
و به صورت  چهل در صد دار
کشور می شود قاچاق وارد 

گفت مراجعی وجود  وی بدون ذکر نامی  
که داروهای قاچاق را شبانه از راه  دارند 

پکتیکا، غزنی، جالل آباد، خوست و 
کم کم داروهای  پکتیا در موتر به  صورت 

کابل شبانه پخش  قاچاق را می آورند و در 
گر شرکت ملی ادویه  می کنند. به گفته وی ا
ایجاد شود می توان جلو قاچاق دوام دار 

گرفت. کشور را  داروبه 
که این وزارت  این در حالی است 

می گوید چهار صد میلیون دالر در بازار 
کشور در جریان است. و بخش  دارویی 

خصوصی توانسته بیش از 40 هزار فرصت 
کند. 45 درصد نیازمندی  کار را ایجاد 

کستان، 25  کشور از طریق پا داروی 
درصد از طریق هند و 15 درصد از ایران 

رفع می گردد.
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معاون سخنگوی رییس جمهور: 

پاکستان از تروریسم تعریف 
واحد داشته باشد

4

جایگاه حکومت وحدت ملی 
در سیاست خارجی چین

ادامه بن بست

4
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یک زن با دو جسد
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زنگ اول


سربازان  و  افسران  از  شماری  از  غنی  رییس جمهور 
داد.  افتخار  مدال  آنان  به  و  کرد  ستایش  کندز  جنگ 
و  افسران  افتخارآفرین  کارنامه های  از  ستایش 
اما  است،  ضروری  خیلی  پولیس،  و  اردو  سربازان 
درباره کندز باید کمی  احتیاط می شد. تا هنوز کار هیات 
باید  است،  نرسیده  پایان  به  کندز،  سقوط  حقیقت یاب 
آن،  از  پس  و  کنند  منتشر  را  خود  گزارش  آنان  اول 
توزیع  روز  در  شود.  مطرح  مکافات  و  مجازات  بحث 
مدال به افتخارآفرینان نیروهای امنیتی، کسانی در کنار 
رییس جمهور ایستاده بودند که متهم به جبن و فرار در 

روز حادثه هستند. 
ما داوری نمی کنیم. نمی خواهیم بگوییم کی مالمت است 
و کی سالمت. اما روشن است که در روز سقوط کندز، 
و  کندز  ملی  امنیت  ریاست  داد.  رخ  ناکامی  بزرگ  یک 
گارنیزیون آن سقوط کرد. واسطه های این ریاست، در 
اسناد  روز،  آن  در  طالبان  افتاد.  طالبان  به دست  کندز 
تصاحب  نظامی  را  نقلیه  واسطه های  و  دولتی  محرم 
اصلی  قرارگاه های  در  چرا  است:  این  سوال  کردند. 
نیروهای امنیتی، مقاومت صورت نگرفت؟ باالخره یکی 

باید به این سوال پاسخ بگوید. 
چرا هفت هزار نیرو نتوانست مقاومت کند؟ اگر طالبان 
قرارگاه ها  چرا  کردند،  شروع  جنگ  به  شهر  درون  از 
و گارنیزیون های اصلی درون شهر سقوط کرد؟ حتما 
فرماندهان نیروهای امنیتی یا در سوق و اداره قوت ها 
اشتباه کردند یا این که جبن و ترس بر آنان غلبه کرد، 
سوگند نظامی  را فراموش کردند و پا به فرار گذاشتند. 
کندز،  به  رییس جمهور  در روز حضور  باید  حاال چرا 
کسانی که در مورد شان سوال وجود دارد، بیش از همه 

چهره نمایی کنند؟
بهتر بود و است که هیات حقیقت یاب سقوط کندز، به 
کارش  و شخصی  جناحی  سیاسی،  مالحظات  از  دور 
اگر  کند.  منتشر  را  آن  گزارش  و  برساند  پایان  به  را 
بی گناه  را  کندز  والیت  امنیتی  مسووالن  گزارش،  این 
اگر  اما  ندارد،  مانعی  ارج گزاری شان،  داد،  تشخیص 
محاکمه  به  باید  صورت  آن  در  شوند،  شناخته  متهم 
سپرده شوند. در برخی از موارد حتا نیاز به اجرای یک 
روند پیچیده تحقیقی نیست. فرمانده کل نیرو های مسلح 
کشور باید بداند که در سقوط شهری به مهمی  کندز، 

چی کسانی مرتکب خطا یا جبن شده اند. 
افکار عمومی  منتظر بود که فرمانده کل نیروهای مسلح، 
حداقل یک یا دو مسوول ارشد امنیتی والیت کندز را خلع 
رتبه و لباس نظامی  کند؛ چنین چیزی که نشد هیچ، حتا 
دیده شد که مسووالن امنیتی آن والیت بیش از دیگران 
در کنار رییس جمهور جلوه نمایی می کنند. کسانی که از 
دفتر خود دفاع کرده نتوانستند، با کدام روی می آیند و 

جلو کمره های تلویزیون ها قرار می گیرند. 
مردم انتظار داشتند که رییس جمهور در مورد عوامل 
سقوط کندز توضیحات بیشتری می داد. رییس جمهور 
معیاری  چه  براساس  که  بگوید  مردم  به  واضح  باید 
شماری از اشخاص و افراد را به عنوان مسووالن اداری 
این  به  رییس جمهور  آیا  بود.  برگزیده  کندز  نظامی   و 
فکر کرده بود که این اشخاص و افراد بتوانند در روز 
بحران، از خود و دفترشان دفاع کنند. آیا الزم بود که 
جان طرفداران دولت در کندز، در گرو عده ای مسووالن 

بی کفایت گذاشته می شد؟
شود.  داده  پاسخ  آن  به  باید  که  است  سوال هایی  این 
از  عده ای  وظیفه  چرا  که  است  این  دیگر  پرسش 
حقیقت یاب،  هیات  کار  ختم  تا  کندز،  امنیتی  مسووالن 
به حال تعلیق در نیامده است؟ همین حاال دولت ترکیه، 
وظیفه چند مسوول مهم امنیتی شهر آنکارا را به دلیل 
انفجار تروریستی اخیر به حالت تعلیق درآورده است. 
وزیر داخله آن کشور هم برای کناره گیری از سمتش، 
یک  آن که  با  این جا  در  اما  است.  کرده  آمادگی  ابراز 
کنار  مقامش شرافتمندانه  از  کرد، کسی  والیت سقوط 

نرفت.

حقیقتیابی
بایدمقدمبرتحسینباشد
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پرسونل  اعالم کرده که  آلمان  دفاع  وزارت 
می مانند.  باقی  افغانستان  در  فعاًل  نظامی اش 
این خبر در پیوند به برنامه تازه ایاالت متحده 
امریکا مبنی بر حفظ نیروهایش تا اخیر سال 

2016 در افغانستان صورت گرفته است.
پس از این که ایاالت متحده اعالم تغییر در 
را  افغانستان  از  خود  نیروهای  خروج  برنامه 
اعالم کرد، ارتش آلمان نیز تصمیم گرفته این 
برنامه را دنبال کند. وزارت دفاع این کشور 
بیان داشته که رقم کنونی سربازان آلمانی در 
زمانی  جدول  اما  می گردد،  حفظ  افغانستان 

تازه برای خروج آنان ارایه نکرده است.
شیفر،  مارتین  دویچه وله،  گزارش  به 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان اظهار داشت 
افغانستان  در  نظامی  ماموریت  آغاز  از  که 
اصول چنان بود که نیروهای بین المللی باهم 
یکجا وارد افغانستان شده و با هم یکجا از این 

کشور بیرون خواهند شد.
پارلمان  دفاعی  کمیته  عضو  آرنولد،  راینر 
نظامی  پایگاه های  آلمان  که  گفته  نیز  آلمان 
خود را در شهر مزار شریف به عنوان »لنگر 
کشور  این  شمالی  مناطق  سایر  برای  ثبات« 
گفتگو  در  همچنان  او  کرد.  خواهد  تبدیل 
که  افزود  فونک«  »دویچلند  عامه  رسانه  با 
متحده  ایاالت  تصمیم  از  آلمانی  سربازان 
»احتماالً  نظامی  حضور  تمدید  برای  امریکا 
تصمیمی  چنین  زیرا  بود  خواهند  خرسند« 
چهارچوب ضروری برای حضور طوالنی تر 

ارتش آلمان را نیز فراهم می کند.
آرنولد با بیان این که نیروهای افغانستان هنوز 
هم با کمبود لوجستیکی برای فعالیت مستقالنه 
و  رهنمایی  به  »افغان ها  افزود:  است،  مواجه 
درست  زیرساخت های  همچنین  و  آموزش 
می توانیم  ما  که  چیزی  دارند،  نیاز  تخنیکی 

آنجا در میدان هوایی فراهم کنیم.«
کمیته  عضو  دیگر  اوتی،  هیننگ  همچنین 
روزنامه  با  گفتگو  در  آلمان  پارلمان  دفاعی 
آلمانی »بیلد« گفته این تصمیم فرصتی ایجاد 
کرده است تا انجام آموزش های قناعت بخش 

در مناطق شمالی افغانستان تضمین گردد.
سال  تا  که  داشت  تصمیم  آلمان  واقع  در 
افغانستان  2016 میالدی نیروهای خود را در 
کاهش داده و حضور نظامی خود را به کابل 
کاهش دهد. در حال حاضر نیروهای آلمانی 
تنها آموزش سربازان افغان را به پیش می برند 
طالبان  به دست  اما حادثه سقوط شهر کندز 
بیشتر  به تالش های  نشان می دهد که  احتماالً 

نیز نیاز است.
نیز  وضعیت کنونی بحران مهاجران در اروپا 
اتخاذ  برای  دیگر  عوامل  از  یکی  می تواند 
به  رو  شمار  که  چرا  شود  تلقی  تصمیم  این 
به  افغانستان  ترک  حال  در  افغان ها  افزایش 
مقصد اروپا هستند. سیاستمداران امیدوارند تا 
راه های بیرون رفت برای تغییر این وضعیت را 
دریابند که در این میان، تامین نمودن امنیت 
حساب  به  مهم  پناهجویان  اصلی  کشور  در 

می آید.
آرنولد هشدار داد که اگر آلمان افغانستان را 
به زودی ترک کند، حتا شمار بیشتر افغان ها 
برای  را  اسفناک  و سفرهای  پرخطر  راه های 

رسیدن به اروپا در پیش خواهند گرفت.

نیروهای آلمانی
 در افغانستان باقی می مانند

سی تن از شورشیان در عملیات های نظامی کشته شدند

کرزی: 

با حضور نیروهای خارجی در افغانستان تروریسم تقویت یافت

نگرانی پوتین از گسترش خشونت ها از افغانستان به کشورهای شوروی سابق

داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  نظامی 
روز گذشته، سی  شبانه  جریان یک 
تن از شورشیان مسلح مخالف دولت 

به قتل رسیده اند.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
می گوید این  عملیات ها که به منظور 
در  شورشیان  نابودی  و  سرکوب 
بغالن،  ننگرهار، کاپیسا،  والیت های 
کندهار،  بدخشان،  کندز،  تخار، 
هلمند  و  پکتیا  غزنی،  ارزگان، 
و  آن چهل  در  بود،  راه اندازی شده 
چهار شورشی زخمی و همچنین دو 

تن دیگرشان بازداشت شده اند.
که  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
و  سالح  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  مهمات 
وزارت،  این  گفته ی  به  است.  افتاده 
عملیات های پاک سازی در برخی از 

والیات همچنان ادامه دارد.

