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غنی:

خطر تروریزم درازمدت است

افزایش بیماری سینه و بغل
کودکان در نزد 

زمان پرسش های سخت درباره 
افغانستان فرا رسیده است
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وزیر مخابرات ابقا شد
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از آتش جنگ ایران و عربستان دور باشیم
کنش ایران در برابر رهبران جریان های شیعی در کشورهای مختلف  وا
جهان متفاوت است. برای نمونه وقتی که آقای عبدالعلی مزاری رهبر 
و  مقام ها  از  یک  هیچ  شد.  شهید  طالبان  توسط  وحدت  حزب  فقید 
مراجع مذهبی ایران این رویداد را محکوم نکردند. تنها آقای مسیح 
مهاجری، مدیر مسوول روزنامه جمهوری اسالمی  ایران در راس یک 
هیات در مراسم تدفین آقای مزاری در شهر مزار شریف حضور یافت. 
برجسته  اعضای  مزاری  آقای  شهادت  خبر  با  همزمان  نیز  ایران  در 

حزب وحدت بازداشت و به اردوگاه سفیدسنگ برده شدند. 
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کنسولگری هند: حمله به 

دوام جنگ غیر مستقیم
4

توازن هوشمندانه 
که برخی از واقعیت ها را در تنظیم روابط بین ایران  گزیر است  افغانستان نا
مقدس  کن  اما که  است  سرزمینی  عربستان  بگیرد.  نظر  در  عربستان  و 
مسلمانان در آن واقع است، هر سال شمار قابل توجهی از مردم افغانستان 
نیازمند  کابل  صلح  تالش های  که  است  این  دیگر  نکته  می روند.  حج  به 
افغانستان  و  عربستان  که  است  این  دیگر  واقعیت  است.  ریاض  حمایت 
همواره روابط بدون تنش داشته  اند. در تنظیم روابط با عربستان این نکات 
که ایران همسایه  افغانستان  گیرد. واقعیت دیگر این است  باید مد نظر قرار 
مردمان  دارد،  مرز مشترک وجود  کیلومتر  هزار  کشور حدود  بین دو  و  است 
شمار  به  هم دیگر  تمدنی  شریک  و  دارند  مشترک  ادبیات  و  زبان  کشور  دو 

گیرد.  می  روند. این واقعیت ها باید در تنظیم روابط با تهران مدنظر قرار  4

ییس اجرایی به ایران رفت ر

رییس  جهانگیری،  اسحاق  معاونش 
امور  وزیران  اسالمی،  شورای  مجلس 
گفتگو  ایران دیدار و  داخله و خارجه 

خواهد داشت.
مقام های  با  سفر  این  در  عبداهلل  آقای 
دولت ایران در مورد مسایل اقتصادی، 
دو  میان  تجارتی  و  فرهنگی  امنیتی، 

کرد. گفتگو خواهد  کشور بحث و 

بندر  از  سفر  این  در  عبداهلل  کتر  دا
چابهار نیز دیدن می کند. آقای عبداهلل 
مشاور  اتمر  حنیف  سفر  این  در  را 
محمد  جمهور،  رییس  ملی  امنیت 
اجرایی،  ریاست  دوم  معاون  محقق 
امور  وزیر  بلخی  عالمی  سیدحسین 
همایون  عودت کنندگان،  و  مهاجرین 
نسرین  صنایع،  و  تجارت  وزیر  رسا 
اجتماعی،  امور  و  وزیرکار  اوریاخیل 
اطالعات  وزیر  جهانی  عبدالباری 
وزیر  بتاش  اهلل  محمد  فرهنگ،  و 
مصطفی  هوانوردی،  و  ترانسپورت 
اجرایی،  ریاست  ارشد  مشاور  مستور 
سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
علی  حضرت  خارجه،  امور  ت  وزار 
عضو مجلس نمایندگان، قربان حقجو 
از  دیگری  شمار  و  آیسا  اداره  رییس 
اعضای دفتر ریاست اجرایی همراهی 

می کنند.

کتر عبداهلل عبداهلل  کابل: دا 8صبح، 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، 
بنا به دعوت رسمی ایران در راس یک 
هیات عالی رتبه دولتی به تهران رفت.

با  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی  دفتر 
عبداهلل  آقای  می گوید  خبر  این  اعالم 
خامنه ای  آیت اهلل  با  سفر  این  در 
و  جمهور  رییس  روحانی  حسن  رهبر، 

زاق وحیدی که  عبدالر
از سوی اعضای مجلس 

نمایندگان به دلیل 
وجود فساد مالی و 

ی، سپردن برخی  ادار
وژه های وزارت  از پر

ی  مخابرات و تکنالوژ
معلوماتی به شرکت های 

خاص و برخوردهای 
سلیقه یی در این 

وزارت مورد استیضاح 
قرار گرفته بود، پس از 
توضیحاتش توانست 

ی از  قناعت شمار
نمایندگان سوال کننده 

را در مورد کارکردش 
در وزارت مخابرات و 
ی معلوماتی  تکنالوژ

به دست آورد.
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زنگ اول


حمله تروریستی به جنرال کنسولی هند در شهر مزار، بار 
پاکستان،  در  ترور  سازمان های  که  می دهد  نشان  دیگر 
سازمان های  داده اند.  قرار  هند  با  نبرد  میدان  را  افغانستان 
آنان  از  پاکستان  دولتی  نهادهای  که  هند  ضد  تروریستی 
هند  منافع  به  حمله  با  دارند،  قصد  می کنند،  حمایت 
برای  نوازشریف  که  را   تالش های  تمام  افغانستان،  در 
کنند.  برآب  نقش  داده،  انجام  نو  دهلی  با  روابط  بهبود 
حمله  مزار  در  هند  کنسولگری  به  که  تروریست های 
کرده اند، هم چنان می خواهند روابط افغانستان و پاکستان 

هم دچار مشکل شود. 
زمانی  هر  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  شصت  تجربه 
می یابد  بهبود  اندکی  اسالم آباد  نو-  دهلی  روابط  که 
نظامی  نهاد های  به حمایت  پاکستان  ترور در  سازمان های 
روابط  این  تا  می کنند  حمله  هند  منافع  به  استخباراتی   و 
ارتش،  در  نیرومندی  حلقات  بخورد.  برهم  دیگر  بار 
همواره  پاکستان  بنیادگرای  سازمان های  و  استخبارات 
سعی می کنند که دشمنی میان هند و پاکستان عمیق شود و 

هیچ گاه روابط دو کشور بهبود نیابد. 
حلقات نظامی، استخباراتی و بنیادگرایی که طرفدار دشمنی 
دوامدار میان هند و پاکستان اند، بقای خود را در دشمنی 
و جنگ می بینند. این حلقات بیشتر از همه ارتش پاکستان 
می دانند  پاکستان  ارتش  جنرال های  می کنند.  اداره  را 
بودجه  نه  پاکستان  اردوی  نباشد،  هند  با  دشمنی  اگر  که 
کالن دریافت می کند و نه کسی به آن به عنوان یک نهاد 
پاکستان سبب  و  هند  دشمنی  می کند.  نگاه  پاسخگو  غیر 
شده است که جنرال های پاکستانی تمام منابع و امکانات 
گرداننده ی  نحوی  به  و  بگیرند  کنترول  در  را  کشورشان 

سیاست پشت پرده در اسالم آباد باشند. 
نخست  بود.  یافته  بهبود  اسالم آباد  و  نو  دهلی  بین  روابط 
وزیران هند و پاکستان در نشست پاریس دیدار کردند. پس 
از آن وزیر خارجه هند در نشست قلب آسیا در اسالم آباد 
شرکت کرد. رویداد مهم دیگر سفر نخست وزیر هند به 
الهور بود. آقای مودی نخست وزیر هند پس از دیدار از 
کابل و افتتاح عمارت پارلمان افغانستان، به الهور رفت تا 

با نوازشریف نخست وزیر پاکستان دیدارکند. 
این دیدارها نشان می داد که نوازشریف و نرندرا مودی به 
شدت تالش می کنند تا کشورهای شان به هم دیگر نزدیک 
در  حامیان شان  و  پاکستانی  ترور  سازمان های  اما  شود. 
ارتش و استخبارات پاکستان نگذاشتند تا تالش های آنان 
ثمر بدهد. حمله به پایگاه هوایی نیروهای هندی در کشمیر 
رویداد هایی  مزار،  شهر  در  هند  کنسولگری  به  حمله  و 
است که می تواند روابط دهلی نو و اسالم آباد را بار دیگر 

سرد بسازد. 
باید  ما  سرزمین  چرا  که  است  این  دیگر  مهم  پرسش 
میدان نبرد باشد؟ چرا جنگ دیگران به خانه  ما بیاید. چرا 
تروریست ها به کنسولگری های هند در مشهد یا سمرقند یا 
جده یا جای دیگرحمله نمی کنند؟ ضعف نهاد های دولتی 
تروریست ها  است که  افغانستان سبب شده  امنیتی  نظام  و 
امنیتی  حریم  و  کنند  رخنه  ما  شهرهای  به  ساد گی  به 
ضعف ها  باید  بشکنند.  را  بیرونی  دیپلوماتیک  تاسیسات 
نیروهای  شود.  جبران  زمینه  این  در  ما  امنیتی  خال های  و 
باید بیشترین سعی خود را انجام دهند تا  افغانستان  امنیتی 
هندی  تاسیسات  جمله  از  خارجی  دیپلوماتیک  تاسیسات 
نجات  نیابتی  از جنگ  را  باید کشور خود  بمانند.  مصون 

دهیم.
سازمان های  که  کنیم  فراموش  نباید  هم  را  واقعیت  این 
و  مستقراند  پاکستان  قلمرو  در  که  هند  ضد  تروریستی 
میان  روابط  بهبود  دارند،  پیوند  کشور  این  استخبارات  با 
این  ندارند.  نیز خوش  را  پاکستان  و  افغانستان  دولت های 
سرزمین  یک  همیشه  افغانستان  که  می خواهند  گروه ها 
بتوانند تروریست ها را در  تا آنان  بماند  باقی  بدون دولت 
آن تربیه کنند. جامعه جهانی باید به ارتش پاکستان فشار 
وارد کند تا به اتحادش با گروه های تروریستی ضد هند و 

ضد دولت افغانستان پایان دهد. 

