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 زلزله

این سطحی نگری نه تنها در این مورد، بلکه در موارد متعدد دیگر نیز 
احساساتی  کنش های  وا به  متعدد  به دالیل  ما  دارد.  وجود  ما  کشور  در 
از  و  می کنیم  گوش  پشت  را  ماجرا ها  اصل  پیوسته  و  می شویم  متوسل 
افغانستان  در  که  است  هم  خاطر  همین  به  می گذریم.  سادگی  به  آن 
گزارش های دقیق و متوازن،  بازار شایعه، توطیه و دروغ بیشتر از اخبار و 
نشسته  میزش  عقب  در  کابل  در  خود  که  ما  مکتب خوانده  است.  داغ 
که قدرت یک زلزله هفت  است و صحت و سالم تشریف دارد و می داند 
تیتر ساده  با خواندن یک  و صرفا  باالست، صرفا  تا چه حدی  ریشتری 

وارخطا می شود.
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عایق حرارتی تعمیر
ضد نم، ضد گرمی و ضد سردی

www.turkishmall.af  
info@turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

شکدرمطلوبها

روسیه
گرفت کهنبایدآنرانادیده قدرتی
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مجلسخواهانتوضیحدرمورد
کستانشد تفاهمنامهاستخباراتیباپا
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بانک مرکزی:

ارزش دالر در برابر افغانی به زودی 
پایین می آید
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زلزله یک خطر بالقوه بسیارجدی است
4

وزیر معادن: 

قراردادی به نام معدن حاجیگک 
وجود ندارد

به  و  برتر شناخته شده  به عنوان داوطلبان  کمپنی  این دو  که  گفت  صبا 
که  گفت  کنند. او  کره  گفته شده تا برای رسیدن به توافق نهایی مذا آن ها 
گفتگوها به پایان برسد و برندگان  که تا تابستان سال 2012 این  قرار بود 
»متاسفانه  گفت:  معادن  وزیر  است.  نشده  چنین  که  شوند  اعالم  قرارداد 
ع قراردادی هم  کنون هم دوام دارد. هیچ نو کرده و تا گفتگوها دوام  روال 
کاری است.« گفتگو یکی از اجزای پروسه یک قرارداد معدن  ح نیست.  مطر

بیش از 70 زخمی در یک حمله انتحاری در زابل 

مهاجم  یک  دوشنبه  روز  ظهر  از  قبل 
انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده 
در یک موتر نوع مازدا را در پیش روی 

شورای والیتی انفجار داد.
شورای  رییس  بیان  حق  جان  عطا 
به  انفجار  از  پس  زابل  والیتی 
که در این حمله 73  گفت  خبرنگاران 
تن به شمول 16 زن زخمی شده اند. او 
قالت  شفاخانه  به  زخمی ها  که  گفت 

که وضعیت شان وخیم بود  و چهار تن 
فرستاده  قندهار  والیت  شفاخانه  به 
اسوشیتدپرس  خبرگزاری  شده اند. 
حادثه  این  در  تن  پنج  شدن  کشته  از 

گزارش داده است.
که  گفته اند  زابل  والیت  مقام های 
این  والیتی  شورای  حمله  هدف 
شورای  رییس  است.  بوده  والیت 
که دو عضو زن  کرد  والیتی زابل تایید 
زخمی  نیز  شورا  این  مرد  عضو  یک  و 

شده اند.
دلیل اصلی رقم بلند زخمی ها در این 
در  زیرا  بوده  انفجار  شدت  رویداد، 
ساختمان های  قوی،  انفجار  نتیجه 
اطراف شورای والیتی نیز قسما تخریب 
شیشه ها  شکستن  نتیجه  در  و  شده 
تعداد بیشتری زخمی  شده اند. مقام ها 
کیلوگرام  هزار  یک  حدود  که  گفته اند 
جاسازی  مازدا  موتر  در  انفجاری  مواد 

شده بود.

حمله  یک  وقوع  کابل:  8صبح، 
والیت  مرکز  قالت  شهر  در  انتحاری 
کشته و بیش  کشور پنج  زابل در جنوب 
گذاشته است. فرد  از 70 زخمی به جا 
مهاجم موتر مملو از مواد انفجاری خود 
را در دروازه ورودی ساختمان شورای 

والیتی انفجار داده است.
غالم جیالنی فراهی، آمر امنیت والیت 
  10 که حوالی ساعت  گفته است  2زابل 
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زنگ اول


دیروز رسانه های پاکستانی گزارش دادند که مقام های 
نظامی این کشور به طالبان گفته اند حمالت بهاری شان 
را در افغانستان متوقف کنند، در غیر آن با عواقب جدی 
روبه رو خواهند شد. رسانه های معروف پاکستان این 
نظامی  نهاد های  درون  در  منابع شان  قول  از  را  خبر 
از  دسته  آن  در  خبر  این  کرده اند.  منتشر  کشور  این 
به  که  است  رسیده  چاپ  به  پاکستانی  روزنامه های 
این که منبع  بنابراین احتمال  ارتش پاکستان نزدیک اند. 

این خبر ارتش پاکستان باشد زیاد است. 
پاکستان  از  اخیر  مذاکرات  در  افغانستان  خواست 
مذاکره  در  ملی  وحدت  حکومت  بود.  موضوع  همین 
بهاری  تا جلو حمالت  آنان خواست  از  پاکستانی ها  با 
طالبان را بگیرد. حکومت وحدت ملی سیاست پاکستانی 
کرد  اقداماتی  حکومت  این  گرفت.  پیش  در  جدیدی 
از  برخی  برانگیخت.  هم  را  پاکستانی ها  تحسین  که 
در  را  تندی  انتقاد های  ملی  ابتکارهای حکومت وحدت 
داخل کشور هم برانگیخت، اما سران حکومت به رغم 

این انتقاد ها سیاست تعامل با پاکستان را ادامه دادند. 
پاکستانی ها ابتدا وعده کرده بودند که طالبان را تا ماه 
مارچ روی میز مذاکره می آورند، اما چنین چیزی واقع 
نشد. این امر انتقاد از سیاست تعامل با پاکستان وحدت 
ملی را بیشتر ساخت. این تحلیل قوت گرفت که پاکستان 
همزمان در جبهه جنگ و صلح بازی می کند و می خواهد 
سیاست جنگ و دیپلوماسی را همزمان به پیش ببرد. 
به  نوازشریف  اخیر  منابع موثق می گویند که در سفر 
کابل، رییس جمهور غنی به مقام های پاکستانی گفته که 

جلو حمالت بهاری طالبان را بگیرند. 
اگر پاکستان واقعا جلو حمالت بهاری طالبان را بگیرد، 
در  داخلی  انتقادهای  به  می تواند  ملی  وحدت  حکومت 
زمان  آن  بگوید.  پاسخ  پاکستانی اش  سیاست  مورد 
حکومت وحدت ملی می تواند با صدای بلند به منتقدانش 
بگوید که تالش هایش نتیجه داده است و دیگر جنگی در 
کار نیست. اما اگر پاکستان جلو حمالت بهاری طالبان 
مانور  یک  منتشر شد  دیروز  که  نگیرد و خبرهایی  را 
تبلیغاتی باشد، در آن صورت حکومت وحدت ملی زیر 
سیاست  در  تا  گرفت  خواهد  قرار  داخلی  شدید  فشار 

پاکستانی اش تجدید نظر کند. 
تعامل  افغانستان  با  می خواهند  واقعا  پاکستانی ها  اگر 
مثبت داشته باشند، باید کاری کنند که میزان خشونت 
طالبان  بهاری  حمالت  و  یابد  کاهش  افغانستان  در 
تا  دارد  را  توانایی  این  پاکستان  ارتش  شود.  متوقف 
حمالت طالبان را متوقف کند. مالعمر نزد پاکستانی ها 
پاکستان  بزرگ  شهرهای  در  طالبان  رهبران  است، 
در  هم  طالبان  حمایتی  شبکه های  و  می برند  سر  به 

شهرهای پاکستان است. 
تا  کند  استفاده  می تواند  ابزارها  این  تمام  از  پاکستان 
هم  گذشته  در  کند.  جنگ  توقف  به  ناگزیر  را  طالبان 
جدی  ادعای  کرده اند.  چنین  مواردی  در  پاکستانی ها 
وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
پاکستان زیر فشار جهانی حاضر شد مانع خشونت های 
همایش های  به  طالبان  زمان  آن  در  شود.  طالبان 
به  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  انتخاباتی 
مراکز رای دهی حمله نکردند. حاال هم اگر پاکستانی ها 
طالبان  بهاری  جلو حمالت  می توانند  کنند،  اراده  واقعا 

را بگیرند. 
تا پاکستانی ها شبکه های حمایتی طالبان را از شهرها بر 
نچینند، بسیار بعید است که رهبری طالبان وارد مذاکره 
بامفهوم با دولت افغانستان شود. امنیت در افغانستان 
هند محور  امنیتی  سیاست  است.  نیز  پاکستان  نفع  به 
ارتش پاکستان در قبال افغانستان، ناکارا ثابت شد. این 
سیاست، طالبان پاکستانی و داعش تولید کرد. هر دو 
پدیده برای پاکستان یک خطر جدی است. در سیاست 
تعامل با پاکستان، حکومت وحدت ملی گام های بزرگ 
پاکستانی ها  میدان  در  توپ  اما  حاال  است،  برداشته 
عمومی  افکار  به  و  دهند  انجام  عملی  اقدامات  تا  است 
اگر  هستند.  تغییر  آماده  که  بدهند  نشان  افغانستان 
بهاری طالبان متوقف شود، موضع طرفداران  حمالت 

تعامل با پاکستان در کابل تقویت می شود. 

توقف حمالت بهاری
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پترولیم  و  معادن  وزارت  کابل:  8صبح، 
اعالم کرد که گزارش های نشر شده در مورد 
انصراف کنسرسیوم هندی از استخراج معدن 
رسانه های  اخیرا  ندارد.  واقعیت  حاجیگک 
هندی و افغانستانی گزارشی نشر کردند که در 
امضای  و  ناامنی ها  به دلیل  بود  شده  گفته  آن 
بین  استخباراتی  اطالعات  تبادل  تفاهم نامه 
سرمایه گذاری  از  هند  پاکستان،  و  افغانستان 
معدن  استخراج  برای  دالری  میلیارد   10.8

حاجیگک منصرف شده است. 
در  گذشته  روز  معادن  وزیر  صبا،  داوودشاه 
ادعاهای  و  شد  حاضر  خبری  کنفرانس  یک 
کنسرسیوم  انصراف  به  رابطه  در  شده  مطرح 
به  »تا  گفت:  صبا  آقای  کرد.  رد  را  هندی 
حال کدام قراردادی به نام قرارداد حاجیگک 

وجود ندارد.«
آقای صبا گفت که داوطلبی استخراج معدن 
حاجیگک در سال 2010 انجام شد و براساس 
همین داوطلبی چهار بالک آن به کمپنی های 
بالک  سه  گرفت.  تعلق  کانادایی  و  هندی 
معدن حاجیگک به کنسرسیوم هندی و یک 

بالک دیگر به کمپنی کانادایی تعلق گرفت.
صبا گفت که این دو کمپنی به عنوان داوطلبان 
برتر شناخته شده و به آن ها گفته شده تا برای 
رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنند. او گفت 
که قرار بود تا تابستان سال 2012 این گفتگوها 
به پایان برسد و برندگان قرارداد اعالم شوند 

که چنین نشده است. 
گفتگوها  روال  »متاسفانه  گفت:  معادن  وزیر 
دوام کرده و تاکنون هم دوام دارد. هیچ نوع 
از  یکی  گفتگو،  نیست.  مطرح  هم  قراردادی 
اجزای پروسه یک قرارداد معدن کاری است.« 
اطالع  هیچ گونه  تاکنون  که  افزود  صبا  آقای 
کتبی و رسمی از جانب کنسرسیوم هندی در 
دریافت  داوطلبی  روند  از  انصراف  به  رابطه 

نکرده است. 
بر  دالر  میلیارد  یازده  حدود  هند  بود  قرار 
معدن حاجیگک سرمایه گذاری کند. این در 
حالی است که افغانستان در وضعیت نامناسب 
کمک های  یک  سو  از  دارد.  قرار  اقتصادی 
دیگر  سوی  از  و  یافته  کاهش  خارجی 
به گسترش  میان مردم رو   فقر در  بی کاری و 
عایداتی  بزرگ  منبع  هیچ  افغانستان  است. 
دیگر برای تمویل برنامه های حکومتی ندارد. 
وزیر معادن گفت که داشته های نسل امروز و 
به صورت  هرگز  را  افغانستان  آینده  نسل های 

رایگان در اختیار کسی قرار نمی دهد.
انصراف کنسرسیوم هندی از استخراج معدن 
هندی  رسانه های  در  زمانی  حاجیگک  آهن 
مطرح شد که امضای تفاهم نامه تبادل اطالعات 
مطرح  پاکستان  و  افغانستان  بین  استخباراتی 
گردید. یکی از ماده های این تفاهم نامه مبارزه 
پاکستان  و  افغانستان  استخبارات  مشترک 
استخبارات  است.  دشمن«  »استخبارات  علیه 
دشمن از دید پاکستان، استخبارات هند است 
هند  نگرانی  اصلی  دلیل  می گویند  آگاهان  و 

همین موضوع است. 

