه کن کردن حلقه ی 
خبیثه فقر و جهش دینامیکی در چرخه های اقتصادی،  

خواهد شد.
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در  دارند.  را  آن  به  رسیدگی  و  وضعیت  این  تعدیل 
آن  در  ما  که  دهه ای  افغانستان  حکومت  راستا  این 
قرار داریم را دهه صنعت نام گذاری کرده و در صدد 
است، تا با طرح و اجرای پالیسی های حمایوی صنعتی 
از سوی  این دست آورد ها را حفظ کند و  از یک سو 
دیگر با حمایت از صنایع تولیدی، گام به گام افغانستان 

را به خود کفایی برساند. 
خواستی که همواره از سوی مقام های مختلف حکومت 
بوده  اما عملی شدن آن کم تر محسوس  مطرح شده، 
است. هرچند روند سرمایه گذاری ها تا سال های ۲۰۱۲ 
میالدی سیر عادی خود را پیموده و مردم کم تر شاهد 
ناامنی ها  افزایش  با  اما  بوده اند،  سرمایه گذاری ها  افت 
بر  مبنی  گزارش هایی  و  کشور  والیت های  برخی  در 
خروج نیرو های خارجی از افغانستان این روند پذیرای 
افت و خیز های غیر قابل پیش بینی بوده است. روی هم 
برگزاری  جمله  از  سیاسی  تحوالت  گسترش  با  رفته 
خورشیدی   ۱۳۹۳ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
تا  شد  تنگ تر  کشور  در  سرمایه گذاری  فضای  حلقه 
بیشتر  سال ها  این  در  سرمایه گذاری ها  میزان  جایی که 

از پیش سیر نزولی را پیمودند. 
بر بنیاد آمار های ثبت شده ی اداره حمایه سرمایه  گذاری 
سال  ماه   ۹ در  سرمایه گذاری ها  میزان  افغانستان 
دالر  هزار   ۶۶۸ و  میلیون   ۶۱۱ از  بیش  به  میالدی  پار 
امریکایی می رسید، اما آمار ۹ ماه سال ۲۰۱۵ میالدی 
کاهش  امریکایی  دالر  هزار   ۷۶۵ و  میلیون   ۴۴۸ به 
بیش  پار  با زمان مشابه سال  مقایسه  یافته است که در 
از ۲۶ درصد افت را نشان می دهد. افزون بر تحوالت 
یادشده به نظر می رسد که فکتور های دیگری نیز برای 
این وضعیت کمک کرده اند که دسترسی  بدتر شدن 
برق  انرژی  نبود  و  کمبود  خام،  مواد  به  الزم  نداشتن 
ارزان، سب سایدی های دوامدار حکومت برای صنعت 
به  ناچیز  تکتانه های  با  قرضه دهی  مراکز  ایجاد  ملی، 
تولیدات  بر  گمرکی  تعرفه های  وضع  صنعت کاران، 
مزیت  از  کشور  در  که  خارجی  مشابه  کاال های 
برای  نبود فضای مصون  برخوردار اند،  تولیدی خوبی 
با  مجهز  صنعتی  پارک های  کمبود  و  سرمایه گذاران 

تسهیالت آن از این دست عوامل هستند. 
هم چنان طرح پالیسی های حمایوی دولت در رایزنی با 
سکتور خصوصی از صنایع ملی از پیشنهادات همیشگی 
صنعت کاران کشور برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری 
در کشور را تشکیل می دهد. با این حال، تصور بر این 
و  ملی  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  با  که  بود 
نسبت  خوشبینی ها  رهبر،  دو  وعده های  شدن  عملی 
بیشتر شود و یکبار دیگر  افغانستان  اقتصادی  به آینده 
فضای  بهبود  برای  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
اما  شد،  خواهند  امیدوار تر  کشور  در  سرمایه گذاری 

زیادی  فرود های  و  فراز  پسین  افغانستان طی سال های 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  عرصه های  در  را 
که  است  هویدا  این رو  از  است.  گذاشته  سر  پشت 
روند  غیرمستقیم  و  مستقیم  به گونه  نوسان ها  این 
آیسا  اداره  فعالیت های  و  سرمایه گذاری  کسب و کار 
نیست  بد  بنابراین  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را 
وضعیت  پسین  سال  چند  پیشینه ی  بر  گذرکوتاهی 
چنان که  کنم.  کشور  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
همه مستحضرید بی کاری، فقر، از میان رفتن زیربنا های 
اقتصادی، سیاسی و حتا فرهنگی یگانه میراث افغانستان 
در سال های ۲۰۰۱- ۲۰۰۲  داخلی  از جنگ های  پس 
کالن  چالش هایی  بلکه  این  تنها  نه  می رود.  شمار  به 
آن  در  شده  تاسیس  تازه  برابر حکومت  در  نیز  دیگر 
سال ها در کشور وجود داشته است، از ایجاد زیر بنا ها 
گرفته تا ساخت پایه های اساسی قدرت برای گذار از 
به توسعه از دغدغه های سال های  نابه سامانی اقتصادی 

نخست دولت افغانستان بوده اند. 
حکومت  اما  فرا راه،  چالش های  همه  این  وجود  با 
تجربه  با  و  جهانی  جامعه  با  همکاری  در  افغانستان 
است،  داشته  حکومتداری  زمینه  در  که  اندکی 
گذاشت.  اجرا  به  و  طرح  یکایک  را  خود  برنامه های 
این امر سبب شد که پس از سال های ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ 
بنیه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان چهره 
از همه مهم تر چرخ  و  اختیار کند  به خود  را  دیگری 
حتا  و  افتاد  دوران  به  دوباره  اقتصادی  رکود یافته ی 
می توان سال های ۲۰۰۳ – ۲۰۰۷ میالدی را به سال های 
انقالب در اندیشه های نوسازی و بازسازی در افغانستان 