تداوم جنگ نیابتی
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غنی: خطر تروریزم درازمدت است

افتتاح برنامه حفظ و مراقبت در ولسوالی انجیل به منظور 
کاهش فقر و بی کاری

کشف بیش از شش هزار کیلوگرام مواد مخدر توسط پولیس

رییس جمهور:
 ورزشکاران الگو و الهام بخش 

اتحاد هستند رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
خطر  که  می گوید  کشور،  جمهور 
تروریزم درازمدت است و این مساله 
تالش های  و  همکاری ها  نیازمند 
جهان  و  منطقه  کشورهای  مشترک 

است.
در  را  موضوع  این  غنی  آقای 
هیات کانگرس  اعضای  با  دیدارش 
بیان  کابل  در  امریکا  متحده  ایاالت 
را  هیات  این  رهبری  است.  کرده 

سناتور جک رید به عهده دارد.
اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
غنی  آقای  که  می گوید  خبر  این 
ایاالت  کانگرس  هیات  اعضای  با 
چگونگی  مورد  در  امریکا  متحده 
تالش های  و  تروریزم  با  مبارزه 
دولت در این زمینه بحث و گفتگو 

کرده است.
که  گفته  همچنین  غنی  آقای 
به  بین المللی  انکشافی  کمک های 

و  حفظ  برنامه  کابل:  8صبح، 
انکشاف  و  احیا  وزارت  مراقبت 
و  فقر  کاهش  منظور  به  دهات 
بی کاری در ولسوالی انجیل والیت 

هرات افتتاح شد.
دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست 
خبر  این  اعالم  با  هرات،  والیت 
ارزش  به  برنامه  این  که  می گوید 
در  افغانی  هزار  چهل  و  شش صد 
افتتاح  انجیل  ولسوالی  مرغز  قریه 

شده است.
احمد شهیر شهریار معین برنامه های 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
گفته  برنامه  این  افتتاح  مراسم  در 
از  مراقبت  و  حفظ  »برنامه  است: 
که  است  دولت  جدید  کارهای 
به  مختلف  وزارت های  طریق  از 
در  بی کاری  و  فقر  کاهش  منظور 
قریه جات اجرا و همچنان از طریق 
در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
ملی  همبستگی  برنامه  چوکات 
کرد  تاکید  وی  می گردد.«  تطبیق 
که تطبیق این برنامه در کاهش فقر 

و بی کاری کمک می کند.

برنامه حفظ و مراقبت و زارت احیا 
و انکشاف دهات ابتدا در 396 قریه 
ولسوالی های انجیل، کرخ و کهسان  
والیت هرات به ارزش بیش از 218 

مبارزه  پولیس  کابل:  8صبح، 
هزار  شش  از  بیش  مخدر  مواد  با 
مواد  و  مخدر  مواد  کیلوگرام 
کیمیاوی پیش ساز تولید هیرویین را 
در والیت های کندز، لوگر، هرات، 
کابل، ننگرهار، کندهار، سمنگان و 

فاریاب کشف کرده اند.

جمهور  رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
کشور، از دست یافتن افغانستان به نایب قهرمانی 
کرده  استقبال  آسیا  جنوب  فوتبال  رقابت های 
زیر  از  افغانستان  وزرشکاران  هرچند  می گوید 
خشک  و  سوزان  میدان های  یا  و  خرابه ها  آوار، 
اما  آورده اند،  بیرون  سر  مهاجرت  کمپ های 

توانسته اند که الگو و الهام بخش اتحاد باشند.
یافتن  دست  مناسبت  به  پیامی  در  غنی  آقای 
فوتبال  رقابت های  قهرمانی  نایب  به  افغانستان 
جنوب آسیا گفته است: »می دانید که این جوانان 
یا  و  فوتبال  ورزشی   میدان های  در  ما  ورزشکار 
کرکت که امروز به خاطر موفقیت های استثناییشان 
دیگران به تعجب آمده اند، از زیر آوار خرابه های 
شهرها و قریه های جنگ زده مان و یا از زیر آفتاب 
سوزان میادین خشک کمپ های مهاجرت سر بر 
آورده اند.« آقای غنی در پیام خود می افزاید: »آنها 
الگو و الهام بخش اتحاد، همدلی، تعهد و اعتماد 
به نفس ملت ما برای نسل های امروز و آینده اند. 
آنان نوید آوران آینده اند که دیگر طفل و جوان 
ما در غربت، با حرمان و حسرت به شادی دیگران 
نیز  خود  زیرا  ننگرند.  امیدانه  نا  موفقیت شان  از 
قهرمانان و موفقیت های کشور خود را فعال دارند 
به  شهرها  و  جاده  به  و  کنند  تجلیل  آنها  از  که 

تجلیل موفقیت شان تجمع کنند و شادمان باشند.«
افغانستان  تاکید کرده که ملی پوشان  اشرف غنی 
»عزم  تالش،  همدلی،  با  ورزش«  »سبز  میدان  در 
افتخار  واحد  هدف  یک  کردن  دنبال  و  راسخ« 

آفریدند. 
 آقای غنی می افزاید که رسیدن تیم ملی فوتبال به 
نایب قهرمانی نیز قابل تجلیل است. رییس جمهور 
غنی می گوید: »این جوانان ما ثابت کردند که با 
قلب پر از محبت به وطن و مردم  و با تعهد نسبت به 
این که برای افتخار آفریدن در میدان های ورزش 
از هیج تالش دریغ نخواهند کرد، ما می توانیم از 
سخت ترین آزمون ها سرخ رو بدر آیم. آنها ثابت 

کردند که سمبولی از یک افغانستان نوین اند.« 
بازی های  آخرین  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم   
خود در برابر تیم ملی فوتبال هند شکست خورد 
آسیا  جنوب  فوتبال  مسابقات  قهرمانی  نایب  به  و 

دست یافت.

8صبح، کابل: افراد مسلح ناشناس، پس از پایان 
هند،  و  افغانستان  ملی  تیم های  میان  فوتبال  بازی 
مورد  را  مزارشریف  در  کشور  این  کنسولگری 

حمله مسلحانه قرار دادند.
نزیکی  در  ساختمانی  وارد  مسلح  افراد  این 
کنسولگری شده و از آنجا ساختمان کنسولگری 
قرار داده اند. مقام های محلی  هند را مورد هدف 
پانزده  به  نزدیک  حمله  این  در  که  می گویند 
گفته اند  هندی  مقام های  دارند.  شرکت  مهاجم 
که در این درگیری به کارمندان این کنسولگری 

آسیبی نرسیده است.
و  امنیتی  نیروهای  میان  ادامه درگیری  با  هم زمان 
مهاجمان مسلح در والیت بلخ، یک انتحارکننده 
مواد جاسازی شده در بدنش را در نزدیکی میدان 
کسی  به  حمله  این  در  کرد.  منفجر  کابل  هوایی 

آسیبی نرسیده است.
دیگر  انتحاری  حمله  یک  گذشته  شام  همچنین 
نیز در سرک هواشناسی در نزدیکی میدان هوایی 
کابل به وقوع پیوست. تلفات این حمله تا ساعت 

هفت و نیم شام گذشته مشخص نشده بود.
محکوم  با  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
اوج  مساله  این  که  گفته  حمالت،  این  کردن 
او  نمایش می گذارد.  به  را  بربریت دشمنان مردم 
تاکید کرده که تروریستان از هیچ فرصتی را برای 

خالی نمودن عقده های شان از دست نمی دهند.

مدت  کوتاه  برای  افغانستان  دولت 
موثر است اما دولت افغانستان تالش 
اقتصادش  رشد  منظور  به  تا  دارد 
و  داخلی  سرمایه گذاران  توجه 
سرمایه گذاری  برای  را  خارجی 
او  نماید.  جذب  کشور  داخل  در 
امریکا  متحده  ایاالت  کانگرس  از 
فضای  ایجاد  راستای  در  تا  خواسته 

افغانی می شود. ریاست احیا  میلیون 
و انکشاف دهات هرات افزوده که 
با اجرای این برنامه برای نزدیک به 
بیست و پنج هزار نفر فرصت کاری 

مساعد خواهد شد.
و  حفظ  برنامه  افتتاح  با  همزمان 
و  سی  انجیل،  ولسوالی  در  مراقبت 
در  نیز  دیگر  انکشافی  پروژه  پنج 
ولسوالی  این  قریه های  از  برخی 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
میلیون  از شصت  بیش  پروژه ها  این 

افغانی هزینه برداشته است.
و  احیا  رییس  صدیقی  آقامحمد 
هرات  والیت  دهات  انکشاف 
طریق  از  که  پروژه ها  این  می گوید 
شده  ساخته  ملی  همبستگی  برنامه 
هزار  ده  از  بیش  محیطی  مشکالت 

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت 
امور داخله با اعالم این خبر می گوید 
که مواد کشف شده شامل هیرویین، 
پیش ساز  کیمیاوی  مواد  و  چرس 

هیرویین می باشد.
در اعالمیه یی که توسط این معینیت 
 4851 که  است  آمده  شده  منتشر 

در  سرمایه گذاری  برای  مطمین 
افغانستان با دولت کمک کند.

ایاالت  کانگرس  هیات  اعضای 
تداوم  به  نیز  امریکا  متحده 
تاکید  افغانستان  در  همکاری ها 
کرده گفته اند که از نیروهای امنیتی 

حمایت می کنند.

فامیل را در 19 قریه ولسوالی انجیل 
رفع می کند.

باب  یک  شامل  پروژه ها  این 
 9 فرهنگی،  مجتمع   12 مکتب، 
شبکه آبرسانی, اعمار ده ها کیلومتر 
سرک ها, ساخت کانال های آب و 

دیوارهای استنادی می باشد.
همچنین هفت پروژه دیگر از طریق 
برنامه ملی آبرسانی و حفظ الصحه 
آبرسانی،  شبکه  سه  شامل  محیطی 
69 حلقه چاه جدید  مجهز با پمپ 
 100 ترمیمی،  چاه  40حلقه  دستی, 
باب مبرز صحی اضطراری نیز بیش 
در  افغانی  میلیون  نیم  و  شانزده  از 
زنده  گذره،  انجیل،  ولسوالی های 
و  غوریان  زرغون,  پشتون  جان، 
کرخ والیت هرات اجرا شده است.

پیش ساز  کیمیاوی  مواد  کیلوگرام 
کندز  والیت  از  هیرویین  تولید 
کشف و ضبط شده است. در پیوند 
باشندگان  از  تن  یک  قضیه  این  به 
بازداشت  نیز  اصلی والیت بدخشان 
هیرویین  کیلوگرام  نه  است.  شده 
در  خام  چرس  کیلوگرام   383 و 
است.  شده  کشف  لوگر  والیت 
نفر  یک  نیز  قضیه  این  به  پیوند  در 
مبارزه  پولیس  است.  بازداشت شده 
نیز  هرات  والیت  در  مخدر  مواد  با 
و  هیرویین  کیلوگرام  دو  و  بیست 
کشف  را  چرس  کیلوگرام  شانزده 
دو  طی  مواد  این  است.  کرده 
عملیات جداگانه کشف شده است. 
و  مقداری سالح  عملیات ها  این  در 

مهمات نیز بدست آمده است.
حمله به کنسولگری هند

ACKU در مزارشریف
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اعضای مجلس نمایندگان در جلسه عمومی این 
و  مخابرات  وزیر  وحیدی،  عبدالرزاق  مجلس 
تکنالوژی معلوماتی را مورد استیضاح قرار دادند، 
منفی  آرای  کثریت  ا وجود  با  وحیدی  آقای  اما 

اعضای حاضر در مجلس، به مقامش ابقا شد.
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  براساس 
عدم  آرای  استیضاحی  جلسات  در  نمایندگان، 
مجلس  نصاب  کل  از  رای   121 به  باید  اعتماد 
یعنی 241 نفر برسد تا یک وزیر سلب صالحیت 

شود.
نمایندگان  مجلس  دیروزی  عمومی  جلسه  در 
184 نماینده حاضر بودند و از این میان 104 عضو 
معلوماتی  تکنالوی  و  مخابرات  وزیر  به  مجلس 
رای منفی داده و هفتاد و یک نماینده دیگر مورد 

تایید قرار دادند.
مجلس  اعضای  سوی  از  که  وحیدی  عبدالرزاق 
اداری،  و  مالی  فساد  وجود  به دلیل  نمایندگان 
مخابرات  وزارت  پروژه های  از  برخی  سپردن 
خاص  شرکت های  به  معلوماتی  تکنالوژی  و 
مورد  وزارت  این  در  سلیقه یی  برخوردهای  و 
توضیحاتش  از  پس  بود،  گرفته  قرار  استیضاح 
توانست قناعت شماری از نمایندگان سوال کننده 
و  مخابرات  وزارت  در  کارکردش  مورد  در  را 

تکنالوژی معلوماتی به دست آورد.

نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
عبدالرزاق  که  کرد  اعالم  رای گیری  از  پس 
مخابرات  وزارت  در  کارش  به  می تواند  وحیدی 
و تکنالوژی معلوماتی ادامه بدهد. آقای ابراهیمی 
گفت: »مطابق آجندای امروز وزیر صاحب محترم 
مخابرات در مجلس عمومی به جلسه استیضاحیه 
وکالی محترم  از طرف  که  و سواالتی  حاضر شد 
مطرح شدند و توضیحات او در مورد این سواالت 
مورد  نمایندگان  مجلس  محترم  اعضای  طرف  از 
محترم  صاحب  وزیر  بنا  گرفت.  قرار  قناعت 
کارش ادامه  کان به صفت وزیر به  کما مخابرات 

می دهد.«
اللی  محمدنعیم  رحمانی،  عبدالرحمان  مولوی 
راحله  قاضی  درزابی،  عبدالستار  حمیدزی، 
اعضای مجلس  از  تن  پنج  اصولی  ناصر  کمال  و 
جلسه  در  اصلی  سوال کنندگان  از  نمایندگان 
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  استیضاح 

بودند.
موقتی  کارمندان  از  شماری  معاشات  بودن  بلند 
شرکت  عواید  آمدن  پایین  مخابرات،  وزارت 
استفاده  سو  افغان  تلیکام،  دولتی  مخابراتی 
در  وزیر  به  نزدیک  افراد  تقرر  صالحیت،  از 
از  انترنت  خریداری  قرارداد  لغو  وزارت،  این 
در  داعش  رادیو  فعالیت  چگونگی  کستان،  پا
سرحدی  مناطق  به  بی توجهی  ننگرهار،  والیت 
از  مالیات  درصد  ده  گرفتن  در  شفافیت  عدم  و 

سواالت  جمله  از  موبایل  تلیفون  استفاده کنندگان 
عمده اعضای مجلس بود.

کمال ناصر اصولی نماینده والیت  در این جلسه 
معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  خوست، 
استیضاحش  از  انصراف  برای  که  کرد  متهم  را 
اصولی  آقای  می پرداخت.  دالر  هزار  صد  وی  به 
تن  به شصت  که عبدالرزاق وحیدی  مدعی شد 
دالر  هزار  »دو-دو«  مبلغ  نیز  مجلس  نمایندگان  از 

کرده است. توزیع 
کابل  در همین حال، عبدالحفیظ منصور نماینده 
در مجلس، شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
و  مخابرات  وزیر  از  پرسش های شان  مورد  در  را 
که  گفت  تکنالوژی معلوماتی مورد انتقاد قرار داد و 
که »شک« داشته اند  در مورد برخی از موضوعات 
آقای وحیدی را مورد استیضاح قرار داده اند. آقای 
که  گفت: »یکی از بزرگان عزیز ما می گوید  منصور 
گرفته می شود،  کارت ها  کریدیت    که از  پول هایی 
قضاوت  نمی توانیم  شک  براساس  دارد.  شک 
کمیسیون موظف تفتیش نکرده و از وزارت  کنیم. 
این  که  نکردیم  سوال  می گیرد  را  پول ها  که  مالیه 
به  است.  نیامده  یا  آمده  دولت  خزانه  به  پول ها 
را  دولت  رکن  یک  شخصی  سلیقه های  و  عالیق 
می گویید  ندارد،  وجود  سند  می کنیم.  استیضاح 
کمیسیون  مربوطه  که برای ما مبهم است. اول در 

جلسه  اسناد  روی  بعد  و  می خواستید  توضیح 
استیضاحییه را برگزار می کردید.«

کارمندان  معاش  مورد  در  که  درزابی  عبدالستار 
از  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  موقتی 
از  پس  نیز  داشت  سواالتی  وحیدی  عبدالرزاق 
نباید جلسه  که  گفت  آقای وحیدی  توضیحات 
ناصر  کمال  درزابی  آقای  شود.  قومی  استیضاح 
سوی  از  پول  پرداخت  ادعای  مورد  در  را  اصولی 
انتقاد  وزیر مخابرات به اعضای مجلس نیز مورد 
خود  توسط  بود  بهتر  مساله  این  گفت  و  داد  قرار 

آقای وحیدی مطرح می شد.
مجلس  عضو  دیگر  عبدالباقی  هم چنین 
وزیر  استیضاح  در  که  می گوید  نمایندگان 
بوده  کار  در  شخصی  سلیقه های  مخابرات 
روزی  هشت  هفت-  »من  گفت:  وی  است. 
یک  که  دارم  خبر  استیضاح  مساله  از  که  است 
است.  بوده  کار  در  شخصی  سلیقه های  سلسله 
که چه خواست های شخصی بوده  ما خبر داریم 

است.«
تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  همین حال،  در 
کارکردهایش طی هشت ماه  که  معلوماتی می گوید 
گذشته در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
از  استفاده  با  مورد  یک  در  تنها  و  بوده  قانونی 
افغان  پایه های شرکت  مخابراتی  صالحیت خود 
تهدیدهای  به دلیل  را  هلمند  والیت  در  تلیکام 

امنیتی خاموش ساخته است.

وزیر مخابرات
ابقا شد

کرد.  ایران قطع  با  را  روابط سیاسی خود  عربستان سعودی 
گذشته خبر از قطع روابط سیاسی  به دنبال آن بحرین نیز روز 
است  رایزنی  حال  در  عربستان  می شود  گفته  داد.  ایران  با 
و  ایران  کشورهای دیگر اقدام مشابه انجام دهند.  تا برخی 
کرده بودند. در  گذشته نیز اقدام به قطع روابط  عربستان در 
کشته  ایرانی در مکه  زایر   400 از  زمانی که بیش  د هه شصت 
قطع  طوالنی  مدت  برای  عربستان  و  ایران  روابط  شدند، 
شد. عربستان در صف بندی های منطقه ای همواره در تقابل 
با ایران بوده است. در جنگ ایران و عراق نیز عربستان از 
حامیان اصلی صدام حسین رییس جمهور وقت عراق بود. 
رقابت اصلی ایران بر سر حوزه نفوذ در حوزه جهان اسالم و 
کشور تالش دارند، تا خود را  کشورهای منطقه است. هر دو 

محور اصلی جهان اسالم جلوه دهند.
نیز  شرق  و  غرب  مطرح  کشورهای  میان  عربستان،  و  ایران 
با  مقابله  برای  نیز  غربی  کشورهای  دارند.  را  خود  حامیان 
برجسته  را  عربستان  نقش  تا  کرده اند  تالش  همیشه  ایران 
خواستار  مقطع  یک  در  کشور ها  همین  که  هرچند  کنند. 
انقالب  از  بعد  اما  بودند،  از پرچم عربستان  حذف شمشیر 
ایران در برابر لبه های تیز این شمشیر همیشه سکوت اختیار 
هیچ  گاه  عربستان  حکومت  غیر دموکراتیک  رفتار  کردند. 
و  بشر  حامی  حقوق  نهاد های  سوی  از  جدی  به صورت 

کشور های دموکراتیک مورد نقد قرار نگرفت. 
ویژه ای  جایگاه  از  غربی  کشورهای  نزد  هنوز  عربستان 
برخوردار است. ایران هرچند در صدد بهبود روابط با غرب 
گیرد.  قرار  عربستان  جایگاه  در  نمی تواند  هرگز  اما  برآمده، 
ایران در سوی دیگر بیشتر به روسیه پناه برده است. روسیه 
خاور میانه  در  به ویژه  ایران  خارجی  سیاست  حامیان  از 
خط  یک  در  ایرانی  و  روس  سربازان  کنون  ا هم  می باشد. 
و  عربستان  امکانات  مقابل،  در  نبرد اند،  مشغول  سوریه  در 
متحدان آن در جبهه مقابل ایران و روسیه سراریز شده است.
ایران و عربستان بر سر جنگ سوریه، یمن و منازعه تاریخی 
دارند.  جدی  رقابت  و  نظر  اختالف  اسراییل  و  فلسطین 
که عربستان رهبری می کند در غیبت ایران  ایتالف اخیری را 
کرده  گرفت. ایران به این ایتالف به دیده شک نگاه  شکل 
تازه ترین  دارد.  مخالف  نظر  ایتالف  این  ظهور  برابر  در  و 
بود.  امسال  حج  رویداد  کشور  دو  میان  تنش ها  از  مورد 
ایران بیشترین تلفات را در میان حاجیان داشت. در میان 
برخی  و  پاسداران  سپاه  از  برجسته  چهره های  کشته شده ها 
را  عربستان  رویداد  این  در  ایران  بود.  ایران  دیپلومات های 
که تمام جدال ها بر سر حوزه نفوذ و  مقصر می داند. هرچند 

گاهی به  کشور  اقتدار بیشتر در جهان اسالم است، اما هر دو 
کنش  وا نمونه  برای  داده اند.  نیز  مذهبی  رنگ  تنش ها  این 
نگاه  و  رویکرد  با  بیشتر  نمر  شیخ  اعدام  به  ایران  داخل  در 
کنسولگری  مذهبی بود. افراد افراطی با حمله به سفارت و 
عربستان در مشهد و تهران، سبب قطع روابط میان تهران و 
که آیا ایران واقعا  ریاض شدند. اما سوال اساسی این است 
مصرف  صرفا  مذهبی  مساله  یا  دارد،  مذهبی  نگرانی  صرفا 

داخلی دارد؟
کشورهای  کنش ایران در برابر رهبران جریان های شیعی در  وا
آقای  وقتی که  نمونه  برای  است.  متفاوت  جهان  مختلف 
طالبان  توسط  وحدت  حزب  فقید  رهبر  مزاری  عبدالعلی 
این  ایران  مذهبی  مراجع  و  مقام ها  از  هیچ یک  شهید شد، 
رویداد را محکوم نکردند. تنها آقای مسیح مهاجری، مدیر 
مسوول روزنامه جمهوری اسالمی  ایران در راس یک هیات 
حضور  شریف  مزار  شهر  در  مزاری  آقای  تدفین  مراسم  در 
مزاری  آقای  شهادت  خبر  با  همزمان  نیز  ایران  در  یافت. 
اردوگاه  به  و  بازداشت  وحدت  حزب  برجسته  اعضای 