8صبح، کابل: حامد کرزی رییس 
تصمیم  از  کشور،  پیشین  جمهور 
جمهور  رییس  اوباما  باراک  اخیر 
ایاالت متحده امریکا مبنی بر حضور 
سال  از  امریکایی پس  سرباز   5500
کرده  انتقاد  افغانستان،  در   2016
نیروهای  حضور  با  که  می گوید 
بین المللی در طول بیش از یک دهه 
اخیر در افغانستان، تروریسم بیشتر از 

پیش قوی تر شد.
در  که  اعالمیه ای  در  کرزی  آقای 
صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر 
افغانستان  »مردم  می گوید:  کرده 
نیروهای  حضور  قبل  سال  چهارده 
پذیرفتند  امید  این  به  را  خارجی 
و  تروریسم  امحای  آن  نتیجه  که 
کشورشان  به  کامل  صلح  برگشتن 
خارجی  نیروهای  حضور  اما  باشد. 
نه  تروریسم  علیه  جنگ  نام  تحت 
کن  ریشه  را  تروریسم  این که  تنها 
این  در  تروریسم  برعکس  نساخت 

جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر 
است  ممکن  است  گفته  روسیه 
به  افغانستان  از  خشونت ها  دامنه 
در  شوروی  سابق  جمهوری های 

آسیای میانه کشیده شود.
آقای پوتین این سخنان را در جریان 
مستقل  کشورهای  رهبران  نشست 

همسو در قزاقستان بیان کرد.
»اوضاع  گفت:  نشست  این  در  او 
به بحرانی  افغانستان حقیقتا نزدیک 

شدن است.«
اشاره  با  او  بی سی،  بی  به گزارش 
در  پیکارجویان  فعالیت های  به 
افغانستان گفت: »گروه های مختلف 

نیروهای  دیگر،  خبر  یک  براساس 
عملیات  یک  جریان  در  ملی  امنیت 
خاص، اعضای یک شبکه تروریستی 
مربوط به گروه طالبان را در والیت 

قندهار بازداشت کرده اند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با اعالم این 
خبر می گوید که این گروه ده نفری 
توسط رحمت اهلل رهبری می شد. این 
اداره می افزاید که اعضای این شبکه 
تروریستی در مربوطات شهر قندهار 

مدت قوت بیشتر یافت.«
امضای  به  نسبت  کرزی  حامد 
افغانستان  میان  امنیتی  موافقت نامه 
ابراز  نیز  امریکا  متحده  ایاالت  و 
تاسف کرده می گوید که برخالف 
این  امضای  افغانستان،  مردم  انتظار 
ناامنی  کاهش  باعث  موافقت نامه 
وسیع تر  را  جنگ  دامنه  بلکه  نشده 

ساخته است.
اظهارات  به  اشاره  با  کرزی  حامد 
که  می گوید  اوباما  باراک  اخیر 
خواهد  ادامه  افغانستان  در  جنگ 
این مساله زمینه ساز حضور  یافت و 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
خود  اعالمیه  در  وی  شد.  خواهد 
این که  همه  از  »بدتر  می افزاید: 
اعالم  حین  امریکا  جمهور  رییس 
کشورش  نظامی  حضور  تداوم 
غیرمتداول  اصطالح  افغانستان  در 
آورد.  زبان  به  را  جنگ  فصل های 
مردم  که  معناست  بدین  این 

بیشتری  نفوذ  صدد  در  تروریستی 
گسترش  که  را  هدفشان  و  هستند 
پنهان   است،  آنها  فعالیت های 

نمی کنند.«
به گفته  آقای پوتین یکی از اهداف 
به  یافتن  راه  تروریستی  گروه های 

آسیای میانه است.
رییس جمهور روسیه از کشورهای 
نشست  این  در  کننده  شرکت 
خواست تا در اقدامی مشترک، مانع 
از عبور پیکارجویان داعش از مرز 
کشورها  این  به  ورود  و  افغانستان 

شوند.
است  گفته  همچنین  پوتین  آقای 

و  تروریستی  فعالیت های  مصروف 
تخریبی بودند.

دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 
در  شده  بازداشت  تروریستان  که 
سهم  تروریستی  متعدد  فعالیت های 
از نقش خود  از جمله  فعال داشته و 
قومی  سران  از  تن  یک  ترور  در 
از  تن  دو  ترور  ژیری،  ولسوالی  در 
مامور دولتی  پولیس و یک  ساتنمن 

اعتراف کرده اند.

در  دوامدار  بصورت  باید  افغانستان 
فصل های  منتظر  بوده  جنگ  گیر 
آینده جنگ نیز باشند. درعین حال 
اکنون کامال واضح است که جنگ 
افروزی طالبان در دهات و شهرهای 
نیروهای  حضور  ساز  زمینه  ما 

خارجی درکشور می شود.«
تاکید  کشور  پیشین  جمهور  رییس 
زمانی  افغانستان  مردم  که  کرده 
در  را  خارجی  سربازان  حضور 
حضور  این  که  می پذیرند  کشور 
و  شود  امنیت  و  صلح  تامین  باعث 
همچنین به حاکمیت و وحدت شان 

صدمه نرسد. 
مردم  که  می گوید  کرزی  حامد 
حضور  صورتی   در  افغانستان 
کشور  داخل  در  خارجی  نیروهای 
نابودی  باعث  که  می پذیرند  را 
برقراری  جنگ،  پایان  تروریسم، 
صلح، تقویت وحدت ملی و احترام 
مورد  افغانستان  ملی  حاکمیت  به 
تاکید  وی  بگیرد.  قرار  پذیرش 
حضور  این صورت،  غیر  در  می کند 
نیروهای خارجی در افغانستان معنای 

دیگری کسب خواهد کرد.
اخیرا باراک اوباما اعالم کرد که این 
کشور روند  خروج نیروهایش را از 
از سال  و پس  افغانستان کند ساخته 
سرباز خود   5500 نیز حضور   2016

را در افغانستان حفظ می کند.

شهروند  هزار  هفت  حدود  که 
با  شوروی  سابق  جمهوری های 
گروه  این  برای  داعش  به  پیوستن 

می جنگند.
سابق  شوروی  کشورهای  رهبران 
ستاد  یک  تا  کردند  موافقت 
که  دهند  تشکیل  دفاعی  مشترک 
در صورت بروز بحران توانایی الزم 

مهار آن را داشته باشند.
رییس  اوباما،  باراک  پنجشنبه  روز 
که  کرد  اعالم  امریکا  جمهور 
بیشتر از 5 هزار سرباز امریکایی در 

افغانستان باقی خواهند ماند.
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چهل در صد دارو به صورت قاچاق
 وارد کشور می شود

جان باختن گروهى از پناهجويان در دريای اژه پااليشگاه بيجى پس از يک سال از دست داعش آزاد شد

فیروز، وزیر صحت عامه کشور در یک  فیروزالدین 
نشست خبری دیروز در کابل که کارکرد این وزارت 
 40 از  بیشتر  می کرد، گفت  بیان  را  نخست  ماه   6 در 
درصد دارو در کشور از طریق قاچاق وارد می شود. 
داروهایی که در فهرست ادویه مجاز دولت نیست و 
داکتر سفارش می کند، از طریق قاچاق آورده می شود.

وزیر صحت عامه گفت: »این داروی قاچاق بی کیفیت 
ادویه غیر معیاری  تعداد  اما در کنار آن یک  نیست... 
درصد   40 از  بیش  یعنی  می شود.  وارد  نیز  جعلی  و 
یک  است.  جعل  داروی  کشور  دارویی  نیازمندی 
تعداد شرکت هایی در آن طرف مرز وجود دارند که 
فقط برای افغانستان دارو تولید می کنند. و یک تعداد 
سیستم  وارد  غیر قانونی  راه های  از  را  آن ها  افغان ها 

می سازند.«
دارند  وجود  مراجعی  گفت  نامی   ذکر  بدون  وی 
غزنی،  پکتیکا،  راه  از  شبانه  را  قاچاق  داروهای  که 
جالل آباد، خوست و پکتیا به  صورت قاچاق می آورند 
اگر  وی  به گفته  می کنند.  پخش  شبانه  کابل  در  و 
شرکت ملی ادویه ایجاد شود می توان جلو قاچاق دار 

فرماندهی عملیات مشترک عراق روز جمعه 16 اکتوبر 
گروه  دست  از  بیجی  پاالیشگاه  کامل  آزاد سازی  از 

داعش خبر داد.
عراق  مشترک  عملیات  فرماندهی  العربیه،  گزارش  به 
میان  شدید  درگیری های  از  پس  بیجی  شهرک  گفته 

گروه داعش و نیروهای مسلح عراق آزاد شده است.
این که  اعالم  با  عراق  مشترک  عملیات  فرماندهی 
داعش  عناصر  از  تن  ده ها  عملیات  این  نتیجه  در 
از  پس  آزاد سازی  عملیات  که  گفته  کشته شده اند، 

حداقل دوازده مهاجر و پناهجو روز شنبه 25 میزان در 
آبهای ترکیه جان باختند. این مهاجران سفر خود را از 
آیوالیک ترکیه آغاز کرده بودند و مقصدشان جزیره 

لزبوس یونان بوده است.
با وجود این 25 مهاجر که با تلفن همراه با گارد ساحلی 

ترکیه تماس گرفته بودند، نجات یافتند.
در حادثه تلخ دیگری روز جمعه در آب های جزیره 
کالیمنوس یونان قایق بادی مهاجران واژگون شد و سه 

کودک و یک زن مهاجر جانشان را از دست دادند.

دیگر یک سری مشکالت درقوانین و مقرره ها وجود 
از  مرجع  چندین  که  است  این  دوم  مشکل  و  دارد 
بخش دارو در کشور نظارت می کند که این خودش 

سبب فساد می گردد.
که  این  برای  »ما  می گوید:  عامه کشور  وزیر صحت 
قانون دوا را  قانونی را برطرف بسازیم  بتوانیم مشکل 
انکشاف دادیم و امید می رود از پارلمان نیز پاس شود 
و برای این که از بازار دارویی کشور نظارت دقیق تر 
نهایی  مستقل  ملی  اداره  یک  طرح  گیرد،  صورت 
شده و عنقریب در کشور ایجاد می گردد.« وی تاکید 
بین می رود،  از  فساد  اداره زمینه  این  ایجاد  با  می کند 
در  پاسخگو یی  اداره  این  و  می آید  به وجود  شفافیت 

این بخش را به وجود می آورد.
وزارت صحت عامه کشور می گوید برای شرکت های 
سخت  بسیار  را  معیارها  دارو  وارد کننده  باقی مانده 
غیر معیاری شرکت  به شکل  نتواند  هر کس  تا  ساخته 
وزارت  این  کند.  ایجاد  و  ثبت  در کشور  را  دارویی 
یک  به  قانونی  نظر  از  را  دوایی  تصدی  می گوید 
شرکت ملی تبدیل می کند تا نه تنها داروی با کیفیت 

و به کشور را گرفت.
این در حالی است که این وزارت می گوید چهار صد 
میلیون دالر در بازار دارویی کشور در جریان است و 
بخش خصوصی توانسته بیش از 40 هزار شغل ایجاد 
طریق  از  کشور  داروی  نیازمندی  درصد   45 کند. 
پاکستان، 25 درصد از طریق هند و 15 درصد از ایران 

رفع می گردد.
شرکت   1000 از  بیش  در  می گوید  وزارت  این 
بیش  که  بود  شده  ثبت  کشور  در  دارو  وارد کننده 
فعالیت  یا  شرکت ها  این  داشتند.  جواز  آن    800 از 
نمی کردند و یا فعالیت غیرمعیاری داشتند. جواز 800 

شرکت لغو شده است.
شرکت   200 حاضر  حال  در  می گوید  وزارت  این 
این  با  وزارت صحت  و  است  فعال  در کشور  دوایی 

شرکت ها به شکل منظم و سیستماتیک کار می کند.
دارویی  بازار  در  کشورمی گوید  عامه  صحت  وزیر 
کشور دو نوع مشکل وجود دارد یکی این است که 
دریافت  وبرای  نیست  همکار  خصوصی  بخش  خود 
سوی  از  و  می دهد  انجام  غیرمعیاری  کار  بیشتر  پول 

ورود نیروهای عراقی از محور جنوبی شهرک صورت 
گرفته است.