تعبیر کرد.
از  اقتصادی  زیر بنا های  نیم بند  ایجاد  و  بازسازی 
ترانسپورت  آب گردان،  بند های  برق،  انرژی  جمله 
صحت  و  معارف  سکتور های  رشد  حمل و نقل،  و 
را  جدید  صنعتی  پارک های  بازسازی  و  ایجاد  و 
اما  کرد.  عنوان  عصر  این  زنده  مثال های  از  می توان 
خود  کاستی های  برنامه ها  این  که  کرد  فراموش  نباید 
را نیز داشته اند که بر وضعیت کنونی اقتصادی کشور 
چنان که  است.  بوده  تاثیرگذار  غیر مستقیم  به گونه ی 
بازگذاشتن دروازه های ورودی برای کاال های همسایه 
و  دولتی  اداره های  از  برخی  در  فساد  افغانستان،  به 
خصوصی، گسترش نا امنی ها، ضعف در اراده حکومت 
برای توسعه اقتصادی و عدم یک پالیسی حمایوی از 
صنایع داخلی با مشوره سکتور خصوصی از عمده ترین 
وضعیت  بهبود  و  اقتصادی  توسعه  راه  سر  چالش های 
سرمایه گذاری طی سال های گذشته تا اکنون در کشور 

عنوان شده است. 
عرصه های  کارگزاران  مساله  این  به  واکنش  در 
بر  تاکید  اما  و  کرده  اذعان  بدان  نیز  کشور  اقتصادی 

کاوشی بر وضعیت 
سرمایه گذاری در کشور

ACKU



حقیقت ماجرای سه قرارداد آریانا
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حدود پنج صد هزار دالر را احتوا می کند که در روشنی 
مقامات  و  بوده  حصول  و  تصفیه  قابل  قرارداد،  مواد 
مسوول شرکت مذکور طی ایمیل های رسمی  متعدد از 
پرداخت طلبات آریانا و تصفیه حساب نهایی در زمینه 

اطمینان سپرده اند.
 مساله انتقال نقاب پوشان از ایران به کشورهای سوریه 
رسانه ها  طریق  از  است  بار  چند  که  یمن  و  عراق  و 
انتقادهای  و  می یابد  بازتاب  ویژه ای  تاب  و  آب  با 
مختلف  نهادهای  سوی  از  نیز  را  آریانا  علیه  شدیدی 
جالب  هوانوردی  نظر  نقطه  از  دارد،  به دنبال  دولتی 
بر  مبنی  تصمیم  آخرین  که  خاطری  به  می سد ؛  به نظر 
پرواز طیاره، صالحیت کپتان طیاره است و کپتان های 
طیارات مذکور، معاونین کپتان،  انجینران و میخانیکان 
همه کارمندان شرکت هوایی آریانا اند و هر کدام شان 
صالحیت دارد که در صورت مشاهده هر نوع تحرکات 
مشکوک در طیاره از پرواز سر باز زند و گزارش خود 

را به مقامات ذیصالح شرکت رسما ارایه نماید.
 514 شماره  مکتوب  از  8صبح  روزنامه  گزارش  در 
شورای  به  آریانا  هوایی  شرکت   1394/04/20 مورخ 
امنیت ملی یادآوری گردیده است که مکتوب نام برده 
با  نیز  یک سند جعلی بوده که برخی رسانه های دیگر 
تقلبی  را  آن  رسما   عمومی  آریانا  رییس  که  وجودی 
با استناد به آن به توطیه پراکنی  خوانده است، متاسفانه 

علیه این نهاد ملی پرداخته اند.
در رابطه به افرادی از مقامات دولتی که قرارداد آریانا 
منافع  برخالف  و  غیرقانونی  را  تابان  هوایی  شرکت  با 
ملی می خوانند، باید اظهار داشت که طبق معمول وقتی 
خواسته های افراد خاص از سوی یک اداره دولتی مبنی 
بر نقش داشتن در برخی قراردادها بر آورده نشد، دست 
در  را  رسمی   تقریبا شکل  امر  این  و  می زنند  توطیه  به 
پوشیده  هیچ کس  بر  و  است  گرفته  به خود  افغانستان 

نیست. 
قرارداد طیاره بوینگ 737 به مشهد

و  رسانه ها  برخی  انتقاد  مورد  که  دیگری  قرارداد 
گرفته  قرار  مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  تعدادی 
نوع  طیاره  فروند  یک  دادن  کرایه  به  قرارداد  است، 
در  خاص  شرایط  تحت  قبال  که  است   737 بوینگ 
مقابل دریافت مبلغ 11 هزار دالر امریکایی در مقابل هر 
ساعت پروازی با شرکت سپهر که یکی از شرکت های 
توریستی و سیاحتی افغانی بوده و دارای جواز فعالیت 
می باشد،  فرهنگ  و  اطالعات  محترم  وزارت  از سوی 
عقد  هفته  در  پرواز  دو  برای  کابل  کابل-مشهد-  میان 
گردیده بود که توسط عمله پروازی آریانا انجام می شد 
میادین  به  پرواز  اجازه  مشهد  کابل-  مسیر  از  عالوه  و 
هوایی دیگری را نداشت؛ به خاطری که طیاره مذکور 
میدان  هر  به  و  بوده  افغانستان  هوانوردی  اداره  ثبت 
هوایی ای که پرواز کند، نیاز است تا ادارات هوانوردی 

می شود  گفته  این که  کنند؛  توافق  زمینه  در  کشور  دو 
مشهد  هوایی  میدان  در  نشست  از  بعد  مذکور  طیاره 
داده  انجام  را  پروازهایی  ایران  کشور  دیگر  میادین  به 
آشنا اند،  را  هوانوردی  الفبای  که  کسانی  برای  است، 

خیلی خنده آور به نظر می رسد.
قرارداد مذکور بعد از آن که اصوال با سپهر فسخ گردید 
با  پروازی  ساعت  فی  مقابل  در  دالر   11500 مبلغ  با 
شرکت دیگری به نام شرکت سیاحتی رومان که آن هم 
از سوی وزارت محترم اطالعات و فرهنگ جمهوری 
و  گردیده  عقد  دارد،  فعالیت  جواز  اسالمی  افغانستان 
برخی  سوی  از  مزاحمت هایی  با  اما  برجاست  پا  فعال  
مقامات مواجه می باشد که یادآوری آن سودی ندارد. 

