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فروشندگان زن
با یک آسودگی و ده ها مشکل

روانشناسی فینال افغانستان و هند

افزایش بی سابقه تنش ها
بین ایران و عربستان 
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تهران خواستار حضور در 
کرات صلح افغانستان شد مذا
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آیا تراشیدن ریش مصداق بی دینی است؟
طالبان  نمی کردند.  توصیف  بی دین  را  ریش تراش  هم  طالبان  حتا 
مجازات  انسانی  کرامت  برخالف  می تراشید  را  ریشش  که  کسی  برای 
تعیین می کردند، اما کسی را که ریش خود را می تراشید بی دین حساب 
کسی بر مبنای روسری همسر هم اشتباه  نمی کردند. بی دین خواندن 
واقعیت  یک  این  نمی کرد،  سر  به  روسری  امان اهلل  همسرشاه  است. 
است. امان خان بیشتر از هر چیزی شیفته  ظواهر مدرنیسم بود، این 
هم یک واقعیت است، اما صدور حکم بی دینی بر مبنای روسری همسر 

که از زبان یک واعظ بیرون می شود.  شاید مزخرف ترین حرفی باشد 
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بانوی اول:

کردن لذت می برم کمک  از 
4

سناریوهای احتمالی جنگ سوریه در منطقه غرب آسیا:

پیش گیری های افغانستان
نظر  در  به عنوان سناریوهای  اسد، هرکدام  بشار  و سقوط  ادامه جنگ 
دولت های  درونی  سیاست  معادالت  در  عمده  تاثیرات  شده،  گرفته 
در  درگیر  مهم  عوامل  از  یکی  دارد.  عرب  جهان  خصوص  به  منطقه، 
که در حال حاضر در جبهات  جنگ سوریه، افراطی های مذهبی است 
باعث  سوریه  در  جنگ  ادامه  هستند.  جنگ  مصروف  سوریه  مختلف 
کشور شده و  می شود تا این جهادگرایان مشغول پیکار مسلحانه در این 

حتی نسبت به جبهه عراق، سوریه را ترجیح بدهند. 5

کابل افزایش سطح احضارات پولیس در 

وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
یک  در  سه شنبه  روز  داخله،  امور 
برای  که  گفت  خبری  کنفرانس 
در  تروریستی  حمالت  از  جلوگیری 
کابل از تمام امکانات استفاده خواهد 

شد.
صورت  حالی  در  اقدامات  این 
شام  و  صبح  کابل  شهر  که  می گیرد 

تروریستی در  دوشنبه شاهد دو حمله 
نزدیکی میدان هوایی بود. 

حمله  در  می گوید  صدیقی  صدیق 
ساحه  در  دوشنبه  شام  تروریستی 
هوایی  میدان  نزدیکی  در  هواشناسی 
کابل سی و شش نفر زخمی شده اند. 
این  کثریت  ا که  افزود  صدیقی  آقای 
قربانیان در نتیجه شکستن شیشه های 
سخنگوی  شده اند.  زخمی  منازل 
گفت  همچنین  داخله  امور  وزارت 
دیگر  تن  دو  تروریستی  حمله  این  در 
هویت شان  کنون  تا اما  شده  کشته 
صدیقی  آقای  است.  نشده  تثبیت 
تثبیت  حال  در  پولیس  که  می گوید 

کشته شده ها است. هویت این 
گفت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
صبح  که  دیگر  تروریستی  حمله  که 
وقوع  به  هواشناسی  جاده  در  دوشنبه 
پیوست، تلفاتی در پی نداشته است.  

حمله  دو  به دنبال  کابل:  8صبح، 
نزدیکی  در  روز  یک  در  انتحاری 
علومی  نورالحق  کابل،  هوایی  میدان 
پولیس  نیروهای  به  داخله  امور  وزیر 
تا سطح احضارات شان  دستور داده 
را بلند برده و اقدامات بیشتری برای 
در  تروریستی  حمالت  از  جلوگیری 

این شهر رویدست بگیرند.
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زنگ اول


نقش  است.  افتضاح  کشور  کالن شهرهای  در  امنیت 
فرماندهان پولیس به سخنگویان فرو کاسته شده است. هر 
انفجار تروریستی ای که رخ می دهد، فرمانده پولیس کابل 
در رسانه ها ظاهر می شود و مثل یک گزا رشگر و سخنگو، 
تعداد کشته ها و زخمی ها را اعالم می کند. فرمانده پولیس 
شاید خودش هم نداند که وظیفه اش را اشتباه گرفته است. 
او مسوول تامین امنیت شهر کابل است. او باید پاسخ بدهد 
که چرا یک واسطه بزرگ مملو از بمب تا نزدیکی فروگاه 
کابل می رسد و منفجر می شود. فرمانده پولیس کابل باید 
به مردم بگوید که وقتی واسطه  مملو از مواد انفجاری از 
فرودگاه  در  نزدیکی  تا  و  می کند  عبور  شهر  دروازه های 

می رسد، او و افسران زیر امرش چه غلطی می کنند؟ 
تمام  گارنیزیون  این  در  شد.  گارنیزیون  صاحب  کابل 
کابل  امنیت  تامین  در  موظف  تام های  جزو  و  قطعات 
این  به  هم  استخباراتی  معلومات  حتما  دارند.  نماینده 
گارنیزیون می رسد، پرسش مهم این است که چرا پولیس 
تروریستی  حمله ی  جلو  تا  نمی کند  عمل  موقع  به  کابل 
گرفته شود. کابل هلمند نیست که طالبان در یک گوشه 
 آن جبهه داشته باشند و از آن جا به نیروهای امنیتی شلیک 
کنند. کابل پایتخت این کشور است. تمام قطعات مستقر 
در کابل از منابع و امکانات الزم برای مقابله با تروریسم 
برخورداراند و فرمانده  پولیس کابل، فرمانده فرقه کابل و 
رییس امنیت ملی والیت کابل باید پاسخ بدهند که چرا با 
وجود ایجاد گارنیزیون، نمی توانند جلو ورود موتر بزرگ 

مملو از مواد انفجاری را تا نزدیکی در فرودگاه بگیرند؟
تروریست  سه  نیست.  کابل  به  منحصر  وضعیت  این 
پاکستانی بیست وشش ساعت کامل مردم مزار را ترساندند 
و به جنرال کنسولی هند در این شهر شلیک کردند. پولیس 
و نیروهای ویژه باید خیلی زود این رویداد تروریستی را 
مهار می کردند، اما متاسفانه این رویداد تروریستی خیلی به 
درازا کشید و تروریست ها توانستند از آن استفاده تبلیغی 
آن  عکس های  و  کردند  دیوارنویسی  تروریست ها  کنند. 
نباید  امنیتی  نیروهای  نشر شد.  از خبرگزاری ها  برخی  در 
به آنان موقع می دادند تا بیست وشش ساعت بر مردم مزار 
تروریستی  حادثه  مثال  که  است  درست  ببارانند.  وحشت 
ضد  نیروی  ما  اما  کشید  طول  روزها   2008 در  ممبای 
مردم  انتظار  و  داریم  دیده  تعلیم  و  مجرب  تروریستی 
افغانستان این است که رویداد تروریستی  به زودی ممکن 

مهار شود. 
به  مجهز  تروریست  سه  که  است  این  دیگر  مهم  پرسش 
نزدیکی  تا  توانستند  چگونه  سبک  جنگ افزارهای  انواع 
یکی  به  هند  سفیر  برسند.  مزار  در  هند  کنسولگری 
رویداد  این  از  پیش  که  است  گفته  خبرگزاری ها  از 
تروریستی، شخصی از نزدیکی کنسولگری بازداشت شده 
که  می دهد  نشان  این  می کرد.  عکاسی  محل  از  که  بود 
احتمال حمله وجود داشت و نیروهای امنیتی باید برای آن 

آماد گی می گرفتند. 
نظارت  زیر  کنسولگری  اطراف  خانه های  که  بود  الزم 
امنیتی  پوشش  زیر  هم  متروکه  خانه های  و  می شد  گرفته 
تمام  حادثه  روز  که  نیست  این  کمال  می گرفت.  قرار 
مقام های حکومتی به محل رویداد بروند و به تروریست ها 
که  است  این  حکومتی  مقام های  وظیفه  کنند.  شلیک 
آسیب پذیر  نقاط  بگیرند،  جدی  را  استخباراتی  معلومات 
از  پیش گیری  برای  را  الزم  تدابیر  و  کنند  شناسایی  را 

حمله های تروریستی روی دست گیرند. 
شهر  پاکستانی  زبان  اردو  تروریست  سه  که  است  روشن 
مزار را بلد نبودند. حتما آنان در داخل شهر شبکه حمایتی 
بود.  برده  هند  نزدیکی کنسولگری  تا  را  آنان  داشتند که 
وظیفه مقام های امنیتی مزار این بود و است که این شبکه 
وزارت خانه های  کنند.  منهدم  و  شناسایی  را  حمایتی 
پر کردن  برای  باید  ملی  امنیت  نیروهای مسلح و شورای 
خالهای امنیتی تصمیم های مهم بگیرند و در صورت لزوم 

مقام های امنیتی را جابه جا کنند.

امنیتکالنشهرها
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برکناری معاونین والیان غزنی و هلمند بدلیل انتقاد از حکومت

۱۶ عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

فردوس

کشته شدن نزدیک به هزار و هشت  صد تروریست توسط پولیس سرحدی

آیاتراشیدنریش
مصداقبیدینیاست؟ امنیت ملی  8صبح، کابل: شورای 

والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
معاون  رسولیار  محمدجان  و  غزنی 
دو  این  انتقاد  بدلیل  را  هلمند  والی 
حکومت  کارکرد  از  محلی  مقام 
شبکه های  و  رسانه ها  با  گفتگو  در 
برکنار  وظایف شان  از  اجتماعی 

کرده است.
شورای  سوی  از  که  مکتوبی  در 
مستقل  اداره  به  ملی  امنیت 
شده،  فرستاده  محلی  ارگان های 
اظهارات  از  ملی  امنیت  شورای 
در  هلمند  و  غزنی  والیان  معاونان 
کرده  انتقاد  اجتماعی  شبکه های 
گفته است که استفاده از شبکه های 
اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه 
حکومت  سیاست های  و  تصامیم 
»غیرقابل تحمل« است. این مکتوب 
صادر  جدی  نهم  تاریخ  به  که 
مستقل  اداره  آن  در  است،  شده 
ارگان های محلی دستور داده شده تا 
پیشنهاد برکناری محمدعلی احمدی 

در  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های 
نیروهای  که  کردند  اعالم  کشور 
تروریستی  گروه  عضو   ۱۶ امنیتی 

داعش را در این والیت کشته اند.
به گفته فضل احمد شیرزاد فرمانده 
پولیس والیت ننگرهار این درگیری 
والیت  این  کوت  بتی  ولسوالی  در 

رخ داده است.
او به بی بی سی گفته که افراد گروه 
حمله  پولیس  پوسته  یک  به  داعش 
با  درگیری  جریان  در  و  کردند 

نیروهای امنیتی کشته شدند.
حادثه  این  که  افزود  شیرزاد  آقای 
حوالی ساعت ۴:۳0 دوشنبه در فارم 

وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
نیروهای  که  می گویند  داخله  امور 
پولیس سرحدی از آغاز سال جاری 
و  هزار  یک  تاکنون  خورشیدی 
نتیجه  در  را  تروریستان  از  تن   7۶۶

عملیات های شان به قتل رسانده اند.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
یک  در  سه شنبه  روز  داخله،  امور 

مولوی عبدالصبور مرحوم امان اهلل خان پادشاه پیشین 
افغانستان را بی دین توصیف کرد. مولوی عبدالصبور 
گفت امان اهلل خان ریشش را می تراشید و همسرش 
حکم  او  دلیل  همین  به  نمی کرد،  سر  به  روسری 
می کند که امان اهلل خان بی دین بود. بی دین خواندن 
روسری  و  ریش  تراشیدن  اساس  به  شخص  یک 
همسر، حرف خیلی مسخره است. بر بنیاد کدام سند 
می تراشد،  ریش  که  فردی  که  کرد  اثبات  می توان 
که  کند  اثبات  می تواند  کسی  چه  است؟  بی دین 