سفیدسنگ برده شدند. 
عالی  شورای  برجسته  اعضای  از  سجادی  سیدمحمد 
نظارت برای مدتی در این اردوگاه زندانی بود. دولت ایران 
کرد، تا از سوی مهاجران در ایران مراسم یاد بود برای  تالش 
ایران بیش  گرفته نشود. در یک مورد، پولیس  آقای مزاری 
مرز  رد  از شهر قم  را  مزاری  آقای  از علمای طرفدار  50 تن  از 
افتاده  از رد مرز شدن به چنگ طالبان  افراد پس  این  کرد. 
مورد  یک  در  ایران  کردند.  سپری  را  دشواری  روزهای  و 
آنقدر  را  تشییع  اهل  علمای  رییس  محسنی،  آیت اهلل  دیگر 
فشار داد، تا وی مجبور شد همراه باسید علی جاوید مشاور 
کستان به صورت  فعلی رییس جمهور غنی از مرز زاهدان به پا
که نگاه ایران  کنند. این رفتارها نشان می دهد  قاچاقی فرار 
به شیعه بیشتر نگاه سیاسی و ابزاری است. ایران برای مرگ 
کرد. و  پسر سید حسن نصراهلل یک روز عزای عمومی  اعالم 
برای شیخ نمر نیز تا مرز قطع روابط با ریاض پیش رفت. اما 
کشورها این هزینه ها را انجام نمی دهد.  برای شیعه های سایر 
بازی  افغانستان  حکومت  و  مردم  است  بهتر  وصف  این  با 
کرده و خود  از منظر سیاسی نگاه  را صرفا  ایران و عربستان 
در گیر  کشورها  این  مذهبی  ظاهر  به  جنگ  داغ  آتش  در  را 
برای  زیاد  هزینه های  گذشته  سال های  طول  در  ما  نکنند. 
که  جنگ های نیابتی داده ایم، دیگر وقت آن رسیده است. 
کنیم، تا سرنوشت و  برای خود، سرنوشت و آینده خود فکر 

کشورها. آینده دیگر 

  شهریار
  ظفرشاه رویی

از آتش جنگ ایران و 
عربستان دور باشیم

کشورهای  ح غرب و شرق نیز حامیان خود را دارند.  کشورهای مطر ایران و عربستان، میان 
کنند.  کرده اند تا نقش عربستان را برجسته  غربی نیز برای مقابله با ایران همیشه تالش 

کشور ها در یک مقطع خواستار حذف شمشیر از پرچم عربستان بودند، اما  که همین  هرچند 
کردند.  بعد از انقالب ایران در برابر لبه های تیز این شمشیر همیشه سکوت اختیار 
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حفظ توازن هوشمندانه در روابط با ریاض و تهران، 
خارجی  سیاست  مهم  اصل های  از  یکی  باید 
حفظ  هوشمندانه  توازن  این  گر  ا باشد.  افغانستان 
عربستان  و  ایران  جنگ  قربانی  افغانستان  نشود، 
که  می کند  ایجاب  ملی  منافع  اصل  شد.  خواهد 
افغانستان هیچ  گاه جانب یکی از طرف های درگیر را 
نگیرد. روابط ایران و عرب ها بیشتر از هر وقت دیگر 
این روزها پرتنش است. اعدام شیخ نمر فقیه شیعه 
آتش  به  و  ریاض  توسط  عربستان  دولت  مخالف 
ایران،  تهران،  در  عربستان  سفارت  شدن  کشیده 
عربستان، قطر و امارات را روی در روی هم قرار داده 

است. 
طوالنی  سابقه  عربستان  و  ایران  روابط  در  تنش 
منطقه ای  مهم  قدرت  را  خودش  عربستان  دارد. 
این  کل  می کند  تالش  و  می داند  خاور میانه  در 
رقیب  را  تهران  ریاض  باشد،  نفوذش  ساحه  حوزه 
عمده اش در این راستا می داند و از هیچ تالشی برای 
به زانو درآوردن ایران، دریغ نمی کند. مشکل تنها این 
ایدیولوژیک  ریاض دولت های  و  تهران  در  نیست. 
کم است. این دولت های ایدیولوژیک یک دیگر  حا

کرده اند.  را دشمن اعتقادی نیز تعریف 
که اساس آن را ایتالف  پادشاهی عربستان سعودی 
شیخ عبدالوهاب نجدی و بزرگ خانواده  ال سعود 
تشکیل می داد، خودش را خادم الحرمین شریف و 
وارث امپراطوری اموی می داند. آرمان این پادشاهی 
گسترش سلفی گری به سراسر جهان اسالم و در نهایت 
عربستان  است.  سلفی  جهانی  دولت  یک  ایجاد 
اسالم  دنیای  سراسر  در  سلفی  گروه های  تمام  از 
سلفی گری  مدرسه های  عربستان  می کند.  حمایت 
رشد  افغانستان  در  و  می کند  تمویل  کستان  پا در  را 
سلفی گری مدیون پول های عربستان سعودی است. 
تجدد  و  کالم  تصوف،  تشیع،  با  مسلکان  سلفی 
مظهر  را  این ها  تمام  آنان  دارند.  مشکل  فرهنگی 
در  را  گروه های  عربستان  می دانند.  کفر  و  شرک 
کشتار شیعه  که هدف شان  تمویل می کند  کستان  پا
گروه های  پولدار،  وهابی  عرب های  است.  مذهبان 
با  تا  تمویل می کنند  نیز  را  ایرانی  تندرو سنی مذهب 
کالن  کم بر ایران هم داعیه  تهران بجگند. دولت حا
»خالفت  پروهشگران  از  برخی  را  دولت  این  دارد. 

تشیع« لقب داده اند. 
ایران،  رهبر  خامنه ای  حسینی  علی  سید  آقای 
می کشد.  یدک  را  جهان  مسلمین  امر  ولی  لقب 
هواداران ایشان تهران را هم ام القرای دنیای اسالم 
تشیع  اهل  مسلح  شبه نظامی  گروه های  می خوانند. 
در سراسر خاور میانه مورد حمایت ایران است. این 
که عربستان و ایران، عالوه  واقعیت ها نشان می  دهد 

بر مشکالت دیگر دشمنی ایدیولوژیکی ژرفی با هم 
دارند. 

عربستان  و  ایران  که  است  این  دیگر  تلخ  واقعیت 
به طور مستقیم با هم دیگر وارد جنگ نمی شوند، اما 
کشورهای  در  مورد حمایت شان  گروه های  از طریق 
پیش  به  یک دیگر  علیه  را  نیابتی  جنگ  دیگر، 
کستان مورد حمایت  می برند. تحریک جعفریه در پا
مورد  لشکر جنگوی هم  ک  گروه سفا و  است  ایران 
حمایت ریاض. لشکر جنگوی مسوولیت حمله به 
گردن می گیرد و تحریک  مسجد های اهل تشیع را به 
حفاظت  شیعیان  از  که  است  مدعی  هم  جعفری 
که  است  نشان دهنده  آن  وضعیت  این  می کند. 
گروه های تحریک جعفری و لشکر جنگجوی برای 

کستان می جنگند.  ایران و عربستان در قلمرو پا
کشورهای  در عراق، لبنان، سوریه، بحرین و برخی از 
کشورها  گونه است. در این  دیگر هم وضعیت همین 
هستند.  نیابتی  جنگ  مصروف  عربستان  و  ایران 
گر افغانستان توازن هوشمندانه را در روابط بین دو  ا
کشور رعایت نکند، احتمال بروز یک جنگ نیابتی 
دیگر نیز در سرزمین ما می رود. از این جنگ نیابتی 
که با تهران و ریاض  کرده می توانیم  وقتی جلوگیری 
روابط هوشمندانه و متوازن داشته باشیم و ابزار هیچ 

یک از آنان قرار نگیریم.
که برخی از واقعیت ها را در  گزیر است  افغانستان نا
بگیرد.  نظر  در  عربستان  و  ایران  بین  روابط  تنظیم 
کن مقدس مسلمانان  که اما عربستان سرزمینی است 
از  توجهی  قابل  شمار  سال  هر  است،  واقع  آن  در 
این  دیگر  نکته  می روند.  حج  به  افغانستان  مردم 
حمایت  نیازمند  کابل  صلح  تالش های  که  است 
که عربستان  ریاض است. واقعیت دیگر این است 
و افغانستان همواره روابط بدون تنش داشته  اند. در 
نظر  مد  باید  نکات  این  عربستان  با  روابط  تنظیم 
که ایران همسایه  گیرد. واقعیت دیگر این است  قرار 
کیلومتر  کشور حدود هزار   افغانستان است و بین دو 
و  زبان  کشور  دو  مردمان  دارد،  وجود  مشترک  مرز 
ادبیات مشترک دارند و شریک تمدنی هم دیگر به 
شمار می  روند. این واقعیت ها باید در تنظیم روابط 

گیرد.  با تهران مدنظر قرار 
دشمنی با هیچ یک از دولت های ایران و عربستان 
دولت ها  که  است  روشن  نیست.  ما  کشور  نفع  به 
تالش می کنند، از روابط شان با دولت دیگر استفاده 
و  ایران  که  دارد  وجود  آن  احتمال  کنند.  ابزاری 
افغانستان  با  روابط شان  از  تا  کنند  تالش  عربستان 
توازن  باید  کابل  اما  کنند،  استفاده  رقیب  ضرر  به 
ابزار  که  ندهد  اجازه  و  بگیرد  نظر  در  را  هوشمندانه 

گیرد.  قرار 

توازن هوشمندانه 
 فردوس
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مورد  مردان مسلح  از سوی  مزارشریف  در شهر  هند  کنسولگری 
نمایندگی های  که  نیست  باری  نخستین  این  گرفت.  قرار 
وابسته  مسلح  گروه های  سوی  از  افغانستان  در  هند  خارجی 
کستان مورد حمله قرار می گیرد. در سال ۲۰۰۸ میالدی به  به پا
که در اثر آن نزدیک  کابل حمله انتحاری شد  سفارت هند در 
جان  کابل،  در  کشور  نظامی  این  اتشه  جمله  از  و  نفر،   ۵۰ به 
خود را از دست دادند. در آن زمان بسیاری از تحلیلگران باور 
کستان  که این حمله از سوی جنگجویان وابسته به پا داشتند 
آن  رد  به  کستانی ها  پا که  موضوعی  است؛  گرفته  صورت 
کشوری در افغانستان از این حمله  گروه و یا  پرداختند. اما چه 
به  نفعی در حمله  گروه حقانی چه  یا  و  نفع می برند؟ طالبان 
است  این  مذکور  پرسش های  پاسخ  دارند؟ طبعا  هند  سفارت 
تروریستی  حمالت  چنین  در  نفعی  کستان  پا جز  کشوری  که 
دستگاه  خشنودی  برای  طالبان  مانند  گروه هایی  و  نداشته، 
حمالت  چنین  نهاد،  این  امر  به  البته  و  کستان  پا استخبارات 

