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مکتب  بر  تروریستی  حمله  بزرگی  و  ابعاد 
حادثه  از  پس  روز  یک  سیدالشهدا  دخترانه ی 
 50 از  بیش  به  تلفات  آمار  شد.  روشن  بیشتر 
کشته و 100 زخمی افزایش یافت. تمام قربانیان 
کودکان و دانش آموزان مکتب و ساکنان محل 
هستند. آنچه بعدازظهر روز شنبه در کابل رخ 
علیه  جنایت  و  انسانی  تمام عیار  فاجعه ی  داده 
سیاست  ادامه ی  رویداد  ماهیت  است.  بشریت 
انسان کشی  عطش  و  غیرنظامیان  کشتار 
مکتب  بر  حمله  است.  تروریستی  گروه های 
توجیه پذیر  جنگی  هیچ  در  کودکان  کشتن  و 
نیست. عامالن این رفتار از انسانیت تهی و ذوب 
در ایدیولوژی خشونت شده اند. کودک کشی تنها 

از عهده ی چنین ایدیولوژی برمی آید. 
مردم غرب کابل در میان دو سنگ آسیاب گیر 
کرده اند. تروریستان به هدف نسل کشی از هدف 
نمی کنند.  دریغ  و گروهی  قراردادن هیچ جای 
در  که  است  این  نسل کشی  اصلی  ویژگی  یک 
و  شده  شناسایی  انسانی  گروه  یک  آن  طی 
هدف قرار می گیرد. حمله تروریستی بر مکتب 

سیدالشهدا و حمالت مشابه قبل از آن...
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فاجعه ی کابل؛ 

مردم میان 
دو سنگ آسیاب
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مال هبت اهلل از پیامد 
نقض توافق نامه ی دوحه 
به امریکا هشدار داد

دختران ربات ساز هرات 
نگران آمدن طالبان اند

اتهام فروش »دسترسی 
تجاری به کرملین« علیه 
پسرعموی ملکه بریتانیا

استراتژی هایی برای 
پیشگیری و مواجهه با 
حمالت تروریستی

حمله بر مکتب سیدالشهدا 
در کابـل؛ رییـس جمهـور 
غنی روز سه شنبه را عزای 

عمومی اعالم کرد

درگیری ها در بیت المقدس؛ 
هنیـه در نامـه بـه خامـنه ای 
خواستار »موضع قاطع« علیه 
اسرائیل شد

در جست وجوی صلح؛ 

۳۰ سال فاصله و شباهت ها 
و تفاوت های دو وضعیت

روایت قربانیان حمله به مکتب سیدالشهدای دشت برچی

وقایعی است  از  بعضی  تکرار  امروز شاهد  افغانستان 
که ۳0 سال قبل در زمان حکومت نجیب اتفاق افتاد. 
در آن زمان نجیب تصمیم گرفت برای پایان دادن به 
جنگ، طرحی صلح را برای مجاهدین پیشکش کند. 
او این طرح را با شماری از افرادی که فکر می کرد 
کرد،  خواهند  کمکش  طرح  بهبود  و  گسترش  در 
شریک کرد. یکی از کسانی که دریافت کننده ی طرح 
با آن همنوایی نشان داد، دکتر  و  بود  داکتر نجیب 
نجیب  داکتر  و  کاکر  آقای  بود.  کاکر  محمدحسن 
شریک  همدیگر  با  نامه  سه  طی  را  ایده های شان 
کردند که این نامه ها توسط شماری از دانشگاهیان 
دو  و طی  بررسی شده  و حکومت  اهالی سیاست  و 
و  پشتو  فارسی،  به  مقاالت  مجموعه  از  رساله ای 
قلب  جامعه  و  کاکر  تاریخی  بنیاد  توسط  انگلیسی 

آسیا نشر شده است...
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مرگ، بی کسی، درماندگی

عصر روز شنبه گم شده است. خانواده و بستگانش تمام 
شفاخانه  های  همه  کرده اند.  صبح  او  یافتن  برای  را  شب 
کابل را، فهرست زخمیان را که روی دیوارها نصب شده و 
صف طوالنی جنازه ها را که در راهروهای شفاخانه ها زیر 

پارچه  های سفید دراز افتاده اند، بررسی کرده اند...

مکتب  ماتم زده ی  کوچه ی  بر  تازه  آفتاب  کم جان  گرمی 
سیدالشهدا تابیده است. تعداد زیادی با چشم  های بادکرده 
در محل انفجار برای یافتن نشانی از گمشدگان شان کالفه 
و بی حوصله می  گردند. از جمله سلیم ۳5 ساله که دنبال 
 4 ساعت  از  که  شکریه ای  می  گردد.  شکریه  از  سرنخی 
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منافع چین در تیررس 
تحریک طالبان پاکستان؟

از مواد منفجره در محوطه ی  اپریل موتری مملو  در 21 
ناآرام  ایالت  مرکز  کویته،  در  سرینا  هتل  پارکینگ 
بلوچستان، منفجر شد. در این حمله 5 نفر کشته و 12 
نفر دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت 

انفجار مرگ بار کویته را برعهده گرفت...

از  پس  که  چینی  موشک  از  بخشی  روز:  اطالعات 
از کنترل خارج شده و محل برخورد  پرتاب به فضا 
آن با زمین نامعلوم بود، سرانجام صبح یک شنبه وارد 

جو زمین شد و در غرب مالدیو در اقیانوس هند...

»رئال به من 
همه چیز داده«

رئال نگران نیست؛ 
زیدان می ماند

بقایای موشک فضایی سرگردان 
چین در اقیانوس هند سقوط کرد

چهار نیروی امنیتی 
در حمـله ی نفوذی 
طالبـان در ارزگان 

کشته شدند

2

کمیسیون حقوق بشر از سازمان ملل خواستار 
بررسی تخصصی حمله بر مکتب سیدالشهدا شد
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مشکل  اما  است.  برخوردار  ویژگی  این  از 
به  امنیتی  نهادهای  بی توجهی  بزرگ تر 
تهدیدات آشکار علیه این مردم است. این اولین 
رویدادی نیست که فاجعه آفرین می شود. قبال 
هم فاجعه های مشابه و گاه بزرگ تر از این به 
وقوع پیوسته است. اما مدام حکومت به این 
شکنندگی امنیتی سیاست بی توجهی اختیار 
بی اعتنا  مردم  نامطمئن  وضعیت  به  و  کرده 
بوده است. صرف ضعف استخبارات عامل این 
شائبه ی  دست کم  نیست؛  پی هم  فاجعه های 
رد پای بی  اعتنایی عمدی نهادهای امنیتی در 
پیش گیری از این رویدادها در افکار عمومی 
طرح های  به  حکومت  تاکنون  است.  مطرح 
امنیت  تأمین  برای  مردم  سوی  از  ارائه شده 
غرب کابل که به طور سیستماتیک در معرض 
قرار  تروریستی  هدف مندانه ی  تهدیدهای 
بی توجه  مطالبه  این  به  و  نداده  پاسخ  دارد، 