ده ها مهاجر افغان توسط پولیس ایتالیا نجات داده شدند

بیش از پنجاه شورشی در عملیات های نظامی کشته شدند

وزیر معادن: 
قراردادی به نام

 معدن حاجیگک وجود ندارد

داده اند  گزارش  ایتالیایی  رسانه های 
غرق  از  کشور،  این  پولیس  که 
افغان  مهاجر  ده ها  حامل  قایق  شدن 
مدیترانه  آب های  در  عراقی  و 

جلوگیری کرده است.
گارد  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
نیروها  این  که  گفته  ایتالیا  ساحلی 
قایق حامل شهروندان افغان و عراقی 
را پس از جلوگیری از غرق شدن در 

نتیجه  در  8صبح، کابل: 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۵2 گذشته،  روز  شبانه  یک 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان 

کشته شدند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  که  عملیات ها  این  است  نوشته 
منظور سرکوب و نابودی »دشمنان 
والیت های  مربوطات  در  مردم« 
کندز،  بغالن،  لغمان،  ننگرهار، 
پکتیکا،  لوگر،  سرپل،  بدخشان، 
راه اندازی  هلمند  و  نیمروز  فراه، 
شورشی  تن   2۷ آن  در  بود،  شده 
نفر  هم چنین  و  زخمی  دیگر 
امنیتی  نیروهای  توسط  دیگرشان 

بازداشت شده اند.
طالبان  گروه  از  امنیتی  نهادهای 
به  تروریستی  شبکه های  دیگر  و 
عنوان »دشمنان مردم« یاد می کنند. 

آب، به ساحل انتقال داده  اند.
گفته شده که این قایق، حامل هفتاد 
افغان  آنان  بیشتر  که  بوده  مهاجر 

هستند.
این مهاجران قصد داشتند با قایق از 
آب های مدیترانه به صورت قاچاقی 

به اروپا بروند.
در سال جاری با بهتر شدن وضعیت 
انسان از آب های  آب و هوا قاچاق 

هم چنین در این عملیات ها مقداری 
نیروهای  به دست  نیز  جنگ افزار 
این  است.  افتاده  کشور  امنیتی 
می شود  اجرا  حالی  در  عملیات ها 
از  برخی  در  نیز  هم اکنون  که 
جریان  پاکسازی  عملیات  والیات 

دارد. 
که  می افزاید  داخله  وزارت 
عملیات های  این  راه اندازی  هدف 
و  امنیت   بهتر  تامین  تصفیه ای 
دشمنان  بازگشت  از  جلوگیری 

مدیترانه به اروپا افزایش یافته است.
همزمان گفته شده است که در سال 
آب  های  در  مهاجر  هزاران  جاری 
دست  از  را  خود  جان  مدیترانه 

داده اند. 
از  بیکاری  و  فقر  امنیتی،  مشکالت 
شهروندان  مهاجرت  عمده  دالیل 

افغان به اروپا است.

به  رسانی  خدمت  و  محل  به  مردم 
مردم محل بوده است.

در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
در  ماین  انفجار  رویداد  شش  از 
لوگر،  بلخ،  والیت های  مربوطات 
جلوگیری  نیز  فراه  و  پکتیکا 

کرده اند.
سوی  از  تازگی  به  ماین ها  این 
اهداف  خاطر  به  مردم«  »دشمنان 

تروریستی جاسازی شده بود.

ده ها کشته و زخمی در پی نبرد سنگین میان طالبان و داعش در فراه

فراه در  از والیت  8صبح، کابل: 
غرب کشور خبر می رسد که افراد 
وابسته به گروه طالبان با ده ها تن از 
جنگویان داعش در ولسوالی خاک 

سفید این والیت درگیر شدند.
کشور  غرب  در  ارتش  مسووالن 
می گویند که این نبرد سنگین ظهر 

دوشنبه میان دو طرف آغاز شد.
که  شد  آغاز  زمانی  درگیری  این 
از  داعش  گروه  به  وفادار  افراد 
گروه  این  با  که  خواستند  طالبان 
ضمن  طالبان  اما  کنند،  بیعت 
خواهان  آنان  خواست  نپذیرفتن 
ولسوالی  از  داعش  سریع  خروج 

خاک سفید والیت فراه شدند.
ارتش  سخنگوی  رضایی  حنیف 
8صبح  روزنامه  به  فراه  والیت  در 
از  تن   1۵ کنون  تا  که  است  گفته 
افراد داعش در این نبرد کشته شده 
و 13 تن دیگر زخم برداشتند. آقای 
از  تن   12 که  می گوید  رضایی 
زن   4 به شمول  داعش  افراد گروه 

خارجی به دست طالبان افتاده اند.
می گویند  فراه  محلی  مقام های 
کدام  تبعه  زنان  این  نمی دانند  که 

کشورها هستند.
در  رسیده  گزارش های  اساس  بر 
و  داعش  میان  خونین  نبرد  این  پی 

نیز  طالبان  افراد  از  تن   12 طالبان 
کشته و ۷ تن دیگر زخمی شده  اند.

دو  میان  جنگ  خونین ترین  این 
گروه مخالف دولت افغانستان پس 
ظهور  بر  مبنی  اخباری  انتشار  از 
داعش در برخی والیت های کشور 

بوده است.
فراه  والیت  در  دولتی  مقام های 
امنیتی  نیروهای  که  می گویند 
تاکنون برای ختم این نبرد مستقیما 

مداخله نکرده اند.
ارتش  سخنگوی  رضایی  حنیف 
که  می گوید  فراه  والیت  در 
شاهد  است  مدت ها  والیت  این 
اما  بوده،  داعش  سربازگیری های 
وارد  کنون  تا  هیچ گاه  گروه  این 
در  افغان  امنیتی  نیروهای  با  جنگ 

این منطقه نشده است.
از  کشور  غرب  در  فراه  والیت 
که  است  ناامن  نسبتا  والیت های 
حداقل طی دو ماه گذشته و با اغاز 
فصل بهار خبرهایی از فعالیت گروه 
به گوش  والیت  این  در  داعش 

رسیده است.
ایران  با  مشترک  مرز  فراه  والیت 

دارد.

ACKU
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 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

مجلس خواهان توضیح در مورد 
تفاهم نامه  استخباراتی با پاکستان شد

بانک مرکزی:

ارزش دالر در برابر افغانی به زودی 
پایین می آید

مجلس نمایندگان از مشاور امنیت ملی و رییس و معاون 
ریاست عمومی امنیت خواسته است تا در نشست بعدی 
امضای  مورد  در  نگرانی ها  به  و  یافته  حضور  مجلس  این 
کستان توضیح  تفاهم نامه  تبادله اطالعات استخباراتی با پا

دهند.
هر چند در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان بسیاری 
با  استخباراتی  تفاهم نامه   لغو  خواهان  مجلس  اعضای  از 
که  گفت  نمایندگان  مجلس  رییس  اما  شدند  کستان  پا
کستان  تصمیم نهایی در مورد تفاهم نامه  استخباراتی با پا
امنیت  مقام های  و  ملی  امنیت  مشاور  توضیحات  از  پس 

گرفته خواهد شد. ملی 
تفاهم نامه   مجلس،  نمایندگان  گفته های  بنیاد  بر 
اما  بود  شده  امضا  »پنهانی«  نخست،  در  استخباراتی 
تفاهم نامه   دادند،  خبر  آن  امضای  از  رسانه ها  که  زمانی 
ملی  امنیت  شورای  نشست  به  کستان  پا با  استخباراتی 

آورده شد.
داخلی  امنیت  کمیسیون  معاون  آخند زاده،  عبدالحی 
اطالعات  تبادل  تفاهم نامه   که  گفت  نمایندگان  مجلس 
ریاست  پیشنهادهای  گرفتن  نظر  در  بدون  استخباراتی 
هر  او،  به گفته  ی  است.  شده  امضا  ملی  امنیت  عمومی 
کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   سند  ملی  امنیت  چند 
آن ها  برداشت  اما  است،  نداده  قرار  اختیار  آن ها  در  را 
که  است  آن  ملی  امنیت  عمومی  رییس  گفته های  از 
امنیت  میان  تفاهم نامه   ناهماهنگی هایی در مورد امضای 

ملی و مشاوریت شورای امنیت ملی وجود داشته است.

پول  برابر  در  دالر  ارزش  بی سابقه  رفتن  بلند  با  همزمان 
زودی  به  که  می گویند  مرکزی  بانک  مقام های  افغانی، 
مقام ها  این  می آید.  پایین  افغانی  پول  برابر  در  دالر  ارزش 
افغانی  پول  برابر  در  دالر  ارزش  رفتن  بلند  که  می افزایند 
قیمت   باالی  اسعار  تبادله  در  نوسان  و  است  »موقتی« 

کاالهای تجارتی تاثیر نگذاشته است.
روز  مرکزی،  بانک  سرپرست  هده وال،  افضل  خان 
که از  گفت  دوشنبه، چهارم جوزا، در یک نشست خبری 
جنوری سال 2014 تا امروز، ارزش تمامی اسعار در بازارهای 
بین المللی در برابر دالر پایین آمده و این مساله باالی پول 
که پول  گذاشته است. آقای هده وال افزود  افغانی نیز تاثیر 
کشورها حتا تا چهل و شش درصد ارزش خود را در  برخی از 
از جمله واحدهای  افغانی  اما  از دست داده اند  برابر دالر 
از  دالر  برابر  در  را  خود  ارزش  کم ترین  که  است  پولی 
دست داده است. به گفته  بانک مرکزی، از اول سال 2014 
از چهل و شش درصد،  بیش  روسیه  روبل  کنون  تا میالدی 
ین  درصد،  بیست و سه  اروپا  اتحادیه  پول  واحد  یورو 
از هجده درصد،  استرالیا بیش  دالر  نوزده درصد،  جاپان 
نزدیک  ایران  ریال  درصد،  سیزده  به  نزدیک  کانادا  دالر 
به دوازده درصد، روپیه هندوستان بیش از هشت درصد، 
افغانستان  افغانی واحد پول  و  کستان سه درصد  پا روپیه 
نزدیک به پنج درصد ارزش خود را در برابر دالر امریکایی 

از دست داده است.

پیش نویس  در  تفاوت هایی  که  داشت  بیان  آخند زاده 
ملی  امنیت  معاونان  سوی  از  که  پیش نویسی  در  و  اولیه 
کستان امضا شده، بوده است. افغانستان و استخبارات پا

مجلس  دفاعی  کمیسیون  معاون  قاسمی،  کبر  علی ا
تبادل  تفاهم نامه   سند  که  داشت  بیان  نیز  نمایندگان 
مقام های  امضای  از  پیش  استخباراتی  اطالعات 
ملی  امنیت  شورای  نشست  در  کستان،  پا و  افغانستان 
سری  کستان  پا با  معامله  برای  و  نگرفته  قرار  بحث  مورد 

نگهداشته شده بود.
کنش ها  که سند تفاهم نامه امضا و وا به گفته ی او، اما زمانی 
شورای  نشست  به  بحث  برای  سند  این  می شود،  مطرح 

سرپرست بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن ارزش دالر در 
برابر پول افغانی طی روزهای آینده اطمینان داده می گوید 
تشویش  و  نگرانی  مساله  این  از  نباید  افغانستان  مردم  که 
نباید  «مردم  گفت:   هده وال  افضل  خان  باشند.  داشته 
اندازه  به  مرکزی  بانک  باشند.  داشته  تشویش  و  نگرانی 
قیمت  وقتی که  هر  و  دارد  خود  دسترس  در  منابع  کافی 
افغانستان  مردم  باالی  مستقیما  و  می کند  تغییر  اجناس 
تاثیرگذار می باشد، آن وقت بانک مرکزی مداخله می کند 
و ما نمی مانیم قیمت ها بلند برود و پول افغانی ارزش خود 

می کند  کید  تا مجلس  عضو  این  می گردد.  ارایه  امنیت 
سهم  تفاهم نامه  پنهان کاری«  و  معامله  در»  که  کسانی 
سوی  از  گیرند.  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  باید  داشته اند، 
کمیسیون جهانی مجلس  دیگر، عبدالقیوم سجادی، عضو 
نمایندگان بیان داشت با آن که رییس عمومی امنیت ملی 
کستان را نهایی نمی داند،  سند تفاهم نامه  استخباراتی با پا
که سند یادشده از سوی  اما به گفته ی او واقعیت این است 

معاون این اداره امضا شده است.
کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   به گفته ی وی، هرچند 
کستان  پا و  افغانستان  دولت های  برای  قانونی  نظر  از 
سندی  چنین  امضای  وی،  باور  به  اما  نیست،  الزام آور 

که تاثیرگذار باالی قیمت ها  را به اندازه ای از دست بدهد 
باشد.« وی هم چنین افزود: »ما نمی خواهیم در بازار برای 
کاذب ارایه بکنیم، نرخ حقیقی براساس عرضه  مردم نرخ 
کند  که خود بازار نرخ را تعیین  و تقاضاست و ما می گذاریم 

و این سیاست پولی ماست.«
که مقایسه پول افغانی  گفت  خان  افضل هده وال هم چنین 
با دالر منطقی نیست و باید ثبات پول افغانی در مقایسه 
سنجیده  منطقه  و  همسایه  کشورهای  پولی  واحدهای  با 
مقایسه  در  افغانی  پول  هده وال،  آقای  به گفته ی  شود. 