ریش تراشی مصداق بی دینی است؟ 
توصیف  بی دین  را  ریش تراش  هم  طالبان  حتا 
را  ریشش  که  کسی  برای  طالبان  نمی کردند. 
تعیین  مجازات  انسانی  کرامت  برخالف  می تراشید 
می کردند، اما کسی را که ریش خود را می تراشید 
کسی  بی دین خواندن  نمی کردند.  حساب  بی دین 
همسرشاه  است.  اشتباه  هم  همسر  روسری  مبنای  بر 
واقعیت  یک  این  نمی کرد،  سر  به  روسری  امان اهلل 
شیفته  ظواهر  چیزی  هر  از  بیشتر  خان  امان  است. 
اما  است،  واقعیت  یک  هم  این  بود،  مدرنیسم 
صدور حکم بی دینی بر مبنای روسری همسر شاید 
واعظ  یک  زبان  از  که  باشد  حرفی  مزخرف ترین 

بیرون می شود. 
است،  مسلمان  کشور  یک  که  اردن  پادشاه  همسر 
روسری به سر نمی کند. همسر رییس جمهور فلسطین 
هم روسری ندارد، مجریان عرب زبان شبکه  خبری 
همین  به  می توان  آیا  ندارند.  روسری  هم  الجزیره 
رییس جمهور  اردن،  پادشاه  که  کرد  حکم  ساد گی 
شبکه  الجزیره  خبر  مجریان  همسران  و  فلسطین 

بی دین اند؟
حتا قشری ترین مال هم چنین ادعایی مطرح نمی کند. 
ایشان  که  می دهد  نشان  عبدالصبور  مال  اظهارات 
مخاطب  متاسفانه  می اندیشند.  طالبان  از  طالبانی تر 
و  نوجوانان  هم باورانش  و  عبدالصبور  مولوی 
تصور  که  هستند  بی سوادی  یا  کم سواد  کهن ساالن 
می کنند که حقیقت منحصرا در اختیار مالعبدالصبور 

است و ایشان هیچ گاهی اشتباه نمی کنند. 
که  بود  همو  بود،  افغانستان  خواه  ترقی  شاه  امان اهلل 
پرورش  و  آموزش  مدرن،  دولت  قانون،  حاکمیت 
آورد.  افغانستان  به  را  مدرن  مظاهر  دیگر  و  مدرن 
به  و  شد  تسوید  او  دوران  در  زیادی  نظام نامه های 
چاپ رسید. او را بیشتر لیبرال ها و درس خواند گان 
تا حال هیچ کسی  الگوی خود می دانند.  افغانستان، 
دوران  نظام نامه های  که  کند  ثابت  است  نتوانسته 
امانی، با احکام و معتقدات دین اسالم در تضاد است. 
در تاریخ آمده است که مالی لنگ شورشی ای که 
را  قرآن  دست  یک  در  می جنگید،  امان اهلل  ضد  بر 
زمان  مجازات  قانون  دیگر  دست  در  و  بود  گرفته 
امان اهلل خان را و به مردم می گفت، قانونی که امان اهلل 
خان اجرا می کند، خالف قرآن است. در حالی که 

حقیقت چنین نبود. 
متن آن قانون حاال در دسترس است و هیچ چیزی 
با  مخالفت  آن  از  بتوان  که  است  نیامده  آن  در 
آن  کرد.  استنباط  را  اسالم  دین  احکام  و  معتقدات 
زمان سطح سواد عمومی  بسیار پایین بود و مناسبات 
قبایلی نیرومند، به همین دلیل بیشتر کسانی که علیه 
اصالحی  برنامه های  کردند،  قیام  امانی  اصالحات 
امروز هم  بودند.  نخوانده  را  نامه های دولت  نظام  و 
به  گروه  این  تبلیغاتی  مواد  در  طالبان  جنگجویان 
مخاطب می گویند که قانون اساسی موجود افغانستان 
برخالف دین اسالم است. در حالی که چنین ادعایی 
اساسی  قانون  جرگه  تصویب  در  ندارد.  حقیقت 
جمله  از  اسالم شناس  و  فقیه  ده ها  افغانستان  موجود 
آنان  کدام  هیچ  و  داشتند  حضور  جهادی  رهبران 
مشروعیت دینی قانون اساسی افغانستان را زیر سوال 
نبرده اند. این امر نشان دهنده ی آن است که هم امروز 
و هم دیروز، عده ای کم سواد و تحصیل نکرده، علیه 
دولت  کردند.  برپا  شورش  افغانستان  دولت های 
باید سازمان  های مثل جمعیت اصالح را که مشرب 

تفکیری دارند کنترول کند. 
نکته ی دیگر این است که شاه امان اهلل هم فوق نقد 
مشرب  لیبرال  و  کرده    تحصیل  حلقات  در  نیست. 
امر هم  این  تابو است.  امان خان یک  نقد  افغانستان 
امان اهلل خان تصمیم های  نیست.  به هیچ وجه درست 
نادرست زیادی گرفت و اشتباه های کالنی مرتکب 
تحقیق  مورد  این  در  دارد  حق  شهروندی  هر  شد. 

کند. 

ریاست  به  را  رسولیار  محمدجان  و 
جمهوری بفرستد.

پیشین  معاون  احمدی  محمدعلی 
اداره  مکتوب  انتشار  با  غزنی  والی 
مورد  در  محلی  ارگان های  مستقل 
فیسبوک  صفحه  در  برکناری اش 
تقدیراز  پاس  »به  است:  نوشته  خود 
و  مردم  منافع  از  دفاع  بیان،  آزادی 
مافیای  برابر  در  نظام  کارکرد  نقد 
با  همراهی  و  زمین  غصب  ترور، 
بیستم  انتقال شهدای  و  تبسم  جنبش 

چهار ولسوالی بتی کوت رخ داد و 
عضو   ۱۱ جسد  درگیری  پایان  در 

داعش در محل باقی مانده  بود.
به  نیز  اسلحه  مقداری  که  گفت  او 

دست نیروهای پولیس افتاده است.
بر  عالوه  که  افزود  شیرزاد  آقای 
و  داعش  نیروهای  درگیری،  این 
گروه طالبان نیز در ولسوالی چپرهار 
والیت ننگرهار با هم درگیر شده اند 
که ۹ عضو داعش و ۶ عضو گروه 
و  کشته  درگیری  این  در  طالبان 

شماری نیز زخمی شدند.
به گفته او نیروهای طالبان منطقه را 
تصرف و نفرات گروه داعش مجبور 

کنفرانس خبری گفت که بیشتر این 
دیورند  خط  نزدیکی  در  عملیات ها 
»از  بود. وی گفت:  شده  راه اندازی 
نیروهای  تاکنون،   ۱۳۹۴ سال  آغاز 
جاهایی که  در  ما  سرحدی  پولیس 
این  در  خصوص  به  دارند،  وظیفه 
عملیات های  دیورند  خط  طرف 
زیادی را انجام داده اند که در نتیجه 

شورای  نامه  عزل  اینک  عقرب، 
محترم امنیت ملی واصل شد.«

این اقدام در حالی صورت می گیرد 
به  دولتی  مقام های  از  اکثریت  که 
ویژه اعضای شورای ملی، مشاوران 
رییس  معاونین  جمهوری،  ریاست 
ملی  امنیت  شورای  دفتر  و  جمهور 
جمله  از  اجتماعی  شبکه های  در 
این  از  و  دارند  صحفه  فیسبوک 
مختلفی  موضوعات  به  صفحات 

می پردازند. 

به ترک این ولسوالی شده اند.
هم  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او 
را  طالبان  گروه  هم  و  داعش  گروه 

دشمن می دانند.
ولسوالی  بخصوص  ننگرهار  والیت 
نیروهای  اصلی  خواستگاه  اچین 
حساب  به  افغانستان  در  داعش 

می آید.
جنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای 
که  بود  گفته  قبال  افغانستان  در  ناتو 
داعش  تروریستی  گروه  حامیان 
شهر  در  تا  تالشند  در  افغانستان  در 
جالل  آباد برای خود پایگاه منطقه ای 

بسازند.

مختلف  نقاط  در  عملیات ها  این 
از  نفر   ۱7۶۶ شرقی  والیت های 
نزد  آمار  این  شده اند.  کشته  دشمن 
پولیس سرحدی ما ثبت است. ۱۱۳۱ 
شمار  و  اند  زخمی  هم  دیگر  تن 

زیادی هم بازداشت شده اند.«
سخنگوی وزارت امور داخله افزود 
پولیس  عملیات های  جریان  در  که 
میل  هفت صد  به  نزدیک  سرحدی 
این  بدست  نیز  مختلف النوع  اسلحه 
به  است.  افتاده  سرحدی  نیروهای 
هفت هزار  صدیقی،  صدیق  گفته 
مخدر  مواد  کیلوگرام  چهارصد  و 
از  سرحدی  نیروهای  توسط  نیز 
و ضبط شده  قاچاقچیان کشف  نزد 
هفت صد  و  هزار  همچنین  است. 
نیروهای  توسط  نیز  ماین  حلقه 

ACKUسرحدی کشف و خنثا شده است.
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کتر عبداهلل، رییس اجرایی حکومت  8صبح، تهران: دا
کره در مورد مسایل  که برای مذا وحدت ملی افغانستان 
ایران  پایتخت  تهران  به  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی– 
کرده است در مورد مسایل مختلف از جمله استفاده  سفر 
بازرگانان افغان از بندر تجارتی چابهار، ایجاد خط آهن 
کشور  و مشکالت مهاجران افغان در ایران با مقامات آن 
و  از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 

کرد. کشور دیدار  محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن 
به  دوشنبه  عصر  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
گرفت. کشور قرار  تهران رفت و مورد استقبال مقامات آن 
رییس  دوم  معاون  محقق  محمد  حاجی  سفر  این  در 
را  عبداهلل  آقای  نیز  کابینه  وزرای  از  شماری  اجرایی، 

همراهی می کنند.
در  آباد  سعد  کاخ  در  عبداهلل  آقای  از  ایرانی  مسووالن 

کردند. شمال تهران طی یک مراسم تشریفاتی استقبال 
در  همکاری  تفاهمنامه  دو  سفر  این  نخست  روز  در 
گردشگری و ورزش توسط هیاتی از دو طرف  زمینه های 

به امضا رسید.
توافق در مورد تبادل اطالعات امنیتی 

جهانگیری  اسحاق  و  عبداهلل  آقایان  دیدار  مهم ترین  در 
تبادل اطالعات  مورد  ایران در  اول رییس جمهور  معاون 

امنیتی برای مبارزه مشترک با داعش به توافق رسیدند.
کید دو طرف، افغانستان و ایران می توانند برای  بنا به تا
گروه های هراس افگن اطالعات امنیتی  مبارزه مشترک با 

را به دسترس یک دیگر قرار دهند.
عالقه  مند  منطقه  در  داعش  ظهور  از  پس  به ویژه  ایران 
بخشی  است.  شده  افغانستان  با  امنیتی  روابط  ایجاد 
در  فراه  این در والیت غربی  از  از اعضای طالبان پیش 
کردند. موضوعی  ایران اعالن موجودیت  با  مرز  نزدیکی 

نگرانی ایران را برانگیخت.
های  فعالیت  تا  کرد  تالش  ایران  کنش،  وا نخستین  در 
کند و هیاتی از نیروهای مرزی  گروه در فراه را متوقف  این 
افغانستان و ایران در هرات بر سر این موضوع با هم دیدار 

کردند.