خونباری را سازمان  دهی می کنند.
به  کستان  پا به  وابسته  جنگجویان  حمالت  معموال  تحلیلگران 
غیر مستقیم  و  نیابتی  نبرد  از  بخشی  را  افغانستان  در  هند  منافع 
مشرف،  پرویز  که  طوری  همان  می دانند.  کشور  دو  این  میان 
کستان، طی مصاحبه  مهمی  با بی بی سی  رییس جمهور اسبق پا
هندی ها  که  دارند  باور  کستانی ها  پا داشت،  تصریح  فارسی 
از  حمایت  و  مداخله  در  را  عمده ای  نقش  افغانستان  طریق  از 
کستانی مانند بلوچ ها بازی می کنند.از  گروه های جدایی طلب پا
به  می کنند.  همکاری  قسمت  این  در  هند  با  افغان ها  آن ها  نظر 
که نفوذ  کستانی ها با حمایت از طالبان می کوشند  همین دلیل، پا
حکومت  حالت  بهترین  در  و  برده  بین  از  را  افغانستان  در  هند 

کنند. کابل ایجاد  دست نشانده  خود را در 
رد  هند  و  افغانستان  حکومت های  سوی  از  موضوع  این  طبعا 
کنسولگری های  کستان به ایجاد  شده است. افغان ها اعتراض پا
در  اسالم آباد  دخالت  از  نمونه   را  قندهار  و  جالل آباد  در  هند 
که  این جاست  جالب  می آورند.  حساب  به  افغانستان  امور 
با  رابطه  کاهش  به منظور  کابل  باالی  کستانی ها  پا اندازه  هر  به 
هند  به  افغانستان  اندازه  به همان  فشار می آورند،  دهلی جدید 
کرده اند.  درک  را  ظرافت  این  نیز  هندی ها  می شود.  نزدیک تر 
هوشیاری  نمونه های  از  یکی  کابل  به  مودی  نرندرا  اخیر  سفر 
با  سفر  این  در  او  است.  افغانستان  در  هندی ها  دیپلوماتیک 
و  کرد  ستایش  افغانستان  از  خاضعانه  و  صمیمانه  بسیار  لحن 
کید داشت. سخنان مودی در  تا کشور  روی روابط نزدیک دو 
افغان ها  زیاد  عاطفی  و  دوستانه  احساسات  افغانستان  پارلمان 
که  توانست  هند  ترتیب  این  به  و  برانگیخت  هند  به  نسبت  را 
افغانستان، و به خصوص  را در  پایه های محبوبیت و نفوذ خود 

کشور، محکم تر سازد. در نزد مردم این 
حساب  به صورت  استراتژیک،  مالحظات  اساس  بر  هندی ها 
با  خود  دیرینه   روابط  روی  و  شده  نزدیک  افغانستان  به  شده 
استفاده  کستان  پا مرزهای  به  شدن  نزدیک  به منظور  افغان ها 
حمایت  و  کمک ها  افغان  دولتمردان  شک،  بدون  می کنند. 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  و  خالصانه  را  افغانستان  از  هند 
گسترده  خود به  کمک های  توصیف می کنند ولی در واقع هند 
و  تعریف  کستان  پا با  خود  رقابت  و  ستیز  بنیاد  بر  را  افغانستان 
را  کستان  پا اندازه هندی ها حکومت  به  افغان ها  ارایه می دارد. 
کمک های هند  خصم حیاتی خود دانسته و از این خاطر روی 
کستان  پا و  گر روزی روابط هند  ا برای همین  حساب می کنند.  

میزان  از  یابد،  بهبود  و  شده  عادی  کستان  پا و  افغانستان  یا  و 
خواهد  کاسته  نیز  افغانستان  به  هند  سخاوتمندانه   کمک های 

شد.
رابطه  این  از  که  خصمانه ای  درک  با  کستانی ها  پا مقابل،  در 
پی  در  افغانستان  در  خونین  جنگ های  راه اندازی  با  دارند، 
آن  محاصره  در  را  خود  که  همکاری  محور  این  شکستاندن 
علیه  کستان  پا غیر مستقیم  خونین  جنگ  می باشند.  می دانند، 
که افغانستان را به  افغانستان در سال های نود میالدی توانست 
زیر نگین نفوذ اسالم آباد بیاورد اما یازده سپتامبر شرایط را تغییر 
بر  که  گردید  مستقلی  دولت  صاحب  بازهم  افغانستان  و  داد 
اساس سیاست دیرینه  خارجی خود روابط حسنه اش را با هند 
کستانی ها با تداوم جنگ در پی تضعیف حکومت  کرد. پا احیا 
کابل بر آمده و در این پروژه به خاطر بی کفایتی دولتمردان افغان و 

کشور موفق شدند. ضعف نهادهای اساسی 
کابل به دنبال سفر مودی حاوی این  سفر اخیر جنرال شریف به 
گرم  کرده و برخورد  کستان از افغانستان حمایت  که پا پیام بود 
بر  منفی  تاثیر  کستان  پا و  افغانستان  روابط  باالی  کابل  با  هند 
کابل  گذاشته نمی تواند. در حقیقت سفر راحیل شریف به  جای 
نیت  حسن  حاوی  ظاهر  در  و  سمبولیک  سیاسی  حرکت  یک 
اسالم آباد نسبت به افغانستان بود. در این سفر آقای راحیل روی 
کرد.  کید  کستان تا گذشته میان حکومت غنی و پا همکاری های 
میلی  کستانی ها  پا که  نمی آید  نظر  به  مثبت،  ظاهر  علی رغم  اما 
به تغییر استراتژیک در رویکرد خود به افغانستان داشته باشند. 
کستانی ها با توجه به حسن نیت حکومت غنی و فشار ایاالت  پا
کابل  کتیکی برای نزدیکی به  که حرکات تا متحده حاضر شدند 
از خود نشان بدهند ولی در واقعیت امر ارزیابی منفی اسالم  آباد 

کابل به حال خود باقی است. از 
که حکومت افغانستان در سطح سیاسی نیازمند تداوم  هرچند 
همکاری ها و نمایش حسن نیت خود نسبت به اسالم آباد است، 
بر اساس  باید  را  کستان  پا برابر  در  خود  استراتژی  و  عملکرد  اما 
درک واقعبینانه از نیات و مواضع منفی جنراالن و سیاستمداران 
مانع  که  ساخته اند  روشن  کستانی ها  پا سازد.  استوار  کستانی  پا
عمده و یا شاید یگانه مانع در برابر عادی شدن روابط افغانستان 
کستان همین روابط نزدیک افغانستان و هند است. حمله به  و پا
کستان به سفر  کنسولگری هند در مزارشریف پاسخ استخبارات پا

کابل است.  مودی به 
روابط  گرمی   با  که  باشند  توهم  این  نباید دچار  عبداهلل  و  غنی 
حکومت  می توانند.  شده  نزدیک  آباد  اسالم  به  امتیاز  دادن  و 
کستان زمینه های مصالحه با  که ارتش پا افغانستان مایل است 
کستانی ها زمانی  پا که  اما به نظر می آید  را مساعد سازد.  طالبان 
کاهش  که افغانستان روابط خود با هند را  کار اند  حاضر به این 
که به هیچ  کاری  کشور را ببندد؛  کنسولگری های این  بخشد و 

صورت حکومت و مردم افغانستان از آن حمایت نمی کنند.
کستانی ها صلح با طالبان را  گر پا که ا کنون سوال مهم این است  ا
کاهش رابطه  افغانستان با هند، و به خصوص تعطیلی  مشروط به 
کرده اند پس  کشور در جالل آباد و قندهار،  کنسولگری های این 
و طالبان چیست؟  کستان  پا برابر  در  افغانستان  بدیل  استراتژی 
و  نگاه  در  اساسی  نظر  تجدید  فکر  به  حکومت  گر  ا چون، 
مقامات  سفرهای  نباشد،  کستان  پا به  نسبت  خود  موضع گیری 
کستان و افغانستان  کشور و نشست های صلح در پا عالی رتبه  دو 
ایتالف  از  بیشتر  نتیجه ای در پی نداشته و چیزی  این  از  بیش 

وقت نخواهد بود.

  سلیم آزاد

حمله به کنسولگری هند:

دوام جنگ غیر مستقیم

کشور ما نیست.  دشمنی با هیچ یک از دولت های ایران و عربستان به نفع 
که دولت ها تالش می کنند، از روابط شان با دولت دیگر  روشن است 

کنند  که ایران و عربستان تالش  کنند. احتمال آن وجود دارد  استفاده ابزاری 
کابل باید  کنند، اما  تا از روابط شان با افغانستان به ضرر رقیب استفاده 

گیرد.  که ابزار قرار  توازن هوشمندانه را در نظر بگیرد و اجازه ندهد 
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حقایق نشان دهنده بدتر شدن 
وضعیت امنیتی افغانستان است با 
وجود این که در گذشته 140000 

سرباز خارجی در افغانستان 
حضور داشت و در حال حاضر، 

تقریبا 13000 از این نیروها در 
افغانستان حاضر اند. گفته می شود 
طالبان بیش از هرزمان دیگر قوی 

شده و حاال گروه دیگری به نام 
داعش نیز ظهور کرده و برعالوه 

تهدیدها از سوی گروه القاعده نیز 
افزایش یافته است. بعد از سال 

2014 میالدی و برگزاری انتخابات 
جنجالی  ، دولت افغانستان با موثریت 

اندک و تقسیم شده باقی مانده 
است. اقتصاد افغانستان که با 

خروج هزاران سرباز خارجی صدمه 
جدی را متحمل گردید، هنوز بهبود 

پیدا نکرده است.

من نتوانستم مدرکی پیدا کنم که یکی از گزارشگران 
از جنرال پرسیده باشد که چه تفاوتی برای خواسته های 
اگر 4300  قبال خواهد داشت  امریکا در  استراتژیک 
عسکر امریکایی در افغانستان باقی بماند. آنچه به خوبی 
آشکار می باشد این است که موجودیت نیروهای بیشتر 
چون 9800 سرباز امریکایی در افغانستان با مهارت ها و 
عملیات های ویژه که این نیروها بر ضد تروریسم انجام 
می دهند به مراتب بهتر از 5500 سرباز امریکایی است 
که در اینده باقی خواهند ماند. منظور ما ایاالت متحده 
امریکا است که درباره آن صحبت می کنیم، نه کدام 
این کشور  سوی  از  که  اقداماتی  دیگر.  نظامی  گروه 
آن  استراتژیک  نتایج  به  مطابق  باید  می گیرد  صورت 
باشد، بدین معنی که این اقدامات باید از نظر موثریت 

تاکتیکی نیز سنجیده شوند.
یا کم تر  به ندرت  امریکایی  نظامی و ملکی  مقام های 
صورت  پیشرفت های  و  عملیات ها  تاکتیکی  اثرات 
مطرح  که  سوالی  حال  گرفته اند.  نظر  مد  را  گرفته 
می گردد این است؛ برای افغانستان چه سودی خواهد 
کنیم  تمرکز  تاکتیکی  مهم  نتایج  روی  ما  اگر  داشت 
شکست های  نگران  امریکایی ها  که  حالی  در  آن هم 
تذکر  طوری که  همان  عملیاتی اند؟  و  استراتژیکی 
افغانستان  در  گذشته  سال  پانزده  طول  در  رفت، 
نتیجه  در  داشتیم.  زیادی  ناکامی های  و  شکست ها 
و  شورشیان  بدترشد،  گذشته  به  نسبت  امریکا  امنیت 
گروه های افراطی از نظر تاثیرات استراتژیک پیشرفت 
داشته اند. البته باید متذکر شوم که این تنها نظر شخصی 
من نیست، وزارت دفاع امریکا نیز در گزارشی که به 