پالیسی آریانا در عقد قراردادها
اساس نامه  مواد  نظرداشت  در  با  آریانا  هوایی  شرکت 
تجارتی  شرکت  یک  آن،  داخلی  طرز العمل های  و 
دولتی بوده و پالیسی آن با سایر ادارات دولتی متفاوت 
تصمیم گیری  مرجع  باالترین  شرکت  این  در  است؛ 
مجمع  و  مدیره  هیات  کالن،  قراردادهای  عقد  در 
وزارت های  از  متشکل  که  بوده  عمومی  سهمداران 
اداره مستقل  بانک و  بانک ملی، پشتنی  اقتصاد،  مالیه، 

هوانوردی ملکی می باشد.
خوراکه،  مواد  قرارداد  مانند:   قراردادهایی  امضای 
خدمات زمینی، دادن جواز فروش تکت، انتقال کارگو 
این  عامل  هیات  صالحیت های  از  دیگر  مسایل  و 
شرکت بوده که در اساس نامه به صراحت از آن تذکر 

رفته است. 
که  است  طوری  قراردادها  عقد  در  کاری  پروسیجر 
از تحلیل و تجزیه دقیق مبنی  بعد  هیات عامل شرکت 
یک  عقد  به  پیوند  در  مصارف  و  عواید  سنجش  بر 
قرارداد با در نظرداشت صالحیت های مشخص شده در 
اساس نامه، یا خود به رد یا تایید آن اقدام می کند و یا 
آن را رسما به هیات مدیره و مجمع عمومی  سهمداران 
جلسه  آجندای  شامل  ترتیب  بدین  و  می کند  پیشکش 
شرکت  سهمداران  عمومی   مجمع  و  مدیره  هیات 
به طور  نظر  تبادل  و  بحث  از  بعد  زمینه  در  تا  می گردد 

مفصل، روی آن تصامیم الزم اتخاذ گردد. 
که  دولتی ای  مقامات  و  ادارات  عده  آن  از  بنا بر این 
برداشت های منفی نسبت به آریانا دارند، ما امیدواریم 
اگر این نهاد ملی را در مارکیت شدید رقابتی ای که بر 
خالف تصور هنوز زنده مانده است، حمایت نمی کنند، 

حد اقل از توطیه پراکنی علیه آریانا دست بردارند. 
نهاد  یگانه  آبی رنگ  و  سفید  پرنده  که  روزی  امید  به 
سان گذشته ها  به  افغانستان  آسمان  فراز  بر  ملی کشور 
پرواز  به  منطقه  هوایی  شرکت  پیشتاز ترین  به عنوان 
با دل هایی سرشار  درآید و چشم های خورد و بزرگ 
از محبت و امید نسبت به آینده درخشان ملت و میهن 

به سویش خیره شود. 

شنیده  رسانه ها  در  سر و صداهایی  بدین سو  چندی  از 
می شود که گویی در این اواخر قراردادهایی از سوی 
افراد مشخص در شرکت هوایی آریانا بر خالف اصول 
و قوانین نافذه کشور و روحیه تجارتی این شرکت عقد 
از  هنگفتی  مبالغ  شدن  حیف و میل  باعث  که  گردیده 
بیت المال شده است؛ به خاطر روشن شدن و در جریان 
ذیل  نقاط  زمینه  این  در  عزیز  هموطنان  گرفتن  قرار 

درخور توجه پنداشته می شود: 
شرکت هوایی تابان و انتقال نقاب پوشان

به تاریخ نهم عقرب سال جاری روزنامه وزین 8صبح 
مطلبی را زیر عنوان » سرمایه آریانا در گرِو نقاب پوشان/ 
تابان از پرداخت 2.4 میلیون دالر سر باز می زند«  به نشر 
ملی  نهاد  این  به  نسبت  را  جدی ای  سواالت  که  سپرد 
فوق،  موضوع  به  پیوند  در  چنانچه  داشت؛  به دنبال 
بار  چند  ملی  شورای  مجلسین  مختلف  کمیسیون های 
عمل  به  دعوت  آریانا  عامل(  )هیات  اداری  هیات  از 
قرارداد  این  به  مربوط  مختلف  جزییات  از  و  آوردند 

جویای معلومات شدند.
حقیقت اینست شرکت هوایی آریانا دو فروند طیارات 
ایربس 310 خویش را به نام های ویکتور و کیوبِک که 
از  باالتر  پروازی  ساعت  فی  هریک  سوخت  مصارف 
5 تن تیل را احتوا می کند، در ماه می سال 2014 با در 
نظرداشت تحلیل و تجزیه نفع و ضرر شرکت در هر دو 
صورت استفاده از طیارات نامبرده با مصارف سوخت 
بلند )که قیمت فی تن تیل در آن زمان، حدود 1700 
به  یا  افغانستان بود( و  امریکایی در میادین هوایی  دالر 
کرایه دادن آن ها، در نتیجه یک تفاهم تجارتی که میان 
تمام شرکت های هوایی معمول است با در نظر داشت 
کرایه  به  تابان  هوایی  شرکت  جانب  به  خاص  شرایط 
داد که از آن مدرک ماهانه باالتر از یک میلیون دالر 
عواید داشت و از این طریق آریانا توانسته است جایگاه 
خود را در مارکیت شدید رقابتی افغانستان حفظ نماید.

