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حكومت در واكنش به گزارش ساالنه سازمان ملل
در صورتى كه از سوى نيروهاى امنيتى به افراد ملكى صدمه رسيده باشد اقدامات قضايى در خصوص 

شان انجام مى شود
حكومت در واكنش به گزارش يوناما مبنى بر 20 درصد تلفات افراد ملكى توسط نيروهاى امنيتى 
كشور، گفت كه چنانچه در نتيجه عملكرد نيروهاى امنيتى و دفاعى كشور به افراد ملكى صدمه برسد، 

اقدامات قضايى و ادارى را در خصوص شان انجام مى دهد.
به گزارش آوا، دولت جمهورى اسالمى افغانستان گزارش ساليانة دفتر معاونت سازمان  ملل متحد در 
افغانستان  (يوناما) را كه تحت عنوان «حفاظت افراد ملكى در جنگ هاى مسلحانه» انتشار يافته، مطالعه 

كرده است.
در اطالعيه آمده است كه دولت جمهورى اسالمى افغانستان در انجام عمليات هاى خود، حفاظت از 
جان و مال مردم ملكى را از جمله اهداف اساسى و اولية خود دانسته، در صورتى  كه در نتيجه عمل كرد 
نيروهاى امنيتى و دفاعى كشور به افراد ملكى صدمه برسد، ...             ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

ترامپ  دولت  شد  مى  بينى  پيش  چنانچه 
هاى  برنامه  اجراى  و  ها  سياست  اعمال  در 
خويش از آزادى عمل افسارگسيخته و صد 
موضوع  اين  و  نيست  برخوردار  صدى  در 
چنانچه جهان شاهد است در نخستين فرمان 
رياستى آقاى دونالد ترامپ رخ مى نمايد و 
چالش  به  را  او  دولت  صالحيت  و  قدرت 

مى كشد. 
اولين  در  ترامپ  آقاى  خبرها،  اساس  بر 
مسلمان  كشور  هفت  خويش  رياستى  اقدام 
فرمانى  در  و  دهد  مى  قرار  حمله  مورد  را 
كشورهاى  اتباع  براى  ويزا  صدور  عجيب 
و  سوماليا  سوريه،  يمن،  ليبيا،  عراق،  ايران، 

سودان را به حال تعليق در مياورد. 
آنكه  بر  عالوه  ترامپ  دولت  اقدام  اين 
هاى  سرزنش  و  انتقادها  با  جهان  سطح  در 
فراوانى از هر سمت و سو مواجه مى شود، 
بدون  نيز  امريكا  متحده  اياالت  داخل  در 
هاى  اعتراض  بر  عالوه  و  ماند  نمى  پاسخ 
گسترده مردمى در چند ايالت، دادگاه فدرال 
آقاى  رياستى  حكم  برابر  در  نيز  كشور  اين 
فرمان  موقت  گونه  به  و  ايستد  مى  ترامپ 
ضد مهاجرتى دولت ترامپ را لغو مى كند. 

يك  متهورانه  اقدام  اين  رسد  مى  نظر  به 
دولت  و  ترامپ  واشنگتن،  در  فدرال  قاضى 
او را به شدت عصبانى كرده است؛ چرا كه 
به  تازه  جمهور  رئيس  ناحيه  از  فرمان  يك 
تطبيق  مرحله  به  هنوز  رسيده،  سفيد  كاخ 
ديگر  حكمى  جانب  از  كه  نرسيده  اجرا  و 
در  دادگاهى  از  قاضى  يك  بوسيله  آنهم  و 
آورده  در  تعليق  حال  در  و  نقض  واشنگتن 
مى شود و اين براى ترامپى كه آمده است تا 
گرد و خاكهاى بسيارى بپا كند و به بحرانها 
و چالشهاى بزرگى در سطح داخل و خارج 
و  باور  از  دور  و  سخت  بسى  بزند،  دامن 

تحمل به نظر مى رسد...
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اكرم خپلواك؛ نماينده ويژه رئيس جمهور 
شدن  عملى  كه  مى گويد  سياسى  امور  در 
حزب  با  صلح  توافقنامه  مرحله  به  مرحله 
موفقيت  بيانگر  حكمتيار  گلبدين  اسالمى 
ديگر  و  است  بين االفغانى»  صلح  «مذاكرات 
گروه هاى مخالف مسلح دولت نيز مى توانند 
صلح  روند  به  دولت  با  مذاكره  طريق  از 

بپيوندند.
آقاى خپلواك در پى تصميم شوراى امنيت 
سازمان ملل براى حذف نام گلبدين حكمتيار 
از فهرست تحريم هاى اين سازمان، گفت كه 
تالش هاى ديپلماتيك دولت، اعضاى دايم و 
غير دايم شوراى امنيت را متقاعد ساخت تا 
نام آقاى حكمتيار از اين فهرست حذف شود.
آقاى خپلواك افزود كه دولت «تمام تدابير 
بازگشت  و  امنيت  «تامين  براى  را  الزم» 
دست  در  اسالمى  حزب  رهبر  آبرومندانه» 
دارد و كميته هاى مختلف مشغول عملى سازى 
مواد توافقنامه صلح با آقاى حكمتيار هستند.

آزادى  روى  كل،  دادستانى  كه  گفت  او 
زندانيان حزب اسالمى كار دارد و در بخش 
نظامى نيز كميته ديگرى مشغول تثبيت افراد 
به  آنها  بازگرداندن  و  اسالمى  حزب  مسلح 
«زندگى عادى» است و آنها «براساس اصول 
نيروهاى مسلح افغانستان» در چارچوب اين 

نيروها جذب خواهند شد.
شدن  برداشته  كه  گويند  مى  كارشناسان 
گلبدين  عليه  المللى  بين  هاى  تحريم 
ترديد  بى  اسالمى،  حزب  رهبر  حكمتيار؛ 
آخرين مانع از مسير موفقيت توافقنامه صلح 
و  دارد  برمى  ميان  از  را  حكومت  و  او  ميان 
دولت  نمايندگان  با  حق  شايد  منظر،  اين  از 
موفقيت  دستاوردى  را  رويداد  اين  كه  باشند 
اين  اما  آورند؛  حساب  به  روند  اين  در  آميز 
باقى است كه  پرسش كماكان به قوت خود 
حزب  با  صلح  توافق  در  دولت  موفقيت  آيا 

اسالمى به رهبرى گلبدين حكمتيار، ...
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دوگانگى در سياست مهاجرتى 
اياالت متحده امريكا!

تجربه حزب اسالمى و چشم انداز 
آينده صلح
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داعش در افغانستان ، عراق و سوريه موضع تدافعى گرفته است!
گزارش تازه سازمان ملل متحد:

در صفحه در صفحه 22

دولت  دفاع  وزير  ماتيس؛  جيمز 
ترامپ گفته است براى مقابله با ايران 
نيروهاى  حضور  افزايش  به  نيازى 

امريكايى در خاورميانه نمى بيند.
آن  از  پس  روز  يك  نظر  اظهار  اين 
صورت گرفت كه امريكا چند شخص 
تحريم  را  ايرانى  غير  و  ايرانى  نهاد  و 

كرد.
امريكا  اقدام  اين  واكنش،  در  ايران 
را «ناسازگار با تعهدات اياالت متحده 
و نيز مغاير روح و متن قطعنامه 2231 
است  گفته  و  خوانده  امنيت»  شوراى 

كه اقدام متقابل انجام خواهد داد.
را  ايران  امريكا،  دفاع  وزير 
دنيا  در  تروريزم»  حامى  «بزرگ ترين 
خوانده؛ اما در عين حال تاكيد كرده كه 
نيروهاى  شمار  حاضر  حال  در  امريكا 
خود در خاورميانه را افزايش نمى دهد.

