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»اختالف نظر بر سر حضور افراد در هیأت 
مذاکره کننده باعث شد نشست دوحه لغو شود«
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رییس جمهور  نشده،  پیش بینی  اقدام  یک  در  و   2019 اپریل   8 تاریخ  به 
لیست  را در  اعالم کرد و آن  تروریستی  را سازمان  ایران  پاسداران  امریکا، سپاه 

سازمان های تروریستی خارجی FTO قرار داد. این اولین بار است که...

تبعات ملی و منطقه ای قرار گرفتن 
سپاه پاسداران در لیست سازمان های 

تروریستی امریکا
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اردوگاههای آموزشی را برای نیروهای مذکور در شمال و جنوب  پاکستان 
وزیرستان ایجاد کرد  و بنیاد اقدامات و برنامه های بعدی را به کمک مالی امریکا، 

عربستان و دیگر مراجع تمویل کننده در دهه ی هشتاد میالدی گذاشت...

عمق خون بار یک استراتیژی؛ انگیزه های 
حمایت پاکستان از طالبان چیست؟)۳(
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وقتی زنان به خاطر تروریسم خبرساز می شوند، تمرکز اغلب بر نقش آن ها 
به عنوان قربانی یا متحد بالقوه در مقابله با تهدید بوده است. برعکس، نقش زنانی 
که در افراط گرایی سهم می گیرند یا از آن حمایت می کنند، گاهی اوقات نادیده 

گرفته شده است. 
با این حال، این امر زمانی تا حدی تغییر کرد که شمیمه بیگم،...

زنان؛ سالح مخفی تروریسم
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»شورش علیه انقراض«؛ وزیر کشور بریتانیا 
خواهان »برخورد جدی« با معترضان شد

صفحه ۶

یک خبرنگار در ناآرامی های 
ایرلند شمالی کشته شد
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۳ سال و ۳ ناکامی بزرگ 
گواردیوال در لیگ قهرمانان
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قدرت نمایی تیم های انگلیسی 
در اروپا بعد از ۳۵ سال

چرا نشست دوحه 
لغو شد؟

پس از نشست دوم مسکو، اختالف 
و  ملی  وحدت  حکومت  میان  نظر ها 
سیاسی  چهرههای  و  احزاب  از  جمعی 
افغانستان  صلح  مذاکرات  خصوص  در 
تشدید شد. حکومت افغانستان که در پی 
مذاکرات صلح  مدیریت  گرفتن  بهدست 
با طالبان در گفتوگوهای بیناالفغانی بود، 
از اشتراک مستقالنهی برخی چهرهها و 
نمایندگان  با  دیدار  در  سیاسی  احزاب 
برآشفت.  شدت  به  مسکو،  در  طالبان 
درخواستها  از  یک  هیچ  به  طالبان، 
دیپلماتیک  فشارهای  مواردی  در  و 
تن  افغانستان  حکومت  با  گفتوگو  برای 
ندادند و سعی کردند با دیدار و گفتو گو 
عمدتا  سیاسی  چهره های  و  احزاب  با 
مخالف حکومت، دستگاه سیاسی حاکم 

بر افغانستان را دور بزنند.
توافق  مسکو،  دوم  نشست  در 
نمایندگان طالبان و احزاب و چهره های 
سیاسی عمدتا مخالف حکومت بر آن بود 
که دور بعدی گفت و گوهای بین االفغانی 
این  مبنای  بر  شود.  برگزار  دوحه  در 
توافق، اگر افرادی از حکومت افغانستان 
در نشست شرکت می کنند، به نمایندگی 
گپ  فردی شان  نظریات  و  دیدگاه ها  از 
حکومت،  از  افرادی  اشتراک  و  می  زنند 
به معنای گفت و گوی طالبان با حکومت 
نشست  از  پس  بود.  نخواهد  افغانستان 
یک  در  افغانستان  حکومت  مسکو، 
مواجهه ی دوپهلو با جناح ها و چهره های 
آن ها  با  و گفت و گو  مخالفت  به  سیاسی 
برای  توافق  به یک  در خصوص رسیدن 
حکومت  پرداخت.  طالبان  با  گفت و گو 
از  پس  که  نمی خواهد  نمی خواست/ 

مذاکرات...

صفحه ۲
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اطالعات روز: حوالی سـاعت چهار بعد 
از ظهـر دیروز )جمعـه، 30 حمل( انفجاری 
در داخـل سـاختمان ریاسـت امنیـت ملی 
ایـن والیت رخ داده اسـت. جیالنـی فرهاد، 
ولـی زاده،  عبداالحـد  و  والـی  سـخن گوی 
سـخن گوی فرماندهـی پولیـس هـرات در 
وقـوع  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـا  صحبـت 

ایـن رویـداد را تأییـد کردند.
اسـت  گفتـه شـده  در همیـن حـال، 
کـه ایـن انفجـار هنگامـی رخ داده اسـت 

کـه نیروهـای امنیـت ملـی پـس از تثبیت 
یـک عـراده واسـطه ی نقلیـه ی مشـکوک، 
انفجـاری  مـواد  کـردن  خنثـی  تـالش  در 

بوده انـد.  آن  در  شـده  جاسـازی 
در ایـن رویـداد سـه کارمنـد امنیـت 
ملـی کشـته و دو نفـر دیگرشـان زخمـی 

شـده اند.
اعالمیـه گفتـه  وزارت دفـاع در یـک 
اسـت: »یـک واسـطه ی نقلیـه ی مشـکوک 
توسـط ریاسـت امنیـت ملی والیـت هرات 

بـرای  تخنیکـی  تیـم  بـود.  شـده  تثبیـت 
کوشـش  انفجـاری  مـواد  سـازی  خنثـی 
می نمودنـد کـه یـک قسـمت مـواد خنثـی 
شـد و یک قسـمت دیگـر متأسـفانه انفجار 
نمـود. در ایـن حادثه سـه تن از منسـوبین 
جراحـت  تـن  دو  و  شـهید  ملـی  امنیـت 

برداشـته اند.«
از  نقـل  بـه  رسـانه ها  هـم،  از سـویی 
عبدالحکیـم تمنـا، رییـس صحـت عامـه ی 
والیـت هـرات گـزارش کرده انـد کـه سـه 

کشـته و پنـج زخمـی از محل ایـن رویداد 
بـه شـفاخانه ی حـوزوی این والیـت انتقال 
داده شـده اند. بـه گفته ی او، تمامی کشـته 
کارمنـدان  انفجـار  ایـن  زخمی شـدگان  و 

ریاسـت امنیـت ملـی هـرات هسـتند.
از  کشـور  غـرب  در  هـرات  والیـت 
کـه  می باشـد  امـن  نسـبتا  والیت هـای 
و  تـرور  رویدادهـای  بیشـترین  شـاهد 
اخیـر  سـال های  در  مسـلحانه  قتل هـای 

اسـت. بـوده 

انفجار در داخل ساختمان ریاست امنیت ملی هرات سه کشته و دو زخمی برجا گذاشت

اطالعات روز: »مرکز مطالعات نزاع ها و مطالعات بشری« 
که قرار بود نشست دوحه را میزبانی کند، اعالم کرده است 
که اختالف نظر بر سر حضور افراد در هیأت مذاکره کننده ی 
این  تا  شده  باعث  دوحه،  نشست  در  افغانستان  حکومت 
 30 )جمعه،  دیروز  نشست  این  بود  قرار  شود.  لغو  نشست 
حمل/19 آپریل( برای سه روز در دوحه، پایتخت قطر برگزار 

شود.
سلطان برکت، رییس »مرکز مطالعات نزاع ها و مطالعات 
بشری« در رشته توئیتی گفته است: »هیچ طرف برسر اجندا 
قابل  صلح  امدن  به  اطراف  همه  تعهد  ندارند،  نظر  اختالف 
پرسش نیست، اما برسر اشتراک کنندگانی که از همه جوانب 
نمایندگي خوبی کند و کنفرانس راموفق بسازد هنوز توافق 

صورت نگرفته است.«
این  تأخیرافتادن  به  از  حال  عین  در  برکت  آقای 
است  گفته  ادامه  در  او  است.  کرده  تأسف  ابراز  نشست 
نمایندگی  و  تعداد  سر  بر  ذی دخل  طرف های  تمام  که 
اشتراک کنندگانی که باید به دوحه بیایند، باهم کار می کنند 
تا اختالف ها در این مورد را از بین ببرند. به گفته ی او، آمدن 

صلح در افغانستان پس از 18 سال جنگ کار ساده نیست. 
آقای برکت از طرف های ذی دخل نیز خواسته است تا 
باهم کار کنند تا برگزاری مذاکرات بین االفغانی تضمین شود.

اعالم  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  در همین حال، 
افغانستان را  کرده است که حکومت قطر تقاضای حکومت 
عملی نتوانسته و نشست »بین االفغانی« دوحه را لغو کرده 

است.
حکومت  که  آمده  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
نشست  این  در  باید  که  افرادی  جدید  فهرست  یک  قطر 
کرده  ارسال  افغانستان  حکومت  به  را  می کردند،  اشتراک 

است.
در اعالمیه گفته شده است که در فهرست ارائه شده از 
نشده  مراعات  افغانستان  مردم  متوازن  قطر شمولیت  سوی 
به  قطر  عمل کرد  این  که  است  شده  تأکید  همچنان  است. 
و  است  افغانستان  مردم  ملی  اراده ی  به  بی احترامی  معنای 

مردم آن را نخواهند پذیرفت.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که شماری از بزرگان 
تصمیم  غنی  رییس جمهور  با  مشترک  نشست  در  سیاسی 
دوحه  نشست  در  که  بخواهند  قطر  از حکومت  که  گرفتند 
از  اما  کنند  اشتراک  افغانستان  از سوی  تعیین شده  هیأت 

آن جایی که این تقاضای »برحق« از سوی قطر عملی نشد، 
نشست قطر نیز از سوی این کشور لغو شده است.

مردم  و  »حکومت  است:  آمده  اعالمیه  از  بخشی  در 
افغانستان به صلح باعزت متعهد بوده و در آینده نیز مانند 
مردم،  برحق  خواست  این  آوردن  دست  به  برای  گذشته 
خواهد  تسریع  و  گسترده  بیشتر  را  خویش  تالش های 

بخشید.«
از سویی هم، زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت 
خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان نیز از به تأخیرافتادن 
»نشست بین االفغانی« در دوحه ابراز ناامیدی کرده و گفته 
است که تمام طرف ها را تشویق می کند تا به گفت وگو و روند 

صلح افغانستان متعهد بمانند.
 آقای خلیل زاد در یک رشته توئیتی گفته است: »ما با 
تمام طرف ها در ارتباط هستیم و آن ها را تشویق می کنیم 

که همه به گفت وگو و روند صلح افغانستان متعهد بمانند.«
کلید  یک  »گفت وگو«  که  است  نوشته  همچنان  او 
همیشگی برای یک نقشه ی راه سیاسی و صلح پایدار خواهد 

بود و هیچ جایگزینی دیگری وجود ندارد. 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
افغانستان در ادامه از تمام طرف ها خواسته است تا از فرصت 
فهرست  روی  چیز،  همه  گذاشتن  کنار  با  و  کرده  استفاده 
افغان ها  همه ی  از  که  برسند  توافق  به  اشتراک کنندگانی 

نمایندگی کنند.
به  که  صورتی  در  است  گفته  همچنان  خلیل زاد  آقای 
همکاری او نیاز باشد، آماده است در این زمینه همکاری کند.

روز  افغانستان  حکومت  که  است  حالی  در  همه  این 
برای  افغانستان  دولت  هیأت  نفری   2۵0 فهرست  سه شنبه 

گفت وگوهای صلح با طالبان در نشست قطر را منتشر کرد.
منتشر  ریاست جمهوری  ارگ  از سوی  که  فهرستی  در 
شخصیت های  سیاسی،  احزاب  از  نمایندگانی  بود،  شده 
سیاسی، بزرگان جهادی، خانواده های قربانیان، شورای عالی 
جوانان،  زنان،  مدنی،  جامعه ی  ملی،  شورای  علما،  صلح، 
خبرنگاران، مقام های حکومتی و بزرگان و متفذین قومی در 

آن حضور داشتند.
یک روز پس از آن، گروه طالبان به گزینش این هیأت 
واکنش نشان داده و گفته بود که نشست دوحه یک مهمانی 

نه، بلکه یک نشست پالن شده است.
این گروه همچنان گفته بود که تنظیم کنندگان نشست 
از  نمایندگی  به  تنها  نفری   2۵0 هیأت  یک  پذیرش  قطر 

حکومت افغانستان را در برنامه هایش ندارند.
از  بود که  این گروه همچنان گفته شده  اعالمیه ی  در 
میان این فهرست، نام های شخصیت های محدود سیاسی و 
آن ها  تنها  که  دارد  وجود  نهایی  فهرست  در  قومی  بزرگان 

اشتراک می کنند.

پل کمپنی در ناحیه ی پنجم شهر کابل فروریخت
اطالعات روز: مسئوالن شهرداری کابل تأیید می کنند 
کابل  شهرداری  پنجم  ناحیه ی  در  واقع  کمپنی«  »پل  که 
اخیر،  روز  چند  سیالب های  در  زیاد  فرسودگی  دلیل  به 

فروریخته است.
دیروز  کابل  شهرداری  سخن گوی  سلطانی،  جلیل 
)جمعه، 30 حمل( به روزنامه اطالعات روز گفت که در پی 
جاری شدن سیالب های چند روز اخیر از دوازده دهانه ای که 
»پل کمپنی« دارد، فشار بیشتر روی چهار دهانه ی آن بوده 

و بخشی از زمین آن با فرسایش روبه رو شده است.
شهرداری  عملیاتی  تیم های  که  گفت  سلطانی  آقای 
کابل پس از آن که متوجه شدند، حوالی ساعت 4:00 بعد 
جلوگیری  و  سازی  استحکام  برای  پنج شنبه  روز  ظهر  از 
موفق  اما  بودند  شده  کار  به  دست  پل  این  فروریختن  از 

نشده اند.
او افزود: »متأسفانه که در چهار دهانه ی این پل آن قدر 
بود که  زیر پل شاریده و تمام خاک و ریگش تخلیه شده 

در نتیجه ساعت یک شب گذشته این پل فروریخته است.«
سخن گوی شهرداری کابل عالوه کرد که در این رویداد 

به کسی آسیب نرسیده است.
گفتنی است که پل کمپنی شهر کابل مسیر رفت وآمد 
کابل  شهرداری  است.  جنوبی  و  مرکزی  والیات  شهروندان 
که  جنوبی  و  مرکزی  والیات  شهروندان  برای  که  می گوید 
گرفته  درنظر  آن  از  باالتر  بدیل  راه  می گذرند،  پل  این  از 

شده است.

طالبان: 
معرفی هیأت ۲۵۰ نفری حکومت افغانستان باعث بی نظمی نشست دوحه شد

دنبـال  بـه  روز:  اطالعـات 
»بین االفغانـی«  نشسـت  لغـو 
نشـر  بـا  طالبـان  گـروه  دوحـه، 
اعالمیـه ای، حکومـت افغانسـتان 
ایـن  لغـو  اصلـی  مقصـر  را 
اسـت  گفتـه  و  دانسـته  نشسـت 
نفـری   2۵0 فهرسـت  نشـر  کـه 
هیـأت گفت وگوکننـده از سـوی 
بـا  تفاهـم  از  پیـش  حکومـت 
نشسـت  ایـن  تنظیم کننـدگان 
»قصـدا« بی نظمـی ایجـاد کـرد.