بوده است. 
برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که 
دستگاه استخباراتی و اطالعاتی افغانستان چه 
کار می کند که تروریستان به راحتی هر جایی 
و  قرار می دهند  باشند هدف  را که خواسته 
دست به چنین حمالت سنگین می زنند؟ این 
وضعیت اگر از یک طرف نتیجه ی ایدیولوژی 
خشونت است از طرف دیگر، محصول ناتوانی 
ناکام حکومت  مواجهه ی  و  امنیتی  سیاست 
دادن  حکومت  کار  است.  ناامنی  مسأله  با 
اعالمیه و محکومیت شده، اما دادن اعالمیه و 
محکوم کردن رویدادها دردی را دوا نمی کند. 
تاکنون هیچ یک از عامالن رویدادهای مرگبار 
است. کسی هم  نشده  کابل شناسایی  غرب 
نمی داند که سرنوشت این پرونده های خونبار 
در کدام تاق خاک می خورد. درحالی که اگر 
حکومت اراده ی جدی داشته باشد، می تواند 
کند.  گرفتار  را  رویدادها  عامالن  زود  خیلی 
توانست  قاطعیت  با  نمونه حکومت  به عنوان 
دانشگاه  بر  حمله  عامالن  تمام  زود  خیلی 
کابل را گرفتار کند. اما عامالن حمله بر مرکز 
آموزشی موعود، کورس کوثر دانش و شفاخانه 
داکتران بدون مرز هرگز گرفتار نشدند. این 
بی تعهدی  نشان دهنده ی  و  دوگانه  رویکرد 
حکومت با تمام عامالن رویدادهای تروریستی 
است. امری که بیش از پیش به تروریستان 

جرأت داده است. 
مکتب  بر  تروریستی  حمله ی  پی  در 
سید الشهدا تاکنون حکومت رفتار همدالنه با 
است. مواجهه ی حکومت  نداشته  شهروندان 
ناامیدکننده  و  سرد  بسیار  تراژیدی  این  با 
و  لحظه ی حادثه  در  نارسایی  از  بود. جدای 
قربانیان، واکنش حکومت مثل  به  رسیدگی 
محکومیت  یک  و  اعالمیه  صدور  همیشه 
خشک و خالی بود. برعکس از لحظه حادثه 
تاکنون دستگاه حکومت بعد سیاسی قضیه 
رسانه ای  کارزار  یک  در  و  کرده  برجسته  را 
هدفمند و برجسته سعی می کند مسئولیت 
به طالبان ربط دهد که هدف  را  این حمله 
آشکار بازی سیاسی با مسأله ی تروریزم دارد. 
چه این حمله کار طالبان باشد یا نه، چیزی 
از طومار بلند کارنامه ی سیاه طالبان کاسته 
نمی شود. طالبان به اعمال شنیع تر از این هم 
برای شهروندان  دست زده اند. چهره طالبان 
مسأله ی  اما  است.  شده  شناخته  افغانستان 
گروهی  هر  کار  حمله   که  است  این  اصلی 
باشد، از مسئولیت حکومت که مسئول جان 
شهروندان است، چیزی را کم نمی کند. بدون 
تعارف اگر کوتاهی و بی اعتنایی حکومت در 
این فاجعه بیشتر از ایدیولوژی خشونت آمیز 
طالبان عامل اصلی نباشد، کمتر هم نیست. 

مردم افغانستان عمال ملت درمانده و مستأصل 
می رسد  به نظر  نیز  جهانی  جامعه ی  است. 
در  تروریستی  پی هم  فاجعه های  برابر  در 
افغانستان موضع بی تفاوتی اختیار کرده است. 
به جز از محکومیت کاری دیگری نمی کند. 
در  دخیل  کشورهای  اطالعاتی  دستگاه های 
این  که  می دانند  خوبی  به  افغانستان  قضیه 
حمالت کار چه کسانی است. اهرم های فشار 
زیادی هم در اختیار دارند که عامالن چنین 
بنابر  اما  بنشانند،  را سر جایش  رویدادهایی 
مصلحت های سیاسی چنین کاری نمی کنند. 
واقعیت این است که مواجهه ی مصلحت آمیز 
با جنایت انسانی فقط وضعیت را پیچیده و 

گروه های تروریستی را جری تر می کند. 

چهار نریوی امنییت در حمله ی نفوذی طالبان در ارزگان کشته شدند
به گفته ی او، نیم ساعت پس از این رویداد، تانک هاموی و رنجر هدف حمالت هوایی 
قرار گرفته است که در نتیجه، افراد نفوذی طالبان با چهار عضو دیگر این گروه در 

نتیجه ی حمالت هوایی نیروهای افغان کشته شده اند.
والی ارزگان افزوده است که نیروهای امنیتی در پاسگاه یادشده جابجا شده و در 

حال حاضر ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت ناامن ارزگان در جنوب افغانستان موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت 
جنگ جویان گروه طالبان حضور دارند.

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت ارزگان می گویند که چهار نیروی امنیتی در 
نتیجه ی حمله ی نفوذی گروه طالبان در مربوطات شهر ترینکوت، مرکز این والیت 

کشته شده اند.
محمدعمر شیرزاد، والی ارزگان می گوید که این رویداد دو شب پیش )شنبه، 18 

ثور( در یکی از پاسگاه های کمربندی شهر ترینکوت رخ داده است.
آقای شیرزاد همچنان گفته است که فرد نفوذی پس از مقاومت سه سرباز در این 
پاسگاه به کمک یک نفوذی دیگر موفق به فرار شده و یک عراده تانک هاموی و یک 

عراده رنجر را نیز با خود بردند.

قربانیان جنگ از دیگر خواست هایی است 
بشر  حقوق  کمیسیون  اعالمیه ی  در  که 

افغانستان مطرح شده است.
روز  ده  حدود  در  که  است  درحالی  این 
در  موتربمب  بزرگ  حمله ی  دو  اخیر 
داده  رخ  کابل  شهر  غرب  و  لوگر  والیت 
ده ها  رویداد  دو  این  نتیجه ی  در  است. 
غیرنظامی به شمول دانش آموزان کشته و 

زخمی شده اند. 
مکتب  بر  پیش  روز  دو  حمله ی  در  تنها 
 50 از  بیش  کابل،  غرب  در  سیدالشهدا 
دانش آموزان  بیشترشان  که  غیرنظامی 
دیگر  نفر   100 از  بیش  و  کشته  بودند، 

زخمی شده اند.
»ادای  برای  غنی  اشرف  رییس جمهور 
احترام« به قربانیان این دو حمله ی بزرگ، 
روز سه شنبه هفته ی جاری را در سراسر 
کشور و نمایندگی های سیاسی افغانستان 

در خارج عزای عمومی اعالم کرده است.
مسئولیت حمله بر مکتب سیدالشهدا را تا 
کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. 
دولت و طالبان یک دیگر را به دست داشتن 

در این حمله متهم کرده اند.

دو روز پیش بر مکتب سیدالشهدا شامل 
این آمار نیست.

