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حمله روسيه به عربستان، از بُلف 
تا واقعيت!

پيش  مدتها  از  عربستان  با  روسيه  روابط 
دليل  به  روابط  اين  است.  متشنج  و  بحرانى 
نزديكى بيش از حد دولت عربستان با امريكا 
از مدتها قبل گل آلود بوده و موضوع سوريه و 
حمايتهاى مالى و تجهيزاتى دولت عربستان 
بيشتر  عمق  بر  اسد،  بشار  دولت  مخالفان  از 

اين تنش افزوده است.
 به نظر مى رسد تنش سياسى بين رياض 
اتهامات  و  شده  جديدى  فاز  وارد  مسكو  و 
كرده  پيدا  افزايش  يكديگر  به  كشور  دو  اين 
هاى  سال  طى  روسيه  و  عربستان  است. 
كردند  برقرار  رابطه  مجددا   1992 و   1991
و اين ارتباط از آن زمان پستى و بلندى هاى 
زيادى به خود ديده است. اما تنش هاى اخير 
بى سابقه است و سخنان تازه ى سعود فيصل 
وزير خارجه عربستان بر اين مسئله صحه مى 

گذارد.
فيصل در يكى از ديدارهايش با جان كرى 
از  حمايت  به  را  روسيه  امريكا،  خارجه  وزير 
عام  قتل  در  همكارى  و  اسد  بشار  حكومت 
وزارت  سخنگوى  كرد.  متهم  سوريه  مردم 
اظهارات  به  واكنش  در  روسيه  خارجه 
فيصل گفت: عربستان سعودى از گروه هاى 

تروريستى حمايت مى كند.
و  حد  همين  در  لفظى  نگوهاى  بگو  اين 
حدود باقى نمانده و حفظ و مراقبت از مقام 
تا  داشت  آن  بر  را  روسى  مقامات  ابرقدرتى، 
هوايى  حمله  به  تهديد  را  قطر  و  عربستان 
كنند. به تاريخ 8 سرطان سال جارى رسانه 
ها از احتمال حمله هوايى روسيه به رياض و 

دوحه خبر دادند.
 پايگاه خبرى ”دام پرس“ به نقل از پايگاه 
 (Tele Gravest) گرافست“  ”تيلى  روسى 
بمباران  براى  هايى  نقشه  كه  داد  گزارش 
پايتخت هاى قطر و عربستان سعودى توسط 

روسيه طراحى شده است.
به  روسى  پايگاه  اين  گزارش،  اين  بر  بنا 
روسيه  هوايى  نيروى  پايه  بلند  مقام  از  نقل 
كه  افزود  است  نكرده  فاش  را  نامش  كه 
گروه  يك  شده،  طراحى  هاى  نقشه  براساس 
يا  اس-  سوخو27   - روسى  هاى  جنگنده  از 
بمب افكن هاى ”سوخو 34� ضمن همراهى 
شهرهاى  نظامى،  رسان  سوخت  هواپيماهاى 

”دوحه“ و ”رياض“ را بمباران كنند. 
برخى  توسط  اظهاراتش  كه  مسئول  اين 
ديگر از خبرگزارى هاى روسى و چچنى نيز 
اجراى  نحوه  سير  خط  تشريح  با  شد  منتشر 
عمليات هوايى و نحوه تعامل با طوالنى بودن 
مسير هوايى گفته است كه مى توان از فضاى 

آسمان ايران براى اجراى حمله بهره برد. 
طراحى  دليل  روسى  نظامى  مقام  اين 
و  عربستان  بمباران  براى  هاى  نقشه  چنين 
قطر را همپيمانى اين دو كشور با امريكا اعالم 
 24 در  عمليات  اين  كه  كرد  تاكيد  و  كرده 

ساعت قابل اجرا است.
عملى  هرگز  كرملين  سران  تهديد  اين  اما 
نشد و سران رياض و دوحه نيز به خوبى مى 
تا  نيست  شرايطى  در  روسيه  كه  دانستند 
عمل  جامه  تهديدهايى  چنين  يك  به  بتواند 
داخلى  اقتصادى  مشكالت  كه  چرا  بپوشاند؛ 
و نا رضايتى مردم از دولت روسيه از يك سو 
و پيشروى هاى جبهه امريكا و متحدانش در 
خاور ميانه از طرف ديگر، از روسيه كشورى 
ناتوان و منزوى اى در سطح جهان و منطقه 

به نمايش گذاشته بود.
و  دقيق  تدابير  اتخاذ  با  پوتين  آنكه  با 
سنجيده توانست بر بسيارى از نابسامانى ها 
در كشورش فايق آمده و ديگر بار روسيه را به 

جايگاه قبلى اش نزديك كند؛ ...
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تكفير دشمن تقريب

تقريب مذاهب اسالمى آرزويى است كه هر 
مسلمان آزادانديش و متعهد مى تواند آن را 
در سر داشته باشد؛ مسلمانى كه هيچ تفاوتى 
نمى كند شيعه باشد يا سنى؛ اما اين آرزوى 
خيال  يك  به  ديگر  كه  هاست  سال  ديرينه 

محال تبديل شده است.
تالش هاى زيادى از سوى برخى كشورهاى 
نزديكى  و  تقريب  ايجاد  منظور  به  مسلمان، 
ميان مذاهب و قرائت هاى مختلف اسالمى در 
منطقه و جهان صورت مى گيرد؛ تالش هايى 
كه به رغم هزينه هاى فراوانى كه به منظور 
رسد  مى  نظر  به  شود  مى  آن  اعمال  و  اجرا 

هنوز با موانع فراوانى مواجه است.
و  متفكران  گذشته،  هاى  سال  طى  در 
صاحب  نظران پرشمار اسالمى و غيراسالمى 
از  اسالمى  جوامع  واماندگى  دليل  معاصر، 
دست يابى به موقعيت ممتاز مدنيت اسالمى 
از  مسلمانان  بيگانگى  را  مدرن  دنياى  در 
هاى  آموزه   و  پيام  ها  فراموشى  و  خويش 
جاودانه و هميشه زنده  اسالم در همه  عرصه  
دورافتادگى  و  انفصال  از  و  كرده  قلمداد  ها 
از  مسلمان  جوامع  و  مسلمانان  روزافزون 
پيامبران  و  دينى  پيشوايان  رهنمودهاى 
الهى كه همواره همساز و همپاى تحوالت و 
و  تكامل  و  رشد  پاى  به  پا  و  زمان  نيازهاى 
پيشرفت جامعه  بشرى و پرسش  ها و نيازهاى 
هميشه  و  كنند  مى   حركت  آن  از  برخاسته 
تازه  اى  راهكارهاى  و  رهيافت  ها  پاسخ  ها، 
را با چشمداشت به پرسش  هاى ناظر بر اين 
مسايل، فراروى انسان  ها مى  گذارد، هشدار 
داده اند. اما در اين ميان كشورهاى زيادى هم 
هستند كه متاسفانه با تظاهر به اسالم گرايى،  
خود عامل و حامل پيام هاى دشمنان اسالم 
انگيزى،  فتنه  ساز  زمينه  و  گيرند  مى  قرار 
ايجاد  و  همديگر  از  مسلمانان  دورى  و  نفاق 

تفرقه و اختالف ميان مسلمانان مى شوند...
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نگاه امروزنگاه امروز

به تنهايى با طالبان 
مى جنگيم!

رئيس جمهور كرزى در واكنش به تهديدهاى امريكا:
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ــتان  ــمارى از نهادهاى مدنى افغانس ش
ــال 1393  ــدم توازن در بودجه س از ع
ــرده و حكومت را متهم  ــراز نگرانى ك اب
ــدن برخى از  ــض در عملى ش ــه تبعي ب
پروژه هاى انكشافى و بنيادى مى كند

نهادهاى مدنى:
بودجه 93 تبعيض آميز و 

نامتوازن است
ــزارى  برگ ــراى  ب الزم   ــاى  آمادگى ه
انتخابات رياست جمهورى كه قرار است 
ــال آينده  به تاريخ 16 حمل/ فروردين س
برگزار شود، گرفته شده و به هيج عنوان 

اين انتخابات به تعويق نمى افتد

رئيس كميسيون انتخابات :
تغيير در زمان برگزارى 
انتخابات صحت ندارد

موقعيت ملى ما ايجاب مى كند كه از دولت 
افغانستان حمايت جدى بكنيم

درمراسم اخذ راى مسؤلين، كادرها و فعالين تشكيالتى مركزتبيان جهت انتخاب كانديد 
مورد حمايت، توسط حسينى مزارى مطرح شد:

خبرگزارى آوا - مشهدمقدس
حضور  انتخابات  در  ما  كه  است  اين  بر  قرار  اگر 
گرايانه   آرمان  بايد  باشد.  آگاهانه  بايد  باشيم،  داشته 
در مسير انتخابات حركت كنيم، نه به صورت پروژه 
در  و  بگيريم  را  پولى  مبلغ  يك  فقط  اينكه  نه  و  اى 

ازاى آن براى انتخابات كار كنيم.
اين مطلب را حجت االسالم والمسلمين سيدعيسى 
حسينى مزارى، درجلسه مشورتى و درون تشكيالتى 
مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان با حضور 

اعضا و پرسنل اين مركز در مشهد، عنوان كرد.
در اين جلسه كه حدود 200 تن ازمسؤلين، كادرها 
وفعالين مركزفعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبياندر 
مركز  عمومى  رئيس  حضورداشتند،  مشهدمقدس 
رضا(ع)  امام  شهادت  سالروز  تسليت  ضمن  تبيان، 
خدمت امام عصر و نائب برحقش حضرت امام خامنه 
از  خواهى  نظر  را  جلسه  اين  برگزارى  از  هدف  اى، 
مسؤلين، كادرها و فعالين مركزتبيان درمشهدمقدس، 
راى  همچنان  و  جمهورى  رياست  انتخابات  مورد  در 
كانديد  از  حمايت  جهت  تشكيالتى كه  گيرى درون 

مشخص رياست جمهورى افغانستان، عنوان كرد.
آقاى مزارى ضمن ارائه گزارش كوتاهى از برنامه 
هاى مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در 
واليت  فكرى  خط  درباره  بحث  به  افغانستان،  داخل 

مصونيت  كشور،  ارضى  تماميت  و  ملى  منافع  فقيه، 
و  تبليغاتى  هاى  هجمه  خارجى،  سربازان  قضايى 

رسانه اى و وظايف جوانان افغانستان پرداخت.
رئيس عمومى خبرگزارى صداى افغان(آو) افزود: 
و  فكرى  جريان  يك  عنوان  به  تبيان  مركز  امروز 
به  بلكه  انكار،  قابل  غير  تنها  نه  سياسى،  و  فرهنگى 
تشكيالت  تنها  و  دارد  فعاليت  مطرح  كامال  صورت 
فكرى و مذهبى و دينى است كه با داشتن يك فكر 
شاخص رسمى و علنى در صحنه حضور دارد، بدون 
اينكه در موضع گيرى هاى مختلف مماشاتى داشته 
منطقه  هاى  قدرت  به  وابستگى  اينكه  بدون  و  باشد 
اى و جهانى داشته باشد صرفا بر اساس مبانى دين 
خصوصيت  و  كند  مى  كار  بيت(ع)  اهل  و  مذهب  و 
چيزى  آن  از  تخطى  كه  است  همين  اش  برجسته 
را كه اسالم مطرح و اهلبيت مطرح مى كند، ندارد. 