به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  میان  را  شکاف هایی 
میان آورد و از سوی دیگر در روابط افغانستان با هندوستان 

گذاشت. تاثیر منفی به جا 
که امنیت ملی معتقد است  این عضو مجلس بیان داشت 
کستان  پا و  افغانستان  دولت  میان  اعتماد  و  صداقت  که 
کستان  پا استخبارات  با  تفاهم نامه  امضای  و  ندارد  وجود 

کشور به ضرر افغانستان است. به جای تامین منافع ملی 
که در نشست سری  کثر نمایندگانی  که ا سجادی می گوید 
دیدگاه  از  داشتند،  حضور  ملی  امنیت  عمومی  رییس  با 
کرده و از پیشنهاد پنج مرحله ای آن  امنیت ملی حمایت 
کستان  در مورد نهایی ساختن تفاهم نامه  استخباراتی با پا

کردند. پشتیبانی 
تفاهم نامه   لغو  خواهان  مجلس  نمایندگان  بیشتر  آن که  با 
مجلس  دیگر  شمار  اما  بودند  کستان  پا با  استخباراتی 
نیازمند  تفاهم نامه  امضای  که  آن جایی  از  داشتند  بیان 
تاییدی شورای ملی نیست، نمایندگان نباید در زمینه لغو 

کنند. تفاهم نامه استخباراتی تالش 
امضای  که  گفت  مجلس  نمایندگان  از  ارشاد،  هلی 
کستان جنبه تطبیقی نداشته و  تفاهم نامه  استخباراتی با پا
الزام آور نیست. به باور وی ، نمایندگان مجلس نباید روی 
تصمیم گیری  ندارد،  تطبیقی  و  قانونی  جنبه  که  سندی 

کنند.
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  این حال،  با 
کثر  ا که  داشت  بیان  حکومت  از  انتقاد  با  نمایندگان 
کنند،  امضا  را  مهمی  تفاهم نامه   که  آن  از  پیش  کشورها 
حکومت  اما  می کنند  مشورت  خویش  پارلمان های  با 
در  مردم  نمایندگان  دیدگاه های  دانستن  بدون  افغانستان 
کرده  را امضا  کستان  با پا مجلس، تفاهم نامه استخباراتی 

است.
که با رییس جمهور غنی داشته  گفت در نشستی  ابراهیمی 
که در امضای هرگونه  کرده  کید  به نمایندگی از مجلس تا

کشورها محتاط باشند. تفاهم نامه  مهم با 
گفتگوهای بسیار، مجلس  که پس از  این در حالی است 
در  بیشتر  توضیحات  برای  که  گرفت  تصمیم  نمایندگان 
مشاور  کستان  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   امضای  مورد 
نشست های  در  ملی  امنیت  معاون  و  رییس  ملی،  امنیت 
بعدی مجلس نمایندگان فرا خوانده شوند و تصمیم نهایی 

خویش را ابراز بدارند.

ثبات  از  منطقه  و  همسایه  کشورهای  پولی  واحدهای  با 
کرد  کید  بیشتری در برابر دالر برخوردار بوده است. وی تا
کشور وارداتی است، اما بیشتر  که هرچند افغانستان یک 
و  منطقه  کشورهای  پولی  واحدهای  با  وارداتی اش  اموال 

همسایه معامله می شود.
خارج  فعلی  اوضاع  که  افزود  مرکزی  بانک  سرپرست 
بانک  و در صورتی که الزم شود،  کنترول دولت نیست  از 
کرد. خان  افضل هده وال  مرکزی در بازار مداخله خواهد 
کنترول ما نیست، ما مراقب  گفت: »اوضاع فعلی خارج از 
است،  نیامده  پایین  افغانی  حقیقی  نرخ  هستیم.  اوضاع 
کاالها و خدمات می باشد.  نرخ حقیقی ثبات قیم در برابر 
بلکه در  بگیریم،  نظر  در  را  تنها یک جنس  نرخ  نباید  ما 
مجموع اجناس را در نظر بگیریم.« وی هم چنین در مورد 
بلند رفتن ارزش دالر در برابر پول افغانی افزود: »نرخ فعلی 
دالر در برابر افغانی موقتی است و هر وقتی که مردم متوجه 
پایین می آید. نرخ  به تدریج  باره  حقیقت شوند، نرخ دو 
تبادله یک دالر در بازار به 61.30 افغانی رسیده بود و اما 

امروز به 59.20 افغانی رسیده است.«
از  برخی  که  می گوید  هم چنین  مرکزی  بانک  سرپرست 
برابر پول  بلند رفتن ارزش دالر در  نیز روی  مسایل داخلی 
گذاشته است. به گفته ی خان  افضل هده وال،  افغانی تاثیر 
مراسم  ادای  جریان  در  دالر  خرید  برای  تقاضا  افزایش 
باعث  که  عواملی اند  جمله  از  مالی  سال  تغییر  و  حج 
آقای  شده  اند.  افغانی  پول  برابر  در  دالر  ارزش  افزایش 
در حال  اول سال دولت  ربع  در  معموال  هده وال می گوید 
کار  تدارکات است و در ربع دوم و سوم سال زمان اجرای 

و برنامه هاست.
این  که تالش اصلی  مرکزی می افزاید  بانک  این حال،  با 
بانک  این  است.  بازار  در  قیمت ها  ثبات  حفظ  بانک 

که در رسیدن به این هدف موفق بوده است. می گوید 
که به دلیل تمرکز سیاست  هم چنین بانک مرکزی می گوید 
از  افغانستان  داخلی،  قیم  ثبات  باالی  بانک  این  پولی 
از  و  دارد  قرار  مطلوب«  »بسیار  وضعیت  در  تورم  نرخ  نظر 
پایین ترین نرخ های تورم در منطقه برخوردار می باشد. این 
افزایش  حال  در  نیز  ارزی اش  ذخایر  که  می افزاید  بانک 
دالر  میلیارد  هفت  به  نزدیک  حاضر  حال  در  و  است 
سطح  در  را  کشور  این  افغانستان،  ارزی  ذخایر  می رسد. 

دنیا در رده هشتادم قرار داده است.

ACKU
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برف کوچ های فاجعه بار در پنجشیر و دیگر نقاط افغانستان ، 
سیل های مدهش در تمام افغانستان به طور دوامدار از مردم 
وقوع  زمان  طول  در  تنها  ما  ولی  می گیرد .  قربانی  افغانستان 
بر اساس  کمی  هم  و  خود جوش  به صورت  مقداری  حادثه ، 
این  پیامد های  از  بخشی  دولت ،  محدود  توانمندی های 
که چند روزی  حوادث را جبران می کنیم. ولی به محض این 
می شود.  ک  پا حادثه  این  از  حافظه ها  گذشت،  حادثه  از 
که تکرار این حوادث در افغانستان بسیار محتمل  در حالی 

است. 
به  8صبح  روزنامه  در  گذشته  روز  که  فرضی  زلزله  نوشته 
است.  گذاشته  انگشت  نگرانی  این  به  دقیقا  رسید،  چاپ 
را حداقل در  که ذهنیت ها  بود  این  نوشته  این  اول  خواسته 
ک بودن وقوع چنین حوادثی  فضای مجازی به سوی سهمنا
به اخذ  ملزم  را  ایجاد یک اجماع عمومی  دولت  با  تا  ببرد؛ 
سریعا  ذهنیت ها  متاسفانه  ولی  کند.  پیش گیرانه  تدابیر 
کامال  موضوع  اصل  و  پرداخت  نوشته  این  حاشیه های  به 
متنوع  بحران های  تداوم  می رسد  به نظر  شد.  همه  فراموش 
تغییر وضعیت  از  نا امید  را چنان  افغانستان مردم  و پیهم در 
که همه تالش دارند تا حد امکان احتمال وقوع  ساخته است 

حوادث این چنینی را از ذهن شان دور بسازند. 
روان نا آراِم بخشی از مردم افغانستان تا حد زیادی خود را 
کاذب پیچیده  آرامش  و  در مالیخولیای خودساخته ی امن 
کند.  است و نمی خواهد چشم خود را به روی واقعیت ها باز 
کردند،  که در مقابل این نوشته موضع گیری  کسانی  کثریت  ا
کرده بودند و آن ترس فوق العاده ای  همه یک مساله را اذعان 
حتا  شد.  مستولی  آنان  بر  اول  قدم  در  مقاله  این  از  که  بود 
مقاله  این  جان  به  کادمیک  ا ابزار های  با  که  هم  آنانی 
هیچ  آنان  بود.  عاطفی  بیشتر  دالیل شان  کشیدند،  شمشیر 
که خبر را از صفحه روزنامه می خوانند؛ و در  متوجه نشدند 
که »خبر عاجل:  نمی نویسد  کسی  روزنامه  برای  خبرنویسی 
زلزله ای... به وقوع پیوست«. برای نشر یک روزنامه، بیشتر 
کار نیاز است؛ آیا در این مدت خبری می تواند  از 8 ساعت 
که خوانندگان محترم »سرمای  »هنوز عاجل« باشد؟ به یقین 
قرینه ای است  که  را متوجه نشده اند  شدید« در داخل متن 
دور  نظر  از  نباید  را  چیز  یک  مطلب.  بودن  فرضی  برای 
فکت  چند  همین  ژورنالیزم  اساسات  و  معیار ها  داشت،  که 
را  فرضی  زلزله  مقاله  آن  بر اساس  دوستان  که  نیست  قطعی 

کردند.  تکه پاره 
ژورنالیزم نو با پدیده ها در لحظه شکل گیری آن برخورد های 
متفاوت دارد. جز چند تا اصل بنیادی بیشتر چارچوب های 
در  اما  می شوند.  تغییر  دچار  لحظه  در  ژورنالستیک 
روزنامه نگاری این مساله بیشتر از همه مشهود است. شما در 
یک  به  می توانید  متفاوت  دید  زاویه های  با  روزنامه نگاری 
که مضمون نمانده است.  پدیده بپردازید و دربند آن نباشید 
به همین دلیل بهتر است تا یکبار دیگر با نگاه واقع بینانه به 

این مقاله نگریسته شود. 

را  ما  بینی  گفت  کسی  گر  می گوید  ا که  داریم  اصطالحی 
بودن  از  باید  پشک،  به دنبال  دویدن  به جای  برده،  پشک 
یک  باره  در  مطلبی  نشر  شویم.  مطمین  خود  بینی  نبودن  و 
زلزله فرضی شدید در روزنامه ۸صبح نشر، سبب شد شماری 
که نویسنده  از خوانندگان به جای پرداختن به اصل مساله، 
کابل در صورت  کرده بود تا تصویری فرضی از وضعیت  تالش 
کند، روزنامه ۸صبح را مورد  وقوع یک چنین زلزله ای ترسیم 
گستردگی این نفرین ها به  طعن، نفرین و دشنام قرار دادند. 
که هدف اصلی مقاله را به شدت زیر تاثیر قرار داد  حدی بود 

گرفت. و عمدتا فضای رسانه های اجتماعی را فرا
بود.  مردم  از  گسترده ای  طیف های  شامل  کنش ها  وا این   
در  مطرح  شاعر  و  خبرنگار  انوری،   رامین  مثال،  به عنوان 
شدم،  گیچ  که  »من  نوشت:  چنین  خود  فیسبوک  صفحه 
چون  معتبری  روزنامه  سوی  از  برخورد  این  وقتی  به ویژه 
کاِر ما در همه عرصه ها باال  گند  8صبح روی می دهد. اصال 
نمی فهمیم.  هنوز  که  این جاست  کار  خوبی  ولی  کشیده، 
بگذاریم  خود  دل  کجای  کند.  نوآوری  ظاهرا  آمده  طرف 
کشور را؟« وحید بکتاش، یکی دیگر از  باسواد و بی سواِد این 
شاعران و نویسندگان مطرح، در پای این نوشته آقای انوری 
کرده است: » مسخره فکر می کنن مردم را، این  چنین ابراز نظر 

توقع از یک روزنامه معتبر نمی رود وال .«
که شمار دیگری از خوانندگان روزنامه،  این در حالی است 
و  دقیق  اطالع رسانی  در  8صبح  کار  سابقه  به  توجه  بدون 
و  طعن  باشند،   خوانده  را  گزارش  متن  این که  بدون  متوازن، 
کردند.  و دست اندرکارانش  روزنامه  نثار  رکیکی  دشنام های 
فرضی،  نوشته  این  نشر  این که  از  شکایت  با  دیگر  شماری 
آن مشهود است، شکایت  بودن  به صورت واضح فرضی  که 
کرده  که روزنامه در این زمینه » غیر مسووالنه«  اقدام  کرده اند 
در  روزنامه نگاری  بخش  استاد  کریمی،   فیصل  است.  
است:  نوشته  چنین  فیسبوکش  صفحه  در  هرات،  دانشگاه 
» با فکر و روان مردم بازی نکنید! نشر خبر فرضی در روزنامه 
در  سمستر  این  در  من  است.  غیر حرفه ای  کار  8صبح، 
این  و  می دهم  درس  بحران  روزنامه نگاری  هرات  دانشگاه 
چطور  بحران ها  با  که  می کند  متوجه  را  خبرنگاران  رشته، 
سه  در  رسانه  ها  بحران،  روزنامه نگاری  در  کنند.  برخورد 
مرحله نقش عمده دارند: پیش از بحران، حین بحران و پس 
از بحران. در مرحله پیش از بحران، رسانه ها دولت را متوجه 
آسیب ها و بحران های احتمالی می کند تا به فکر برنامه ریزی 