گـروه  ایـن  اعالمیـه ی  در 
کـه دیـروز )جمعـه، 30 حمـل( 
اسـت  آمـده  شـده،  منتشـر 
در  فهرسـت  چنیـن  نشـر  کـه 

کنـار آن کـه بـا شـرایط و محـل 
برگـزاری نشسـت دوحه تناسـب 
نداشـت، امـکان پذیـرش آن نیز 

نداشـت. وجـود 
همچنـان  اعالمیـه  در 
اعـالم  کـه  اسـت  شـده  گفتـه 
هیـأت  نفـری   2۵0 فهرسـت 
گام  یـک  خـود  گفت وگوکننـده 
حکومـت  و  بـود  صلـح«  »ضـد 
از  تـا  کـرد  تـالش  افغانسـتان 
ایـن طریـق نشسـت دوحـه را به 

بی انـدازد. تعویـق 
ادامـه  در  طالبـان  گـروه 
شـرکت کنندگان  کـه  گفتـه 
کـرده  فیصلـه  مسـکو  نشسـت 

بودند که در نشسـت بعدی شـان 
در قطـر نظریات شخصی شـان را 
افغانسـتان«  معضـل  قبـال  »در 
حکومـت  امـا  می کننـد  ابـراز 
افغانسـتان تـالش کـرد کـه ایـن 
نشسـت را بـه »مذاکـرات« بیـن 
حکومـت و طالبـان تغییـر دهند 
»خـط  بـا  چیـزی  چنیـن  کـه 
مشـی« نشسـت دوحـه مطابقت 

نداشـت.
قـرار  اعالمیـه،  براسـاس 
بـود بـه نمایندگـی از ایـن گـروه 
تنهـا 2۵ نفـر در نشسـت دوحـه 
شـرکت کننـد. طالبـان همچنان 
ادعـا کـرده اسـت که با اشـتراک 

چندیـن برابـر زنـان و مـردان از 
افغانسـتان که در نشسـت مسکو 
حضور داشـتند، در نشسـت قطر 

نیـز موافقـت کـرده بود.
پیشـتر حکومـت افغانسـتان 
امـا گفتـه بود کـه حکومـت قطر 
افغانسـتان  حکومـت  تقاضـای 
نشسـت  و  نتوانسـته  عملـی  را 
لغـو  را  دوحـه  »بین االفغانـی« 
ایـن  بـود  قـرار  اسـت.  کـرده 
 30 )جمعـه،  دیـروز  نشسـت 
حمل/19 آپریل( روز شـنبه )31 
حمـل( بـرای دو روز در دوحـه، 

شـود. برگـزار  قطـر  پایتخـت 
ارگ  اعالمیـه ی  در 

اسـت  آمـده  ریاسـت جمهوری 
کـه حکومـت قطـر یک فهرسـت 
جدیـد افـرادی کـه بایـد در این 
را  می کردنـد،  اشـتراک  نشسـت 
ارسـال  افغانسـتان  بـه حکومـت 

اسـت. کـرده 
شـده  گفتـه  اعالمیـه  در 
اسـت که در فهرسـت ارائه شـده 
از سـوی قطـر شـمولیت متـوازن 
مـردم افغانسـتان مراعات نشـده 
شـده  تأکیـد  همچنـان  اسـت. 
اسـت کـه ایـن عمل کـرد قطر به 
اراده ی  بـه  بی احترامـی  معنـای 
و  اسـت  افغانسـتان  مـردم  ملـی 
مـردم آن را نخواهنـد پذیرفـت.

و  متحـده  ایـاالت  دپیلمات هـای  میـان 
گفت و گوهـای  در  طالبـان،  نماینـدگان 
بین االفغانـی نیـز در حاشـیه قـرار بگیـرد. 
ایـن  تـالش  در  جمهـوری،  ریاسـت  ارگ 
صورت گرفتـه  توافـق  برخـالف  کـه  بـود 
میـان دو طـرف نشسـت مسـکو، در دومین 
اگـر  دوحـه،  در  بین االفغانـی  گفت و گـوی 
باشـد،  گفت و گـو  اصلـی  طـرف  نتوانسـت 
داشـته  پررنـگ  حضـور  بتوانـد  دسـت کم 
باشـد. بر مبنـای ادعای طالبـان در واکنش 
بـه لغـو شـدن نشسـت مسـکو، حکومـت 
افغانسـتان بـر آن بـود کـه بـا ارایـه ی یـک 
پررنـگ  حضـور  و  نفـری   2۵0 فهرسـت 
آجنـدای  آن،  در  حکومـت  نماینـدگان 
نشسـت را برخـالف توافـق از قبـل تعییـن 
نماینـدگان  میـان  گفت و گویـی  بـه  شـده 

حکومـت و طالبـان تبدیـل کنـد.
آسـتانه ی  در  افغانسـتان  حکومـت 
دوحـه،  در  بین االفغانـی  نشسـت  دومیـن 
از  نمایندگـی  بـه  را  افـراد  از  فهرسـتی 
حکومـت و مـردم افغانسـتان در دیـدار بـا 
طالبـان منتشـر و نهایی کرد. این فهرسـت 
اگرچـه طوالنـی و دور و دراز بـود امـا بـه 
حداکثـر  از  گسـتردگی،  و  تـوازن  لحـاظ 
اجتماعـی  اصنـاف  و  سیاسـی  گروه هـای 
افغانسـتان نمایندگـی می کـرد. طالبـان اما 
آن فهرسـت را بـه دلیـل حضـور پررنـگ 
بـر  آن  رهبـری  و  حکومـت  نماینـدگان 
برگزار کننـده ی  نهـاد  و  نپذیرفـت  هیـأت، 
نشسـت نیـز در مخالفـت بـا آن فهرسـت، 
اشـتراک کنندگان  از  دیگـری  فهرسـت 
نشسـت دوحـه را کـه قبال توافق شـده بود، 
منتشـر کرد. عـالوه بـر طالبـان، جناح های 
سیاسـی داخلـی و عمدتـا مخالـف حکومت 
نیـز فهرسـت ارایه شـده توسـط حکومت را 
نپذیرفتنـد. در فهرسـت ارایه شـده توسـط 
رهبـران  نشسـت،  برگزارکننـده ی  نهـاد 
احـزاب  نماینـدگان  جهـادی،  و  سیاسـی 
سیاسـی و گروهـی از نماینـدگان طالبـان 
و چهره هـای سیاسـی نزدیـک بـه طالبـان 
فاقـد  کـه  فهرسـتی  داشـتند.  حضـور 
نمایندگـی شایسـته، متـوزان و گسـترده از 
تنـوع سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان بـود 
و چنـد گـروه اصلـی سیاسـی و اجتماعـی 
در آن غایـب بـود؛ زنـان، جامعـه ی مدنـی، 
جوانـان و افغانسـتان جدیـد، دانشـگاهی و 

متعلـق بـه باورهـا و ارزش  هـای نویـن.
در  بین االفغانـی  نشسـت  دومیـن 
دوحـه، به دلیـل امتناع طالبـان از گفت و گو 
نظـر  اختـالف  و  افغانسـتان  حکومـت  بـا 
حکومـت و مخالفـان سیاسـی اش بـر سـر 
چگونگـی و ترکیـب هیـأت گفت و گو کننده 
بـا نماینـدگان طالبـان، لغـو شـد. حکومت 
یـک  ارسـال  بـا  می خواسـت  افغانسـتان 
هیـأت کـه رهبـری آن را در اختیار داشـته 
باشـد، نشسـت بین االفغانی دوحه را مطابق 
جناح هـای  کنـد.  مدیریـت  اهدافـش  بـه 
سیاسـی داخلـی و عمدتا مخالـف حکومت، 
بـه حضـور پررنـگ نماینـدگان حکومت در 
ترکیب هیأت منتشر شـده توسـط حکومت 
بـه  گفت و گوهـا  مدیریـت  قرار گرفتـن  و 
دسـت حکومـت وحـدت ملـی، تـن ندادند. 
از گفت و گـو  انتظـار،  نیـز مطابـق  طالبـان 
بـا هیأتـی کـه طـرف اصلـی آن نمایندگان 
حکومـت بودنـد، امتنـاع کردنـد. بـه نظـر 
می رسـد اگـر جناح هـای سیاسـی داخلـی 
ترکیـب  بـر سـر   ، افغانسـتان  و حکومـت 
یـک هیـأت جامـع و متشـکل از نمایندگان 
و  یک دسـت  مواجهـه ی  یـک  و  دوطـرف 
اجمـاع حداکثـری در خصـوص مذاکـره بـا 
طالبـان بـه توافـق نرسـند، گفت و گوهـای 
و  طالبـان  میـان  صرفـا  بین االفغانـی 
منهـای  داخلـی  سیاسـی  جناح هـای 
حکومـت افغانسـتان صورت خواهـد گرفت. 
اتفاقـی که نمی تواند در گام اول گسـتردگی 
ایـن گفت  و گوهـا بـه لحـاظ حضـور همه ی 
طرف هـای سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان 
نمی توانـد  دوم  گام  در  و  کنـد  ترسـیم  را 
مشـروعیت و ضمانت اجرایی داشـته باشـد، 
زیـرا حکومـت وحـدت ملـی، تنهـا نهـاد و 
دسـتگاه رسـمی موجـود بـرای مشـروعیت 
بخشـیدن بـه اتفاقـی بـه نـام مذاکـرات و 

احیانـا توافـق صلـح افغانسـتان اسـت.



والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 
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بـه شـرایط و زمـان داد. 
را  درگیـری  احتمـال  البتـه 
نظـر  در  صفـر  حـد  در  نمی تـوان 
میـان  درگیـری  چنان چـه  گرفـت. 
گیـرد،  صـورت  امریـکا  و  ایـران 
بـا  و  نیابتـی  جنـگ  نـوع  از  بیشـتر 
اسـتفاده از نیروهـای تابـع بومـی یـا 
همـان نیروهـای مـزدور خواهـد بـود. 
احتمـال  کـه  مناطقـی  مهمتریـن 
در  امریـکا  و  ایـران  میـان  درگیـری 
آن وجـود دارد سـه منطقـه ی خلیـج 
خواهـد  افغانسـتان  و  عـراق  فـارس، 
خلیـج  منطقـه ی  در  بـود.  یـک، 
طـرف  دو  نظامـی  نیروهـای  فـارس 
حضـور فیزیکـی دارنـد و بـه صـورت 
گشـت زنی  مشـغول  شـبانه روزی 
هسـتند. در صـورت ایجـاد سـوء ظن، 
آتـش  هـم  روی  بـر  نیروهـا  ایـن 
خواهنـد گشـود و چنانچـه در اسـرع 
وقـت مهـار نگـردد، مقدمـه ای بـرای 
خواهـد  ایـران  علیـه  نظامـی  اقـدام 
بـود.  دو، بـه دلیـل حضور فعال سـپاه 
قـدس در خـاک عـراق و نیـز داشـتن 
ماننـد  بومـی  سر سـپرده ی  نیروهـای 
احتمـال  بـدر،  و سـپاه  حشد الشـعبی 
عملیـات از جانـب نیروهای وفـادار به 
ایـران بر ضد منافـع امریکا را در خاک 
آن کشـور افزایـش می دهـد. سـه، بـه 
بایـد  نیـز  افغانسـتان را  ایـن مناطـق 
افـزود. ایـران به دلیل نفـوذ و ارتباطی 
در  به ویـژه  طالبـان  گـروه  بـا  کـه 
مناطـق جنـوب غـرب دارد، می توانـد 
مالـی- کمک هـای  افزایـش  بـا 

فراهـم آوری  و  آن هـا  بـه  تسـلیحاتی 
را  بالقـوه ای  تهدید هـای  راه،  نقشـه ی 
متوجـه نیروهـای امریکایی سـازد. در 
احتمـال  کـه  گفـت  می تـوان  نتیجـه 
درگیـری میـان نیروهـای رسـمی دو 
طـرف ضعیـف بـه نظـر می رسـد امـا 
صدمـه وارد کـردن به منافـع همدیگر 
و  مـزدور  نیروهـای  از  اسـتفاده  بـا 
جنـگ نیابتـی دور از انتظـار نخواهـد 

 . د بو
در  ایـران  کـه  بازدارندگی هایـی 

دارد اختیـار 
امریـکا  این کـه  بـا  یـک: 
غیر مسـئوالنه و بـدون در نظـر گرفتن 

جوانـب حقـوق بین المللـی، از برجـام 
دالیـل  بـه  ایـران  امـا  شـد،  خـارج 
امنیتـی هنـوز بر مفـاد ایـن توافق نامه 
پایبنـد باقی مانده اسـت. عـالوه برآن، 
ایـران تـا بـه حـال بـا  آژانـس انـرژی 
قبولـی  قابـل  همـکاری  هسـته ای، 
گزارشـات  در  نیـز  آژانـس  و  داشـته 
خـود تخطـی از ایـران را ثبـت نکـرده 
اسـت. ایـن امـر توانسـته ایـران را در 
و  بین الملـل  بازی گـران  بـا  مواجـه 
جهـان  عمومـی  افـکار  پیـش گاه  در 
پیـرو  و  مسـئول  نسـبتا  دولـت  یـک 
دهـد  جلـوه  جهانـی  کنوانسـیون های 
کـه کار را بـرای اقـدام نظامـی علیـه 
وشـرکای  امریکایی هـا  بـرای  ایـران 
اسـت.  کـرده  مشـکل  آن  منطقـه ای 
نویسـنده ایـن بازدارندگـی را از نـوع 
می کنـد.  تفسـیر  مهـم  امـا  ضعیـف 
نتواسـت  ایـران  این کـه  بـا  دو: 
و  یابـد  دسـت  اتمـی  سـالح  بـه 
جهانـی  جامعـه ی  رسـیدن،  از  قبـل 
تـوان  امـا  کـرد،  جلوگیـری  آن  از 
ایـران عامـل مهـم دیگـری  موشـکی 
محسـوب  ایـران  بازدارندگـی  از 
می شـود. تـوان موشـکی ایـران را بـه 
انـواع ذیـل می تـوان تقسـیم کـرد: 1( 
موشـک های بالسـتیک دور برد، مانند 
شـهاب 4 و سـجیل. 2( موشـک های 
بالسـتیک میان بـرد ماننـد شـهاب 3، 
فجـر 3 و قـدر 110. 3( موشـک های 
بالسـتیک کوتاه بـرد مانند شـهاب یک، 
عنـوان  بـه   .110 فاتـح  و  شـهاب دو 
نمونـه موشـک شـهاب 4، با بـرد بیش 
تمـام  می توانـد  کیلومتـر،   ۵000 از 
اهـداف شـرکای امریـکا را در منطقـه 
تـوان  این کـه  بـا  دهـد.  قـرار  هـدف 
موشـکی میان بـرد قـدر 110 هنـوز از 
سـوی کارشناسـان بین المللـی تاییـد 
نظامـی  مقامـات  امـا  اسـت،  نشـده 
 2۵00 را  موشـک  ایـن  بـرد  ایـران، 
کرده انـد  عنـوان  کیلومتـر   3000 تـا 
در  نقطـه  دورتریـن  اسـت  قـادر  کـه 
در  را  آسـیا  خـاک  از  نیمـی  و  اروپـا 
باشـد. همیـن  داشـته  تیـر رس خـود 
امـر باعث شـده اسـت تـا اسـرائیل که 
سـوابق بمباردهـای اسـتراتژیک را در 
کارنامـه ی خـود دارد، نتوانـد بـر ضـد 