کمیسیون حقوق بشر همچنان از شورای 
است  متحد خواسته  ملل  امنیت سازمان 
که باید قطع نامه ای در مورد »تراژیدی های 
و  جنگی  جنایت  افزایش  اخیر«،  بزرگ 
صادر  افغانستان  در  بشریت  علیه  جنایت 
کرده و به شناسایی عامالن و بازخواست 

از آنان متعهد شود.
ایجاد کمیسیون تحقیق بین المللی، جبران 
خسارت و مستندسازی و شنیدن صدای 

افزایش  خشونت ها،  بلند  میزان  مورد  در 
تلفات غیرنظامیان و توقف مذاکرات صلح 
آتش بس  خواستار  و  کرده  نگرانی  ابراز 

فوری در افغانستان شده است.
تلفات  که  است  گفته  کمیسیون  این 
 1۳( رمضان  ماه  جریان  در  غیرنظامیان 
است.  یافته  افزایش  می(   7 الی  اپریل 
مدت  این  در  کمیسیون،  این  گفته ی  به 
که  است  شده  ثبت  امنیتی  رویداد   120
 ۳51 و  کشته  نفر   160 آن  نتیجه ی  در 
حمله ی  تلفات  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر 

حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
بر  حمله  به  واکنش  در  افغانستان  بشر 
است  گفته  کابل،  در  سیدالشهدا  مکتب 
در  خشونت ها  دیگر  و  کشتار  این  که 
افغانستان باید از سوی یک تیم متخصص 
و مستقل از محققان سازمان ملل متحد 

بررسی و تحقیق شود.
دیروز  که  کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  ثور(   19 )یک شنبه، 
است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل باید متعهد شود که تیمی از محققان 
تا  بفرستد  افغانستان  به  را  ملل  سازمان 
تمام  مورد  در  یوناما  با  هماهنگی  در 
رخ  افغانستان  در  که  بزرگی  رویداد های 

داده است، حقیقت یابی کند.
به نقل از اعالمیه، هدف این تحقیق باید 
شواهد  گردآوری  و  مجرمان  شناسایی 
سازمان  از  بشر  حقوق  کمیسیون  باشد. 
تعهد  »بالفاصله«  که  است  خواسته  ملل 
این  عامالن  شناسایی  مورد  در  را  خود 
ماه گزارش خود  اعالم و طی دو  جنایت 

را منتشر کند.
از سوی هم، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

کمیسیون حقوق برش از سازمان ملل خواستار برریس تخصیص 
حمله بر مکتب سیدالشهدا شد

حمله بر مکتب سیدالشهدا در کابل؛ 
ییس جمهور غین روز سه شنبه را عزای عمومی اعالم کرد ر

روز پیش در غرب  تروریستی دو  رویداد  برای درمان زخمیان  امکانات  تمام  از  تا 
کابل، استفاده کند.

براساس آمار رسمی وزارت داخله، در حمله ی دو روز پیش بر مکتب سیدالشهدا 
در حوزه ی سیزدهم امنیتی شهر کابل، بیش از 50 نفر که بیشترشان دانش آموزان 

دختر بودند، کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شده اند.
این حمله که با استفاده از یک عراده موتر بمب گذاری شده و به تعقیب آن دو انفجار 

ماین جاسازی شده انجام شد، واکنش های گسترده ای را در پی داشته است.
نگرفته است. مقام های دولت  بر عهده  را  این حمله  هنوز هیچ گروهی مسئولیت 
افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله اعالم کرده اند. طالبان اما دست داشتن 

در این حمله را رد کرده و حکومت را مسئول آن دانسته اند. 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی در یک پیام ویدیویی، روز سه شنبه هفته ی 
جاری را به احترام قربانیان حمله ی چند روز پیش در والیت لوگر و حمله ی دو روز 

پیش بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، عزای عمومی اعالم کرده است.
آقای غنی در این پیام گفته است که به امراهلل صالح، معاون اول خود هدایت داده 
است که به خانواده ی »شهدا« و زخمیان این رویدادهای »تروریستی« رسیدگی 

کند. 
با  او همچنان به سرور دانش، معاون دوم خود هدایت داده است که در مشورت 
بزرگان غرب کابل، راه های تأمین امنیت این منطقه را جستجو و طی دو هفته به 

ریاست جمهوری گزارش دهد.
همین طور، آقای غنی در این پیام گفته که به وزارت صحت عامه هدایت داده است 

در قضیه ی افغانستان نشان بدهند.
است  آمده  طالبان  رهبر  عیدی  پیام  در 
گروه  این  نزد  تفاهم  و  مذاکرات  که 
]حکومت  مقابل  طرف  اما  دارد،  اولویت 
جاری  روند  تا  می کند  تالش  افغانستان[ 

سیاسی را سبوتاژ کند.
خود  پیام  این  از  بخشی  در  هبت اهلل  مال 
استانبول  نشست  به  تلویحی  به گونه ی 
هر  که  است  افزوده  او  است.  کرده  اشاره 
مسأله ی  حل  مورد  در  که  سیاسی  روند 
امید و توقع  از طالبان  باشد و  افغانستان 
باید  باشد،  داشته  وجود  آن  در  اشتراک 
پیش از پیش با این گروه در میان گذاشته 

شود.
نشست استانبول در مورد صلح افغانستان 
اما  شود،  برگزار  اپریل   24 در  بود  قرار 
قطر  )ترکیه،  نشست  این  برگزارکنندگان 
و سازمان ملل( اعالم کردند که به دلیل 
برای  نشست  این  طالبان،  اشتراک  عدم 
افتاده  تعویق  به  فطر  سعید  عید  از  بعد 

است. 

او  همین طور،  نکنند.  مداخله  افغانستان 
دیگر کشورهای  و  متحد  ملل  سازمان  از 
ذی دخل خواسته است که بی طرفی شان را 

خـودداری  سـرپیچی ها  و  تحریک آمیـز 
وفـا  بـر وعده هایـش  امریـکا  اگـر  شـود. 
نمی کنـد، جهـان بایـد شـاهد باشـد کـه 
امریـکا  مسـئولیت عواقـب آن بـه دوش 

بـود.« خواهـد 
براساس یک بندی از توافق نامه ی دوحه، 
ماه  اول  تا  باید  خارجی  نیروهای  تمامی 
اما  می شدند،  خارج  افغانستان  از  می 
پیمان  سازمان  و  امریکا  متحده ی  ایاالت 
که  کردند  اعالم  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک 
با  افغانستان  از  نظامیان شان  خروج  روند 
تکمیل  سپتامبر   11 در  تأخیر،  ماه  چند 

خواهد شد.
پیام  این  در  هبت اهلل  مال  هم،  سوی  از 
خوب  روابط  خواهان  که  است  افزوده 
کشورهای  و  منطقه  جهان،  با  مثبت  و 
می دهد  اطمینان  همه  به  و  اند  همسایه 
که از خاک افغانستان به هیچ کسی ضرر 

نمی رسد.
تمامی  از  حال  عین  در  طالبان  رهبر 
کشورها خواسته است که در امور داخلی 

آخندزاده،  هبت اهلل  مال  روز:  اطالعات 
رهبر گروه طالبان از تصمیم امریکا و ناتو 
برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
استقبال کرده، اما در عین حال به امریکا 
نسبت به نقض توافق نامه ی دوحه هشدار 

داده است.
در پیام رهبر طالبان که دیروز )یک شنبه، 
فطر  سعید  عید  مناسبت  به  ثور(   19
تمامی  عملی شدن  بر  شده،  منتشر 
بخش های توافق نامه ی دوحه تأکید شده 

است.
تعهد  خالف  که  است  گفته  هبت اهلل  مال 
زندانیان  دوحه،  توافق نامه ی  در  امریکا 
از  ماه پس  باید در ظرف سه  طالبان که 
می شدند،  رها  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
رها نشده و تا کنون نام های رهبران این 
خارج  نیز  جایزه  و  سیاه  لیست  از  گروه 

نشده است.
مـال هبـت اهلل در ایـن پیـام گفتـه اسـت: 
»بایـد همـه کارهـا موافـق توافق نامـه ی 
حـرکات  از  و  بـرود  پیـش  بـه  دوحـه 

یکا هشدار داد مال هبت هللا از پیامد نقض توافق نامه ی دوحه به امر
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خانم کوفی در خصوص تفاوت های هردو روند گفت که  مجاهدین گروه های 
متعدد بودند که به لحاظ فکری ایدئولوژی تقریبا یکسان داشتند اما به لحاظ 
دیدگاه سیاسی گروه های غیرمنسجم بودند که در پایتخت های کشورهای 

همسایه مستقر بودند و برخالف مجاهدین ۳۰ سال قبل، طالبان امروز یک 
گروه منسجم و واحد هستند.