جایگزین مناسبی برای راه ابریشم باشد.
کید  معاون رییس جمهور ایران هم چنان در این دیدار تا
نیاز  مورد  )برق(  انرژی  تا  است  آماده  کشورش  که  کرد 

کند. کشور را تامین  افغانستان به ویژه در غرب 
سهم  خواستار  هم چنان  ایران  رییس جمهور  معاون 
در  تجارتی  بزرگ  مزایده های  در  ایرانی  بازرگانان  گرفتن 

افغانستان شد.
تخفیف 70 تا 100 درصدی بارگیری از بندر چابهار 

برای تاجران افغان
ترانزیت  و  انتقال  از  ایران هم چنان  معاون رییس جمهور 
به  ایران  چابهار  بندر  از  افغانستان  تجارتی  کاالهای 
بازرگانان  کنون  ا که هم  گفت  و  کرد  استقبال  افغانستان 
افغان از تخفیف 70 تا 100 درصدی بارگیری از این منطقه 

بهره می برند.
کاالها از این  که ایران از انتقال  گفت  آقای جهانگیری 

بندر به افغانستان خشنود است.
هم  افغانستان  وارداتی  کاالهای  از  عمده ای  بخش 
کستان به افغانستان ترانزیت  کراچی در پا کنون از بندر  ا
به خصوص  اخیر  سال های  طی  افغانستان  می شوند. 
به  بازرگانان  شکایات  و  کستانی ها  پا کارشکنی  به دلیل 
زمینی  انتقال  و  کشتی ها  پهلوگیری  برای  بدیلی  دنبال 

کشور بوده است. اموال تجارتی به 
آقای عبداهلل قرار است برای دیدار از بندر چابهار، امروز 

عازم جنوب ایران شود.
موتر   67000 حدود  سال  هر  گزارش ها  اساس  بر  هم چنان 
باربری از افغانستان به ایران و 83000 موتر باربری ایرانی 

از ایران به افغانستان وارد می شوند.
اجرایی  رییس  از  هم چنان  ایران  رییس جمهور  معاون 
در  ایرانی  رانندگان  امنیت  زمینه  در  که  خواست  کشور 

کنند. افغانستان تالش 
رانندگان  گریبانگیر  که  ناامنی  هایی  از  آقای جهانگیری 

کرد. ایرانی در داخل افغانستان می شود ابراز نگرانی 
از  هرات  پولیس  گذشته  هفته  که  است  حالی  در  این 
رهایی یک تن از راننندگان ایرانی از چنگ ادم ربایان 

تبادل  مورد  در  ایران  که  است  باری  نخستین  این 
رایزنی  پایه  بلند  هیات هایی  در سطح  امنیتی  اطالعات 

می کند.
کنسولگری باز می کند افغانستان در شیراز 

اسحاق  محمد  و  عبداهلل  عبداهلل  میان  دیدار  در 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران دو طرف در 
کنسولگری افغانستان در شهر شیراز نیز به  گشایش  مورد 

توافق رسیدند.
نیز  زاهدان  و  اصفهان  مشهد،  در  فعال  افغانستان 

کنسولگری دارد.
در  مهاجران  زیاد  حضور  به دلیل  توافق  این  بر اساس 
در  خویش  کنسولگری  افغانستان  ایران،  شیراز  والیت 
این والیت را ایجاد و به مهاجران در این مناطق خدمات 

کرد. ارایه خواهد 
از  دیدار  این  در  ایران  رییس جمهور  معاون  هم چنان 
به ویژه  افغان ها  برای  ایران  ویزای  برابری   7 افزایش 

کار خبر داد. جویندگان 
ویزا  صدور  ایران،  رییس جمهور  معاون  به گفته  بنا 
و  یافته  افزایش  برابر   7 تا  کار  متقاضی  افغان های  برای 

گرفتن ویزا ایجاد شده است. سهولت هایی نیز در 
اتمام  به  رو  هرات– خواف  اهن  خط  کار  ایران: 

است
هم چنان معاون رییس جمهور ایران از ختم قریب الوقوع 
کار خط آهن هرات– خواف خبر داد. خط اهن هرات 
ک ایران و  که دو قطعه آن داخل خا دارای 5 قطعه است 

3 قطعه آن داخل افغانستان احداث می شود.
ایران متعهد به ساخت 3 قطعه ابتدایی از منطقه خواف 
2 قطعه  به ساخت  متعهد  افغانستان  و  تا غوریان هرات 

دیگر از غوریان تا شهرک صنعتی هرات است.
که مسوولیت  کار احداث دو قطعه ای را  تا کنون افغانستان 

آن را به دوش دارد، آغاز نکرده است.
کشورش  آمادگی  از  ایران  رییس جمهور  معاون  هم چنان 
خبر  افغانستان  شمال  در  اهن  راه  احداث  خاطر  به 
می تواند  آهن  خط  این  جهانگیری،  اقای  به گفته  داد. 

خبر داد.
صلح  کرات  مذا در  عضویت  خواستار  ایران 

افغانستان است
دیدار  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمد جواد 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  با 
صلح  کرات  مذا در  ایران  پررنگ  حضور  خواستار  ملی 
میان  نزدیک  آینده  قرار است در  که  چهارجانبه ای شد 
کستان و ایاالت متحده امریکا برگزار  افغانستان، چین، پا

شود.
کستان  در سفر اخیر راحیل شریف، رییس ستاد ارتش پا
گرفته  تصمیم  چهار جانبه  نشست  این  مورد  در  کابل  به 

شده بود.
کاخ سعدآباد، اقامتگاه  که صبح دیروز در  آقای ظریف 
کرد، خواستار حضور ایران در  آقای عبداهلل با وی دیدار 

کرات شد. این مذا
به گفته آقای ظریف ایران از تهدیدات موجود در منطقه و 
به  خصوص افغانستان در طی سال های اخیر متاثر شده 

است.
خواستار  ایران  دلیل،  همین  به  گفت  ایران  خارجه  وزیر 

کرات است. حضور پررنگ در این مذا
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
کرات  مذا در  ایران  حضور  از  افغانستان  حمایت  ضمن 
از بررسی این موضوع توسط حکومت  صلح افغانستان، 

افغانستان در آینده نزدیک خبر داد.
که به  کشورهایی اند  کستان و افغانستان  چین، امریکا ، پا
در  اما  می کنند،  برگزار  را  چهار جانبه  نشست  این  زودی 
این  در  ایران  حضور  به  افغانستان  مثبت  پاسخ  صورت 

گرفت. کرات رنگ تازه ای خواهد  کرات، این مذا مذا
کید  تا افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
نباید  کرات  مذا این  در  شرکت کننده  کشورهای  که  کرد 

میان طالبان، القاعده و داعش تفاوت قایل شوند.
کشورهای منطقه از جمله روسیه خواستار  اخیرا برخی از 
اما آقای  با داعش شدند،  با طالبان برای مبارزه  کره  مذا
که حکومت افغانستان هیچ گونه تفاوتی  عبداهلل می گوید 

گروه های مسلح درگیر در افغانستان را نمی پذیرد. میان 
گفتگو با نمایندگان مهاجران در سفارت افغانستان 

در تهران
نمایندگان  با  سه شنبه  روز  ظهر  از  قبل  عبداهلل  آقای 
در  ایران  در  افغان  دانشجویان  و  بازرگانان  مهاجرین، 

کرد. سفارت افغانستان در تهران دیدار 
کرد  رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هیاتی را تعیین 

کنند. تا مشکالت مطرح شده توسط مهاجران را بررسی 
خبر  افغان  مهاجران  به  دیدار  این  در  اجرایی  رییس 
که  مهاجرینی  این  از  پس  تا  کرده  توافق  ایران  که  داد 
کارت های اقامت قصد عزیمت به افغانستان را دارند  با 

کارت های شان باطل نشود.
کارت های اقامت مهاجرین، حین سفرهای  پیش از این 
کوتاه مدت مهاجران به افغانستان از سوی  دراز مدت و 

دولت ایران باطل می شد.
مهاجرانی  توافق،  این  اساس  بر  اجرایی،  رییس  به گفته 
کوتاه مدت به افغانستان دارند،  که قصد انجام سفرهای 
خود،  کارت های  ابطال  بدون  توانند  می  این  از  پس 
از  ایران  به  بازگشت  از  پس  و  کنند  سفر  افغانستان  به 

کنند. کارت های خود استفاده 
گفت از ایران خواسته  آقای عبداهلل هم چنان به مهاجران 
گردان مهاجر در  است تا هزینه شهریه های محصالن و شا

کاهش یابد. مکاتب ایرانی به شدت 
هم چنان عالمی بلخی وزیر مهاجرین و بازگشت کنندگان 
کشور در این نشست از ایجاد سهمیه حج برای متقاضیان 
حج خبر داد. به گفته او مهاجران افغان مقیم ایران از سال 

اینده از این سهمیه بهره مند می شوند.
آقای بلخی هم چنان به افغان های مقیم ایران وعده داد 
که قانون شرکت مهاجران در انتخابات ریاست جمهوری 
اجرا  به  افغانستان  آینده  انتخابات  در  تصویب  از  پس 

گذاشته خواهد شد.
ییس جمهور ایران دیدار عبداهلل با رهبر و ر

ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
افغانستان هم چنان صبح سه شنبه با سید علی خامنه ای 
کشور دیدار  رهبر ایران و حسن روحانی رییس جمهور آن 

کرد.
این  در  حضور  اجازه  عبداهلل  آقای  همراه  خبرنگاران  به 
جزییات  نیز  ایرانی  رسانه های  و  نشد  داده  نشست  دو 
رییس جمهور  و  رهبر  با  عبداهلل  آقای  دیدار  از  بیشتری 

ایران منتشر نکرده اند.

تهران خواستار حضور
کرات صلح افغانستان شد در مذا

قایان عبداهلل و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران در مورد تبادل اطالعات امنیتی برای مبارزه مشترک با  در مهم ترین دیدار آ
گروه های هراس افگن اطالعات امنیتی را  کید دو طرف، افغانستان و ایران می توانند برای مبارزه مشترک با  داعش به توافق رسیدند. بنا به تا

به دسترس یک دیگر قرار دهند. ایران به ویژه پس از ظهور داعش در منطقه عالقه  مند ایجاد روابط امنیتی با افغانستان شده است. بخشی از 
کردند. موضوعی نگرانی ایران را برانگیخت. اعضای طالبان پیش از این در والیت غربی فراه در نزدیکی مرز با ایران اعالن موجودیت 

ACKU



افغانستان،  اول  بانوی  گل(  )بی بی  غنی  روال 
یا  دور«  »اوپن  از سیاست  دفترش  در  او  که  می گوید 
دروازه باز پیروی می کند و این سیاست شامل شنیدن 
کردن راه های حل مشکالت مردم می شود. و تسهیل 

طبیق برنامه از قبل تنظیم شده، من و همکارم مریم 
حسینی ساعت یازده خود را به یکی از دروازه های 
ارگ ریاست جمهوری رساندیم، تا در قصر شماره دو 
که در محوط ارگ ریاست جمهوری موقعیت دارد، 
برنامه هایش یک  بانوی اول در مورد فعالیت ها و  با 
8صبح  روزنامه  در  چاپ  منظور  به  ویژه  گفتگوی 
در  و  گذشتیم  تالشی  محل  چند  از  باشیم.  داشته 
کار بانوی اول  مدت نزدیک به نیم ساعت به محل 

رسیدیم.
دوم  طبقه  از  اول  بانوی  انتظار،  دقیقه  چند  از  پس 
منتظرش  ما  که  سالونی  در  و  پایین  دو  شماره  قصر 
با  شد.  وارد  به دست  ورق  چند  با  بودیم،  نشسته 
که برای  کرد و در بخشی از سالون  گرمی احوال  پرسی 