در قرارداد فوق که از سوی آقای نصیر احمد حکیمی، 
 رییس قبلی شرکت هوایی آریانا به امضا رسیده است،  
عملیاتی  و  تخنیکی  مصارف  پول،  انتقال  چگونگی 
گردیده  توضیح  صراحت  به  دیگر  مسایل  و  طیارات 
نظر داشت تجارب  با در  اداری آریانا  است که هیات 
شصت ساله در عرصه تجارت هوانوردی ملکی و داشتن 
کارمندان ورزیده خویش تالش به خرچ داده است تا 
در تمام مواد قرارداد، منافع این شرکت ملی را در نظر 
بگیرد اما با آنهم طبیعی است که قراردادهای تجارتی 
آمدن  به وجود  و  دارد  به دنبال  را  ضرر  و  نفع  همیشه 
پاره ای از مشکالت غیر پیش بینی شده میان طرفین یک 

امر حتمی  پنداشته می شود.
بدین اساس بدهکار بودن شرکت هوایی تابان از جانب 
آریانا درست است اما نه مبلغی حدود 2.4 میلیون دالر 
بلکه  می شود  داده  انعکاس  رسانه ها  در  که  چنانچه 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 
آن داننده پیدا و نهان، آن به فکر سود و 
زیان، آن رونده داخل کارتن های کالن، 
آن صاحب مقام مشاور، آن ظاهر شونده 
در رسانه ها متواتر، آن شکار چی غاز های 
نوروزی، آن بیرون کننده شیخ فروزی  ال 
شیخنا موالنا و صاحب فتوحات سرحدی 
موالنا محمدی از اکابر دوران بود. گویند 
گاهی  بود،  فارلمان  اندر  مشاور  را  زمانی 
چشمش  و  بود  زمان  استاد  دانشگاه  اندر 
همیشه به سوی کیسه دیگران بود. روایت 
اندر  که  الطفیلیان  مصادیق  شیخ  از  است 
و  بودی  استاد  را  ما  شیخ  صباوت  دوران 
روزی او را در کوی محققین بدیدی، پس 
باوه  نو  کودک  ای  که  دادی  ندا  را  وی 
چه گویی اندر باب حق و باطل. پس شیخ 
این شعر  الفور  فی  برکاته کیسه،  دامته  ما 

بخواند. 
حق بر آن کس ده که می دانی غنی است 

گر سراپا حق بود مفلس دنی است 
شیخ مصادیق در دم غش کرد و چون از 
مبارک درید و  بیرون آمد خشتک  غش 
آتش  کودک  این  که  باشد  زود  گفت 
اندر روزگار مردم زند. پس ویرا گفت که 
را دهی  غنی  مر  پسر خواهی که حق  ای 
برو و حقوق بخوان. و شیخ ما این سخن 
آویزه گوش کرد و جام سفر نوش کرد و 
رفت تا درس علوم لدنی و مدنی خواند. 
گفت  بشد  فارغ  علوم  خواندن  از  چون 
حاال زمان آن است تا خویشتن را به سریر 
افغانستان  بالد  بر  پس  رسانم  حکومت 
بیایید  غنی پرور  رعیت  یا  داد  ندا  و  بشد 
و از چشمه دانش من نیوش کنید. گویند 
فرمود  و  آمد  سلطان  گوش  بر  صدا  این 
بخواهید این مرد را که چی دانشی دارد. 
او نزد سلطان آوردند. سلطان پرسید چی 
دارم  پانزده علم  و  علم داری گفت هزار 
که یک علم آن برابر است با ربع مسکون، 
فرمود چی  و  افتاد  سر  از  را کاله  سلطان 
کار ها توانی، شیخ ما گفت، منشور تحول، 
را در جا  تناول  و  تطاول  تفاضل،  تحمل، 
بمانند.  پک  و  هک  خالیق  که  بنویسم 
به  گفت  توانی  چی  دیگر  گفت  سلطان 
صد حیله و فن زندانیی را شهرک ساز کنم 
داد  ندا  سلطان  بنویسند.  تواریخ  اندر  که 
سریع این پسر را جامه مشاورت دهید که 
ما را بسی چون این آگاه نیاز بودی. پس 
متواتر  کار ها  نیز  او  و  بکرد  مشاور  را  او 
که  بود  چنین  کارش  آخر  گویند  بکرد. 
یک میلیون و هشت صد هزار دینار مغربی 
رسوایی اش  که  افگند  کیسه  بر  خزانه  از 
جهان را بگرفت و سلطان را بفریفت. پس 
مردک  این  سلطان چون آگاه شد گفت 
را بر دروازه شهر آویزید تا عبرت خالیق 
بود،  زنده  تا  که  بیامرزاد  خدایش  گردد. 

قانون سرچپه تفسیر کردی. 