نزدیکی  در  الصینیه  شهرک  عملیات  این  پی  در 
پاالیشگاه نیز آزاد شده است.

انبار  در عملیات آزاد سازی بیجی جنگنده های عراقی 
اسلحه و مهمات داعش را بمباران کردند .

برخی منابع نظامی گفته اند که نیروهای عراقی به سمت 
السرقاط، آخرین مواضع داعش در این مناطق پیشروی 

کرده اند.

گارد ساحلی یونان هم می گوید 1۳ مهاجر را از مرگ 
و امواج رهانده و بدنبال کودکی ناپدید شده است.

سوری،  مهاجر   500 از  بیش  ترکیه  مقامات  همزمان، 
ترکیه  قلعه  چناق  استان  در  را  فلسطینی  و  افغانستانی 
از  عبور  صدد  در  نیز  مهاجران  این  کردند.  بازداشت 

دریای اژه و رسیدن به مرزهای اروپا بودند.
به  برای رسیدن  آنها  از  هر کدام  مهاجران می گویند 

کشوری در اتحادیه اروپا 2000 یورو پرداخته بودند.

را به کشور وارد کند بلکه بتواند با بازار دارویی کشور 
نیز به رقابت بپردازد.

مرکز  یک  گفت  هم چنان  کشور  عامه  صحت  وزیر 
می گردد  ایجاد  بنادر  و  کشور  در  وغذا  دوا  کنترول 
دارو  بروکراسی و ضیاع وقت  بدون  و  با سرعت  که 

وارد بازار شود.
»انتقال و نگهداری دارو در طول مسیری  وی گفت: 
تخریب  دوا  نیست.  معیاری  نیز  به کشور می رسد  که 
می شود و کیفیت خود را از دست می دهد. بروکراسی 
و عدم موجودیت مراکز کنترول کیفیت و همکاری 
نکردن بخش خصوصی باعث تخریب دارو می گردد.«

دارو خانه  هزار   14 کشور  سراسر  در  حال  همین  در 
این  فارمیسیست در  وجود دارد، و در حدود 4 هزار 

دارو خانه ها فعالیت دارند.
»از طوالنی  افزود:  عامه کشور هم چنان  وزیر صحت 
بودن مزرهای ما با کشورهای همسایه استفاده می شود 
با  می گردد.  وارد  قاچاق  و  غیرمعیاری  داروهای  و 
به شکل  دارو  بازار  از  عامه  صحت  وزارت  آن که 
با نظارت حل  جدی نظارت می کند، اما مشکل فقط 
نمی شود. باید در قوانین تغییر بیاید و استندارد سازی 
جدی شود و در گمرکات شرایط آسان شود و نظارت 

صورت گیرد.«
برای  که  »تحقیقی  گفت:  کشور  عامه  صحت  وزیر 
توسط  بود  انداخته شده  راه  به  معتادین  آمار  دریافت 
اداره قبلی توقف داده شد و کسی اجازه نداشت که 
عمق فاجعه را به مردم بگوید این جرات را ما کردیم 
واولین بار نتایج این سروی را هرچند که زننده است 
سه  حدود  سروی  این  نتایج  بر اساس  کردیم.  اعالم 
 1.5 حدود  در  دارد.  وجود  کشور  در  معتاد  میلیون 
میلیون نفر هر روز از مواد مخدر استفاده می کنند و در 
حدود 1.5 میلیون نفر دیگر به یک نحوی در تماس با 
مواد مخدر قرار دارند و روزانه سه میلیون دالر از این 

طریق به مصرف می رسد.«
وزیر صحت عامه می گوید کار این وزارت تداوی و 
دادن آگاهی است. در تداوی داوطلب بودن فرد معتاد 
شرط است. وزارت صحت عامه کشور می گوید در 
6 ماه اخیر 115 مرکز تداوی معتاد در سراسر کشور 
دوباره احیا شده که در حدود 2500 بستر دارند و فرد 
مورد  مراکز  این  در  روز   45 مدت  به  داوطلب  معتاد 
اما وزیر صحت عامه می گوید  تداوی قرار می گیرد، 
60 در صد افرادی که تداوی می شوند به دلیل نبود کار 
و در دسترس بودن مواد مخدر، کشت آن، تنفیذ نشدن 
قانون و ترافیک مواد مخدر در کشور، دوباره به مواد 
مخدر رو می آورند. وی بر همکاری بین سکتورهای 
ذی دخل تاکید می کند و می گوید اگر همکاری های 
الزم در از بین بردن مواد مخدر صورت نگیرد روز به 

روز تعداد معتادین در کشور زیاد خواهد شد.

 مريم حسينى
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ادامهبنبست

معاونسخنگویرییسجمهور:

پاکستانازتروریسمتعریف
واحدداشتهباشد

پس  افغانستان  در  نظامی  امریکا  حضور  برنامه  اعالم 
بن بست  دارد،  قصد  ناتو  که  می دهد  نشان  از2016 
پایان  در  کند.  حفظ  قیمتی  هر  به  را  موجود  نظامی 
سال 2010 آشکار شد که جنگ افغانستان به بن بست 
نظامی  امریکایی  ها، حضور  رسیده است. در آن سال 
نیروی  هزار  یک صد  داشتند.  افغانستان  در   گسترده 
مستقر  افغانستان  در   2010 سال  در  امریکا  نظامی  را 
تعداد  به  هم  ناتو  دیگر کشورهای عضو  و  بود  کرده 
سال  آن  در  داشتند.  افغانستان  نظامی  در  هزار  چهل 
سد  قندهار  و  هلمند  در  را  طالبان  پیش روی های  ناتو 

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که پس 
از اقدام نظامی علیه پناهگاه های تروریستان در داخل 
با  که  می برد  پی  افغانستان  دولت  پاکستان،  خاک 

کدام گروه ها باید مذاکره کند.
نخست  نوازشریف،  سفر  آستانه  در  اظهارات  این 
است  قرار  می شود.  بیان  واشنگتن  به  پاکستان  وزیر 
آقای شریف در جریان این هفته به امریکا سفر کرده 
تروریستان  پناه گاه های  نابودی  چگونگی  باره  در  و 
رییس جمهور  اوباما،  بارک  با  پاکستان  داخل  در 

ایاالت متحده بحث کند.
پیش از این اشرف غنی، رییس جمهور کشور، اعالم 
ایاالت  به  خود  سفر  در  نوازشریف  که  بود  کرده 
پیام  هوادارانش  دیگر  و  طالبان  به  امریکا،  متحده 
خواهد داد تا جز مذاکره و صلح با دولت افغانستان 
شام  که  غنی  آقای  داشت.  نخواهند  راهی  دیگر 
پنج شنبه در جمعی از اعضای کابینه صحبت می کرد، 
وزیر  نخست  جاری(  )هفته  آینده  »هفته  گفت:  
پاکستان به امریکا سفر می کند و در آنجا تاکیدشان 
سر این خواهد بود که پناهگاه های [تروریستان] باید 
و طرفدارانش  طالبان  به  واضح شان  پیام  ختم شوند. 
راه حل  یک  شان  برآمدن  راه  تنها  که  است  این 

سیاسی با حکومت مشروع افغانستان است.«
سخنگوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر  همین حال،  در 
هرگاه  می  گوید  افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر 
پاکستان  دولت  توسط  تروریستان  پناهگاه های  علیه 
در خاک این کشور برخورد یکسان صورت گیرد، 
طرف  می تواند  افغانستان  دولت  صورت  آن  در 

مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان انتقال 
یابد و این نیروها در واقع بن بست را حفظ کنند. 

از  پس  ناتو  تا  بود  شده  گرفته  تصمیم  زمان  همان  از 
سال 2014 و خروج کلیه نیروهای رزمی اش، نیروهای 
اعالم  کند.  استراتژیک  حمایت  را  افغانستان  امنیتی 
برنامه حضور محدود نظامی  امریکا در افغانستان نشان 
می دهد که نیروهای امنیتی افغانستان، به تنهایی قادر به 
حفظ بن بست نظامی  نیستند و ضرور است تا ناتو نیز در 
این سرزمین حضور نظامی  محدود داشته باشد. سقوط 
نظامی،  بن بست  برای حفظ  اثبات کرد که  هم  کندز 
حضور محدود ناتو نیاز است. طالبان تصور می کردند 
آنان  و  است  تاکتیکی  موجود  نظامی   بن بست  که 
می توانند با خروج کامل نیروهای ناتو، کالن شهرهای 

افغانستان را اشغال نظامی  کنند. 
اما پیام هفته اخیر بارک اوباما، رییس جمهور امریکا، 
افغانستان  به صورت محدود در  ناتو  بود.  بسیار روشن 
نیروهای داخلی را در حفظ  حضور خواهد داشت و 
معنای  به  این  کرد.  خواهد  نظامی  کمک  بن بست 
زور،  از  استفاده  با  نمی توانند  طالبان  که  است  آن 
بن بست،  این  راه حل  تنها  بشکنند.  را  بن بست  این 
رسیدن به یک توافق سیاسی برای پایان جنگ است. 
به طالبان فرستاد  پیام واضح  امریکا هم  رییس جمهور 
به  مشروط  خارجی،  نیروهای  کامل  خروج  آن که  و 
برای  طالبان  و  کابل  میان  سیاسی  توافق  یک  امضای 
رسیدن به صلح است. اگر راه حل سیاسی برای پایان 
جنگ حاصل نشود، نیروهای امریکایی هم برای حفظ 

بن بست در افغانستان حضور محدود خواهند داشت. 
ناتو  استراتژیک  هدف  که  برمی آید  اوباما  سخنان  از 
میز  روی  طالبان  کشاندن  حاضر،  حال  در  امریکا،  و 
مذاکره است. برای رسیدن به این هدف، باید بن بست 
جنگ  بودن  بی فایده  به  طالبان  تا  شود،  حفظ  نظامی 
پی ببرند و وارد میز مذاکره و چانه زنی سیاسی شوند. 