گرفت. انجام مصاحبه تنظیم شده بود، قرار 
که همکارم مریم حسینی مصاحبه را انجام  قرار شد 
دهد. بانوی اول پیش از آغاز مصاحبه خواست تا در 
را  از سواالت  مورد محتوای سواالت بداند و بخشی 
که به فارسی یادداشت شده بود، خواند و هم چنین 
که به انگلیسی نوشته بود،  نگاهی به اوراق خودش 
انداخت. بانوی اول پیش از آغاز پرسش و پاسخ به 
گفت: »من یک شخص عادی هستم  خانم حسینی 
با من مثل آدم های عادی باشید )مضطرب( نشوید.«
خودش  و  دارد  روزنامه نگاری  لیسانس  غنی  روال 
که برخی اوقات شماری از خبرنگاران  درک می کند 
می گیرند،  قرار  مهم  شخصیت های  برابر  در  زمانی که 
تحت تاثیر می روند. ظاهرا توصیه بانوی اول به مریم 
تا  نگیرد  قرار  تاثیر  تحت  که  بوده  این  هم  حسینی 
جزییات  بدهد.  انجام  خوب   مصاحبه  یک  بتواند 
روزنامه  بعدی  شماره  در  اول  بانوی  با  مصاحبه 

8صبح منتشر می شود.
کرزی بانوی اول پیشین،  روال غنی برخالف زینت 
خبرنگاران  دوربین های  جلوی  در  بارها  کنون  تا
وضعیت  بهبود  برای  خود  برنامه های  از  شده  ظاهر 
زده  حرف  زنان  ویژه  به  افغانستان  مردم  اجتماعی 

است.
از حضور روال غنی در ارگ ریاست جمهوری، بیش 
از یک سال می گذرد. او برای این که توانسته باشد به 
این  در  زنان  ویژه  به  افغانستان  مردم  حل مشکالت 
رسیدن  قدرت  به  از  پس  باشد،  کرده  کمک  کشور 
ارگ  محوط  داخل  در  کاری  دفتر  یک  اشرف غنی 
کرد. آن طوری که بانوی اول  ریاست جمهوری ایجاد 
می گوید به سیاست های دولت مداخله ی ندارد، اما 
کردن به مردم لذت  کمک  تالش می کند تا از طریق 
که می توانم  کمکی  ببرد. روال غنی می گوید: »من از 

کمک هایم  انجام بدهم بسیار لذت می برم؛ هرچند 
کم بوده است.« 

سیاست  از  کارش  دفتر  در  او  که  می گوید  غنی  روال 
او  اول،  بانوی  گفته  به  می کند.  پیروی  باز«  »دروازه 
ابتدا مشکالت مردم را می شنود و بعدا راه های حل 

قانونی این مشکالت را جستجوی می کند. 
شناخت  ابتدا  که  می کند  اعتراف  اول  بانوی 
که در  چندانی از مردم افغانستان بجز از چند نفری 
این  از  به خوبی  اما حاال  نداشته  بوده اند،  اطرافش 
گفت  غنی  روال  است.  کرده  پیدا  شناخت  مردم 
کشور سفر می کند، »با شهامت«  زمانی که به خارج از 
اول  بانوی  می گوید.  سخن  افغانستان  مردم  مورد  در 
با  بسیار  می روم  کشور  از  به خارج  که  »وقتی  گفت: 
که مردم افغانستان مردم خوب،  گپ می زنم  شهامت 
زحمت کش و حوصله مند هستند و این ها بسیار رنج 
ایستاد  خود  پای  به  تا  می کنند  کوشش  و  کشیده 
گر  ا که شما)جامعه جهانی(  شوند. همیشه می گویم 
کنید نه بخاطر  کمک  می خواهید به مردم افغانستان 
که  بخاطری  بلکه  هستند،  ضعیف  این ها  این که 

این ها قوی هستند و نشان داده اند.«
کید  تا نیز  جامعه  در  متقابل  احترام  به  غنی  روال 
وجود  مردم  میان  احترامی  هرگاه  می گوید  و  می کند 
افغانستان  مشکالت  از  بزرگی  بخش  باشد،  داشته 
گفته  بانوی اول، زمانی که در یک  حل خواهد شد. به 
جامعه احترام متقابل وجود داشته باشد تمام صداها 
گفت: »در هروضعیتی،  شنیده خواهد شد. روال غنی 
گر احترام وجود داشته باشد  چه سخت چه آسان، ا

برای تمام مشکالت راه حل پیدا  می شود.«
آن طوری که روال غنی می گوید از ساعت هشت صبح 
کاری را  کار می کند. او این فرصت  تا شش بعد از ظهر 
که باید به آن رسیدگی  کودکی است  مدیون نداشتن 
زینت  با  مقایسه  در  او  که  می گوید  غنی  روال  شود. 
کاری متفاوتی دارد.  کرزی بانوی اول پیشین فرصت 
کرزی در زمانی  بانوی اول  گفته روال غنی، زینت  به 
می کرد.  نگهداری  سالش  خورد  پسر  از  باید  که  بود 
فرزندانش  زمانی که  نیز  خودش  می گوید  غنی  روال 
کوچک بودند، بیشتر فعالیت هایش روی نگهداری 

و رسیدگی به فرزندانش متمرکز بوده است.
افزوده  کارهایش  به  شهرتش  که  گفت  غنی  روال   
شود  نواسه  صاحب  گر  ا حاال  او،  گفته   به  است. 
بانوی  کند.  رسیدگی  نواسه اش  به  نمی تواند  هم 
کارم  کرده ام و  کمی شهرت پیدا  گفت: »حاال  اول 
پیش  فرزندی  گر  ا هم  حاال  است.  شده  زیاد  هم 

اوالدهایم پیدا شود، من برای نواسه وقت ندارم.«

یادداشت:
کامل با روال غنی را در شماره روز شنبه این  گفتگوی 

روزنامه بخوانید.

بانوی اول:

کردن  کمک  از 
لذت می برم

 ظفرشاه رویی
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در  که  عربستان  و  ایران  بین  تنش ها  بی سابقه  افزایش  به دنبال 
که عربستان  سه دهه اخیر بی سابقه بوده، چنین معلوم می شود 
کرده است. بدون تردید،  کردن ایران آغاز  حرکتی را برای منزوی 
کشمکش ها را در خاور میانه  ادامه این تنش ها، هیوالی بحران و 
منطقه  در  بزرگ  نابه سامانی های  سبب  و  داد  خواهد  گسترش 
یک  آویختن  دار  به  مبنی  عربستان  اقدام  پی  در  شد.  خواهد 
روحانی منتقد شیعی سعودی و 45 تن دیگر و سپس تظاهرات 
سوی  از  عربستان  سفارت  شدن  کشیده  آتش  به  و  تهران  در 
دیگر  پی  یکی  بحرین  سپس  و  سعودی  عربستان  معترضین، 
کشورها به  کردند. این  روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع 
کشورها را  ک این  سفرای ایران 48 ساعت فرصت دادند تا خا
که سطح  گفته است  کشور امارات متحده عربی نیز  کنند.  ترک 

کاهش می دهد. روابط خود با ایران را 
آتش  دیگر  بار  ایران،  و  عربستان  بین  شده  ایجاد  تنش های 
و  یمن  در  کشمکش ها  ساخته،  ور  شعله  را  منطقه  در  جنگ 
گروه های تحت  که  مناطقی  کرد. دقیقا  بیشتر خواهد  را  سوریه 
جنگ های  به  ایران  هوادار  شیعی  گروه های  و  عربستان  نفوذ 
کشمکش ها بین ایران و عربستان در حالی  نیابتی مشغول اند. 
گذشته عربستان به دلیل توافق هسته  که سال  افزایش یافته است 
کشورهای غربی به رهبری امریکا با ایران به این توافق به شدت 
گیرد  کرد. هم چنان تنش ایجاد شده در حالی صورت می  انتقاد 
منطقه  در  را  داخلی  سرمایه گذاری های  نفت  بهای  کاهش  که 
صدمه زده است. رابرت جوردن، سفیر اسبق امریکا در عربستان 
گفت: »میزان تنش ها  گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ  سعودی در 
مطمین  من  و  است  افزاش  به  رو  حاضر  حال  در  کشور  دو  بین 

کاهش بحران در منطقه باشیم.« که به زودی شاهد  نیستم 

عربستان  و  ایران  ایتالیا؛  و  آلمان  شمول  به  مختلف،  کشورهای 
دهند.  کاهش  را  شده  ایجاد  تنش های  که  کردند  تشویق  را 
گفت: »دروازه  استیفن سیبرت، سخنگوی دولت آلمان در برلین 
کشور را تشویق  دیپلوماسی باید باز نگهداشته شود، وی هر دو 
خارجه  وزیر  عادل الجبیر  بگیرند.«  سر  از  را  شان  روابط  تا  کرد 
کشورش نمی خواهد  گفت، مردم  عربستان، اواخر روز یک شنبه 
حمایت  فرقه گرایی  و  تروریسم  »از  که  کشوری  با  این  از  بیش 
با  مصاحبه ای  در  او  برعالوه،  باشد.«  داشته  رابطه  کند،  می 
گفت، عربستان حمل و نقل هوایی  خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه 
کشور قطع می کند و  با این  نیز  با ایران و روابط تجارتی را  خود 

کنند. شهروندان عربستان سعودی اجازه ندارند به ایران سفر 
افرط گرایان  تجهیز  و  حمایت  به  متهم  را  ایران  نیز  بحرین  کشور 
تظاهرات  نمر،  شیخ  اعدام  از  بعد  کرد.  منطقه  در  کشمکش  و 
و اعتراضات در بخش های زیادی از مناطق شیعه نشین صورت 
متهم  را  ایران  به گونه بی سابقه  نیز  امارات متحده عربی  گرفت. 

کشورهای خلیج و دولت های  به »ادامه مداخله در امور داخلی 
عربستان  اقدامات  از  حمایت  اعالم  با  نیز  کویت  کرد.«  عربی 
که از جانب عربستان سعودی  که »تمام اقداماتی  گفته  سعودی 

کشور می باشد.« گرفته برای حفظ امنیت و ثبات این  صورت 
که حکمرانان  گفت  آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران نیز اخیرا 
پیامدهای  با  شیعی  روحانی  اعدام  از  پس  سعودی  عربستان 
انتقام  دست  »که  گفت:  ایران  رهبر  شد.  خواهند  مواجه  آن 
سوی  از  گرفت.«  خواهد  را  سعودی  حکمرانان  گریبان  الهی 
که از طرف ایران حمایت می شود،  گروه حزب اهلل لبنان  دیگر، 
کرده است.  خانواده شاهی عربستان سعودی را متهم به قتل النمر 
از  یکی  سعودی  عربستان  و  ایران  بین  شده  ایجاد  بست  بن 
بزرگ ترین تنش ها بین دو قدرت منطقه ای از سال 1980 میالدی 
کشته شدن حاجیان ایرانی در مکه  می باشد. در آن زمان به دلیل 
و سپس حمله به سفارت عربستان در تهران روابط تهران و ریاض 

قطع شد.
هم چنان، در جریان جنگ خلیج، عربستان سعودی از صدام 
کرد. تنش های اخیر بین ایران  حسین بر ضد ایران حمایت می 
و عربستان امکان دارد به تالش ها برای پایان جنگ در سوریه 
به صورت  سعودی،  عربستان  سوریه  در  زیرا  بزند.  صدمه  نیز 
بشار  رژیم  از  ایران  و  کرده  حمایت  سنی  ملیشه های  از  گسترده 
کند. غنیم نصیبه، موسس بنیاد همکاری های  اسد حمایت می 
گفت: »ایران در حال حاضر به صورت اساسی  جهانی در دوبی 
ضرر  مساله  این  از  که  است  کشوری  تنها  و  دارد  قرار  انزوا  در 
بزرگ تر  معادله  در  را  خود  داشتند،  آرزو  ایرانی ها  کرد.  خواهد 
کنند، اما آن ها در حال  کرات اتومی آماده  برای مقابله در برابر مذا