آقاى مزارى گفت: به هيچ وجه به خاطر به دست 
آوردن منافع تشكيالتى و حزبى و  مقامات دنيايى و 
امكانات و پول، نخواستيم و به هيچ وجه تصميم هم 
نداريم از مسايل دينى و مذهبى خود در افغانستان، 

عدول كنيم.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  عمومى  رئيس 
اجتماعى تبيان تأكيد كرد: خط فكرى شاخص تر ما 
هم بحث واليت فقيه است و در ...  ادامه درصفحه 3

سه  روز  عمومى  جلسه  در  سنا  مجلس 
عليه  مخالف  را  زنان  عليه  خشونت  شنبه، 
محكوم  را  آن  و  دانسته  اسالمى  آموزه هاى 

كرد. 
نمايندگان مجلس سنا همچنين خواستار 

رسيدگى جدى تر به دوسيه هاى مربوط به خشونت  عليه زنان شده، 
تاكيد كردند كه بايد براى عامالن خشونت عليه زنان، مجازات هايى 

طبق قوانين اسالمى و شرعى و قوانين نافذه كشور وضع شود. 
عوامل  بررسى  آن  آجنداى  كه  سنا  مجلس  ديروز  جلسه  در 
از  جلوگيرى  نيز  و  انتخابات  امنيت  تامين  زنان،  عليه  خشونت 
كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر بود، هرگونه خشونت عليه زنان، 
و  كشت  از  جلوگيرى  براى  بيشتر  تالش  بر  و  شده  دانسته  ناروا 

تامين  راه هاى  چگونگى  و  مخدر  مواد  قاچاق 
امنيت انتخابات، تاكيد شد. 

سنا  مجلس  عضو  عبدالقيوم؛  حافظ  مولوى 
براى  دختران  و  زنان  از  استفاده  كه  مى گويد 

حمله هاى انتحارى، نهايت بى غيرتى است. 
اسالم  زنان- نه در  اين عمل- خشونت عليه 
كه  كسانى  و  بشر  حقوق  در  نه  و  دارد  جايى 
دست به چنين اعمالى مى زنند، نه از اسالم خبر 

دارند و نه براى انسانيت ارزشى قايل اند. 
خواهر  كه  برادرى  مى گويد  نيز  اكبرى  خانم 
مى كند،  انتحارى  حمله  انجام  به  وادار  را  خود 
انسانيت  از  نه  و  است  مسلمان  نه  شك  بدون 
دين  هيچ  در  نه  عمل  اين  زيرا  مى داند؛  چيزى 
و مذهبى و نه در هيچ فرهنگ و سنتى، جايى 

ندارد. 
اعضاى  ديگر  از  منصف؛  محيى الدين  مولولى 
مجلس سنا نيز پايين بودن سطح سواد را يكى 

كمتر  اناث،  طبقه  كه  خصوص  به  خواند  خشونت  مهم  عوامل  از 
دسترسى به تعليم و درس خواندن دارند. 

كارهاى  نيز  دختران  دادن  بد  به  و  جاهلى  رسوم  وى،  باور  به 
ناشايسته و نادرست است و از عوامل ديگر خشونت عليه زنان را 

مى باشد. 
فقر نيز يكى ديگر از عوامل خشونت است. 

و  درس  عرصه  در  چه  نيز  زنان  براى  كه  مى افزايد  ادامه  در  او 
تعليم و چه در عرصه كار و اشتغال، بايد زمينه سازى مشروع شود. 
به عقيده وى، خواهرى كه به حمله انتحارى وادارشده بود نيز 

به احتمال زياد، يكى از داليل آن فقر بوده است. 
چنانچه بسيارى از افراد انتحارى خريد و فروش مى شوند. 

كاهش  براى  كه  كرد  تاكيد  منصف  آقاى 
مواد  توليد  و  كوكنار  كشت  نيز  و  خشونت 
را  خود  سهم  بايد  نيز  دينى  عالمان  مخدر 

فراموش نكرده و مسؤوليت پذير باشند. 
اين  ديگر  عضو  احمدى؛  امين  محمد 
عوامل  از  ديگر  يكى  منصف،  آقاى  سخنان  تاييد  با  نيز  مجلس 
خشونت، به خصوص خشونت عليه زنان را گرفتن پول هنگفت به 

عنوان «گله» مى داند. 
او همچنين بيان داشت كه عدم شناخت طرفين در ازدواج ها 
نيز كه متاسفانه در بسيارى از مناطق افغانستان به سبك قديمى و 
سنتى، صورت مى گيرد، به خصوص زنانى كه به وسيله  جبر خانواده 
بروز  مهم  عوامل  از  مى تواند  مى دهند،  ازدواج  به  تن  ديگران،  يا 

خشونت ها عليه زنان باشد. 
عليه  خشونت  بروز  درباره  نيز  روشن  بلقيس 
متاسفانه  افغانستان  در  كه  گفت  چنين  زنان 
مردساالرى بسيار در سطح بااليى حاكم است. 

كسانى كه تا چندى پيش، بلند شدن صداى 
پاى زن را حرام مى دانستند، امروزه اگر در پست 
و مقام دولتى، كرسى احراز كرده اند، سكرتر يا 
معاون و كارمندان نزديك شان، زنان و دختران 
افراد  اين  كه  مى دهد  نشان  كه  هستند  جوان 

كامال فريبكار اند. 
او همچنين افزود كه در كشت، توليد و قاچاق 
مواد مخدر نيز خود زورمندان و افراد بلندرتبه 

دولتى دست دارند. 
زده  مثال  را  فراه  واليت  نمونه  براى  او 
پرورش  و  كشت  از  واليت  اين  در  كه  گفت 
كوكنار هيچ گونه جلوگيرى به عمل نمى آيد؛ تا 
زمانى كه به حاصل برسد، در آن زمان كسانى 
دست  قدرتمندان،  و  زورمندان  و  بلندرتبه  افراد  يا  دولت  در  كه 
ندارند، حاصالت شان به وسيله نيروهاى امنيتى و... از بين مى رود؛ 
شان  حاصالت  دارند،  دست  و  رابطه  افراد  اين  با  كه  كسانى  ولى 
به گونه آزاد و بدون مشكل، تبديل به مواد مخدر شده و قاچاق 

مى شود. 
افزايش  عوامل  ترين  مهم  هم  سنا  عضو  ديگر  بالغى؛  خالقداد 
آن  عوامل  نرسيدن  مجازات  به  و  دقيق  پيگرى  عدم  را  خشونت 

دانست. 
او در مورد امنيت انتخابات نيز گفت:“در واليت غزنى كه بنده 
تا جايى از آن اطالع دارم، در بسيارى از ولسوالى هاى اين واليت، 

تامين امنيت انتخابات به هيچ عنوان صورت نخواهد گرفت“.

خشونت عليه زنان 
مخالف احكام اسالمى 

است

عضو مجلس سنا مى گويد 
كه استفاده از زنان و دختران 

براى حمله هاى انتحارى، 
نهايت بى غيرتى است. 
اين عمل- خشونت عليه 
زنان- نه در اسالم جايى 
دارد و نه در حقوق بشر و 
كسانى كه دست به چنين 
اعمالى مى زنند، نه از اسالم 
خبر دارند و نه براى انسانيت 

ارزشى قايل اند
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يادداشت

گزارش
خبر

نگاه امروز

تكفير دشمن تقريب

رئيس جمهور كرزى در واكنش به تهديدهاى امريكا:

به تنهايى با طالبان مى جنگيم!

رسانه ها بايد جنبه هاى مثبت رويدادها را بيشتر بازتاب دهند

تغيير در زمان برگزارى انتخابات صحت ندارد
رئيس كميسيون انتخابات :

حمله روسيه به عربستان، از بُلف 
تا واقعيت!