اندر باب مشاور
 یک عشاریه هشت میلیونی 

جوابیه شرکت هوایی آریانا

ACKU
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گزارش خبرگزاری رویترز، حمالت تروریستی  به 
پاریس یک بار دیگر جهان را وادار به تجدید 
کرد.  گروه تروریستی داعش  نظر در مبارزه برضد 
و  نظامی  شدید  پاسخ  ایجاب  پاریس  رویداد 
گروه داعش را می کند.  ادامه مبارزه قوی بر ضد 
در حال حاضر یک  سال از عملیات ایتالف به 
رهبری امریکا برضد داعش می گذرد، اما ظاهرا 
قبال  در  آنچنانی  دست آورد  عملیات ها  این 
را برای تهدیدات بزرگ  نداشته و داعش خود 

جهانی آماده می کند.
علیه  مبارزه  محوری  کشور  به عنوان  امریکا 
که از دیر باز به این سو ایتالف جنگ  تروریسم 
فشار  تحت  می کند  رهبری  را  داعش  ضد  بر 
مرگبار  حمالت  از  بعد  به خصوص  فزاینده ای 
تا  دارند  انتظار  همه  حاال  دارد.  قرار  پاریس 
گروه تروریستی  کمپاین مبارزه بر ضد  کشور  این  
هوایی  حمالت  و  بخشیده  سرعت  را  داعش 
به  رویترز  دهد.  گسترش  نیز  را  داعش  ضد  بر 
خبر  واشنگتن،  در  امریکایی  مقامات  از  نقل 
که حاال امریکا نگاه ویژه ای به ایتالف  می دهد 
آن ها  از  می رود  امکان  و  دارد  عربی  و  اروپایی 
که به صورت مستقیم در مبارزه بر ضد  بخواهند 
گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شرکت 

کنند.
و  پاریس  آیا  که  نیست  معلوم  روشنی  به  هنوز 
برضد  خود  فعلی  نظامی  عملیات  واشنگتن 
یا خیر. جنگی  گسترش خواهند داد  را  داعش 
که در حال حاضر به تنفر شدید در خاور میانه 
کشتار هزاران  بدل شده است و حاصل آن قتل و 
بارک  گرچه  ا است.  آواره  میلیون ها  و  انسان 
بارها  گذشته  در  امریکا  رییس جمهور  اوباما، 
داعش  تروریستی  پدیده  برضد  که  سپرد  تعهد 
کارشناسان  اعتقاد  به  و  کرد  خواهد  مبارزه 
یک  پاریس  جمعه شب  تروریستی  حمالت 
پدیده  با  مقابله  برای  را  جهانی  اراده  دیگر  بار 

کرد. ک داعش محکم تر خواهد  خطرنا
به  بیانیه ای  انتشار  با  داعش  تروریستی  گروه 
جمعه شب  حمالت  فرانسوی  و  عربی  زبان  دو 
آن  در  که  تی  گرفت. حمال به عهده  را  پاریس 
بعد  حمله  بزرگ ترین  و  شدند  کشته  تن   129
محسوب  فرانسه  در  جهانی  دوم  جنگ  از 
حمالت  داعش  اخیر  هفته  دو  در  می گردد. 
در  انفجار  داد:  انجام  نیز  را  دیگری  خونین 
کشته  سبب  که  لبنان  پایتخت  بیروت  جنوب 
و سقوط هواپیمای روسی  گردید  تن  شدن 43 
که از شرم الشیخ مصر عازم سن پیترزبرگ روسیه 

و در آن حادثه 224 تن جان باختند.
ارشد  سناتور  فینستن  دیان  رویترز،  گزارش  به 
امریکا،  سنای  استخبارات  کمیته  در  امریکا 

که تصمیم  که به روشنی معلوم است  گفته است 
حمایت  و  هوایی  حمالت  برای  اوباما  بارک 
حمله  از  بعد  داعش  برضد  مبارزه  ایتالف  از 
به گفته  شد.  خواهد  چند  دو  پاریس  تروریستی 
محافظت  برای  جاری  »وضعیت  سناتور  این 
نیست«.  قناعت بخش  متحدانش  و  امریکا  از 
به  داعش  برضد  »مبارزه  سناتور  این  به گفته 
زودی در سوریه و عراق افزایش خواهد یافت، 
دالیل آن به خوبی برای همگان روشن است«. 
گفته  هم چنین یک مقام سازمان سیاه به رویترز 
یقین  به  پاریس  تروریستی  »حمالت  است: 
گروه را تغییر خواهد  نگرش جنگ بر ضد این 
که داعش  داد، بعضی ها به این فکر می کردند 
تنها در سطح منطقه به خشونت های شان ادامه 
کنون  گروه ا خواهد درحالی اعمال ترریستی این  

گسترش یافته است«. در سطح جهانی 
از  بعد  نیز  امریکا،  داخل  در  جمهوری خواهان 
اوباما  بارک  بر  فشار  پاریس  تروریستی  حمله 
اسبق  والی  آن ها،  از  یکی  داده اند.  افزایش  را 
تروریست های  گفت  بوش  جیب  فلوریدا 
داعش مصمم شده اند تا »یک تالش بزرگ را 
دهند«.  انجام  غربی  تمدن  بردن  بین  از  برای 
ضد  بر  جنگی  عملیات  دارد  نیاز  امریکا  بنا، 
گفت »این جنگ  او  از سر بگیرد.  را  این  گروه 
کشور فرانسه به تاریخ 18 نوامبر  زمانه ماست«. 
کرد، هواپیمای جنگی شاردوگل را برای  اعالم 
مبارزه با داعش به خاور میانه می فرستد. حاال 
گرفت این   که بر پاریس صورت  با حمالت اخیر 
شدت  را  داعش  ضد  بر  مبارزه  می تواند  کشور 

ببخشد.
گفته است  یک مقام اسبق اف بی آی به رویترز 
مبارزه اش  فرانسه  که  عقیده ام  این  به  » من  که 
از  بخشید«.  خواهد  شدت  را  داعش  علیه 
تن   50 گذشته  ماه  در  تنها  اوباما  دیگر،  سوی 