در جست وجوی صلح؛ 

۳۰ سال فاصله و شباهت ها و تفاوت های دو وضعیت
است. برعالوه، داکتر نجیب رییس حکومتی 
بود که داکتر کاکر قربانی آن شده بود. ولی با 
تمام این وضعیت، وقتی پای صلح و مصالحه 
این دو  بین  زیادی  اشتراکات  وسط می آید، 
نامه ی  از  دیگاه دیده می شود و داکتر کاکر 
استقبال  می فرستند،  برایش  نجیب  داکتر 
با قضیه را  می کند و دیدگاه خود در رابطه 
بیان می کند. دلیل اصلی اشتراک دیدگاه با 
وجود تفاوت نگاه ها، نگرش ها و رویکردها و 
داکتر  همنوایی  و  همه جانبه  موافقت  دلیل 
کاکر با طرح صلح داکتر نجیب، جامع بودن 

طرح صلح داکتر نجیب است.«
به باور آقای محمدی امروز دوباره در همان 
قبل  سال   ۳0 که  گرفته ایم  قرار  نقطه ی 
نجیب  داکتر  که  آن جاست  تفاوت ها  بودیم. 
که  داشت  حکومت  یک  کسی که  به عنوان 
بدتر  نبود،  بهتر  اگر  قطعا  فعلی  از حکومت 
هم نبود، بر اوضاع مسلط بود، مدافع بیرونی 
هم داشت و اما با همان شرایط طرحی صلح 
ارائه کرد که خیلی جامع، با مکانیزم شفاف و 
روشن بود؛ که از حکومت شروع و به انتخابات 
ختم می شد. »خود داکتر بسیار روشن اعالن 
می کند که حاضر است برای رسیدن به صلح 
و  بدهد  انتقال  موقت  اداره ی  به  را  قدرت 
تعریف می کند  را  بسیار خوب  مکانیزم  یک 
که دارای ابعاد ملی و بین المللی است. دلیل 
طرح،  این  با  کاکر  آقای  آمدن  کنار  خوب 
متاسفانه  ما  امروزه  اما  است  آن  جامعیت 
همچو طرحی را نداریم. مشکالتی که همان 
زمان باعث شکست روند صلح شد، هنوز هم 

وجود دارد اما به شکل مضاعف آن.«
این استاد دانشگاه آن زمان  مطابق سخنان 
علت اساسی که باعث به بن بست رسیدن روند 
صلح شد، لجاجت مجاهدین بود. مجاهدین تا 
آخرین قدم بر کمونیست بودن، باطل بودن، 
داکتر  بودن  نشانده  بر دست  و  بودن  مزدور 
نجیب اصرار کردند و گفتند در راه خدا جهاد 
می کنند و تا کشور را از لوث وجود کمونیست 
پاک نکنند، حاضر به توافق نیستیم. »استاد 
کاکر از زبان دو تن از شخصیت ها –حضرت 
نجیب  داکتر  به  اعلیحضرت-  و  مجددی 
کمونیستی  یک حکومت  وی  که  می نویسد 
دارد و باید با زور برداشته شود و دیدیم که 
کسی نتوانست او را با زور بردارد و وقتی از 
زور کار گرفته شد، دیدیم که افغانستان با چه 

سرنوشتی رو به رو شد.«
چنانچه آقای محمدی تأکید کرد، امروز نیز 
وجود  دیدگاه  همین  منازعه  طرف  یک  در 
و  می کنند  زورگویی  حاال  تا  طالبان  و  دارد 
اصرار دارند که موضع مجاهدین در ۳0 سال 
انعکاس بدهند: »بر خالف ۳2 سال  قبل را 
پیش، این بار مشکل در این طرف نیز وجود 
طرح  یک  که  نجیب  داکتر  برخالف  و  دارد 
داشت  صلح  برای  روشن  مکانیزم  با  جامع 
و از همه اقشار ملت برای تقویت آن تقاضا 
می کرد، حکومت کنونی و به صورت مشخص 
رییس جمهور اصال هیچ طرحی صلح ندارد. 
جبهه ای که زیر عنوان شورای عالی مصالحه 
کاغذی  یک  متأسفانه  است،  شده  تشکیل 
می تواند  هرچیزی  که  است  داده  بیرون  را 
باشد، مگر طرح صلح. به همین دلیل است 
که گفته می شود اجماع وجود ندارد. چرایی 
وجود نداشتن اجماع این است که نخبه های 
و  موقعیت اند  دنبال  به  افغانستان  سیاسی 
طرحی صلح که امروزه از جانب هرکسی ارائه 
می شود، اول به جایگاه طراح نگاه می کند و 
طرح  از  که  می گیرد  تصمیم  جایگاه،  بر  بنا 
صلح حکایت کند یا نکند. این طرح ها ملت 
نمی بیند،  را  افغانستان  به نام  جغرافیایی  و 
فالکت جنگ 40 ساله را نمی بیند و نخبه ها 
خودشان اند.  جایگاه  جست وجوی  در  فقط 
وسط  موقت  کلمه ی  نام  تا  دلیل  همین  به 
 100 رییس جمهور  تشنج  حالت  می آید، 
درجه باالتر می رود، در حالی اگر قرار باشد 
راهی  بدهیم،  پایان  سال  یک جنگ 40  به 
جز تفاهم همگانی بر یک مکانیزمی که مورد 

پذیرش همه باشد، نداریم.«

آن زمان طرف استیم، کسانی اند که با وجود 
داشتن روحیه ی بسیار انقالبی و مطرح بودن 
از کشور  تاریخی  تجربه  باطل،  و  بحث حق 
دارند و از آنجا که آن زمان اسالم سنتی حاکم 
این  با  خود  پیوند  مجاهدین  گروه های  بود، 

اسالم سنتی را حفظ کرده بودند.«
بر بنیاد سخنان آقای شریفی در البالی متن 
نامه ها دیده می شود که یک مکانیزم مطرح 
شده است که بیان گر حافظه تاریخی است اما 
امروز این حافظه تاریخی خصوصا بر طالبان 
تاثیری نمی گذارد. »ما امروز با گروهی مواجه 
استیم که با وجود داشتن داعیه شدید افغانی 
تاریخ  چگونگی  از  کم  بسیار  تجربه  بودن،  
و  طالبان  که  نسلی  چون  دارند،  افغانستان 
نسلی  می دهند،  شکل  را  رهبری شان  گروه 
و  شده اند  کالن  وطنی  خالی  در  که  است 
قومی  منطقه ای،  رابطه ی  داشتن  وجود  با 
با بحث کالن  رابطه ی احساسی  و قبیله ای، 
تاریخی افغانستان ندارند، چرا که کمپ های 
»آی اس آی«  تربیتی  کمپ های  و  مهاجرین 
را در کسی شکل  احساسات ملی  نمی تواند 