استفاده از تكنولوژى سه بعدى در 
طراحى و ساخت قطعات طياره 63 مخالف مسلح دولت در بغالن به 

روند صلح پيوستند

ادامه از صفحه اول / متاسفانه در دوران معاصر 
شاهد تجديد سازمان و بازسازى تفكر اموى برپايه 
انديشه هاى وهابى و تكفيرى هستيم و اين انديشه 
خشن و سطحى به كمك دالرهاى نفتى و حمايت 
هاى ضمنى و گاه آشكار غرب و تبليغات گسترده 

توانسته به تفرقه در دنياى اسالم دامن بزند.
ده ها هزار شيعه كشته شده در سال هاى اخير 
شده  كشته  سنى  و  شيعه  هزاران  و  پاكستان  در 
در عراق و توفان سهمگينى كه در سوريه وزيدن 
گرفت تنها بخشى از عوارض تجديد حيات تفكرى 
يا  «لبيك  و  يزيد»  يا  «لبيك  شعار  با  كه  است 
معاويه» و شيوه هاى انتحارى در ميان مسلمانان 
بذر خشونت مى پاشد. البته برخى تندروى ها در 
سمت مقابل نيز گاه بهانه اى مى شود براى تشديد 

اين خشونت ها.
آنچه به نظر مى رسد عمده ترين دشمن تقريب 
مذاهب اسالمى محسوب مى شود، تقويت جريان 
كه  ها  جريان  اين  است.  تكفيرى  به  موسوم  هاى 
و  گرى  سلفى  آنها  ايدئولوژيك  و  عقيدتى  برآيند 
وهابيت است كه از سوى برخى كشورهاى منطقه 
مى  تقويت  و  حمايت  سعودى  عربستان  ويژه  به 
اصلى  دشمنان  مصاف  به  آنكه  جاى  به  شوند 
ريشه  به  تيشه  بروند  مسلمانان  و  اسالم  واقعى  و 
مشخص  نيز  امر  اين  دليل  زنند؛  مى  اصيل  اسالم 
است؛ زيرا منابع اصلى تغذيه و تقويت اين گروه ها 
دشمنان اصلى اسالم و مسلمانان اند؛ همان كسانى 
و  پاكستان  عرا�ق،   لبنان،  سوريه،  در  امروزه  كه 
هاى  سرزمين  ساير  و  افغانستان  از  هايى  بخش 
با  نبرد  سرگرم  و...  تركيه  و  مصر  مانند  اسالمى 
هاى  اعدام  و  آنان  هاى  خانه  ويرانى  مسلمانان،  
اين  به  تا  اند؛  نفرى  ها  ده  مقياس  در  خودسرانه 
ترتيب به زعم خود اسالم را ريشه دار سازند؛ اما در 
واقع ريشه اسالم را برمى اندازند و اهداف و آمال 
و اميال و آرمان هاى دشمنان اسالم را برآورده و 

عملياتى مى كنند.
نمى  حتى  كه  اند  بصيرت  بى  اى  اندازه  به  آنها 
اسراييل  لبنان،  و  سوريه  همسايگى  در  كه  بينند 
قرار دارد؛ رژيمى كه فلسفه وجودى آن، ضديت و 
دشمنى با اسالم و مسلمانان است و جنايت هاى 
مستند آن در غزه و ساير نقاط فلسطين و لبنان و... 
در برابر ديدگان جامعه بشرى، امرى غيرقابل انكار 

و كتمان مى باشد.
هاى  جريان  و  ها  تكفيرى  امروزه  كه  كارى  اما 
مى  جريان  اين  به  منسوب  تروريستى  پرتعداد 
كند؛  نمى  مستقيما  خود  اسراييل  واقع  در  كنند، 
اجرايى  عامل  خود  بصيرت،  بى  هاى  تكفيرى  زيرا 
اسراييل و ساير دشمنان وحدت و تقريب مذاهب 

اسالمى اند.
و  تقريب  دشمن  ترين  بزرگ  اساس،  اين  بر 
و  تروريستى  هاى  جريان  اسالمى،  مذاهب  وحدت 
تكفيرى اند و مقابله با اين جريان نياز به يك اجماع 
جوامع  تا  سراسرى شيعه و سنى دارد؛  همگانى و 
اسالمى را از چنگ اين هيوالى مهيب و براندازنده، 

نجات دهد.

ادامه از صفحه اول / اما مقامات رياض و دوحه 
و البته با پشت گرمى به امريكا و غرب، جريح تر 
تيمش  و  پوتين  اصالحات  كه  بودند  شده  آن  از 
اعمال  به  نخواهند  كه  بدانند  آن  از  تر  جدى  را 

تروريستى و تخريبى در روسيه دست بزنند.
به نظر مى رسد دولت رياض بدون توجه و اعتنا 
تقويت  و  تجهيز  به  مسكو،  هشدارهاى  و  توان  به 
به  آنها  اعزام  و  تحريك  و  گرايى  افراط  و  تروريزم 
و  روسيه  با  همپيمان  كشورهاى  مرزهاى  داخل 

حتى خود روسيه، قوياً تالش مى كند.
در دو حادثه تروريستى اخير در روسيه كه منجر 
شهروندان  از  بسيارى  شدن  زخمى  و  كشته  به 
روس شد، مقامات روسى انگشت اصلى اتهام شان 
را به سمت دولت عربستان به عنوان يگانه حامى 
اظهار  ترين  تازه  در  اند.  رفته  نشانه  تروريستان، 
نظر مقامات روس، والديمير پوتين؛ رئيس جمهور 
روسيه در پى انفجارهاى تروريستى كه در ولگاگراد 
تحت  ”تروريست هاى  كه  كرد  تأكيد  افتاده  اتفاق 
حوادث  اين  تئوريسين هاى  كه  عربستان  فرمان 

بوده اند، پاسخ دردناكى دريافت خواهند كرد.
اين حوادث نياز به بررسى و تحقيق ندارد زيرا 
و  است  شبيه  عراق  و  سوريه  لبنان،  انفجارهاى  به 
قرار  آنها  پرده  پشت  در  كسى  چه  كه  است  واضح 
به  ما  پاسخ  و  داد  نخواهم  فرصت  جانيان  به  دارد. 
اين  و  داد  خواهد  تغيير  را  خاورميانه  نقشه  زودى 

وعده من به فرزندان روسيه است.“
فدرال  امنيت  سازمان  مدير  گزارش  اساس  بر 
روسيه «الكساندر پورتينكوف»   يكى از انفجارها را 
يك تروريست كه از اعضاى يك گروهك تروريستى 
مورد حمايت عربستان در سوريه است اجرا كرده 

است.
به گزارش شبكه تلويزيونى ”آفاق“ رئيس جمهور 
عنوان  به  كه  داده  هشدار  عربستان  به  روسيه 
مالى  حمايت  منطقه  در  تروريست  از  كه  كشورى 
بشرى  حقوق  ضد  جرائم  اصلى  مسئول  و  مى كند 

است، حمله خواهد كرد.
و  تند  تهديدهاى  و  قوسها  و  كش  اين  تمام  با 
عليه  تهديدهايش  به  روسيه  آيا  اما  لفظى،  خشن 
عربستان و يا هر كشورى ديگر از متحدان منطقه 
و  پوشاند  خواهد  عمل  جامه  غرب،  و  امريكا  اى 
گفته،  كشور  اين  جمهور  رييس  پوتين،  چنانكه 
نقشه خاور ميانه را تغيير مى دهد؟! گمان بر آن 
آنكه  از  بيشتر  پوتين،  آقاى  تهديدهاى  كه  است 
جنبه واقعى و عملى داشته باشد، يك بلف سياسى 

در حيطه حرف و سخن است.
عملى  كه  دانند  مى  خوبى  به  كرملين  سران 
و  زيانبار  پيامدهاى  تهديداتى،  چنين  يك  كردن 
دامنه دارى براى خود و همپيمانان شان در منطقه 
دارد؛ لذا ممكن نيست بدانها جامه عمل بپوشانند و 
در شديد ترين اقدام، شايد به مقابله بالمثل بسنده 

كنند و نه بيشتر از آن.

استفاده  با  را  آنها  مهندسين  كه  فلزى  عناصر 
با  بودند،  ساخته  و  طراحى  بعدى   3 تكنولوژى  از 
قرار  استفاده  مورد  جنگنده  ساخت  در  موفقيت 

گرفت .
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از ريانووستى، 
نگهدارى  و  تعمير  هزينه ى  كل  تواند  مى  كار  اين 
طياره هاى نيروهاى هوايى انگليس را به بيش از 
1.2 ميليون پوند در طول چهار سال آينده كاهش 

دهد .
اولين پرواز در اواخر ماه دسمبر صورت گرفت.

 اين شركت در حال حاضر در پايگاه هوايى در 
نورفولك، فعاليت هايى را جهت آماده شدن براى 
توليد قطعات براى چهار واحد انجام مى دهد كه از

Tornado GR4 استفاده مى كنند.
عناصر  چاپگر،  اين  از  استفاده  با  كه  است  قرار 
كابين  تجهيزات  از  قطعاتى  و  طياره  بدنه  محافظ 

پيلوت توليد شود .

مخالفين  از  تن   63 شنبه  سه  روز  ظهر  از  بعد 
سه  از  مسؤول  غير  مسلح  افراد  و  دولت  مسلح 

ولسوالى واليت بغالن به روند صلح پيوستند. 
واليتى  كميته  رييس  ستانكزى؛  عبدالصمد 
شوراى عالى صلح بغالن مى گويد كه اين افراد از 
ولسوالى هاى بركه� نهرين و بغالن مركزى با 43 

ميل سالح شان به اين پروسه پيوسته اند. 
رييس شوراى عالى صلح بغالن مى گويد كه اين 
افراد به سرپرستى فرمانده اخترمحمد از ولسوالى 
بغالن مركزى، فرمانده اميرمحمد از ولسوالى بركه 
پروسه  اين  با  نهرين  ولسوالى  از  غيور  فرمانده  و 

يكجا شده اند. 
آقاى ستانكزى مى گويد كه در حال حاضر آنان 
افغانى  هزار   8 ماهانه  افراد  اين  از  يك  هر  براى 
ماه  شش  مدت  تا  روند  اين  كه  مى كنند  پرداخت 

ادامه پيدا خواهد كرد. 

به  واكنش  در  كرزى،  جمهور  رئيس 
تهديدهاى واشنگتن مبنى بر فرا خواندن 
كشورمان،  از  نيروهايش  عساكر  تمام 
از  امريكايى  عساكر  همه  چنانچه  گفت: 
نو  امنيتى  قواى  شوند،  خارج  افغانستان 
تاسيس كشور در مقابل شورشيان طالب 

به تنهايى مقابله خواهند كرد.

