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دربارهجمهوریلبنانشمالی!؟
ظرف یک سال گذشته ،مردم لبنان به شیوهه ا
و شگردهای مختلف جنگ رسانهای و تبلیغی و
گونههای گوناگون توطئهها و کارشکنیها ،شاهد
بحرانها و مشکالت بودهاند آن چه که هم اکنون
نیز با عنوان جمهوری لبنان شمالی در فضای
لبنان منتشر و داغ شده است ،ذیل عنوانی کلی
تر به نام " فدرالی شدن لبنان " تقریبا از چند ماه
پیش – به ویژه پس از طوالنی شدن معرفی کابینه
از ســوی حریری و بحرانی شــدن معیشت مردم
 وارد فضای رســانـهای ایــن کشور شد که گفتوگوهایمختلفیرانیزبهوجودآورد.بهطورمشخص
شبکههای تلویزیونی «ال بی سی» و «ام تی وی»
(وابسته به جناح  14مــارس ) طی همین مدت
چندین بار در برنامههای پرمخاطب خود در این
باره به تحلیل و گفت وگو پرداختند تا ضمن رسانه
ای شدن بیشتر این طرح  ،نبض جامعه لبنان را در
تعاملباآنبسنجند.بهنظرمیرسدطرحاینبحث
در رسانه های فوق و تقویت و گسترش آن در فضای
مجازی لبنان و منطقه نمی تواند اتفاقی باشد و
حاکی از وجود سناریویی برای آینده این کشور و
حتی سوریه است ،که هم اکنون نیز مقدمه چینی و
بهانهمنطقیبرایآنازطریقدامنزدنبهاعتراض
تدراینکشور
هایمردمیوناتواننشاندادندول 
دنبال میشود .حامیان فدرالیته در لبنان در مقام
دفاع از آن ضمن اشاره به شکست حاکمیت کنونی
لبنان در قالب توافق طائف و ناتوانی دولت ها در
حلمسائلومشکالتمردم ،درمقابلازدوالگوی
موفق از تجربه فدرالیته نام می برند :تجربه نخست
مربوط به کشور سوئیس و دومین تجربه مربوط به
آمریکاست.جالباینکهدرمیانحامیانفدرالیته،
هنگام طرح این دو الگو نقدهای جالبی مطرح می
شود که نشان از نبود باور قلبی و فهم ناقص آن ها
از این پروژه است .از جمله این که گفته می شود:
شرطتشکیلچنیندولتیایجادسیاستخارجیو
مسائلدفاعیمتحددرکشوراستکهدولتمرکزی
مسئولیت اداره آن را بر عهده خواهد داشت ،این در
حالی است که اغلب مشکالت لبنان و بحرانهای
داخلی این کشور در نتیجه اختالفات میان گروه
هایسیاسیدرابعادسیاستخارجیورویکردهای
مختلف آن در منطقه به وجود آمده است .بررسی
موضوع فدرالیته در لبنان یا به عبارت دقیق  :تجزیه
لبنان،نشانمیدهددرمیانتحلیلگرانآمریکایی
مسئله ای مهم بوده و ابعاد آن از چشم آن ها دور
نمانده است .به ویژه این که طی سال های اخیر
با تشکیل یک دولــت و حکومت متمایل به محور
مقاومت دغدغه آن ها بیش از گذشته شده و آن ها با
لبنانیروبهروشدندکهچندانرویخوشیبهطرح
های آمریکایی و فرانسوی نداشته اســت :مایکل
روبین درمجلهنشنالاینترستباترسیمدوگانگی
گرسنگی و فدرالیته برای مردم لبنان تحلیل کرده
است :دولت لبنان که اکثریت وابسته به حزب ا...
را دارد ،نمی تواند مشکالت موجود در داخل کشور
را مرتفع سازد و این کشور نیازمند طرح و نسخه ای
جدیدبرایبرونرفتازاینبحراناست...همچنین
فارینپالیسیدرگزارشیباعنوان :تجزیه،بهترین
راهحلبرایمشکالتلبنان ،تجزیهوتمرکززدایی
راتوافقیبرایلبنانیهابهعنوانیکمنشورسیاسی
جدید معرفی کرده است در شرایطی که لبنانیها
ویژگیهای مشترکی دارند ،اما نمیتوانند بر سر
آزادیهــای سیاسی و اجتماعی اساسی ،به توافق
و فهم مشترکی برسند...این وضعیت البته متاثر از
آندانستهشدهاستکهچنانچهحزبا...بهعنوان
جریان مورد حمایت ایران کنترل دولت را در دست
بگیرد ،در این صورت غیر شیعیان حقوق خود را از
دست میدهند ،بنابراین زمان تجدید نظر در نظام
سیاسی موجود و ایجاد نظام فدرالی در لبنان فرا
رسیده است .محتوا هایی شبیه آن چه ذکر شد با
ادبیاتمختلفدررسانههایانگلیسیزبانمنطقه
وبینالمللیتولیدومنتشرشدهاندکهگزارهکلیدی
همهآنهاتبلیغفدرالیتهدرلبنانولزومتجدیدنظر
در نظام سیاسی فعلی در این کشور بوده است .به
روشنی پیداست رویکرد تجزیه طلبانه برای لبنان
کوچکوزیباازمسیرتئوریفدرالیتهمطرحمیشود
تاباانزوایاینکشور،نقشمنطقهایلبنانراازمیان
ببرد .نقشی که با حضور حزب ا ...مانع محکمی در
مقابل نقشه هایی است که آمریکا و اروپا برای لبنان
وسوریهوآیندهمنطقهطراحیکردهاند.
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برگزاری مراسم ویــژه عذرخواهی "جسیندا
آردرن" نخست وزیر نیوزیلند(بانوی نشسته
در مرکز تصویر) از رفتار نــژاد پرستانه دولت
نیوزیلند با پناهجویان در دهه  1970میالدی/
آسوشیتدپرس