خاک پاکستان هستند و در آنجا بلندگوها را گرفته 
فعالیت  زمینه   می کنند،  جنگ  اعالم  ما  مردم  علیه 
برای شان مساعد نشود باز ما می فهمیم که همراه چه 
است  موضوعی  این  باشیم.  داشته  صحبت  گروهی 
هم  ما  امیدواری  و  ساخته ایم  روشن  ما  همواره  که 
رهبر  دو  بین  شنودهایی  و  گفتگو  در  که  است  این 
)نوازشریف و اوباما( مطرح شود و موقف افغانستان 
مقام های  گوش  به  رساتر  و  روشن تر  دیگر  بار 

پاکستانی برسد.«
هم چنین  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
دولت  تا  دارد  انتظار  افغانستان  دولت  که  گفت 

کرد. بخش های مهم آن مناطق به دست نیروهای ناتو 
افتاد. هم چنان در آن سال به نیرومند سازی اردوی ملی 

افغانستان نیز توجه شد. 
در کنار آن ناتو دریافت که جنگ به بن بست رسیده 
نظامی  ندارد.  راه حل  صرف  طالبان،  مشکل  و  است 
را  بن بست  تا  بود  دشوار  ناتو  و  امریکایی ها  برای 
حفظ  آن  تلفات  و  نیرو  هزار   140 حضور  قیمت  به 
کنند. هزینه 120 میلیارد دالری، حضور ناتو هم برای 
دلیل  همین  به  بود.  کمرشکن  آن،  عضو  کشورهای 
در نشست لیسبون در سال 2010 تصمیم گرفته شد تا 

مذاکره خود را تشخیص دهد.
یک  در  میزان،   25 شنبه،  روز  که  هاشمی  آقای 
دولت  که  می  کرد، گفت  خبری صحبت  کنفرانس 
که  تروریستانی  از  دوگانه  تعریف  نباید  پاکستان 
دارند  فعالیت  افغانستان  و  پاکستان  داخل خاک  در 
داشته باشد. معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری 
گفت: »ما می خواهیم گروه هایی که در داخل خاک 
اعالم جنگ می کنند،  افغانستان  مردم  علیه  پاکستان 
علیه  شان اقدام صورت گیرد. این اقدام خودش زمینه 
چگونه  همراه  که  بفهمیم  ما  تا  می سازد  هموار  را 
گروه هایی سر و کار داریم. گروه هایی که در داخل 

نمی یابد. طالبان هنوز هم  به زودی تحقق  امر  این  اما 
بر  زور،  از  استفاده  با  می توانند  که  می کنند  تصور 
طالبان  رهبر  شوند.  مسلط  افغانستان  کالن شهرهای 
القاعده هم که  و جنگجویان  دارد  امیرالمومنین  لقب 
اختر  به  می داند،  خود  دشمن  رسما  را  آنان  امریکا 

محمدمنصور بیعت کرده اند. 
این نشان می دهد که در روش و افکار طالبان، تغییری 
قابل توجه نیامده است. اما با آن هم امریکا از مجاری 
دیپلوماتیک تالش می کند تا طالبان روی میز مذاکره 
بیایند. واشنگتن پست اخیرا گزارش داده که مقام های 
آنان،  از  و  گرفته اند  تماس  چینایی ها  با  امریکایی، 
کابل  و  طالبان  میان  مذاکره  شروع  به  تا  خواسته اند 
دارد.  پاکستان  بر  توجه  قابل  نفوذ  کنند. چین  کمک 
اعالم  کنار  در  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  بارک 
با  گفت،  افغانستان  در  امریکا  نظامی  محدود  حضور 
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در مورد چگونگی 

وادارسازی طالبان به مذاکره، گفتگو خواهد کرد. 
اما مشکل جدی این است که پاکستان، به طالبان اجازه 
می دهد از قلمرو و امکانات آن کشور در جنگ علیه 
افغانستان استفاده کنند. اگر پاکستان امکانات و منابع 
حمایتی  شبکه های  و  کند  دریغ  طالبان  از  را  خودش 
جنگ  دوام  برچیند،  خودش  شهرهای  در  را  آنان 
پاکستان  اما  بود.  خواهد  دشوار  طالبان  گروه  برای 
طالبان  بر  جدی  فشار  تا  ندارد  اراده  و  نمی خواهد 
اعمال کند. پاکستان می خواهد کابل از موضع ضعف 
بگیرند.  کالن  امتیازهای  طالبان  تا  شود  مذاکره  وارد 
هم چنان پاکستان می خواهد برای کشاندن پای طالبان 

به مذاکره، از امریکا هم امتیازهای کالن بگیرد. 
امتیازگیری  برای  پاکستان  استراتژیک  ابزار  طالبان 
سادگی  به  را  ابزار  این  که  نمی رسد  به نظر  و  هستند 

تحویل بدهد. 

پاکستان از گروه های تروریستی که در داخل خاک 
فعالیت دارند تعریف یکسان  افغانستان  آن کشور و 
تروریستان  علیه  باید  که  کرد  تاکید  او  باشد.  داشته 
برخورد یکسان صورت گیرد و گروه های تروریستی 

به خوب و بد تقسیم نشوند.
بستندریچهصلح

سیدظفر هاشمی در این کنفرانس خبری خود هم چنین 
گفت، هرچند دولت افغانستان دریچه صلح را بسته 
شرایط  صلح  مذاکرات  انجام  برای  اما  نمی تواند، 
به  احترام  که  می گوید  هاشمی  آقای  دارد.  را  خود 
چهارده  دست  آوردهای  و  اساسی  قانون  ارزش های 
سال اخیر از جمله شرایط مهم برای گفتگوهای صلح 
با گروه های مسلح مخالف دولت است. وی گفت: 
»فعال برای حکومت افغانستان گفت وشنودهای صلح 
به  ما  است.  طالبان  با  صلح  اول  بعد  دارد؛  بعد  دو 
تطبیق  به  و  احترام  اساسی  قانون  به  حیث دولتی که 
بسته  را  صلح  دریچه  هیچ  داریم،  کامل  پابندی  آن 
کرده نمی توانیم. هر افغانی که آماده باشد شرایط ما 
را بپذیرد و خشونت نکند و به دست آوردهای مردم 
در چهارده سال گذشته احترام داشته باشد، می شود 
آقای  کنیم.«  صحبت  صلح  گزینه  روی  آنان  با  که 
افغانستان،  صلح  دوم  »بعد  افزود:  هم چنین  هاشمی 
رییس جمهور  طوری که  است.  پاکستان  با  صلح 
نخستین  و  کرده  اعالم  صراحت  به  بسیار  افغانستان 
قبول  را  این  پاکستان  دولت مردان  که  بوده  باری 
کرده اند که پاکستان در یک جنگ اعالم ناشده از 

سیزده سال به این سو با افغانستان قرار دارد.«
افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر  سخنگوی  معاون 
پناهگاه های  علیه  پاکستان  دولت  هرگاه  تاکید کرد 
اقدام جدی کند، در آن  تروریستی در خاک خود 
قرار  بحث  مورد  پاکستان  با  صلح  مساله  صورت 

خواهد گرفت.
نخستین  برای  قبل  ماه  چند  افغانستان  دولت  هیات 
آغاز  مورد  در  پاکستان  در  طالبان  نمایندگان  با  بار 
از  پس  روند  این  اما  کرد،  دیدار  صلح  گفتگوهای 
اعالم خبر مرگ مال عمر رهبر پیشین طالبان متوقف 
شد. اخیرا گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای دوباره 
در مورد مذاکرات صلح اعالم آمادگی کرده است.

فردوس
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در آینده نزدیک در خدمت این کشور قرار گیرد. 
وقتی مساله جذب سرمایه گذاری کشورهای خارجی 
از دست آوردهای  افغانستان مطرح می شود، یکی  در 
مهم دولت آقای کرزی در رابطه با چین، عقد قرارداد 
مس عینک افغانستان است که در سال ۲۰۰۸ میالدی 
امریکایی صورت  به ۴ میلیارد دالر  به ارزش نزدیک 
بحث های  افغانستان  رسانه های  که  زمانی  گرفت. 
بحث  هیچ  در  شاید  می کنند،  راه اندازی  اقتصادی 
اقتصادی نباشد که یک بار یا چند بار از قرارداد مس 
این است  امر  اما واقعیت  نیاید.  به میان  عینک سخنی 
که کمپنی چینی در طول چندین سالی که از عقد این 
قرارداد می گذرد، کم ترین توجه را نسبت به استخراج 

آن داشته است. 
هرچند چینی ها به علت مناسبات گذشته شان با طالبان 
تا حال با مشکالت امنیتی دراین زمینه روبرو نشده اند 
امنیتی  مشکالت  از  گاهی  که  است  بار  چندین  اما 
سخن می زنند و گاهی هم خواهان ایجاد برخی شرایط 
پرسش برانگیز دیگر می شوند. سرانجام امیدواری هایی 
این  از  بهره برداری  و  استخراج  به  راجع  ابتدا  در  که 
معدن در افکار عمومی  و رسانه های داخلی و خارجی 

شکل گرفته بود، کم کم به ناامیدی بدل می شود. 
استخراج نفت آمو دریا که ابتدا به ارزش ۴۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون دالر تخمین زده شده بود و این قرارداد نیز به 
کمپنی چینی واگذار شد، از چند مدتی است که کار 
استخراج آن نیز متوقف شده است. مقدار ذخایر نفتی 
قرارداد آمو دریا، ۲۵۰ میلیون بشکه تخمین شده بود 
که تا شش ماه آینده روزانه در حدود ۴۰ هزار بشکه 
نفت از آن استخراج خواهد شد و قرار بود که هفتاد 
را  آن  استخراج  کار  که  چینی  شرکت  سود  درصد 
بازهم  اما  شود،  افغانستان  دولت  عاید  دارد،   عهده  به 
کمپنی  امنیتی  و  تخنیکی  مشکل تراشی های  علت  به 
این  استخراج  امیدواری هایی که در خصوص  چینی، 
وجود  افغانستان  اقتصادی  وضع  بهبودی  برای  معدن 

داشت،  مورد تردید قرار گرفته است. 
ناموفق کمپنی های چینی  در کنار سرمایه گذاری های 
در افغانستان، کمک های مالی این کشور نیز در طول 
بیش از یک دهه در مقایسه با سایر کشورهای جهان 

برای افغانستان، بسیار اندک بوده است. 
میلیون   ۲۶۱ به  افغانستان  به  چین  کمک های  مجموع 
گسترش  و  اقتصادی  قدرت  هرگاه  می رسد.  دالر 
کشورهای  سایر  در  را  کشور  این  تجارتی  تعامالت 

جهان به بحث بگیریم، پکن کم ترین توجه به وضعیت 
علی رغم  کشور  این  است.  داشته  افغانستان  اقتصادی 
اعالم  قبل  دارد، چندی  پاکستان  به  توجه خاصی که 
دالر  میلیارد   ۲۰۰ مبلغ  آینده،  سال  ده  تا  که  کرد 
امریکایی در افریقا سرمایه گذاری می کند. در سفری 
که آقای غنی به چین داشت، مبلغ ۳۲۷،۸۶ میلیون دالر 
امریکایی تا سال ۲۰۱۷ تعهد شد. اما زمانی که دولت 
به منظور  را  خود  اقتصادی  کالن  پالن های  افغانستان 
بازسازی زیربناهای افغانستان به دولت چین در جهت 
استفاده موثر از این پول ارایه می کند، با واکنش های 

منفی دولت چین مواجه می شود. 
چینی ها می گویند که ما صرفا می خواهیم بر پروژه های 
اگر در  و  افغانستان سرمایه گذاری کنیم  در  کوچک 
تعهد  مبلغ  نگردد،  ارایه  این خصوص پالنی مشخص 