سفيد  قصر  كه   است  حالى  در  اين 
هشدار داد، اگر افغانستان مى خواهد قواى 
افغانستان  در  سال 2014  از  پس  امريكا 
حضور داشته باشد، بايد توافقنامه امنيتى 

با امريكا چند هفته آينده به امضا برسد.
سفيد  قصر  سخنگوى  كارنى  جى 
موضع  گفت:  خبرنگاران  به  دوشنبه  روز 
گيرى ما اينست كه اگر توافقنامه امنيتى 
ما  نشود  امضا  تر  زود  هرچه  دوجانبه 
ريزى  برنامه  كه  بود  خواهيم  مجبور 

وزارت  نشراتى  معين  حسن زاده؛  سيمين 
اطالعات و فرهنگ، از رسانه ها خواست؛ تا 
بازتاب  بيشتر  را  جامعه  مثبت  كاركردهاى 

داده و به دست نشر بسپارند. 
معين  كابل،  از  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
نشراتى وزارت اطالعات و فرهنگ در گفتگو 
را  كشور  نام آوران  از  تجليل  ها  رسانه  با 
و  خواند  اهميت  با  ملى  فرهنگ  توسعه  در 
و  مدال آوران  از  تمجيد  و  تشويق  كه  گفت 
افتخارآفرينان كشور ارزش معنوى جامعه را 
باال مى برد و اعتماد به نفس ملت را افزايش 

مى دهد.
راديولوژى  هاى  انجمن  رياست  كسب  او 
محمد  توسط  را  سارك  عضو  كشورهاى 
دستاورد  يك  افغانستان  براى  وهاج،  هاشم 
مهم علمى خواند و گفت كه مردم افغانستان 
مختلف  هاى  عرصه  در  اخير  چندسال  طى 
علمى، پيشرفت هاى چشمگيرى داشته اند. 
امروز  كه  كرد  تاكيد  حسن زاده  خانم 
و  ديدارى  هاى  رسانه  اكثر  متاسفانه 
ها  روزنامه  و  مجالت  همچنين  و  شنيدارى 
دامن  بيشتر  كشور  در  منفى  موضوعات  به 
مى زنند و كاركردها و پيشرفت ها را كمتر 

بازتاب مى دهند. 

نورستانى با بيان اينكه كميسيون انتخابات 
برنامه  شده،  اعالم  كارى   تقويم  اساس  بر 
ريزى كرده، هرگونه تغيير در زمان برگزارى 

انتخابات را رد كرد.
به گزارش آوا،  وى افزود كه آمادگى هاى 
الزم  براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
فروردين  حمل/   16 تاريخ  به  است  قرار  كه 
سال آينده برگزار شود، گرفته شده و به هيج 

عنوان اين انتخابات به تعويق نمى افتد.
در روزهاى گذشته بعضى از رسانه ها نوشته 
بودند:  چگونگى آب و هوا، در زمان انتخابات 
نشست  در  بحث  مورد  موضوعات  از  يكى 
بوده  انتخابات  نامزدان  با  جمهورى  رياست 
شدن  مساعد  تا  مسئله  اين  طرح  با  و  است 
شرايط در برخى مناطق سردسير، به خودى 

خود بحث تعويق انتخابات را مطرح مى كند.
شده  اتخاذ  آمادگى هاى  درباره  نورستانى   
مواد  گفت:  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
كشور  انتخاباتى  زون /بخش هاى  به  انتخاباتى 

كنيم  آغاز  را  سال 2014  از  پس  مرحله 
كه در آن هيچ عسكر امريكايى و يا ناتو 

در افغانستان باقى نخواهند ماند.
وى افزود: ما خواهان چنين گزينه اى 
نيستيم و بارك اوباما نيز با چنين روشى، 
بيشتر  هرچه  تاخير  با  اما  نيست  موافق 
 ،2014 سال  در  توافقنامه  اين  امضاى 

از  امريكايى  سربازان  همه  خروج  احتمال 
افغانستان بيشتر مى شود.

اين در حالى است كه دولت افغانستان 
پس از مذاكرات طوالنى كه باعث تيرگى 
تقاضاى  شد،  واشنگتن  و  كابل  روابط 
توافقنامه  امضاى  خواستار  كه  را  امريكا 
ناديده  بود،  گذشته  سال  پايان  تا  امنيتى 

گرفت.
اگر  گويند:  مى  امريكايى  مقامات 
توافقنامه امنيتى امضا نشود همه سربازان 

يك  در  كه  آنانى  حسن زاده،  گفته  به 
اين  از  و  روند  مى  پيش  به  مثبت  تحول 
آنان  جايگاه  كنند،  مى  افتخارآفرينى  طريق 
در  و  است  محفوظ  خداوند(ج)  پيشگاه  در 

زمره مقربان قرار دارند. 
دچار  همواره  كه  اى  جامعه  گفت:  او 
هاى  عرصه  در  نابسامانى  و  بحران  تشتت، 
بوده  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  مختلف 
است، امروز گام هاى بلند علمى را در سطح 

جهان برمى دارد. 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتى  معين 
اين  به  بايد  دانشمندان  اينكه  بر  تاكيد  با 
كه  افزود  نكنند  اكتفا  اندك  دستاوردهاى 
الزم است دانشمندان و متفكرين خود را با 

استندردهاى جهانى هماهنگ سازند. 
پيشرفت  كه  گفت  همچنين  حسن زاده 
هاى اخير نشان مى دهد كه افغانستان مى 

تواند با جهانيان همگام شود. 
به باور وى، جامعه دردمند افغانستان كه 
از لحاظ امكانات نيز در سطح بسيار پايينى 
قرار دارد امروز به سوى جهانى شدن در حال 

حركت است. 
حسن زاده در ادامه اظهار داشت كه امروز 
افغانستان در بخشى از عرصه هاى علمى به 

آمادگى  انتخابات،  كميسيون  و  شده  ارسال 
الزم را براى برگزارى آن دارد.

نهادهاى  مشترك  نشست  از  بعد  وى   
به   نشستى  در  انتخابات  كميسيون  و  امنيتى 
رسانه ها،  گفت، هدف از اين جلسه مشترك، 
مركزى  واليات  امنيتى  وضعيت  بررسى 
در  كه  شود  مشخص  تا  بود  كشور  شرقى  و 
كدام مراكز انتخابات برگزار و در چه مراكزى 

تهديدهاى امنيتى جدى است؟
ارزيابى  نتايج  امنيتى  نهادهاى  افزود:  وى 
كرد  خواهد  اعالم  آينده  روزهاى  در  را  خود 
كه  مناطق  در  كه  است  اميدوار  كميسيون  و 
زمان  تا  نيز  است  جدى  امنيتى  تهديدهاى 
برگزارى، خطر كاهش يافته و كميسيون قادر 

به باز كردن مراكز راهى دهى باشد.
قرار بود كه نهادهاى امنيتى كشور، گزارش 
خود را درباره وضعيت امنيتى مراكز راى دهى 
تا 15 جدى/ دى به كميسيون انتخابات بدهد 
كميسيون  اين  به  نهايى  گزارش  تاكنون  كه 

امريكايى از افغانستان خارج خواهند شد 
سال  از  پس  عساكر  اين  از  يك  هيچ  و 
افغانستان  نيروهاى  آموزش  براى   2014
باقى  كشور  در  تروريزم  ضد  عمليات  و 

نخواهند ماند.
امريكا در نظر دارد كه در حدود هشت 
هزار سرباز خود را پس از سال 2014 در 

افغانستان نگه دارد.
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
ابراز  حالى  در  اظهارات  اين  آزادى،  راديو 
در  كرزى  جمهور  رئيس  كه  شود  مى 
بر  مبنى  امريكا  تهديدهاى  به  واكنش 
چنانچه  است:  گفته  صفر،  گزينه  اجراى 
همه عساكر امريكايى از افغانستان خارج 
شوند، قواى امنيتى نو تاسيس كشور در 
مقابله  تنهايى  به  طالب  شورشيان  مقابل 

خواهند كرد.

خصوص طبابت، پيشرفته ها داشته و كسب 
كشورهاى  راديولوژى  هاى  انجمن  رياست 
پيشرفت  اين  از  يكى  آسيا  جنوب  يا  سارك 

هاست. 
او همچنين گفت كه مردم در حقيقت به 
حركت  حال  در  نوين  افغانستان  يك  سوى 
اند. اگر بخش هاى علمى و آكادميك كشور 
زودى  به  شود  مديريت  دقيق  صورت  به 
افغانستان خود را با استندردهاى بين المللى 

هماهنگ خواهد ساخت. 
رسانه  با  گفتگو  در  حسن زاده  خانم 
عرصه  در  افغانستان  كه  كرد  تصريح  ها 
راديولوژى يا معاينات تصويرى امروز مقامى 
همه  براى  افتخار  مايه  كه  كرده  كسب  را 

افغان هاست. 
تخريب،  فرهنگ  متاسفانه  كه  گفت  او 
جامعه  در  هنوزهم  بى توجهى  و  كم مهرى 
افغانستان حاكم است؛ اما او اظهار اميدوارى 
هوشمندى  و  آگاهى  با  مردم  كه  كرد 
مثبت  مسير  يك  سوى  و  سمت  به  بتوانند 
تحول آفرينى با همكارى يكديگر گام بردارند. 
گفتنى است كه خانم حسن زاده به تازگى 
به سمت معاونت نشراتى وزارت اطالعات و 

فرهنگ منصوب شده است.