خبرگزارى  به  امريكايى  مقام هاى 
تحريم ها  اين  كه  گفته اند  فرانسه 
در  امريكا  تعهدات  نقض  معناى  به 

چارچوب برجام نيست.
بالستيك  موشك  آزمايش  از  پس 
مدعى  ترامپ  دونالد  دولت  ايران،  در 
شد كه به ايران «اخطار رسمى» داده و 
ترامپ در توييتى گفته است كه «ايران 

دارد با آتش بازى مى كند.»
گويند  مى  منطقه  مسايل  تحليلگران 
امريكا،  جديد  دولت  اقدامات  اين  كه 
شدن  گرفته  سر  از  معناى  به  آشكارا 
سياست معمول منسوب به نو محافظه 
خواه  جمهورى  حزب  افراطى  كاران 
اكثر  حد  بنياد  بر  كه  است  امريكا  در 
ايجاد  و  متخاصم  كشورهاى  با  تنش 
موجى از نفرت و نفاق به منظور آماده 
تنش  و  طلبى  جنگ  براى  فضا  سازى 

آفرينى بيشتر مى باشد.
سو  اين  به  ديرباز  از  سياست  اين 

حزب  راديكال  رهبران  كار  دستور  در 
و  داشته  قرار  امريكا  خواه  جمهورى 
همين  از  ترديد  بى  نيز  ترامپ  دونالد 
خواهد  پيروى  ديرينه،  منش  و  مشى 

كرد.
در اين ميان به باور صاحب نظران، 
دونالد ترامپ در حالى تالش مى كند 
جمهورى  آفرينى  تنش  سياست  تا 
از  كه  كشورهايى  عليه  بر  خواهان 
عرصه  در  سفيد  كاخ  رويكردهاى 
نمى  تبعيت  المللى  بين  مديريت 
به  او  كه  كند  اعاده  و  احيا  را  كنند 
بنيادين  و  عميق  تغيير  متوجه  درستى 
سياسى  مناسبات  قدرت،  معادالت 
بزرگ  هاى  قدرت  راهبردى  منافع  و 
اى  منطقه  و  المللى  بين  كوچك  و 
كه  داند  نمى  و  نشده  ميانه  خاور  در 
و  سوريه  در  وضعيت  تغيير  دنبال  به 
و  عراق  در  جارى  رويدادهاى  مصر، 
و  يمن  جنگ  شدن  طوالنى  همچنين 
آغاز ناآرامى هاى رو به افزايش جارى 
در بحرين و ساير سرزمين هاى عربى 
موقعيت  ميانه،  خاور  در  اسالمى  و 
امريكا و رژيم هاى غير مشروع سنتى 
منطقه،  اين  در  امريكا  نشانده  دست 
گشته  پذير  آسيب  و  متزلزل  شدت  به 
گسترده  و  مستقيم  ورود  با  و  است 
روسيه به عنوان يك ابرقدرت نوظهور 
سوريه،  سياسى  و  نظامى  معادالت  به 
راهبردى  و  نزديك  رابطه  به  توجه  با 
به  ديگر  تهران،  و  مسكو  ميان  جارى 
مستقل  هاى  ملت  توان  نمى  آسانى 
يا  تحريم  تهديد،  ارعاب،  مسير  از  را 
دامن زدن بيشتر به تنش و تخاصم، به 
تسليم و تبعيت از خود و سياست هاى 

خويش وادار كرد.
ها  سياست  كه  اند  معتقد  آگاهان 
به  دولت  تازه  ايرانى  ضد  اقدامات  و 
نيز  و  امريكا  در  دونالد ترامپ  رهبرى 

گسيخته  لجام  و  مالحظه  بى  استفاده 
زبان  از  متحده  اياالت  تازه  رهبران 
و  ارعاب  و  تهديد  و  زور  ادبيات  و 
و  مؤثر  هاى  قدرت  عليه  بر  هشدار 
حاكميت  از  نشان  اى،  منطقه  مستقل 
بى  و  انديشانه  عاقبت  غير  نابخردى 
دهنده  تشكيل  تيم  بر  سياسى  بنياد 
غير  در  دارد؛  امريكا  جديد  دولت 
همان  در  ترامپ  دولت  كارگزاران  آن، 
گرفتن  دست  به  روزهاى  نخستين 
قدرت، مى بايست متوجه اين واقعيت 
نااميدكننده مى شدند كه امريكا به يُمن 
مبنا،  و  معنا  فاقد  هاى  سياست  همين 
سال ها است كه در باتالق خاور ميانه 
گرفتار شده و هرچه به اين سياست ها 
دامن زده شود، بيشتر در باتالق ناشى 

از آن، فروخواهد رفت.
در همين حال، منتقدان معتقد اند كه 
خصمانه  اقدامات  سرعت  به  توجه  با 
كشورهاى  عليه  بر  ترامپ  دولت 
قابل  غير  هاى  قدرت  و  منطقه  مستقل 
شود  مى  بينى  پيش  اى،  منطقه  انكار 
نوع  اين  منفى  پيامدهاى  و  آثار  كه 
آشكار  نزديك،  آينده  در  اقدامات، 
سياسى  جو  ميان،  اين  در  البته  و  شود 
شكننده  شدت  به  و  ناپايدار  امنيتى  و 
تسريع  به  هم  ميانه  خاور  بر  حاكم 

تحقق اين مهم، كمك خواهد كرد.
با اين حساب، از ديد آگاهان، انتظار 
سرعت  به  ترامپ  تيم  كه  رود  مى 
اقدامات،  بودن  بار  فاجعه  به  متوجه 
در  خود  هاى  سياست  و  ها  تصميم 
واقعيت  آن،  غير  در  شود؛  ميانه  خاور 
هاى جارى در منطقه، به سرعت خود 
را بر دولت ترامپ تحميل خواهد كرد 
كه در آن صورت، آسيب ها و تبعات 
آن براى آينده امريكا در باتالق خاور 
بحران  و  زيانبارتر  مراتب  به  ميانه، 

آفرين تر خواهد بود.

ترامپ و باتالق خاور ميانه
تحليل

آمريكا يك گروه جگنجو 
را براى جدايى اقليم سنى 
عراق آموزش مى دهد
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رئيس جمهور : تلفات جانى 
در نتيجه بى توجهى مردم به 
هشدارهاى مسووالن بوده

بازرگانان عالقه اى به 
استخراج معادن قيمتى 

هرات ندارند
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اوضاع نابسامان افغانستان پيامد دخالت ها و اوضاع نابسامان افغانستان پيامد دخالت ها و 
خلف وعده هاى امريكايى ها استخلف وعده هاى امريكايى ها است
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ادامه از صفحه اول / اگر چه بنا بر برخى 
از آرايه ها قاضى اى كه در برابر فرمان ضد 
مهاجرتى ترامپ ايستاده و توانسته دولت 
مى  دموكرات  يك  بكشد،  بچالش  را  وى 
حزبى  جنبه  وى  عملكرد  بيشتر  و  باشد 
اولين  آگاهان،  از  برخى  نظر  به  تا  داشته؛ 
ترامپ  دولت  بر  را  خويش  رقابتى  ضربه 
وارد كرده باشد و با اين واكنش به جهانيان 
كه  باشد  داده  نشان  امريكايى  جامعه  و 
كردن  حكومت  درد  به  خواهان  جمهورى 
به كشورى بزرگ و مهمى چون امريكا كه 
مدعى رهبرى جهان مى باشد، نمى خورد. 
حال  زبان  گويا  خاص،  منظر  اين  از 
«سالى  كه  است  اين  دموكرات  قاضى 
اين  به  پيداست»  بهارش  از  نكوست، 
به  هنوز  خواه  جمهورى  ترامپ  كه  معنى 
جمهورى  رياست  تخت  بر  كامل  گونه 
قرار نگرفته و به قول معروف، هنوز عرق 
صدور  به  دست  كه  نشده،  خشك  پايش 
اولين  در  و  كرده  باز  فرمانى  چنين  يك 
برابر  در  را  امريكا  ملت  و  دولت  اقدام، 
و  است  داده  قرار  مسلمان  كشور  هفت 
اين قطعًا مى تواند نمونه اى از اقدام هاى 
چالش  و  زا  بحران  و  جنجالى  خطرناك، 
سال  چهار  در  سال  كهن  مرد  اين  برانگيز 
عمر باقى مانده رياست جمهورى اش در 
كشور بزرگ و متمدنى چون اياالت متحده 

امريكا باشد. 
تعدادى  چنانچه  اما  نظر،  اين  حفظ  با 
ديگرى از آگاهان نيز معتقدند، به نظر مى 
فرمان  كننده  معلق  قاضى  اگر  حتى  رسد 
ضد مهاجرتى دونالد ترامپ، دموكرات هم 
نبود، باز در برابر يك چنين فرمان و حكِم 
خارج از محدوده خرد و شعور سياسى مى 
ايستاد و آن را الافل با هدف جلوگيرى از 
لطمه خوردن به حيثيت و اعتبار كشورش 
با  قاضى  هر  كه  كارى  كرد؛  مى  معلق  نيز 

وجدان و بشر دوست و ميهن دوستى مى 
كند و اگر چه اين واكنش انسانى و ميهنى، 
دولت حاكم را عصبانى كند و جان قاضى 