اسماعیل خان ،رهبر بسیج مردمی هرات در خط مقدم نبرد علی ه طالبان

تحلیل روز

هراتدرخطرسقوط

همزمانباپنجمینروزجنگدرشهرهرات،نیروهایتازهنفسبهاینشهر
اعزامشدند.دربرخیمناطقزنانهمسالحبهدستگرفتهاندوبسیج
عمومی علیهطالبان همدرحالشکلگیریاست
کامیار -شهروندان هرات این روزها به شدت
نگران هستند و رو زه ــای سختی را سپری
میکنند ،همزمان با پنجمین روز جنگ در
حومه شهر ه ــرات ،نیر وهای تــازه نفس به
فرماندهی معاون ارشد امنیتی وزارت کشور
افغانستان در این شهر مستقر شدند تا اوضاع
امنیتی را به کنترل خود در آورند .حتی به گفته
برخی منابع و کاربران افغانستانی بسیاری
از زنــان در هــرات نیز در حمایت از نیروهای
امنیتی علیه طالبان سالح به دست گرفته اند.
اعــزام نیر وهای تازه نفس به هرات درحالی
صورت گرفته که «اسماعیل خان» فرمانده
جــهــادی و یکی از شخصیتهای سیاسی
افغان که از شهر هرات در برابر طالبان دفاع
میکند از بیتوجهی دولــت افغانستان در
اعزام نیروهای نظامی به این شهر انتقاد کرده
بود.هرات سومین شهرپر جمعیت افغانستان

پس از کابل و قندهار است.در این میان ،منابع
محلی در والیت هلمند در جنوب افغانستان
نیز میگویند که دفتر رادیــو تلویزیون ملی
هلمند به دست طالبان افتادهاست.
▪فرمان غنی برای تشکیل بسیج ملی

ازســوی دیگر؛ در حالی که طالبان حمالت
بی سابقه ای را به شهرهای هرات ،قندهار،
طالقان ،بغالن ،غزنی ،لشکرگاه و قندوز
آغاز کرده و دو طرف متحمل تلفات سنگینی
شــده انــد محمد اشــرف غنی با بیان ایــن که
طالبان اراده ای برای صلح ندارد ،خواستار
بسیج ملی در بــرابــر گــروه طالبان شــد .به
گزارش ایرنا " ،غنی" در سخنانی در نشست
فوق العاده مجلس نمایندگان افغانستان
افزود :دیگر در برابر کشتار طالبان اغماض و
سکوت نمی کند و اگر طالبان حاضر به گفت

فتنه قومیتی در لبنان سناریوی تازه صهیونیست ها
واکنشحزبا...لبنانبهشهادت«علیشبلی»:تحریککنندگانیکهدرآتشفتنه
میدمند،تحتپیگردقرارگیرند