اهدافـی در ایـران اقـدام نظامـی انجام 
دهـد. گفتنـی اسـت کـه اسـرائیل در 
تقریبـا  صـورت  بـه  و   1981 جـون 
همزمان توانسـت تاسیسـات هسته ای 
در  را  صدام حسـین  و  معمر القذافـی 
موفقانـه  صـورت  بـه  عـراق  و  لیبـی 
منهـدم کنـد. ایـن نـوع از بازدارندگی 
را نویسـنده قـوی و تاثیرگـذار تفسـیر 

. می کنـد
بومـی  نظامـی  نیروهـای  سـه: 
در  و  منطقـه  در  ایـران  طرفـدار 
اسـتراتژیک  شـرکای  بـا  مجـاورت 
و  اسـرائیل  ماننـد  امریـکا  منطقـه ای 
عربسـتان بازدارندگـی دیگریسـت که 
اقـدام نظامـی علیـه ایـران را مشـکل 
می کنـد. در طـی سـال های متمـادی 
از  بعـد  ناآرامی هـای  جریـان  در  و 
اسـت  توانسـته  ایـران  عربـی،  بهـار 
برون مـرزی  شـاخه ی  از  اسـتفاده  بـا 
سـپاه، بـه فرماندهی قاسـم سـلیمانی، 
گروه هـای شـبه نظامـی زیـادی را در 
منطقـه سـازماندهی و آمـوزش دهـد. 
اسـرائیل،  مـرز  در  لبنـان  حـزب اهلل 
انصـار اهلل  عـراق،  در  بـدر  سـازمان 
عربسـتان  همسـایگی  در  یمـن  و  در 
ایـران  رقیـب  کشـورهای  و  سـعودی 
در خلیـج فـارس و نیـز حضور رسـمی 
نظامـی ایـران در خـاک سـوریه، کار 
بـه  و  مشـکل  امریکایی هـا  بـرای  را 
شـدت پیچیـده کرده اسـت. بـا این که 
رهبـران افراطی و جنگ طلـب مخالف 
بـار  نتانیاهـو،  بنیامیـن  ماننـد  ایـران 
امـور را در اسـرائیل بـه  دیگـر زمـام 
بـن  محمـد   و  گرفـت  خواهـد  عهـده 
سـلمان قـدرت را از پـدرش  بـه زودی 
بعیـد  امـا  بـرد،  خواهـد  ارث  بـه 
رهبـران  ایـن  تـا  می رسـد  نظـر  بـه 
بتواننـد نظامیـان و رهبـری امریـکا را 
متقاعدکننـد تـا علیـه ایران دسـت به 
اسـلحه ببرنـد. فـرا رسـیدن انتخابـات 
در امریـکا را بایـد بـه ایـن فاکتور هـا 
افـزود. در حالی کـه جنـگ افغانسـتان 
می شـود  خـود  سـال  نزدهمیـن  وارد 
بـه  آن  از  امریـکا  مالیات دهنـدگان  و 
اسـت  بعیـد  هسـتند،  عاصـی  شـدت 
کـه دونالـد ترمـپ، بـار دیگـر امریـکا 
را در جنگـی درگیـر کنـد کـه پایانش 

و   2019 اپریـل   8 تاریـخ  بـه 
نشـده،  پیش بینـی  اقـدام  یـک  در 
رییس جمهـور امریکا، سـپاه پاسـداران 
اعـالم  تروریسـتی  سـازمان  را  ایـران 
کـرد و آن را در لیسـت سـازمان های 
تروریسـتی خارجـی FTO قـرار داد. 
کـه حکومـت  اسـت  بـار  اولیـن  ایـن 
ایـاالت متحـده، یـک سـازمان نظامی 
رسـمی-دولتی، کشـوری را بـه عنوان 
می کنـد.  قلمـداد  تروریسـتی  گـروه 
امریـکا ادعـا دارد که سـپاه پاسـداران، 
امنیـت  خراب کارانـه اش  اقدامـات  بـا 
کشـورهای منطقه از جملـه خاورمیانه 
بـا  را  فـارس  خلیـج  حـوزه ی  و 
خطـر مواجـه کـرده اسـت. بـه زعـم 
امریکایی هـا ضـروری بـود تـا هـر چه 
می شـد.  گرفتـه  آن  جلـوی  سـریع تر 
متعاقـب ترویسـت خوانده شـدن ایـن 
همچنـان  امریـکا  دولـت  سـازمان، 
»چنان چـه   کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 
مبادلـه  سـپاه  بـا  امریـکا  شـهروندان 
بـر  عـالوه  دهنـد،  انجـام  اقتصـادی 
وضـع تحریـم علیـه آن ها، بـا مجازات 
20 سـال زنـدان نیـز مواجـه خواهنـد 
توسـط  عمـل  ایـن  چنان چـه  شـد. 
پذیـرد،  انجـام  خارجـی  شـهروندان 
بـه اضافـه ی وضـع تحریم هـا، از ورود 
جلوگیـری  امریـکا  خـاک  بـه  آن هـا 
بـا  اقتصـادی  مبـادالت  از  و  می شـود 
جانـب امریکایـی نیـز محـروم خواهند 
شـد.« در ایـن مقالـه سـعی می نماییم 
پیامدهـای  نیـز  و  امـر  ایـن  ابعـاد 
بررسـی  و  بحـث  بـه  را  آن  احتمالـی 

بگیریـم.
سـازمان سـپاه پاسـداران و نقش 
جمهـوری  نظـام  بدنـه ی  در  آن 

اسـامی
سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، 
جمهـوری  بنیان گـذار  دسـتور  بـه 
درسـت  خمینـی،  آیـت اهلل  اسـالمی، 
در نخسـتین روزهـای پیـروزی انقالب 
اسـالمی تشـکیل شـد. از همان اوایل، 
نیـروی تازه تشـکیل یافته ی سـپاه یک 
محسـوب  نظامی-عقیدتـی  سـازمان 
می شـد کـه بـا هـدف دفـاع و صیانت 
بـه  وجـود   ایـران  نوپـای  انقـالب  از 
 آمـده بـود. در ابتـدا، فعالیـت نظامـی 
سـپاه بیشـتر بـه مقابلـه با دشـمنان و 
بدخواهـان داخلی جمهوری اسـالمی، 
و  مارکسیسـتی  چـپ  احـزاب  ماننـد 
بـه  بـود و  مجاهدیـن خلـق متمرکـز 
همیـن دلیـل در آغاز انقالب اسـالمی، 
بـه عنوان بـازوی نیرومند در سـرکوب 
نظـام  مخالـف  مسـلح  گروه هـای 
می کـرد.  عمـل   اسـالمی  جمهـوری 
و  طویل تـر  تشـکیالتش  بعد هـا،  امـا 
هماننـد  اکنـون  و  گشـت  عریض تـر 
یـک ارتـش، دارای نیـروی سـه گانه ی 
زمینـی، هوایـی و دریایی می باشـد که 
بـازوی اسـتخباراتی داخلـی و خارجی 
به ویـژه سـپاه قـدس به رهبری قاسـم 
سـلیمانی را نیـز بایـد بـه آن افـزود. 
سـازمان های  از  یکـی  سـپاه،  امـروزه 
از  یکـی  نیـز  و  قدرتمنـد  بسـیار 
جمهـوری  نظـام  اصلـی  بدنه هـای 
هـم  کـه  می آیـد  به حسـاب  اسـالمی 
امـور  در کارهـای سیاسـی و هـم در 
اقتصـادی و فرهنگـی مشـغول فعالیت 
اسـت. قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا 
مربوط به سـپاه، بزرگتریـن پروژه های 
در  را  ایـران  زیربنایـی  و  عمرانـی 
انحصـار دارد و شـاخه ی بـرون مـرزی 
اسـتخباراتی-عملیاتی سـپاه پاسداران 
سیاسـت  قـدس،  سـپاه  همـان  یـا 
امنیتـی- خارجی ایران را در بسـیاری 
از مناطـق به ویـژه خاورمیانـه تعییـن 
تاثیر گـذاری  اوج  می کنـد.  اجرایـی  و 
را  ایـران  سـپاه در سیاسـت خارجـی 
خارجـه   وزیـر  اسـتعفای  آخریـن  در 
اعتـراض  دیـد.  می تـوان  کشـور  آن 
آقـای ظریـف زمانـی بـاال گرفـت کـه 
بـدون اطـالع وزارت خارجـه ایـران و 
بـا هماهنگی سـردار قاسـم سـلیمانی، 
سـفر بشـار اسـد، رییس جمهور سوریه 
بـه تهـران برنامه ریـزی و اجرایی شـد.
تروریسـت خوانـدن سـپاه یعنی 
حملـه ی  بـرای  مقدمه چینـی 

نظامـی بـه ایـران؟
احتمـال جنـگ  و درگیـری میان 

ارتـش امریـکا و نیـروی سـپاه خیلـی 
اعـالم  نمی رسـد.  نظـر  بـه  محتمـل 
عنـوان  بـه  و سـازمانی  کـردن گـروه 
تروریسـت از جانـب امریـکا بـه معنی 
اعـالن جنـگ  بـر ضـد آن نیسـت. در 
تروریسـتی  »سـازمان های  لیسـت 
هفتـاد  تقریبـا    FTO یـا  خارجـی« 
تـا  و  اسـت  رسـیده  ثبـت  بـه  گـروه 
اکنـون دیـده شـده اسـت کـه بـه جز 
داعـش، القاعـده و طالبـان کـه امریکا 
بـر ضـد آن هـا عملیـات نظامـی انجام 
و  حـزب اهلل  ماننـد  را  ما بقـی   داده، 
تحریم هـا  اعمـال  بـه  حمـاس  یـا 
بسـنده کـرده اسـت. اقـدام مسـلحانه 
علیـه نیروهـای مسـلح امریـکا پیـش 
شـرطی  اسـت کـه واشـنگتن را وادار 
را  سـازمان  و  گـروه  آن  تـا  می سـازد 
دشـمن حربـی تعریـف کنـد. در ایـن 
آنـان  علیـه  نظامـی  اقـدام  صـورت 
بـه یـک امـر ضـروری مبـدل خواهـد 
کـه  مادامـی  حسـاب،  ایـن  بـا  شـد. 
اقـدام  سـپاه،  و  اسـالمی  جمهـوری 
نظامیـان  علیـه  نظامـی  عملیـات  بـه 
امریکایـی نکنـد، طبیعـی هسـت کـه 
ضـد  بـر  تحریـم  اعمـال  بـر  امریـکا 
سـپاه بسـنده خواهد کـرد و باالعکس. 
کـه  می آیـد  بـر  شـواهد  و  قرایـن  از 
به دسـت  را  جنـگ  بهانـه ی  ایـران 
امریکایـی اش  شـرکای  و  امریـکا 
نخواهـد  عربسـتان  و  اسـرائیل  ماننـد 
ایـن  تالشـش  حداکثـر  تهـران  داد. 
جنـگ  مهلکـه ی  از  تـا  بـود  خواهـد 
راسـتای  در  کنـد.  دوری  درگیـری  و 
همیـن سیاسـت واکنشـی نسـبتا نرم، 
جمهـوری اسـالمی، صـرف بـه اقـدام 
متقابـل دسـت زده اسـت  و فرماندهی 
مرکزی امریکا )سـنتکام( را به لیسـت 
تروریسـتم خـود اضافـه کـرده اسـت. 
عالـی  شـورای  توسـط  تصمیـم  ایـن 
گرفتـه  صـورت  ایـران  ملـی  امنیـت 
اسـالمی، هماننـد  و مجلـس شـورای 
از  کنگـره ی امریـکا هنـوز اقدامـی را 
خـود نشـان نداده اسـت. بـا این که در 
روزهای نخسـت اعـالم امریـکا، تهران 
تهدید هایـی را متوجه واشـنگتن کرد، 
امـا بعـدا تـب تهدیـد ایـران فروکـش 
کـرد و جای خـود را به اقـدام با توجه 

نیسـت.  معلـوم 
تبعـات جنگ سـرد کنونـی میان 
ایـران و امریـکا برای کشـورهای 

ایران  و  منطقـه 
بدون شـک در پی هر مناقشه  ای، 
از  کـه  همسـایه اند  کشـورهای  ایـن 
بـه  بـود.  خواهنـد  اصلـی  متضـرران 
امریکایـی  نیروهـای  حضـور  دلیـل 
دو  نقـش  سـرزمین ها،  ایـن  در 
کشـور عـراق و افغانسـتان بـه عنـوان 
برجسـته تر  ایـران  همسـایه های 
ایـران  و  امریـکا  چنانچـه  می باشـند. 
نیروهـای  از  اسـتفاده  بـا  بخواهنـد 
را  خـود  لفظـی  رویارویـی  نیابتـی، 
سـازند،  مبـدل  نظامـی  درگیـری  بـه 
نبـرد،  میدان هـای  محتمل تریـن 
خواهنـد  افغانسـتان  و  عـراق  قلمـرو 
بـود. مقامـات عراقی چنیـن خطری را 
افغانی شـان درک  از همتایـان  زود تـر 
دیپلماسـی  راه انـدازی  بـا  و  کرده انـد 
مقامـات  تـا  تالشـند  در  پیش گیرانـه 
منطقـه ای  شـرکای  و  امریـکا  ایـران، 
مجـاب  را  عربسـتان  ماننـد  امریـکا 
درگیری شـان  کشـاندن  از  تـا  کنـد 
کننـد.  جلوگیـری  عـراق  خـاک  بـه 
نخسـت وزیر  دوره ای  سـفرهای 
عـراق عـادل عبدالمهـدی بـه تهـران 
بـا  رایزنی هایـش  نیـز  و  ریـاض  و 
ایـن  بـر  گواهـی  امریکایـی  مقامـات 
مدعاسـت. حـال کـه فصـل جنـگ در 
اسـت  آغـاز شـده  دوبـاره  افغانسـتان 
و تالش هـای صلـح نیـز همزمـان بـه 
پیـش می رود، بـر حکومت افغانسـتان 
الزم و ضروری سـت تـا بـا تبعیـت از 
از شـرایط  درسـت  بـا درک  و  عـراق 
سیاسـی منطقـه و جهـان، دیپلماسـی 
پیش گیرانـه را روی دسـت بگیـرد، تـا 
از کشـاندن مشـکالت کشـورهای یـاد 
زود تـر  هرچـه  افغانسـتان،  بـه  شـده 
ممانعـت بـه عمـل آیـد. ایـن در حالی 
بـا  تحریم هـا  بعـدی  دور  کـه  اسـت 
شـدت بیشـتر کـه هـدف آن بـه صفر 
رسـاندن صـادرات نفـت ایـران اسـت، 
بـه زودی اعمـال خواهـد شـد و ایران 
را خشـمگین تر و مصمم تـر بـه صدمـه 
در  امریـکا  منافـع  بـر  کـردن  وارد 
کـرد.  خواهـد  افغانسـتان  و  منطقـه 

شریف حضوری، دانش جوی دکترای دیپلماسی و خلع سالح 

تبعات ملی و منطقه ای قرار گرفتن سپاه پاسداران 
در لیست سازمان های تروریستی امریکا
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یاسین احمدی 

تحلیل گران باور دارند که بین سال های 1973 الی 1977 
جنگ جو  هزار  پنج  پاکستان  مسلح  قوای  میالدی، 
اما  داد،  آموزش  داوود  با حکومت  نبرد  منظور  به  را 
جنگ جویان افغان با وجود اهداف مشابه، بر اساس 
مسایل قومی)پشتون در برابر غیر پشتون( متفرق بودند. 
از  زبان ها  پشتون  و  ربانی  از  بیش تر  فارسی زبان ها 
حکمتیار حمایت کردند. با توجه به تجربه ی پاکستان 
در حمایت از بازی گران غیردولتی )مثال در جنگ 1947 
و 1965 میالدی(، آگاهی از اقدامات مذکور تنها به یک 
تعداد افراد خاص در حکومت و اردوی پاکستان محدود 
بود. جنرال بابر مدعی بود که تنها بوتو، نخست وزیر 
کشور، تیکا خان، فرمانده عمومی ارتش و عزیز احمد، 
وزیر دولت در امور خارجی و دفاعی، از فعالیت های 
مذکور آگاه بودند. در آن زمان در پاکستان، اسالم گرایان 
افغان روابط مستحکم تری با احزاب اسالم گرای پاکستان، 
به خصوص جماعت اسالمی و جمعیت العلما، برقرار 

کردند.