را نيز به خطر اندازد! 
امريكا  استيناف  دادگاه  اينكه  جالب 
ترامپ،  دولت  تجديدنظر  درخواست 
رئيس جمهور امريكا دربارة برقرارى مجدد 
ممنوعيت ورود اتباع هفت كشور اسالمى 

را نيز رد كرده است. 
«به گزارش رسانه ها، يك قاضى فدرال 
صدور  با  شنبه  روز  واشنگتن  ايالت  در 
حكمى فرمان ضد مهاجرتى دونالد ترامپ 
را به طور موقت و در سراسر اياالت متحده 
سفيد  كاخ  شد  باعث  راى  اين  كرد،  لغو 

درخواست تجديدنظر را مطرح كند.» 
است  ممكن  اى،  نظريه  بر  بنا  چه  اگر 
قاضى فدرال نتواند در برابر دولت ترامپ 
از  تعويق  رفع  به  حكم  و  كند  مقاومت 
سرانجام  را  ترامپ  مهاجرتى  ضد  فرمان 
جديد  فيصله  به  باتوجه  اما  كند؛  امضاء 
حكم  برابر  در  مقاومت  استيناف،  دادگاه 
امكان  از  خالى  ترامپ،  مهاجرتى  ضد 
دولت  تا  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  و  نيست 
عنوان  به  كه  مقاومتها  گونه  اين  با  ترامپ 
چالشى قوى در برابر سياستهاى بعدى او 
عرض اندام خواهند كرد، چگونه برخورد 

خواهد كرد.

شدن آخرين موانع از مسير تحقق مرحله 
به مرحله توافقنامه صلح با حزب اسالمى 
صلح  روند  كليت  به  اى  تازه  جان  بتواند 
ببخشد و آن را از ركود و انفعال و ناكامى 

نجات دهد.
و آخرين نكته هم اينكه به عقيده اغلب 
حزب  با  معامله  در  دولت  كارشناسان، 
دست  به  آنچه  از  بيشتر  بسيار  اسالمى، 
از  كه  امتيازهايى  است؛  داده  امتياز  آورده، 
رهبران  به  قضايى  مطلق  مصونيت  اعطاى 
رفع  و  اسالمى  حزب  ارشد  فرماندهان  و 
تحريم هاى بين المللى عليه آنها شروع مى 
سمت  توزيع  و  زندانيان  آزادى  تا  و  شود 
مسلح  نظاميان  شبه  جذب  و  دولتى  هاى 
اين گروه به بدنه نيروهاى امنيتى، ادامه پيدا 

مى كند.
با توجه به اين تحليل، انتظار نمى رود 
با  صلح  توافق  از  مرحله  آخرين  تحقق 
حزب اسالمى بتواند گرهى از كار فروبسته 
صلح افغانستان باز كند و افق هاى مثبت 
بگشايد؛  عرصه  اين  در  را  اميدبخشى  و 
مخصوصا در شرايطى كه گروه هاى مسلح 
كه  كنند  مى  تصور  همچنان  دولتى،  ضد 
در اوج قدرت قرار دارند و مى توانند در 
برابر ثبات و امنيت كشور، چالش هاى ضد 
امنيتى سنگينى ايجاد كنند. تا زمانى كه آنها 
چنين تصور كنند، هرگز نمى توان نسبت 

به صلحى مقتدرانه با آنها اميدوار بود.

دوگانگى در سياست مهاجرتى 
اياالت متحده امريكا!

در  توفيقى  لزوما   / اول  صفحه  از  ادامه 
عرصه صلح هم به حساب مى آيد ياخير؟

را  ترديدهايى  زمينه  اين  در  كارشناسان 
مطرح مى كنند كه برداشت دولت از اين 

رويداد را تحت الشعاع قرار مى دهد.
يكى از مهم ترين مسايل در اين زمينه 
از ديد آگاهان، سهم و نقش حزب اسالمى 
به رهبرى گلبدين حكمتيار در ناامنى هاى 

افغانستان پس از سقوط طالبان است.
تحليلگران مى گويند كه از نقش عملياتى 
و حضور مؤثر نيروهاى شبه نظامى تحت 
فرماندهى گلبدين حكمتيار در ناامنى هاى 
ميزان  به  اخير  هاى  سال  طى  دولتى  ضد 

قابل اعتنايى كاسته شده است.
به ويژه در اين زمينه با ظهور گروه هاى 
از  روز  به  روز  تر،  پرقدرت  تروريستى 
نظامى  بازوى  اثرگذارى  و  نفوذ  و  قدرت 
حزب اسالمى كاسته شد و همين امر هم 
از ديد ناظران مسايل سياسى و امنيتى، يكى 
تصميم  در  مؤثر  هاى  انگيزه  ترين  مهم  از 
به  صلح  روند  پذيرش  بر  مبنى  حكمتيار 

رهبرى دولت افغانستان بود.
كارشناسان  نظر  از  كه  ديگرى  نكته 
مسايل امنيتى نمى تواند موفقيت دولت در 
توافق صلح با حزب اسالمى را به موفقيتى 
عدم  كند،  تبديل  صلح  عرصه  در  بزرگتر 
نگاه مثبت مردم و جامعه سياسى افغانستان 

به اين رويداد است.
امضاى  پى  در  كه  است  اين  واقعيت 
رييس  غنى؛  اشرف  ميان  صلح  توافقنامه 
حزب  رهبر  حكمتيار؛  گلبدين  و  جمهور 
اسالمى، واكنش ها نسبت به اين رويداد، 
غالبا سرد و منفى بود و همين امر هم اين 
تبديل  مهم  چندان  نه  تحولى  به  را  اتفاق 
سعى  همچنان  دولت  آنكه  عليرغم  و  كرد 
اما  دارد؛  «موفقيت»  اين  بزرگنمايى  در 
هنوز كمتر كسى فكر مى كند كه برداشته 

تجربه حزب اسالمى و چشم انداز 
آينده صلح

يادداشت نشان  متحد  ملل  سازمان  تازه  گزارش 
در  نظامى  نظر  از  داعش  گروه  كه  مى دهد 
كشورهاى عراق، سوريه، ليبيا و افغانستان 
در موضع تدافعى قرار دارد و درآمدهايش 

از ناحيه فروش تيل و اخاذى كاهش يافته 
است.

انتونيو   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشى  گوتيرش، 
اين گزارش به شوراى امنيت اين سازمان 
داعش  جنگجويان  كه  است  داده  هشدار 
از  پس  و  مى مانند  باقى  خطرناك  تهديد 
با  را  خود  جنگ  ميدان  در  شكست ها 

وضعيت جديد تطابق مى دهند. 
به  شنبه  سه  روز  كه  گزارش  اين  در 
است:  آمده  شد،  فرستاده  امنيت  شوراى 
«داعش در عراق و شام در چند منطقه در 
موضع تدافعى قرار دارند، به خصوص در 
عربى  جمهورى  و  ليبيا  عراق،  افغانستان، 

سوريه.»
در گزارش افزوده شده است: منابع مالى 
داعش رو به كاهش است و اين باعث شده 
به  بحران»  «بودجه  با  آن  جنگجويان  كه 

فعاليت خود ادامه بدهند.

ماند و بسيارى آن هايى كه قصد ترك اين 
مناطق را داشته اند، قبَال آن كشورها را ترك 

كرده اند.
در گزارش آمده است: «قابليت داعش در 

عراق و شام براى جلب افراد جديد تقليل 
صورت  به  آن  جنگجويان  و  است،  يافته 

فزاينده ميدان هاى جنگ را ترك مى كنند.»
ملل  امنيت  شوراى  نوشت:  وله  دويچه 
بحث  گزارش  اين  مورد  در  امروز  متحد 
مى كند. در عين زمان دونالد ترامپ رئيس 
جمهور اياالت متحده امريكا به جنرال هاى 
را  طرحى  كه  است  داده  دستور  كشورش 

براى شكست افراط گرايان تدوين كنند.
كه  است  شده  گفته  گزارش  اين  در 
نظامى  فشارهاى  به  واكنش  در  داعش 
تالش مى كند ارتباطات و استخدام جنگجو 
مانند  مخفى  بيشتر  روش هاى  طريق  از  را 
وب»،  «دارك  به  موسوم  وب سايت هاى 

رمزها و مسنجر انجام دهد.
براساس گزارش ملل متحد، «اين گروه 
ادامه  خود  پيروان  و  حاميان  تشويق  به 
مى دهد كه در خارج از مناطق جنگى دست 

به حمله بزنند.»