دهد.
موج  حزب  رییس  کوفی،  فوزیه  همچنان 
حکومت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  و  تحول 
افغانستان که در مورد محوریت دموکراسی 
و پلورالیزم سیاسی و همین طور وجه اختالف 
و اشتراک دو روند سخن می گفت، یادآور شد 
که اولین وجه اشتراک هردو روند این است 
که هم ۳0 سال قبل مجاهدین در کشورهای 
بیرونی رخنه ی دیپلماتیک داشتند و توانسته 
معرفی  وقت  حکومت  بدیل  را  خود  بودند 
هم  و  کنند  اختیار  جهانی  چهره ی  و  کنند 
با کشورهای  با داشتن روابط عمیق  طالبان 
مختلف وانمود می کنند که بدون حضور آنان 
در افغانستان نظامی ساخته نمی شود و اگر 

شود، پایدار نمی ماند.
خانم کوفی دومین وجه مشترک بین هردو 
روند صلح را خروج نیروهای خارجی خواند 
و گفت خروج نیروهای شوروی سابق در آن 
صورت  سیاسی  توافق  این که  از  قبل  زمان 
بگیرد و یا مجاهدین به پیروری برسد، انجام 
به  افغان ها  این که  از  نیز قبل  بار  این  و  شد 
خارجی  کشورهای  برسند،  سیاسی  توافق 
اعالم کرده اند که خارج می شوند. »آن زمان 
به سر  بالتکلیفی  یک  در  نجیب  حکومت 
می برد و مجاهدین هر لحظه فکر می کردند 
که برنده اند. ما با تعدادی زیاد از  فرماندهان 
جهادی که اکنون مسئولیت حکومتی دارند 
و یا در گذشته مسئولیت داشته اند، صحبت 

باید  را  موضوع  این  ما  و  نمی گذارد  آرام  را 
مسأله  دوم  مشکل  کنیم.  درک  عمیقا 
را  مشکل  این  پاکستان  است.  پشتونستان 
اگر  ظاهرشاه  زمان  در  می پندارد.  حل شده 
افغانستان در برابر پاکستان مقاومت می کرد، 
به دلیل دوران جنگ سرد بود که افغانستان 
داشت  خود  سر  پشت  را  شوروی  این طرف 
و  می کرد  حمایت  افغانستان  از  شوروی  و 
بود.  افغانستان  سنتی  دوست  هند  آن طرف 
پاکستان در بین دو قدرت توسط افغانستان 
کنترل می شد اما اکنون جغرافیا دیگر وجود 
ندارد. بنابراین به نظر می رسد که ما مشکالت 
منطقه ای را باید به صورت عینی و انضمامی 
کمک  را  ما  کلی گویی  چون  کنیم،  حل 

نمی کند.«
نبود  احمدی  دکتر  نظر  از  سوم  مساله ی 
اعتماد است که در نامه های تبادله شده بین 
داکتر نجیب و کاکر نیز منعکس شده است. 
به گفته ی آقای احمدی مجاهدین به نظام 
این که  ضمن  نجیب  داکتر  رهبری  تحت 
مشروعیت قایل نبودند، اعتماد هم نداشتند 
و اگر می آمدند، نمی توانستند جای خود در 
آن سیستم را  پیدا کنند: »امروزه طالبان نیز 
و نمی توانند  را دارند  نگرانی  و  همین ترس 
آن  بر  دولت  یک  که  شوند  سیستمی  جز 
اعتماد  سیستم  این  به  آنان  است.  مستقر 

نمی توانند.«
تفاوت ها  مورد  در  صحبت  با  احمدی  آقای 
می شود،  امید  ایجاد  باعث  داشت  باور  که 
حمایت  از  جمهوری  نظام  که  شد  یادآور 
وسیع بین المللی برخوردار است، درحالی که 
وسیع  حمایت  نجیب  داکتر  حکومت 
همین طور  نداشت.  خود  با  را  بین المللی 
وقتی حکومت داکتر نجیب کامال به حمایت 
حمایت ها  این  بود،  متکی  شوروی  مالی 
صحبت های  از  امروزه  درحالی که  شد  قطع 
که  پیداست  جهان  سیاست مداران  تمامی 
حمایت های مالی و نظامی ادامه پیدا می کند.

در همین حال آقای عمر شریفی، نویسنده، 
پژوهشگر و استاد دانشگاه امریکایی با صحبت 
در مورد نگرانی های مردم از احتمال آینده ی 
وحدت  از  سخن  وقتی  که  گفت  نامطمئن 
ملی به میان می آید، انعکاس آن در نامه های 
تبادله  کاکر  استاد  و  نجیب  داکتر  بین  که 
با  ایشان  به گفته ی  می بینیم.  را  است،  شده 
مطالعه ی هردو نامه با چهره های طرف استیم 
و  دارند  از جنگ  قبل  تاریخی  که حافظه ی 
افغانستان را از لحاظ ساختار تشکیل قدرت و 
نهادها می شناسند. »حتا با مجاهدینی که در 

فاطمه فرامرز

افغانستان امروز شاهد تکرار بعضی از وقایعی 
حکومت  زمان  در  قبل  سال   ۳0 که  است 
نجیب اتفاق افتاد. در آن زمان نجیب تصمیم 
طرحی  جنگ،  به  پایان دادن  برای  گرفت 
او  کند.  پیشکش  مجاهدین  برای  را  صلح 
فکر  که  افرادی  از  شماری  با  را  طرح  این 
کمکش  طرح  بهبود  و  گسترش  در  می کرد 
خواهند کرد، شریک کرد. یکی از کسانی که 
دریافت کننده ی طرح داکتر نجیب بود و با آن 
همنوایی نشان داد، دکتر محمدحسن کاکر 
بود. آقای کاکر و داکتر نجیب ایده های شان را 
طی سه نامه با همدیگر شریک کردند که این 
نامه ها توسط شماری از دانشگاهیان و اهالی 
دو  طی  و  شده  بررسی  حکومت  و  سیاست 
رساله ای از مجموعه مقاالت به فارسی، پشتو 
و انگلیسی توسط بنیاد تاریخی کاکر و جامعه 

قلب آسیا نشر شده است.
روز  کابل  دانشگاه  افغانستان شناسی  مرکز 
گذشته ضمن رونمایی این دو مجموعه مقاله، 
میزبان گفتمانی با حضور نویسندگان مقاله ها 
بود تا شباهت ها و تفاوت های این دو روند با 
بررسی  و  بحث  را  سال   ۳0 زمانی  فاصله ی 
کرده و درس هایی را که افغانستان نیاز دارد 