نشر رساند در باره این موضوعات اشاره کرده است.
ثبات  »تقویت  نام  زیر  گذشته  ماه  که  گزارشی  در 
دفاع  وزارت  رسید،  نشر  به  افغانستان«  در  امنیت  و 
امریکا گزارش داد است که در نیمه دوم سال 2015 
انعطاف پذیری طالبان افزایش یافته است: »طالبان عزم 
به  داده اند. شبکه حقانی  نشان  برای جنگیدن  را  خود 
به  ماند و  باقی خواهد  رهبری سراج حقانی، هم چنان 
حضور  داد.  خواهد  ادامه  خود  خشونت آمیز  اعمال 
در  خراسان  والیت  نام  به  آن  شاخه  و  داعش  گروه 
والیت ننگرهار، سبب نگرانی طالبان، دولت افغانستان 

و جامعه بین المللی گردیده است.«
افغانستان  در  امریکا  استراتژیک  سند  در  که  اهدافی 
هم پیمانان،  و  القاعده  »شکست  روی  گردیده  بیان 
محافظت از نیروهای امریکایی و جلوگیری افغانستان 
بر  امن تروریست ها و حمالت  به النه  تبدیل شدن  از 
ضد منافع امریکا و همکارانش تمرکز یافته است.« اما 
پس از چهارده سال تالش و مصرف 686 میلیارد دالر 
و کشته و مجروح شدن حدود 21914 تن از پرسونل 
به شکل  که  تالش های  تمام  و  افغانستان  در  امریکایی 
انفرادی صورت گرفته و موفقیت هایی را نیز در قبال 
از  امریکایی  نیروهایی  خروج  صورت  در  داشت، 
افغانستان همه را به شکست مواجه ساخته و رسیدن به 

اهداف استراتژیک را ناممکن می سازد.
جنرال جان کمبل، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی 
میالدی   2016 سال  اوایل  در  است  قرار  افغانستان  در 
امریکا در مورد وضعیت  ایاالت متحده  در کانگرس 
برای  خوبیست  زمانی  این  کند.  سخنرانی  افغانستان 
سخت  پرسش های  که  امریکا  کانگرس  و  رسانه ها 
در مورد افغانستان را از مقامات ارشد نظامی و دولت 
مردان امریکا مطرح کنند. اقدامات این رهبران کافی 
موفقیت های  و  پیشرفت ها  ما  که  حالی  در  نیست، 
زیادی در سرویس امنیتی خود نیز داشته ایم. در سطح 
ملی آنچه را می شود روی ان حساب کرد موفقیت های 
استراتژیک است. حاال زمان آن فرا رسیده است، که 
ما آغاز کنیم و رهبران پاسخگو داشته باشیم، تا آن ها 

از توانایی های که داشته اند پاسخ بگویند.
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در اغلب موارد رسانه های غربی سوال های سختی در 
مورد افغانستان از جنرال کمبل نپرسیده اند.

حقایق نشان دهنده بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان 
سرباز   140000 گذشته  در  این که  وجود  با  است 
خارجی در افغانستان حضور داشت و در حال حاضر، 
حاضر اند.  افغانستان  در  نیروها  این  از   13000 تقریبا 
گفته می شود طالبان بیش از هرزمان دیگر قوی شده 
نیز ظهور کرده و  نام داعش  به  و حاال گروه دیگری 
افزایش  نیز  القاعده  گروه  سوی  از  تهدیدها  برعالوه 
برگزاری  و  میالدی   2014 سال  از  بعد  است.  یافته 
اندک  با موثریت  افغانستان  انتخابات جنجالی  ، دولت 
و تقسیم شده باقی مانده است. اقتصاد افغانستان که با 
خروج هزاران سرباز خارجی صدمه جدی را متحمل 

گردید، هنوز بهبود پیدا نکرده است.

می شود که شرایط و آیین رسیدگی به دقت رعایت 
شود.  برگزار  نیز  شفاف  و  عادالنه  ای  محاکمه  و 
بر  توان  نمی  که  است  کرده  تصریح  همچنین  وی 
اساس اعتراف هایی که تحت شکنجه و بدرفتاری با 
زندانی به دست آمده کسی را به جنایتی متهم کرد. 
زید  گفته  به  اعدام  حکم  اجرای  شرایطی  چنین  در 

رعد الحسین غیرقابل پذیرش است.
ابراز  ضمن  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسار 
در  عربستان  در  ها  اعدام  باالی  شمار  از  نگرانی 
نمر آنهم  از جمله شیخ  نفر   4۷ اعدام  به  سال 2015 
این  به  که  است  افزوده  و  اشاره کرده  روز  در یک 
ترتیب یک سوم اعدام های یک ساله عربستان فقط 

در یک روز صورت گرفته است.
خواسته  عربستان  دولت  از  سپس  الحسین  رعد  زید 
احکام  اجرای  عربستان  با  همکاری  در  که  است 
اعدام در این کشور را به حال تعلیق درآورد و برای 
جایگزین  مجازات های  پی  در  تروریسم  با  مبارزه 

باشد. 

و  کردند  آغاز  را  االنبار  غرب  در  »بروانه«  ناحیه  در 
ده ها نفر از افراد داعش در این عملیات، تاکنون کشته 
شده اند. شورای شهری االنبار، یکشنبه، اعالم کرد که 
در  بروانه  ناحیه  به  وابسته  »السکران«  منطقه  بر  داعش 
غرب االنبار، تسلط یافته است و نیروهای امنیتی عراقی 

خود را برای آزادی این منطقه آماده می کنند.

جنرال جان کمبل، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی 
در افغانستان، اخیرا در کنفرانس خبری گفت، آرزومند 
امریکایی  نیروهای  شمار  اوباما،  رییس جمهور  است 
موجود در افغانستان که به 9800 تن می رسد را حفظ 
کرده و آن ها را به 5500 در آخر 2016 کاهش ندهد. 
او گفت: »تاکید من این است که ما باید نیروهای خود 
را در افغانستان تا زمانی که می توانیم نگهداریم.« اما 
آنچه را این جنرال به آن اشاره نکرد این است که آیا 
او قادر خواهد بود که با باقی ماندن 4500 سرباز که او 
نمی توانست بدون آن ها کاری انجام دهد. وضعیت را 
مطلوب سازد. مطلب را هرچند او با دقت به صراحت 
استراتژی اش  این که  است  اشکار  آنچه  نکرد.  بیان 
چانس بهتری برای پیروزی خواهد داشت در صورتی 
که او بتواند این نیروها را در افغانستان نگهدارد. هنوز 

سازمان  بشر  عالی حقوق  کمیسر  الحسین،  رعد  زید 
ملل، با انتشار بیانیه ای »تاسف عمیق« خود را نسبت 
به اعدام 4۷ نفر از جمله شیخ نمر در عربستان، آنهم 
طی یک روز، اعالم کرد. در این بیانیه، کمیسار عالی 
شیخ  که  است  داشته  اظهار  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
ریاض  دولت  توسط  شده  اعدام  افراد  دیگر  و  نمر 
بر پایه حقوق بشردوستانه بین الملل مرتکب جنایتی 

نشده بودند که مستوجب مجازات اعدام باشد.
حقوق  اساس  بر  الحسین،  رعد  زید  گفته  به 
در  آنهم  اعدام  مجازات  الملل  بین  بشردوستانه 
کشورهایی که این کیفر را به اجرا می گذارند، تنها 
آیین  و  قوانین  شرایط،  دقیق  رعایت  و  مالحظه  با 
او تصریح کرده  اجرا گذاشته می شود.  به  دادرسی 
است که مقوله »جنایات بسیار جدی« که کیفر اعدام 
را در پی دارند به »قتل و دیگر اشکال قتل و کشتار 

عمد« محدود می شود.
اضافه  سپس  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسار 
صادر  صورتی  در  تنها  اعدام  حکم  که  است  کرده 

 14 دوشنبه  روز  عراق  تروریسم  با  مبارزه  نیروهای 
جدی، موفق شدند 4 منطقه دیگر را در شرق »الرمادی« 
با  مبارزه  سرویس  کنند.  خارج  داعش،  کنترول  از 
منطقه   4 که  شد  موفق  دوشنبه  روز  عراق،  تروریسم 
دیگر را در شرق شهر »الرمادی« مرکز والیت »االنبار« 
گزارش،  این  اساس  بر  آورند.  در  خود  تصرف  به 
قریه ای   آزادی  عملیات  تروریسم،  با  مبارزه  نیروهای 

زمان پرسش های سخت درباره 
افغانستان فرا رسیده است

 نویسنده: دانیل ال داویس

 برگردان: ضیا صادق

 منبع: نشنل انترست

پیشرفت  نیروهای عراقی در چهار منطقه در شرق الرمادیدرخواست کمیساری عالی حقوق بشر از تعلیق اعدام ها در عربستان
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نتوانسته مواد سوخت زمستان را آماده سازد و هوای سرد 
سبب شده تا او به بیماری سینه و بغل مبتال گردد. 

در همین حال یکی از باشندگان شوربازار کابل می گوید 
که کودکش هشت ماهه است و مدت یک ماه می شود که 

به بیماری سینه بغل و نفس تنگی مبتال شده است. 
او می گوید: »پسرم از روزی که به دنیا آمده است به شکل 
دوام دار سرفه می کند و سینه اش تنگی می کند و هر قدر 
پیچکاری اش کردیم جور نشد. تا این که در این شفاخانه 

بسترش کردم.« 
هوا  آلودگی  در  را  کودکش  بغل  سینه  بیماری  علت  او 
مزدحم  مناطق  از  یکی  در  ما  »خانه  می گوید:  و  می داند 
مسیر  این  از  موتر  هزار  هزاران  روزانه  و  دارد  قرار  شهر 
می گذرد و این موتر ها گرد و غبار را به هوا بلند می کنند. 
باشندگان  نیست و اکثر  این مرض مبتال  به  تنها طفل من 
از خورد تا بزرگ در منطقه شوربازار به این مرض مبتال 

شده اند.«
متخصص  حسن زی،  محمد عارف  داکتر  دیگر  سوی  از 
اندراگاندی کابل می گوید:  داخله شفاخانه صحت طفل 

در اعالمیه دفتر ریاست جمهوری آمده است: »یافته های 
بررسی هیات نشان می دهد که صالحیت عقد قراردادهای 
به  والیات  سطح  در  مکاتب  ساختمان های  از  شماری 
موارد  بعضی  در  و  بود  شده  داده  معارف  شوراهای 
ساختمان های مکاتب تکمیل نگردیده و یا کار پروژه های 

ساختمانی با وجود پرداخت پول آغاز نشده است.«
گفته  کشور  جمهور  رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 
در  فساد  از  جلوگیری  برای  جدیدی  میکانیزم  باید  که 
تا  کرده  تاکید  همچنین  او  شود.  ساخته  معارف  وزارت 
فهرست تمام مکاتب ترتیب شده و قراردادهای که توسط 

شوراهای معارف عقد شده مشخص شوند.
موجودیت  باره  در  که  افزوده  همچنین  جمهور  رییس 
بررسی  مورد  نیز  معارف  وزارت  در  خیالی  آموزگاران 

قرار گیرد.