داده نشده است.
امور  ارشد  معاون  سالنگى؛  ايوب  جنرال 
امنيتى وزارت داخله، درباره اين تاخير گفت 
نيروهاى  هوا  و  آب  بد  وضعيت  دليل  به  كه 
راى  مراكز  از  كه  نتوانسته اند  داخله  وزارت 
ارائه  دليل  همين  به  و  كنند  ديدار  دهى 

گزارش به تعويق افتاد.
وى  سى،  بى  بى  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
امنيتى  چالش هاى  بعضى  اينكه  به  اشاره  با 
وجود  كشور  در  انتخابات  برگزارى  زمان  در 
خواهد داشت، تاكيد كرد كه نيروهاى امنيتى 
ما از توانمندى الزم برخوردار است تا بتواند 
باز  انتخابات  روز  در  را  دهى  راى  مراكز  تمام 
صندوقهاى  پاى  به  بتوانند  مردم  و  نگهدارد 

راى بروند.
تا  وزارت  اين  كه  تاكيد  ادامه  در  سالنگى 
گزارش  كه  كرد  خواهد  تالش  ديگر  روز  دو 
به  را  دهى  راى  مراكز  امنيتى  وضعيت 

كميسيون انتخابات تقديم كند.
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موقعيت ملى ما ايجاب مى كند كه از دولت افغانستان حمايت جدى بكنيم
درمراسم اخذ راى مسؤلين، كادرها و فعالين تشكيالتى مركزتبيان جهت انتخاب كانديد مورد حمايت، توسط حسينى مزارى مطرح شد:

اگر قرار بر اين است كه ما در انتخابات حضور داشته باشيم، بايد آگاهانه باشد، بايد آرمان گرايانه  در مسير انتخابات حركت كنيم، نه به صورت پروژه اى و نه اينكه 
فقط يك مبلغ پولى را بگيريم و در ازاى آن براى انتخابات كار كنيم

ننگ تاريخى را  نمى توانيم تحمل بكنيم كه ما 
شيعه باشيم، مسلمان باشيم و در صحنه باشيم، 
بعد مصؤنيت قضايى به راحتى امضا شود و ما هم 

ساكت باشيم.
دوستان  از  خيلى  افزود:  تبيان  مركز  رئيس 
كار  افغانستان  در  تفكر  اين  با  كه  گفتند  مى 
است،  خطرناك  و  ندارد  تاثيرگذارى  شود،  نمى 
امروز  كه  است  بوده  تفكر  همين  تاثيرگذارى  اما 
در  فعال  و  ورزيده  جوان،  نيروهاى  از  نفر  هزاران 
كنار ما هستند، هزاران نفر در كابل، هرات، مزار 
و ديگر واليات بزرگ وكوچك. اگر تفكر و انديشه 
و  ترس  كمى  و  بود  ساز  مشكل  ها  اين  براى  ما 
آمدند،  نمى  ما  سراغ  وقت  هيچ  داشتند،  هراس 
خودشان  هزينه  با  واليات  از  فعال  نيروى  صدها 
مركز  عضويت  فرم  اينكه  براى  آيند  مى  كابل  به 

تبيان را پر كنند.

فعاليت رسانه اى
وى خاطرنشان كرد: مركز تبيان زير مجموعه 
هايى دارد كه خيلى فعال است، مانند خبرگزارى 
صداى افغان(آوا) كه اولين خبرگزارى خصوصى و 
تنها خبرگزارى بين المللى افغانستان است. تنها 
خبرگزارى است كه با بيش از سى رسانه توانمند 

دنيا قرار داد متقابل دارد. 
همچنين  رسانه،  اين  مزارى،  آقاى  گفته  به 
روز  در  گاهى  دارد.  خبرى  مشترك  ها  ميليونها 
ارسال  خبرگزارى  اخبار  مشترك،  ميليون  سه  به 
مى شود، بخش سايبر دارد، مثال در يكى از شبكه 
هاى اجتماعى 5 گروه داريم كه هركدام 20 هزار 
عضو دارد و در شبكه هاى اجتماعى ديگر. بنابراين 
گسترده  كاربسيار  نوع،  ازاين  ما  اى  رسانه  بخش 
دارد  دنيا  و  منطقه  افغانستان،  گذاردرسطح  واثر 
و به خاطر همين فعاليت اثرگذارى گسترده است 
كه برخى اوقات حتى غول هاى رسانه اى غرب به 
شدت عليه ما موضع گيرى مى كنند، واال رسانه 
هاى اسالمى در افغانستان زياد هستند، اما هجمه 
تبليغاتى وقتى عليه رسانه هاى اسالمى شروع مى 

شود، در رأس، رسانه ما قرار دارد.
او گفت: دفتر مركزى خبرگزارى در كابل است، 
دفاترى در واليات كشور دارد، دو دفتر در مشهد و 
تهران است و رابطين خبرى متعدد هم  در سطح 

برخى كشورهاى خارجى دارد.
اين تحليل گر رسانه اى افزود: تمامى فعاليت 
صدايافغان(آوا)  خبرگزارى  كه  دهد  مى  نشان  ها 
در  و  كيفيت  اين  با  اسالمى  خبرگزارى  تنها 
سطح  در  خبرگزارى  ترين  اى  حرفه  حال  عين 

افغانستان است.
به گفته وى، بهترين تحليل گران و نويسندگان 
در داخل و خارج با اين خبرگزارى كار مى كنند 
قدرتمند  بسيار  سازمان  يك  عنوان  به  فعال  كه 

بلكه  بياوريد،  وجود  به  كشتار  و  ناامنى  همه  اين 
به زور و خواسته خود آمده اند. 

مصونيت قضايى
آقاى مزارى تصريح كرد: اگر مصؤنيت قضايى كه 
در متن پيمان امنيتى آمده است، امضا شود، ديگر 
ما خودمان با امضاى خودمان اين ها را مشروعيت 
مى دهيم كه با اجازه ما، شما سلطه پيدا كنيد. 
خوب  كنيد.  تجاوز  ما  به  بياييد  شما  ما،  اجازه  با 
وقتى امضاى آقاى كرزى يا نمايندگان به پاى اين 
پيمان صورت بگيرد، اين ديگر مى شود سلطه اى 
كه با اجازه خودمان بوده است. در آن زمان ديگر 
ما نه در داخل افغانستان اجازه اعتراض داريم و نه 
در محافل بين المللى و منطقه اى هم به جناياتى 
مى  افغانستان  در  امريكايى  سربازان  ناحيه  از  كه 
شود، نمى توانيم اعتراض كنيم. چون خود مردم 
و  اند  كرده  امضا  را  قضايى  مصونيت  افغانستان 

كسى  و  كنند  مى  بخواهند  كه  غلطى  هر  غربيها 
هم حقى براى اعتراض ندارد.

وى گفت: ما از نظر دينى و مذهبى مى گوييم، 
دادن  رضايت  معناى  به  قضايى  مصونيت  امضاى 
به تسلط كفار بر مسلمين است در حاليكه قران 
كريم مى فرمايد: «و لن يجعل اهللا للكافرين على 
المسلمين سبيال» يعنى هرگز راهى براى تسلط 
به  قرآن  در  خداوند  نيست.  مسلمين  بر  كافر 
صراحت بيان مى كند. اين نص صريح قرآن است 
و همين يك آيه كافى است تا مردم و علماى ما 
مواضع  و  كنند  اقدام  سلطه  اين  نفى  راستاى  در 
در  علما  اگرچه  كنند.  اعالم  را  خودشان  شرعى 
افغانستان مواضع خوبى گرفته اند و آقاى كرزى 
هم با توجه به همين پشتوانه ايستاده و تا هنوز 

اين پيمان را امضا نكرده است.
هاى  پيامد  قضايى  مصؤنيت  بحث  همچنين 
حقوقى دارد و در اين موارد صحبت هاى مفصلى 
صورت گرفته است و دوستان مى توانند به سايت 

خبرگزارى صداى افغان(آوا) مراجعه كنند.
تصريح  (آوا)  افغان  صداى  خبرگزارى  رئيس 
ترسى  مباحث  اين  كردن  مطرح  از  ما  كرد: 
نداريم. چرا كه ائمه و بزرگان دينى ما در راستاى 
تفكر دينى خودشان مبارزه كرده اند و درنهايت 
ايستادند.  جان  پاى  تا  برايرسيدن  حاضرشدند 
آن،  از  بعد  و  جهاد  طول  در  نيز  افغانستان  در 
شخصيت هاى خيلى برجسته و درخشان ما پاى 
فكر و انديشه خودشان ايستادند و بهاى سنگين 
هم پرداخت كردند و چهبسا دراين راه جان دادند. 
من جمله شخصيت بارز و برجسته خود مجموعه 
به  صرفا  كه  مزارى»  مصباح  «شهيد  مركزتبيان 
خاطر داشتن تفكرات دينى و اسالمى شهيد شد. 
خوب ما هم از اينها باالتر نيستيم و خون ما هم 
رنگين تر از اين ها نيست. لذا به هيچ وجه اين 

ادامه از صفحه اول / اين عرصه كار وجو دارد 
فعال هستيم و دوست و  ما جدا در اين حوزه  و 
مى  را  ما  فكرى  مبانى  افغانستان  در  هم  دشمن 
خود  تفكر  اين  تنها  نه  ما  كه  شناسد  مى  و  داند 
هاى  عرصه  تمامى  در  بلكه  كنيم،  نمى  پنهان  را 
مى  مطرح  را  موضوع  اين  اى  رسانه  و  فرهنگى 

كنيم.
منافع ملى

ما  هم  ملى  مباحث  در  گفت:  مزارى  آقاى 
شديدا حساس هستيم. ضمن اينكه  تفكر دينى 
شاخص داريم، اما در مباحث ملى از نظام مركزى 
حمايت  كنيم،  مى  حمايت  شدت  به  افغانستان 
و  حزب  هر  از  بيش  شايد  عرصه  اين  در  هم  ما 
تشكيالت و سازمانى باشد، حتى طرفداران دولت 
افغانستان به اندازه ما شايد خيلى جدى از دولت 

مركزى حمايت نكنند.