شده، پرداخت نمی شود. 
وحدت  حکومت  خارجی  سیاست  همرفته،  روی 
خصوص  در  است،  بوده  اقتصادمحور  بیشتر  که  ملی 
چین، با خوشبینی ها و سطحی نگری های زیادی همراه 
چین،  خارجی  سیاست  در  »سود«  کسب  است.  بوده 
دیپلوماسی  دستگاه  کم کاری های  و  است  اصل  یک 
در  نه  تا  است  افغانستان، سبب شده  سیاست خارجی 
از  نه  و  ابریشم کاری صورت گیرد  راه  احیای  مورد 
سرمایه گذاری کمپنی های خارجی و جلب کمک های 

مالی این کشور چیزی نصیب افغانستان شود. 
سیاست های دولت فعلی چین نسبت به تمام کشورهای 
جهان براساس همان توصیه های دینگ شیائوپینگ که 
گفته بود »با خون سردی مشاهده کنید، سرزمین خود 
بسازید  اندک  سود  به  و  باشید  آرام  کنید،  حفظ  را 
نظام  دوران گذار  در  کنید که چین  و آن گونه عمل 
ثبات، موفق شود فرصتی  امنیت و  با حفظ  بین  الملل، 
که  می شود  عملی  آورد«،  به دست  توسعه  برای  را 
رویکرد اقتصادی این کشور در قبال افغانستان با اصل 
با سود اندک« همخوانی پیدا می کند. در  »سازگاری 
حکومت  خارجی  سیاست  در  چین  جایگاه  مجموع، 
وحدت ملی مهم و خاص بوده است ولی با توجه به 
تاثیرات  تا هنوز  اقتصادی این کشور که  سیاست های 
منفی درازمدت را باالی اقتصاد افغانستان داشته است، 
خارجی  سیاست  در  ملی  وحدت  حکومت  موقعیت 

چین را متاسفانه تعریف ناشده می نمایاند.
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انتظارش بود، محروم می شود. دومین پیامد منفی دیگر 
پاکستان  به  وابسته  همیشه  افغانستان  که  است  این  آن 
به  کشور  این  وابستگی  کاهش  بحث  و  ماند  خواهد 
از دست  را همیشه  اقتصادی، موضوعیت خود  لحاظ 

خواهد داد. 
را  دیپلوماتیک  موثر  اقدامات  افغانستان  دولت  هرگاه 
در قبال تاجیکستان و چین نتواند در این خصوص روی 
دست گیرد، نفوذ اقتصادی پاکستان بر افغانستان بیشتر 
باج گیری های  و  امتیازطلبی ها  زمینه های  و  می شود 
سیاسی اسالم آباد بر افغانستان نیز هموار تر خواهد شد. 
پاکستانی ها با حمایت از تاجیکستان نه تنها در تالش 
دوباره  احیای  باالی  سرمایه گذاری  از  چین  تا  هستند 
کند،  نظر  صرف  چین  و  افغانستان  میان  ابریشم  راه 
بلکه خود نیز در احداث کوریدور اقتصادی »کاشغر« 
الی بندر »گوادر«، وارد اقدام شده اند. موافقت نامه ماه 
اگست سال ۲۰۱۳ چین و پاکستان دال بر همین نکته 
است که احداث راه ابریشم از مسیر قزاقستان- روسیه 
الی شهر پترزبورگ و بعد به اروپا را برجسته می سازد. 
هرگاه این اتفاق بیفتد، امیدواری هایی که دولت آقای 
کرزی و حکومت وحدت ملی راجع به احیای دوباره 
راه عنعنوی ابریشم داشته و دارد، بسیار ضعیف خواهد 

شد. 
اقدام بعدی دیگر چین که به قدرتمند شدن پاکستان 
جنوبی  بنادر  توسعه  می انجامد،  اقتصادی  لحاظ  به 
و  خلیج  به  را  پکن  دولت  که  است  پاکستان-چین 
پیامد اقتصادی این اقدام  دریای عمان وصل می کند. 
چین، بیش از همه وقت برای پاکستان مثبت است. اما 
افزایش توانایی های اقتصادی پاکستان برای افغانستان 
همواره دردسر ساز بوده است. چون ملیتاریسم سیاسی 
تصمیم گیر در نظام سیاسی این کشور به لحاظ ماهیت 
وجودی و نوعی نگاهی که در سیاست خارجی خود 
نسبت به افغانستان دارد، همواره از امکانات اقتصادی 
که  است  اقدام کرده  افغانستان  ملی  امنیت  علیه  خود 
گروه های تروریستی، مهم ترین ابزار در این خصوص 
برای دولت  اواخر  این  بوده اند. مساله دیگری که در 
جین  شی  اخیر  سفر  شد،  تمام  سنگین  ملی  وحدت 
کنار  در  بود.  پاکستان  به  چین  رییس جمهور  پینگ 
کشور  دو  سیاسی  نظامی-  نمایشات  و  تشریفات 
جنگنده  بالگردهای  را  پینگ  آقای  امنیت  گویا  که 
نیز گرفته بودند، کمک ۴۶ میلیارد  پاکستانی در هوا 
دالری چین به اسالم آباد بود که قرار شد این کمک 

خارجی  سیاست  در  چین  مردم  جمهوری  جایگاه 
سفر  اولین  است.  بوده  ویژه  ملی،  وحدت  حکومت 
روابط  ارتقای  به منظور  چین  به  غنی  رسمی آقای 
پکن  که  داد  نشان  کشور،  دو  میان  دو جانبه  سیاسی 
برای افغانستان نه تنها در بعد همکاری های اقتصادی، 
مهم ترین  که  امنیتی  همکاری های  توسعه  در  بلکه 
سطح  باالترین  در  است،  افغانستان  مردم  دغدغه 
چشم داشت های خارجی این دولت قرار داشته است. 
به یک تعبیر می توان گفت که پس از ایاالت متحده 
توجه  بیشترین  که  بود  کشوری  دومین  چین  امریکا، 
افغانستان را در مسایل امنیتی و سیاسی به خود جلب 
یک  در  امروزه  که  دولتی  مظلومانه  شرایط  اما  کرد. 
وضع  مفهوم  به  )بحران  اقتصادی  و  امنیتی  بحران 
نابه سامان داخلی( قرار گرفته است، توام با دیپلوماسی 
قدرت  بزرگ ترین  به  خوشبینانه  نگاه  و  صلح جویانه 
توجه  جلب  در  تاثیری  کم ترین  آیا  جهان،  اقتصادی 
این کشور نسبت به خود داشته است یا خیر؛ پاسخ این 

پرسش را در چند مورد می توان خالصه کرد: 
دست کم در طول دهه ۲۰۰۰ مساله احیای دوباره راه 
ابریشم میان افغانستان و چین، یکی از اولویت های مهم 
است.  بوده  چین  قبال  در  افغانستان  خارجی  سیاست 
ابریشم  راه  بوده که  این  افغانستان  یعنی هدف دولت 
پامیر  سابق از طریق فیض آباد- واخان )پامیر کالن و 
خرد( الی ولسوالی تاشقرغان چین که طول این سرک 
ارتفاع  به  مرزی  بلندی های  از  و  است  کیلومتر   ۴۹۵
۵۰۰۰ متر از سطح بحر عبور می کند، دوباره احیا شود 
و افغانستان از این طریق بتواند جایگاه ژیوایکونومیک 
به  چینی  کاالی  انتقال  و  ترانزیتی  مسایل  در  را  خود 
ظاهرا  هرچند  کند.  پیدا  مرکزی  آسیای  کشورهای 
دولت چین این خواست مقامات افغان را تایید می کند 
این  دولتی  مقامات  که  است  این  قضیه  واقعیت  اما 
کشور قصد اسفالت و تکمیل شاهراه دوشنبه- خاروغ 

الی بندر »کولمه« چین را دارند. 
برآوردهایی که تا به حال صورت گرفته است حاکی 
از آن است که ساخت این شاهراه، مدت هفت سال 
را در بر می گیرد. پیامد منفی برای افغانستان این است 
که با ساخت این شاهراه، کشور تاجیکستان با انحصار 
آن  انتقال  و  چین  از  تجارتی  کاالهای  کردن  وارد 
مرکز  به  ممکن  فرصت  زودترین  به  میانه  آسیای  به 
افغانستان  و  می شود  مبدل  منطقه  تجارت  و  ترانزیت 
برای همیشه از منابع کالن پولی که از مسیر این راه در 

جایگاه حکومت وحدت ملی 
در سیاست خارجی چین

هرگاه دولت افغانستان اقدامات 
موثر دیپلوماتیک را در قبال 

تاجیکستان و چین نتواند در این 
خصوص روی دست گیرد، نفوذ 

اقتصادی پاکستان بر افغانستان 
بیشتر می شود و زمینه های 

امتیازطلبی ها و باج گیری های 
سیاسی اسالم آباد بر افغانستان 

نیز هموار تر خواهد شد. 
پاکستانی ها با حمایت از 

تاجیکستان نه تنها در تالش 
هستند تا چین از سرمایه گذاری 

باالی احیای دوباره راه ابریشم 
میان افغانستان و چین صرف 

نظر کند، بلکه خود نیز در احداث 
کوریدور اقتصادی »کاشغر« 

الی بندر »گوادر«، وارد اقدام 
شده اند. موافقت نامه ماه اگست 

سال ۲۰۱۳ چین و پاکستان 
دال بر همین نکته است که 
احداث راه ابریشم از مسیر 
قزاقستان- روسیه الی شهر 

پترزبورگ و بعد به اروپا را 
برجسته می سازد. هرگاه این اتفاق 

بیفتد، امیدواری هایی که دولت 
آقای کرزی و حکومت وحدت ملی 
راجع به احیای دوباره راه عنعنوی 

ابریشم داشته و دارد، بسیار 
ضعیف خواهد شد. 
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اطراف شان شیار های خون به چشم می خورد. چشمان زن 
نیمه برهنه  با وضعیت  تازه  و  سقف خانه میخ کوب شده 

جان داده بود. 
با  امروز  از  قبل  سال  »درست یک  می گوید:  بی بی  نور 
این زن که حدود 40 سال عمر داشت باالی زمین های 
زراعتی که در نزدیک خانه ما واقع هودخیل کابل قرار 
داشت آشنا شدم. خیلی شیرین زبانی می کرد و در اولین 
برایش چای و شیرینی  دیدار مرا دختر خواند. آن روز 
بردم و خانه ام را برایش نشان دادم. بعد از آن در غیاب 
شوهرم گاه و ناگاه به خانه ما می آمد و اطفالم را نوازش 
می داد. یک روز صبح این زن خانه ما آمده بود که پای 
کودکم را شیشه برید به مشوره او کودکم را به کلینیک 
نگهداری  را  خانه ام  من  آمدن  تا  شد  حاضر  او  و  بردم 
که  گفت  و  آمد  شوهرم  زنگ  که  کلینیک  رفتم  کند. 
امروز از وظیفه وقت تر به خانه آمده است؛ ولی این زن 
به وسیله تلیفون پسر کاکایش را به خانه ما دعوت کرده 
بود. شوهرم فکر کرده بود که واقعا این مرد پسر کاکای 
دو  این  که  بود  نگذشته  ساعتی  هنوز  اما  است،  زن  این 

نمایشگاه دیدن کنند.
این نخستین نمایشگاه گوشی تلیفون همراه در افغانستان 
گفت  میتد  مدرن  تبلیغاتی  شرکت  عامل  مدیر  است. 
کابل  در  ماهانه  به صورت  نمایشگاه  این  است  قرار  که 
برگزار شود. افغانستان بازار مصرفی گوشی های موبایل 

است و خود هیچ محصول تولیدی در این بازار ندارد.
براساس آمار وزارت مخابرات، در افغانستان بیش از ۲۳ 
میلیون کاربر تلیفون همراه هستند و بیش از ۲.4 میلیارد 
دالر در عرصه مخابراتی در افغانستان سرمایه گذاری شده 

است.
از  یکی  را  مخابرات  عرصه  همواره  افغانستان  دولت 
مثال های موفقیت خود در بخش اقتصادی خوانده است.

قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در ماه 
چگونگی  مورد  در  بروکسل  در  جاری  سال  دسامبر 
اقدام های بعدی ماموریت افغانستان با هم گفتگو کنند. 
ایاالت  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  دویچه وله،  از  نقل  به 
اقدام  نمونه  که  دارد  انتظار  که  داشته  اظهار  متحده 
اخیر امریکا را متحدین دیگر ناتو در خصوص تمدید 

ماموریت در افغانستان نیز دنبال کنند.
امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  اوباما  بارک 
در روز پنجشنبه اعالم داشت که رقم کنونی سربازان 
حفظ  نیز  آینده  سال  برای  افغانستان  در  را  کشورش 
زمان  تا  که  می دهند  نشان  کنونی  برنامه های  می کند. 
سال  جنوری  ماه  در  اوباما  بارک  جانشین  کار  شروع 
از  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور   ،۲017
چنین  قباًل  یافت.  خواهد  کاهش  نفر   5500 به   9800
برنامه ریزی شده بود که تا آن زمان حضور نیروهای 
امریکایی در افغانستان به حدود یک هزار نفر کاهش 

یابد.
از  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف  حال  این  با 
که  است  گفته  کرده  استقبال  ماموریت  این  تمدید 
قوی  پیام  نیروها یک  بیشتر  رقم  استقرار  برای  تصمیم 
برای گروه های دهشت افگن به خصوص طالبان است 
بی نتیجه  ما  امنیتی  نیروهای  برابر  در  آنان  »جنگ  که 

بوده و با ناکامی روبرو خواهند شد.«

دروازه اتاق را به روی شان بسته و به کار های غیر اخالقی 
را  دروازه  عصبانیت،  با  شوهرم  بودند.  شده  مصروف 

شکسته و با تفنگچه آنان را کشته بود.«
از  رسیدم،  حویلی  دروازه  به  »وقتی  می دهد:  ادامه  او 
با دو جسد زن و مرد روبه رو  نبود و من  شوهرم خبری 
شدم، برایش زنگ زدم و او با عصبانیت جریان را برایم 
تعریف کرد و گفت که به اجساد دست نزنم و خودش 
یک کار خواهد کرد. ساعت ها من با دو طفلم در صحن 
حویلی در انتظار شوهرم نشستم. به اتاق رفته نمی  توانستم 
چون با دیدن اجساد خیلی ترسیده بودم، اصال نمی دانستم 

با آن دو چه کنم.«
به گفته او، آفتاب نشست و روز های کوتاه زمستانی زود 
جایش را به شب داد و ترس و واهمه بر وجود نور بی بی 
حویلی  در  طفلش  دو  با  هم  هنوز  او  و  گشت  متوصل 

بودند. 
نور بی بی می گوید: »شب وحشتناکی بود. ساعت نه شب 
را نشان می داد که ناگهان از اتاقی که اجساد در آن قرار 
داشتند، زنگ تلیفون به صدا در آمد. از جا پریدم، اما از 
زنگ  اینک  نمی توانستم.  شده  نزدیک  اجساد  به  ترس 
تلیفون دومی نیز بی درنگ به صدا درآمد و زنگ تلیفون 
به در و دیوار  یک لحظه هم قطع نگردید و پی در پی 
به پختگی  خانه گلی ما طنین می انداخت. هر قدر شب 
می رسید، ترس و هراس من نیز بیشتر می گردید. اینک 
تلیفون شوهرم نیز خاموش بود و با این وضعیت ترس بر 

من افزونی گرفت.
دروازه  ناگهان  که  می داد  نشان  را  شب  دوازده  ساعت 
فکر کردم شوهرم  پریدم  جا  از  ما تک تک شد،  خانه 
آمده است تا چاره اجساد را کند و از پیش چشمانم آن 
را دور کند، اما این طور نشد، سر و کله دو پولیس پیدا 
شد و گفت که می خواهد خانه را بازرسی کند. پا هایم 
اندامم دوید. دو سرباز داخل  سست شد و لرزه به تمام 
بود  رفتند و ساعتی نگذشته  به سر اجساد  و  خانه شدند 
که پولیس های دیگری نیز سر رسیدند و جویای شوهرم 

شدند.«
او افزود: »پولیس اجساد را انتقال داد و مرا نیز بازداشت 
نمود بعد در دو محکمه بیست سال قید برایم تعیین شد. 
با آنکه شوهرم مرتکب قتل شده بود، اما جزای اعمالش 
را من با دو فرزندم در این زندان )زندان زنانه بادام باغ( 

می کشیم.«
نور بی بی می گوید: »هیچ گاه کسی را که نمی شناسید به 

خانه راه ندهید.« 

در  بود،  پوشیده  زرک دار  سیاه  لباس  که  حالی  در  او 
چشم های  لکه دار،  و  دراز  صورت  گرفت.  قرار  مقابلم 
سرمه کشیده با نگاه های عجیب، دندان های تقریبا پیش 
است  کرده  میالن  باال  به  لب هایش  که  حدی  برآمده 
چادر  عقب  از  بی قراری  با  که  سیاه  پرپشت  موهای  و 
بیرون افتاده اند، او را از دیگر زندانیان زن متمایز ساخته 
است. او دست های کوچک پسرش را که سه ساله به نظر 
از  تا  بود  گرفته  محکم  استخوانی اش  دستان  با  می آمد، 

پیش چشمانش دور نرود.
با آنکه روز بازدید از زندانیان بود، اما نور بی بی انتظار 
خبرگیری  او  از  و  بیاید  نزدش  تا  نداشت  را  کس  هیچ 

کند.
به سویم  بیاورد، مشکوک  به زبان  این که حرفی  از  قبل 
آن  حرف های  تا  نداشت  اطمینان  شاید  می کرد.  نگاه 
روز- به گفته خودش- شوم را یادآور شود. او خوب به 
یاد داشت که آن روز وقتی از کلینیک به خانه آمده بود، 
دو  شد.  روبه رو  دلخراش  صحنه  با  خانه شان  مهمان  در 
جسد مرد و زن با حالت بدی روی هم قرار گرفته و در 

با  در کابل  همراه  تلیفون  نمایشگاه گوشی های  نخستین 
نمایش محصوالت خارجی به کار آغاز کرده است.

میتد،  مدرن  شرکت  عامل  مدیر  ضیا،  ضیاالحق 
که  گفته  بی بی سی  به  نمایشگاه  این  برگزارکننده 
نمایشگاه با حضور 15 شرکت واردکننده گوشی همراه 

و شرکت های مخابراتی برگزار شده است.
نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف  که  گفت  ضیا  آقای 
کشور  داخل  در  همراه  تلیفون  گوشی های  بازار  توسعه 

است. 
او افزود که در سه ساعت نخست برگزاری این نمایشگاه 
و  کرده  بازدید  نمایشگاه  این  از  نفر  هزار   10 حدود 
به روی  نمایشگاه  این  انتظار دارد که در سه روزی که 
این  از  نفر  هزار   ۳0 از  بیش  است،  باز  بازدیدکنندگان 

شکی نیست که چرخ دنیا یک روز از 
سر  به  چیز  همه  و  می ماند  باز  گردش 
می رسد. اما این طور هم نیست که این 
ولگای  بیافتد.  اتفاق  فردا  همین  کار 
می کند،  غرغر  اول  باشد،  هم  روسی 
غمپه عمپه دود خارج می کند، ناخواسته 
های  عالیم  و  می شود  بیرون  گیر  از 
دیگر از فرسودگی اش مشاهده می شود 
تا باالخره از کار می افتد. همانطور که 
داشت،  جوانی  روزگار  خود  از  دنیا 
روزگار پیری خواهد داشت که به آن 
آخرالزمان  می شود.  گفته  آخرالزمان 
هم از خود عالیمی دارد که با مشاهده 
آن ها می توانیم به ختم معرکه روزگار 
هزار  »دوازده  کتاب  در  ببریم.  پی 
عالمتش  یک  آخرالزمان«،  عالمت 

چنین بیان شده است.
اوالد  بجای  مردم  که  می رسد  »روزی 
خواهند  فزیکی  اوالدهای  دیجیتالی، 
مثل  را  آن ها  آن که  عجب  و  داشت 
خواهند  دوست  خود  واقعی  اوالد 
انسان ها  فزیکی  عصر  این  در  داشت. 
سفیر  هستند.  سردرگمی عجیب  دچار 
شمشیر  نبرد  میدان  در  خارجه(  )وزیر 
در  دفاع(  )وزیر  لشکر  امیر  و  میزند 
است.  قدرتمند  والی های  با  صلح  پی 
مردم از صحبت کردن با هم دیگر مالیه 
ججیم  خریداری  برای  که  می پردازند 
شماره  خانه های  برای  فرنیچر(  و  )مبل 
دار استفاده می شود. انسان های معمولی 
متخصص  هم  نفر  یک  همه کاره اند. 
دهات  انکشاف  هم  است،  معارف 
صاحب  امنیت  بخش های  در  هم  و 
حکومت  از  عادی  مردم  است.  نظر 
درهمین  راضی.  باغی ها  و  ناراض اند 
روزگار شخص نحیف و جامه سفیدی 
که خود را سرقومندان آال می گوید از 
خراسان ظهور می کند که ادعا می کند 
پانزده ملیون اوالد دیجیتالی دارد. مردم 
راست  او  اما  بر سخنان آال می خندند؛ 
دارد  اوالد  میلیون  پانزده  او  می گوید. 
او،  بنیادین  سیاست های  علت  به  که 
و  گوشه  در  آن ها  از  عده ای  روز  هر 
آال  می شوند.  کشته  خالفتش  کنار 
عاشق ترفیع است. با سقوط هر والیت، 
بیست نفر از لشکریان او ترفیع می کنند 
می گیرند.  )مدال(  نقره  از  سکه های  و 
عالیم  از  یکی  خراسان  در  آال  ظهور 

آخرالزمان است.«

ظهور آال در خراسان
دای چوپانی

یک زن با دو جسد

بررسی وضعیت افغانستانبرگزاری نخستین نمایشگاه موبایل در کابل
 توسط ناتو
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که پیرو توافق اتومی  گفت  یک دیپلومات غربی در بروکسل 
با ایران، اتحادیه اروپا از یک شنبه 26 میزان تحریم های خود 
کرد، اما، این تصمیم را از اواخر  کشور لغو خواهد  را علیه این 
که  گذاشت، آن هم تنها در صورتی  ماه دسامبر به اجرا خواهد 