شامگاه شنبه لبنان بار دیگر شاهد حادثه
امنیتی بود که سبب قرار گرفتن این کشور
در صدر خبرهای رسانههای منطقه شد.
در ایــن حادثه یکی از سلفیهای قبایل
عرب خلده با حمله به یک مراسم عروسی
شیعیان در منطقه "جیه" واقع در استان
"جبل" لبنان« ،علی شبلی» یکی از اعضای
حزبا ...را به شهادت رساند .علی شبلی
از مجاهدین حز ب ا ...بــوده که در جنگ
 ۲۰۰۶نیز در منطقه "بنت جبیل" حضور
داشته است.پس از این حادثه ،روز یکشنبه
مراسم تشییع جنازه این فرد برگزار شد،
اما این مراسم شاهد حادثه شدید امنیتی
دیگر بود که در آن افرادی مسلح به سمت
شرکتکنندگان در این مراسم تیراندازی
کردند که به «شهادت» سه تن از تشییع
کنندگان و زخمی شــدن تــعــدادی دیگر
منجر شد .حزب ا ...لبنان در بیانیه ای
اعــام کــرد :در واکنش به حادثه اسفبار
و دردنــاکــی که از منطق قانون گزیری و
تعصب گرایی به دور از منطق دین و دولت
سرچشمه می گیرد و باعث شهادت شهید
مظلوم علی شبلی در منطقه الجیه شد،
مخالفت مطلق خود را با انواع قتل و اهانت
به محرمات و کرامت ها اعــام می کنیم
و از نهادهای امنیتی و قضایی مؤاخذه
جنایتکاران و شریکان در این جنایت را
خواستاریم و درخــواســت داریــم تحریک
کنندگانی که در آتش فتنه می دمند و به
بستن راه ها و اهانت به شهروندان شهرت
دارند ،تحت پیگرد قرار گیرند .همچنین،
«نجیب میقاتی» نخستوزیر مــامــور به
تشکیل کابینه و «میشل عون» رئیسجمهور
لبنان بهسرعت در این باره واکنش نشان
دادند و از ارتش خواستند فوری کنترل امور
را به دست گیرد و با مجرمان و عامالن این
حادثه برخورد کند .افزون بر ابعاد امنیتی
و جنایتی این حادثه ،نکتهای که درباره آن
وجود دارد و باید مورد اشاره قرار گیرد این
است که قرار است یک سال دیگر در لبنان
انتخابات پارلمانی برگزار شود و بههمین
علت  ،این گمانهزنی وجود دارد که ظرف

این مدت این کشور شاهد چنین حوادث
امنیتی باشد و علت آن نیز سناریوهایی
است که رژیم صهیونیستی با حمایت مالی
و تبلیغی برخی رژیمها ی منطقها ی برای
لبنان تــدارک دیــد هان ـد .به نوشته پارس
تودی ،درباره زمان وقوع این حادثه که به
نظر میرسد کام ً
ال برنامهریز ی شده بود،
اشــاره به این نکته حائز اهمیت است که
روز چهارشنبه اولین سالگرد انفجار بندر
بیروت است که متعاقب این حادثه لبنان
شاهد اعترا ضها ی گسترد های بــود که
یک هفته بعد دولت لبنان و سپس «حسان
دیاب» نخستوزیر این کشور استعفا کرد و
کشور عالوه بر بحران اجتماعی و امنیتی
وارد بحران خأل سیاسی نیز شــد .ظرف
یک سال گذشته ،مردم لبنان به شیو هها
و شگردهای مختلف جنگ رســان ـهای و
تبلیغی و گونهها ی گوناگون توطئهها و
کارشکنیها ،شاهد بحرانها و مشکالتی
بــود هانــد و هــدف اصــلــی آن نیز اجــرای
سناریوی آشوبسازی در این کشور است.
هــدف نهایی از ایــن سناریو نیز تضعیف
حــز با ...و متحدان آن در قالب «جریان
هشت مارس» پیش از برگزاری انتخابات
است .پیوست رسانهای و تبلیغی که برخی
سازمانهای تبلیغی منطقهای علیه لبنان
ب ـهشــدت دنــبــال میکنند بیانگر وجــود
سناریوی آشوبسازی در این کشور است
و به نظر میرسد که چنین سناریویی در
وهله اول علیه «جریان ملی آزاد لبنان»
و شخص میشل عــون رئیسجمهو ر این
کشور باشد و هدف تعریف و تحدید شده
برای آن نیز معرفی رئیسجمهور بهعنوان
عامل اصلی بحران این کشور و در نتیجه
ایجاد فتنه داخلی با هدف کنار گذاشتن او
از ریاستجمهوری و پس از آن نیز هدایت
کردن این فتنه علیه حــزبا ...و سالح آن
اســت .مــردم لبنان نیز که نزدیک به 10
ماه شاهد فقدان دولــت و نخستوزیر در
کشورشان هستند از این وضع و بحرانهای
پیاپی به تنگ آمدند و خواهان سامان یافتن
امور در کشورشان هستند.