بیاموزد، پیشکش کند.
عضو  و  دانشگاه  استاد  احمدی،  امین  آقای 
در  که  افغانستان  حکومت  مذاکره  هیأت 
همچنان  و  صلح  طرح های  تعدد  خصوص 
شباهت ها و تفاوت های دو وضعیت صحبت 
از سرسختی های که  می کرد، گفت شماری 
در دوران حکومت نجیب وجود داشت و هنوز 
هم وجود دارد، سرسختی ایدئولوژیک است 
وجود  با شدت کمتر  مجاهدین  بین  در  که 
ایدئولوژیک  سرسختی  با  امروز  ما  و  داشت 
بیشتر مواجهیم. »مجاهدین طیف  با شدت 
وسیعی بودند که گروه های گونا گون در آن 
کاکر  استاد  دلیل  همان  به  و  داشت  حضور 
سرسختی  این  می گوید  نجیب  داکتر  به 
با  همکاری  در  می شود  را  ایدئولوژیک 
گروه های میانه رو و دموکرات ها جبران کرد. 
اما امروزه کانون اصلی مقاومت در برابر نظام 
کانون  یک  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

ایدئولوژیکی بسیار سرسخت است.«
را  دوم  مشترک  مشکل  احمدی  دکتر 
و  دانست  و جهان  منطقه  مسأله کشورهای 
گفت جنگ افغانستان در آن دوره هم ابعاد 
منطقه ای و جهانی داشت و امروز نیر داستان 
همان است: »در بعد جهانی واضح است که 
دلیل اصلی حضور امریکا در افغانستان جنگ 
امریکا  برای  افغانستان  و  است  تروریسم  با 
با  مبارزه  برای  مگر  ندارد،  نظامی  اهمیت 
سرمایه گذاری  قابلیت  افغانستان  تروریسم. 
باید  ما  را  واقعیت  این  ندارد.  را  غرب  برای 
درک کنیم. اگر افغانستان به لحاظ نظامی یا 
اقتصادی قابلیت سرمایه گذاری برای غرب را 
می داشت و در موقعیت پاکستان و ایران قرار 
نمی کردند.  ترک  را  افغانستان  آنان  داشت، 
غرب در افغانستان فقط یک هدف دارد و آن 
از  را  تروریسم پروری  استعداد  که  است  این 
افغانستان  افغانستان بگیرد. حضور غرب در 
فقط در همین راستا بوده و ما فقط با درک 
راه  می توانیم  رهگذر  این  از  و  واقعیت  این 

صلح را پیدا کنیم.«
اهمیت  احمدی  اقای  سخنان  اساس  بر 
پاکستان  برای  فقط  افغانستان  منطقه ای 
بحث ها  تمام  است  نیاز  و  است  مطرح 
»پاکستان  شود.  متمرکز  پاکستان  روی 
دو  این  تا  که  دارد  مشکل  دو  افغانستان  با 
مشکل حل نشود، پاکستان هیچ گاه صادقانه 
را  صلح  که  آورد  نخواهد  فشار  طالبان  بر 
باید  ما  و  است  هند  اول  موضوع  بپذیرند. 
یا  است  هند  ما  اولویت  که  کنیم  مشخص 
پاکستان. پاکستان از این حیث که افغانستان 
عمق استراتژیک پاکستان محسوب می شود، 
پاکستان  مطلق  اولویت  که  می خواهد  ما  از 
هند  بگوییم  ما  زمانی که  تا  هند.  نه  باشد 
دوست افغانستان است، پاکستان افغانستان 

چهار  یا  سه  که  می گفتند  آنان  می کردیم، 
در  را  پیروزی  خواب  پیروزی،  از  قبل  سال 
سر داشتند و می فهمیدند دیر یا زود به کابل 

می روند.«
به گفته ی خانم کوفی یک دلیل این اعتماد 
مجاهدین به پیروزی، خروج نیروهای نظامی 
شوروی سابق بود و بال تکلیفی امروز نیز ناشی 
از این است که هنوز به توافق صلح نرسیده، 
کشورهای خارجی بیرون شده اند. »البته نظر 
من در مورد خروج نیروهای خارجی متفاوت 
است و فکر می کنم باید از آن به عنوان یک 
ما  که  و کمبودی های  استفاده شود  فرصت 
را وابسته می کرد، خود حل کنیم و نگذاریم 
بر  روحی  فشار  به  خارجی  نیروهای  خروج 

مردم افغانستان تبدیل شود.«
خانم کوفی در خصوص تفاوت های هردو روند 
گفت که  مجاهدین گروه های متعدد بودند 
یکسان  تقریبا  ایدئولوژی  فکری  به لحاظ  که 
داشتند اما به لحاظ دیدگاه سیاسی گروه های 
پایتخت های  در  که  بودند  غیرمنسجم 
بودند و برخالف  کشورهای همسایه مستقر 
امروز یک  قبل، طالبان  مجاهدین ۳0 سال 
است  ممکن  واحد هستند.  و  منسجم  گروه 
نظامی شان  و  سیاسی  گروه های  درون  در 
در  اختالف  این  اما  باشند  داشته  اختالفاتی 
حد اختالف بین گروه های مجاهدین نیست 

که بین خود نیز جنگیدند.
مورد اختالف دیگری که خانم کوفی نام برد، 
وجود  ساختارها  قبل  سال   ۳0 حکومت  در 
داشت اما حس مالکیت در موردشان وجود 
و  بود  حکومت  مربوط  همه چیز  نداشت، 
حکومت هم یک ساختار بسته بود ولی امروزه 
صرف نظر از این که کسی در کجای قدرت و 
رژیم  پذیرش  به  حاضر  دارد،  قرار  حکومت 
طالبان نیست. ۳0 سال قبل کسی در میان 
اجتماع پروای حفظ نظام حاکم را نداشت و 
خواستار حفظ ارزش ها نبود اما امروزه همه 
اصرار می کنند که اصول و ارزش های همگانی 
و  حکومت  با  کسانی که  حتا  شوند،  حفظ 

رییس جمهور مشکل دارند.
آقای عبدالعلی محمدی، نویسنده، پژوهشگر 
و استاد دانشگاه که از جامع بودن طرح صلح 
داکتر نجیب و دلیل همنوایی آقای کاکر با 
آن سخن می گفت، اذعان کرد که تفاوت های 
بسیار اندک بین دو دیدگاه بوده است؛ آن هم 
کامال  نگاه  دو  از  شخصیت  هردو  زمانی که 
متضاد نمایندگی می کردند. »طوری که قبال 
اشاره شد، زمانی که داکتر نجیب رییس خاد 
بوده است، داکتر کاکر زندانی سیاسی بوده 
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همـه  زن  مـرد،  جـوان،  پیـر،  می گشـتم. 
مـوج،  مثـل  جمعیـت  می کردنـد.  گریـه 
می دویدنـد و گریـه می کردنـد.« او زلفـا را 
آخرشـب از شـفاخانه پیـدا کـرده و چهـار 
تـن از همسـایه هایش و یـک نفـر هـم از 
اقاربـش را در انفجـار روز شـنبه از دسـت 

اسـت. داده 
مکتب  هفتم  صنف  دانش  آموز  مریم، 
او  است.  زخمیان  از  یکی  نیز  سیدالشهدا 
و  سر  از  سراسیمگی  و  وحشت  هنوز  که 
صورتش می بارد، می گوید: »کمی دورتر از 
افتادم و هیچ  انفجار شد،  مکتب بودم که 
نفهمیدم که چه شد. نفر پهلویم هم افتاد، 
پرخون  لباسم  که  دیدم  بود.  شده  زخمی 
فرار  بودم  ترسیده  زیاد  چون  اما  شده، 
زخم  شانه ام  دیدم  آمدم  که  خانه  کردم. 