هماهنگی  برای  را  کشور  این  ویژه  نیروهای  از 
کشور  بیشتر با شورشیان ضد نظام سوریه به این 
جنگی  هواپیماهای  اوباما  عالوه  بر  فرستاد. 
نظامی  فرودگاه  به  داعش  با  جنگ  برای  را 

کرد. انچیرلیک ترکیه مستقر 
گفتگو با  مقامات امریکایی می گویند، در حال 
همپیمانان عرب  شان هستند تا از آن ها بخواهند 
سهم  داعش  برضد  جهانی  ایتالف  مبارزه  در 
این  کنند.  بازی  پر رنگ تر  نقش  و  گرفته 
گفتگوها در مورد حضور سربازان ویژه عربی در 
داشته  خوبی  پیشرفت  عراق  و  سوریه  جنگ 
است. ریدل یک مقام اسبق امریکایی می گوید 
که بتواند  که از راه های ساده برای امریکایی ها 
این  رهبران  بر  فشارها  افزایش  نابود،  را  داعش 
در  فشارها  این  گرچند  است.  تروریسی  گروه 

ماه های اخیر افزایش را نشان می دهد.
در  تروریستی  حمالت  که  روزی  همان  در 
گرفت، امریکا عملیاتی را برای  پاریس صورت 
کشتن رهبر داعش در لیبیا انجام داد. هم چنان 
که  نمود  اعالم  کشور  این  پیشتر،  روز  یک 
را  نام »جان جهادی«  به  دهشت افگن داعش 
گروگان غربی را  که یک  از بین برد؛ تروریستی 
کرده اند  ادعا  امریکایی  مقامات  بود.  سربریده 
مبارزه  گسترش  نشان دهنده  اخیر  حمالت  که 
مقام  یک  می باشد.  داعش  ضد  بر  امریکا 
گفت: »ما در همه جا به دنبال داعش  امریکایی 
کنیم«. حال سوالی  خواهیم رفت تا آن ها را نابود 
به  ایتالف  آیا  که  است  این  می شود  مطرح  که 
افزایش  را  داعش  ضد  بر  مبارزه  امریکا  رهبری 
کار از دست شان  خواهد داد، و یا این که رشته 
خارج خواهد شد. سوال دیگر این که آیا بریتانیا 
نیز به ایتالف مبارزه بر ضد داعش همراه خواهد 
گذشت زمان به این پرسش ها  شد یا خیر. تنها 

پاسخ خواهد داد.

حمالت خونین پاریس و فشارها 
برای مبارزه جدی بر ضد داعش

       برگردان: ضیا صادق

       منبع: رویترز

پیشنهاد زمان گیر
فرصت اندک

نظام  اصالح  کمیسیون  8صبح: 
طرح  قبل  ماه  یک  انتخاباتی، 
مقام های  به  را  خود  اصالحی 
کرد.  ارایه  ملی  وحدت  حکومت 
پیشنهاد هایی  شامل  طرح  این 
کوتاه مدت  در  اقل  حد  که  است 
ندارد.  وجود  آن  عملی  امکان 
نظام  کمیسیون اصالح  نمونه  برای 
کارت های  برای  بدیل  انتخاباتی 
تذکره  یا  و  تذکره  داشتن  را،  رای 
کرده است. این پیشنهاد  برقی ذکر 
توزیع  که  می شود  مطرح  حالی  در 
سیاسی  بن بست  به  برقی  تذکره 
نیز  عادی  تذکره  توزیع  و  خورده 
در  متقاضی  هزار  صدها  برای 
نیست.  امکان پذیر  اندک  فرصت 
نیز  کمیسیون  پیشنهاد های  سایر 
بحث  قابل  سیاسی  فعاالن  برای 

می باشد. 
رای  از  انتخاباتی  نظام  در  تغییر 
نظام  به  انتقال  غیر قابل  واحد 
همراه  بحث هایی  با  نیز  موازی 
است. یکی از اعتراض های جدی 
که  است  این  پیشنهاد  این  برای 
در  کمیسیون  پیشنهاد  و  طرح ها 
و  ساده  باید  انتخابات  به  رابطه 
باشد.  اجرا  قابل  افغانستان  برای 
از  کمیسیون  اصالحی  طرح  در 
یاد شده است.  نیز  کمیته شفافیت 
کمیته  پیشنهاد  این  بر اساس 
برای  تا  دارد  وظیفه  شفافیت 

در این میان اختالف نظر ها میان اعضای کمیسیون 
اصالح نظام انتخاباتی نگران کننده است. تا زمانی 

که این اعضا روی موارد طرح پیشنهادی توفق 
نداشته باشند، این پیشنهاد نمی تواند از جایگاه 
قوی برای اجرا و حمایت حکومت برخوردار باشد. 
حاال دیده شود که پیشنهاد کمیسیون اصالح نظام 
انتخباتی چگونه از هفت خوان رستم عبور کرده و 

به مرحله اجرا می  رسد.

کمیسیون های  میان  منازعه  حل 
کند.  انتخابات و شکایات فعالیت 
کردن حوزه  های انتخاباتی  کوچک 
این  با  است.  آمده  پیشنهاد  در  نیز 
تطبیق  برای  کار  مهم ترین  همه 
سوی  از  آن  قبولی  پیشنهاد  این 
از  گذشته  است.  رییس جمهور 
کمیسیون  حال  بر  اعضای  آن 
خود  حقانیت  بر  هنوز  انتخابات 
و  تغییر  نوع  هر  و  کرده  کید  تا
را غیر قانونی می دانند.  جابه جایی 
حکومت وحدت ملی فرصت های 
انتخابات  برگزاری  برای  را  زیادی 
پارلمانی از دست داده است. هنوز 
گسترده  ناامنی های  به  با توجه  هم 
زمان گیر  و  بودجه،  نبود  کشور،  در 
اصالح  کمیسیون  طرح های  بودن 
که  نیست  معلوم  انتخاباتی  نظام 
زمان  کدام  در  آینده  انتخابات 
میان  این  در  شد.  خواهد  برگزار 
اعضای  میان  اختالف نظر ها 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
که این  نگران کننده است. تا زمانی 
پیشنهادی  طرح  موارد  روی  اعضا 
پیشنهاد  این  باشند،  نداشته  توفق 
برای  قوی  جایگاه  از  نمی تواند 
اجرا و حمایت حکومت برخوردار 
که پیشنهاد  باشد. حاال دیده شود 
انتخباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
عبور  رستم  خوان  هفت  از  چگونه 