از  اغلب  كه  تيل  غيرقانونى  فروش 
صورت  سوريه  ديرالزور  تيل  ميدان هاى 
سال  در  دالر  ميليون   500 از  مى گرفت 
2015 به 260 ميليون دالر در سال گذشته 

كاهش يافته است.
در اين گزارش به حكومت ها گفته شده 
تالش  در  داعش  كه  باشند  مراقب  است 
جمله  از  است.  درآمد  جديد  منابع  يافتن 
گفته شده كه خبرنگاران و امدادرسانانى كه 
به مناطق تصرف شده داعش سفر مى كنند، 
خواهند  قرار  گروه  اين  ربايى  آدم  هدف 

گرفت.
اين  به  همچنين  متحد  ملل  گزارش  در 
شدن  سرازير  كه  است  شده  پرداخته  نكته 
به  سوريه  و  عراق  به  خارجى  جنگجويان 
صورت قابل مالحظه اى كاهش يافته است. 
همچنين  و  حكومت ها  امنيتى  اقدام هاى 
«تقليل جذابيت» گروه داعش عوامل اصلى 
عنوان  خارجى  جنگجويان  در  كاهش  اين 

گرديده است.
متحد  ملل  عضو  كشورهاى  بسيارى 
خارجى  جنگجويان  كه  اند  داده  گزارش 
سخت سر در عراق و سوريه باقى خواهند 

داعش در افغانستان ، عراق و سوريه موضع تدافعى
گرفته است!

گزارش تازه سازمان ملل متحد:

در  با  اطفال  از  حمايت  المللى  بين  دفتر 
نظر داشت يافته هاى گزارش جديد سازمان 
ملل متحد در مورد افزايش قربانيان و كشته 
كودكان  خصوص  به  ملكى  افراد  شدگان 
محافظت  خواستار  و  كرده  نگرانى  ابراز 

بيشتر از كودكان شد.
به گزارش خبرگزارى آوا، دفتر حمايت 
از اطفال در حالى از گزارش ساالنه سازمان 
سال  ترين  كشنده  را   2016 سال  كه  ملل 
براى كودكان خوانده ابراز نگرانى مى كند 
كه بر اساس اين گزارش ،در درگيرى هاى 
 2500 و  كشته  كودك   923 گذشته  سال 
كودك هم زخمى شدند. آمار جديد 24 در 
را  سال  از  بعد  اطفال  تلفات  در  رشد  صد 

2009 نشان مى دهد.
از  حمايت  دفتر  رييس  الكسين  ماريا  انا 
داده  «ارقام  گويد:  مى  افغانستان  در  اطفال 
نمايانگر  و  است  دهنده  تكان  واقعا  شده 
از  محافظت  راستاى  در  جدى  ضعف 
سال  در  است.  اطفال  امنيت  و  سالمت 
گذشته در افغانستان تقريبا 1000 طفل جان 
شان را در نتيجه منازعه از دست دادند. اين 
جنگ  قربانى  روز  در  طفل   3 تقريبا  يعنى 

سال  كه  اند  شده  گزارش  وضعيتى  در 
سراسر  در  خشونت  افزايش  شاهد  گذشته 

افغانستان به 
بحران  يك  با  اكنون  افغانستان  عالوه  به 
نيازمند  تن  ميليون   9.3 روبروست.  بشرى 
و  اند  انسانى  و  دوستانه  بشر  هاى  كمك 
گذشته  سال  افغانستانى   600000 از  بيش 
در اثر فشار هاى مقامات پاكستانى به وطن 

برگشتند.
در  انسانى  «وضعيت  گفت:  الكسين  بانو 
جريان 12 ماه گذشته در بسيارى از مناطق 
افغانستان به صورت قابل توجهى بدتر شده 
فصل  شروع  و  زمستان  فصل  پايان  با  و 
ماه  در  وضعيت  شدن  بدتر  احتمال  جنگ 

هاى آينده مى رود.»
به باور وى ، «افغانستان در يك وضعيت 
حساس قرار دارد و نياز به كمك هاى بين 

المللى بيشتر است»
در  اطفال  از  حمايت  المللى  بين  دفتر 
فعاليت  بدينسو   1976 سال  از  افغانستان 
هاى  برنامه  كردن  اجرا  حال  در  و  داشته 
توسعه و انسانى از جمله صحت، آموزش و 

محافظت از اطفال است

مى شوند.»
قابل  صورت  هيچ  به  اين  افزود:»  وى 
قبول نيست. اطفال ، قربانيان بى گناه منازعه 
محافظت  آنها  از  بايد  قيمتى  هر  به  و  اند 
شرايطى  هر  در  كودكان  از  محافظت  شود. 

قطعى است.»
رييس دفتر حمايت از اطفال در افغانستان 
عالوه كرد:»خواست ما از همه طرف هاى 
ديگر در جنگ اين است كه با تمام قدرت 
و در هر شرايطى به ويژه در شرايط جنگى 

براى محافظت اطفال تالش كنند.»
جنگ  ملكى  قربانيان  مورد  در  ارقام  اين 

ابراز نگرانى دفتر بين المللى حمايت از اطفال از افزايش 
تلفات كودكان در افغانستان

پس از اعالم حضور داعش در هرات 
از سوى رئيس مبارزه با تروريزم وزارت 
زون  پوليس  فرمانده  حال  كشور،  داخله 
در  را  گروه  اين  حضور  نيز  انصار   606

مناطق مختلف هرات تائيد كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا، چندى قبل 
پس از انفجار در مسجد امام باقر(ع) شهر 
هرات كه منجر به شهيد شدن يك تن و 
زخمى شدن 5 تن ديگر گرديد، «نجيب 
اهللا امانى» رئيس مبارزه با تروريزم وزارت 
هرات  به  كه  سفرى  در  كشور  داخله 

طالبان  گروه  داخل  در  حلقاتى  هرات  از 
گفت:  وى  هستند.  داعش  تبليغ  حال  در 
آنان  دست  به  كه  اطالعاتى  براساس 
رسيده، گروه هاى تبليغى داعش در برخى 
دولت  كنترل  از  خارج  كه  روستاهايى  از 
است، فعاليت دارد. وى عدم سركوب يا 
در  حلقات  اين  وجود  را  آنان  شناسايى 
همچنين  فروغ  كرد.  عنوان  طالبان  قلب 
بر  داعش  گروه  انديشه هاى  كه  گفت 
خالف اسالم است و به همين دليل اين 
گروه نمى تواند در افغانستان رسوخ كند.

حضور  خبرى اش  كنفرانس  در  داشت 
داعش را در هرات تائيد كرد. وى در آن 
زمان گفته بود كه داعش در يازده واليت 
كه  بود  گفته  امانى  دارد.  حضور  كشور 
اين  با  مقابله  براى  تا  دارد  وظيفه  دولت 
پديده وارد عمل شده و پس از شناسايى 
كامل آن، دست به مبارزه بزند. اما اكنون 
با گذشت يك ماه از آن روز، «حسن شاه 
فروغ» فرمانده پوليس زون 606 انصار در 
در  خبرى اش  كنفرانس  در  كشور  غرب 
مناطقى  در  كه  گفت  فرماندهى  اين  مقر 

داعش در قلب طالبان تبليغ مى كند
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آغاز  از  كه  مى گويد  غنى  جمهور  رئيس 
تن  جارى) 160  دلو (ماه  تا 17  جدى  ماه 
برف بارى ها  اثر  از  كشور  شهروندان  از 

جان هاى شان را از دست داده اند.
در  غنى  آقاى  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
اخير،  طبيعى  حوادث  به  پيوند  در  پيامى 
گفت كه تلفات جانى و مالى احيانا در اثر 
مسووالن  قبلى  هشدارهاى  به  بى توجهى 

صورت گرفته است.
منزل  صدها  جانى،  تلفات  برعالوه 
بيشترين  كه  است  شده   تخريب  رهايشى 
بدخشان،  نورستان،  واليت  در  تلفات  اين 

پروان و غزنى اتفاق افتاده  است.
به  تا  مى خواهد  مردم  از  غنى  آقاى 
وقوع  مورد  در  مسووالن  هشدارهاى 
احتمالى حوادث توجه كرده و آن را جدى 

بگيرند.
با  حكومت  كه  مى گويد  جمهور  رئيس 
ايجاد  و  گذشته  سال هاى  تجربة  به  توجه 
به  رسيدگى  و  حوادث  با  مقابله  مكانيسم 
آسيب ديدگان در يكى دو سال اخير، پيش 
ممكن  آمادگى هاى  برف بارى  شروع  از 
تحميلى  جنگ  دليل  به  اما  بود،  گرفته  را 
است،  الزم  كه  آنطور  نتوانسته  كشور،  بر 