شده است.« 

خود  سرپای  و  بخوانم  درس  »می خواهم 
ایستاد شوم. باید کشور خود را آباد کنم.«

که  خواهرانی  معصومه،  و  عاطفه  حنیفه، 
مکتب  دوازدهم  و  نهم  ششم،  صنف  در 
آنچه  از  می خوانند،  درس  سیدالشهدا 
افتاده  اتفاق  مکتب شان  در  شنبه  روز  که 
به  وقتی  می کنند.  گریه  و  شده اند  شوکه 
خانه شان می روم فقط والدینش  را می بینم 
و  گرفته اند  آغوش  در  را  دختران شان  که 
نزدیکی  در  که  عاطفه  می دهند.  دلداری 
به صورت  داشته، حاال  انفجار حضور  محل 
می کند.  گریه  بلند  صدای  با  و  غیرارادی 
کسی نمی تواند او را آرام کند. پدر و مادرش 
متوجه  او  اما  بزند  حرف  او  با  می خواهد 
می کند.  گریه  مدام  و  نمی شود  چیزی 
جایش  از  که  می بینم  را  او  مدتی  از  بعد 
بلند می شود و با عجله کتابش را می  آورد. 

خانه  وقتی  هستم.  زنده  من  که  گفتم  و 
خانه  به  من  از  قبل تر  خواهرم  یک  رفتم 
او  بود.  ناپیدا  خواهرم  یک  اما  بود  رسیده 
از  برگشت.  خانه  به  زنده  شب  ناوقت  هم 
این جا  ندارم.  خبری  هیچ  همصنفی هایم 
آمدم که احوال شان را بگیرم اما هیچ کس 

نیست که جواب بدهد.«
در  شنبه  روز  عصر  میان سال  حبیب اهلل 
سیدالشهدا  مکتب  نزدیکی  در  خانه اش 
را  آرامشش  انفجار  که صدای  بود  نشسته 
جکشن  که  بود  کرده  فکر  اول  زد.  به هم 
برق انفجار کرده است. اما انفجارهای دوم و 
سوم برایش ثابت کرد که اشتباه فکر کرده 
بیرون شدم جاده ی  از خانه  است: »وقتی 
بود  شده  سیاه  کامال  سیدالشهدا  مکتب 
است. دختران سیاه پوش مکتبی هر طرف 
افتاده بودند. تا دو ساعت هیچ چیزی وجود 
مردم  آمبوالنس.  نه  و  پولیس  نه  نداشت؛ 
زخمی ها را در پشت خود، با موتورسیکلت، 
انتقال  شخصی  موترهای  و  چرخ  سه  با 

دادند.« 
به  برمی  گردم  سیدالشهدا  مکتب  از 
که  جایی  برچی،  دشت  شفاخانه  های 
قربانیان  اجساد  و  زخمیان  شنبه شب 
و ضجه  گریه  و  بود  شده  تلنبار  هم  روی 

خانواده شان سقف آن را از جا می  َکند. 
عالمی،  شفاخانه  تخت  های  از  یکی  روی 
یازدهم  صنف  دانش  آموز  زلفا،  زخمی  تن 
مکتب سیدالشهدا افتاده است؛ دختر یک 
برچی:  فقیر حومه دشت  و  روزمزد  کارگر 
»شانه ام چره خورده و آسیب دیده است. 
انفجار  حین  ندارم.  یاد  به  را  چیزی  دیگر 
زمین  روی  دو هم صنفی ام  که  دیدم  فقط 
بود،  سوخته  زیاد  یکیش  بودند.  افتاده 
بود.  خراب  بسیار  حالش  هم  دیگرش 

اولی اش مرده.«
انفجـار  موقـع  زلفـا  پـدر  غالم عبـاس، 
می  کـرد  کار  برچـی  دشـت  نـو  قلعـه  در 
کـه صـدای انفجـار را شـنید. وقتـی آوازه 
انفجـار  مکتـب سیدالشـهدا  در  کـه  شـد 
شـده او دیگـر ندانسـت کـه چگونـه خـود 
دختـرم  »دنبـال  رسـاند:  آن جـا  در  را 

تازه  آفتاب  اطالعات روز: گرمی کم جان 
سیدالشهدا  مکتب  ماتم زده ی  کوچه ی  بر 
چشم  های  با  زیادی  تعداد  است.  تابیده 
بادکرده در محل انفجار برای یافتن نشانی 
بی حوصله  و  کالفه  گمشدگان شان  از 
ساله   ۳5 سلیم  جمله  از  می  گردند. 
می  گردد.  شکریه  از  سرنخی  دنبال  که 
از ساعت 4 عصر روز شنبه  شکریه ای که 
تمام  بستگانش  و  خانواده  است.  شده  گم 
شب را برای یافتن او صبح کرده اند. همه 
شفاخانه  های کابل را، فهرست زخمیان را 
که روی دیوارها نصب شده و صف طوالنی 
جنازه ها را که در راهروهای شفاخانه ها زیر 
بررسی  افتاده اند،  دراز  سفید  پارچه  های 
کرده اند. شکریه اما نیست، انگار به آسمان 
روز  وقت  صبح  باشد.  رفته  و  کشیده  پر 
یک شنبه، خانواده و بستگان شکریه به دو 
گروه تقسیم شده اند: گروه اول رفته اند که 
و  ببیند  یک  به  یک  را  شفاخانه ها  دوباره 
تا  او آمده اند  گروه دیگر در اطراف مکتب 
بلکه نشانه ای از او بیابند. سلیم از بستگان 
اما  است  یافته  کفش  لنگه  یک  فقط  او 
مطمئن نیست آنچه را پیدا کرده به شکریه 

تعلق دارد یا به قربانی دیگر.
صفورای 14 ساله با قد و هیکل ریز صبح 
آن عده  دنبال  و  بیرون شده  خانه  از  وقت 
هنوز  که  می  گردد  خود  همصنفی  های  از 
احوالی از آن ها ندارد. او دیروز بعد از زنگ 
به  منتهی  کوچه ی  از  وقتی  مکتب  پایان 
را  انفجار  صدای  که  بود  شده  دور  مکتب 
صدای  با  که  شد  متوجه  فقط  او  شنید. 
چیزی  شد.  بلند  هوا  به  چیز  همه  انفجار 
و  می  شنید صدای جیغ  انفجار  از  بعد  که 
می  کرد  فکر  صفورا  بود.  دختران  وحشت 
که ممکن است در بین این صداها، صدای 
دو خواهر او هم باشد، برای همین دوباره 
را  خواهرانش  تا  دوید  مکتب  سمت  به 
دومی  انفجار  لحظه  همان  در  اما  دریابد، 
چگونه  که  نفهمید  دیگر  صفورا  داد.  رخ 
پس کوچه  های  از  و  شد  دختران  قاطی 
یکجایی  »از  برآورد:  سر  دور  ناشناخته ی 
زدم  زنگ  خانه  به  فوری  تلفنی  یک  از  و 