وگو نباشد در میدان جنگ زانوهای آنان را
خواهد شکست  .غنی گفت که طالبان از
صداقت و نرمش دولت سوء استفاده کرده و
آن را به منزله ضعف دولت دانسته است ولی
از این به بعد با قاطعیت بیشتری در مقابل
لشکر جهل و خونخوار ایستادگی می کند.
وی از نمایندگان مجلس ،سیاستمداران و
علمای کشور خواست با کنار گذاشتن رقابت
هــای منفی خــود بــرای پــیــروزی افغانستان
متحد شوند .رئیس جمهور افغانستان از
نمایندگان مجلس و سیاستمداران خواست
که صدای خود را در برابر تجاوز طالبان بلند
کنند و خاطرنشان کرد  :ما با دشمنانی روبه رو
هستیم که جز خشم ،اندوه و درد چیز دیگری
برای این مردم به ارمغان نیاورده اند.
▪داعش بازیگر سوم در افغانستان

طی چند هفته گذشته تحوالت کشور افغانستان
به کانون اصلی رویدادهای بین المللی بدل
شده است .در چند وقت اخیر از یک سو ،شاهد
تاختو تاز طالبان بودهایم که بی محابا حمالت
خود را بــرای کنترل شهرستا نهای مختلف
و نواحی مرزی پیگیری کرده و از سوی دیگر،
نیروهای دولــت مرکزی به رغــم شکست در
جبهههای مختلف جنگ ،تالش کرد هاند به
مقاومت خود در برابر حمالت طالبان ادامه
دهند و این گروه را به بازگشت به میز مذاکره
راضی کنند ،اما در این میان تحول بسیار مهم و
نگران کننده برای صلح و ثبات منطقه ای و بین
المللی آن است که فضای موجود ،به عرصهای
برای عرض اندام و تالش گروه تروریستی داعش
تبدیل شده است .در واقع ،روند تحوالت اخیر
نشانگر آن است که شاید در آینده نزدیک بهرغم
ادعــای طالبان مبنی بر مقابله با داعــش ،این
گروه تروریستی به بازیگر سوم میدان تحوالت
سیاسی و نظامی افغانستان تبدیل شود .در
شرایطی که داعش بخش عمده قدرت خود در
سطح منطقهای را از دست داده ،به نظر میرسد
این گروه میتواند کشور افغانستان را به میدانی

برای ظهور مجدد خود تبدیل کند.
▪داعش در جست وجوی احیای مجدد

ت و حضور گروه
طی چند روز اخیر ،افزایش فعالی 
تروریستی داعش در شمال افغانستان و مرزهای
این کشور با تاجیکستان نگرانی شدید بازیگران
داخلی و نیز کشورهای خارجی را به همراه
داشته اســت .بنابر اسناد و شواهد موجود در
مناطق تخار ،سرپل و به ویژه در فاریاب نیروهای
داعشی زیادی مستقر شدند و در این والیتها
فعالیت دارن ــد .حتی گــزارشهــا حاکی از آن
هستند که گروه تروریستی داعش در مناطق
شمالی افغانستان جنایتهای متعددی را نیز
مرتکب شده است.به نوشته الوقت،برای نمونه
گروه تکفیری داعش در جدیدترین جنایت خود،
یک پلیس راهنمایی و رانندگی را در منطقه
«دشت آبدان» در استان قندوز در نزدیکی مرز
با تاجیکستان اعدام کرد .این اقدام غیر انسان
داعشیهادرشرایطیاستکهچهارروزپیشنیز
رسانه های افغانستان گزارشی را منتشر کردند
که در آن از حضور تعدادی از اعضای جنبش
انصارا ...تاجیکستان در شهرستان های مرزی
بدخشانافغانستانباتاجیکستانتوسططالبان
خبر داده بودند .گفته شده است که شهرستان
های «کوف آب»« ،شیکی»« ،نسی»« ،مایمی»
و «خواهان» بدخشان در کنترل این افراد قرار
دارد که با تاجیکستان مرز مشترک دارد .اکنون
بسیاری از ناظران سیاسی این اقدام داعش را
زنگ خطر حضور داعش برای کشورهای آسیای
میانه ،روسیه و چین ارزیابی کردهاند.تمامی
واقعیات میدانی موجود نشانگر این امر است که
اکنونخألقدرتبهوجودآمدهدرنتیجهدرگیری
طالبانبانیروهایحکومتمرکزیفضایتنفس
قابل توجهی را برای ظهور و قدرت گیری گروه
تروریستی داعش گشوده است ،اما با وجود این
اکنون پرسش قابل تامل این است که آیا تحرکات
داعش به صورت مستقل و بدون حمایت خارجی
است یا این که ارادهای خارجی برای تقویت این
گروه وجود دارد؟