کاهش دهد. ایران واقعا برنامه اتومی اش را 
اروپا  اتحادیه  یک شنبه  از  که  است  افزوده  منبع  همین 
مالی  و  اقتصادی  تحریم های  همه  لغو  قانونی  چارچوب 
کرد. اما،  مرتبط به برنامه هسته ای ایران را تصویب خواهد 
که آژانس  گذاشته خواهد شد  این تصمیم تنها زمانی به اجرا 
که ایران به همه تعهدات  کند  بین المللی انرژی اتومی تایید 
کاهش جدی و محسوس برنامه اتومی اش عمل  اش مبنی بر 
موگرینی،  فدریکا  مناسبت  همین  به  است  قرار  است.  کرده 
جواد  محمد  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  نماینده 
کتبر  ا هجدهم  یک شنبه  ایران،  خارجه   امور  وزیر  ظریف، 

کنند. بیانیه مشترکی را در بروکسل منتشر 
اقدامی  قانونی  نظر  از  اروپا  اتحادیه  یک شنبه  تصمیم 
که هدفش اتخاذ یک رشته تصمیم  »ُصوری« توصیف شده 
ها برای تعلیق و سپس لغو مجازات های سنگین اقتصادی، 
تصمیم  حال،  این  با  است.  ایران  علیه  اروپا  فردی  و  مالی 
اتحادیه اروپا مرحله ای مهم در اجرای توافق تاریخی جوالی 

شاهد  عربستان   شرق  در  قطیف  استان  در  سیهات  شهرک 
هدف  الحمزه  مسجد  آن  طی  که  بود  تروریستی  حمله ای 
گرفت. برپایه اطالعات اولیه، در پی این  حمله مسلحانه قرار 
که در مسجد حضور داشتند  کسانی  از  حمله دستکم 5 تن 

کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای پولیس سعودی موفق به محاصره یکی از تروریست ها 
قتل  به  تروریست  این  سرانجام  آتش  تبادل  از  پس  و  شدند 
پس  که  کردند  فرار  ابتدا  نیز  حادثه  دیگر  مظنون  دو  رسید. 
از آن نیروهای امنیتی با آن ها تعامل مقتضی را انجام دادند. 
تروریست   مهاجمان  که  اند  گفته  العربیه  به  عینی  شاهدان 
کسی را از محله العنود در دمام به سرقت برده و  یک موتر تا
سوار بر آن خود را به مسجد در محله الکوثر سیهات رساندند 

اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
با  خبری  مشترک  کنفرانس  در  میزان،   2۵ شنبه  روز  ایران، 
همتای آلمانی خود، فرانک والتر اشتاین مایر در تهران، ضمن 
اشاره به اوضاع بحرانی خاورمیانه و سوریه، عربستان سعودی 

کرد. را به تالش برای حذف ایران از منطقه متهم 
کرد: »تالش عربستان سعودی برای  کید  محمدجواد ظریف تا
حذف ایران از منطقه باعث خونریزی و دامن زدن به درگیری 

شده و این تالش باید متوقف شود«.
کرد: ایران به دنبال حذف  وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان 
عربستان از منطقه نیست اما در مقابل هم اجازه نخواهد داد 
تالش  منطقه  این  از  ایران  حذف  برای  عربستان  دولت  که 

کند.
در سفر وزیر امور خارجه آلمان به تهران، عالوه بر موضوعات 
مربوط به پرونده هسته ای ایران و توافق وین، موضوع بحران 
محورهای  جمله  از  نیز  عراق،  و  یمن  سوریه،  خاورمیانه،  در 

گفتگوهای میان طرفین بود.

گروهی از شرکت های چینایی  گزارش خبرگزاری رویترز،  به 
کرده اند، در پروژه  با بانک واردات و صادرات چین اعالم 
مایل   800 به  آن  که طول  کالیفورنیا  السیر  قطار سریع  بزرگ 
در  شرکت ها  این  کرد.  خواهند  سرمایه گذاری  رسد  می 
تیز  قطار  مسوول  مقامات  به  گذشته  ماه  را  شان  خواست 
که مقامات  کردند. این درحالیست  کالیفورنیا تسلیم  رفتار 
راه  صنعت  بخش های  در  که  بزرگ  شرکت های  از  متذکره 
کرده بودند  آهن فعالیت دارند در سرتاسر جهان در خواست 
کنند. ک  تا در داوطلبی و برنامه ریزی این پروژه بزرگ اشترا

بزرگ ترین  از  رفتار  تیز  قطارهای  با  آهن  خط  ساخت 
محسوب  امریکا  متحده  ایاالت  در  زیربنایی  پروژه های 
بین المللی  آهن  راه  توسط  چینایی  شرکت های  می گردد. 
تهیه  توانایی  که  گفته  چینایی  تیم  می شود.  رهبری  چین 
خواهد  استفاده  بزرگ  پروژه  این  در  که  را  امکاناتی  تمام 
دیزاین،  شامل  که  بخش های  در  هم چنان  دارد.  را  شد 
همه  است  قادر  نیز  ضروری  تجیهزات  تهیه  و  ساختمان 
چین،  صادرات  و  واردات  بانک  برعالوه،  کند.  فراهم  را 

بارک اوباما، ریس جمهوری امریکا روز یک شنبه ۲۶ میزان، 
بخشنامه ای به منظور آماده سازی سازمان های دولتی امریکا 

کرد. برای اجرای برجام صادر خواهد 
در   ۱+۵ گروه  و  ایران  میان  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق 
 ۱۸ روز  جوالی،  ماه  در  آمده  دست  به  هسته ای  توافق  پی 
سام  است.  هسته ای  توافق  شدن  عملیاتی  روز  کتوبر،  ا
وربرگ، سخنگوی دفتر امور ایران در وزارت خارجه امریکا 
که بارک اوباما در این روز طی  گفته است  به صدای امریکا 
تا  کرد  خواهد  موظف  را  دولتی  سازمان های  بخشنامه ای، 
امریکا  تعهدات  اجرای  در  آمادگی  برای  مناسب  اقدامات 

کنند. در چارچوب توافق هسته ای را، آغاز 

توصیف  جهانی  قدرت  شش  و  ایران  میان  وین  در  گذشته 
به  ایران  دستیابی  از  جلوگیری  آن  از  هدف  که  است  شده 

سالح اتومی است.
عنوان  به  یک شنبه  روز  تصمیم  از  اروپایی  دیپلومات   
نخستین اقدام مهم در اجرای توافق اتومی ایران و قدرت های 
کرده  کید  تا کرده است. همین دیپلومات سپس  یاد  جهانی 
گاز ایران و  که تحریم ها علیه بانک ها و صنعت نفت و  است 
هم چنین دارایی های ضبط شده ایران در خارج تنها در اواخر 
آنهم پس  آینده میالدی و  اوایل سال  یا  سال جاری میالدی 

از موافقت آژانس بین المللی انرژی اتومی لغو خواهند شد.

گشودند. و سپس به سمت نمازگزاران آتش 

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان نیز در تهران، 
کشورهای قدرتمند جهان،  با بیان این که توافق اتومی ایران با 
»راهگشای تالش های دیپلوماتیک« به منظور حل بحران در 
گفت: حل بحران در سوریه، یمن و عراق،  خاورمیانه است، 

نیازمند تالش های بیشتر دیپلوماتیک است.
کنفرانس  مقدماتی  اجالس  در  مایر  اشتاین  والتر  فرانک 
امنیتی مونیخ در تهران با حضور مقامات و وزرای امور خارجه 
گفتگو  اروپایی و منطقه، نسبت به لزوم و آمادگی همکاری و 

کرد. کید  بر سر مسایل منطقه با ایران تا
رییس سیاست خارجی آلمان متذکر شد: ایران باید »نقشی 
سازنده در برابر جامعه جهانی نسبت به همسایگان خود در 

منطقه ایفا نماید«.
تهران،  از  دیدار  از  پس  است  قرار  مایر  اشتاین  والتر  فرانک 
رقیب  عمده ترین  رهبران  با  تا  شود  سعودی  عربستان  راهی 
گفتگو  و  دیدار  خاورمیانه  بحران های  سر  بر  ایران  منطقه ای 

نماید.

پیشنهاد سرمایه گذاری در این پروژه بزرگ را داده است.
که این پروژه توسط  به گفته متخصصین چینایی در صورتی 
کند قیمت پروژه افزایش  کار  کننده شروع به  یک قرار داد 
به صورت  را  آن  که  می خواهند  آن ها  لذا  یافت،  خواهد 
کاهش  پروژه  قیمت  در  این شکل  به  که  بسازند  مشارکتی 
کالیفورنیا در اواخر سال 2029  زیادی خواهد آمد. خط آهن 
با سرعت 220 مایل  تکمیل می گردد و قطار های سریع السیر 
حرکت  فرانسیسکو  سان  و  آنجلس  لوس  بین  ساعت،  در 
کرد. امریکا یکی از مشتریان بزرگ چین در بخش  خواهند 
برای  کالیفورنیا  ایالت  می باشد.  آهن  خط  ساز  و  ساخت 
کردن این پروژه نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد و  تکمیل 
این سرمایه گذاری حدود 13میلیارد دالر بالغ می شود. چین 
اخیرا، قرار داد هایی را در زمینه ساخت راه آهن با روسیه نیز 
نیز روبرو  با چالش های  گاهی  بسته است. این قرار داد ها 
کشور های مکسیکو و اندونیزیا با موانعی  بوده است؛ مثال در 

روبه رو شده است.

است  رسیده  عملیاتی  مرحله  به  حالی  در  هسته ای  توافق 
شرایط  در  را  آن  اجرای  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  که 
بحرانی خاورمیانه، یک دست آورد می داند. او در این باره 
باقی  بحرانی  عمیقا  که  است  منطقه ای  »خاورمیانه  گفت: 
کشورهای منطقه، می توانستند در مسیر  گر  مانده است. اما ا
تولید سالح های هسته ای قدم بردارند، آن وقت مشکالت 
در منطقه، وخیم تر می شد. توافق با ایران بهترین راهی است 
کنون و برای همیشه بسته شده  که مطمین شویم این مسیر ا

است.«
برای  الزم  گام های  که  است  روزی  ایران  برای  روز  این 
جامعه  تا  می شود  آغاز  هسته ای  برنامه  ساختن  محدود 
جهانی از صلح آمیز بودن آن مطمین شود. تعهدات ایران از 
این روز شامل خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ و نگهداری 
قرار  بین المللی  نظارت  تحت  که  است  انبارهایی  در  آنها 
آب  تاسیسات  در  چشمگیر  تغییرات  گرفت.  خواهند 
آژانس بین المللی  ک و اجازه دسترسی بازرسان  سنگین ارا
که به برنامه  انرژی اتومی به تاسیسات هسته ای و تاسیساتی 

هسته ای مربوط می شوند، از دیگر تعهدات ایران است.
که باید از  گفته وربرگ، تنها پس از تکمیل این تعهدات  به 
گیرد، خالصی از تحریم ها برای  سوی آژانس مورد تایید قرار 
موسسه  گر  تحلیل  باال،  ریوا  شد.  خواهد  امکان پذیر  ایران 
معنی  به  خالصی  این  که  گفت  باره  این  در  نیز  استراتفور 
کوتاه  که این در  گفت  درآمدی سرشار برای ایران است. او 
مدت یعنی ورود ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت انبار شده ایران 

به بازارهای جهانی است.
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قرضه1.2میلیارددالریبانکتوسعهآسیاییبهپاکستان