حاضر مسیر مخالف را می   پیمایند.« 

در  سال  سومین  برای  نیز  برنت  خام  نفت  قیمت  همه،  این  با   
که  است  حالی  در  این  کرد.  سقوط  درصد   35 به   2015 سال 
کشور صادر کننده نفت در جهان  بزرگ ترین  عربستان سعودی 
معاون  اویرس،  جان  دارد.  قرار  پنجم  جایگاه  در  ایران  و  بوده 
کشمکش های  گفت:  داالس  در  مسان  تورنیر  شرکت  اجرایی 
کوتاه مدت قیمت نفت شود  اخیر، ممکن است سبب، افزایش 
افزایش  نفت  بیرل  یک  در  دالر  سه  به  دالر  یک  از  را  قیمت  و 
که شک دارد این موضوع بتواند موضع درازمدت  گفت  دهد. او 
کاهش  عربستان مبنی بر تولید، بیش از حد نفت خام به منظور 
قیمت های جهانی را تغییر دهد. عربستان با تولید بیش از حد 
نفت در صدد آسیب رساندن به ایران نیز می باشد. آقای اویرس 
اما  شود،  تشدید  شدت  به  می تواند  موضوعات  »چنین  گفت: 
به نظر شخصی من عربستانی ها و ایرانی ها، بیش از این اجازه 
در  زیاد  به صورت  کردهای شان  کار  تاثیرات  که  داد  نخواهند 

بازار تاثیر بگذارد.«
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افزایش بی سابقه تنش ها 
بین ایران و عربستان 
تنش های ایجاد شده بین عربستان و ایران، بار دیگر آتش جنگ در منطقه را شعله ور ساخته، 

گروه های تحت نفوذ  که  کرد. دقیقا مناطقی  کشمکش ها در یمن و سوریه را بیشتر خواهد 
کشمکش ها بین  گروه های شیعی هوادار ایران به جنگ های نیابتی مشغول اند.  عربستان و 

گذشته عربستان به دلیل توافق هسته  که سال  ایران و عربستان در حالی افزایش یافته است 
کرد.  کشورهای غربی به رهبری امریکا با ایران به این توافق به شدت انتقاد 
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از مفاد نخواهد بود. سعودی ها نقش اقلیتی کردها در 
منطقه را دریافته و به لحاظ مذهبی نیز احساس نزدیکی 

با آن ها دارند.
شرایط  به  توجه  با  عراق  کردستان  سیاسی  رهبران 
تا کردستان  امده در غرب آسیا، تالش دارند  بوجود 
را به عنوان یک بازیگر قوی تر در منطقه تعریف کنند. 
پیچیده  بسیار  فورمول های  حل  به  نیاز  امر،  این  اما 
مسعود  الف.  مثال،  به طور  دارد.  جهانی  و  منطقه یی 
باریزانی می داند که کردها نباید در تنش های فرقه یی 
مناطق  اطراف  و  سوریه  عراق،  در  سنی  و  شیعه  میان 
سیاست های  معادالت  در  شوند. ب.  دخیل  کردستان 
برای  تهدیدی  نباید  منطقه غرب آسیا، کردها  کرد و 
ترکیه  انگیخته شدن  با  ان،  غیر  در  شوند.  تلقی  ترکیه 
به  عراق  کردهای  مداخالت  از  تهدید  احساس  و 
کردهای  برابر  در  این کشور  ترکیه،  کردستان  منطقه 
اسالمی  جمهوری  داد.  خواهد  جنگ  اعالن  عراق 
احساس  باکمترین  که  است  دیگری  کشور  ایران 
با  برابر کردهای عراق جبهه گیری کرده و  تهدید در 
استفاده از شیعیان عراق، مجال فعالیت را تنگ خواهد 
کرد. ایاالت متحده امریکا، بازیگر دیگری در منطقه 
است که کردها به شدت نیاز به حمایت آن ها دارند. 
جمع میان تناقضات و متضاد ها در منطقه، کردها را به 
را  فضا  اسد  سقوط  که  است  ساخته  مواجه  چالش ها 
کمی بازتر می کند و گسترش داعش در منطقه باعث 

می شود تا کشورها به کردها کمک نمایند.
3. سناریو برای ایران

ایران با ادامه جنگ در سوریه و حفظ رژیم بشار اسد 
منطقه  در  را  خود  اهمیت  است  توانسته  دمشق،  در 
افزایش دهد. به این لحاظ، رهبران سیاسی در ایران تا 
رسیدن به اهداف عمده خود در منطقه و جهان، جنگ 
در سوریه را به منافع خود می دانند. اما در صورتی که 
تاثیرات  شود،  گرفته  قدرت  از  اسد  سقوط  بر  فرض 
قبال  در  ایران  خارجی  سیاست  در  تغییر  به  منجر  ان 
احتمالی  به صورت  تغییرات  این  شد.  خواهد  سوریه 
در دو بخش است. نخست این که مخالفان رژیم اسد  
به قدرت رسیدن در دمشق  با  باشد(  )هر گروهی که 
و  علنی  بنابر حمایت  تشکیل دولت جدید سوری،  و 
با  برابر خود،  در  اسد  رژیم  از  تهران  و شرط  قید  بی 

ایرانی ها قطع روابط خواهند کرد.
در  موجود  واقعیت هایی  به  توجه  با  ایران  این که  دوم 
با حکومت  روابط  ایجاد  در تالش  آسیا  منطقه غرب 
جدید سوریه به جز داعش می شود. چون حکومتی که 

دمشق  قدرت  مسند  در  داعش(  )به شمول  در سوریه 
به  نسبت  بدبینانه  و  خصمانه  رابطه  یک  می زند  تکیه 
در  اسراییل  با  دشمنی  زیرا  داشت.  خواهد  اسراییل 
انان  ناخوداگاه  ضمیر  در  و  سوری ها  جمعی  حافظه 
حک شده است. تلطیف این روابط میان مردم سوریه 
می رسد.  به نظر  غیرممکن  فعلی  شرایط  در  اسراییل  با 
عمده  اشتراک  یک  می تواند  موضوع  این  بنابراین، 
میان سوری ها و ایرانی ها تلقی شده و باعث همکاری 

و ایجاد روابط مجدد می شود.
سقوط بشار اسد از دمشق پس از تضعیف حکومت شیعی 
آرمان گرایی های  برای  جدی  شکست  به معنی  عراق 
مذهبی  رژیم  به خصوص  شیعه مذهب  ایدیولوگ های 
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود که در عصر حاضر 
در درون منطقه غرب آسیا که زیر نفوذ حاکمیت هایی 
فشار  گذشته  دهه  چندین  در  شیعیان  دارد.  قرار  سنی 
از نزدیک  اقتدارگرای سنی مذهب را  حکومت هایی 
مذهبی  بزرگ  اقلیت  این  اند.  لمس کرده  و  احساس 
اعتراض  در  عربی،  بهار  از  استفاده  با  آسیا،  در غرب 
یک  کردن  باعنوان  تا  خواست  خود،  وضعیت  به 
نسبتا  خیزش هایی  و  بحرین  بحران  از  مظلوم  اکثریت 
شیعه  ایدلوگ های  ببرند.  بهره  سعودی  عربستان  ارام 
مذهب ایرانی حتی از فرصت ها در یمن استفاده کرده 
استراتیژیک  نقاط  کشور،  این  حوثی های  حمایت  با 
در یمن را به تصرف خود دراورده و یک ستون فشار 

برای ریاض تبدیل شده اند.
عده ی از شیعیان منطقه غرب آسیا و یا در دیگر نقاط 
اعتراض  در  مذهبی  ایدیولوگ های  رهبری  به  جهان 
اعتراض امیز  راه پیمایی هایی  حوثی ها  علیه  جنگ  به 
اذیت  ازار و  ادامه سیاست های  را  این جنگ  کرده و 
سنی  اکثریت  با  کشورهایی  در  شیعه  اقلیت های 

می دانند.
سقوط اسد این مطالبات را کاهش داده و به ناامیدی 
سیاست های  پیروزی  به  منجر  که  کرد  خواهد  مبدل 
اعتدال گرایان مانند ایت اهلل سیستانی در عراق می شود. 
اما حمایت ایران از گروه های تندروی شیعه و استفاده 
انها به عنوان گروه هایی استراتیژیک باعث الگوبرداری 
مختلف  مناطق  در  و  گردیده  یمنی  حوثی  گروه  از 
را  اعراب سنی  پایگاه هایی مهم  غرب آسیا رهبران و 
مورد هجوم و حمله قرار خواهند داد. سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و حزب اهلل دو نهاد قوی و حامی هستند 

که می توانند دست به چنین اقدامات بزنند. 
4. سناریو برای ترکیه

در سراسر جنگ، مرز طوالنی میان ترکیه و سوریه از 
طرف شبه نظامیان، پناهندگان، قاچاق چیان، امدادگران 
است.  قرار گرفته  بهره برداری  مورد  و روزنامه نگاران 
برای  دمشق  در  اسد  پایان  یا  و  تداوم جنگ  وضعیت 
جنگ  صورتی که  در  نیست.  ثمربخش  چندان  ترکیه 
تردد  و  افتاده  به خطر  مرز  این  امنیت  پیدا کند،  ادامه 
ناامنی های  باعث  و  کرده  پیدا  افزایش  ان  امتداد  در 
هرچه بیشتر خواهد شد. حتی این ناامنی ها از طریق مرز 
به داخل خاک ترکیه سرایت کرده و مناطق هم مرز با 

سوریه را بحرانی می کند. 
خوشحال کننده  چندان  ترکیه  برای  نیز  اسد  پایان 
نیست. این درست است که اسد از دمشق کنار می رود 
اما دو معضل برای ترکیه بوجود خواهد اورد؛ نخست 
این که، چه کسانی به جای اسد در دمشق تکیه خواهند 
باشد، بدون  پیروان دولت اسالمی  این گروه  زد. اگر 
صحرای  و  ترکیه  سمت  انها،  بعدی  ماموریت  شک 
اما  بود.  خواهد  حاصل-خیز  هالل  منطقه  کل  و  سینا 
اسالمی  جنبش های  دیگر  و  سوری  ملیت گرایان  اگر 
بر قدرت تکیه زنند، بازهم سیاست انها در قبال ترکیه 
مبهم است و معلوم نیست که در برابر تک تازی-های 
ترکیه در قبال بحران سوریه چه پاسخی ارایه خواهند 

کرد. 
دوم این که، سقوط اسد از دمشق به معنی سقوط کل 
نیست. جنگ سوریه ماهیت ایدولوژیک به خود گرفته 
است.  برخوردار  مهم  اهمیت  از  ان  در  بقا  که  است 
و  بعث  شیعه،  ایران،  شکست  معنی  به  اسد  شکست 
علوی ها تلقی می گردد. با این مهم، اسد اگر از دمشق 
علوی ها  جایی که  مدیترانه،  ساحل  مناطق  در  برود، 
داده  تشکیل  گسترده  جبهه  دارند،  زندگی  کثرت  به 
خواهد  مقاومت  به  بین المللی  طرفداران  حمایت  با  و 
پرداخت. این مقاومت منجر به تداوم  و تمدید جنگ 
برای ترکیه آسیب های  داخلی در سوریه می شود که 
بهره برداری  اسیب،  مهم ترین  دارد.  پی  در  فراوان 
کردها از تمدید جنگ در سوریه است و این امر منجر 
به حضور نظامی ترکیه در سوریه خواهد شد. ترک ها 
فعالیت های  از  جلوگیری  برای  نیز  حاضر  حال  در 
میان کردهای ترکیه، در  مستقالنه کردهای عراق در 
دولت  با  هماهنگی  بدون  نظامی  حضور  عراق  شمال 

مرکزی عراق دارد.
ادامه دارد...
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استقبال  به  مذهب  سنی  کشورهای  خود،  خانه هایی 
هزاران جهادی می روند که تقریبا همه با بیکاری روبرو 
خواهند بود. این تجربه در گذشته های نه چندان دور 
نیز تکرار شده است. با برگشت صدها جهادی افراطی 
در  سعودی  عربستان  به  افغانستان  جنگ  جبهات  از 
دهه 70 خورشیدی، وضعیت داخلی عربستان سعودی 
وخیم شد و در نهایت منجر به جبهه گیری های وسیع 