و مدیریت بهتر بحران باشد.«
رخ  از  فرضی  مطلبی  پخش  و  8صبح  روزنامه  اقدام  این 
دولت  کردن  متوجه  برای  کابل،  در  کالن  زلزله  یک  دادن 
نظیر  بحران هایی  با  موثر  برخورد  و  بیشتر  آمادگی  منظور  به 
یاد  از  و دیگر حوادث طبیعی است.  زلزله، سیل، برف کوچ 
که دولت افغانستان در طول این سال ها هرگز نتوانسته  نبریم 
کند و در تقابل با  کوچک ترین حادثه ی طبیعی را پیش بینی 
آن تدابیری بیندیشد . رانش های پی هم زمین در بدخشان ، 

 دادگر

 فردوس 

کنش های فیسبوکی وا
به نشر یک نوشته

یک  دولت  آیا  چیست؟  حکومت  برنامه  ذخایر  این 
اسناد  و  ارزی  کردن ذخایر  بیمه  برای  راهبردی  برنامه 
استراتژیک در برابر یک حادثه طبیعی دارد. متاسفانه 
تمام انرژی حکومت و مقام های دولتی صرف چیزهای 
کسی به این مشکل فکر نکرده است.  دیگر می شود و 

کستان  پا با  کره  مذا و  طالب  مصروف  چنان  حکومت 
نیست.  مهم  برایش  چیزها  این  اصال  که  است 
پوشش  از  مملو  هم  رسانه ها  خبری  تلکس های 
ارگ  با  سپیدار  قصر  نزاع های  و  داعش  فعالیت های 
کسی خطور  گسترد گی این خطر به مخیله هیچ  است. 
اولین  برای  مقاله  یک  چاپ  با  8صبح  است.  نکرده 
گانش  گاهی خواننده  بار این خطربالقوه را به ذهن و آ

کرد.  منتقل 
این  باید  کشور  دولتی  نهاد های  و  حکومت  پارلمان، 
رییس  رییس جمهور،  باید  بگیرند.  جدی  را  خطر 
برنامه  یک  دولتی  نهاد های  مسووالن  و  اجرایی 
کابل  در  احتمالی  زلزله  یک  با  مقابله  برای  راهبردی 
روی دست بگیرند. باید مقام های حکومتی در تدوین 
این استراتژی از زلزله شناسان معروف و شناخته  شده 
داخلی و خارجی، مشوره بگیرند. به نظر نگارنده باید 
حوادث  با  مبارزه  اداره  مدیره  هیات  در  زلزله شناسان 

طبیعی حضور داشته باشند.
در  احتمالی  زلزله  با یک  مبارزه  راهبرد  تدوین  از  پس 
کند. ما  باید در مورد آن اطالع رسانی  کابل، حکومت 
کردیم.  زیاد  تالش  افغانستان،  خارجی  امنیت  برای 
امریکایی ها  با  که  کراتی  مذا در  کرزی  آقای  دولت 
از  که  بدهد  روشن  تعهد  امریکا  می خواست  داشت 
روزها  آن  در  می کند.  دفاع  افغانستان  خارجی  امنیت 
که در آن  کستان فهرستی دارد  که ارتش پا گفته می شد 
اهداف  را جزو  افغانستان  استراتژیک  تاسیسات  تمام 
احتمالی یک حمله هوایی قرار داده است. استدالل 
چنین  برابر  در  افغانستان  که  بود  این  زمان  آن  در 
روشن  تعهد  باید  امریکا  و  است  بی دفاع  حمله ای 
از ما  کستان  برابر حمله مستقیم نظامی پا که در  بدهد 

کند. دفاع 
کرات موافقت نامه امنیتی به پایان رسید و آن سند  مذا
زلزله به مراتب بیشتر  بالقوه یک  اما خطر  نهایی شد، 
احتمالی  حمله  است.  کستان  پا احتمالی  حمله  از 
بسیار  افغانستان  استراتژیک  تاسیسات  به  کستان  پا
نیست.  بعید  هیچ  زلزله  یک  وقوع  اما  است،  بعید 
زلزله شناسان بسیاری در مورد این خطر هشدار داده اند. 
اما این خطر به یک بحث رسانه ای و اجتماعی بدل 
گرفته  که این بحث، جدی  نشد. بسیار ضروری است 
اجتماعی  و  رسانه ای  جدی  بحث  یک  به  و  شود 
نکند،  وارد  فشار  عمومی  افکار  زمانی که  تا  شود.  بدل 

حکومت به این موضوع توجه نمی کند. 

کرد در مورد آسیب پذیری  دیروز 8صبح مقاله ای منتشر 
که  نویسنده  احتمالی.  زلزله  یک  برابر  در  کابل 
در  فرضی  خبر  یک  با  را  مقاله اش  است،  زلزله شناس 
از  شماری  بود.  کرده  شروع  کابل،  در  زلزله  وقوع  مورد 
از  روزنامه  خوانندگان  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
کردند. یک تن از نمایند گان پارلمان،  این شیوه انتقاد 
کاربران  نویسنده را دشنام داد. برخی از خوانند گان و 
که در آن مقاله  شبکه های اجتماعی به جای واقعیتی 
انتقاد  مقاله  نگارش  شیوه  از  بود،  شده  اشاره  آن  به 

کردند. 
آن مقاله از یک واقعیت تلخ پرده برداشت و آن این که 
نهادهای  مجموع  و  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره 
با  مقابله  برای  آماد گی  نوع  هیچ  کشور،  حکومتی 
کم  ترا به دلیل  ندارند.  کابل  در  احتمالی  زلزله  یک 
گر زمین لرزه ای واقع شود، میزان  جمعیت در این شهر، ا
ساختمان  های  تمام  می رسد.  نفر  هزاران  به  تلفات 
کم نیست، فرو می ریزند.  که شمارشان هم  غیرمعیاری 
کابل  که در  بر مبنای آمار رسمی 72 درصد خانه هایی 
و  ندارند  شهرداری  از  رسمی  مجوز  شده اند،  ساخته 

مقاومت شان در برابر زلزله سنجیده نشده است.
این خانه ها در یک زمین لرزه نسبتا نیرومند، به ویرانه 

بدل می شود. در آن صورت یک فاجعه عظیم انسانی 
نهاد های  که  است  داده  نشان  تجربه  می دهد.  روی 
خیلی  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  جمله  از  دولتی 
در  برف کوچ  فاجعه  با  آنان  می کنند.  عمل  ضعیف 
نهاد ها  این  کردند.  برخورد  ضعیف  بسیار  نیز  پنجشیر 

هیچ آماد گی برای برف کوچ در آن والیت نداشتند. 
است.  بدتر  هم  این  از  کابل  در  حوادث  مدیریت 
کوچه ها  ناحیه های شهرداری، قادر نیستند، آبریزهای 
آب  تا  کنند،  درست  را  کابل  اصلی  خیابان های  و 
ساعته  نیم  باران  حتا  کابل  نشود.  سرازیر  جاده ها  در 
و  خیابان ها  می بارد،  باران  که  روزی  نمی تابد،  بر  را 
کابل  پر می شود. شهرداری  از آب  آن  کنار  جوی های 
آبریز  مشکل  که  است  نتوانسته  سال  سیزده  این  در 

کند.  کابل را حل  خیابان های 
تاسیسات  تمام  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
وزارت  ارگ،  است.  کابل  در  افغانستان  استراتژیک 
مالیه، وزارت خانه های قوای مسلح و وزارت خارجه. 
اسناد استراتژیک تمام این وزارت خانه ها هم در همین 
اسناد  این  حفظ  برای  حکومت  آیا  است.  انبار  کابل 
استراتژیک در برابر یک حادثه طبیعی آماد گی دارد یا 
یک زلزله همه چیز را برباد می دهد؟ ببینید این میزان 

این خطر بالقوه چقدر جدی است. 
ارزی  ذخایر  تمام  که  است  این  دیگر  واقعیت 
است  قرار  می شود.  نگهداری  کابل  در  هم  افغانستان 
کردن  کابل بیاروند. برای بیمه  گنج طال تپه را هم به  که 

زلزله یک خطر بالقوه 
بسیارجدی است
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ساعت  سه  ظرف  در  اضطراری  شرایط  در  قادر اند 
نیروها،  این  نظامی  تمرینات  شوند.  کار  به  دست 
تاجیکستان،  ختالن  جنوبی  والیت  در  است  ممکن 
به تحرکات  انجام شود. روسیه  افغانستان  نزدیک مرز 
مثل  شورشیان  سایر  طالبان،  اخیر  پیشرفت های  و 
از  بعضی  و  القاعده  اسالمی،  دولت  تروریستی  گروه 
تحریک  مثل  میانه،  آسیای  جدایی طلب  گروه های 
اسالمی ازبکستان که تازگی  وفاداری اش را به داعش 

اعالم نموده، افغانستان را هشدار داده است.
است  ممکن  که  کرده اند  بیان  روسیه،  امنیتی  مقامات 
گروه  صفوف  در  مرکزی  آسیای  شهروند   300
هم چنان  آن ها  باشند.  داشته  داعش حضور  تروریستی 
نشان  داشته شان  دست  معلومات  که  کرده اند  ادعا 
و  اسالمی  دولت  گروه  بین  ارتباطات  که  می دهد 
فعالیت  مرکزی  آسیای  در  که  تروریستی  گروه های 
می توان  میان  این  در  است.  کرده  پیدا  افزایش  دارند 
از گروه امارت قفقاز نام برد. ویتلی چورکین، نماینده 
است:  گفته  متحد  ملل  سازمان  در  روسیه  دایمی 
افزایش  بی شرمانه ای  شکل  به  شورشیان  »فعالیت های 
او  داشته اند.«  دست آورد  ندرت  به  آن ها  است.  یافته 
افغانستان  اضافه کرد که میزان حمالت تروریستی در 
از سال 2014 میالدی به این طرف دو برابر شده است. 

این حمالت نشان دهنده تهدید های زیاد است.
آقای ویکتور لوانو، رییس کنترول مواد مخدر روسیه 
سال   13 از  هشدار آمیز  پیامد های  از  »یکی  می گوید: 
ضد  گروه های  رشد  افغانستان  در  ناتو  نظامی  حضور 
دولتی افغانستان می باشد که تعداد شان بیشتر شده است. 
رییس جمهور تاجیکستان، امام علی رحمان نیز تشدید 
فعالیت های طالبان در نزدیکی مرز های تاجیکستان را 
تروریستی  پیدایش گروه  است.  داده  قرار  انتقاد  مورد 
دولت اسالمی در افغانستان تهدیدات جدی را متوجه 
نظامی  گروه های  است.  کرده  تاجیکستان  مردم 
مناطق  کیلومتری   60 داخل  در  را  عملیات شان 
تاجیک  سرباز  ده  اخیرا  می دهند.  انجام  پیاندژ  مرز 

به جای این که تبعات نشر این گزارش را که هدف آن 
نصایح  به  بسنجند، دست  افکار عامه است،  آزمایش 
یک  شان  در  کار  این  گویا  که  می زنند  تخصصی 

» روزنامه معتبر« نیست. 
عامه  افکار  از  بخش  می دهد که یک  نشان  همه  این 
زود  خیلی  و  بوده  احساساتی  شدت  به  افغانستان  در 
تحت تاثیر شایعه قرار می گیرد. چنانکه در این اواخر 
واکنش هایی که نسبت به امضای تفاهم نامه همکاری 
افغانستان  و  پاکستان  استخبارات  سازمان های  میان 
تحلیل  به جای  زیرا  بود.  همین دست  از  نیز  داد،  رخ 
و کاوش اصل ماجرا، نگاه ها عمدتا مملو از بغض و 

احساسات بود. 
آزمایش افکار عامه

به خاطر  نهادها  که  می آید  پیش  مواردی  گاهی 
اطالعات  نشر  و  پخش  به  عامه  افکار  آزمایش 
ضدونقیض می پردازند. این مورد در اکثر کشورهای 
این  نشر  دالیل  از  یکی  واقع  در  است.  معمول  دنیا 
منظور  همین  تا حدی  نیز  در ۸صبح  فرضی  گزارش 
را دنبال می کرد. البته در این گزارش کوشش شده تا 
با ارایه اطالعات ضدونقیض ذهن خواننده به چالش 
یک  مخاطبان  که  نیست  این شکی  در  شود.  کشیده 
رسانه معتبر پیوسته انتظار دارند که اطالعات دقیق و 
به عنوان  به آن رسانه  این که  یا  متوازن دریافت کنند. 
خبری  چنین  با  وقتی  و  دارند  اعتماد  دقیق  خبر  منبع 
مواجه می شوند، نگران شوند و پس از این که از عدم 
صحت آن آگاهی یافتند، به طعن و نفرین آن رسانه 
بپردازند. اما واقعیت این است که این مخاطب دایمی 

با  رحمان  علی  امام  برعالوه  است.  شده  ناپدید  نیز 
و  مناسب  رفتار  غنی،  رییس جمهور  افغانی اش  همتای 