یک  که  می گویند  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های 
حمله  قصد  اتهام  به  فرزندش  دو  با  همراه  شوهر  و  زن 

تروریستی در این والیت بازداشت شده اند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، فضل احمد شیرزاد فرمانده 
است:  گفته  خبری  کنفرانس  یک  در  ننگرهار  پولیس 
»ماموران امنیتی یک خانم و دو فرزند او را زمانی دستگیر 
این  بدهند،  انفجار  را  ماین  یک  می خواستند  که  کردند 

خانم مسلح بود.«
به گفته آقای شیرزاد، این خانم از ناحیه ششم شهر جالل 
آباد با یک ماین مقناطیسی و یک میل تفنگچه بازداشت 

شده است.
را  این خانم  بالفاصله شوهر  امنیتی  ماموران  افزود که  او 
در منطقه هده فارم ولسوالی بهسود بازداشت کردند، وی 

می خواست یک ماین جاسازی را انفجار بدهد.
هنوز مشخص نیست که این خانواده اعضای کدام گروه 

تروریستی هستند.
قوماندان امنیه ننگرهار، اسلحه و جنگ افزار که از نزد این 
خانواده بدست ماموران امنیتی افتاده است را به خبرنگاران 

در محل نشان داد.

سینه بغل  واقعات  ثور  ماه  اوایل  الی  خزان  ماه  شروع  »با 
زیادتر می شود و با تاسف طی سال های اخیر واقعات آن 
در میان کودکان بیشتر شده است. اگر در یک شبانه روز 
از 16  به سینه و بغل را بستر کنیم بیش  بیمار مصاب   20
ساعت   24 جریان  در  ضمن  در  می شود.  شامل  را  طفل 
باالتر از 400 طفل سینه بغل به این شفاخانه به شکل سراپا 

می آیند و معاینه می شوند.« 
به گفته او اسباب سینه بغل زیاد است، اما عمده ترین سببی 
که زمینه ساز برای این بیماری می باشد، خرابی بیش از حد 
هوا ناشی از موجودیت داش های خشت پزی، دود غلیظ 
از  استفاده  زغال سنگ،  کارگیری  به  حمام ها،  از  ناشی 
تیل های نا مطمین که حاوی سرب می باشد، تجمع کثافات 
در نواحی مختلف شهر کابل و غیره نیز در واقعات بروز 

سینه بغل نقش دارند.
تنفسی  طرق  بیماری  خطرات  از  جلوگیری  مورد  در  او 
که  خانواده های  از  عده  »آن  می گوید:  کودکان  نزد  در 
پنجره های خود را جهت گرمایش اتاق های شان پالستیک 
می پوشانند، نباید به این کار مبادرت ورزند، اگر پالستیک 
هم می گیرند، از طرف روز در اوقات مختلف آن را باال 
بزنند تا آفتاب به داخل اتاق رخنه کند و در ضمن والدین 
باید از دود کردن سگرت در داخل خانه پیچیده اجتناب 
کنند. در کنار آن تطبیق واکسن ها، تغذیه منظم کودک 
و از این قبیل موارد می تواند معافیت وجود کودکان باال 

برده شود.«
می شوند، که سن  مبتال  سینه بغل  به  بیشتر  اکثر کودکانی 
به  باشد، معروض  باشند، هر قدر سن کم تر  داشته  کم تر 

سینه بغل می باشند. 
در همین حال داکتر کوچی، سرپرست سرطبیب شفاخانه 
اندراگاندی کابل می گوید: »حد اوسط در  صحت طفل 
سینه بغل  به  مصاب  طفل  هزار  یک ونیم  الی  یک  ماه  هر 
این  اما  می کنند.  مراجعه  شفاخانه  این  در  سراپا  به شکل 
که  مریضانی  می کند.  پیدا  افزایش  سرما  فصل  در  آمار 
الی سه هزار و دو صد مریض  از سه  بستر می گردند،  شامل 

ثبت می شوند.«
داکتر کوچی در زمینه وفیات می گوید: »از شروع سال تا 
این شفاخانه وفات  اثر سینه بغل در  از  کنون 94 کودک 

کرده اند.«
به گفته او این بیماران از مرکز و والیات به این شفاخانه 

مراجعه می کنند. 
همیشه  مریض داران  و  مراجعین  که  است  حالی  در  این 
شفاخانه  این  در  صحی  پرسونل  بی تفاوتی  و  نارسایی  از 
شاکی هستند، اما مسووالن می گویند که تعداد مراجعین 
در این شفاخانه بیش از حد بوده با آن هم در حد امکان 
رسیدگی  یکسان  مریضان  به  تا  می گیرد  صورت  تالش 

صورت گیرد. 

هوای نفس گیر اتاق های بخش بیماران مصاب به سینه و 
بغل در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی هر تازه وارد را 
اذیت می کند. باالی هر بستر دو الی سه کودک خوابانده 
کودکان شان  بهبود  منتظر  بی صبرانه  نیز  مادران  و  شده 

هستند.
سرفه های  و  شدید  تشنج  با  هر از گاهی  کودکان  این 

پی درپی دست به گریبانند.
آلودگی بیش از حد هوا، عدم بارندگی در فصل سرما، 
بی توجهی خانواده ها در قبال صحت کودکان و غیره سبب 

شده تا واقعات سینه و بغل در نزد کودکان افزایش یابد. 
این سو  به  روز  ده  مدت  از  که  کابل  شهر  باشنده  نسیمه 
طفل  صحت  شفاخانه  در  شش ماهه اش  کودک 
با سرد شدن  اندراگاندی بستر می باشد، می گوید: »پسرم 
حدی  به  بار  این  می شود.  بغل  و  سینه  هر از گاهی  هوا 
بیماری اش شدت گرفت که مجبور به بستر کردنش شدم. 
شدید  تکان های  سینه اش  قفسه  و  می کند  شدید  تب  او 

دارد.
به گفته او وضع اقتصادش به حدی خراب است که تا حال 

8صبح، کابل: یک هیات تخنیکی که موارد فسادزا در 
ارایه  با  است،  داده  قرار  بررسی  مورد  را  معارف  وزارت 
یافته هایش به رییس جمهور گفته که میکانیزم فعلی برای 

جلوگیری از فساد در این وزارت پاسخگو نیست.
این هیات بیشتر به مواردی از جمله نظارت از پروژه های 
تعداد  معارف،  خدمات  عرضه  کیفیت  ساختمانی، 
تقرر  روند  چگونگی  و  دانش آموزان  و  آموزگاران 

آموزگاران را مورد بررسی قرار داده است.
که  می گوید  خبر  این  اعالم  با  جمهوری  ریاست  دفتر 
میکانیزم  که  می دهد  نشان  هیات  این  تخنیکی  یافته های 
موجود برای جلوگیری از فساد پاسخگو نیست و همچنین 
برنامه های  از  کافی  معلومات  به  مدنی  جامعه  و  مردم 
نارسایی ها  از  بتوانند  تا  ندارند  دسترسی  معارف  وزارت 

گزارش دهند.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

که  بیا  زود  سکرتر  بچه  او  رییس جمهور: 
یک عکس از دیدن فوتبال توسط ما بگیری . 
خوده  عکس  اجرایی  رییس  که  او  از  پیش 
باش  باشیم. زود  اول  باید  ما  پرته  فیسبوک  د 
می کنی.  کوله  و  کج  را  کامره  چقه  دیگه 
هموتو عکس بگیر که مه در محور و بقیه در 

حاشیه مالوم شوند. 
گوری  کدام  سکرتر  بچه  او  اجرایی :  رییس 
فوتبالی  عکس  رییس جمهور  که  بیا  رفتی 
این کار  ما هنوز  فیسبوک.  به  انداخت  خوده 
مردم  که  است  خاطر  همین  به  نکردیم.  را 
انفعالی  وضعیت  اجرایی  ریاست  می گویند 
همو  اول  است.  شما  دست  از  کلش  گرفته. 
باز  بپوشم  که  بیار  مره  کاردین  پیر  کرتی 
نفر های  عکس   کادر  د  بچه  او  بگیر.  عکس 
تا  چند  یک  بیایه.  بیشتر  رییس جمهور  از  ما 
وزیر را هم فتوشاپ کو. زود باش که دیر شد 

مسابقه حالی خالص می شه. 
بیا  سکرتر  بچه  او  رییس جمهور :  اول  معاون 
رییس  و  رییس جمهور  است  خبر  چی  اینجه 
سیل  تلویزیون  عکس  وزیرا  حتا  و  اجرایی 

کردن خوده به فیسبوک می مانند. 
در  اینها  اول !  صاحب  معاون  جناب  سکرتر : 
حال تماشای فوتبال هستند تیم ملی ما با هند 

مسابقه دارد. 
معاون اول : فوتبال چیست ؟ 

یک  پشت  نفر   22 است  بازی  یک  سکرتر : 
به  را  توپ  خود  پای  همراه  تا  می دوند  توپ 

گل بزنند. 
چرا  این ها  بازی ،  شد  هم  ای  اول :  معاون 
هر  بری  خوب  نمی گیرند.  یاد  را  بزکشی 
کدامش یک توپ روان کو که بزنند به گل. 

اسپ هم در این بازی است. 
سکرتر : نخیر صاحب 

بازی گمشکو  رقم  این  به  اول : خاک  معاون 
اصال مه عکس نمی گیرم. 

صاحب  معاون  جناب  دوم :  معاون  سکرتر 
در  را  خود  فوتبالی  عکس های  رهبران  همه 
فیسبوک گذاشتند. شما نمی خواهید بگذارید. 
معاون دوم : این فوتبال از نگاه حقوقی و قانونی 
هنوز جایگاه خود را نیافته است. شکاف های 
قانونی اش زیاد است. گمشکو نیاز نیست خود 

را همسو با شکاف های قانونی بسازیم. 
جناب  اجرایی :  ریاست  اول  معاون  سکرتر 
معاون صاحب، رییس صاحب اجرایی زنگ 
در  را  فوتبالی خود  که عکس  گفتند  و  زدن 
ریاست جمهوری  از  که  بگذارید  فیسبوک 

پس نمانیم. 
معاون اول اجرایی : خاک د گور فوتبال ! چند 
را  خود  خاص  کتاب  مه  وقتی  که  گفتم  بار 
جا های  به  که  برو  نشو.  مه  مزاحم  می خوانم 

مزه دار کتاب رسیدم. 