رسيدگى كند.
هماهنگى  وجود  دليل  به  او،  گفته  به 
در  تنها  مربوطه  ادارات  و  وزارت ها  بين 
واليت هاى غزنى بيشتر از هزار نفر نجات 

يافتند.
از  بسيارى  كرد:  اضافه  جمهور  رئيس 
راه هاى بين ولسوالى ها و واليات و برخى 
برف بارى  اين  دنبال  به  كشور  شاهراه هاى 
عاجل  اقدامات  با  كه  بود  شده  مسدود 
كاركنان  روزى  شبانه  زحمات  و  مسئولين 
و  پاكسازى  راه ها  اين  بيشتر  بخش ها  اين 
از نو به روى عابرين گشوده شد و مشكل 

عبور و مرور برطرف گرديد.
سرازيرشدن  به  توجه  با  جمهور  رئيس 
بارش  موسوم  از  پس  كشور  در  سيالب ها 
تا  داد  دستور  مربوطه  اداره هاى  به  برف 
براى مقابله با حوادث احتمالى تدابير الزم 

را روى دست گيرند.
با اين همه آقاى غنى ريزش برف و باران 
را از نعمت هاى الهى شمرده تاكيد مى كند 
كه پس از برف بارى هاى اخير، براى مردم 
ما برطرف شدن خطر قحطى و خشكسالى 

خود نعمت و رحمت بزرگ الهى است.
الزم  خاطر  اين  به  افزود:  ادامه  در  وى 
برابر  در  اسالمى  آداب  طبق  كه  است 
و  آوريم  بجا  شكر  سجده  مهربان  خداوند 
تداوم نعمت او را مسئلت نماييم. همچنان 
اين  رفت گان  دست  از  روح  شادى  براى 
روز  تا  دادم  هدايت  من  كنيم.  دعا  حادثه 
و  مجيد  قرآن  ختم  مراسم  آينده  جمعة 

فاتحه به اين هدف برگزار گردد.
صرفه جويى به فرهنگ تبديل شود

به  پيامش  از  بخشى  در  جمهور  رئيس 
اجتناب  و  طبيعى  منابع  از  سنجيده  استفاده 
است:  گفته  و  كرده  تاكيد  اسراف  از 
و  آبى  ذخاير  از  استفاده  در  صرفه جويى 
عمومى  فرهنگ  يك  به  را  آن  تبديل كردن 
آب  امروزه  زيرا  دهيم،  قرار  توجه  مورد 
مى شود  ديده  سرمايه اى  مثابه  به  آشاميدنى 
كه بيشترين نياز انسان ها را برآورده مى كند.
هاى  آب  كمبود  جمهور،  رئيس  گفته  به 
كه  مى شود  شمرده  تهديداتى  از  آشاميدنى 

تغييرات اقليمى در جهان ببار آورده است.
كه  وقتى  گفت:  ادامه  در  جمهور  رئيس 
اين  در  علمى  تحقيقات  و  آمارها  نتايج  به 
چرا  كه  مى بريم  پى  دهيم  فرا  گوش  زمينه 
و  كرده  تاكيد  آن  بر  اين همه  مجيد  قرآن 
از شرايطى هشدار داده است كه آب ها فرو 
به  دست  آبى  كم  رنج  با  مردمان  و  بيفتند 

گريبان باشند.

رئيس جمهور :
160 نفر در اثر برف بارى ها تاكنون 

جان باخته اند/ تلفات جانى در نتيجه 
بى توجهى مردم به هشدارهاى 

مسووالن بوده

اوضاع نابسامان افغانستان پيامد دخالت ها و خلف وعده هاى امريكايى ها است
تاكيد  سياسى  آگاه  ؛  واحدى  على  داكتر 
و  اقتصادى  امنيتى،  نابسامان  اوضاع  كرد: 
اجتماعى افغانستان پيامد دخالت ها و خلف 

وعده هاى امريكايى ها است.
على  داكتر   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
واحدى؛ عضو موسس بنياد علمى-فرهنگى 
كوثر با اشاره به گزارش اخير اداره بازرسى 
امريكا در افغانستان «سيگار» در مورد افزايش 
مواد  توليد  و  كشت  و  مسلح  طالبان  نفوذ 
حكومت  سوى  از  البته  كه  كشور  در  مخدر 
نشات  وضعيت  اين  داشت:  اظهار  شده،  رد 
گرفته از حضور و دخالت هاى امريكايى ها 
در افغانستان و خلف وعده هاى آنان است.

دوره  پايان  در  كرزى  حامد  افزود:  وى 
در  ما  موفقيت  عدم  كرد:  اعالم  اش  كارى 
و  امنيت  تامين  ملت،  به  رسانى  خدمت 
امريكايى  هاى  دخالت  خاطر  به  بازسازى 
ها و عدم همكارى صادقانه دولت امريكا با 
افغانستان بوده و در دوره حكومت وحدت 
ملى و رياست جمهورى محمد اشرف غنى 

وضعيت بدتر هم شده است.
به گفته اين كارشناس سياسى، آمريكايى 
ها با وعده مبارزه با تروريزم ، مواد مخدر، 
تامين امنيت و بازسازى در افغانستان حضور 
هاى  وعده  از  كدام  هيچ  به  اما  كردند  پيدا 

كنند كه اين مذاكرات به نتيجه نرسد و امنيت 
اين  در  اگر  زيرا  نشود  برقرار  افغانستان  در 
كشور يك دولت قوى به ميان بيايد، خدمت 
رسانى كند و مورد حمايت مردم باشد ديگر 
افغانستان  در  امريكايى  نيروهاى  حضور 

خود عمل نكردند و امروز ناامنى ها و كشت 
و توليد مواد مخدر افزايش يافته است.

واحدى عنوان كرد: حتى زمانى كه بحث 
مسلح  مخالفان  با  افغانستان  دولت  مذاكره 
مطرح مى شود امريكايى ها طورى عمل مى 

توجيهى نخواهد داشت.
اين كارشناس سياسى تاكيد كرد: تنها راه 
خروج از مشكالت و بحران خروج نيروهاى 
غربى از افغانستان، تكيه دولت به ملت است، 
نيز  مسلح  مخالف  نيروهاى  اينصورت  در 
داشت.  نخواهند  جنگ  براى  اى  بهانه  ديگر 
ملى  وحدت  حكومت  اكنون  وى،  عقيده  به 
جمهور  رئيس  كرزى  حامد  تجارب  از  بايد 
در  را  وى  هاى  صحبت  و  ببرد  بهره  سابق 
هاى  كارشكنى  و  ها  وعده  خلف  با  رابطه 

امريكا در نظر داشته باشد.
واحدى تاكيد كرد: در صورتى كه دولت 
مى  باشد  داشته  تكيه  خود  ملت  قدرت  به 
در  و  كند  پيدا  دست  موفقيت  به  تواند 
صورتى كه چشم اميد دولت به كسانى باشد 
كه دروغگو هستند، به وعده هاى خود عمل 
نمى كنند و به دنبال اهداف و منافع خود مى 

باشند موفق نخواهد شد.
در  آرامش  و  امنيت  كرد:  اضافه  وى 
بنا  ندارد  اهميتى  ها  غربى  براى  افغانستان 
كه  خواهد  مى  افغانستان  دولت  اگر  اين  بر 
امنيت تامين شود و كشور رو به بهبود پيش 
برود بايد به امريكا و غربى ها پشت كند و 
به ملت رو كرده و از امكانات و منابع داخلى 

استفاده كند.

آمريكايى ها با وعده مبارزه با تروريزم ، مواد مخدر، تامين امنيت و 
بازسازى در افغانستان حضور پيدا كردند اما به هيچ كدام از وعده هاى 
خود عمل نكردند و امروز ناامنى ها و كشت و توليد مواد مخدر افزايش 

يافته است.

چادر زن مسلمان پرچم اسالم است
رسانه بزرگترين ابزار طاغوت در جامعه امروز است

مسئول نمايندگى مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در بلخ:

حضرت زينب (س) نمونه يك شخصيت 
كامل در عرصه هاى عفت، تربيت فرزندان، 
واليت مدارى و مبارزه با طاغوت مى باشد 
پرچم  آنها  چادر  كه  بدانند  مسلمان  زنان  و 

اسالم است.
به گزارش خبرگزارى آوا، حجت االسالم 
مسئول  موسوى؛  محمد  سيد  والمسلمين 
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  نمايندگى 
اجتماعى تبيان در بلخ، ضمن تبريك جشن 
ميالد دخت حضرت على مرتضى حضرت 
با  كه  عشق  سفيران  برنامه  در  زينب(س) 
حضور بزرگان، محاسن سفيدان و شاگردان 
مكاتب داير شده بود گفت:  امروز 12 دلو 
روز ورود امام خمينى (ره) بعد از شكست 
دادن شاه به ايران است كه خود نشان عظمت 
و شخصيت باالى خاندان پيامبر اسالم است.