خوش آیندی نداشته است. 
در عدم رایزنی و رابطه با غنی، روسیه در صدد بازیگران 
جدید در افغانستان است. ظاهر شدن عطا  محمد نور در 
والیت شمالی بلخ می تواند یکی از این نمونه ها باشد. 
در سخنرانی در قنسولگری روسیه در شهر مزار شریف 
به مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی روسیه بر نازی ها، 
بین  جانبه  دو  امنیتی  پیمان  امضای  از  نور  عطا محمد 
است  نداشته  به دنبال  نتیجه ای  که  کابل  و  واشنگتن 
انتقاد کرد. هم چنان عطا محمد نور از دولت افغانستان 
والیت های  در  امنیت  برقرار سازی  در  ناتوانی  به دلیل 
شمالی افغانستان انتقاد کرد. او هشدار داد در صورت 
زد.  عمومی خواهد  قیام  به  بدتر شدن وضعیت دست 
موجودیت وضعیت بد امنیتی در سیطره حکومت غنی، 
هم چنان به صورت وسیع توسط پارلمان و کارشناسان 
نظامی در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. 
آن ها از همکاری بی نتیجه دولت غنی با پاکستان سخت 
خشمگین اند. بعضی ها از پیمان اخیر، بین سرویس های 
استخباراتی دو کشور برای شریک ساختن معلومات به 

بدی یاد می کنند. 
با  را  دفاعی  پیمان همکاری  اواخر،  این  در  نیز  روسیه 
پاکستان با امضا رسانید که شامل شریک ساختن مسایل 
اسلحه  فروش  و  تمرین ها  در  شرکت  استخباراتی، 
با این همه، روسیه به صورت تاریخی، نسبت  می شود. 
پاکستان  روسیه،  باور  به  است.  بی اعتماد  پاکستان  به 
همواره مخفیگاه شورشیان بوده است و دهشت افگنان 
همواره از پاکستان، حمالت و برنامه های شان را باالی 
در  بنا،  کرده اند.  عملی  مرکزی  آسیای  و  افغانستان 
اول  قدم  در  که  است  این  روسیه  هدف  اخیر،  پیمان 
جریانات روز را زیر نظر داشته باشد. هم چنان گفتگو 
نیز  را  پاکستان  و  امریکا  با  افغانستان  روابط  طالبان،  با 

تحت نظر بگیرد.
در 14 سال اخیر، روسیه افغانستان را به شکل بی طرفانه 
نگاه می کرد. در  قرار داشت  امریکا  که تحت سیطره 
فزاینده ای  به صورت  جنوبی اش  مرز های  حاضر،  حال 
دارد.  قرار  تهدید  مورد  افراطی  اسالم گرایان  توسط 
اوکراین، زمانی که کشور های غربی  از  حوادث پس 
با پیشکش کردن اقدام وادار کننده چالش های زیادی 
را در برابر رهبری پوتین قرار داده اند. موسسات مالی 
روسیه ، شرکت های استخراج کننده نفت و گاز نیز از 
این وضعیت متاثر شده است. بنا، شاید دیگر تضمینی 
وجود نداشته باشد که روسیه هم چنان به بی طرفی اش 
در قبال افغانستان ادامه دهد. ممکن است، روسیه به طور 
در  اسالمی  افراطیون  تاز های  و  تاخت  به  غیر معمول 

امتداد مرز تاجیکستان به مقابله بپردازد.

 بدون توجه به تناقضات گزارش نشر شده و اشارات 
چرا  است،  شده  آن  بودن  دقیق  عدم  به  که  واضحی 
ظاهر  و صرفا  نمی کند  دقت  گزارش  اصلی  به منظور 

آن را می بیند. 
عامه  افکار  از  عمده ای  بخش  که  می دهد  نشان  این 
خوبی  به  و  نیست  هوشیار  و  حساس  بیشتر  افغانستان 
تحت تاثیر افواهات، شایعات و اطالعات ضدونقیض 

قرار می گیرد. 
بی اعتمادی به منبع خبر

در حالی که واکنش منفی اکثریت مخاطبان نسبت به 
این گزارش فرضی ظاهرا ناشی از این شده است که 
اعتماد  منبع معتبر  به عنوان یک  به روزنامه  گویا آنان 
داشته اند، اما عدم دقت و توجه به محتوا و منظور خبر 
اکثریت  آن که  بودن  دقیق  عدم  به  واضح  اشارات  و 
که  باشد  می تواند  این  نشانگر  بود،  نشده  آن  متوجه 
اعتماد به منبع خبر یک امر ثابت نیست و حتا می تواند 
با یک تیتر غافلگیرکننده و منحرف به عکس آن مبدل 
شود. هر چند اعتماد یک امر نسبی است، اما معموال 
به صورت  و  می یابد  استحکام  طوالنی  روند  یک  در 
تزلزل  دچار  زودی  به  که  است  این  انتظار  طبیعی 
نشود. اما نوع برخورد احساساتی شماری از مخاطبان 
روزنامه نشانگر این بود که آنان حتا در اعتماد خود 
نسبت به منبع خبر نیز چندان محکم نیستند؛ وضعیتی 
به صورت  بتوانیم،  گفته  شک گرایی  را  آن  اگر  که 
مخاطبانی  از  عده  آن  دقت  عدم  با  تناقض  در  کامل 
که به اشارات واضح در رابطه به فرضی بودن گزارش 

ارایه شده بود، قرار دارد. 
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جمهوری های  متوجه  بیشتر  هشدار  این  می گردد. 
مجموعا  که  ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان، 
2000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارند می باشد. 
موشک های  تحویل دهی  روند  روسیه  برعالوه، 
به  روسیه  است.  داده  سرعت  نیز  را  ایران  به  دفاعی 
مرزهای  چشم  به  مرکزی  آسیای  جمهوری های 
این کشور تمرینات مشترک  جنوبی اش نگاه می کند. 
امنیت  نظامی  پیمان  در  همکارانش  با  را  نظامی 
بالروس،  ارمنستان،  کشور های  شامل  که  دسته جمعی 
قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان می شود روی دست 

گرفته است.
از  احتمالی شورشیان  با حمالت  مقابله  برای  بر عالوه 
 200 مسلح،  مرد   2500 حدود  کشور  این  افغانستان، 
و  جنگی  جیت  فروند   20 نظامی،  سنگین  جنگ افزار 
یک  برای  ترانسپورتی  هواپیمای  بال   30 و  بال  چرخ 
جوابی  نیرو ها،  این  است.  ساخته  آماده  نظامی  مانور 
نیرو ها  این  می باشد.  از سوی شورشیان  تهدیدها  برای 

مردم  از  زیادی  شمار  که  داد  نشان  واکنش ها  شدت 
صرفا با اتکا به تیتر گزارش، قضاوت کردند. آنان نه 
نخواندند،  بود،  آمده  تیتر  از  قبل  را که  باال  متن  تنها 
هیچ  به  را  گزارش  محتوای  می رود  احتمال  بلکه 
صورتی از نظر نگذرانده باشند. این سطحی نگری نه 
تنها در این مورد، بلکه در موارد متعدد دیگر نیز در 
کشور ما وجود دارد. ما به دالیل متعدد به واکنش های 
احساساتی متوسل می شویم و پیوسته اصل ماجرا ها را 
پشت گوش می کنیم و از آن به سادگی می گذریم. 
به همین خاطر هم است که در افغانستان بازار شایعه، 
اخبار و گزارش های دقیق و  از  بیشتر  توطیه و دروغ 
متوازن، داغ است. مکتب خوانده ما که خود در کابل 
در عقب میزش نشسته است و صحت و سالم تشریف 
دارد و می داند که قدرت یک زلزله هفت ریشتری تا 
چه حدی باالست، صرفا و صرفا با خواندن یک تیتر 
ساده وارخطا می شود. وقتی مطمین می شود که خبری 
از زلزله نیست، به جای این که حس خود را از وقوع 
و  دشنام گویی  به  دهد،  توضیح  حادثه ای  چنین  یک 
همین دست، شمار  از  می شود.  متوسل  نفرین پراگنی 
نیز  خبر اند،  و  روزنامه نگاری  کارشناس  که  دیگری 

به  گذشته  سپتامبر  ماه  در  اشرف غنی  زمانی که 
ریاست جمهوری رسید، تعهد سپرد تا روابط افغانستان 
را با تمام کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، 
به صورت  تقریبا  را  اما روابطش  بخشید.  بهبود خواهد 
کامل، روی پاکستان متمرکز ساخت و از چین، برای 
اولویت های  صدر  در  که  طالبان  با  صلح  گفتگو های 
همسایه  غنی  کرد.  دعوت  دارد،  قرار  کاری اش 
گرفته  نادیده  کشور  شمال  در  را  روسیه  قدرتمندش 
اقدام غیر منتظره،  اخیرا، کشور روسیه، در یک  است. 
ناتو  نیروهای  ترانزیتی  محموله های  که  کرد  اعالم 
دیمیتری  است.  کرده  متوقف  را  خاکش  طریق  از 
قبلی  قرار داد های  تمام  روسیه  نخست وزیر  مدودوف، 
انتقال سامان آالت نظامی از  با این کشور مبنی بر  ناتو 

طریق فضا و زمین را باطل اعالم کرده است. 
والیت های  در  طالبان  اخیر  پیشرفت های  و  تحرکات 
و جوزجان  فاریاب  بادغیس،  بدخشان، کندز،  شمالی 
تلقی  مرکزی  آسیای  کشور های  برای  هشداری 

واکنش های  کابل  در  شدید  زلزله  فرضی  خبر  نشر 
زیاد و متفاوتی در پی داشت. این واکنش ها به خوبی 
شدت  به  افغانستان  در  عامه  افکار  که  می دهد  نشان 
و  توهم  اسیر  جدی  به صورت  و  سطحی  احساساتی، 
آماده شکار شایعه و توطیه است. در این شکی نیست 
که نشر این خبر فرضی از جانب روزنامه ۸صبح که 
خود را در اطالع رسانی متوازن، دقیق و غیر جانبدارانه 
تشویش،  ایجاد  باعث  می توانست  می داند،  پیشرو 
اکثریت  سوگمندانه  اما  شود.  سوءتفاهم  و  نگرانی 
نشان  واکنش  گزارش  این  به  ارتباط  در  که  کسانی 
دادند، به اصل موضوع که این گزارش فرضی مدنظر 
داشت، نپرداختند و واکنش های خود را عمدتا صرف 

حاشیه های این بحث کردند. 
سحطی نگری

و در  در حالی که در صفحه رسمی  روزنامه ۸صبح 
شده  نوشته  واضح  به صورت  گزارش  این  تیتر  باالی 
است که » وارخطا نشوید. این یک خبر واقعی نیست. 
ترسیم کند که  را  نویسنده صرفا می خواهد وضعیتی 
بیفتد،  اتفاق  کابل  در  قدرتی  چنین  با  زلزله ای  اگر 
اما  این شهر چندمیلیونی در چه وضعی خواهد بود.« 

در حاشیه زلزله

قدرتی که نباید آن را نادیده گرفت
 برگردان : ضیا صادقروسیه

 منبع : الجزیره

 نویسنده : داکتر معصومه ترفه

 کاوه آهنگر
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طوری که همگان می دانند، برای اولین بار بخشی از این 
تفاهم نامه توسط رسانه ها به اطالع همگان رسانیده شد 
و آن هم طوری گفته شد که گویا بر اساس تفاهم نامه 
پاکستان  به  آموزش  غرض  ملی  امنیت  کارمندان 
خواهند رفت و یا توسط استخبارات پاکستان آموزش 
خواهند دید. هرگاه این مساله به صورت دقیق بررسی 
شود، به سادگی می توان ادعا کرد که اطالعات مزبور 
توسط ریاست امنیت ملی و برای محک زدن واکنش 
مردم، به صورت عمدی به رسانه ها داده شد. هم چنان 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  که  دارد  وجود  اطالعاتی 
افغانستان در صبح روز امضای تفاهم نامه یادشده، در 
جلسه روسای ادارات مختلف امنیت ملی، امضای این 
تفاهم نامه را به نفع افغانستان خوانده و از آن به نیکویی 

یاد کرده است.
کنفرانس  در  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  سخنگوی 
به  مستقیم  به صورت  خویش  ثور   28 مطبوعاتی 
افغانستان  رییس جمهوری  سفر  اولین  در  که  توافقاتی 
از  جمله  از  و  پرداخته  گرفته،  صورت  پاکستان  به 
تهدیدات  با  مقابله  هدف  به  اطالعاتی  همکاری 
که  می شود  یاد آور  منطقه  در  تروریستی  مشترک 
امضای تفاهم نامه استخباراتی را در همان راستا خوانده 
بخش ها  سایر  در  چون  که  می دارد  ابراز  هم چنان  و 
صلح(  گفتگو های  و  سیاسی  اقتصادی،  )نظامی، 
تفاهم نامه  حال  است،  گرفته  صورت  پیشرفت هایی 
از  را  امضا رسید. آنچه  به  استخبارات دو کشور  میان 
بیانات سخنگوی امنیت ملی می توان فهمید این است 
که ریاست امنیت ملی تا قبل از واکنش های جدی از 
جانب مقامات و چهره های شاخص افغانستان، امضای 
از  افغانستان  دست آورد های  راستای  در  را  تفاهم نامه 
قلمداد  پاکستان،  با  شده  ایجاد  تازه  مناسبات  درک 
محترم  سخنگوی  پرداخت.  دفاع  به  آن  از  و  کرده 