بسیاری از تحلیل گران مسایل دفاعی پاکستان باور دارند 
که انقالب ثور با حمایت روس ها صورت گرفت، هر چند 
که اسناد تاریخی با قطعیت چنین موضوعی را تأیید 
نمی کند. پس از گذشت چند روز وقوع کودتا، نور محمد 
تره کی )رهبر شاخه ی خلق( به عنوان رییس جمهور و 
نحست وزیر، و ببرک کارمل، رییس شاخه ی پرچم و 
رقیب تره کی، به هنوان معاون نخست  وزیر معرفی شد. 
البته حضور پرچم و خلق در حکومت جدید به خصومت 
کیان این دو حزب پایان نبخشید. تره کی، کارمل و دیگر 
رهبران پرچمی را با تعیین در پست های دیپلماتیک 
در خارج، به تبعید فرستاد و دست به تصفیه ی بقیه 
نیروهای پرچم در کشور زد.  حکومت خلق به طور سریع 
سوسیالیسم را با روش های بسیار خشن و بی رحمانه ) از 
جمله قتل عام دسته جمعی( با الی افغانستان تحمیل 
کرد که در تمام سطوح جامعه پیامد های شدیدی را به 

دنبال داشت. 

اجرا نکردن تصامیم لویه جرگه نقض قانون اساسی افغانستان است. دولت افغانستان با 
دایر کردن این چنین لویه جرگه ها که تا حاال چند نمونه ی آن برگزار شده در پی مشروعیت 
بخشیدن تصامیم سیاسی خویش بوده و از لویه جرگه استفاده ی ابزاری می کند.  رفراندم 
یا همه پرسی که در ماده ی شصت و پنجم قانون اساسی افغانستان نیز پیش بینی شده، 
موردی است که به صورت دموکراتیک به هر شهروند افغانستان این حق را می دهد 
که در تصامیم ملی سهم بگیرد و بدون شک مشروعیت آن بیشتر از لویه جرگه است، 
چون این حق به هر شهروند افغان که سن هجده را تکمیل کرده باشد، داده شده نه 
تعداد محدودی از افراد با ساختار های قدیمی که تا حاال چندان کارا نبوده و همواره از 
آن استفاده ی ابزاری صورت گرفته است. در عین زمان با برگزاری رفراندم، دموکراسی یا 
همان مردم ساالری اشتراکی تمثیل می شود و همه ی شهروندان واجد شرایط می توانند 

در آن سهم بگیرند.

عمق خون بار یک استراتیژی؛ 
انگیزه های حمایت پاکستان از طالبان چیست؟

بخش سوم
آموزشی  اردوگاههای  پاکستان 
و  شمال  در  مذکور  نیروهای  برای  را 
بنیاد  کرد  و  ایجاد  وزیرستان  جنوب 
اقدامات و برنامه های بعدی را به کمک 
مراجع  دیگر  و  عربستان  امریکا،  مالی 
میالدی  دهه ی هشتاد  در  تمویل کننده 
گذاشت. این مناطق عمدتا پشتون نشین 
نه تنها از دید رسانه ها به دور بودند، بلکه 
در مجاورت  با والیات شرقی افغانستان، 
قرار داشتند.  نیز  پکتیکا،  و  لوگر  پکتیا، 
بزرگ  قرارگاه  پاکستان  همچنان، 
شمال  )در  رزمک  منطقه ی  در  نظامی 
جنوبی  مرز  نزدیک  جنوبی،  وزیرستان 
عسکرهای  و  داشت  شمالی(  وزیرستان 
با  مجاورت  در  مهمند ایجنسی،  در  آن 
و  ننگرهار  پشتون نشین  والیات های 
نیروها که به  این  به  بودند.  کنر مستقر 
قطعات قول اردوی سرحدی تقسیم شده 
نیروهای  که  شبه نظامی  )سازمان  بود، 
کرده  جذب  قبایلی  مناطق  از  را  خود 
تعیین  ارتش  سوی  از  آن  افسران  ولی 
سرحدی  والیت  می شود(  فرستاده  و 
به  که  شد  داده  دستور  شمال غربی، 
جنگ جویان  آموزش  و  سازمان دهی 
افغان پرداخته و بازرس عمومی قطعات، 
دگرمن ) بعدا تورن جنرال( نصیراهلل بابر 
گرفت.  قرار  عملیات  این  تمام  رأس  در 

)فییر2017.( 
احمد شاه  و  حکمت یار  گلبدین 
پاکستان  دشمن  به  بعدا  ) که  مسعود 
طالبان،  حمالت  تحت  و  شد  تبدیل 
در  پاکستان  حمایت  تحت  نیروهای 
گرفت(  قرار  میالدی  نود  دهه ی  اواسط 
از  که  بودند  کسانی  نخستین  جمله  از 
تعلیمات  پاکستانی  نیروهای  دست 
نظامی دریافت کردند. در تابستان سال 
197۵ میالدی، پاکستان از یک سلسله 
افغانستان،  در  اسالم گرایان  شورش های 
پنجشیر  در  مسعود  شورش  جمله  از 
حکومت  در حالی که  کرد.  حمایت 
سرکوب  را  شورش ها  آسانی  به  داوود 
چهره  های  بهانه  این  به  او  اما  کرد، 
کرد  دست گیر  را  اسالم گرایان  اصلی 
نیرو های  از  زیادی  تعداد  نتیجه   در  که 
جهادی به پاکستان فرار کردند. به دلیل 
اطمینان از مخفی بودن پروژه ی حمایت 
را  آنان  پاکستان  افغان،  جنگ جویان  از 

جزء قول اردوی سرحدی ساخت.
و  ای  اس  ای  حال،  همین  در 
نیرو های ویژه ی گروه خدمات مخصوص 
آموزش شان  مسئولیت  پاکستان  اردوی 
باور  تحلیل گران  گرفتند.  عهده  بر  را 
الی   1973 سال های  بین  که  دارند 
پاکستان  مسلح  قوای  میالدی،   1977
نبرد  منظور  به  را  جنگ جو  هزار  پنج 
اما  داد،  آموزش  داوود  حکومت  با 
اهداف  وجود  با  افغان  جنگ جویان 
قومی)پشتون  مسایل  اساس  بر  مشابه، 
بودند.  متفرق  غیر پشتون(  برابر  در 
فارسی زبان ها بیش تر از ربانی و پشتون 
با  کردند.  حمایت  حکمتیار  از  زبان ها 
حمایت  در  پاکستان  تجربه ی  به  توجه 
در جنگ  )مثال  غیردولتی  بازی گران  از 
از  آگاهی  میالدی(،   196۵ و   1947
افراد  اقدامات مذکور تنها به یک تعداد 
پاکستان  اردوی  و  حکومت  در  خاص 
که  بود  مدعی  بابر  جنرال  بود.  محدود 
تنها بوتو، نخست وزیر کشور، تیکا خان، 
احمد،  عزیز  و  ارتش  عمومی  فرمانده 
دفاعی،  و  خارجی  امور  در  دولت  وزیر 
از فعالیت های مذکور آگاه بودند. در آن 
افغان  اسالم گرایان  پاکستان،  در  زمان 
روابط مستحکم تری با احزاب اسالم گرای 
پاکستان، به خصوص جماعت اسالمی و 

جمعیت العلما، برقرار کردند.
رابطه ی  نام برده  حزب  دو  هر 
عربستان  از  و  داشته  ارتش  با  نزدیکی 
سعودی، در کنار دیگر کشورهای عربی، 
کمک مالی دریافت می کردند. حکمتیار 
ساخت  را  افغانستان  اسالمی  حزب 
پیوند  اسالمی  جماعت  رهبری  با  که 
ایدئولوژیک داشت. پاکستان قبل از ورود 
شوروی به افغانستان و خیلی پیشتر از 
طرح های  کشور،  این  در  امریکا  حضور 

پیدا کرد و می خواست روابط خود را با 
پاکستان بهبود بخشد. به عنوان بخشی 
در  را  خود  موضع  تالش ها،کابل  این  از 
قبال داعیه ی پشتونستان نرم تر ساخت. 
خود  روابط  افغانستان  زمان،  عین  در 
عضو  پاکستان  همانند  که  را  ایران  با 
ساخت.  بهتر  نیز  بود،  سینتو  پیمان 
تهران با اعطای 700 میلیون دالر کمک 
با  تعامل  به  تشویق  را  کابل  انکشافی، 
از  دیگری  یکی  چین،  کرد.  پاکستان 
متحدان مهم پاکستان، وام ۵۵ میلیون 
دالری را به حکومت داوود خان، به امید 
اتحاد  و  افغانستان  میان  فاصله  حفظ 

شوروی پیشنهاد کرد. 
سومین فشار از سوی ایاالت متحده 
هنری  که  شد  وارد  افغانستان  باالی 
سال  در  خارجه،  امور  وزیر  کسینجر، 
و  کرد  سفر  کابل  به  میالدی   1974
داوود خان را تشویق به نوعی از تعامل 
با پاکستان کرد او و داوود روی طیفی از 
مسایل بحث کردند. با این که روی خط 
حاصل  توافقی  طرف  دو  میان  دیورند 
نشد، ولی در نتیجه ی تالش های مذکور، 
میالدی   1977 اوایل  در  پاکستان 
اسالم گرایان  به  را  خود  کمک های 
)حقانی200۵(.  ساخت  متوقف  افغان 
جنرال  میالدی،   1977 جوالی  در 
ضیاءالحق، بوتو را از حکومت بر انداخت 
و قدرت را طی عملیات موسوم به بازی 
زمان،  آن  در  گرفت.  به دست  منصفانه 
برای  را  خود  تالش های  خان  داوود  
کاهش تنش پاکستان ادامه داد. از ابزار 
نظر در مورد خلع بوتو خود داری ورزید 
پاکستان  داخلی«  »موضوع  را  آن  و 
رویکرد  نیز  ضیاء  مقبل،  در  دانست. 
افغانستان  قبال  در  را  مصالحه جویانه ای 
در پیش گرفت. از جمله این که تعدادی 
را  پشتون  و  بلوچ  ناسیونالیست های  از 
که در زمان بوتو به زندان افگنده شده 
بودند، از حبس رها ساخت )فییر2017(. 
داوود هم چنان کوشید که فاصله ی خود 
انکشافات  اما  سازد.  بیش تر  را  مسکو  با 
در  پیشرفت ها  جلو  افغانستان  سریع 

روابط دو کشور را گرفت. 
برخی  با  داوود  شاید  در حالی که 

مذکور را روی دست گرفته بود. به بیان 
پاکستان  سیاست  اصلی  خطوط  دیگر، 
این  اشغال  از  قبل  افغانستان  قبال  در 
 1979 در  شوروی  اتحاد  توسط  کشور 
حال،  این  با  بود.  شده  ریخته  میالدی 
پاکستانی ها سیاست های خود را پس از 
اشغال افغانستان در هماهنگی با امریکا 
و عربسات سعودی و در راستای منافع 
توسعه  استراتژیک شان  مالحظات  و 

بخشیدند. 
تاریخی  واقعیت های  این  بررسی 
برای  گویا  که  را  پاکستان  روایت  این 
کمک به اهداف ایاالت متحده در جنگ 
سرد از سوی این کشور مورد »استفاده« 
که  بوتو  می برد.  سوال  زیر  گرفت،  قرار 
مخفیانه  اقدامات  سازمان دهی  مصروف 
در افغانستان بود، از ایالت متحده طالب 
روابط  اما  شد؛  بیش تری  کمک های 
از جنگ 196۵  امریکا پس  و  پاکستان 
هند و پاکستان و پاسخ ناروشن امریکا به 
جدایی بنگالدیش از خاک پاکستان رو 
خلق به سردی گراییده بود و از جانب دیگر،  و  پرچم  حضور  البته  شد.  معرفی 

در حکومت جدید به خصومت کیان این 
دو حزب پایان نبخشید. تره کی، کارمل 
تعیین در  با  را  پرچمی  رهبران  و دیگر 
به  خارج،  در  دیپلماتیک  پست های 
تبعید فرستاد و دست به تصفیه ی بقیه 
زد.  حکومت  کشور  در  پرچم  نیروهای 
با  را  سوسیالیسم  سریع  طور  به  خلق 
بی رحمانه  و  خشن  بسیار  روش های 
با الی  دسته جمعی(  عام  قتل  جمله  ) از 
تمام  در  که  کرد  تحمیل  افغانستان 
به  را  پیامد های شدیدی  سطوح جامعه 
از  تره کی  و  ضیاء  میان  داشت.  دنبال 
روابط  کابل،  در  نخست  نشست  همان 
که  زمانی  گرفت.  شکل  ناخوشایندی 
می زد،  حرف  اسالم  مورد  در  ضیاء 
و  زهد  مختلف  فرصت های  در  تره کی 
ضیاء  می کرد.  مسخره  را  دین داری اش 
در عقب  داشت که  باور  نوبه ی خود  به 
کودتای ثور روس ها قرار داشته و حذف 
داوود خان به معنای ختم همکاری های 

افغانستان و پاکستان است.
روابط  احیای  این که  درک  با  ضیاء 
حسنه ممکن نیست، به شکل شدیدی 

خلق  دموکراتیک  حزب  اهداف  از 
از  حزب  این  اما  بود،  هم نوا  افغانستان 
راستای  در  حکومت  گام به گام  رویکرد 
حکومت  مدرنیزاسیون  و  اصالحات 
حزب  نظر  از  همین طور،  نبود.  راضی 
سیاست مدار  یک  داوود  مسکو،  و  خلق 
ناسیونالیست بود که حفظ استقالل در 
امور داخلی و خارجی افغانستان در برابر 
اتحاد شوروی را توقع داشت. حزب خلق 
را طی  قدرت  اپریل 1978 میالدی  در 
یک کودتای خونین به دست گرفته و در 
جریان آن داوود خان نیز کشته شد. این 
کودتای به دلیل وقوع آن در ماه ثور به 

نام انقالب ثور مسما شد.
مسایل  تحلیل گران  از  بسیاری 
انقالب  که  دارند  باور  پاکستان  دفاعی 
ثور با حمایت روس ها صورت گرفت، هر 
چند که اسناد تاریخی با قطعیت چنین 
از  پس  نمی کند.  تأیید  را  موضوعی 
گذشت چند روز وقوع کودتا، نور محمد 
عنوان  به  خلق(  شاخه ی  )رهبر  تره کی 
ببرک  و  نحست وزیر،  و  رییس جمهور 
رقیب  و  پرچم  شاخه ی  رییس  کارمل، 
نخست  وزیر  معاون  هنوان  به  تره کی، 

امریکا با استدالل بوتو مبنی بر دریافت 
کمک های بیش تر متقاعد نشده بود.