به  اسالمى  بزرگ  انقالب  افزود:  وى  
رهبرى امام بر گرفته از شعار هيات من ظله 

امام حسين (ع) مى باشد.
ادامه  موسوى  والمسلمين  االسالم  حجت 
اسالمى  الگو   نوع  دو  جهان  در  امروز  داد: 
و ديگرى غربى وجود دارد و ما موظفيم تا 
انتخاب نماييم، ميانه اى وجود ندارد چرا كه  
امروز اسالم امريكايى با بى حجابى نماز مى 

خوانند و دم از مسلمان بودن مى زنند.
فعاليت  مركز  نمايندگى  دفتر  مسئول 
داشت:  اظهار  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
حضرت  چون  الگو  جوانان  براى  اسالم  در 
على اكبر وجود دارد محاسن سفيدان بايد از 
حبيب ابن مظاهر سرمشق بگيرند و از همه 
مهمتر الگو بزرگ زن مسلمان نه تنها مسلمان 
بلكه بشريت حضرت زينب (س) است. وى 
اين  مبارك  وجود  در  ساخت:  نشان  خاطر 

مسئول دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى 
فرهنگى اجتماعى تبيان با مخاطب قرار دادن 
شبانه  ساعت   24 در  ها  رسانه  گفت:  زنان 
را  غربى  هاى  سريال  اذان  وقت  فقط  روز 
پخش مى كند آيا اين تصادفى است نه همه 
اش برنامه ريزى شده مى باشد پس اگر زن 
اين  و  نخواند  نماز  فرزندانش  با  مسلمان 
سريال را تماشا كرد چه تاثير روى آن فرزند 

به  ديگر  دختر  يا  پسر  آن  ايا  ماند  مى  باقى 
نماز و اسالم اهميت مى دهد.

ما  جامعه  الگو  امروز  كرد:   تصريح  وى 
رسانه ها شده است و اين روند طاغوت تا 
وقتى ادامه دارد كه چادر زن مسلمان وجود 

داشته باشد.
چادر زن مسلمان پرچم اسالم است

موسوى  والمسلمين  االسالم  حجت 
با  خواهد  مى  مسلمان  زن  اگر  داشت:  ابراز 
طاغوت مبارزه كند تنها راهش حفظ حجاب 
مى باشد زنان مسلمان بايد بدانند چادر انها  
تاثير و بردى دارد كه حتى بزرگترين سالح 
هاى گرم و جنگ هاى خونين ندارد چرا كه 

بانو تمام ويژگى هاى ناب انسانى و اسالمى 
فرزندان در  مدارى، تربيت  از جمله واليت 
خانه، عفت و نقش بزرگش در قيام كربال كه 
اگر زينب نبود كربال در كربالم مياند نمايان 

بود.
رسانه بزرگترين ابزار طاغوت

ياد  موسوى  والمسلمين  االسالم  حجت 
زينب  حضرت  ويژگى  بهترين  آورشد:  

مى  زمان  طاغوت  با  مقابله  وجهه  (س) 
مى  مبعوث  پيامبر  هر  كه  همانطورى  باشد 
عبادت  يك  دهد  انجام  را  كار  دو  تا  شود 
خداى متعال دوم مبارزه با طاغوت، بى بى 
زينب همان كار را كه با راهنمايى هاى امام 

حسين(ع)انجام داد.
وى با اشاره به يهود و نصارا كه در قرآن 
دشمن مسلمانان خوانده شده  است افزود: 
كه  شود  مى  راضى  مسلمانان  از  وقتى  يهود 
مثل خودشان شوند يهوديان امروز طاغوت 
زمان هستند بخصوص خانم ها بايد هوشيار 
طاغوت  ابزار  بزرگترين  رسانه  چون  باشند 

است.

چادر زن مسلمان پرچم اسالم است.
توجه  پدران  كرد:  عنوان  ادامه  در   وى 
داشته باشند كه فرزند شما نيازى به ماهواره 
يا  فزرند  وقت  نمودن  ضايع  بجاى  ندارد 
فراهم  را  آنها  تقويت  زمينه  خود  كودك 
همان  نرم  جنگ  با  امروز  دشمن  نمايد، 
فعاليت  گسترده  سطح  در  فرهنگى  تهاجم 

دارند.
مسئول دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى 
كسانى   داد:   ادامه  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
كه مى گويند امكان ندارد پس امام خمينى 
چگونه توانست  با اخالص و ايستادگى ابر 
قدرت هاى جهان را با تمام تجهيزات نظامى 

شكست بدهد و موفق شود.
حجت االسالم والمسلمين موسوى خاطر 
ها  رسانه  مواظب  بايد  شما  ساخت:  نشان 
داشته  شناخت  امريكايى  اسالم  از  و  باشيد 
و فرزندان تان را از خطرات آن  آگاه نماييد  
قالب  در  تركى  هاى  سريال  اين  وبدانيد 
نهاد  تخريب  براى  فقط  اسالم  و  مسلمان 

خانواده و اسالم است.
را  دشمن  با  مبارزه  راه  دينى  عالم  اين 
يادى از شهدا وپيروى از مسير آنها دانست 
مطالعه،  ظلم،  با  مبارزه  داشت:   اذعان  و  
نماز سروقت و داير نمودن چنين برنامه ها 
راهكارى  مناسب براى بيدارى جامعه است 

و جوانان  مكلف به دشمن شناسى هستند.
 در اخير برنامه مولودى توسط مداح اهل 
بيت سيد حسن حسينى نسب بر وصف بى 
بى حضرت زينب(س)  قرائت شد و اسامى 
طرف  از  عشق  سفيران  مسابقه  برندگان 
خصوصى  مكتب  در  واليت  سيما  موسسه 

نيكان منطقه فقيرآباد اعالم گرديد.

در اسالم براى جوانان الگو چون حضرت على اكبر وجود دارد محاسن سفيدان بايد از حبيب ابن مظاهر سرمشق بگيرند و از همه مهمتر الگو 
بزرگ زن مسلمان نه تنها مسلمان بلكه بشريت حضرت زينب (س) است.

معادن  اداره  رئيس  گفته هاى  براساس 
هرات، بازرگانان داخلى و خارجى عالقه اى 
به استخراج معادن قيمتى اين واليت ندارند.

الياسى»  «عبدالجميل  آوا،  گزارش  به 
در  خبرى  نشست  يك  در  اداره  اين  رئيس 
با  كه  گفت  واليت  مقام  مطبوعاتى  دفتر 
براى  را  الزم  تسهيالت  تمام  اداره اش  آنكه 
بازرگانان  براى  هرات  در  معادن  استخراج 

توانايى نظارت بر معادن اين واليت را ندارد.
اداره  كه  مى گويد  هاشمى»  حبيب  «غالم 
معادن هرات در زمينه فراهم آورى تسهيالت 
جهت استخراج معادن اين واليت، كم كارى 
حال  در  كه  است  حالى  در  اين  مى كند. 
حاضر 33 معدن در هرات به ثبت رسيده كه 
از اين تعداد 18 معدن كه سنگ مرمر از آن 

استخراج مى شود، فعال است.