به گفته اين عالم برجسته دينى، دولت مركزى 
آن،  غير  و  كرزى  آقاى  چه  باشد،  كه  كسى  هر 
چون  است.  مهم  افغانستان  در  مركزى  نظام  يك 
و  ثباتى  بى  تنش،  از  مند  قدرت  نظام  يك  بودن 
ناامنى جلوگيرى مى كند. حداقل فضايى كه در 
و  مشكالت  اينكه  وصف  با  دارد  وجود  افغانستان 
نواقص خودش را هم دارد، اما فضا، فضاى مثبت 
تفكرات  براى  و  ما  مردم  براى  حداقل  هست، 
جريانات اسالمى و دينى كه تصميم كار و فعاليت 

داشته باشند، بسيار مناسب است.
ازانصاف  اگر  گفت:  مزارى  حسينى  آقاى 
نگذريم، نظام فعلى، دستاوردهاى بسيار خوبى در 
عرصه هاى مختلف داشته است. در عرصه آزادى 
بيان دستاورد خيلى بزرگى داشته است. در عرصه 
ابتدايى،  تحصيالت  بخش  در  چه  تحصيالت، 
متوسطه و عالى رشد بسيار چشمگيرى داشته ايم 
و در رابطهبا حقوق اقليت هاى دينى، مذهبى و 
قومى هم، شرايط حدودا خوبى فراهم است. به هر 
حال نكات مثبت در دولت افغانستان زياد است، 

ضمن اينكه نواقصى هم وجود دارد. 
مدير مسئول روزنامه انصاف افزود: ما هميشه از 
نواقص دولت انتقاد كرده ايم و به صراحت حرف 
زده ايم و از خوبى هاى دولت هم ياد آورى كرده 
ايم اما در هرحال از اين دولت به شدت حمايت 
مى كنيم. موقعيت ملى ما ايجاب مى كند كه از 
دولت افغانستان حمايت جدى بكنيم وهر فعاليت 
اين  استحكام  راستاى  در  كه  هركارى  و  تالش  و 
دولت و نظام و حكومت الزم باشد، ما انجام داده 

ايم و در آينده هم انجام خواهيم داد.
تماميت ارضى

اين كارشناس و تحليلگر مسايل سياسى عالوه 
كرد: در مباحث تماميت ارضى و اتفاقات داخلى 
و خارجى ما حساس هستيم و ديدگاه ما درباره 
به  گردد  مى  بر  آن  از  بخشى  خارجى،  نيروهاى 
ديدگاه دينى ما كه بر اساس مبانى دينى، ما معتقد 
به عدم حضور نيروهاى خارجى هستيم و بخش 
ديگر ديدگاه ما برمى گردد به مسايل حقوقى و 
مسايل امنيتى كه در افغانستان مطرح است. مثال 
ما به عنوان يك تشكيالت دينى اعالم كرده ايم 
كه امضاى مصؤنيت قضايى حرام است. براى اينكه 
راه تسلط كفار بر مسلمين را مشروعيت مى دهد، 
شايد شما بگوييد كه حاال هم در افغانستان كفار 
فرقى  چه  هستند،  مسلط  هم  حاال  دارند،  حضور 
دارد كه اين پيمان امضا شود يا نشود؟ ما هم اين 
را مى گوييم كه غربى ها در افغانستان حاال هم 
انجام  سِرخودى  كارهاى  و  دارند  سلطه  و  حضور 
مى دهند، جوانان ما را مى كشند، خانه هاى ما 

و  كنند  مى  تالشى  را 
از  متعددى  تجاوزات 
مى  صورت  آنها  ناحيه 
بسيارى  عوامل  گيرد، 
از نا امنى ها و بدبختى 
افغانستان  مردم  هاى 
منتهى  هستند.  اينها 
اين  با  اينها  كه  حاال 
و  شمايل  و  شكل 
مى  كار  خصوصيات 
كنند، به زور خود آمده 
شما  ايم  نگفته  ما  اند. 
و  كنيد  تجاوز  بياييد 

درسطح افغانستان مطرح شده است كه هم منابع 
خبرگزارى  اين  روى  داخلى  منابع  هم  و  خارجى 
خبرهاى  از  كشور   127 حدودا  و  دارند  اعتماد 
صداى افغان(آوا) استفاده مى كنند كه امريكايى 
خبرگزارى  خبرهاى  از  را  استفاده  بيشترين  ها 

صداى افغان مى كنند. 
آقاى مزارى گفت: روزنامه انصاف تنها روزنامه 
و  چاپى  صورت  به  روزانه  كه  است  پرتيراژ  اى 
مى  ارسال  نفر  هزار  صد  از  بيش  به  الكترونيكى 
رويكرد  همان  با  انصاف  روزنامه  عملكرد  و  شود 
در  امروز  فكرى،  نظر  از  و  است  خبرگزارى 
افغانستان تقريبا تنها روزنامه اى است كه با خط 
هاى  فعاليت  عرصه  در  اثرگذار  و  شاخص  مشى 

مطبوعاتى افغانستان درخشش دارد.
با توجه به همين حضور و اثر گذارى تشكيالتى 
آن   از  خارج  و  افغانستان  عرصه  در  اى  ورسانه 

است، كه تعدادى از كانديداهاى رياست جمهورى 
از ما تقاضا داشته اند كه با آنها همكارى كنيم.

از  بيش  داشت:  اظهار  مزارى  حسينى  آقاى 
ما  از  كشور  مطرح  كانديداهاى  از  دوتن  همه، 
طرف  هردو  به  و  اند   نموده  همكارى  به  دعوت 
گفتم كه من به تنهايى اين آمادگى را ندارم كه با 
شما قول همكارى بدهم، بايد با تمامى مسئولين 
تشكيالت مشورت كنم و دوستان از هركدام شما 
صورت  به  شخص   همان  از  هم  ما  كرد  حمايت 

رسمى وبا صدور اطالعيه اى حمايت مى كنيم.
فرهنگى  هاى  مركزفعاليت  عمومى  رئيس 
اجتماعى تبيان، گفت: در كابل جلسات مشورتى 
از  نفر  صد  حدود  با  كرديم،  شروع  را  خود 
صداى  خبرگزارى  دفاترمركزتبيان،  مسئولين 
وساير  عترت  ليسه  انصاف،  روزنامه  افغان(آوا)، 
دفاترزيرمجموعه جلسه اى داير كرديم و و دومين 
جلسه هم در هرات با حضور حدود 90 نفر داير 
جلسه  دوباره  ما  كه  بود  قرار  كابل  در  باز  و  شد 
 100 از  بيش  و  علماء  از  نفر   400 حضور  با  اى 
قومى  متنفذين  از  نفر  و 100  دانشجويان  از  نفر 
وفعالين  كادرها  مسؤلين،  از  همه  كه  اجتماعى  و 
مركزى  مختلف  واليات  از  مركزتبيان  تشكيالتى 
وهم جوار كابل هستند، جلسه اى را برگزار كنيم 
كه به خاطر جلسه مزارشريف كنسل شد و بعدا 

اين جلسه داير خواهد شد.
آقاى مزارى گفت: در تهران نيز جلسه داشتيم، 
صحبت  همكاران  و  دوستان  مجموعه  با  قم  در 
نموديم  مشورت  همكاران  با  كاشان  در  و  كرديم 
ونظرات آنها را درمورد كانديد مورد حمايت اخذ 
است  رابطه  همين  در  هم  امشب  جلسه  كرديم. 
از  كانديد  دو  اين  از  كه  بدهند  نظر  دوستان  كه 
نظرات  اين  اينكه  از  بعد  شود؟  حمايت  كدامش 
جمع آورى شد، در كل، نظرات دوستان بيش از 

1500 نفر مى شود كه هركدامش راى آورد، از او 
اعالن حمايت خواهيم كرد.

دو  به  را  مشورت  بحث  گفت:  مزارى  آقاى 
بايد  روند  اين  اينكه  اول  دهيم.  مى  انجام  دليل 
احزاب  كه  شود  سازى  فرهنگ  افغانستان  در 
يك  با  رابطه  در  خواستند  وقتى  ها  مجموعه  و 
كارى  تاثيرگذار  شديداً  و  ساز  سرنوشت  مسئله 
انجام دهند، تنها دو الى سه نفر از رهبران پشت 
در هاى بسته نبايد تصميم بگيرند و معامله كنند 
كه  بدهند  در  ندا  بعد  بگيرند،  امكانات  و  پول  و 
كه  است  نادرستى  روند  اين  كنيد،  حمايت  اعضا 
كار تشكيالتى و جوانمردانه نيست. متاسفانه اين 
لذا  دارد.  ادامه  هم  هنوز  تا  افغانستان  در  روند 
افغانستان به سويى مى رود كه نبايد برود. ما به 
عنوان يك تشكيالت اسالمى خواستيم كه نظرات 
بقيه همكاران را هم در اين رابطه داشته باشيم و 

ما  صد  در  صد  بيايد  پيش  هم  حزب  بحث  حتى 
سعى خواهيم كرد كه همه امور به صورت شفاف 
داشته  نقش  همه  كه  برود  پيش  شده  تعريف  و 
باشند، تا حزب و تشكيالت روى پايه هاى متعدد 
استوار باشد، نه روى يك پايه، اين روند بايد در 

افغانستان ترويج شود.
اينكه بحث انتخابات يك  وى عالوه كرد: دوماً 
انتخابات  اولين  كه  چرا  است،  مهم  خيلى  بحث 
دخالت  خارجى  نيروهاى  كه  است  افغانها  خود 
خارجى  نيروهاى  اعظم  قسمت  هم  بعد  و  ندارند 
از  غربيها  كه  نيستيم  معتقد  ما  البته  روند،  مى 
بيرون  وجه  هيچ  به  چونكه  روند،  مى  افغانستان 
خود  شده  كه  هم  الظاهر  على  فعال  و  شوند  نمى 

افغانها انتخابات را سازماندهى مى كنند.
خود  گفت:  سياسى  مسايل  كارشناس  اين 
و  باشند  داشته  صحنه  در  حضور  بايد  افغانها 
دوستان  و  گيرد  مى  صورت  مشورت  وقتى  لذا 
خودشان يك مسير را انتخاب مى كنند، قطعا با 
انگيزه باال در صحنه حضور خواهند داشت.  اگر 
قرار بر اين است كه ما در انتخابات حضور داشته 
باشيم، بايد آگاهانه باشد. ما آرمان گرايانه بايد در 
مسير انتخابات حركت كنيم، نه به صورت پروژه 
اى و نه اينكه ما يك مبلغ پولى را بگيريم و در 

ازاى آن براى انتخابات كار كنيم. 
آقاى مزارى در پايان به اهميت حضور جوانان 
و زنان درصحنه تاكيد كرد و از همكاران خواست 
كه به خصوص با بخش زنان وجوانان مركزتبيان 
مراسم،  دراين  بگيرد.  صورت  بيشترى  همكارى 
سيدمحمدعلى  والمسلمين  االسالم  حجت 
علماى  بخش  مسؤل  عنوان  به  حسينى 
دفترنمايندگى مركزتبيان درمشهدمقدس معرفى 
حجت  بخش،  اين  مسؤل  ازاين،  قبل  گرديد. 
كه  بود  سيدمحمدهاشمى  والمسلمين  االسالم 
هم اكنون ايشان به عنوان رئيس دفترنمايندگى 
مركزتبيان درشهرهرات ايفاى وظيفه مى  نمايد.