کرده و به مرحله اجرا می  رسد. ACKU
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شناسایی  برای  تحقیقات  حالی که  در 
مسوولیت  داعش،  دارد،  ادامه  تروریست ها 
حمله های تروریستی جمعه شب 22 عقرب، در 
تحقیقات  اساس  بر  گرفت.  برعهده  را  پاریس 
یک  تروریست ها،  از  یکی  شده،  انجام 
گرفته  قرار  شناسایی  مورد  ساله،   30 فرانسوی 
کنار  در  سوری  پاسپورت  یک  هم چنین  است. 
کنار  در  انتحاری  ترویست های  از  یکی  جسد 

»استادیوم ورزشی فرانسه« یافت شده است.
که  گزارش داد  درهمین حال، خبرگزاری »رویترز« 
یک فرد مظنون در ارتباط با حمالت تروریستی 
بروکسل  حومه  در  بیک«  »مولن  در  پاریس، 
سوقصدهای   در  چند  هر  است.  شده  بازداشت 
کشته شده اند، اما مقامات  پاریس ٧ تروریست 
شاید  که  فرضیه  این  روی  بر  فرانسه  امنیتی 
تعدادی از تروریست ها موفق به فرار شده و خود 
اروپایی  شهرهای  دیگر  و  فرانسه  شهرهای  در  را 
راستا،  این  در  می کند.  کار  کرده اند  مخفی 
باش  آماده  حالت  به  اروپایی  امنیتی  نیروهای 
مسوولین  با  هماهنگی  و  همکاری  و  آمده  در 

فرانسوی در این زمینه افزایش یافته است.
انتشار  با  عقرب،   23 شنبه  روز  داعش،  گروه 
این  مسوولیت  گرفتن  برعهده  ضمن  بیانیه ای 
فرانسه   که  هنگامی  تا  کرد:  اعالم  حمالت، 
گروه داعش  کنونی خود نسبت به  سیاست های 
را تغییر ندهد، این کشور، در صدر اهداف داعش 

کرد  وزارت دفاع امریکا روز شنبه ۲۳ عقرب اعالم 
بمباران های  در  امریکایی  اف-۱۵  جت های  که 
لیبیای  لیبیا موفق شده اند رییس شاخه  خود در 
خبرگزاری  گزارش  به  برسانند.  قتل  به  را  داعش 
این  در  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزارت  فرانسه، 

میزبان  یک شنبه  روز  از  ترکیه  آنتالیای 
کشورهای قدرتمند اقتصادی برای  رهبران 
فرانسوا  بود.   ۲۰ گروه  نشست  در  شرکت 
علت  به  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند، 
اجالس  این  در  پاریس  اخیر  حوادث 
و  اقتصاد  وزیران  اما  نکرد  پیدا  حضور 

کردند.  خارجه فرانسه در نشست شرکت 
جمله  از  بین المللی  مهم  های  موضوع 
جنگ داخلی سوریه، بحران پناهجویان و 
کار اجالس قرار  مبارزه با تروریسم در دستور 
دارد. بیش از دوازده هزار نیروی پولیس و 
گروه  روزه  دو  اجالس  امنیت  تامین  ارتش 
بر عهده دارند و چندین ضد هوایی  را   ۲۰
از آسمان محل برگزاری نشست محافظت 
ریاست جمهوری  دفتر  گفته  به  کنند.  می 
بر  شخصا  اردوغان  طیب  رجب  ترکیه، 

تدابیر امنیتی نظارت می کند. 

کرد  اعالم  لبنان  امنیتی  ارشد  مقام  یک 
را در  فلسطینی  و یک  پنج شهروند سوریه 
شنبه  پنج  روز  بمب گذاری  دو  با  ارتباط 
کشته  باعث  که  بیروت  مرکز  21 عقرب در 
این  کرده اند.  دستگیر  شد  نفر   ۴۳ شدن 
و  مسکونی  منطقه  یک  در  بمب گذاری 
بود  گرفته  صورت  جمعیت  پر  تجاری 
را  آن  مسوولیت  داعش  به  موسوم  گروه  و 
مقام  این  از  نقل  به  رویترز  بود.  پذیرفته 
ارشد امنیتی لبنان نوشت: »طی ۲۴ ساعت 
این  اعضای  ممکن  زمان  سریع ترین  در  و 

شبکه دستگیر شدند«.
بیش  ایران  حمایت  با  لبنان  حزب اهلل 
سوریه  جنگ  در  که  است  سال  یک  از 
روز  حمله  حال  این  با  دارد،  مشارکت 
مواضع  علیه  حمله  نخستین  پنج شنبه 
سال  یک  از  بیش  در  لبنان  در  حزب اهلل 
رهبر  به شمار می آید. حسن نصراهلل،  اخیر 
اعالم دستگیری  نیز ضمن  لبنان  حزب اهلل 
حمالت  فلسطینی،  و  سوری  متهم  شش 
گفت: خاورمیانه  کرد و  پاریس را محکوم 
لرزیدن  حال  در  داعش«  بربریت  »زلزله  با 
کنون  که ا است و مردم خاورمیانه دردی را 
هستند  کردن  تجربه  حال  در  فرانسه  مردم 

درک می کند.