وزارت امور خارجه امریکا در جریان 
آمادگی برای سفر بوتو به واشنگتن در 
گفت و گو  ضمن  میالدی،   1973 سال 
که  کرد  تأکید  هشدارآمیزی  لحن  با 
پاکستان  امنیتی  امریکا »حل مشکالت 
سیاسی/  لحاظ  از  نخست  گام  در  را 
نظامی«  تا  می بیند  اقتصادی  و  روانی 
ایاالت  مقطع،  این  در  خالصه،  طور  به 
راهکار  که  بپذیرد  نمی توانست  متحده 
ماهیت  پاکستان  امنیتی  مشکالت 
سیاسی  مثبت  انکشافات  دارد.  نظامی 
آموزش  مرحله ی  نخستین  منطقه ای 
نیروهای  سوی  ]از  افغان  ملیشه های 
پاکستانی[ را به تاخیر انداخت. با این که 
را  دوستی  تفاهم نامه  ی  شوروی   اتحاد 
رساند  امضا  به  زمانی  در  هندوستان  با 
که این کشور قصد مداخله در پاکستان 
شرقی را داشت، اما در عین حال، اتحاد 
شوروی نگاه مثبت و هم دالنه نسبت به 
سیاست های چپ گرایانه ی حکومت بوتو 
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عهده   به  را  نقش هایی  اغلب  الشباب  در  زنان 
دیده  سنتی تر  نقش های  عنوان  به  که  گرفته اند 
کمک  و  جنگ جویان  همسری  مانند  می شوند، 
داخلی. همچنین، آن ها گاهی اوقات مجبور شده اند 
این  جنگ جویان  جنسی  برده های  عنوان  به  تا 
گروه ها نیز فعالیت کنند. آن ها همچنین می توانند 
به جذب اعضای جدید نیز کمک کنند. یافته های 
یک پژوهش در کنیا نشان می دهد که زنان فریب 
شغل،  وعده ی  آن ها  به  که  خورده اند  را  کسانی 

حمایت مالی و مشاوره داده اند. 

عمق خون بار یک استراتیژی؛ 
انگیزه های حمایت پاکستان از طالبان چیست؟

زنان؛ سالح مخفی تروریسم

از بین رفته است زیرا این سازمان ها 
از یک دیگر »الهام« می گیرند.

آن  در  که  کشوری  سومالیا،  در 
دولت  یک  ایجاد  در  سعی  الشباب 
دارد،  شریعت  چارچوب  در  اسالمی 
مواردی از حضور زنان در خط مقدم 
نیز  انتحاری  مهاجمان  عنوان  به  یا 

دیده شده است.
بررسی حمالت انتحاری الشباب 
بین سال های 2007 و 2016 نشان 
حمالت  این  درصد   ۵ که  می دهد 

توسط زنان انجام شده است.
آفریقا  نقاط  سایر  در  مورد  این 
گروه  آن  در  که  نایجریا،  مانند 
از  بوکوحرام  اسالم گرای  شبه نظامی 
انتحاری  بمب گذاران  عنوان  به  زنان 
صدق  نیز  است،  کرده  استفاده 

می کند.
جهادی  گروه های  به  زنان  چرا 

می پیوندند؟
استخدام  به  در  عوامل  تعدادی 
گروه های  توسط  زنان  درآمدن 

افراطی نقش دارد. 
به نظر می رسد آنچه که مردان 
گروه های  به  پیوستن  به  تشویق  را 
افراطی می کند، تا حدی در خصوص 
زنان نیز صدق می کند، مانند کشش 

ایدئولوژی قوی و منافع مالی. 
شاهد  ما  این حال،  با 
طور  به  که  هستیم  تاکتیک هایی 
زنان  قراردادن  هدف   برای  خاص 
جذبه ی  مانند  شده اند،  طراحی 

بازگشت به نقش جنسیتی سنتی.
از  یکی  مثال،  عنوان  به 
که  داد  نشان  ما  پژوهش های 
حس  از  الشباب  استخدام کنندگان 
از زنان مسلمان جوان  ناامنی برخی 
عالی  تحصیالت  می ترسیدند  که 
تاخیر  به  را  آن ها  ازدواج  امکان 
می اندازد، برای جذب آن ها استفاده 

کرده اند. 
دانشگاه  دانشجویان  از  یکی 
پرسیده  پژوهش گران  از  نایروبی 
که  برسم  مردی  به  من  »اگر  است: 
با من ازدواج کند و از من محافظت، 
و  درس  وقف  را  خودم  باید  چرا 

تحصیل کنم؟«
افراطی  گروه های  در  زنان  سایر 
با وعده  ابتدا  به نظر می رسد که در 

تروریسم  خاطر  به  زنان  وقتی 
اغلب  تمرکز  می شوند،  خبرساز 
یا  قربانی  عنوان  به  آن ها  نقش  بر 
متحد بالقوه در مقابله با تهدید بوده 
در  که  زنانی  نقش  برعکس،  است. 
از آن  یا  افراط گرایی سهم می گیرند 
حمایت می کنند، گاهی اوقات نادیده 

گرفته شده است. 
تا  زمانی  امر  این  این حال،  با 
بیگم،  شمیمه  که  کرد  تغییر  حدی 
در  از شناسایی   فراری، پس  نوجوان 
در  مهاجران  اردوگاه های  از  یکی 
تبلیغاتی«  »نماد  عنوان  به  سوریه، 

دولت اسالمی توصیف شد. 
شمیمه بیگم همرا با دو دوستش 
قصد  به  را  بریتانیا  پیش  سال  چهار 
ترک  اسالمی  دولت  به  پیوستن 
در  که  می کند  ادعا  او  حاال  اما  کرد 
سوریه »فقط یک زن خانه دار« بوده 
بریتانیا  با آن هم وزارت کشور  است. 
ترور  از  »حمایت  این که  به  اشاره  با 
شهروندی  دارد«  پیامدهایی   حتما 
بریتانیا را از وی پس گرفت. شمیمه 
حقوقی  کمک  از  است  قرار  بیگم 
این  در  تجدیدنظر  درخواست  برای 

تصمیم، برخوردار شود.
زنان و افراط گرایی

تعدادی  بیگم  خانم  پرونده ی 
مشارکت  مورد  در  را  پرسش ها 
در  زنان  فعاالنه ی  و  اختیاری 
گروه هایی  خشونت آمیز  افراط گرایی 
چون دولت اسالمی برانگیخته است.

نشان  ما  تحلیل  و  تجزیه 
مستخدمان  درصد   17 که  می دهد 
هستند.  زنان  آفریقا  در  افراط گرایی 
تحقیقات  که  در حالی ست  این 
جداگانه نشان می دهد که 13 درصد 
اسالمی  دولت  خارجی  مستخدمان 
در عراق و سوریه زنان هستند. ارقام 
فعالیت های  در  دخیل  زنان  دقیق 
گروه های افراطی هنوز معلوم نیست 
این  از  بیشتر  بسیار  دارد  امکان  و 
باشد. سری پژوهش های ما و دیگران 
سازمان هایی  در  زنان  که  نقشی  بر 
الشباب، یکی  و  چون دولت اسالمی 
از مرگ بارترین گروه های شبه نظامی 

در آفریقا، تمرکز کرده است. 
در  دانستن  برای  پژوهش گران 
مورد نحوه ی استخدام زنان و تاثیری 

افراط گرایی  در  سهم گرفتن  که 
گذاشته،  آنان  بر  خشونت آمیز 
به  که  کرده اند  مصاحبه   زنانی  با 
در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت 
فعالیت های الشباب دخیل بوده اند. 

کارشناسانی  توسط  کار  این 
تجربه ی  از  بودند  قادر  که  کنیا  در 
درون  شان  شبکه های  و  دیرینه 
جوامع ـ که به عنوان جوامعی که در 
شناسایی  افراط گرایی  خطر  معرض 
انجام شده  استفاده کنند،  ـ  شده اند 

است. 
دولت اسامی و گروه الشباب

این دو  نقشی که برای زنان در 
گروه بازی در نظر گرفته شده است، 

از هم متفاوت است.
زنان در الشباب اغلب نقش هایی 
عنوان  به  که  گرفته اند  عهده   به  را 
می شوند،  دیده  سنتی تر  نقش های 
مانند همسری جنگ جویان و کمک 
داخلی. همچنین، آن ها گاهی اوقات 
مجبور شده اند تا به عنوان برده های 
گروه ها  این  جنگ جویان  جنسی 
همچنین  آن ها  کنند.  فعالیت  نیز 
جدید  اعضای  جذب  به  می توانند 
یک  یافته های  کنند.  کمک  نیز 
که  می دهد  نشان  کنیا  در  پژوهش 
زنان فریب کسانی را خورده اند که به 
و  مالی  حمایت  وعده ی شغل،  آن ها 

مشاوره داده اند. 
)نام  هدایه  مثال،  عنوان  به 
مستعار( که یک خیاط است، از سوی 
یکی از مشتریانش که وعده  داده بود 
سرمایه گذاری  هدایه  کسب وکار  در 

جذب  فرصت ها  سایر  و  پول  شغل، 
شده اند.

با این حال، پی بردن به انگیزه ی 
این  به  پیوستن  از  آن ها  واقعی 
گروه ها دشوار است. بسیاری از زنانی 
که ما مصاحبه  کرده ایم ادعا می کنند 
که آن ها برخالف میل شان استخدام 

شده اند. 
شمیمه  مانند  آن ها  از  بعضی 
دخالت  آن ها  که  کردند  ادعا  بیگم 
گروه ها  این  فعالیت های  در  فعالی 
شان  میل  برخالف  یا  نداشتند 
می گویند  دیگر  برخی های  داشتند. 
که آن ها قربانی این گروه ها شده اند.

احتماال  آن ها  از  بعضی  اینکه  با 
این  به  پیوستن  به  مجبور  نوعی  به 
گروه ها شنیده اند، اما انکار مسئولیت 
روش راه گشایی در تالش برای ادغام 
دوباره درون جامعه ی بزرگ تر است. 

راه بازگشت و توان بخشی
برای  رویکرد  تعدادی 
به  سابق  جنگ جویان  توان بخشی 
به  که  رویکردی  اما  است  رفته  کار 
شده  طراحی  زنان  برای  خاص  طور 
سیاست گذاران  است.  معدود  باشد، 
هنگام  در  امنیتی  سازمان های  و 
پیش گیرانه،  استراتژی های  طراحی 
به  باید  مجدد،  ادغام  و  توان بخشی 
مسأله ی بازگشت زنان از سازمان های 
باشند.  داشته  ویژه ای  توجه  افراطی 
به عنوان مثال، بسیاری از این زنان 
پدران  که  داشت  خواهند  کودکانی 
مفقوداالثر  یا  شده  کشته  آن ها 
به  دیگر  زنان  حالیکه  در  شده اند. 
و  تجاوز  از  ناشی  آسیب های  دلیل 
تعرض جنسی، به مشاوره نیاز دارند.

مهم است که دولت ها در تعامل 
افراط گرایی  در  دخیل  زنان  با  شان 
خشونت آمیز، به این مسائل بپردازند. 
این کار با درک بهتر از این مسأله به 
تفاوت های  چگونه  که  می آید  دست 
زنان  دخالت  بر  جنسیت  بر  مبتنی 
تاثیر  آن ها  زندگی  بر  و  می افزاید 

می گذارد. 
این امر با مدیریت خطری که از 
سوی این زنان متوجه جوامع است و 
زنان  از پیوستن  به جلوگیری  کمک 
برای  افراطی،  گروه های  به  بیشتر 

جوامع مفید واقع می شود.

خلق  و  پرچم  حضور  البته  شد.  معرفی 
در حکومت جدید به خصومت کیان این 
دو حزب پایان نبخشید. تره کی، کارمل 
تعیین در  با  را  پرچمی  رهبران  و دیگر 
به  خارج،  در  دیپلماتیک  پست های 
تبعید فرستاد و دست به تصفیه ی بقیه 
زد.  حکومت  کشور  در  پرچم  نیروهای 
با  را  سوسیالیسم  سریع  طور  به  خلق 
بی رحمانه  و  خشن  بسیار  روش های 
با الی  دسته جمعی(  عام  قتل  جمله  ) از 
تمام  در  که  کرد  تحمیل  افغانستان 
به  را  پیامد های شدیدی  سطوح جامعه 
از  تره کی  و  ضیاء  میان  داشت.  دنبال 
روابط  کابل،  در  نخست  نشست  همان 
که  زمانی  گرفت.  شکل  ناخوشایندی 
می زد،  حرف  اسالم  مورد  در  ضیاء 
و  زهد  مختلف  فرصت های  در  تره کی 
ضیاء  می کرد.  مسخره  را  دین داری اش 
در عقب  داشت که  باور  نوبه ی خود  به 
کودتای ثور روس ها قرار داشته و حذف 
داوود خان به معنای ختم همکاری های 

افغانستان و پاکستان است.
روابط  احیای  این که  درک  با  ضیاء 
حسنه ممکن نیست، به شکل شدیدی 

تضعیف  و  کشور  اسالمی سازی  روی 
چپ گرایانه ی  سیاست های  بیشتر 
ملی سازی  ) مثال،  بوتو  حکومت 
دارایی های خصوصی( تمرکز کرد. ضیاء 
افکار  نفوذ  آن  در  که  ارزیابی  یک  طی 
خوبی  به  کبیر  بریتانیای  استراتژیک 
نتیجه گیری  این  به  است،  ملموس 
ثور،  انقالب  وقوع  از  پس  که  رسید 
میان  حایل  دولت  نمی تواند  افغانستان 
و  باشد  هند  شبه قاره   و  شوروی  اتحاد 
به همین دلیل حکومت نظامی او نگران 
مرزهای  سوی  به  شوروی  پیش روی 
این  از  جلوگیری  برای  بود.  پاکستان 
کار، دگر جنرال فیض علی چشتی، یکی 
متعمد  نظامی  حلقه ی  مهم  اعضای  از 
ضیاء، سیاست فعال و پیش دستانه برای 
مهار نفوذ شوروی از طریق »نصب یک 
حکومت متمایل] به پاکستان[ در کابل و 
به  پشتون  قبایل  از  دوستانه  استفاده ی 
عنوان سپر دفاع پاکستان که امنیت آن 
در دفاع افغانستان نهفته است پیشنهاد 