سپس مسؤل مربوط اقدام به توزيع برگه هاى 
گيرى  راى  جلسه  بدينترتيب  و  كرد  گيرى  راى 
برگزارگرديد.  آقايان  از  تن  حدود 200  حضور  با 
هاى  خانم  باحضور  ديگرى  مراسم  نيز  روزبعد 
و  شد  داير  درمشهدمقدس  همكارمركزتبيان 
نيز  آنها  نظرات  گيرى،  راى  هاى  برگه  توزيع  با 

درمورد انتخاب كانديد مورد نظر اخذ گرديد.
گفتنى است كه در اين مراسم، ابتداحجت االسالم 
جوانان  بخش  مسؤل  رضايى،  حسن  والمسلمين 
سالروزشهادت  مناسبت  به  مطالبى  مركزتبيان، 
مصيبت،  ذكر  وبا  كرد  بيان  رضا(ع)  امام  حضرت 
آن  ومظلوميت  رئوف  امام  با  را  عاشقان  دلهاى 
حضرت معطوف نمود و 
نيز حاج سيدعبدالفتاح 
حسين پور، رئيس دفتر 
مركزتبيان  نمايندگى 
حول  درمشهدمقدس، 
هاى  فعاليت  اهميت 
صحبت  تشكيالتى 
گزارش  و  نموده 
ازفعاليت  كوتاهى 
دفترنمايندگى  هاى 
مديريتش  تحت 
براى  درمشهدمقدس، 

حاضرين ارائه نمود.
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قرآن كريم

حضرت رسول اكرم (ص)

يك دالر امريكايى خريد 56.30 افغانى، فروش،56.40 افغانى
يك پوند انگليسى خريد 92.10 افغانى، فروش 92.20 افغانى

يك يورو خريد 76.40 افغانى ، فروش، 76.50 افغانى
هزار تومان ايرانى 18.80 افغانى، فروش، 18.90 افغانى

هزار كلدار پاكستانى خريد 525 افغانى، فروش، 535 افغانى
هزار كلدار هندى خريد 940 افغانى، فروش،950 افغانى
يك درهم امارات خريد 15.35 ، فروش، 15.45 افغانى

يك دالر كانادايى خريد 52.30 افغانى، فروش، 52.40 افغانى
يك دالر آستراليايى خريد 50 افغانى، فروش، 50.10 افغانى

يك ين چين خريد 925 افغانى فروش، 935 افغانى
هزارين جاپان خريد 530 افغانى، فروش، 540 افغانى

خبر

نرخ اسعار خارجى

| كابل: اذان ظهر 11:55 | اذان مغرب 17:12 | اذان صبح فردا 5:31 | طلوع آفتاب فردا 6:59 |

حضور ايران در ژنو 2 به تصميم امريكا 
و روسيه بستگى دارد

كمپاين زودهنگام، غيرقانونى است

نهادهاى مدنى:
بودجه 93 تبعيض آميز و نامتوازن است

دبيركل سازمان ملل تصميم درباره دعوت ايران 
و  امريكا  خارجه  وزراى  به  را   2 ژنو  كنفرانس  به 

روسيه سپرده است. 
حضور  با  خودش،  كه  كرد  تصريح  بان كى مون 

ايران در اين كنفرانس موافق است.
مقام  يك  وله،  دويچه  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
سازمان ملل متحد اعالم كرد كه بان كى مون دبيركل 
دعوتنامه هاى  ارسال  دوشنبه،  روز  از  سازمان  اين 
كشورهاى شركت كننده در كنفرانس صلح سوريه 

موسوم به ژنو2 را آغاز كرده است.
ملل  سازمان  دبيركل  سخنگوى  حق،  فرحان 
اين  به  ايران  كه  افزود  خبر  اين  اعالم  با  ديروز 
دعوت  با  بان كى مون  اما  نشده  دعوت  كنفرانس 

ايران موافق است.
تاكنون نام كشورهاى شركت كننده اعالم نشده 

است.
مى گويد  حق  فرحان  كه  است  حالى  در  اين 
امريكا  نمايندگان  با  جلسه اى  در  اسامى  اين  كه 
ويژه  نماينده  ابراهيمى  اخضر  حضور  در  روسيه  و 
در  سوريه،  امور  در  عرب  اتحاديه  و  ملل  سازمان 
تاريخ 20 دسمبر سال ميالدى گذشته به تصويب 

رسيده  است.
هنوز  امريكا  و  روسيه  گزارش  اين  اساس  بر 
توافق  به  ژنو 2  كنفرانس  در  ايران  نقش  مورد  در 
نرسيده اند. فرحان حق در اين رابطه گفت كه كه 
اميدوار است جان كرى، وزير امور خارجه امريكا و 
 13 ديدار  در  وى،  روس  همتاى  الوروف،  سرگئى 

جنورى اين مساله را حل كنند.
بان كى مون، دبيركل سازمان ملل روز دوشنبه(2 
يك  در  ميالدى)  گذشته  سال  دسمبر   23 جدى/ 
كنفرانس خبرى در نيويارك گفته بود كه با توجه 
حائز  بسيار  خاورميانه  در  ايران  مهم  جايگاه  به 
حضور  ژنو2  كنفرانس  در  ايران  كه  است  اهميت 

داشته باشد.
جمله  از  منطقه  كشورهاى  برخى  امريكا،   
حكومت  اپوزيسيون  همچنين  و  سعودى  عربستان 
ژنو2  كنفرانس  در  ايران  شركت  مخالف  سوريه 
در  ايران  حضور  از  روسيه  ديگر  طرف  از  هستند. 

گفت وگوهاى صلح استقبال مى كند.
به  موسوم  سوريه  صلح  بين المللى  كنفرانس 
حضور  با  (2دلو/22جنورى)  روز  است  قرار  ژنو2 
اتحاديه  عضو  كشورهاى  اروپا،  اتحاديه  نمايندگان 
هيأت هايى  و  امنيت  شوراى  دائم  اعضاى  عرب، 
برگزار  سوئيس  در  جهان  مختلف  كشورهاى  از 
و  سوريه  دولت  نمايندگان  كنفرانس  اين  در  شود. 
حضور  نيز  اپوزيسيون  گروه هاى  برخى  همچنين 

خواهند داشت.

كه  مي گويد  سنا  مجلس  عضو  اعظمي؛  گل احمد 
تعدادي از نامزدان دست به تبليغات و كمپاين، قبل از 

وقت، زده  اند كه اين كار خالف قانون است. 
اعضاي  از  تعدادي  كه  مي گويد  اعظمي  آقاي 
تماس  او  با  هرات  واليت  از  مردم  و  واليتي  شوراهاي 
براي  حتي  نامزدان،  از  برخي  كه  گفته اند  و  گرفته 
كمپاين و تبليغات خود دفتر و ديگر وسايل و وسايط را 

نيز آماده كرده و اقدام به شروع كمپاين كرده اند. 
اين در حالي است كه كميسيون مستقل انتخابات، 
تبليغات پيش از وقت و كمپاين هاي بي موقع را خالف 
قانون خوانده و به نامزدان همواره هشدار مي دهد كه با 
خاطيان برخورد قانوني خواهد شد؛ اما به نظر مي رسد 
برخي افراد با نفوذ و زورمند، به اين هشدارها توجهي 

نداشته و كمپاين خود را شروع كرده اند. 
به  ماه  سه  از  كمتر  كه  حالي  در  ديگر،  سوى  از 
مردم  است،  مانده  باقي  وقت   1393 سال  انتخابات 
مختلف  نقاط  شدن  ناامن  و  ناآرامي ها  افزايش  نگران 

كشور هستند. 
امنيتي  چالش هاي  با  كه  اند  اعتقاد  اين  بر  برخي 
اما  نيست؛  ممكن  شفاف،  انتخابات  برگزاري  موجود، 
برگزاري  بر  و  كرده  رد  را  سخنان  اين  همواره  دولت 

انتخابات در سال 1393 تاكيد دارد.

شمارى از نهادهاى مدنى افغانستان از عدم توازن در 
بودجه سال 1393 ابراز نگرانى كرده و حكومت را متهم 
به تبعيض در عملى شدن برخى از پروژه هاى انكشافى 

و بنيادى مى كند. 
مدنى  نهادهاى  سخنگوى  موسوى؛  ناصر  سيد 
افغانستان، روز سه شنبه در يك نشست خبرى گفت 
كه در بودجه سال 1393 هيچگونه توازنى وجود ندارد؛ 
نظامى  و  امنيتى  هاى  برنامه  براى  آن  درصد  زيرا 64 

اختصاص داده شده است. 
ماليه  وزارت  كه  معيارى  به  توجه  با  كه  افزود  وى 
در نظر گرفته است مى توان گفت كه در حال حاضر 
كشور ما به عالوه امنيت به توسعه و انكشاف پروژه هاى 
بنيادى كه زمينه ساز رشد اقتصادى است نيز نياز دارد. 
به گفته سيد ناصر موسوى، به پروژه گردن ديوال كه 
يكى از اساسى ترين شاهراه ها براى رشد اقتصاد كشور 
تاكنون  مركزى  حكومت  ابتداى  از  مى شود  محسوب 
توجه جدى صورت نگرفته و وزارت ماليه در سال آينده 

براى اين پروژه مبلغ ناچيزى را اختصاص داده است. 
گردن ديوال  شاهراه  طرح  كه  است  حالى  در  اين 
ملى  طرح  يك  به عنوان  داودخان  حكومت  زمان  در 
بى  و  سهل انگارى  به دليل  تاكنون  اما  شد؛  برنامه ريزى 
توجهى حكومت افغانستان به صورت ناقص باقى مانده 

است. 
مجلس  عضو  بحر؛  نادر  سيد  حال  همين  در 
يك  را  گردن ديوال  پروژه  نشدن  عملى  نمايندگان، 
تبعيض انكشافى از سوى حكومت براى برخى از واليات 
كشور دانسته مى گويد كه پروژه گردن ديوال براى رشد 
مؤثر  بسيار  افغانستان  مردم  وحدت  تحكيم  و  اقتصاد 
است؛ اما متاسفانه تاكنون نهادهاى مسؤول در راستاى 
اين برنامه ملى و حياتى هيچگونه توجه جدى از خود 