افراطی ها در برابر حکومت ال سعود گردید. 
ظهور جنبش الصحوه و چهره های برجسته ضد خانواده 
مانند اسامه بن الدن در دهه 70 خورشیدی  ال سعود 
در درون عربستان سعودی نشانه مهم این وضعیت در 
گذشته بود که پس از بسته شدن جبهه جنگ افغانستان 
مجاهدین  گروه های  به دست  کابل  سقوط  پایان  در 
افغانستان اتفاق افتاد. این گروه های افراطی در سراسر 
زیر  افریقا  شمال  و  آسیا  غرب  در  عربی  کشورهای 
انجام  ترویستی  گسترده  اقدامات  عرب  افغان های  نام 

دادند.
2. سناریو برای کردها 

برای یک کردستان خودمختار و بدون دولت مستقل، 
به صورت  دمشق  از  سوریه  خروج  یا  و  جنگ  تداوم 
داعش  می رود.  به شمار  تهدید  یک  بالقوه  و  بالفعل 
مهم ترین عنصر تهدید به کردها تلقی می شود. در حال 
حاضر، دسترسی داعش به قسمتی زیاد از زرادخانه های 
نظامی رژیم سابق و دارایی های اقتصادی ان، این گروه 
را در منطقه  و در همسایگی با کردستان تقویت کرده 
است. با شکست اسد در دمشق، داعش خود را پیروز 
اعالن کرده و بیش تر تحریک می گردد تا حریف های 
میان، کردهای  این  در  را حذف کند.  منطقه ای خود 
از خود مختاری برخوردار اند و مدیریت و  عراق که 
رهبری فعالیت های سیاسی کردهای عراق و سوریه را 
به عهده دارند، بیش تر مورد توجه رهبری داعش قرار 

می گیرد.
این وضعیت هرچند در اوایل منجر به آسیب پذیری های 
اینده  در  اما  شد،  خواهد  کردها  برای  فراوان  انسانی 
عراق،  کردستان  نظامی  و  سیاسی  رهبران  نزدیک تر 
قادر  جهان،  در  بزرگ  قدرت های  حمایت  جلب  با 
داعش  برابر  در  مقاومت  بزرگ  جبهه  یک  ایجاد  به 
خواهند شد که در ان نفوذ خود را بر کردهای سوریه 
نیز به طور عمیق گسترش داده و تا اندازه ی بر کردهای 
ترکیه و ایران نیز نفوذگذار می شوند. به استثنای ترکیه، 
حکومت  و  سیاست  در  کردها  نفوذ  و  خودمختاری 
سوریه، عراق و ایران، برای عربستان سعودی نیز خالی 

مقدمه:
شاهد  سوریه  به  این سو،  خورشیدی   1390 بهار  از 
سلسله  آن  در  که  است؛  عمده ی  دگرگونی هایی 
جنگ  یک  به  اسد  بشار  سیاسی  مخالفان  اعتراضات 
کشور  این  و  شد  تبدیل  داخلی  خونین  و  گسترده 
ماهیت انقالب به خود گرفت. عالوه بر رویارویی بین 
رژیم بشار اسد و نیروهایی مخالف، میدان نبرد سوریه 
میان  منطقه یی  نیابتی  جنگ  یک  به  عملی  به صورت 
طریق  از  ایران،  و  سعودی  عربستان  مانند  کشورهایی 
مخالفان  و  دمشق  رژیم  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 
به  سوریه  نیابتی،  میدان  این  در  است.  درامده  آن، 
نیز  )داعش(  اسالمی  دولت  گروه  کلیدی  جبهه  یک 
تعریف شد. همه این اوامر منجر به ورود مستقیم و یا 
غیر مستقیم بازیگران بین المللی در جنگ سوریه شده 
که پیامد های عمیق منطقه یی از خود بجا گذاشته و یا 

خواهد گذاشت.
بنابراین، باتوجه به رویارویی نیروهای داخلی، جنگ 
نیابتی و سطح باالی مشارکت کشورهای خارجی مبتنی 
بر اهمیت ژیواستراتیژیک سوریه، اشکار می شود که 
ادامه منازعه و یا پایان حکومت اسد در دمشق، هردو 
است.  تاثیر گذار  آسیا  منطقه غرب  در  قوا  توازن  در 
البته این تاثیر گذاری به ویژه برای همسایگان سوریه 
و بازیگران غیر دولتی مانند حزب اهلل و گروه دولت 
در  فشرده  به صورت  که  بود  خواهد  ژرف تر  اسالمی 

زیر به ان پرداخته می شود.
1. سناریو برای افرطی ها

به عنوان  هرکدام  اسد،  بشار  سقوط  و  جنگ  ادامه 
عمده  تاثیرات  شده،  گرفته  نظر  در  سناریوهای 
به  منطقه،  دولت های  درونی  سیاست  معادالت  در 
مهم  عوامل  از  یکی  دارد.  عرب  جهان  خصوص 
درگیر در جنگ سوریه، افراطی های مذهبی است که 
مصروف  سوریه  مختلف  جبهات  در  حاضر  حال  در 
جنگ هستند. ادامه جنگ در سوریه باعث می شود تا 
این جهادگرایان مشغول پیکار مسلحانه در این کشور 
ترجیح  را  سوریه  عراق،  جبهه  به  نسبت  حتی  و  شده 
بدهند. چون جبهه عراق بیش تر ماهیت مذهبی-قومی 
انگیزه  تدریجی  کاهش  به  منجر  که  گرفته  به خود 
جهادی در میان افراط گرایان شده است. اما با موفقیت 
مخالفان بشار اسد به حمایت دولت های خارجی پس 
جنگ  امیز  صلح  فصل  و  حل  یا  و  دمشق  سقوط  از 
سوریه، افراطی های مسلمان دوباره به کشورهای خود 
به  افراطی  مبارزان  این  بابرگشت  گشت.   برخواهند 

سناریوهای احتمالی جنگ سوریه در منطقه غرب آسیا:

پیش گیری های افغانستان
 میرویس بلخی

 قسمت اول
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نتیجه  به  نسبت  چه  مجازی  فضای  در  مردم  واکنش های 
مسابقه و چه خود بازیکنان و مربیان و کادر تیم ملی نشان 
داد که آن ها بخوبی توانسته بین تالش برای یک هدف و 
نتیجه آن هدف تفکیک قایل شوند و درک کنند که ما 
انسان ها مسوول تالش خود هستیم نه نتیجه آن. آنچه که 
باید حمایت و تحسین شود تالش و مسووالنه عمل کردن 
برای رسیدن به یک هدف است نه آن چه در نهایت رخ 
و  انتخاب ها  ما مسوول  این واقعیت که،  می دهد. درک 
به دست می آید  نهایت  اما آنچه در  عملکرد خود هستیم 
و ایجاد می شود به طور مطلق در کنترل ما نیست. درک 
از  بیشتر  مردم  واکنش های  شد  باعث  نیز  واقعیت  همین 
آنکه منتج از نتیجه بازی باشد، برآمده از درک تالش و 

همت بازی کنان و سایر کادر تیم ملی باشد.
2- رهایی از تفکر همه و هیچ

مردم  واکنش  نوع  در  می رسد  نظر  به  که  دیگری  نکته 
بوده است کیفیت  موثر  ملی  تیم  قهرمانی  نایب  به  نسبت 
تیم  است.  بوده  ملی  تیم  قبلی  بازی های  نتایج  کمیت  و 
و مسووالنه تر  با عملکرد حرفه ای تر  توانست  فوتبال  ملی 
متفاوتی  پیتر شگرت، سطح  به مربی گری  بازیکنان خود 
چشم  بردهای  با  و  بگذارد  نمایش  به  را  خود  توانایی  از 
متفاوتی رادر  امیدواری و خودباوری  گیر و پرگل خود 
مردم  کند.  ایجاد  خود  ورزش  نماینده  به  نسبت  مردم 
خودباوری  و  امید  خوشایند،  احساسات  نمی خواستند 
برآمده از بازی های قبلی را با یک تفکر غیر منطقی همه 
باید همه چیز مطابق  یا  این تفکر که  ببرند.  بین  از  و هیچ 
است  تفکر مخربی  باشد،  نباید  اصال  یا  باشد  ما  خواست 
که در بسیاری موقعیت ها باعث می شود بخش های مثبت 
و  انکار  دیگری  ناخوشایند  بخش  خاطر  به  پدیده  یک 

دیپلومات ها و نمایندگان اپوزیسیون سوریه گفتگو کرده 
پس  بالفاصله  دومیستورا  استفان  منبع  این  گفته  به  است. 
از ورود به ریاض گفتگوهایی را با نمایندگان اپوزیسیون 
مشخص  تاریخ  یک  برسر  »توافق  رویکرد  با  و  سوریه 
برای مذاکرات صلح و نیز ترکیب نمایندگان اپوزیسیون 

سوریه« آغاز کرده است. 
پس از اعدام شیخ نمر النمر، روحانی برجسته شیعه عربستان 
و از منتقدان حکومت، در ایران اعتراضاتی نسبت به این 
عربستان  به سفارت  با حمله  موضوع صورت گرفت که 
سعودی در تهران و مشهد و قطع روابط دیپلوماتیک دو 

کشور از سوی عربستان ادامه یافت. 
بحرین و سودان نیز بالفاصله پس از آن قطع روابط خود با 
ایران را اعالم کردند. کویت و امارات متحده عربی نیز از 
کاهش روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر دادند.  ایران 
اسد، رییس جمهوری  بشار  از مهمترین متحدان  و روسیه 
سوریه هستند، در حالی که عربستان سعودی از اپوزیسیون 
بشار  خروج  خواستار  که  می کند  حمایت  سوریه  مسلح 

اسد از قدرت هستند. 

حذف شود. تفکری که همواره در موقعیت های مختلف 
شده  ناامیدی  و  افسردگی  یا  خشونت  و  جنگ  به  منجر 
و  امیدواری ها  موفقیت ها،  نخواستند  بار  این  مردم  است. 
حتا  یا  و  قبلی  بازی های  از  به دست آمده  خودباوری های 
نادیده  را  هند  با  بازی  از  آمده  بدست  گل  یک  همان 
بگیرند. این موضوع می تواند نقطه عطف مثبتی در افکار 

عمومی مردم جامعه باشد.
3- درک رقابت همراه با مراقبت

عامل موثر سوم را باید در خود کشور رقیب دید. افکار 
با  هند  گذشته  تعامالت  نوع  تاثیر  تحت  جامعه  عمومی 
بورسیه های  دارد.  آن  به  نسبت  مثبتی  تصویر  ما،  کشور 
جدید  پارلمان  تعمیر  افتتاح  سلما،  بند  ساخت  تحصیلی، 
باعث  با کشور ما  هند  مساعدت های  و  دیگر کمک ها  و 
فراتر  عمومی  افکار  در  گاه  هیچ  رقابت  این  است  شده 
با سایر  رقابت  این  اگر  نرود. مسلما  رقابت ورزشی  یک 
به  نتیجه  همین  و  می گرفت  صورت  همسایه  کشورهای 
به  نسبت  را  متفاوت تری  واکنش های  ما  می آمد  دست 
می دهد  نشان  مجازی  فضای  بررسی  داشتیم.  رقیب  تیم 
سوم  نفر  به  نهایت  در  را  باخت  این  مسوولیت  مردم  که 
یا  و  منفی  قضاوت  نوع  هیچ  تقریبا  و  انداختند  )داور( 
پرخاشگرانه ای نسبت به بازیکنان و تیم ملی هند نداشتند. 
انتقال مسولیت باخت  نبودن  یا  گذشته از واقع بینانه بودن 
به  نسبت  منفی  نداشتن واکنش  به داور، آنچه مهم است 
تصویر  همان  می کنیم  سعی  باز  ما  است.  هند  تیم  خود 
مثبت، دوستانه و حمایت گرانه ای که نسبت به کشور هند 
نمایندگی می کنند در ذهن  و تمامی آنچه این کشور را 
داریم را حفظ کنیم. تالش برای مراقبت از تصویری که 
تعامل  نتیجه  دارد  وجود  عمومی  افکار  ذهن  در  هند  در 
هم دیگر  به  نسبت  کشور  دو  که  است  دوسویه ای  مثبت 
دارند. این نکته نشان می دهد که باز مردم کشور ما به این 
درک مفید و کارآمد رسیده اند که باید دوستان خود را 
برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند هر اتفاقی این روابط 
از خود در فضای رقابت کار  را خدشه دار کند. مراقبت 
دشواری است که خردمندی، خودکنترلی و آینده نگری 
نیاز دارد. چیزی که امید می رود مردم ما به آن نزدیک تر 