کرد.« 
پاکستان  میالدی،   1978 می  در 
به  را  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری 
رسمیت شناخت در عین حال که اتاق 
در سال  بوتو  زمان  در  که  را  افغانستان 
فعال  دوباره  بود،  شده  ساخته   1973
فییر2017(  200۵و  )حقانی  ساخت. 
میالدی،   1979 زمستان  جریان  در 
سیاست های حکومت حزب دموکراتیک 
خلق نیروهای اسالم گرا را هرچه بیشتر 
میزان  بر  و  کشاند  پاکستان  سوی  به 
جریان  در  که  دولتی  ضد  نیروهای 
افزوده  بودند،  فرار کرده  داوود  حکومت 
شد. ضیاء با استفاده از کارهای مقدماتی 
در  را  افغان  مختلف  گروه های  بوتو، 
قالب نیرو های سیاسی و نظامی مناسب 
و تحت کنترل خود  سازمان دهی کرده 
نیروهای  و  ضیاء  میان  روابط  درآورد. 
یک  اساس  بر  افغانستان  اسالم گرای 
تا  که  توانست  او  بود.  متقابل  وابستگی 
مشروعیت  افغان  به جنگ جویان  حدی 
بین المللی ببخشد و در مقابل نیروهای 
ضیا  اسالم گرایانه ی  اقدامات  مذکور 
عین  در  و  کرده  تقویت  را  پاکستان  در 
حال در بسیج و سازمان دهی مجاهدین 
جماعت  رسانند.  مدد  ارتش  به  افغان 
خود  روابط  مشخص  طور  به  اسالمی 
اسالمی  حزب  به  متعلق  جریان  با  را 
مستحکم ساخت. اتحاد شوروی متوجه 
شد که خشونت ها در افغانستان به شکل 
است.  افزایش  حال  در  هشدار دهنده ای 
حفیظ اهلل  میالدی،   1979 سپتامبر  در 
در  می ترسید  که  را  کی  ت ه  امین، 
از  را  او  روس ها  با  مشترک  طوطئه ی 
به  را  خویش  و  کشت  زند،  کنار  قدرت 
منصوب  افغانستان  نخست وزیر  عنوان 
کرد. در حالی که تره کی تا حدی اعتماد 
اما  بود،  کرده  جلب  خود  به  را  روس ها 
به  رو  مسکو  و  امین  حکومت  روابط 
طریق  از  امین  چون  گرایید،  وخامت 
ایجاد دهشت در پی استحکام حکومت 
خود بود، اتحاد شوروی از ترس از دست 
 1979 کریسمس  در  افغانستان  رفتن 
فرستاد،  عسکر  افغانستان  به  میالدی 
امین را کشت و به جای او ببرک کارمل 
منصوب  رییس جمهور  عنوان  به  را 

ساخت. 
»مداخله اش  با  شوروی  اتحاد 
طور  به  را  پاکستان  افغانستان،  در 
از  ساخت.  نگران  هشدار دهنده ای 
میان  از  حایل  دولت  ناگهان  پس،  آن 
برداشته شد و ابر قدرتی چون شوروی به 
مرزهای پاکستان نزدیک شد« .)پیشین 
همان( همزمان با این که روس ها از مرز 
آمو دریا می گذشتند، ارتش و استخبارات 
ضیاء موفق به تشکیل و تجهیز گروه های 
به  و  گردیدند  افغان  کلیدی  جهادی 
ستون های اصلی مقاومت در برابر اتحاد 
در  تبدیل شدند.  افغانستان  در  شوروی 
جریان 1978 میالدی، دگر  جنرال فضل 
الحق ) به دستور ضیاء( ۵0 گروه مقاومت 
را به چندین گروه کوچک قابل کنترل 

تقلیل داد.
ادامه دارد...

گسترش  را  وی  خیاطی  و  می کند 
می دهد، استخدام شد. او متقاعد شد 
که به یک منطقه ی مرزی سفر کند. 
از آنجا او را به سومالیا قاچاق کردند.

درون دولت اسالمی، زنان اغلب 
سربازگیری  در  را  فعاالنه ای  نقش 
و  ـ  آنالین  سربازگیری  ویژه  به  ـ 
بازی  گروه  این  اعتقادات  گسترش 

می کنند.
به  بیگم،  شمیمه  پرونده ی  در 
او در  اینکه  بر  رغم اصرار وی مبنی 
و  شوهر  از  مراقبت  از  بیشتر  سوریه 
نداده  انجام  دیگری  کار  کودکانش 
از  وی  درآمدن  استخدام  به  است، 
به  می تواند  اسالمی  دولت  سوی 
دیده  تبلیغاتی  پیروزی  یک  عنوان 

شود. 
زنان در دولت اسالمی، در موارد 
و  به عنوان داکتر  تا  محدود مجازند 
نیز  بهداشتی  مراقبت های  کارکنان 
نیروی  یک  گروه  این  کنند.  خدمت 

پولیس اخالقی تمام زن نیز دارد.
دولت  اینکه  از  پس  تازگی  به 
و  عراق  در  را  قلمروش  اسالمی 
شده  حاضر  داد،  دست  از  سوریه 
نیز  خط مقدم  در  زنان  برای  است 
از  اسالمی  دولت  شود.  قائل  نقش 
انتشار  و  روزنامه اش  النبا،  طریق 
گذشته  سال  در  تبلیغاتی  ویدیوی 
جنگ  میدان  در  را  زن  چندین  که 
زنان  از  می دهد،  نشان  سوریه  در 

خواستار جهاد شده است.
با این حال، تفاوت ها میان دولت 
اسالمی و الشباب به طور فزاینده ای 

مترجم: جلیل پژواک
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یک خبرنگار در ناآرامی های ایرلند شمالی کشته شد
اطالعـات روز: یـک خبرنـگار در جریان 
خشـونت ها و ناآرامی هـا در شـهر لندنـدری 

در ایرلند شـمالی کشـته شـده اسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، پولیـس 
خبرنـگار  مک کـی،  الیـرا  شـدن  کشـته 
در شـهر  در جریـان خشـونت ها  سـاله   29
لندنـدری توسـط جمهوری خواهـان مخالـف 
اسـت. خوانـده  تروریسـتی«  »حادثـه ای  را 

گروهـی  مخالـف  جمهوری خواهـان 

هسـتند کـه از توافـق صلـح ایرلنـد شـمالی 
نمی کننـد. حمایـت 

)پنـج  پیـش  شـب  دو  مک کـی،  الیـرا 
شـنبه 18 آپریـل( در جریـان درگیری هـا و 
ورود پولیـس در منطقـه کریـگان لندنـدری 

شد. کشـته 
مـارک همیلتون، معـاون رییس پولیس 
فـردی  کـه  گفـت  خبـری  کنفرانسـی  در 
نیروهـای  سـوی  بـه  بـار  چندیـن  مسـلح 

ایـن خبرنـگار شـلیک کـرد. پولیـس و 
ایـن  دربـاره  تحقیقـات  کـه  گفـت  او 

اسـت. شـده  آغـاز  حادثـه 
خانـم مک کـی براثـر جراحـات وارده در 

درگذشت. بیمارسـتان 
گفـت:  همیلتـون  آقـای 
داشـتند  قصـد  مخالـف  »جمهوری خواهـان 
حمالتـی در ایـن شـهر انجـام دهنـد و مـا 
در حـال انجـام عملیاتـی در منطقـه کریگان 

بودیـم. مـا بدنبـال سـالح هایی بودیـم کـه 
احتمـاال در تعطیـالت عیـد پـاک قـرار بوده 

شـود.« اسـتفاده  آن  از 
درگیری هـا ابتـدا در منطقه فانـاد درایو 
از ۵0 کوکتـل  بیـش  و  آغـاز  لندنـدری  در 
بـه سـوی پولیـس پرتـاب شـد و  مولوتـف 
خـودروی  دو  تصـرف  از  پـس  معترضـان 

پولیـس آن هـا را بـه آتـش کشـیدند.
شـین فین،  معـاون  اونیـل،  میشـل 

ایرلنـد در توئیتـی در  حـزب جمهوریخـواه 
واکنـش بـه این حادثـه گفت که از شـنیدن 
ایـن خبـر شـوکه و غمگیـن شـده اسـت. او 
همچنیـن افـزود کـه عامالن کشـتار این زن 

را محکـوم می کنـد. جـوان 
آرلیـن فاسـتر، رهبـر حـزب اتحادگرای 
دموکراتیـک ایرلنـد شـمالی هـم در توئیتی 
اقدامـی  اندوهنـاک،  »خبـری  گفـت: 
پاشـید.« هـم  از  خانـواده ای  غیرمنطقـی، 

رویترز: 
پول نفت صادراتی ونزوئال به حساب شرکت نفت روسیه واریز می شود

رییس سی آی ای: 
تمرکزمان بر ایران و روسیه افزایش یافته است

پنج شنبه،  29  روز  رویترز  خبرگزاری  روز:  اطالعات 
حمل، در گزارشی از اقدام ونزوئال برای استفاده از حساب 
بانکی شرکت دولتی »روس نفت« روسیه برای فروش نفت 

با هدف دور زدن تحریم های امریکا خبر داد.
جاری  در جنوری سال  امریکا  فردا،  رادیو  گزارش  به 
شرکت ملی نفت ونزوئال را تحریم کرد و داد و ستد با این 

شرکت بر اساس دالر امریکا ممنوع شد.
رویترز روز پنج شنبه با استناد به منابع آگاه و اسنادی 
صورت حساب  در  ونزوئال  که  نوشت  کرده  مشاهده  که 
را  »روس نفت«  بانکی  حساب  خود،  نفتی  محموله های 
درج می کند و دالرهای نفتی به حساب این شرکت واریز 

می شود.
پول  نفتی  مشتریان  معموال  می افزاید،  گزارش  این 
محموله ها را یک تا سه ماه بعد از دریافت واریز می کنند، 
تاخیر پرداخت  را بدون  ونزوئال  اما »روس نفت« پول نفت 
می کند و منتظر تسویه حساب مشتریان ونزوئال نمی ماند.

خود  نفتی  درآمد  به  سریع  ونزوئال  هم  ترتیب،  بدین 
گرفتن  خاطر  به  »روس نفت«  هم  و  می یابد  دسترسی 
راهی  هم  و  می کند  سود  ونزوئال  نفت  قیمت  در  تخفیف 
باز  روسیه  به  ونزوئال  معوقه  بدهی های  پرداخت  برای 

می شود.
رویترز می نویسد از زمان آغاز تحریم های نفتی امریکا 
با  فشرده ای  مذاکرات  ونزوئال  مادورو،  نیکالس  دولت  علی 
متحد خود روسیه برای دور زدن تحریم ها آغاز کرده است.

روسیه آشکارا تحریم های امریکا را »غیرقانونی و فاقد 
اعتبار« می خواند و گفته است که به ونزوئال کمک خواهد 

کرد این تحریم ها را بشکند.
وام  دالر  میلیارد   16 حدود   2006 سال  از  روسیه 
خصوصا  روسی،  شرکت های  و  کرده  پرداخت  ونزوئال  به 
ونزوئال  در  کالنی  سرمایه گذاری های  نفتی،  شرکت های 

کرده اند.

اطالعات  سازمان  رییس  هسپل،  جینا  روز:  اطالعات 
منابع  سازمان،  این  می گوید   - -سی آی ای  امریکا  مرکزی 
بیشتری را نسبت به گذشته به ایران و روسیه اختصاص داده 

است.
روز  که  هسپل  خانم  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
پنج شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آبرن سخن می گفت، 
تغییرات درباره میزان توجه به کشورهایی چون ایران و روسیه 
را بخشی از تالش ها برای »بهبود توانایی های سی آی ای در 

مقابل چالش هایی که با آن روبه روست« توصیف کرد.
رییس سی آی ای در تشریح این فعالیت ها گفت: »اول از 
همه اینکه ما زمان، پول و خالقیت بیشتری را صرف تعدادی 

از سخت ترین دشمنانمان کرده ایم.«
ایران اشاره کرد  نام کشورهای روسیه و  وی سپس به 
دراز  سالیان  برای  استراتژی های سی آی ای،  در  که  گفت  و 
به دلیل حمالت یازده سپتامبر به این دو کشور کمتر توجه 

شده است.
خانم هسپل تاکید کرد که از نظر او، تمرکز سی آی ای در 
دو دهه اخیر بر گروه هایی مانند القاعده و داعش، استراتژی 
درستی بوده، اما زمان آن رسیده که منابع این سازمان خرج 

»کشورهای رقیب« شود.
و  خارجی  کشورهای  با  همکاری  سی آی ای،  رییس 
همچنین بهره بردن از تکنولوژی های جدید را نیز از جمله 
اقداماتی خواند که به گفته او به توانایی های سازمان تحت 

امرش کمک می کنند.
خانم هسپل بیش از یکسال پیش جانشین مایک پومپئو، 
رییس پیشین سی آی ای شد. آقای پومپئو نیز در آن زمان به 
وزارت خارجه امریکا رفت و جانشین رکس تیلرسون، وزیر 

خارجه پیشین امریکا شد.
آقای پومپئو پیش از تصدی وزارت خارجه امریکا علیه 
نظام سیاسی ایران سخنانی بیان کرده بود و دستکم یک بار 
ابراز امیدواری کرده بود که مردم ایران، علیه نظام سیاسی 

روسیه با کمک به ونزوئال موفق به دریافت بدهی های 
اگرچه اخیرا خبرگزاری »تاس« روسیه  نیز می شود،  خود 
از تاخیر در پرداخت بدهی های ونزوئال به این کشور طی 

ماه گذشته خبر داده بود.
سرگی استارچاک، معاون وزیر اقتصاد روسیه می گوید 
خود  بدهی  از  دالر  میلیون  صد  بایستی  مارچ  ماه  ونزوئال 
را  مبلغ  این  است  نتوانسته  اما  می پرداخت،  را  روسیه  به 
دالر  میلیارد  سه  پرداخت  عدم  از  همچنین  وی  بپردازد. 
بدهی سررسید شده ونزوئال به روسیه تا آخر مارچ خبر داد.

داده  فرصت  ماه  یک  ونزوئال  به  گفت  اخیرا  روسیه 
را پرداخت  تا بدهی صد میلیون دالری ماه مارچ  می شود 
میلیارد  سه  معوقه  بدهی  که  کرد  توافق  همچنین  کند. 

دالری یاد شده طی ده سال تدریجی پرداخت شود.
ونزوئال با دریافت وام از روسیه و چین، طی سال های 
آنها پیش فروش  از نفت خود را به  گذشته همواره بخشی 

کرده است.
نفت  بشکه  هزار  روزانه 900  مارچ  ماه  در  این کشور 
این  صادرات  در  درصدی   90 سهمی  نفت  است.  فروخته 

کشور دارد.
هند  »ریالینس«  پاالیشگاه  به  نفت  این  از  رصد   40
نفت  از مشتریان عمده  اتفاقا یکی  فروخته شده است که 
گفته  محموله ها،  این  اسناد صورت حساب  در  است.  ایران 

شده است پول نفت به حساب »روس نفت« واریز شود.
با این حال برخی منابع به رویترز گفته اند، بانک های 
ونزوئال  نام  که  محموله هایی  برای  نیستند  مایل  هندی 
حساب  به  حتی  دهند،  انتقال  پولی  می کشند،  یدک  را 

شرکت های روسی.
شرکت ریالینس هند تایید کرده است که نفت ونزوئال 
را از طریق شرکت های روسی و چینی خریداری می کند، 
خارجه  وزارت  با  فعال  صورت  به  زمینه  این  در  گفت  اما 

امریکا مذاکره می کند.