ریاست امنیت ملی در راستای دفاع از امضای تفاهم نامه 
سال های  در  که  کرد  ادعا  و  رفت  پیش  به  جایی  تا 
2006 و 2009 نیز همچو تفاهماتی بین ریاست امنیت 
وجود  پاکستان  نظامی  استخبارات  و  افغانستان  ملی 
پیشین  روسای  جانب  از  موضوع  این  که  است  داشته 

امنیت ملی افغانستان به شدت تکذیب شد.
در  ملی  وحدت  حکومت  دست آورد های  از  یکی 
متعدد  سفر هایی  پاکستان،  با  افغانستان  رابطه  راستای 
مقامات دو کشور به ویژه نظامیان پاکستان به افغانستان 
و  نظامی  مقامات  سفر های  اکثر  در  که  می باشد 
از  افغانی  مقامات  افغانستان،  به  پاکستان  استخباراتی 
اشتراک  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  رییس  جمله 
داشته و بدون شک ایشان در جریان همه اتفاقات میان 

دوکشور قرار دارند.
تا  اعالمیه،  صدور  الی  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
با  تفاهم نامه  امضای  راستای  در  چند گانه  موضع  حال 
استخبارات نظامی پاکستان داشته است. همان طور که 
در باال گفته شد، تفاهم نامه توسط ریاست امنیت ملی 
به امضا رسید، بعدا سخنگوی امنیت ملی در کنفرانس 
متعاقب آن  به دفاع و توجیه آن پرداخت،  مطبوعاتی 
عمومی  رییس  رضایت  عدم  از  اجتماعی  رسانه های 
پاکستان  با  تفاهم نامه  امضای  راستای  در  ملی  امنیت 
خبر دادند. دستبرد در متن تفاهم نامه، موضوع دیگری 
بود که به شکلی از اشکال پای ریاست امنیت ملی را 
از مساله بیرون می ساخت، و در نهایت صدور اعالمیه 
و ابطال تفاهم نامه. هرگاه مسایل مطرح شده در باال و 
با استخبارات  تفاهم نامه  به امضای  هم چنان واکنش ها 
و  درون حکومتی  زدوبند های  هم چنان  و  پاکستان 
برون حکومتی را در نظر گرفته و برای یک لحظه این 
پرسش را مطرح سازیم که آیا واقعا ممکن است که 
کاری به این بزرگی صورت بگیرد در حالی که نهادی 
بی خبر  از آن  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  بزرگی  به 
باشد و یا دور زده شود؟ در صورت درست بودن این 
فرضیه، آیا این خود مصداق مثل معروف عذر بد تر از 

گناه نخواهد بود؟ 
نظامی  استخبارات  با  تفاهم نامه  امضای  قبح  و  حسن 
گرفت  بررسی  به  درست  می شود  زمانی  را  پاکستان 
که  گیرد  قرار  دسترس  در  تفاهم نامه  کلیات  که 
مردم  کردن  دست به سر  و  پنهان کاری  چند دستگی، 
خاص  به طور  و  کل  در  افغانستان  حکومت  جانب  از 
ریاست امنیت ملی، دال بر قبح و زیان بار بودن امضای 

تفاهم نامه می تواند باشد.
ریاست امنیت ملی یگانه ارگانی در افغانستان است که 
با وجود داشتن سابقه بسیار بد در اذهان مردم، دارد به 
ماحصل  مساله  این  تبدیل می شود که  اعتباری  با  نهاد 
کار و تالش خستگی ناپذیر منسوبین این اداره در سیزده 
سال گذشته می باشد. بدون شک یکی از مکلفیت های 
ریاست امنیت ملی افغانستان نه تنها حفظ بلکه افزایش 
این اعتبار است. هرگاه اجراات ریاست امنیت ملی را 
در آخرین روز های زمامداری رییس جمهور کرزی و 
به  متاسفانه  بگیریم،  بررسی  به  ملی  حکومت وحدت 
مسایلی بر می خوریم که نقطه مقابل اعتبار و اطمینان 
با  تفاهم نامه  امضای  می باشد.  اداره  این  باالی  مردم 
همچو  از  مورد  آخرین  پاکستان  نظامی  استخبارات 
امنیت  ریاست  اعتبار  به  شدت  به  که  است  حرکاتی 
نفس  این که  از  گذشته  است.  رسانده  آسیب  ملی 
چه  پاکستان،  نظامی  استخبارات  با  تفاهم نامه  امضای 
قابل  افغانستان  مردم  عمومی  افکار  جانب  از  اندازه 
قبول است یا خیر، چنددستگی، ارایه اطالعات غلط به 
مردم، قهرمان سازی های بی مورد و برف بام خود را بر 
بام دیگران انداختن خطا های نابخشنودنی است که به 

هیچ عنوان نمی شود آن را کتمان یا توجیه کرد.
آنچه مسلم است این است که ریاست امنیت ملی، حاال 
در تفاهم با هر نهاد دیگری، تفاهم نامه را با استخبارات 
نظامی پاکستان به امضا رسانیده است و حال به جای 
اطمینان  ارایه  و  ابهام  رفع  موضوع،  به  دادن  وضاحت 
بار  تنها  نه  که  است  زده  کار هایی  به  دست  مردم،  به 
مسوولیت این اداره را کم نمی کند بلکه عذری است 
که ای کاش به جای آن، نفس گناه ارتکاب یافته بود.

 باال گرفتن مخالفت ها با امضای تفاهم نامه استخباراتی 
کار  آی اس آی،  و  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  بین 
ملی  امنیت  ریاست  باالخره  که  رساند  جایی  به  را 
باطل  اجرا و  تفاهم نامه را غیر قابل  این  اعالمیه ای  طی 
اعالم کند. رییس عمومی امنیت ملی پس از اشتراک 
در نشست کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی 
استخبارات  اداره  با  تفاهم نامه  امضای  ولسی جرگه، 
است.  دانسته  مرحله  پنج  به  منوط  را  پاکستان  نظامی 
بر اساس اعالمیه ریاست عمومی امنیت ملی، نهاد های 
مختلفی مانند، ریاست اجرایی، پارلمان، شورای امنیت 
و چند نهاد دیگری بایست برای همچو امضایی نظر و 
استخبارات  با  تفاهم  بیان ساده تر،  به  یا  و  داده  مشوره 
گام  در  بگذرد.  مزبور  نهاد های  فلتر  از  باید  پاکستان 
نخست باید دید که آیا امضای یک تفاهم نامه که از 
بار حقوقی و الزامی چندانی برخوردار نیست، مستلزم 
این همه شکلیات و فلتر کردن است یا خیر؟ پاسخ این 
پرسش منفی می باشد، زیرا به لحاظ حقوقی، از آن جایی 
که تفاهم نامه ها ضمانت اجرا و یا مویده در پی ندارند، 
نهاد،  چندین  عینک  زیر  از  آن  گذراندن  نیاز  آن  بنا 
منطقی ندارد. حال پرسش دیگری که مطرح می شود 
این است که چرا ریاست امنیت ملی افغانستان پس از 
این همه سر و صدا حاضر شد تا به پارلمان رفته و ضمن 
رد اجرایی شدن امضای تفاهم نامه، اجراات تخصصی 
و مسکلی خویش را مستلزم این همه شرایط بسازد. و 
شدت  به  را  انسان  ذهن  که  دیگری  پرسش  هم چنان 
از رد و  این است که چرا پس  مشغول خود می سازد 
یا اعالم ابطال این تفاهم نامه از جانب ریاست عمومی 
امنیت ملی، تا هنوز متن اصلی آن در دسترس همگان 
قرار نگرفت و  پارلمان  نمایندگان مردم در  یا حد اقل 
رییس عمومی امنیت ملی به صورت مخفی از پارلمان 

خارج شده و خبرنگاران را دست به سر کرد؟

در  که  کومور  جزایر  مجمع 
دارد،  موقعیت  افریقا  جنوب شرقی 
به عنوان یکی از بدترین کشور جهان 
آنقدر  کشور  این  در  شد.  شناخته 
که  کند  می  بیداد  تنگدستی  و  فقر 
وقتی طفل به دنیا می آید و مادرش 
برای طفل می گوید که در کومور 
به جهان آمده، طفل برای سه سال به 
حالت کما می رود. بعد از سه سال 
باز  را  چشمش  دوباره  طفل  وقتی 
می کند و می بیند که پدر و مادرش 
باهم ارتباط دارند، دوباره برای پنج 
سال به حالت کما می رود. وقتی در 
هشت سالگی طفل دوباره چشم به 
جهان می گشاید، پدرومادر این بار 
احتیاط می کنند و به طفل می گویند 
که او در سویس به دنیا آمده و از 
گرسنگی و فقر اصال خبری نیست. 
در ضمن پدر و مادر در مقابل طفل 
طوری رفتار می کنند انگار هم دیگر 
برای  طفل  بار  این  نمی شناسند.  را 
مدت طوالنی تر هشیار باقی می ماند. 
ملل،  سازمان  گزارش های  طبق 
اطفال جزایر کومور وقتی در هشت 
و  می شوند  بیرون  خانه  از  سالگی 
باز  نیستند،  سویس  در  که  می بینند 
از آنجا  اما  به حالت کما می روند. 
به شنیدن  بار کم کم  این  که طفل 
دو  فقط  می کند،  عادت  حقیقت 
با  هرچند  می ماند.  کما  در  ماه 
کما  به  زمان  طفل،  شدن  بزرگ 
این  اما  می شود؛  کوتاه تر  رفتن 
سند روم تا آخر عمر در شهروندان 
این  می ماند.  باقی  کومور  جزایر 
شهروندان  تا  گردیده  باعث  مرض 
رشد  ذهنی  لحاظ  از  کومور 
رفتار  در  و  باشند  نداشته  کافی 
برخورد  بی حوصلگی  با  اجتماعی 
بس  از  کومور  شهروندان  کنند. 
به  »سالم«  به جای  بی حوصله اند، 
می گویند.  »پدر لعنت«  هم دیگر 
کوموریان  که  معتقدند  دانشمندان 
به خاطر اشتباه تاریخی بشر به وجود 
که  است  مجبور  بشر  و  آمده اند 
در  را  جزیره  این  ساکنین  وجود 
روابط  در  و  کنند  تحمل  جهان 
روزمره با آنان با احتیاط رفتار کنند. 

جزایرکومور
بدترینکشورجهان

خیر محمد مصلح

آنچه را از بیانات سخنگوی امنیت ملی می توان فهمید این است 
که ریاست امنیت ملی تا قبل از واکنش های جدی از جانب مقامات 

و چهره های شاخص افغانستان، امضای تفاهم نامه را در راستای 
دست آورد های افغانستان از درک مناسبات تازه ایجاد شده با 

پاکستان، قلمداد کرده و از آن به دفاع پرداخت. سخنگوی محترم 
ریاست امنیت ملی در راستای دفاع از امضای تفاهم نامه تا جایی 

به پیش رفت و ادعا کرد که در سال های 2006 و 2009 نیز 
همچو تفاهماتی بین ریاست امنیت ملی افغانستان و استخبارات 

نظامی پاکستان وجود داشته است که این موضوع از جانب روسای 
ACKUپیشین امنیت ملی افغانستان به شدت تکذیب شد.
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فصل	داغ	فوتبال	اروپا	به	روزهای	پایانی	خود	نزدیک	
برتر	 لیگ	 شامل	 اروپا	 بزرگ	 لیگ	 چهار	 می	شود،	
و	 اسپانیا	 اللیگای	 آلمان،	 لیگای	 بوندس	 انگلیس،	
پنج	 میان	 از	 و	 رسید	 پایان	 خط	 به	 فرانسه	 الشمپیونه	
رقابت	های	سری	 از	 اروپا،	فقط	یک	هفته	 برتر	 لیگ	

آ	ایتالیا	باقی	مانده	است.
از	 بسیاری	 باور	 به	 که	 انگلیس	 فوتبال	 برتر	 لیگ	 در	
فوتبال	دوستان،	جذاب	ترین	لیگ	فوتبال	دنیا	است	
با	 چلسی	 فوتبال	 تیم	 نیز،	 آن	ها	 پرطرفدارترین	 البته	 و	
هفته	 	38 در	 صدرنشینی	 هفته	 	37 خیره	کننده	 رکورد	
کسب	86	امتیاز	به	مقام	قهرمانی	 برگزاری	رقابت	ها	با	

رسید.
دوم	 رده	های	 در	 هم	 آرسنال	 و	 منچسترسیتی	 تیم	های	
و	سوم	ایستادند	و	به	صورت	مستقیم	راهی	رقابت	های	
لیگ	قهرمانان	فصل	بعد	شدند،	منچستر	یونایتد	هم	
کسب	 کرد	و	به	دنبال	 به	پلی	آف	این	رقابت	ها	صعود	
چهارمین	سهمیه	انگلیس	در	فصل	بعد	این	مسابقات	

است.
لیگا،	 بوندس	 عادتی	 قهرمان	 مونیخ	 بایرن	 آلمان،	 در	
به	بیست	و	پنجمین	قهرمانی	تاریخ	خود	و	البته	سومین	
در	 	 گواردیوال تا	 کرد	 پیدا	 پیاپی	خود	دست	 قهرمانی	
کسب	یک	جام	 سال	دوم	حضورش	در	آلیانز	آره	نا	به	

کند. بسنده	
و	 آتلتیکو	 مادرید،	 رئال	 از	 باالتر	 بارسلونا	 اسپانیا	 در	
به	صورت	 نیز	 تیم	ها	 این	 و	 رسید	 قهرمانی	 به	 والنسیا	
لیگ	 در	 حضور	 جواز	 آف	 پلی	 و	 تیم(	 )دو	 مستقیم	

قهرمانان	فصل	بعد	را	به	دست	آوردند.
شاهد	 پیاپی،	 فصل	 سومین	 برای	 نیز	 فرانسه	 فوتبال	
پاریسن	 و	 بود	 ابراهیموویچ	 زالتان	 یاران	 قدرتنمایی	

ژرمن	به	قهرمانی	رسید.
هم	 را	 زیادی	 اشک	های	 اما	 اروپا	 فوتبال	 فصل	 این	
از	جدایی	اسطوره	های	 گرفته	 که	نشأت	 به	خود	دید	
بزرگی	از	تیم	های	شان	یا	همان	معشوقه	های	شان	بود	و	
که	به	عاشقان	این	بازیکنان	و	حتی	 البته	از	هوادارانی	

مربیان	تبدیل	شده	بودند.
به	 مربوط	 فصل	 این	 خداحافظی	 بزرگ	ترین	 شاید	
کاپیتان	افسانه	ای	بارسلونا	باشد،	ژاوی	ستاره	دوست	
داشتنی	این	تیم	پس	از	17	سال	از	معشوقه	اش،	بارسا	

آغاز	 بحرین	 در	 را	 خود	 تمرینات	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	
نمود.