آنان  اما  مى كند،  فراهم  خارجى  و  داخلى 
عالقه اى به استخراج معادن قيمتى مخصوصا 

طال در اين واليت ندارند.
وى افزود كه بازرگانان بايد در استخراج 

معادن با اين اداره همكارى كنند.
سمع  كميته  رئيس  اما  ديگر  سوى  از 
از  انتقاد  با  هرات  واليتى  شوراى  شكايان 
كاركرد اداره معادن هرات گفت كه اين اداره 

بازرگانان عالقه اى به استخراج معادن قيمتى هرات ندارند
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گروه طالبان گزارش يوناما در خصوص نسبت 
دادن 60 درصد تلفات افراد ملكى به اين گروه را 
رد كرده و گفته اند كه بيشتر تلفات ملكى توسط 
امريكايى ها و افراد تحت امر آنها صورت گرفته 

است.
سخنگوى  مجاهد  اهللا  ذبيح  آوا،  گزارش  به 
گزارش  كه  است  گفته  اى  اطالعيه  طى  طالبان 
ملكى  افراد  تلفات  خصوص  در  ملل  سازمان 

توسط اين گروه، قضاوت عالى از انصاف است.
سال  جريان  در  كه  گفته  گزارشى  طى  يوناما 
و  كشته  ملكى  فرد   3498 افغانستان  در   2016
7920 نفر ديگر زخمى شدند كه 61 درصد كشته 
سوى  از  درصد   27 طالبان،  توسط  ها  زخمى  و 
گروه هاى تحت امر دولت و  تنها 2 درصد توسط 

نيروهاى خارجى كشته و زخمى شده اند.
اين  رد  ضمن  طالبان  سخنگوى  حال  اين  با 
گزارش گفته كه در اين گزارش در مورد تلفات 
بيشتر  مسئوليت  و  شده  نادرست  قضاوت  ملكى 

رويدادها به دوش طالبان انداخته شده است.
ذبيح اهللا مجاهد عاملين درجه يك تلفات افراد 
ملكى در كشور را نيروهاى خارجى معرفى كرده 
و گفته كه است كه نيروهاى خارجى شهرها، قريه 
ها و قصبه ها را هدف بم هاى چند تنى قرار مى 
انجام  شبانه  عمليات  ملكى  افراد  منازل  بر  دهند، 

داده و عامل دوم هم نيروهاى دولتى اند.
طالبان مى گويند كه در سال 2016 ميالدى 77 
درصد تلفات ملكى به دوش نيروهاى امريكايى و 

نيروهاى دولتى تحت حمايت آنها مى باشد.
اين گروه بيش از 17 درصد تلفات ملكى را به 
دوش گروه تروريستى داعش انداخته و تنها 12 
داده  نسبت  طالبان  به  را  ملكى  تلفات  از  درصد 

است.

طالبان در واكنش به گزارش يوناما؛ 
77 درصد تلفات ملكى در افغانستان 

توسط امريكا انجام شده است

وزير داخله سابق عراق در يادداشت افشاگرانه 
گروه  يك  محرمانه  نظامى  آموزش  به  نسبت  اى 
جنگجوى اهل سنت توسط نيروهاى آمريكايى در 
غرب  در  االنبار  واليت  در  االسد›  ‹عين  پادگان 
عراق هشدار داد و هدف از آن را اجرايى كردن 
طرح تجزيه طلبى بين مذاهب و ايجاد اقليم سنى 

در عراق دانست.
به گزارش خبرگزارى آوا ، ‹باقر جبر صوالغ› 
صفحه  در  عراق  اسالمى  اعالى  مجلس  عضو 
شخصى اش در ‹فيسبوك› نوشته است: نيروهاى 
آمريكايى در پادگان عين االسد در االنبار در حال 
آموزش نظامى و آماده سازى يك گروه جنگجوى 
اهل سنت هستند كه چشم انداز آتى شكل گيرى 

اقليم سنى در عراق است.
وى اضافه كرد: نظاميان آمريكايى بر اين گروه 
در  است  قرار  و  اند  نهاده  ‹مقاومت›  نام  جنگجو 
آنها  به  نيز  ‹كردها›  و  ها›  ‹ايزدى  اقليت  از  آينده 
بپيوندند تا زمينه شكل گيرى اقليم سنى متشكل 
از واليت االنبار و ديگر مناطق سنى نشين عراق 

باشند.
ايرنا نوشت: صوالغ خاطر نشان كرده است كه 
اين گروه مشابه تجربه گروه هاى مسلح كردهاى 
آمريكايى  نيروهاى  كه  است  سوريه  دموكرات 
تروريستى  گروه  از  ‹رقه›  گيرى  بازپس  درصدد 

داعش توسط آنها هستند.
‹حميد  جمله  از  ها  شخصيت  برخى  قبال 
گفت  در  االنبار  نجات  شوراى  رييس  الهايس› 
وگو با ايرنا درباره فعاليت هاى مشكوك نظاميان 
آمريكايى در پادگان عين االسد در صحراى االنبار 

سخن گفته بودند.

آمريكا يك گروه جگنجو را براى جدايى 
اقليم سنى عراق آموزش مى دهد

گزارش
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قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

سفير افغانستان در تهران :

با هدفمندى و آرمان بلند، مرزهاى جدايى را در نورديد و متحد شويد
نامبرده عالوه كرد: اين ارتباط و همدلى 
حاال  ولى  شد  آغاز  داستان  و  شعر  از  ما 
به موسيقى، خوشنويسى، عكاسى و ... هم 
رسيده است و هنرمندان ما بيش از پيش با 

يكديگر رفيق و مانوس شده اند.
علمى  هيات  عضو  محقق،  جواد  محمد 
شعر  بنياد  معاون  و  فجر  شعر  جشنواره 
مراسم  اين  در  ايرانيان  داستانى  ادبيات  و 
در  ساله  هر  فجر  شعر  جشنواره  گفت: 
همچنين  و  بزرگسال  و  كودك  حوزه 
در  شده  نوشته  نقدهاى  و  شعر  مورد  در 
محفل  حدودا 10  ايران  مختلف  واليتهاى 
دارد كه 2 محفل آن مختص افغانستان مى 

باشد.
به  كاظمى  آقاى  انتخاب  كرد:  تاكيد  او 
ايرانيان،  فجر  جشنواره  علمى  دبير  عنوان 
تنها به همت بنياد شعر و ادبيات داستانى 
ايرانيان نبود بلكه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى ايران هم با در نظر داشت توانايى 
ايشان در حوزه ادبيات اين انتخاب را تاييد 
كردند. صلح پرس نوشت: در پايان مراسم 
دانشگاه  استاد  مستشارنيا  عفت  داكتر  هم 
و همسر داكتر محمد سرور مواليى، چند 
به  كه  را  درانى»  «عايشه  كتاب  از  صفحه 
تازگى به چاپ رسانيده اند، قرائت نمود و 
چند تن از شاعران افغانستانى و ايرانى به 

خوانش شعر پرداختند.

خود را در خير همسايه خود بدانيم و به 
فكر جامعه بشرى باشيم.

حاضر  حال  در  ظاهرا   ، وى  باور  به 
مردم   ، دموكراسى  از  المللى  بين  جامعه 
مى  سخن  تبعيض  با  مبارزه  و  ساالرى 

گويد. ما بايد از اين فرصتها به بهترين نحو 
استفاده كنيم. چون فرصتهاى تاريخى ديگر 

تكرار نمى شوند.
او اضافه كرد: از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى ايران كه شاعر برجسته افغانستانى 
آقاى محمد كاظم كاظمى را به عنوان دبير 
يكى از بزرگترين فستيوال هاى ادبى ايران 
برگزيد، تشكر ميكنم و اين را گام برجسته 
ملت دو  فرهنگ  همدلى  عرصه  در  اى 

مى دانم.

محفل  دبير  رجايى  سرور  محمد 
يازدهمين جشنواره شعر فجر ويژه شاعران 
افغانستانى، گفت: اين محفل به همت خانه 
ادبيات افغانستان در تهران و همچنين بنياد 
نگاه  كه  ايرانيان  داستانى  ادبيات  و  شعر 

افغانستان  ادبيات  به  خيرانديش  و  مثبت 
نشست  اين  ما  و  است  شده  برگزار  دارد، 
ايشان  زحمات  مرهون  را  صميمانه  هاى 

مى دانيم.
شاعر  كاظمى  آقاى  انتخاب  افزود:  وى 
علمى  دبير  عنوان  به  افغانستانى  تواناى 
ما  ادبى  جامعه  براى  فجر،  شعر  جشنواره 
اتفاق مباركى است كه سبب همدلى بيشتر 
خواهد  ايران  و  افغانستان  كشور  دو  بين 

شد.