ردپای مداخالت خارجی در تحوالت تونس؟

درپیتداومبحرانسیاسیدرتونس«،راشدالغنوشی»رئیسبرکنارشدهپارلماناینکشور
ازمداخالتخارجیدرتونسانتقادکرد

راشـــــد الــغــنــوشــی رئـــیـــس ب ــرک ــن ــار شــده
پــارلــمــان تــونــس بــا اشــــاره بــه حــمــایــت هــای
امـــارات از تصمیمات «قیس سعید» رئیس
جمهوری تونس مبنی بر تعلیق فعالیتهای
پارلمان و تالش وی برای تسلط بیشتر بر امور
کشور گفت" :امارات ،اسالمگرایان را تهدیدی
برای نفوذ خود میداند و وظیفه خود میداند
که انقالب های عربی را از همانجایی که آغاز
شد ،یعنی تونس به نابودی بکشاند".بحران
سیاسی طــی هفته هــای گذشته در تونس
شــدت گرفته است ،چندی پس از اعتراض
های مردمی علیه دولت و حزب «النهضه» که
بزرگ ترین حزب پارلمانی این کشور محسوب
می شود ،قیس سعید رئیسجمهوی تونس در
حکمی« ،هشام المشیشی» نخست وزیر این
کشور را از سمت خود برکنار و فعالیت پارلمان
را به مدت یک ماه تعلیق کــرد .وی همچنین
مصونیت قضایی نمایندگان را لغو کرد و تا زمان
تشکیل دولت جدید ،مسئولیت اجرایی کشور
را خود برعهده گرفت .اقدامات قیس سعید
سبب شده احزاب و شهروندان تونس وی را به
کودتا متهم کنند و دیکتاتور بنامند .اتهامی که
قیس سعید آن را رد کرد و گفت" :من دیکتاتور
نیستم ،هیچ دیکتاتوری در تونس وجود ندارد،
آزادی بیان در تونس تضمین شده و به هیچ وجه
خللی در آزادی رخ نداده است .تدابیر استثنایی
صــورت گرفته اخیر نیز بــرای حفظ شاکله
حکومت ضروری است".در حالی که نارضایتی
ها در تونس ادامه دارد برخی مقامات این کشور
از جمله راشد الغنوشی از مداخالت خارجی در
این کشور پرده برداشته اند .در این زمینه معاون
دبیر کل اتحادیه سراسری کــار تونس نیز با
اشاره به نقش خارجیان در بحران این کشور
از رئیس جمهوری خواست تنها صیانت از
قانون اساسی را مدنظر داشته باشد« .محمد
البوغدیری» معاون دبیر کل اتحادیه سراسری
کار تونس گفت" :نقش ما حفظ حاکمیت ملی
و تعامل مثبت با قدر تهای خارجی و خنثی
سازی هر گونه دخالت خارجی است ،زیرا این
اتحادیه به وضوح از نقشه مداخالت بیگانگان
آگاه است".بسیاری از کشورهای عربی از جمله
مصر ،لیبی و تونس طی سال های اخیر و در
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پی خیزش های مردمی در اعتراض به شرایط
نامطلوب سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در
این کشورها ،تحوالت بی سابقه ای را تجربه
کرده اند ،اما این تحوالت که با هدف خواست
مردم این کشور در قبال دستیابی به استقالل و
آزادی و بهبود شرایط اقتصادی صورت گرفته با
گذشت ســال ها با مــداخــات آشکار و نهان
بیگانگان هنوز نه تنها به ثبات نرسیده است
بلکه به بحران سیاسی ادامــه داری تبدیل
شده که آسایش و امنیت را از شهروندان این
کشورها گرفته است.در واقع کشورهایی چون
امارات و عربستان با صرف میلیاردها دالر پول
تالش می کنند زمینه ناامنی و ادامــه بحران
را در کشورهای عربی منطقه فراهم آورنــد تا
ناکامی های سیاسی خود را جبران و زمینه
را برای گسترش نفوذ و قدرت خود در جهان
عرب فراهم کنند .چنان که این کشورها در
لیبی نیز با مداخله گری جریان صلح در این
کشور را به شکست کشانده در یمن به جنگ
ادامه داده و در تونس و مصر با حمایت از جریان
های سیاسی خاصی شرایط را به آشوب کشیده
اند.این کشورها از یک سو توسعه و استقالل
این کشورها را بر نمی تابند و از سوی دیگر
در پی کسب اعتبار و قــدرت و البته استفاده
از ثــروت هــای ایــن کشورها با هــدف منافع و
قدرت طلبی هستند .در این زمینه البته دولت
های غربی چون فرانسه نیز از آن ها حمایت
می کنند .مجتهد که به افشا کننده اســرار
خــانــدان سلطنتی عربستان مشهور اســت،
نوشت" :فرانسه با همکاری بن سلمان ،بن زاید
و عبدالفتاح السیسی در صدد اجرای کودتا در
تونس هستند؛ آن چه در تونس روی می دهد
انقالب قیس سعید رئیس جمهوری این کشور
برای از بین بردن نهضت مردم است و در همان
مسیری قرار دارد که السیسی برای خلع اخوان
المسلمین از قــدرت به کار برد".این شرایط
در حالی است که شهروندان تونس بر حفظ
آرمان های قیام مردمی این کشور اصرار دارند
و تاکید کرده اند که اجازه مداخله به بیگانگان
را نخواهند داد .به نظر می رسد روزهای سخت
و بحرانی در انتظار تونس و دیگر کشورهای
بحران زده این منطقه است.