در	این	اردوگاه	تمرینی	28	بازیکن	به	دعوت	سلوان	اسکلیزیچ	
برای	 و	 یافته	اند	 حضور	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	 سرمربی	
کشور	تمرینات	خود	را	سپری	می	کنند. مدت	چهار	روز	در	این	
عازم	 افغانستان	 فوتبال	 ملی	 تیم	 تمرینی	 اردوگاه	 این	 از	 بعد	
ئوس	می	شوند	و	روز	جمعه	ساعت	4:30	بعد	از	ظهر	بوقت	 ال

در	 آسیا	 مرکز	 زون	 قهرمانی	 مسابقات	 افغانستان	 ملی	 تیم	
ملی	 تیم	 کرد.	 آغاز	 شیرین	 پیروزی	 یک	 با	 را	 بنگله	دیش	
گروهی	موفق	 والیبال	افغانستان	در	اولین	بازی	خود	در	مرحله	
شد	تیم	ازبکستان	را	با	نتیجه	نزدیک	سه	بر	دو	شکست	دهد.
در	این	بازی	سخت	و	دشوار،	ست	های	اول،	چهارم	و	پنجم	
به	12  و	15	 به	21،	 به	22،	25	 نتایج،	25	 با	 افغانستان	 تیم	 را	
برد	و	تنها	در	ست	های	دوم	و	سوم	نتیجه	را	به	حریف	خود	

کرد. گذار	 ازبکستان	وا
کسب	رتبه	 تیم	والیبال	افغانستان	در	دومین	بازی	خود	و	برای	

گروه	یک	مقابل	تیم	ترکمنستان	قرار	می	گیرد. اولی	در	

کشور	در	جمنازیم	ریاست	 کارته	قهرمانی	 رقابت	های	آشی	هارا	
کرد. تربیت	بدنی	و	ورزش	ادامه	پیدا	

کاراته	کاران	 بهترین	 انتخاب	 هدف	 با	 که	 رقابت	ها	 این	 در	
برای	حضور	در	تیم	ملی	دایر	شده	است،	ورزشکاران	15	والیت	

به	دنبال	به	دست	آوردن	جواز	حضور	در	تیم	ملی	هستند.
کاراته	کار	حاضر	در	این	رقابت	ها	در	8	وزن	و	در	رده	های	 	523

گلدن	استیت	رفته	رفته	خودش	را	به	عنوان	بهترین	 فوق	ستاره	
سه	امتیازی	زن	تاریخ	تثبیت	می	کند.

از	اینکه	رکورد	بیشترین	سه	امتیازی	تاریخ	 کری	بعد	 استفن	
کرد،	در	 »NBA«	در	یک	فصل	عادی	را	دو	سال	متوالی	بهتر	

مرحله	پلی	آف	یک	رکورد	دیگر	تاریخ	را	شکست.
تیمش	در	دیدار	 پیروزی	 گلدن	استیت	در	جریان	 گارد	راس	
کتس	به	رکورد	 کنفرانس	غرب	مقابل	هیوستون	را سوم	فاینل	
59	پرتاب	سه	امتیازی	موفق	در	یک	فصل	پلی	آف	رسید	و	از	

گذشت. رکورد	58	پرتاب	موفق	رجی	میلر	افسانه	ای	
فوروارد	اسطوره	ای	ایندیانا	پیسرز	فصل	01-2000	در	22	بازی	
این	 هنوز	 کری	 بود.	 کرده	 ثبت	 را	 رکورد	 این	 پلی	آف	 مرحله	

به	 فوتبالی	 انتقاالت	 و	 نقل	 و	در	فصل	داغ	 جدا	شده	
سرزمین	داغ	قطر	و	تیم	السد	خواهد	پیوست.

کسب	 ژاوی	در	طول	سال	های	حضورش	در	بارسا	به	
در	 و	 کرد	 پیدا	 دست	 تیم	 این	 با	 قهرمانی	 عنوان	 	23
کلکسیون	بزرگ	دو	جام	جهانی	و	یک	جام	 کنار	این	
کارنامه	پربار	این	 ملت	های	اروپا	را	هم	قرار	بدهید	تا	به	

ستاره	پی	ببرید.
ارایه	 که	 فوتبالی	 فرد	 به	 منحصر	 سبک	 به	دلیل	 وی	
و	 »مهندس«	 »نابغه«،	 چون	 هم	 القابی	 با	 می	کند	
»استاد«	در	میان	فوتبالی	های	جهان	شناخته	می	شود.

این	 از	 که	 بودند	 بزرگی	 بازیکنان	 هم	 انگلیس	 در	
بدون	 آن	ها	 بزرگ	ترین	 رفتند.	 تیم	های	شان	 و	 لیگ	
تمام	 که	 لیورپول	 کاپیتان	 بود،	 جرارد	 استیون	 شک،	
کرد	و	در	طول	 دوران	فوتبالی	اش	را	در	این	تیم	سپری	
کسب	لیگ	برتر	 گرچه	موفق	به	 سال	های	بی	شمارش،	ا
انگلیس	نشد،	اما	جام	قهرمانی	لیگ	قهرمانان	اروپا	را	

باالی	سر	برد.
این	ستاره	در	504	بازی	برای	لیورپول	موفق	به	زدن	12 
کسی	 گاال گول	شد	و	در	تابستان	جاری	به	لس	آنجلس	

امریکا	می	پیوندد.
که	علی	رغم	 بود	 انگلیسی	 بزرگ	 لمپارد	دیگر	 فرانک	
اما	 به	عنوان	اسطوره	چلسی	محسوب	می	شود،	 این	که	
سیتی	 منچستر	 در	 قرضی	 به	صورت	 جاری	 فصل	 در	
خواهد	 امریکا	 به	 جرارد	 مانند	 به	 تابستان	 و	 زد	 توپ	

رفت	و	در	تیم	نیویارک	سیتی	توپ	خواهد	زد.
دیگر	 هم	 عاجی	 ساحل	 نامدار	 مهاجم	 دروگبا	 دیدیه	
که	 کرد.	وی	 که	با	هواداران	تیمش	وداع	 ستاره	ای	بود	
به	یکی	از	محبوب	ترین	بازیکنان	تاریخ	چلسی	تبدیل	
گول	 شده	است،	در	دو	دوره	حضورش	در	این	تیم	164	
گول	تنها	قهرمانی	تاریخ	چلسی	 به	ثمر	رساند	و	زننده	

در	اروپا	هم	بود.
تیمش	 هوادارن	 با	 جاری	 فصل	 در	 که	 مردی	 دیگر	
 47 مربی	 کلوب	 یورگن	 بود.	 مربی	 یک	 کرد،	 وداع	
ترک	 را	 تیم	 این	 سال	 هفت	 از	 پس	 دورتموند	 ساله	
کاریزماتیک	و	سطح	و	 به	دلیل	شخصیت	 البته	 و	 کرد	
کرده،	تیم	های	 که	ارایه	 شیوه	منحصر	به	فرد	مربی	گری	
زیادی	را	خواهان	خود	می	بینید	از	آلمان	تا	انگلیس	و	

اسپانیا،	همه	او	را	می	خواهند.

ئوس	می	رود.	 کابل	به	مصاف	تیم	ملی	ال
کسب	آمادگی	برای	حضور	 تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	در	حال	
ئوس	 در	رقابت	های	مقدماتی	جام	جهانی،	بعد	از	دیدار	با	ال

به	مصاف	تیم	ملی	بنگله	دیش	خواهد	رفت.
گروهی	مقدماتی	جام	جهانی	 اولین	دیدار	تیم	ملی	در	مرحله	
سوریه	 مقابل	 در	 ایران	 مشهد	 شهر	 در	 جون	 	11 روسیه،	 	2018

برگزار	خواهد	شد.

رقابت	 به	 هم	 با	 بزرگ	ساالن	 و	 جوانان	 نوجوانان،	 سنی	
می	پردازند.

موفق	شده	است	 گذشته	 افغانستان	در	طول	سال	های	 کاراته	
بین	المللی	 رقابت	های	 از	 را	 متعددی	 قهرمانی	 عناوین	 که	
کشور	بنماید	و	به	یکی	از	رشته	های	پرطرفدار	در	میان	 نصیب	

جوانان	و	نوجوانان	تبدیل	شده	است.

فرصت	را	دارد	تا	رکورد	خود	را	بهبود	بخشد.

فصل وداع اسطوره ها با معشوقه ها

آغاز تمرینات تیم ملی در بحرین

وزی والیبال افغانستان بر ازبکستان  پیر

کاراته ادامه رقابت های 

 »NBA« کری و ثبت یک رکورد دیگر در استفن 
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زه نداشتند  وهای عراقی در رمادی میل به مبار کارتر: نیر

رییس جمهور پولند شکست در انتخابات را پذیرفت

تغییر صحنه سیاسی اسپانیا پس از انتخابات محلی

گور پناهجویان در شمال مالزیا  کشف 139 

فرمانده سپاه ایران: 
جز ایران هیچ کس قدرت مقابله با داعش را ندارد 

کرد  حسن نصراهلل لبنانی ها را به نبرد علیه داعش دعوت 

با	 گفتگویی	 در	 متحده،	 ایاالت	 دفاع	 وزیر	 کارتر،	 اشتون	
با	 عراقی	 نیروهای	 که	 است	 گفته	 سی	ان	ان،	 خبری	 شبکه	
وجود	آنکه	شمارشان	در	رمادی	بیشتر	از	افراد	داعش	بوده،	

اما	اراده	خود	را	به	نبرد	و	دفاع	از	دست	دادند.
به	»حکومت	اسالمی«	یک	هفته	 گروه	موسوم	 شبه	نظامیان	
والیت	 بزرگ	ترین	 »انبار«،	 مرکز	 رمادی،	 شهر	 کنترول	 پیش	

عراق	را	از	دست	دادند.
بیان	 حالی	 در	 کارتر	 آقای	 گفته	های	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	

کوموروسکی	رییس	جمهوری	پولند	شکست	در	مقابل	 برانیسال	
آندری	دودا	رقیب	محافظه	کارش	را	پذیرفته	است.

کشور	 این	 جمهوری	 ریاست	 انتخابات	 آرای	 شمارش	 نتایج	
که	آندری	دودا	موفق	شده	است	۵۳	درصد	آرا	در	 نشان	می	دهد	
انتخابات	پولند	را	به	دست	آورد	و	فقط	۴۷	درصد	آرا	به	آقای	

کوموروسکی	رسیده	است.
کوموروسکی	در	مرحله	اول	انتخابات	موفق	تر	بود	اما	در	 برونیسال	
کند. مرحله	دوم	نتوانست	نیمی	از	آرای	پولندی	ها	را	از	آن	خود	

فرمانده	 اما	 دارد	 محدودی	 قدرت	 جمهوری	 رییس	 پولند،	 در	
کند. کل	نیروهای	مسلح	است	و	می	تواند	قوانین	را	وتو	

روز	 در	 انتخابیه	 حوزه	های	 از	 یکی	 در	 زن	 یک	 مرگ	 از	 پس	
یکشنبه،	اعالم	نتایج	آرا	به	تاخیر	افتاد.