سفير افغانستان در تهران گفت: استعداد 
در بين افغانستانى ها چه در كشور و چه 
در نسل مهاجر در حال شكوفا شدن است. 
پيام  بلند،  آرمان  و  هدفمندى  با  بايد  ما 
«هركجا مرز كشيدند، شما پل بزنيد» را از 
سطح  و  منطقه  در  بعد  و  ها  شهر  به  قريه 
جهان برسانيم. آن موقع تمام مشكالت ما 

حل خواهند شد.
به گزارش خبرگزارى آوا ، داكتر نصير 
احمد نور ؛ سفير كبير افغانستان در ايران 
انقالب  پيروزى  سالگرد  تبريك  ضمن 
اسالمى ايران، در جمع اديبان و فرهنگيان 
افراد  به  امروز  ما  كشور  گفت:  كشور  دو 
جدايى  كجا  هر  كه  دارد  نياز  اى  فرهيخته 
ديدند مرزها را بشكنند و با هم يكى شوند. 
اين وظيفه شاعران و نويسندگان ماست كه 
هميارى و همزيستى را به وجود آورند و 
سعى كنند اين رسالت را به درستى انجام 
دهند. آن موقع است كه تمام مشكالت ما 

حل خواهد شد.
داكتر نور عنوان كرد: اگر ما با اين ديد 
را  پرستى  نژاد  و  تبعيض  كه  برويم  پيش 
ما  مشكالت  دهيم،  قرار  خويش  سرلوحه 

دو چندان مى شود.
سفير كشور اضافه كرد: همه ما بايد از 
پيامبرمان كه عرب و عجم و سياه و سفيد 
را در يك نظر مى ديدند پيروى كنيم. خير 

و  افغانستان  در  آذربايجان  كشور  قنسولى 
براى  مشترك  كميسيون  تشكيل  همچنين 

توسعه تجارتى تاكيد كرد.
آذربايجان،  تجارتى  هيئت  درتركيب 
نمايندگى سكتورهاى زراعتى و مرغدارى، 
لوازم خانگى، مبل و فرنيچر، لبنيات، توليد 
و  بندى  بسته  صنعت  معدنى،  آب  چاى، 

كاغذ حضور داشتند.
تفاهم  كنفرانس  اين  درحاشيه  همچنين 
و  تجارت  اتاقهاى  ميان  همكارى  نامه 
صنايع افغانستان و اداره انشكاف صادرات 
روابط  گسترش  منظور  به  آذربايجان 
دوجانبه  همكاريهاى  و  اقتصاد  تجارى- 
به  كشور  دو  خصوصى  سكتورهاى  ميان 

امضا رسيد.
قابل ذكراست كه در سال 1394 ميزان 
حدود  آذربايجان  از  افغانستان  واردات 
به  افغانستان  صادرات  و  دالر  ميليون   36
اقالم  كه  بود  دالر  ميليون   3.4 كشور  آن 
و  قيمتى  هاى  سنگ  عمدتَا  را  افغانستان 
محصوالت  غذايى،  مواد  را  وارداتى  اقالم 

قنادى و تيل ديزل تشكيل مى داد.

عمده تجارتى ميان دو كشور محسوب مى 
خواهد  حل  زودى  به  مشكل  اين  اما  شد 

شد.
 10 از  يكى  آذربايجان  كرد:  عالوه  وى 

كشور برتر از نگاه ريفورم تجارتى شناخته 
ماركيت  تواند  مى  اين  بر  بنا  است  شده 

بالقوه براى صادرات افغانستان باشد.
اداره  معاون  يوف،  عبداهللا  يوسف 
گذارى  سرمايه  و  صادرات  انكشاف 

تمام  آغاز  تجارت  گفت:  آذربايجان 
انكشاف بين الدول بوده و مى تواند همه 
روابط از جمله روابط تجارتى را قوى تر 

بسازد.

به گفته عبداهللا يوف، آذربايجان به دليل 
اينكه منابع خوب پترولى دارد مى خواهد 
جمله  از  كشورها  همه  با  تجارتى  روابط 

افغانستان را مستحكم كند.
وى بر روابط تجارتى بهتر و فعال شدن 

افغانستان-  تجارتى  تواصل  كنفرانس 
آذربايجان با حضور هيئت 12 نفرى از 9 
شركت معروف آذرى ، مسوولين اتاقهاى 
مسوولين  و  افغانستان  صنايع  و  تجارت 
سكتورهاى خصوصى در كابل برگزار شد.

اهللا  عتيق  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
صنايع  و  تجارت  اتاقهاى  رييس  نصرت، 
كشور گفت: افغانستان با 30 كشور جهان 
تفاهم نامه هايى را جهت توسعه تجارتى 
رسانده  امضا  به  تجارى  بهتر  ارتباطات  و 

است.
عتيق اهللا كشور آذربايجان را يك كشور 
كرد  عنوان  آسيا  در  تجارتى  استراتژيك 
قنسولى  كردن  فعال  با  افغانستان  گفت:  و 
اذربايجان ، معامالت تجارتى با اين كشور 

را افزايش خواهد داد.
او، همچنان گفت: با تكميل شدن خط 
ريل آقينه آذربايجان نقطه اتصال افغانستان 

به جهان خواهد بود.
كشور  صنايع  و  تجارت  اتاقهاى  رييس 
تاكيد كرد: تا كنون نبود راه هاى مواصالتى 
و قنسولى با كشور آذربايجان از مشكالت 

آذربايجان؛ ماركيت بالقوه براى صادرات افغانستان

قرار  بازپرس  مورد  شوند،  انگارى  سهل  
خواهند گرفت.»

كرد  تصريح  ديگر  يك بار  رئيس جمهور 
افغانستان  اسالمى  جمهورى  دولت  كه 
گروه هاى  ساير  و  طالبان  برعكس 
و  جان  از  حفاظت  به  مكلف  تروريستى، 
مال شهروندان بوده و متعهد به حسابدهى 

مى باشد.
دولت  كه  است  آمده  ارگ  خبرنامه  در 
تطبيق  به  متعهد  كامًال  را  خود  افغانستان 
قواعد  و  اسالم  دين  احكام  رعايت  و 
بين المللى به  خاطر حفظ جان مردم ملكى 
تمامى  و  مى داند  عمليات ها  جريان  در 
تلفات  از  جلوگيرى  براى  را  خود  تالش 
پيشنهادات  از  حكومت  داد.  خواهد  انجام 
استقبال  گزارش  اين  در  يوناما  شدة  ارائه 

كرد.

زخم  ديگر  تن   1825 و  شده اند  كشته 
برداشته اند.

اين رقم در مجموع 46 درصد افزايش 
مى دهد.  نشان   2015 سال  به  نسبت  را 
ميزان تلفات غير نظاميان به دست نيروهاى 
دولتى در سال 2015 ميالدى تنها 24 فيصد 

افزايش را نشان مى داد.
آمده  گزارش  از  ديگر  بخش  در 
نظاميان  غير  تلفات  از  فيصد  است:»20 
مى شود  زخمى  و  كشته   2281 شامل  كه 
به دست نيروهاى امنيتى افغان انجام شده 
است كه از اين ميان، 706 تن كشته شده اند 
و 1575 ديگر زخم برداشته اند. دو درصد 
انجام  بين المللى  نيروهاى  دست  به  ديگر 
 117 و  كشته   145 شامل  كه  است  شده 
زخمى مى شود. اما دو فيصد ديگر از سوى 
گروه هاى مسلح طرفدار دولت انجام شده 

زخمى   133 و  كشته   52 شامل  كه  است 
مى شود.»

از  درصد   53 كه  افزايد  مى   گزارش 
دولتى  نيروهاى  دست  به  كه  تلفاتى 
زمينى  درگيرى هاى  جريان  در  افغانستان 
و در نتيجة استفاده از سالح هاى انفجارى 
شامل 379  فيصدى  اين  كه  شده اند  انجام 

كشته و 1070 زخم مى باشد.
اين گزارش مى نگارد كه نيروهاى دولتى 
نظاميان  غير  تلفات  از  درصد   41 مسؤول 

در جريان سال 2016 ميالدى مى باشد.
به  توجه  با  رئيس جمهور  حال  اين  با 
اهميت حفظ جان و مال شهروندان كشور، 
همواره تاكيد كرده است: «نيروهاى امنيتى 
و دفاعى كشور در تمام عمليات ها حد اكثر 
دقت را براى حفظ جان افراد ملكى به كار 
مرتكب  افرادى  كه  صورتى   در  و  گيرند 

تحقيق  را  حادثه   / اول  صفحه  از  ادامه 
نموده، اقدامات الزم قضائى و ادارى را در 

خصوص شان انجام مى دهد.
تلفات  از  11418مورد  ملل   سازمان 
مسلحانه  درگيرى هاى  در  را  نظاميان  غير 
 3498 ميان  اين  از  كه  است  نموده  ثبت 
ديگر  غيرنظامى   7920 و  كشته  غيرنظامى 

زخمى شده اند.
اين رقم شامل 3512 كودك مى باشد كه 
923 كشته و 2589 زخمى را در بر گرفته 
با  مقايسه  در  افزايش  فيصد   42 حدود  و 
منعكس  را  قبل  سال  مشابه  زمان  مدت 

مى سازد.
در  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  بربنياد 
سال 2016 ميالدى آمار تلفات غير نظاميان 
تن   2728 به  دولتى  نيروهاى  دست  به 
مى رسيد كه از اين ميان، 903 غير نظامى 

حكومت در واكنش به گزارش ساالنه سازمان ملل