پیشخوان بین الملل

تیتر یک روزنامه فرانسوی "لوموند""پریشانی
نــوجــوانــان [فــرانــســوی] دراثـــر همه گیری
[کرونا] تشدید شده است""بحران سالمت و
محدودیت های اعمال شده ،مشکالت روانی
را در نوجوانان به میزان قابل توجهی افزایش
داد"عکس یک":یک سال پس از انفجار ،بیروت
بــدون پاسخ""مبارزه خانواده های قربانیان
برای [دستیابی به] حقیقت با موانع سیاسی
مواجه می شود""در لبنان در حال غرق شدن،
ضربه [انفجار]  14مرداد  1399کامال باقی
مانده است".

چهره روز

رئیس جمهور فیلیپین دوباره شهروندانی را که
از دریافت واکسن امتناع می کنند ،تهدید کرد.
او گفت :افــرادی که از تزریق واکسن امتناع
می کنند عامل گسترش همه گیری کرونا
هستند و باید بمیرند .وی همچنین به پلیس
فیلیپین دستور داد که این افراد را به اجبار در
خانه هایشان حبس کند .تنها  ۶درصد از مردم
واکسینه شده اند ،بنابراین او سعی می کند
آن ها را از راه های مختلف ،تشویق یا تهدید
وادار به انجام واکسیناسیون کند/.توئیت پرس

توئیت روز

ابراز نگرانی جرمی کوربین از تحوالت سیاسی
تــونــس/رهــبــر ســابــق حــزب کــارگــر انگلیس
اعـــام کــرد حـــوادث تــونــس ،تمامی نشانه
های منحصر به فرد کودتا و تجاوز و تعرض به
دستاوردهای دموکراسی طی دهه گذشته
در این کشور را داراســت .با همه کسانی که
مدافع حقوق دموکراسی و آزادی ها هستند،
اعــام همبستگی می کنیم و از پایان دادن
به سرکوبگری و ازسرگیری فعالیت پارلمان
منتخب کامال حمایت می کنیم.

نمای روز

 ۵هــزار دختر و پسر جــوان ،امــروز در آزمــون
آکــادمــی نظامی افغانستان شرکت کردند.
برگزیدگان ایــن آزمــون به استخدام نیروی
نظامی کشور درخواهند آمد .این روزها ارتش
افغانستان درگیر جنگی گسترده با طالبان در
مناطق مختلف این کشور است/ .چند ثانیه