شوند. 
اگرمیبردیمچهمیشد؟

حال فرض کنیم ما نتیجه را می بردیم! هرچند ما توانستیم تا 
حد زیادی خشم ناشی از ناکامی را در خود کنترل کنیم و 
حتا آن را تبدیل به انگیزه حمایت و مراقبت از خود کنیم. 
اما آیا می توانستیم هیجان زدگی ناشی از برد و پیروزی را 
نیز در خود کنترل کنیم؟ چقدر می توانیم از خود در برابر 
هیجان زدگی پیروز شدن، مراقبت کنیم و به خود اجازه 
ندهیم به هر روشی شادی و نشاط خود را ابراز کنیم. همه 
می توانست  بازی  این  در  پیروزی  که  می دانیم  خوبی  به 
چه  خود،  انتهای  بی  سودهای  و  فواید  تمامی  کنار  در 
پیامدهای ناگواری برای ما داشته باشد. پیامدهایی که در 
سال های گذشته آن را تجربه کرده ایم. ما مسوولیم خود 
را برای مدیریت هیجان زدگی های ناشی از پیروزی ها نیز 
را  پرخطر  و  خودخواهانه  شادی های  ابراز  و  کنیم  آماده 
کنار گذاشته و روش های سالم آن را بیاموزیم و ترویج 
کنیم. امیدوارم در رقابت بعدی هم تیم ملی برای پیروزی 
نهایی و قهرمانی آماده باشد و هم شهروندان جامعه برای 

ابراز شادی های به دست آمده از آن. 

صبر  تماشا،  به  را  ساعاتی  کشور  گذشته  شب  یک شنبه 
تیم  رقابت  تماشای  با سکوت گذراند.  آمیخته  هیجان  و 
فوتبال افغانستان - هند مسلما برای هندی ها و شاید بیشتر 
از آن ما مهم تر و هیجان آمیز تر بوده است. کشوری که بر 
خالف کشور رقیب اش پاکستان تداعی کننده دوستی و 
مساعدت با ما بوده است، در این بازی، هم چنان دوست 
اما رقیب می شود. با تمام امید، نیاز و انتظارها، نتیجه این 
بازی و رقابت 2 بر 1 به نفع هند به پایان رسید. نتیجه ای 
که هر چند خوشایند نبود، اما تحسین و تقدیر هم وطنان را 
نسبت به بازیکنان و نمایندگان کشورشان در این رقابت 
مردم  می داد  نشان  که  تقدیری  و  تحسین  داشت.  به دنبال 
کشور ما به سطح متفاوتی از پذیرش و واقع بینی نسبت به 

آنچه مرتبط با خود تجربه می کنند دست یافته اند. 
روانشناسیرفتارمردمدربرابرباختافغانستان

بسیار متفاوت تری را  اتفاق  برد می توانست  نتیجه  هرچند 
در  آنچه  برخالف  مردم  اما  کند،  ایجاد  جامعه  در سطح 
گذشته انتظار می رفت نه خشونتی نشان دادند، نه نسبت به 
تیم ملی و کادر آن رفتار و بیان نامحترمانه ای داشتند و نه 

حتا نسبت به رقیب چنین رفتارهایی از خود نشان دادند. 
شاید اگر چنین اتفاقی در یک دهه قبل رخ می داد مردم 
به  نسبت  قدرشناسانه ای  و  مثبت  رفتار  نوع  هیچ  نه تنها 
بلکه  نمی دادند  نشان  خود  کشور  نمایندگان  و  بازیکنان 
مخرب  به روش های  را  نارضایتی خود  و  احساس خشم 
که  این  به  روانشناسانه  نگاهی  در  می کردند.  تخلیه  نیز 
چنین  رفتاری  شهروندان  و  مردم  شد  باعث  عواملی  چه 
خردمندانه و مثبت از خود نشان دهند می توان به سه عامل 

اشاره داشت:
1- واقع بینی قدرشناسانه

بین  تنش های  ارزیابی  و  برای کاهش  متحد  ملل  سازمان 
ایران و عربستان روز دوشنبه  14 جدی فرستاده ویژه اش 
پایان  در  است  قرار  فرستاد.  ریاض  به  را  امور سوریه  در 
نماید.  سفر  نیز  تهران  به  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  هفته 
آمده  وجود  به  بحران  شدت  ارزیابی  سفر  این  از  هدف 
برای حل  مذاکرات  بر  تاثیر آن  و  و عربستان  ایران  میان 

بحران سوریه است.
این  اعالم  با  ملل  سازمان  سخنگوی  دوجاریک،  استفان 
ملل  سازمان  نماینده  که  است  گفته  همچنین  موضوع 
را  سعودی  عربستان  و  ایران  میان  آمده  وجود  به  بحران 
شومی  پیامدهای  »نتایج  که  می داند  نگران کننده«  »بسیار 
نیز  عربی  آگاه  منبع  یک  داشت.  خواهد  منطقه«  برای 
دوشنبه  شامگاه  سفر  از  فرانسه  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
14جدی استفان دومیستورا به ریاض خبر داده است. این 
سفر درحالی صورت گرفته که عربستان روابط دیپلماتیک 
خود با ایران را از روز یک شنبه گذشته قطع کرده است. 

ملل  سازمان  ویژه  نماینده  که  کرده  اعالم  منبع  همین 
روز، سه شنبه 15 جدی نیز به طور جداگانه با گروهی از 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

آژند

با  ما  و  رسید  پایان  به  انتظار ها  باالخره 
محکمه  صاحب  خرسندی  و  خوشی 
کامنت های فیسبوکی شدیم. این محکمه 
پس  و  شده  دایر  پوه  قضاوت  سطح  در 
این هر کامنت کارمند دولتی را مورد  از 
حکم  آن  قبال  در  و  داده  قرار  محاکمه 
صادر می کند. احکام صادره به شکل زیر 

می باشد.
راهپیمایی های  از  که  والی  معاون  هر   :1
که در آن خاطر نفر های اول مکدر شود ، 
مختلف  تعذیری  موارد  به  کند  حمایت 
شناخت  و  واسطه  اگر  می شود.  محکوم 
بته بود  بیخ  از  داشت تبریه شده ولی اگر 
اخراج  حالتش  ساده ترین  حالش.  به  وای 

از کار می باشد .
استاتوس  فیسبوک  در  که  والی  هر   :2
مطابق  استاتوس  این  و  گذاشت  )پست( 
میل نفر اول و رفیق مخصوصش نبود مورد 

مواخذه قرار می گیرد اما با این شرط :
طرفی  این  اول  نفر  به  مربوط  والی  اگر 
بود ، نوش جانش ، شیر مادر حاللش اصال 
فیسبوک از خود اش و حریم شخصی اش 
نفر اول او طرفی  از  است. ولی اگر والی 
روزگار  مصلحت  خاطر  به  هم  یا  بود 
محکم  خوده  باز  بودند ،  کرده  تعینش 

بگیره .
استاتوس  کس  هر  خودی  اعضای  از   :3
کامنت  دیگران  استاتوس  سر  یا  گذاشت 
باعث  استاتوس  این کامنت و  و  گذاشت 
خرسندی روح پر فتوح نفر اول شد ، جوایز 
منقول  غیر نقدی  و  نقدی  نفیس  ،  متعدد 
به  می تواند  حتی  می گیرد.  غیر منقول  و 
سفارت خانه های خیلی معتبر هم استخدام 
شود. بنا بشتابید و استاتوس های دل خوش 

کن نفر اول در فیسبوک بگذارید .
4: هر کسی که در اعالمیه های مطبوعاتی 
می شود  نشر  فیسبوک  در  که  حکومت 
کم ترین غلطی و کم ترین اشتباه لفظی و 
معنایی ببیند و این اعالمیه ها را کامل ترین 
شامل  بگوید،  اعالمیه  بی نقص ترین  و 
الطاف ملوکانه قرار گرفته و خدا را چی 
دیدی شاید به یک جای خوب هم مقرر 
به رخ  را  ما  اما کسی که غلطی های  شد. 
پایش  زیر  از  را  چوکی  هم  ما  بکشد ،  ما 

می کشیم .
دولتی  کارمندان  تمامی  به  ترتیب  این  به 
متوجه  این  از  بعد  که  می شود  ابالغ 
فیسبوکی خود  کامنت های  و  استاتوس ها 
باشند. البته به عده ای نیز گفته می شود ، که 
خون شان  که  بزنین  هموتو  جان تان  نوش 

نریزه .

محکمه الفیس بوکیه

روانشناسی
فینال افغانستان و هند

ورود فرستاده ویژه سازمان ملل به ریاض برای ارزیابی تنش های ریاض -  تهران

سیدروحاهللرضوانی
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فروشندگی  به  کار  فرهنگ  هنوز  که  فعلی  شرایط  در  هرچند 
که با  زنان در میان مردم چندان طرفدار ندارد، اما هستند زنانی 
پذیرفتن این مشکل فرهنگی توانسته اند از عهده این کار موفق 

بدر آیند. 
فروش  مصروف  که  می باشد  سمیرا  فروشندگان  این  از  یکی 
که  کوته سنگی است. این  لباس های زنانه در ترکش بازار واقع 
چگونه  و  دارد  فروشندگی  دوره  از  خاطرات  و  حرف ها  چه  او 
صحبت هایش  پای  باشد،  موفق  فروشنده  یک  است  توانسته 

می نشینیم. پرسش را از این جا آغاز می کنم:
کردید؟ کار فروشندگی آغاز  پرسش: چه وقت به 

از مدت  فعال  و  کردم  آغاز  ایران  کشور  از  را  فروشندگی  پاسخ: 
کار می باشم. یک سال به این سو در افغانستان مشغول این 

زنان  فروشندگی  به  نسبت  مردم  دید  فعلی  شرایط  در  پرسش: 
چگونه است؟

به  زن  کار  به  نسبت  مردم  دید  امروز  که  شرایطی  در  پاسخ: 
خصوص فروشندگی مثبت نمی باشد و فرهنگ فروشندگی زن 
کار مشکل است،  در میان  مردم زیاد رایج نشده است، خیلی 
از  را  این سد  فراوان می خواهیم  با تالش  زن  فروشندگان  ما  اما 

میان برداریم.
و  ایران  کشور  در  زنان  فروشندگی  کار  در  تفاوت  چه  پرسش: 

افغانستان وجود دارد؟ 
کار  در  افغانستان  مردم  به  نسبت  ایران  مردم  دید  پاسخ: 
کشور ایران زنان را  فروشندگان زن خیلی متفاوت می باشد. در 
کار توهین و تحقیر نمی کنند و برای فروشندگان زن  به خاطر این 
احترام قایل هستند، اما در افغانستان فروشندگان زن از لحاظ 
خیلی  بازار  در  زنان  کار  نوعیت  به  مردم  دید  طرز  و  فرهنگی 
تحقیر آمیز می باشد. نوعیت برخورد و شیوه حرف زدن افراد نیز 

کشور خیلی فرق دارد. در این دو 
کدام مورد سبب رنجش شما در مدت زمان  کنون  تا  پرسش: 