رقابت
 برای عکس فیسبوکی 

افزایش بیماری سینه و بغل 
در نزد کودکان

  سهیال وداع خموش

یک زن و شوهر به اتهام حمالت میکانیزم فعلی برای جلوگیری از فساد در وزارت معارف پاسخگو نیست
تروریستی بازداشت شدند
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کنترول مدارک تمام مسافرانی  مقام های سویدن از بازرسی و 
کشور می شوند خبر داد. این مقام  که از مرز دانمارک وارد این 
تصمیم اخیر را برای جلوگیری از موج مهاجرت در سال جدید 
کرده اند. پل ژوهلین، رییس عملیاتی پولیس مالمو در  اتخاذ 
سویدن در باره این سیاست جدید استکهلم می گوید: »برای 
که از دانمارک  اجتناب از این که مسافران داخلی با مسافرانی 
سوی  یک  در  داخلی  مسافران  نشوند،  مخلوط  می آیند 
که از دانمارک قصد  گرفت و مسافرانی  حصارها قرار خواهند 
وارد شدن به سویدن را دارند نیز در سوی دیگر قرار می گیرند. 
کنترول خواهند شد.« مسافران طرف دانمارکی این حصارها 

شرکت های  اعتراض  با  استکهلم  دولت  تصمیم  این 
زمان  که  چرا  شده  مواجه  آهن  راه  و  دریایی  حمل ونقل 
مسافرت را طوالنی تر می کند. شرکت راه آهن دانمارک از هم 
که قصد سفر به  کنون از افزایش بهای بلیط برای مسافرانی  ا
اصلی  هدف  که  اقدام  این  است.  داده  خبر  دارند  سویدن 
به  اسناد شناسایی  بدون  افراد  و  ورود مهاجران  با  مقابله  آن 
به  بنا  است.  شده  روبرو  نیز  کنش هایی  وا با  است،  سویدن 
کشور، این تصمیم از روز دوشنبه به  اعالم مقامات مرزی این 
که از طرق مختلف  گذاشته شده است و تمام افرادی  اجرا 
سویدن  وارد  دانمارک  از  مسافری  بس  یا  قطار  کشتی،  نظیر 

گرفت.  کنترول قرار خواهند  می شوند تحت 
گذشته با اعالم این که به یک وقفه در روند  سویدن در نوامبر 
از اجرای برنامه های  کشور نیاز دارد،  پذیرش مهاجر در این 
کشور خبر  این  به  پناهجویان  ورود  از  برای جلوگیری  جدید 
گذشته  گزارش وزارت مهاجرت سویدن در سال  داده بود. به 

کشور پذیرای دست کم ۱۶۰ هزار پناهجو بوده است. این 

به دنبال تنش های ایجادشده بین عربستان و ایران پس از به 
دار آویخته شدن شیخ نمر در عربستان، بحرین روز دوشنبه 
کرد روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع می کند.  اعالم 
هم  ریاض،  که  شد  اتخاذ  آن  از  پس  روز  یک  تصمیم  این 
کرده  پیمان نزدیک منامه در منطقه، تصمیم مشابهی اتخاذ 

بود.
به  حمله  از  پس  و  یک شنبه  روز  عربستان  خارجه  وزارت 
و  تهران  در  کشور  این  کنسولگری  و  سفارت  ساختمان های 
مشهد، ضمن شکایت به سازمان ملل به روابط پرتنش خود 
 ۴۸ ایرانی  دیپلومات های  به  عربستان  داد.  خاتمه  تهران  با 
این  کنند.  ترک  را  کشور  این  ک  خا تا  داده  زمان  ساعت 
این  ایران  خارجه  وزارت  گفته  بر  بنا  که  است  حالی  در 
تصمیمی  در  هم  بحرین  است.  نشده  اجرا  هنوز  درخواست 
مشابه برای خروج هیات دیپلوماتیک ایران از منامه تنها ۴۸ 

ساعت فرصت داده است.
در  ایران  سفیر  اخراج  با  هم  خارطوم  دولت  معلوم  قرار  از 
کشور  است.  داده  خبر  کشور  این  مشابه  تصمیم  از  سودان 
امارات متحده عربی نیز از تصمیم خود مبنی بر تقلیل روابط 

با تهران خبر داد.

سپس  و  عربستان  در  النمر  باقر  نمر  شیخ  اعدام  دنبال  به 
کنسولگری عربستان  اعتراض ها در ایران و حمله به سفارت و 
در تهران و مشهد، ریاض روابط سیاسی خود را با تهران قطع 
گفتند  کنش به این تصمیم ریاض، مقامات ایرانی  کرد. در وا
که عربستان، حیات خود را در ادامه تنش می بیند. به دنبال 

نظامی  تجهیزات  پیشرفته ترین  به  خود  ارتش  تجهیز  با  چین 
با  همزمان  می شود.  آماده  جنگ ها  از  جدیدی  نسل  برای 
انتشار دستوری در چین مبنی بر استقرار یک سیستم فرماندهی 
که این  کشور، به  وضوح مشخص شده  جدید در ارتش این 
عرصه  به  ورود  برای  را  خود  تدریج  به  آسیایی  بزرگ  کشور 
جدیدی از جنگ ها آماده می کند. در این عرصه صرفا دیگر 
دنیای  و  نبوده  آسمان  حتی  و  زمین  روی  بر  جنگ  از  خبری 

سایبری و فضا محلی برای رویارویی قدرت ها خواهند بود.
گذشته سیستم نظامی ضدماهواره ای خود را  کشور سال  این 
کردن خود برای  گامی دیگر به سوی آماده  کرد و حاال  آزمایش 
گزارش  که در  آنچه  آماده می کند.  آینده  جنگ های فضایی 
واشنگتن تایمز درباره تغییر و تحوالت ساختار نظامی در چین 

مقابله  اداره  مقامات  کرد،  اعالم  کستان  پا عدلیه  وزیر 
 42 کشور  این  شرق  در  واقع  پنجاب  ایالت  در  تروریسم  با 
گروه داعش ارتباط  که تصور می شود با  مظنون شبه نظامی را 

کردند.  دارند، بازداشت 
وزیر  ثنااهلل،  رانا  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
عملیات  نتیجه  بازداشت ها  این  گفت:  کستان  پا عدلیه 
روز  چند  در  پنجاب  ایالت  شهر   چهار  در  گرفته  صورت 
تا  داشتند  ماموریت  شده  بازداشت  افراد  هستند.  اخیر 
ایجاد  مامور  و  جاسوس   از  مخفی  گروه هایی  داعش  برای 

به دولت  متعلق  کنترول یک محل  گروه شبه نظامی،  یک 
ایالت اورگان در  فدرال امریکا را در ناحیه ای دورافتاده در 

گرفته است. شمال غربی امریکا به دست 
گروه، شنبه 12 جدی، در آستانه زندانی شدن  اعضای این 
داشته اند،  کشمکش  فدرال  با دولت  که  دو دهقان محلی 
یک راهپیمایی اعتراضی در شهرک برنز در اعتراض به این 
گروه سپس به زور وارد  کردند. اعضای این  حکم زندان برپا 

مقر یک پناهگاه حیات وحش شدند.
او  ساله   ۴۶ پسر  و  ساله   ۷۳ پدر  یک  که   ، دهقان  دو  آن 
زمین های  در  آتش سوزی  انداختن  راه  به  به دلیل  هستند، 
کنون،  ا ولی  بودند  کرده  سپری  زندان  در  را  مدتی  دولتی، 
کوتاه بوده  که دوره حبس آنان  گوید  یک قاضی فدرال می 
به  دیگر  گذراندن دست کم ۴ سال  برای  باید  آنان  و  است 

زندان انتقال یابند.

امیرعبداللهیان  حسین  ریاض،  سوی  از  سیاسی  رابطه  قطع 
گفت: »عربستان با اعالم تصمیم  معاون وزارت خارجه ایران 
به قطع رابطه با تهران نمی تواند بر خطای بزرگ اعدام رجال 

دینی سرپوش بگذارد.«
که روز دوشنبه ۱۴ جدی، حسین جابر  این در حالی است 

قابل توجه است مربوط به شکل گیری ساختاری نوینی موسوم 
به »نیروی فضایی« است.

که چین با استفاده از  گزارش آمده  در بخش دیگری از این 
ترکیبی از فناوری هایی نظیر حمالت سایبری و الکترونیکی 
زمینی  حمایت کننده  ساختارهای  و  ماهواره ها  جنگ  به 

می رود.
کشور  این  جدید  استراتژی  از  بخشی  چین  فضایی  نیروی 
که نه تنها  موسوم به »نیروی حمایت های استراتژیک«، است 
و  هسته ای  نیروهای  بلکه  فضایی،  نظامی  واحدهای  شامل 
گفته می شود  نظامیان جنگ سایبری و الکترونیکی می شود. 
نیروی  پایینی زمین، وظیفه اصلی  بر مدارات  کنترول  اعمال 

فضایی چین خواهد بود.

که  امیر منصور، فردی  بازداشت شده  افراد  بین  و در  کنند 
آباد است، عبداهلل  ادعا می شود فرمانده داعش در اسالم 
کایو، فرمانده داعش در ایالت سند  منصور، معاونش و عمر 

نیز قرار دارند. 
و ضبط  کشف  منجربه  این عملیات هم چنین  افزود:  وی 
نوشته ها و تسلیحات داعش شده است. این عملیات علیه 
گذشته در  که هفته  شبه نظامیان داعش پس از آن آغاز شد 
ایالت پنجاب 13  به منطقه »دسکه« در  جریان حمله ای 

مظنون داعشی دیگر دستگیر شدند.

نشست  در  نیز  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  انصاری 
گفت: »به نظر می رسد عربستان نه تنها منافع، بلکه  خبری 
و  و درگیری ها می داند  تنش ها  این  ادامه  در  را  حیات خود 
فرافکنی  طریق  از  را  خود  داخلی  مشکالت  می کند  سعی 
کند«. هم زمان، در عربستان  تنش در مناطق شیعه نشین  حل 
پولیس  نیروهای  نمر،  شیخ  زادگاه  در  است.  شده  بیشتر 
گرفتند. یک غیرنظامی  هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار 

کشته شد. در این تیراندازی ها 
کنسولگری عربستان  اما برادر شیخ نمر، حمله به سفارت و 
خود  تویتر  صفحه  در  و  کرد  محکوم  را  مشهد  و  تهران  در 
حال  عین  در  وی  داریم«.  دوست  را  کشورمان  »ما  نوشت: 
دفن  ناشناس  محلی  در  برادرش  پیکر  که  کرد  تاسف  ابراز 

شده است.
کرد   شب یکشنبه، عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان اعالم 
ایران  با  را  دیپلوماتیک  روابط  قطع  سعودی  »عربستان  که 
که  کشور می خواهد  اعالم می کند و از هیات نمایندگی این 

کنند«. کشور را ترک  طی ۴۸ ساعت، 
حمله  خاطر  به  عربستان  که  گفت  هم چنین  جیر  عادل 
ایران  از  مشهد،  و  تهران  در  سیاسی اش  نمایندگی های  به 
به  را  وقایع  و  کرده  شکایت  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به 
سازمان  و  عرب  اتحادیه  فارس،  خلیج  همکاری  شورای 

همکاری های اسالمی نیز اطالع داده است.

کنترول مسافران در مرز 
سویدن و دانمارک 

ین و سودان با ایران  بحر
کردند قطع رابطه 

کرد عربستان روابط دیپلوماتیک خود را با ایران قطع 

چین در صدد آمادگی برای جنگ های فضایی

گروه داعش کستان به ظن همکاری با  دستگیری 42 تن در پا

تصرف یک محل دولتی توسط 
مردان مسلح در ایالت ارگان امریکا
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