نشان نداده اند. 
 1393 سال  بودجه  در  كه  ساخت  خاطرنشان  وى 
براى پيشبرد پروژه گردن ديوال 5 ميليون دالر از سوى 
وزارت ماليه اختصاص داده شده كه با توجه به اولويت 
نشانگر  شده  گرفته  نظر  در  رقم  پروژه  اين  اهميت  و 
اين است دولت به ساخت اين شاهراه چندان عالقه اى 

ندارد. 
بودجه  بررسى  كميسيون  عضو  اكبرى؛  حميده 
شوراى ملى نيز دولت را متهم به كم كارى در راستاى 
برنامه هاى انكشافى نموده گفت كه براى كار ساخت 
دالر  ميليون   150 استراليا  كشور  گردن ديوال  شاهراه 
است.  تعهد نموده  افغانستان  قرضه به دولت  را به طور 
همچنين بانك جهانى نيز تعهداتى را در راستاى كمك 

به اين پروژه نموده است. 
وى تصريح كرد كه با توجه به اين تعهدات، تالش 
هاى صادقانه وزارت ماليه و فوائد عامه يكى اولويت هاى 

مهم براى عملى شدن اين پروژه مى باشد. 
 705 گردن ديوال  سرك  طول  كه  است  گفتنى 
كيلومتر است كه به 450 ميليون دالر بودجه نياز دارد.
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نگاه
پوتين به تروريست هاى سعودى هشدار داد

در پى انفجارهاى تروريستى ولگاگراد ؛

رئيس  پوتين؛  والديمير   
پى  در  روسيه  جمهور 
كه  تروريستى  انفجارهاى 
افتاده  اتفاق  ولگاگراد  در 
تأكيد كرد كه تروريست هاى 
كه  عربستان  فرمان  تحت 
حوادث  اين  تئوريسين هاى 
دردناكى  پاسخ  بوده اند، 

دريافت خواهند كرد.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
حوادث  اين  افزود:  پوتين 

به  زيرا  ندارد  تحقيق  و  بررسى  به  نياز 
انفجارهاى لبنان، سوريه و عراق شبيه 
در  كسى  چه  كه  است  واضح  و  است 

پشت پرده آنها قرار دارد.
رئيس جمهور روسيه گفت: به جانيان 
فرصت نخواهم داد و پاسخ ما به زودى 
و  داد  خواهد  تغيير  را  خاورميانه  نقشه 

اين وعده من به فرزندان روسيه است.
مدير  پيشتر  كه  است  حالى  در  اين 
سازمان امنيت فدرال روسيه «الكساندر 
را  خود  نهائى  گزارش  پورتينكوف» 
به  اخير  تروريستى  انفجارهاى  درباره 

پوتين تحويل داده بود.

از  يكى  گزارش  اين  اساس  بر 
انفجارها را يك تروريست كه از اعضاى 
حمايت  مورد  تروريستى  گروهك  يك 
كرده  اجرا  است  سوريه  در  عربستان 

است.
در  ايران،  خبر  شبكه  گزارش  به 
«آفاق»  تلويزيونى  شبكه  راستا  همين 
رئيس  كه  كرد  تأكيد  گزارشى  در 
جمهور روسيه به عربستان هشدار داده 
كه به عنوان كشورى كه از تروريست در 
منطقه حمايت مالى مى كند و مسئول 
است،  بشرى  حقوق  ضد  جرائم  اصلى 

حمله خواهد كرد.

مسائل  كارشناس  يك 
چك  كشور  اهل  سياسى 
گفت:  راستا  همين  در  نيز 
انفجارهاى  سرنخ هاى 
قفقاز  شمال  در  ولگاگراد 
نمى شود  محدود  چچن  و 
اين  عامالن  اينكه  وجود  با 
قفقازى  و  چچنى  انفجارها 
اين  سرنخ هاى  اما  بوده اند 

حادثه به عربستان مى رسد.
براى  كه  كرد  تأكيد  وى 
به  بايد  اخير  حوادث  ارتباط  فهميدن 
روسيه  جمهور  رئيس  ديدار  در  آنچه 
سازمان  رئيس  سلطان»  بن  «بندر  و 
كه  شود  رجوع  عربستان  اطالعاتى 
در  را  روسيه  موضع  بود  كرده  تالش 
قبال سوريه با استفاده از پيشنهاد هاى 
معتقد  پوتين  اما  دهد  تغيير  مختلف 
براى  سوريه  فعلى  مقامات  كه  است 
مردم اين كشور بهترين گزينه هستند.

در  كه  تروريستى  انفجار  دو  پى  در 
كم  دست  افتاد  اتفاق  روسيه  ولگاگراد 
تن  حدود 102  و  شده  كشته  نفر   32

ديگر زخمى شدند.

شاروال مشهد: آماده اعالم خواهرخواندگى شهر هرات با مشهد هستيم
سركنسول افغانستان: شرايط براى بازگشت مهاجرين فراهم نيست

شاروال مشهد در ديدار با سركنسول 
افغانستان، از آمادگى اين كالنشهر براى 
اجرايى شدن توافقنامه خواهر خواندگى 

با شهر هرات خبر داد.
ديدار  در  مقدس  مشهد  شاروال 
سركنسول  صديقى؛  امين  محمد  با 
براى  كالنشهر  اين  ،آمادگى  كشورمان 

توافقنامه  شدن  اجرايى 
هرات  شهر  با  خواهرخواندگى 

افغانستان را اعالم كرد. 
قبلى  شاروال  زمان  در 
مشهد توافقاتى در زمينه اعالم 
شهرهاى  خواهرخواندگى 
شده  انجام  مشهد  و  هرات 
برخى  وجود  دليل  به  كه  بود 
اجرايى  توافق  اين  مشكالت، 

نشد .
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
روز  صديقى“  ”محمدامين 

دوشنبه در ديدار با شاروال مشهد،با بيان 
ايران  صادرات  حجم  از  درصد  اينكه30 
مى  رضوى  خراسان  سهم  افغانستان  به 
صادرات  گذشته  ماه  دو  در  گفت:  باشد، 
رونق  از  افغانستان  به  رضوى  خراسان 

خوبى برخوردار بوده است.
وى آمار اين صادرات را تشريح نكرد.

صديقى همچنين با اشاره به اشتراكات 
فرهنگى و مذهبى زياد بين دو ملت ايران 
و افغانستان گفت: ملت افغانستان خود را 

جدا از مردم ايران نمى دانند.
در  مشهد  در  كشورمان  سركنسول 
داراى  افغانستان  شهرهاى  افزود:  ادامه 
ظرفيتهاى زيادى براى همكارى با مشهد 

به عنوان دومين كالن شهر ايران هستند 
كه بايد در مسير استفاده از اين ظرفيتها 

گام برداشت.
پايگاه  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
صديقى  مشهد،  شاروالى   اطالع رسانى 
مهاجر  ميليون   سه  بر  بالغ  گفت: 
كنند  مى  زندگى  ايران  در  افغانستانى 
استقرار  از  سال   12 گذشت  رغم  به  اما 

هنوز  افغانستان  در  جديد  حكومت 
شرايط  براى بازگشت مهاجرين مناسب 

نيست.
شاروال  ؛  مرتضوى“  ”سيدصولت 
افتخارم  گفت:  ديدار  اين  در  نيز  مشهد 
خدمت گذارى  مشهد  شهردار  عنوان  به 
است  رضا(ع)  امام  مجاوران  و  زائران  به 
پناهندگان  و  مهاجران  كه 
قاعده  اين  از  نيز  افغانستانى 

مستثنى نيستند. 
داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
ما مهاجران افغانى را پاره تن 
معتقديم  چون  مى دانيم  خود 
ملت ايران و افغانستان از هم 
جدا نيستند و داراى فرهنگ، 
اشتراكات  و  زبان  مذهب، 
دو  اين  كه  هستند  فراوانى 
هم  به  پيش  از  بيش  را  ملت 

نزديك ساخته است. 
سه  بر  بالغ  كرد:  تصريح  مرتضوى 
كرده اند  هجرت  ايران  به  افغانى  ميليون 
همكارى هاى  سايه  در  اميدواريم  ما  كه 
مهاجرين  اين  كشور،  دو  اين  متقابل 
ساماندهى شوند و نهايت آرزوى ما اين 
است كه آن ها آبرومندانه و با احترام به 

وطن خويش بازگردند.

منصور فقيريار، پديده ورزش شمال آلمان شد
ملى  تيم  بان  دروازه  يار؛  فقير  منصور 
اولدنبورگ  باشگاه  و  افغانستان  فوتبال 
آلمان با كسب بيش از 15 هزار راى به 
عنوان پديده ورزشى سال 2013 شمال 

آلمان معرفى شد.
سايت  سوى  از  كه  آمارگيرى  اين  در 
اندازى  راه  آلمان  كشور  شمال  ورزشى 
بيش  كسب  با  فقيريار  منصور  بود،  شده 
از 15 هزار راى از سوى كاربران انترنتى 
اين وب سايت با اختالف فاحشى باالتر 
آرنولد  ميليانو  مكسى  و  كروز  مكس  از 
ستاره هاى بوندسليگاى يك آلمان قرار 
شمال  ورزشى  پديده  جايزه  و  گرفت 

آلمان را از آن خود كرد.

منصور  از  بعد  گيرى  راى  اين  در 
كروز  مكس  راى)،   15038 (با  فقيريار 
از باشگاه مونشن گالدباخ با 3808 راى 
با  ولفسبورگ  تيم  از  آرنولد  مكسى  و 
سوم  و  دوم  هاى  مكان  در  راى   1271

قرار گرفتند.
ويبسايت ورزشكاران شمال آلمان در 
گزارشى از درخشش خارق العاده منصور 
فقيريار در مسابقات جنوب آسيا، وى را 
رقابتهاى  بان  دروازه  بهترين  عنوان  به 
كه  كرد  نشان  خاطر  و  ياد  آسيا  جنوب 
قهرمانى  اولين  كسب  براى  وى  رشادت 
تيم ملى فوتبال كشور در يك رقابت بين 

المللى ستودنى و قابل احترام است.