حاکم بر این کشور شورش کنند.
اندکی بعد از اینکه او به مقام وزارت خارجه امریکا رسید، 
جان بولتون، یکی دیگر از منتقدان سرسخت حکومت ایران 

نیز به عنوان مشاور امنیت ملی امریکا انتخاب شد.
این تغییرات در نهایت موجب شد تا سیاست های دولت 
امریکا در قبال ایران، با فشارهای شدیدی همراه شود و عالوه 
بر خروج واشنگتن از توافق برجام، تحریم های شدیدی علیه 

ایران اعمال شود.
خواسته های  از  فهرستی  امریکا  دولت  مدت  این  در 
به گفته مقام های  و  ایران منتشر کرده  از حکومت  را  خود 
امریکایی، این کشور در تالش است تا با اتخاذ یک سیاست 

فشار حداکثری، به این خواسته ها دست یابد.
محدودیت های  بالستیک،  موشک های  توسعه  توقف 
بیشتر برای برنامه هسته ای، تغییر استراتژی ایران در منطقه 
و پایان دادن به حمایت از شیعیان در یمن و عراق، خروج 
نیروهای ایرانی از سوریه، پایان دادن به حمایت از گروه هایی 
و  فلسطینی  مناطق  در  حماس  و  لبنان  حزب اهلل  مانند 
همچنین عدم تهدید اسرائیل، از جمله درخواست های مهم 

واشنگتن از ایران هستند.
ایران این درخواست ها را رد کرده است. تهران همچنین 
می گوید تا زمانی که امریکا به برجام بازنگردد، با این کشور 

مذاکره نمی کند.
اظهارات تازه جینا هسپل درباره تمرکز منابع سازمان 
سی آی ای بر ایران و روسیه در حالی مطرح شده که ایران 
متهم  داخلی خود  امور  در  مداخله  به  را  این سازمان  بارها 

کرده است.
رییس سازمان سی آی ای هیچ توضیحی درباره جزئیات 
چگونگی اختصاص منابع بیشتر و »سرمایه گذاری« بر ایران 
و همچنین اثرات احتمالی این تغییر استراتژی بر روابط دو 

کشور بیان نکرد.
ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.

»شورش علیه انقراض«؛ وزیر کشور بریتانیا خواهان »برخورد جدی« با معترضان شد
10 سـال آینـده خودروهـای دیزلـی 
حـذف  پایتخـت  خیابان هـای  از  را 
کنـد. خودروهـای دیزلی عامـل اصلی 
آلودگـی هـوای لنـدن هسـتند که در 
بعضـی نقـاط چندیـن برابر حـد مجاز 

آلودگـی هـوا در اتحادیـه اروپاسـت.
انتظـار مـی رود امـروز تظاهراتی 
گسـترده در شـهر رم برگـزار شـود و 
گرتـا تانبـرگ، دانش آموزسـوئدی که 
اولیـن بـار دسـت بـه اقـدام اعتراضـی 
علیـه پدیـده تغییـرات اقلیمـی زد در 

ایـن مراسـم سـخنرانی کند.
چـه  انقـراض«  علیـه  »شـورش 

اسـت؟ گروهـی 
از سـال گذشـته کـه ایـن گـروه 
ایجـاد شـد، اعضایـش دراعتـراض بـه 
بـا  ارتبـاط  در  دولتـی  سیاسـت های 
مسـدود  را  پل هـا  زیسـت،  محیـط 
کردنـد، بسـته های خـون مصنوعـی را 
در خیابانـی کـه دفتـر نخسـت وزیر در 
آن واقع شـده ترکاندنـد، خروجی های 
مسـدود  را  بی بی سـی  سـاختمان 

اطالعات روز: سـاجد جاوید، وزیر 
داخلـه ی بریتانیـا از پولیـس خواسـته 
تـا بـا »تمـام قـوا« بـا معترضانـی کـه 
»قانـون شـکنی« می کننـد، برخـورد 
شـود. اشـاره آقای جاوید به معترضان 
گـروه »شـورش علیـه انقراض« اسـت 
متوالـی  روز  پنجمیـن  بـرای  کـه 
برپـا  لنـدن  شـهر  در  را  اعتراضاتـی 

کرده انـد.
ایـن گـروه به سیاسـت های دولت 
معتـرض  اقلیمـی  تغییـرات  دربـاره 

. ست ا
در  بریتانیـا  داخلـه ی  وزیـر 
مجموعـه توییت هایـی گفته اسـت که 
ایـن اعتراضـات در چنـد روز گذشـته 
زندگـی دیگـران را »به طـور جدی به 

اسـت.« انداختـه  مخاطـره 
به گفته آقای سـاجد در چند روز 
گذشـته این اعتراضات سیسـتم حمل 
و نقـل را مختـل کـرده و بـر کسـب و 

کار مردم تاثیر گذاشـته اسـت.
در  بـا  معترضـان  از  گـروه  یـک 

فرآینـد  ایـن  بـر  نیـز  شـهروندان  از 
کنند.« نظـارت 

بحـث  صـورت  بـه  گـروه  ایـن 
برانگیـزی، بـه دنبـال ایـن اسـت کـه 
تـا جایـی کـه امـکان دارد معترضـان 
موسسـان  از  یکـی  شـوند.  دسـتگیر 
ایـن گـروه می گویـد مشـارکت زیاد و 

پارلمـان  در  آنـان  از  یکـی  و  کردنـد 
نیمـه عریـان شـد.

آنان سـه درخواسـت اصلی دارند: 
»از دولـت می خواهنـد کـه حقیقت را 
دربـاره تغییـرات آب و هوایـی بگویـد؛ 
تـا سـال 202۵ ضایعات سـوخت های 
کربنـی را بـه صفر برسـاند و یک گروه 

دسـت داشـتن پـالکاردی سـیاهرنگ 
در نزدیکـی فرودگاه هیتـرو، بزرگترین 
فـرودگاه لنـدن مسـتقر شـده اند. بـر 
روی پـالکارد آن ها نوشـته شـده: »آیا 

مـا آخریـن نسـل هسـتیم؟«
امـا تامسـون، بازیگر برنده اسـکار 
هم برای ملحق شـدن بـه معترضان از 
لـس آنجلس به لندن برگشـته اسـت.

روزهـای  اعتراضـات  جریـان  در 
بازداشـت  نفـر   ۵00 از  بیـش  اخیـر 
شـده اند. بـه رغـم بازداشـت های اخیر 
از سـوی پولیـس، فعـاالن ایـن گـروه 
همچنـان در محـل هـای پر تـردد در 

برپـا کرده انـد. پایتخـت چادرهایـی 
سـازمان دهندگان این اعتراضات 
گفتـه انـد کـه اعتراض ها در 80 شـهر 

در 33 کشـور برگزار شـده است.
وزارت تجـارت، انـرژی و صنایـع 
بریتانیـا اعـالم کـرده که این کشـور از 
سال 1990 انتشـار گازهای گلخانه ای 

را تـا 44 درصـد کاهش داده اسـت.
دولـت بریتانیـا می کوشـد تـا در 

نافرمانـی مدنـی شـانس آنـان را برای 
می بـرد. بـاال  اجتماعـی  تغییـرات 

ایجـاد  می گوینـد  منتقـدان  امـا 
موجـب  غیرضـروری  اختـالالت 
می شـود تـا پولیـس انـرژی و وقتـش 
را در حالـی کـه مشـغله زیـادی دارد، 

هـدر دهـد.
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ملی  تیم  ساله   60 سرمربی  مک لیش،  آلکس 
اسکاتلند، از سمت خود برکنار شد.

قبول  از  بعد  ماه   14 تنها  لیش  مک   آلکس 
هدایت تیم ملی اسکاتلند، از سمت خود برکنار شد. 
و  مک فادن  جیمز  گرانت،  پتر  شامل  او  دستیاران 

استیو وودس نیز از این تیم جدا شدند.
به   2018 فبروری  ماه  از  ساله   60 مک لیش 
اسکاتلند  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی  عنوان 
انتخاب شد و توانست در لیگ ملت های اروپا نتایج 
مرحله  بازی   2 در  اسکاتلند  اما  کند  کسب  خوبی 
انتخابی جام ملت های اروپا برابر قزاقستان 3 بر صفر 
شکست خورد و مقابل سن مارینو به پیروزی خفیف 
2 بر صفر دست یافت.همین دو نتیجه ضعیف باعث 

شد تا مک لیش پست خود را از دست بدهد.
ملی  تیم  در  حضورش  مقطع  دومین  در  او 
اسکاتلند، در مجموع 12 بار روی نیمکت مربیگری 

این تیم نشست.

مهاجم  یک  آتی  تابستانی  دارد  قصد  بارسلونا 
جدید برای تقویت خط حمله خود به خدمت بگیرد.

در حالی که ابتدا صحبت از حضور لوکا جوویچ 
و سپس آنتوان گریزمان در بارسلونا بود؛ اما به نظر 
می رسد هر دو گزینه دور از دسترس بارسا هستند. 
جوویچ شخصا پیشنهاد بارسا را رد کرد و در آستانه 
با  انتقال گریزمان هم  و  دارد  قرار  رئال  به  پیوستن 

نظر مخالف هواداران بارسا منتفی شده است.
که  کرد  ادعا  میل  دیلی  دیروز  شرایط،  این  در 
های  گزینه  به  اورتون  برزیلی  ستاره  ریچارلیسون، 
خرید بارسا اضافه شده است. مهاجم برزیلی تابستان 
راهی  فلومیننسه  از  یورو  میلیون   3 رقم  با   2017
واتفورد شد و تابستان 2018 نیز اورتون برای جذب 

او 40 میلیون یورو هزینه کرد.
او که می تواند هم به عنوان مهاجم مرکزی و 
هم وینگر چپ بازی کند، فصل جاری 12 گل برای 
اورتون به ثمر رسانده و پیشرفت او فوق العاده بوده 
است. حتی شایعاتی مبنی بر پیوستن او به لیورپول 

هم شنیده می شود.

خبرهای کوتاه

سرمربی تیم ملی 
اسکاتلند اخراج شد

ستاره برزیلی اورتون در 
لیست خرید تابستانی بارسا

هافبک هجومی آرجانتینی تیم فوتبال یوونتوس 
به دلیل مصدومیت تا سه هفته دیگر قادر به همراهی 

این تیم نخواهد بود.
یک  بر   2 شکست  جریان  در  دیباال  پائولو 
آژاکس  مقابل  یوونتوس  فوتبال  تیم  شب  سه شنبه 
که منجر به حذف بانوی پیر از لیگ قهرمانان اروپا 
نیمه  بین دو  به همین دلیل در  و  شد، آسیب دید 

تعویض شد.
او به سبب این مصدومیت دو تا سه هفته دیگر 
هم نمی تواند بازی کند و به این ترتیب قطعاً دو بازی 
بعدی بانوی پیر مقابل فیورنتینا و اینتر را از دست 

خواهد داد.
ران  چهارسر  عضله  ناحیه  از  دیباال  مصدومیت 
است و طبق اعالم نشریه استامپای ایتالیا او تا پایان 

ماه آوریل به میادین برنمی گردد.
فیورنتینا  مصاف  به  حالی  در  امشب  یوونتوس 
می رود که با کسب یک امتیاز از این بازی قهرمانی اش 
بعدی اش  بازی های  و  می کند  قطعی  را  آ  سری  در 
جنبه تشریفاتی خواهند داشت. دیباال بازی با اینتر 
در دربی ایتالیا را هم از دست خواهد داد و حضورش 
در دربی شهر تورین نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

زمان دوری دیباال از 
میادین مشخص شد

پاسخ آلگری به شایعات جدایی رونالدو از یوونتوس
حـذف  از  پـس  و  اخیـرا 
لیـگ  از  یوونتـوس  ناباورانـه 
بـر  مبنـی  شـایعاتی  قهرمانـان، 
جدایـی احتمالـی رونالـدو از ایـن 

شـود. مـی  شـنیده  باشـگاه 
یوونتـوس پـس از حـذف از 
لیـگ قهرمانـان امشـب در زمیـن 
فیورنتینـا خواهـد  میزبـان  خـود 
یـک  حتـی  کسـب  بـا  تـا  بـود 
تسـاوی، قهرمانـی اش در سـری 
آ را مسـجل کنـد. ایـن هشـتمین 
اسـکودتوی متوالـی یـووه اسـت و 
مـی تـوان مرهمـی بر زخـم های 
قهرمانـان  لیـگ  در  بیانکونـری 
باشـد. غم شکسـت و حـذف برابر 
شـایعات  و  سـو  یـک  از  آژاکـس 
دیگـر  از سـوی  رونالـدو  جدایـی 
باعـث شـده تا یوونتوسـی ها چند 
را  کننـده  نگـران  و  پرفشـار  روز 

پشـت سـر بگذارنـد.

سـرمربی  آلگـری،  مکـس 
ایـن  بـه  واکنـش  در  یوونتـوس 
اخبـار و شـایعات گفـت:» رونالدو 
پشـت  را  ای  العـاده  فـوق  فصـل 
سـر گذاشـته اسـت. او البتـه کـه 
ناامیـد اسـت ولـی آرامـش خـود 
را از دسـت نـداده و بـه شـایعات 
آینـده  رونالـدو  نـدارد.  توجهـی 
یوونتوس اسـت و شـایعات جدایی 
او  روی  مـا  هسـتند.  دروغ  او 
حسـاب مـی کنیـم و رونالـدو هم 

بـه جدایـی فکـر نمـی کنـد. 
بـا  حتـی  کـه  اسـت  واضـح 
در  یـووه  قهرمانـی  هـم  رونالـدو 
لیـگ قهرمانـان قطعی نبـود؛ چرا 
کـه رقبـای قدرتمنـدی در اروپـا 
وجـود دارند. لیـگ قهرمانان دیگر 
بـرای ما تمام شـده و نبایـد به آن 
فکـر کنیـم. از نظـر مـن رونالـدو 
امسـال عالـی کار کرد و سـال بعد 

نیـز کارهـای بزرگی انجـام خواهد 
داد. هـم رونالدو و دیگـر بازیکنان 
یـووه، ایـن روزهـا آرام هسـتند.«

بـا  مـورد جـدال  آلگـری در 
فیورنتینـا گفـت:» ایـن مـی تواند 
متوالـی  اسـکودتوی  هشـتمین 

یـووه باشـد و بایـد به ایـن رکورد 
افتخـار کنیـم. بـازی امشـب مـی 
از  توانـد جشـن قهرمانـی باشـد. 
لیـگ قهرمانـان حـدف شـده ایم 
ولـی فرصـت قهرمانـی در سـری 
آ را داریـم و هـواداران بایـد آن را 

جشـن بگیرنـد. دلیلـی نـدارد این 
از  تاثیـر حـذف  تحـت  قهرمانـی 
لیـگ قهرمانـان قرار بگیـرد. فصل 
جـاری بـه ۵0 فیصد اهـداف مان 
رسـیدیم و فصـل بعـد بایـد ایـن 

آمـار را بهتـر کنیـم.«

قدرت نمایی تیم های انگلیسی در اروپا بعد از ۳۵ سال
بـرای اولیـن بار در 3۵ سـال 
گذشـته چهـار تیـم انگلیسـی در 
نیمه نهایی دو تورنمت باشـگاهی 

مهـم در اروپـا حضـور دارند.
میـل،  دیلـی  از  نقـل  بـه 
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی لیگ 
نهایـت  در  و  شـد  برگـزار  اروپـا 
نیـز  آرسـنال  و  تیـم چلسـی  دو 
توانسـتند جواز حضـور در مرحله 
را  رقابت هـا  ایـن  نهایـی  نیمـه 
و  والنسـیا  تیم هـای  کنـار  در 
اینتراخـت فرانکفـورت بـه دسـت 

بیاورنـد.
بـه ایـن ترتیـب بـرای اولین 
بـار در 3۵ سـال گذشـته، چهـار 
تیـم انگلیس توانسـتند به مرحله 
نیمه نهایی دو تورنمت باشـگاهی 
معتبـر در قـاره اروپـا راه یابنـد و 
در  حاضـر  تیـم   8 از  واقـع  در 