پارلمانیونانبهبستهاصالحاتریاضتیرایمثبتداد

کرد ایرانحضورنظامیدرسوریهراتکذیب

فرماندهمشهورالقاعدهدر
کشتهشد حمالتهواییسوریه

تعدادمیلیاردرهایچینیاز
گرفتند امریکاییپیشی

که ترکیه از بسته پیشنهادی اروپا در مورد مهاجران  در حالی 
در  هنگری  کشور  است،  کرده  نارضایتی  ابراز  غیرقانونی 
به  را  کرواسی  کشور  با  خود  مرز  شنبه  روز  آغازین  ساعات 
روی این مهاجران بست تا جلو موج این مهاجران غیرقانونی 
گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از این که حدود  را بگیرد. به 

برای  را  دالر  میلیارد   6 که  است  پذیرفته  آسیا  توسعه  بانک 
ساالنه  کستان،  پا اداری  اصالحات  و  زیرساخت ها  توسعه 
کند.   کشور به شکل قرضه پرداخت  1.2 میلیارد دالر به این 
کسپرس تریبون، بانک توسعه آسیایی ساالنه 1.2  گزارش ا به 
کستان قرضه پرداخته و این بانک چندی  میلیارد دالر به پا
کرده  کستان را تصویب  قبل قرضه شش میلیارد دالری به پا
آسیایی،  توسعه  بانک  ساله  پنج  استراتژی  اساس  بر  بود. 
انرژی،  بخش های  برای  کمکی  بسته  این  سرمایه  بیشتر 
حمل و نقل، زراعت و خدمات شهری اختصاص داده شده 

است.
کستان در  کمکی بانک توسعه آسیا به پا عالوه بر این، بسته 
نیز  کراچی، »پیشاور« و »پنجاب«  پروژه های حمل و نقل در 
گذشته  کستان در طول 10 سال  پا به مصرف خواهد رسید. 

پارلمان یونان روز جمعه به بسته اصالحات ریاضتی در این 
کاهش  جهت  اقداماتی  بسته  دراین  داد.  مثبت  رای  کشور 
از آن جمله  که  گرفته شده است  هزینه های دولتی در نظر 
و  زودرس  بازنشستگی  امکان  کردن  محدود  به  توان  می 
کرد. اجرای این برنامه های  ک اشاره  گسترش مالیات بر امال
ریاضتی از جمله شروط وام دهندگان به یونان، برای بهرمند 
کشورهای حوزه  یورویی  میلیارد  دو  وام  از  کشور  این  شدن 

یورو بود.
حدود  جدید،  ریاضتی  اصالحات  بسته  بررسی  با  همزمان 
دست  کشور  این  پارلمان  برابر  در  آن  مخالفان  از  نفر   ۲۰۰۰
رییس  کوتسیومپلیس،  استاوروس  زدند.  تظاهرات  به 

در حالیکه برخی مقام های ایران به طور ضمنی از حضور 
گفته بودند، وزارت امورخارجه ایران هرگونه  ایران در سوریه 
صدای  گزارش  به  کرد.  تکذیب  را  سوریه  به  نیرو  اعزام 
خبر  ایران،  خارجه  وزارت  در  مسوول  مقام  یک  امریکا، 
اعزام نیروی نظامی به سوریه برای شرکت در عملیات علیه 
خارجه  وزارت  تکذیب  است.  کرده  تکذیب  را  داعش 
ایران، بعد از انتشار عکس هایی از قاسم سلیمانی در میان 

گیرد. نیروهای نظامی صورت می 
کمیسون  رییس  بروجردی،  عالالدین  هم،  این  از  پیش 
کرده بود،  که به دمشق سفر  نیز  ایران  امنیت ملی مجلس 

کشته  از  بریتانیا  در  مستقر  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
نظامی  شبه  دو  و  القاعده  گروه  ارشد  فرمانده  یک  شدن 
دیگر در یک حمله هوایی در سوریه خبر داد. خبرگزاری 
بشر  حقوق  دیده بان  از  نقل  به  میزان   ۲۵ آسوشیتدپرس 
گزارش داد، عبد المحسن عبداهلل  سوریه مستقر در بریتانیا 
مشهور  فرمانده  النصر،  سنافی  به  معروف  الشارخ  ابراهیم 
گروه القاعده در حمالت هوایی پنج شنبه ۲۳  سعودی تبار 
کشته  میزان در شهر دانا در والیت ادلب در شمال سوریه 

شد.
القاعده در  الشارخ، یکی از شش فرمانده ارشد عملیاتی 
شورای  شدگان  تحریم  فهرست  در  نامش  که  بود  سوریه 
نظامیان  شبه  نفری   ۸۵ فهرست  و  ملل  سازمان  امنیت 
تحت تعقیب عربستان قرار داشت. دو شبه نظامی دیگر 
کش  گروه جبهه النصره با تابعیت عربستان سعودی و مرا از 
که  نیست  هنوز مشخص  کشته شدند.  این حمله  در  نیز 
کشورهای در حال نبرد در  کدام یک از  این حمله توسط 

سوریه انجام شده است.

گزارش ها، تعداد میلیاردرهای چینی از  براساس تازه ترین 
گزارش  به  گرفتند.  پیشی  امریکایی  میلیاردرهای  تعداد 
در  موجود  میلیاردرهای  تعداد  ول«،  »داچ  خبری  پایگاه 
دومین اقتصاد برتر جهان یعنی چین، از شمار میلیاردرهای 
حالی  در  این  گرفت،  پیشی  امریکا  جهان،  برتر  اقتصاد 
کند  کند حرکت می  که اقتصاد چین با روند روبه  است 
و علت افزایش میلیاردرهای چینی به عملکرد قابل قبول 

بورس چین نسبت داده می شود.
نفر   ۵۹۶ چینی  میلیاردرهای  تعداد  حال،  همین  در 
میلیاردرهای  شمار  که  است  حالی  در  این  شده،  اعالم 
میان  در  هم چنین  است.  شده  ثبت  نفر   ۵۳۷ امریکایی 
میلیاردرهای چینی، موسس شرکت، »واندا«، »علی بابا« 
گرفتند و  و »لنز تکنولوژی« در جایگاه نخست تا سوم قرار 
گزارش شده  مجموع ثروت آنها نزدیک به ۶۵ میلیارد دالر 

است.

و  گذشته  کرواسی  مرز  از  پیاده  پای  غیرقانونی  مهاجر   ۱۵۰۰
روز شنبه،  مجار  مرزی  ماموران  هنگری شدند،  ک  وارد خا

کرواسی را بستند. کشور با  ۲۵ میزان، رسما مرز این 
که در پی بسته  کرده بود  کرواسی در روز جمعه اعالم  پیشتر 
کشور با هنگری، صف مهاجران غیرقانونی را  شدن مرز این 

سوم  یک  که،  کرده  دریافت  خارجی  وام  دالر  میلیارد   49
است.  رسانده  مصرف  به  بودجه  از  حمایت  برای  را  آن   از 
دالر  میلیارد  پنج  ساالنه  آمارها،  تازه ترین  اساس  بر  کستان  پا
آن  از  میلیارد دالر  تنها 2.5  که  وام خارجی دریافت می کند 
را به طلب کاران خارجی پرداخت می کند و باقی مانده در 

کشور افزوده می شود. فهرست قرضداری های این 
کستان 5.3 میلیارد دالر برای پروژه های انرژی، 2.9 میلیارد  پا
میلیارد   2.1 همچنین  و  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  برای  دالر 
از  گرفته است. پس  وام  کمیت  برای اصالح در حا نیز  دالر 
قرض  بزرگ ترین  جهانی  بانک  پول،  بین المللی  صندوق 
این  به  دالر  میلیارد   9.2 کنون  تا که  است  کستان  پا دهنده 
از  پیش  آسیا  توسعه  بانک  همچنین  است.  داده  وام  کشور 
این نیز 8.4 میلیارد دالر و بانک توسعه اسالمی پنج میلیارد 

کارمندان دولت یونان به یورونیوز  کنفدراسیون اتحادیه های 
کشان به طور یکپارچه همراه با بی کاران،  گفت: »ما زحمت 
متوسط،  و  کوچک  شرکتهای  صاحبان  بگیران،  مستمری 

نیروی  اعزام  درخواست  رسما  ایران  از  سوریه  گر  ا گفت 
کرد. کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد  نظامی 

آقای  سوریه،  در  ایران  نظامی  حضور  خبر  بازتاب  از  بعد 
ایران  کرد  ادعا  تسنیم،  خبرگزاری  با  گفتگو  در  بروجردی 
نقیض  و  ضد  اظهارات  ندارد.  نظامی  حضور  سوریه  در 
که  درباره حضور نظامی ایران در سوریه در شرایطی است 
کنون ده ها فرمانده و نیروی نظامی سپاه پاسداران ایران  تا 
کشته شده اند. آخرین نمونه مشهور،  در درگیری با داعش 
پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  یکی  همدانی،  حسین 

کشته شد. که هفته پیش در سوریه  انقالب اسالمی بود 

هم چنان  کرد.  خواهد  هدایت  سلوانیا  با  خود  مرز  سوی  به 
حامل  بس  نخستین  که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
که  مهاجران  این  بیشتر  اند.  شده  سلوانیا  وارد  مهاجران 
افریقا  و  خاورمیانه  در  فقر  یا  جنگ  از  آن ها  از  بسیاری 
گریخته اند تالش می کنند از این راه خود را به آلمان برسانند 
که تا  که قوی ترین اقتصاد اروپا را دارد و تخمین زده است 
پایان سال جاری پذیرای حدود یک میلیون پناهجو باشد. 
به روی مهاجران غیرقانونی  مرز مجارستان  خبر بسته شدن 
که آنکارا روز جمعه طرح اتحادیه اروپا  در حالی منتشر شد 
و  گرفت  تمسخر  به  را  مهاجران  این  موج  از  جلوگیری  برای 

کرد. آشکارا از آن انتقاد 
در  اروپا  اتحادیه  طرح  که  آن  ضمن  ترکیه،  رییس جمهور 
توصیف  »پیش نویس«  فقط  را  مهاجران  موج  مهار  زمینه 
که ۳۰ تا ۴۰ هزار آواره را پناه  گفت: »آن ها اعالم می کنند  کرد 
میزبان  ما  اما  می شوند.  نامزد  نوبل  جایزه  برای  و  می دهند 
کسی اهمیت نمی دهد.« آقای  دوونیم میلیون آواره هستیم و 
کرده و از اتحادیه  اردوغان همچنین از این فرصت استفاده 
این  در  عضویت  برای  آنکارا  خواسته  که  خواست  اروپا 

کند. اتحادیه را جدی تر بررسی 

بر  عالوه  کستان  پا گذاشته اند.  کستان  پا اختیار  در  وام  دالر 
کشور  این  که  گرفته  قرض  چین  از  دالر  میلیارد   5.3 این، 
قرضه دهندگان  است.  کستان  پا به  وام دهنده  بزرگ ترین 
عربستان  و  دالر  میلیارد   1.1 با  جاپان  کستان،  پا در  دیگر 

سعودی با 979 میلیون دالر هستند.

جبهه  گرفته اند،  قرار  بزرگ  هجومی  مورد  که  کشاورزان  و 
کردن این اقدامات و سیاستها تشکیل  مقاومت برای متوقف 
ابراز  ضمن  تظاهرات  این  در  کنندگان  شرکت  دهیم.«  می 
مخالفت با سیاست های ریاضتی، دولت الکسیس سیپراس 

کردند.  را به خیانت متهم 
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