کاری تان شده است؟ 
کرد  مراجعه  این جا  به  مرد ها  از  یکی  قبل  روز  چند  پاسخ: 
باشد،  می  زن  فروشگاه  این  فروشندگان  کثر  ا که  دید  زمانی  و 
خانه  در  باید  زن  که  گفت  و  داد  نشان  منفی  کنش  وا خیلی 
که در بیرون در معرض دید  کار خانه باشد، نه این  مصروف 
و  است  کننده  متاثر  واقعا  دیدگاه  نوع  این  گیرند.  قرار  مردان 

گردید.  سبب نا امیدی ام 
پرسش: در شرایط فعلی فروشندگی زنان چگونه است؟ 

دارند  هراس  فروشندگی  کار  از  که  خانم های  دختر  به  پاسخ: 
کار  کار برای زنان  که هیچ ترسی وجود ندارد و این  گفت  باید 
فروشگاه ها خیلی دلچسپ  فروشندگی در  کار  مناسب است. 
بلند  کار های  به  یافتن  راه  و  ترقی  و  پیشرفت  برای  و  است 
تجارت  به  عالقه مند  زنان  می باشد.  فرصت  بهترین  تجاری 

کنند.  کار آغاز  باید از همین جا به 
کسانی تشکیل می دهد؟  پرسش: خریداران تان را چه 

می دهند  تشکیل  خانم ها  کثر  ا را  بازار  این  خریداران  پاسخ: 
چون با فروشندگان زن خیلی راحت می باشند، آنان هرچیزی 
راحتی  بسیار  به  بخرند،  مرد  فروشنده ای  نزد  از  نتوانند  که  را 
می توانند جنس مورد نظر شان را نام ببرند و از نزد  ما خریداری 

نمایند.
راحت  اجناس تان  امنیت  از  تان  خیال  حد  چه  تا  پرسش: 

است؟
که مصروف  کار ساده نیست، ما ضمن این  پاسخ: فروشندگی 
نیز  خود  اجناس  متوجه  دقت  به  می باشیم،  فروشندگی 
به  ما  اجناس  تا  باشیم  محتاط  آنقدر  باید  واقعا  می باشیم. 
امنیت  خاطر  به  موارد  از  بسیاری  در  تاسف  با  نرود.  سرقت 
افزایش  اواخر  این  در  سرقت  چون  می باشیم.  نگران  جنس 

یافته است.

 ۱۵ سه شنبه،  روز  صبح  صباح،  دیلی  سایت  گزارش  به 
جدی، پیکر ۲۱ پناهجو در دو ناحیه ساحل دریای اژه پیدا 
کودک  گفته است سه تن از غرق شدگان  شد. پولیس ترکیه 

بودند.
کردن مرز ترکیه و رسیدن به ساحل  هر دو قایق در صدد رد 
شد  باعث  دریا  در  طوفان  بودند.  یونان  لزبوس  جزیره 
که با  کوشید  گارد ساحلی  کشتی به دریا بیفتند.  سرنشینان 
گارد  گرچه  سه قایق و یک چرخبال آن ها را نجات دهد. ا
ساحلی نتوانست جان ۲۱ پناهجو را نجات دهد اما هشت 

نفر را نجات داد.
جسد بی جان این پناهجویان در نواحی ساحلی ایوالیک 
مشخص  پناهجویان  هویت  کنون  تا شد.  یافت  دیکیلی  و 
سال  آغاز  از  متحد،  ملل  سازمان  به گزارش  است.  نشده 
سمت  به  پناهندگی  برای  نفر  میلیون  یک  از  بیش   ۲۰۱۵
طریق  از  آن ها  از  نفر  هزار   ۹۷۰ حدود  که  رفته اند  اروپا 
آن جا  از  زده اند.  اقدامی  چنین  به  دست  مدیترانه  دریای 
قایق های  از  پناهجویان  عبور  برای  انسان  قاچاقچیان  که 
نامناسب استفاده می کنند همواره احتمال غرق شدن این 

 15 سه شنبه  روز  کشور  این  کویت،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  کویت  اقدام   . فراخواند  را  ایران  از  خود  سفیر  جدی 
کن دیپلوماتیک سعودی در تهران و مشهد  پی حمله به اما
که  کویت توضیح نداده است  انجام می گیرد.  خبرگزاری 
کویت و ایران به چه صورتی درخواهد  روابط دیپلوماتیک 

آمد. 
به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سر شناس شیعه و منتقد 
مقابل  در  اعتراض هایی  ایران  در  عربستان،  حکومت 
کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار شد  سفارت و 
که در   نهایت مهاجمان با ورود به سفارت بخشی از آن را به 
کنش به این  کشیدند. عربستان روز یک شنبه در وا آتش 

کرد. رویداد روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع 
کشورهای بحرین و سودان، از متحدان عربستان سعودی،   
کردند  نیز دوشنبه روابط دیپلوماتیک خود را با ایران قطع 
و امارات متحده عربی روابط دیپلوماتیک خود را با ایران 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  داد.  کاهش  کاردار  سطح  به 
کرد، اعضای  متحد دوشنبه ۱۴ جدی  در  بیانیه ای اعالم 
کنسولگری پادشاهی عربستان  این شورا حمله به سفارت و 

ایران  دارد  انتظار  امریکا  می گوید  سفید  کاخ  سخنگوی 
خویشتن داری  منطقه،  در  تشنج زدایی  برای  عربستان  و 
بیشتری به خرج دهند. جاش ارنست در جلسه خبری روز 
گسترش تنش  دوشنبه ۱۴ جدی،  در مورد عواقب احتمالی 
در  »ما  گفت:  وی  کرد.  نگرانی  ابراز  ریاض  و  تهران  میان 
مورد ضرورت تالش هر دو،  ایران وعربستان سعودی برای 
تشنج زدایی در منطقه نگرانیم. ما از همه طرفین می خواهیم 
از خود خویشتن داری نشان دهند و بیش از این به تنشی 
در  نزنند.«  دامن  فروبرده  خود  در  را  منطقه  کنون  ا هم  که 
که اعدام  کند  کاخ سفید ابراز نگرانی می  حالی سخنگوی 
شیخ نمر از سوی عربستان، سبب موج اعتراضی در مقابل 
خساراتی  مهاجمان  که  شد،  تهران  در  کشور  این  سفارت 

هم به بار آوردند.
را  تهران  با  روابط  کرد  اعالم  سعودی  عربستان  مقابل  در 
حامی  کشور  چند  همزمان  است.  کرده  قطع  یک طرفه 
عربستان همچون بحرین و سودان نیز روابط خود با ایران 
اعدام  درباره  دوشنبه  روز  ارنست  جاش  کردند.  قطع  را 
پیش  متحده  ایاالت  گفت  عربستان  در  سیاسی  مخالف 
میان  در  عربستان  با  را  خود  نگرانی  مراتب  اخیر  اعدام  از 
یقینا  امریکا  افزود  سفید  کاخ  سخنگوی  بود.  گذاشته 
می کند.  محکوم  را  کشوری  هر  در  جمعی  اعدام های 
باره  در  امریکایی  مقام های  گفت  سفید  کاخ  سخنگوی 
کرات  مذا بر  شیعه  روحانی  اعدام  منفی  تاثیر  بالقوه  خطر 
کرده اند.  صحبت  سعودی  مقام های  با  نیز  سوریه  صلح 
بین  تنش  می گویند  المللی  بین  مسایل  تحلیلگران  برخی 
کرات صلح سوریه تاثیر دارد.  عربستان و ایران بر روند مذا

نیز  ضمنی  کار  چه  مصروف  فروشندگی  کار  کنار  در  پرسش: 
می باشید؟

گرد صنف یازدهم مکتب  کار فروشندگی شا کنار  پاسخ: من در 
که در رخصتی های زمستانی معارف بسر  کنون  نیز می باشم. ا
می بریم، با اطمینان خاطر از ساعت هفت صبح الی پنج شام 
کار  مشغول فروشندگی می باشیم. در غیر این صورت نیم روز 

می کنم و نیم روز به مکتب می روم.
پرسش: یک فروشنده موفق باید دارای چه خصوصیات باشد 

کنید؟ و شما تا چه حد خود را راحت احساس می 
که اجناس  کسی است ضمن این  پاسخ: یک فروشنده موفق 
را به فروش می رساند باید خواست های مردم را نیز در انتخاب 
گرفته و مطابق به آن اجناس را به بازار عرضه  جنس مد نظر 
باشد.  می  بلند  لباس های  بیشتر  افغان  زنان  خواست  کند. 
ما  برای  جنس  فروش  از  خریدار  زنان  فرمایش  و  خواست 

فروشندگان اولویت دارد. 
پرسش: معاش و درآمد شما تا چه حد می تواند باالی اقتصاد 

گذار باشد؟ خانواده شما تاثیر 
بلند  و  می باشد  ماه  در  افغانی  هزار  مبلغ هفت  معاشم  پاسخ: 
مبلغ  این  می باشد.  فروشندگان  فعالیت  به  نظر  معاش  رفتن 
است،  ضعیف  خیلی  مردم  اقتصاد  که  فعلی  شرایط  به  نظر 
کننده خوب برای ارتقای اقتصاد خانوادگی ما  کمک  خیلی 

می باشد.
پرسش: خاطره جالب تان در مدت زمان فروشندگی تان چه 

بوده است؟
که  مرد  دو  که  بودم  اجناس  فروش  روز مصروف  پاسخ: یک 
فروشگاه  این  به  خرید  جهت  بودند  هرات  والیت  باشندگان 
که از این  کردند. بسیار ته و باال رفتند، در آخرین موقع  مراجعه 
فروشگاه خارج می شدند، یکی از آنان به من نزدیک شده و 
کار  این مرد ساده دل  گفت دوستت دارم. به  به زبان انگلیسی 
در ذهنم جا  منحیث خاطره جالب  و  گرفت  خیلی خنده ام 
که منظورش از این حرف چه بوده است نمی دانم،  ماند. این 

اما برای چنین مردان متاسف هستم.
پرسش: در زندگی چه هدفی را دنبال می کنید؟  

پاسخ: می خواهم در آینده یک تاجر بزرگ شوم و از این طریق 
بتوانم تجارت زنان را نیز ارتقا دهم. در ضمن تجارت زنان و 

تجارت در افغانستان را توسعه ببخشم. 
پرسش: خواست تان از دولت چیست؟

پاسخ: دولت به خصوص وزارت زنان و وزارت تجارت باید 
امکانات زنان فروشنده را بلند برده و برای زنان یک مارکیت 
کنند تا زنان بتوانند با خیال راحت  و یا محل مشخص تعین 

تجارت شان را وسعت ببخشند.

قایق ها می رود.
کرد  سازمان بین المللی مهاجرت در روز ۱۸ دسامبر اعالم 
که در سال ۲۰۱۵، در سراسر جهان ۵۰۰۰ نفر در مسیر فرار از 

گرسنگی جان باخته اند. جنگ و 

که به »تخریب و آسیب جدی« این  را  در تهران و مشهد 
لحن«  »شدیدترین  با  شد،  منجر  دیپلوماتیک  کن  اما

محکوم می کنند.

کشور در هفته های اخیر به هم نزدیک  که دو  به خصوص 
شده بودند.

عربستان  روابط  قطع  از  بعد  شد،  اعالم  دوشنبه،  روز 
سوریه  امور  در  ملل  سازمان  فرستاده  ایران،  و  سعودی 
فدریکا  این،  از  پیش  کند.  می  سفر  ریاض  و  تهران  به 
موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزرای 
کرده بود. خارجه ایران و عربستان سعودی تلفنی صحبت 

فروشندگان زن با یک 
آسودگی و ده ها مشکل

غرق شدن 21 پناهجو در دریای اژه

کویت سفیر خود را از ایران فراخواند 

امریکا خواستار خویشتن داری ایران و عربستان شد
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