نتیجه	رسمی	این	انتخابات	اما	روز	دوشنبه	اعالم	شد.
کوموروسکی	در	جمع	حامیانش	خطاب	به	رای	دهندگان	 آقای	
که	»من	به	رای	شما	احترام	می	گذارم	و	برای	رقیبم	 گفت	 پولندی	

دوران	ریاست	جمهوری	موفقی	را	آرزو	می	کنم.«

پاپلو	ایگلسیاس،	رهبر	جنبش	پودموس،	جنبش	مخالف	
نتیجه	 که	 می	گوید	 اسپانیا،	 ریاضتی	 سیاست	های	
کشور	 این	 در	 یکشنبه	 روز	 منطقه	ای	 و	 محلی	 انتخابات	

نشان	دهنده	تغییر	صحنه	سنتی	سیاست	اسپانیاست.
سیودادانوس	 حزب	 و	 می	توانیم(	 )ما	 پودموس	 جنبش	
در	 است	 دولت	 سیاست	های	 به	 معترض	 که	یک	حزب	
دست	 چشم	گیری	 موفقیتی	 به	 یک	شنبه	 روز	 انتخابات	

یافتند.
پارلمان	 سراسری	 انتخابات	 برای	 آزمونی	 انتخابات	 این	

که	قرار	است	در	ماه	نوامبر	برگزار	شود. محسوب	می	شود	

گور	و	۲۸	اردوگاه	قاچاق	 پولیس	مالزیا،	از	پیدا	شدن	۱۳۹	
کشور،	در	نزدیکی	 انسان،	در	مناطق	دورافتاده	شمالی	آن	

مرز	با	تایلند	خبر	داده	است.
مالزیا،	 پولیس	 رییس	 ابوبکر	 خالد	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
گفته	هنوز	مشخص	نیست	در	آنچه	 دوشنبه	به	خبرنگاران	
گور	های	دست	جمعی	ست،	تا	چه	 که	 پولیس	مظنون	است	

اندازه	جسد	وجود	دارد.
تنها	 مالزیا،	 پولیس	 ارشد	 مقام	 این	 گفته	های	 تازه	ترین	
کشور	از	پیدا	شدن	 که	دولت	آن	 یک	روز	پس	از	آن	است	

گورهای	دست	جمعی	خبر	داده	بود. اردوگاه	ها	و	
که	 اردوگاه	هایی	 اندازه	 اساس	 بر	 ابوبکر،	 خالد	 گفته	 به	
که	در	مجموع	صدها	نفر	را	 گمان	برد	 یافت	شده،	می	توان	

در	خود	جای	می	دادند.
در	بزرگ	ترین	این	اردوگاه	ها	تا	۳۰۰	نفر	و	در	مابقی	بین	۱۰۰	تا	

200نفر	زندگی	می	کردند.
مساله	 مورد	 در	 گزارش	ها	 و	 اخبار	 گذشته،	 هفته	های	 طی	
که	در	تالش	هستند	خود	را	 پناهجویان	عمدتا	قایق	نشین	
برسانند،	در	 تایلند	 یا	 اندونزیا	 مالزیا،	 کشورهایی	مانند	 به	

کرده	است. رسانه	های	بین	المللی	بازتاب	پیدا	

فرمانده	نیروی	قدس	سپاه	پاسداران	ایران	ضمن	استفاده	
مقابله	 منطقه«،	 »اتفاقات	 برای	 مذهبی«	 »بحران	 تعبیر	 از	
گفت	 گروه	داعش	را	»عین	منافع	ملت«	ایران	دانست	و	 با	
گروه	را	ندارد. که	»جز	ایران«	هیچ	کس	قدرت	مقابله	با	این	
قاسم	 ایسنا،	 خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
مذهبی«	 بحران	 »یک	 را	 منطقه«	 »اتفاقات	 سلیمانی	
سابقه	 اسالم	 تاریخ	 طول	 »در	 او	 گفته	 به	 که	 خوانده	

نداشته	است.«
کرد:	»داعش	یک	طاعون	و	یک	بالی	بزرگ	در	 کید	 وی	تا
جهان	است...	پس	برای	سالمتی	ملت	باید	مرزهای	خود	
کنیم	تا	این	 کمک	 کشور	همسایه	خود	 کنیم	و	به	 را	قرنطینه	

کشورمان	سرایت	نکند.« سرطان	به	
گروه	 با	 مقابله	 ایران	 پاسداران	 نیروی	قدس	سپاه	 فرمانده	
ایران«	 ملت	 منافع	 »عین	 و	 بزرگ«	 »عمل	 یک	 را	 داعش	
گاه	نکند	 کسی	مردم	را	از	این	خطر	آ گر	 دانست	و	افزود:	»ا

در	مصیبت	آینده	شریک	خواهد	شد.«
سلیمانی	 آقای	 تسنیم،	 خبرگزاری	 گزارش	 به	 هم	چنین	
گروه	داعش	 ک«	 که	در	تقابل	با	»پدیده	خطرنا کرد	 کید	 تا

یک	 طی	 لبنان،	 حزب	اهلل	 دبیرکل	 نصراهلل،	 حسن	
در	 خود	 نیروهای	 حضور	 بار	 نخستین	 برای	 سخنرانی	
منطقه	 در	 همه	 از	 و	 کرد	 تایید	 را	 سوریه	 مختلف	 نقاط	
گروه	حکومت	اسالمی	)داعش	سابق(	 نیز	خواست	تا	با	

کنند. مبارزه	
گزارش	خبرگزاری	فرانسه،	حسن	 به	نقل	از	رادیو	فردا	و	به	
گروهی	از	 که	در	یک	پیام	تلویزیونی	خطاب	به	 نصراهلل	
مخاطبانش	در	جنوب	لبنان	سخن	می	گفت	در	ارتباط	با	
که	»امروز	با	خطری	روبه	رو	هستیم	 داعش	اظهار	داشت	
که	خود	انسانیت	را	 که	در	تاریخ	بی	سابقه	است،	خطری	

نشانه	رفته	است.«
گفت:	»این	تهدید	علیه	مقاومت	در	لبنان	 وی	در	ادامه	
یا	 عراق	 دولت	 و	 سوریه	 رژیم	 علیه	 یا	 فرقه	 علیه	یک	 یا	
گروه	در	یمن	نیست،	این	تهدیدی	است	علیه	همه.	 یک	

کند.« هیچ	کس	نباید	سر	خود	را	در	شن	فرو	
منطقه	 و	 لبنان	 در	 همه	 از	 »ما	 افزود:	 حزب	اهلل	 دبیرکل	

گذشته	 هفته	های	 طی	 گزارش	ها،	 تازه	ترین	 بر	 بنا	 که	 شده	
کنترول	پوسته	های	مرزی	با	سوریه	را	 نیروهای	امنیتی	عراق،	
اداره	 ارشد	 مقام	 یک	 گفته	 به	 آنچه	 داده	اند.	 از	دست	 نیز	
آنها«	 نظامی	 حمایت	 »عدم	 پی	 در	 انبار	 والیت	 مرزبانی	

گرفته	است. صورت	
افزوده	است	»آنچه	رخ	 گفتگوی	خود	 امریکا	در	 وزیر	دفاع	
از	 مبارزه	 به	 تمایلی	 عراقی	 نیروهای	 که	 است	 این	 داده،	
کم	تر	نبوده	است	و	از	شمار	 خود	نشان	نداده	اند.	شمار	آنها	
نیروهای	مقابل	به	مراتب	بیشتر	هم	بوده	است	و	آنها	نبرد	را	

کرده	و	از	منطقه	عقب	نشسته	اند.« رها	
گفته	 کنم	بیشتر	ما،	 کارتر	افزوده	است:	»به	من	و	فکر	 اشتون	
که	با	تمایل	عراقی	ها	برای	جنگیدن	با	"دولت	اسالمی	 شده	

عراق	و	شام"،	و	دفاع	آن	ها	از	خود،	مشکل	داریم.«
دادن	 و	 آموزش	 امریکا،	 دولت	 ارشد	 مقام	 این	 گفته	 به	
کافی	 تجهیزات	به	ارتش	عراق،	برای	موثر	افتادن،	به	روحیه	
و	 بدهیم	 تجهیزات	 و	 آموزش	 آنها	 به	 »می	توانیم	 دارد؛	 نیاز	
بدیهی	ست،	نمی	توانیم	به	آنها	اراده	برای	جنگیدن	بدهیم.«
مقام	های	 کنش	 وا با	 انتشار	 از	 پس	 ساعاتی	 سخنان	 این	

عراقی	روبه	رو	شده		است.

دودا	 آندری	 پیروزی	 کشور،	 این	 پارلمانی	 انتخابات	 آستانه	 در	
آقای	 متحد	 و	 پولند	 وزیر	 نخست	 کوپاچ،	 اوا	 برای	 هشداری	

کوموروسکی	هم	محسوب	می	شود.
است	 عالی	 دودا	 آقای	 برای	 نتیجه	 این	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
که	رییس	جمهوری	محبوبی	بوده،	 کوموروسکی	 چون	برخالف	

کم	تر	شناخته	شده	است. او	سیاستمداری	
با	 توانست	 جمهوری	اش	 ریاست	 دوران	 در	 کوموروسکی	 آقای	

وجود	بحران	ها،	باعث	رشد	اقتصادی	پولند	شود.
با	این	حال	برخی	از	اقداماتش	از	قبیل	افزایش	سن	بازنشستگی	

کرد. کم	 و	عمل	نکردن	به	برخی	وعده	هایش	از	محبوبیتش	
پولند	آرام	آرام	به	استانداردهای	زندگی	در	اروپای	غربی	نزدیک	
می	شود	اما	هنوز	تعداد	جوان	های	بیکارش	زیادند	و	میزان	درآمد	

کشورهایی	مثل	بریتانیا	و	آلمان	باالتر	از	پولند	است. در	
کشور	بهره	مند	 بسیاری	از	پولندی	ها	از	مزایای	رشد	اقتصادی	این	

نشده	اند	و	در	نتیجه	رای	شان	به	آقای	دودا	رسید.


کم	اسپانیاست	 که	در	حال	حاضر	حزب	حا حزب	مردم	
کرسی	های	زیادی	را	از	دست	داده	است.

در	 اسپانیایی	 دهندگان	 رای	 که	 است	 این	 عمومی	 تلقی	
سیاست	های	 از	 را	 خود	 رضایت	 عدم	 محلی	 انتخابات	

اقتصادی	حزب	مردم	نشان	داده	اند.
مناطقی	 از	 بسیاری	 محلی	 شوراهای	 در	 مردم	 حزب	
پایتخت	 در	 جمله	 از	 می	شد،	 محسوب	 پایگاهش	 که	

کثریت	را	از	دست	داده	است. )مادرید(	ا
چپ	 گروه	های	 و	 احزاب	 ایتالف	 هم	 بارسلون	 شهر	 در	

کثریت	را	به	دست	آورده	است. ا

کردن	 پس	از	آنکه	دولت	های	مالزیا	و	اندونزیا،	اقدام	به	دور	
درخواست	 پی	 در	 کردند،	 پناهجویان	 حامل	 قایق	های	
کردند	 اعالم	 کارتا،	 جا و	 کواالالمپور	 متحد،	 ملل	 سازمان	

قایق	ها	را	پس	نخواهند	فرستاد.
کشورها	در	پس	فرستادن	قایق	ها،	با	انتقادهای	 اقدام	این	
حقوق	 و	 بشر	 حقوق	 مدافع	 سازمان	های	 و	 جهانی	

پناهجویان	روبه	رو	است.
به	 است	 آماده	 کرده	 اعالم	 نیز	 میانمار	 دولت	 تازگی	 به	
کند. پناهجویان	قایق	سوار،	»کمک	های	انسان	دوستانه«	ارایه	

»کسی	جز	جمهوری	اسالمی	وجود	ندارد.«
حال	 عین	 در	 ایران	 پاسداران	 سپاه	 قدس	 نیروی	 فرمانده	
ک«	عراق	ندارد	و	 کشور	نیاز	به	»نفت	و	خا که	این	 که	 گفته	
گفته	او	»ظلم	علیه	آنها	روا	داشته	 که	به	 کشورهایی	 به	همه	

کمک	می	کند. شده«	

این	 با	 و	 گرفته	 عهده	 به	 مسوولیت	 که	 می	کنیم	 دعوت	
تهدید	رو	در	رو	شوند	و	سکوت	و	تردید	و	بی	طرفی	خود	

کنار	بگذارند.« را	
اسد	 بشار	 رژیم	 علیه	 	۲۰۱۱ مارچ	 در	 شورش	 آغاز	 زمان	 از	
رژیم	 از	 که	 بوده	 نیروهایی	 از	 لبنان	 در	سوریه،	حزب	اهلل	
کرده	و	این	حمایت	تنش	هایی	را	در	جامعه	 اسد	حمایت	
سنی	مذهب	 اهالی	 از	 بسیاری	 زیرا	 برانگیخته	 نیز	 لبنان	

لبنان	خواستار	برکناری	حکومت	بشار	اسد	هستند.
که	انتخاب	 گفت	 حسن	نصراهلل	اما	در	ادامه	سخنانش	
که	حکومت	اسالمی	 در	سوریه	هم	اینک	بین	این	است	
قدرت	 به	 القاعده	 به	 وابسته	 النصره	 جبهه	 و	 )داعش(	

کار	بماند. برسند	یا	این	که	رژیم	اسد	بر	سر	
دبیرکل	حزب	اهلل	در	عین	حال	از	شیوه	اقدام	ایتالف	به	
که	با	وجود	 گفت	 کرده	 رهبری	امریکا	علیه	داعش	انتقاد	
داعش	 افراد	 داعش،	 علیه	 ایتالف	 این	 هوایی	 حمالت	

هم	چنان	آزادانه	رفت	وآمد	دارند.
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