نیمـه نهایـی لیـگ اروپـا و لیـگ 
از  تیم هـا  از  نیمـی  قهرمانـان، 

انگلیـس هسـتند.
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن 
برابـر  انگلیـس  تیم هـای  مرحلـه 
می تـوان  نمی گیرنـد،  قـرار  هـم 
انتظـار داشـت کـه هـر دو فینال 
لیـگ  و  اروپـا  قهرمانـان  لیـگ 
اروپـا را در ایـن فصـل تیم هـای 

کننـد. برگـزار  انگلیسـی 
چهـار  کـه  بـاری  آخریـن 
نهایـی  نیمـه  در  انگلیسـی  تیـم 
دو تورنمـت معتبـر باشـگاهی در 
اروپـا حضـور داشـتند بـه فصـل 
در  کـه  می گـردد  بـر   84/1983
باشـگاهی  تورنمـت   3 زمـان  آن 
آن  در  برگـزار می شـد.  اروپـا  در 
اوج  دوران  در  لیورپـول  سـال 
جـام  فینـال  در  و  داشـت  قـرار 

باشـگاه های اروپـا توانسـت رم را 
در خانـه خـود شکسـت دهـد و 

شـود. قهرمـان 
نیمـه  در  منچسـتریونایتد 
نهایـی جـام برنـدگان اروپـا قـرار 
جـام  ایـن  اکنـون  کـه  داشـت 

نمی شـود. برگـزار 

تیم های ناتینگهـام و تاتنهام 
نهایـی جـام یوفـا  نیـز در نیمـه 
نهایـت  در  و  داشـتند  حضـور 
تاتنهـام قهرمـان جام یوفـا در آن 

سـال شـد.
قهرمانـان  لیـگ  در  حـاال 
اروپـا لیورپـول باید برابر بارسـلونا 

قـرار گیـرد و در دیـدار دیگـر این 
مرحلـه تاتنهـام بـا آژاکـس دیدار 

خواهـد کـرد.
در لیـگ اروپـا نیـز چلسـی 
بـه دیـدار اینتراخـت فرانکفـورت 
والنسـیا  بـا  آرسـنال  و  مـی رود 

داشـت. خواهـد  دیـدار 

۳ سال و ۳ ناکامی بزرگ گواردیوال در لیگ قهرمانان
پـپ گواردیوال در طول 3 سـال حضور 
در لیـگ قهرمانـان اروپـا با منچسترسـیتی 
نتوانسـته بـه نیمـه نهایـی ایـن رقابت هـا 

. برسد
منچسترسـیتی  تلگـراف،  از  نقـل  بـه 
بـا پـپ گواردیـوال امیـدوار بـه کسـب همه 
جام هـا در ایـن فصـل بـود ولـی بـاز هـم 
همان داسـتان تکـراری بـرای گواردیوال در 
لیـگ قهرمانـان تکـرار شـد تـا قهرمانی در 
فصـل قبـل لیـگ برتـر تنهـا افتخـار بزرگ 

او بـا سـیتی زن ها باشـد.
تیـم گواردیوال در طول 3 سـال حضور 
در لیـگ قهرمانـان باوجود همـه خریدهای 
بـه جمـع  از رسـیدن  خوبـی کـه داشـت 

چهـار تیـم نخسـت بازماند.
2016-17 )یک هشتم نهایی(

موناکو 6 - منچسترسیتی 6
یاردیـم  لئونـاردو  تیـم  فصـل،  آن  در 
لیـگ  از  را  تیمـش  و  گواردیـوال  توانسـت 
آن  در  گواردیـوال  کنـد.  حـذف  قهرمانـان 

فصـل در لیـگ برتر نیز ناکام بود و چلسـی 
جـام قهرمانـی را بـاالی سـر بـرد

2017-18 )یک چهارم نهایی(
لیورپول ۵ - منچسترسیتی 1

شـاگردان گواردیـوال در دو دیدار رفت 
بـرای  حرفـی  لیورپـول  برابـر  برگشـت  و 
گفتن نداشـتند. هـر چند تیـم گواردیوال با 
رکوردشـکنی قهرمـان لیـگ برتر شـد ولی 
آن شکسـت بزرگتریـن ناکامـی سـیتی در 

لیـگ قهرمانـان بود.

2018-19 )یک چهارم نهایی(
تاتنهام 4 - منچسترسیتی 4

بـار نیـز در حالـی کـه همـگان  ایـن 
فکـر می کردنـد تیـم خـوب سـیتی از پس 
تاتنهـام بـدون هـری کیـن برمی آیـد، بـاز 
هـم بـه دیـوار ناکامـی خـورد و بـه دلیـل 
گل زده در خانـه حریـف حـذف شـد. البته 
سـیتی همچنـان امیـدوار بـه قهرمانـی در 
لیـگ برتـر و جـام حذفـی در ایـن فصـل 

. ست ا

توپ  بارسا  برای  بعد  فصل  از  که  آژاکس  ستاره جوان 
خواهد زد، در رویای قهرمانی اروپا به سر می برد.

یوونتوس  و  رئال  حذف  با  و  شگفتی  میان  در  آژاکس 
توانست به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان راه یابد. اتفاقی 

که از سال 1996 رخ نداده بود.
بتواند  هالندی  جوان  تیم  که  نداشت  تصور  هیچکس 
هایی  لطف درخشش ستاره  به  اما  بیاید  باال  مرحله  این  تا 
چون فرانکی دی یونگ، فان ده بیک و ماتایس دی لیخت، 
توانسته به این مهم دست یابد. آژاکس 10 ثور بازی رفت را 

برابر تاتنهام برگزار خواهد کرد.
تمایلش  از  تو  فور  فور  با  مصاحبه  در  یونگ  دی 
واقعا  گفت:»  سخن  فینال  در  بارسا  با  رویارویی  برای 
دوست دارم به فینال برسیم و حریف مان نیز بارسا باشد. 
درست است که از فصل بعد برای بارسا بازی خواهم کرد؛ 
ولی تا زمانی که پیراهن آژاکس را بر تن دارم، هدفم چیزی 
جز موفقیت و پیروزی این تیم نیست و طبیعتا دوست دارم 

در فینال، بارسا را شکست دهیم.«
دی یونگ ادامه داد:» سخت ترین بازی ما برابر رئال 

شکست  خانه  در  بود.  نهایی  هشتم  یک  برگشت  دور  در 
خورده بودیم و باید دست به کار بزرگی می زدیم. معتقدم 
ما  روی  سنگین  فشار  آن  هم  بارسا  برابر  مثال  و  فینال  در 

نخواهد بود.«
دی یونگ همچنین به ذکر خاطره ای از حضورش 
بازی  یک  پیش  ها  سال  گفت:»  و  پرداخت  نوکمپ  در 
بارسا را در نوکمپ و از نزدیک تماشا کردم. رونالدینیو آن 
زمان برای بارسا بازی می کرد و یک خاطره به یاد ماندنی 

برایم به ثبت رسید.«

دی یونگ: 
دوست دارم بارسا را در فینال شکست دهیم
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لیاقت الیق 
بعد از چندین ماه برقراری امنیت نسبی در والیت ننگرهار، با آغاز فصل جدید جنگ، 
جالل آباد مرکز این والیت در هفتههای گذشته وضعیت امنیتی بدی را پشت سر گذاشت. 
از شنبه )17 حمل( تا سه شنبه ) 20 حمل( دست کم پنج انفجار در ناحیه های مختلف این 
شهر رخداد. در این رویداد ها، ده ها نفر که بیشتر غیرنظامیان، زنان و کودکان بودند، از اثر 
انفجار مین های مقناطیسی و کنارجاده ای کشته و زخمی شدند. مسئولیت این رویداد ها 

را نیز گروهی به عهده نگرفت. 
در پی این رویدادها دفتر معاونت سازمان ملل متحد )یوناما( با نشر اعالمیه ای، از 
کشته و زخمی شدن غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد و از عامالن این رویداد ها خواست که از 
جاسازی مین در ساحات غیر نظامی خودداری کنند. بنابر گزارش یوناما، در این رویدادها 

حدود 40  غیرنظامی شامل زنان و کودکان کشته، زخمی و یا آسیب دیده اند.
اکنون که بیش از یک هفته از نا امنی های اخیر می گذرد، مسئوالن محلی ننگرهار 
به اطالعات روز می گویند، عامالن این رویدادها، گروه تروریستی 12 نفری بوده اند که 
از سوی نیروهای امنیتی دست گیر شده اند. احمد فرید، سخن گوی فرماندهی پولیس 
ننگرهار می گوید، این گروه به» آدم ربایی، قتل، انفجار و نا امنی های اخیر شهر جالل آباد« 

دست داشته اند و خودشان نیز اعتراف کرده اند. 
افراد دست گیر شده معلوم نیست که  فرماندهی پولیس ننگرهار می گوید هویت 

متعلق به کدام گروه تروریستی  هستند، اما از  مخالفان دولتند که توانایی جنگ رو در رو 
را  در والیت ننگرهار از دست داده اند : »مخالفان حکومت، از این که در ولسوالی ها سرکوب 

شده اند، چنین عمل هایی را در داخل شهر دزدانه انجام می دهند.«
آقای فرید می گوید، پس از این رویداد ها نیروهای امنیتی توانسته اند با هماهنگی 
و ایجاد ایست های جدید بازرسی، امنیت شهر را به صورت کامل تامین کنند و اکنون 
وضعیت به حالت عادی برگشته است. مسئوالن امنیتی ننگرهار همچنان می گویند در 
پی عملیات شان 6 تن از روبوده شدگان اخیر نیز از چنگ ربایندگان آزاد ساخته شده است.

با آن که مسئوالن محلی ننگرهار از تامین امنیت در این والیت اطمینان می دهند، 
اما آشفتگی ها و نا امنی های اخیر در شهر جالل آباد، نگرانی های شماری از باشندگان  این 
والیت را افزایش داده است. این شهروندان از انفجار مین های کنارجاده ای در ساحات 

غیرنظامی، افزایش آدم ربایی، راه گیری و قتل در مرکز شهر جالل آباد شکایت دارند. 
نیلوفر عزیز، عضو پیشین شورای والیتی ننگرهار به اطالعات روز می گوید، انفجار، 
آدم ربایی و »ترورهای زنجیره ای« در مرکز این والیت سبب شده است تاجران، دکانداران 

و شهروندان عادی در وهم و ترس قرار داشته باشند. 
عبدالغفار، عضو پیشین مجلس نمایندگان می گوید که گرچند گروه های تروریستی 
در ننگرهار سرکوب شده و امنیت ولسوالی ها در کل بهبود یافته است، اما در این اواخر 

در شهر جالل آباد با پنج محافظ هم نمی توانند وارد شود و بیشتر تاجران و سرمایه داران 
از این شهر کوچ می کنند. آقای عبدالغفار، عامل اصلی هرج و مرج و نا امنی های اخیر در 
جالل آباد را ضعف نیروهای امنیتی و ازدیاد نفوس این شهر می داند. او می گوید، از این که 
بازگشت مهاجران از پاکستان و جابه جایی بی جا شدگان داخلی، نفوس شهر جالل آباد را 
دو چند کرده است، گروه های تروریستی و آدم ربایان به سادگی میان مردم جا می گیرند: 
»از دیاد نفوس و بازگشت مهاجران از پاکستان نیاز به کنترل و بازرسی جدی دارد. 
تروریستان و آدم ربایان در میان مردم جا می گیرند. این وضعیت باید از طرف نیروهای 

امنیتی کنترل و مدیریت شود.«
عصمت اهلل شینواری، عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز نیروهای امنیتی را به 
سهل انگاری و ناتوانی متهم می کند و می گوید که پولیس حتا نمی تواند امنیت خود 
را تامین کند. آقای شینواری می گوید، با آن که گروه های داعش و طالبان در ننگرهار 
سرکوب شده اند، اما تنها این گروه ها نیستند که امنیت را مختل می کنند. به گفته ی 
او بیش از 20 گروه دیگر نیز در این والیت فعالیت دارند و از این رو مردم نگرانند و از 

مسئوالن محلی می خواهند امنیت شان تامین شود. 
امنیت ولسوالی ها بهبود یافته است؟

در سال های گذشته شماری از ولسوالی های والیت ننگرهار زیر کنترل گروه های 
مخالف دولت و از جمله داعش قرار داشت، به ویژه ولسوالی های اچین و ده باال. طالبان نیز 
در شماری از ولسوالی های این والیت به شمول لعل پور و شیرزاد دست  باالیی داشت. اما 
اکنون مسئوالن محلی و شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان می گویند، امسال 
نسبت به سال های گذشته، در امنیت ولسوالی های نامبرده و مسیرهای آنان 90 درصد 

بهبود آمده است. 
عصمت اهلل شینواری، عضو پیشین مجلس نمانیدگان، در یک گفت و گوی تلفنی 
به اطالعات روز می گوید، از جایی صحبت می کند که سال های گذشته پایگاه داعش و 
طالبان بوده است و با 20 محافظ هم نمی توانسته آن جا سفر کند. اما اکنون به تنهایی در 

آن جا سفر کرده و مردم نیز آزادانه گشت  و گذار می کنند. 
گروه  های  فعالیت  و  موجودیت  نیز  ننگرهار  والی  سخن گوی  خوگیانی،  عطاء اهلل 
تروریستی را در این والیت می پذیرد اما می گوید که این گروه ها در  مقایسه با سال های 
گذشته ضعیف شده اند: »گروه های تروریستی به شمول طالبان و داعش کامال از بین نرفته 

اما  مثل پارسال نیرومند نیستند و سرکوب شده اند.«
به گفته ی آقای خوگیانی، در نتیجه ی عملیات نیروهای امنیتی امسال ساحه ی زیر 
کنترل دولت در شماری از ولسوالی ها و مناطق این والیت، نسبت به سال های گذشته 
افزایش یافته و اکنون هیچ ولسوالی در دست مخالفان مسلح  و گروه های تروریستی قرار 
ندارد. »در ولسوالی های لعل پور، شیرزاد، ده باال، حصارک نیز بعد از سال ها نا امنی، عملیات 

صورت گرفته و ساحه تحت تسلط حکومت بیشتر شده است.« 
همچنان او می گوید که نیروهای امنیتی با هماهنگی کامل آمادگی دارد تا از وقوع 

انفجار ها  و عمل های تروریستی جلوگیری کند. 
به رغم خوشبینی ها از تامین امنیت ولسوالی ها و شاه راه های ننگرهار، اما برخی از 
شهروندان از رشد دوباره ی گروه های تروریستی به شمول داعش و طالبان در این والیت 
نگرانند. آنان می گویند، از این که ننگرهار در مرز با پاکستان قرار دارد، نقطه ی آغاز فعالیت 

گروه های تروریستی بوده و بیشتر آسیب پذیر است. 
نیلوفر عزیز، عضو پیشین شورای والیتی والیت ننگرهار می گوید، گرچند گروه های 
تروریستی و مخالفان مسلح در این والیت سرکوب شده اند اما اگر توجه نشود دو  باره 
گروه های تروریستی از پاکستان وارد این والیت می شوند و عمل های تروریستی شان را از 
سر می گیرند. خانم عزیز می گوید: » تشکیالت اردو، پولیس و امنیت در این والیت بسیار 
کمتر از نیاز آن است. امنیت ننگرهار ارتباط مستقیم با امنیت کابل و سایر والیات دارد، 
زیرا این والیت مرکز رشد و انکشاف تروریستان مثل داعش بوده  و از آسیب پذیر ترین 

والیت ها است.«

ننگرهار؛ 
زخم التیام یافته ای که دوباره خون ریزی می کند؟