جهان،  مختلف  کشورهای  رهبران 
گفتگوهای  در  عقرب   23 شنبه  روز 
همبستگی  اوالند،  فرانسوا  با  خود  تلفنی 
فرانسه  مردم  با  را  خویش  ملت های 
کش  مرا پادشاه  داشتند.  ابراز  او  به 
مصر،  جمهوری  روسای  ششم،  محمد 
وزیران  نخست  ترکیه،  و  افغانستان 
آلمان، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و لبنان، 
با  روز شنبه  که  از جمله مقاماتی هستند 
کردند.  گفتگو  فرانسه  جمهوری  رییس 
فرانسوا  دیدار  به  نیز  تونس  وزیر  نخست 

اوالند آمد.
خود  تلفنی  گفتگوی  در  مرکل  آنگال 
حمالت  از  فرانسه  رییس جمهوری  با 
و  کرد  »تنفر«  ابراز  پاریس  تروریستی 
اعالم  پاریس  از  را  خود  کامل  حمایت 
اعالم  ترکیه  رییس جمهوری  داشت. 
تهاجمات  باره  در  کره  مذا که  داشت 
گفتگوهای  صدر  در  پاریس  خونین 
داشت.  خواهد  قرار   »20 »گروه  اجالس 
گردهمایی از روز یک شنبه در آنتالیا  این 

در ترکیه برگزار می شود.
رییس شورای دولتی ایتالیا، ماتیو رنزی، 
برابر  در  که  گفت  اوالند  فرانسوا  به 
بیان  برای  کلمه ای  پاریس،  رویدادهای 
رییس جمهوری  ندارد.  خود  احساسات 
فرانسوی  همتای  با  گفتگو  در  نیز  مصر 
شدت  به  را  پاریس  حمالت  خود، 
کرد و آن ها را جنایاتی »رذیالنه و  محکوم 

خفت بار« خواند.

قرار خواهد داشت. فرانسوا اوالند رییس جمهور 
خونین  حمالت  مسول  را  داعش  نیز  فرانسه 

پاریس دانست.
انجام  تحقیقات  و  گزارش ها  آخرین  اساس  بر 
تروریستی  حمالت  در  که  شده  مشخص  شده 
تروریست   ٧ جمعا  پاریس،  جمعه شب 
انفجار  با  ها  تروریست  از  تن   ٦ شدند.  کشته 
کشته شدند.  یکی  واسکت های انفجاری خود 
پولیس  ضربتی  نیروهای  توسط  آن ها  از  دیگر 
مورد  که  تروریستان  از  یکتن  است.  شده  کشته 
دارد  سن  سال   30 حدود  گرفته  قرار  شناسایی 

الزبیدی،  زید  عبد  نجم  وسام  هوایی،  حمله 
گروه  رییس  و  عراق  شهروند  ابونبیل،  به  معروف 
کوک،  پیتر  شده است.  کشته  لیبیا  در  داعش 
که  گفت  سخنگوی وزارت دفاع امریکا، روز شنبه 
که در ویدیوی  ابونبیل احتماال همان فردی است 

که  افرادی  فهرست  در  این  از  پیش  او  نام  و 
داشته  قرار  دارند،  افراطی  اسالمی  گرایش های 

است.
از  یکی  جسد  پاریس،  دادستان  به گفته 
سالن  در  دیشب  کشتار  در  که  تروریست هایی 
امروز  داشته،  شرکت  پاریس  کالن«  »باتا نمایش 
است؛  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  نوامبر   14 شنبه 
که  حدود  فرانسوی است  تروریست، یک  این 
30 سال سن دارد و نام او پیش از این در فهرست 
دارند،  افراطی  اسالمی  گرایش های  که  افرادی 

قرار داشته است.

سر بریدن مسیحیان قبطی در ساحل لیبیا به عنوان 
سخنگوی داعش غرب را تهدید می کرد.

ویدیوی یادشده اوایل سال جاری میالدی منتشر 
دیده  قبطی  گروگان  زیادی  شمار  آن  در  و  شد 
به دست  لیبیا  طرابلس  ساحل  در  که  می شوند 
می رسند.  قتل  به  داعش  سیاه پوش  اعضای 
گفت  ادامه  در  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
»هرچند این نخستین حمله هوایی امریکا در لیبیا 
نیست اما نخستین حمله هوایی ما علیه یک رهبر 
که  کشور است و این نشان می دهد  داعش در آن 
قرار  هدف  باشند  که  جا  هر  را  داعش  رهبران  ما 

می دهیم.«
که »مرگ ابونبیل  کوک در ادامه توضیح داد  پیتر 
توان داعش برای رسیدن به مقاصد خود در لیبیا 
یارگیری  در  توانایی  ازجمله  می کند  تضعیف  را 
طرح ریزی  و  لیبیا،  در  پایگاه  ایجاد  بیشتر، 
حمالت علیه ایاالت متحده.« این حمله هوایی 
داعش  گروه  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس 
را  پاریس  به  جمعه  روز  حمله های  مسوولیت 

گرفت. برعهده 

وریستان حمالت پاریس شناسایی یک تن از تر

کشته شد رهبر داعش در حمالت هوایی امریکا در لیبیا 

تدابیر شدید امنیتی 
برای حفاظت از 
وه 20 گر رهبران 

وند  دستگیری پنج شهر
سوریه و یک فلسطینی به 

وت اتهام بمب گذاری در بیر

همبستگی جهانی با 
مردم فرانسه بعد از 

حمالت خونین پاریس
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