مریم 1۳ سال سن دارد و در شفاخانه  ای 
در دشت برچی بستری است. او هنوز باور 
کند:  آباد  را  کشورش  می تواند  که  دارد 

روایت قربانیان حمله به مکتب سیدالشهدای دشت برچی

مرگ، یب کیس، درماندیگ

کشور  این  در  اسالمی  قوانین  بر  مبتنی 
طی  پاکستان  طالبان  تحریک  می خواند. 
یک سال پس از شکل گیری، کنترل بخش 
عمده »مناطق قبیله ای فدرال« پاکستان را 
در ساحات  را  نفوذ خود  و  به دست گرفت 
پاکستان  خیبرپختونخوا  ایالت  از  وسیع 
بر  تسلط  از  پس  گروه  این  داد.  گسترش 
منطقه  به سمت  سوات،  دره  عمده  بخش 
بونر پیش روی کرد و به نظر می رسید برای 

حمله به اسالم آباد نزدیک می شود.
با این حال، حمالت بی باکانه تحریک طالبان 
پاکستان بر اهداف نظامی متعلق به ایاالت 
این  دست  کار  پاکستان،  دولت  و  متحده 
گروه داد. رهبران این گروه درحالی هدف 
ارتش  بدون سرنشین  هواپیماهای  حمالت 
پاکستان  ارتش  که  گرفتند  قرار  امریکا 
عملیات های زمینی را علیه اعضای تحریک 
این  قبیله ای  مناطق  در  پاکستان  طالبان 
کشور به راه انداخت. این کارزارها ساختار 
را  پاکستان  طالبان  تحریک  اداره  و  سوق 
درهم شکست و جنگ جویان این گروه را 
پراکنده کرد. اختالفات جناحی، شکاف های 
داخلی و جدایی فرماندهان و جنگ جویان 
آن ها  پیوستن  و  پاکستان  طالبان  تحریک 
نیز خسارات  اسالمی خراسان«  به »دولت 
سال  تا  کرد.  وارد  گروه  این  بر  سنگینی 
2014 این گروه به نیرویی به مراتب ضعیف 
تبدیل شد که فقط قادر به حمله بر اهداف 

نرم بود.

تحریک  احیای  و  محسود  ولی  نور 
طالبان پاکستان

با قرارگرفتن نورولی محسود در رأس این 
گروه در سال 2018، فرآیند احیای تحریک 
طالبان پاکستان به جریان افتاد. برای مثال 
و  جماعت االحرار  مانند  انشعابی  گروه های 
طالبان  تحریک  از  قبال  که  االحرار  حزب 

سودا راماچاندران، بنیاد جیمزتاون 
مترجم: جلیل پژواک

در 21 اپریل موتری مملو از مواد منفجره 
در  سرینا  هتل  پارکینگ  محوطه ی  در 
بلوچستان،  ناآرام  ایالت  مرکز  کویته، 
و  کشته  نفر   5 حمله  این  در  شد.  منفجر 
12 نفر دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان 
کویته  مرگ بار  انفجار  مسئولیت  پاکستان 
را برعهده گرفت. تحریک طالبان پاکستان 
پشتوِن  شبه نظامیان  از  متشکل  گروهی 
و  پاکستان  بین  مرزی  مناطق  در  فعال 
 2007 سال های  بین  که  است  افغانستان 
تا 2014 پاکستان را دچار هرج ومرج کرد. 
و  تأسیسات  بر  این گروه  حمالت بی شمار 
کاروان های ارتش، مراکز پولیس، مکاتب و 
عبادت گاه های متعلق به اقلیت های دینی-
مذهبی پاکستان طی آن دوره، جان بیش 
گرفت.  را  غیرنظامی  و  سرباز  هزار   80 از 
با این حال از سال 2014 ظرفیت عملیاتی 
گروه تحریک طالبان پاکستان رو به ضعف 
نهاد و در سال های بعدی این گروه در رده 
گروه های »تقریبا بی اهمیت« سقوط کرد. 
طالبان  تحریک  اخیر  حمله  جهت  این  از 
زیرا  است،  مهم  سرینا  هتل  به  پاکستان 
نشان می دهد که این گروه دوباره درحال 
قدرت مندشدن است. حمالت این گروه بر 
پروژه ها و اتباع چینی نیز احتماال افزایش 

یابد.

طالبان  تحریک  سقوط  و  ظهور 
پاکستان

دسامبر  ماه  در  پاکستان  طالبان  تحریک 
ارتش  اقدام  به  واکنش  در   2007 سال 
که  شبه نظامی  روحانیون  علیه  پاکستان 
در لعل مسجد اسالم آباد النه کرده بودند، 
را  خود  اصلی  هدف  گروه  این  شد.  ایجاد 
دولت  برپایی  و  پاکستان  دولت  سرنگونی 

سال  در  گزارش شده  تروریستی  حمالت 
2020 را تشکیل می دهد.

گروه  این  عملیاتی  قابلیت های  افزایش 
گسترش  به  رو  جغرافیایی  گستره  در 
مشاهده  قابل  نیز  گروه  این  فعالیت های 
پاکستان  طالبان  تحریک  حمالت  است. 
در  گروه  این  سنتی  سنگرهای  از  اکنون 
به  و  رفته  فراتر  پاکستان  قبیله ای  مناطق 
رسیده  کویته  مانند  پاکستان  شهرهای 
ظرفیت  مؤید  سرینا  هتل  به  حمله  است. 
جمله  از  سرینا  است.  گروه  این  پیشرفته 
هتل های به شدت محافظت شده بلوچستان 
اغلب کارمندان دولت، دیپلمات ها  و  است 
اقامت  آن  در  بین المللی  امدادرسانان  و 
بین  هتل  این  براین،  عالوه  می کنند. 

منافع چین در تیررس تحریک طالبان اپکستان؟

»وقتی از خانه بیرون شدم 
جاده ی مکتب سیدالشهدا کامال 
سیاه شده بود است. دختران 

سیاه پوش مکتبی هر طرف 
افتاده بودند. تا دو ساعت 

هیچ چیزی وجود نداشت؛ نه 
پولیس و نه آمبوالنس. مردم 

زخمی ها را در پشت خود، 
با موتورسیکلت، با سه چرخ 
و موترهای شخصی انتقال 

دادند.«

بودند، دوباره زیر چتر  پاکستان جدا شده 
که  می شود  گفته  آمدند.  در  گروه  این 
جناحی  اختالفات  گذشته  سال  یک  طی 
درون این گروه نیز تقریبا به پایان رسیده 
طالبان  تحریک  با  همسو  شبه نظامیان  و 
یک دیگر  با  هماهنگی  در  اکنون  پاکستان 
قابلیت های  امر  این  می کنند.  فعالیت 
عملیاتی تحریک طالبان پاکستان را افزایش 
داده است. برپایان گزارش تازه سازمان ملل 
از  بیش  پاکستان  طالبان  تحریک  متحد، 
100 حمله بین مرزی را از ماه جوالی تا 
ماه اکتبر سال 2020 انجام داده  است. در 
واقع، در سال 2020 این گروه و گروه های 
وابسته به آن حدود 67 حمله تروریستی را 
کل  از  درصد   46 که حدود  داده اند  انجام 

شورای  ساختمان  و  ایران  کنسول گری 
این که  است.  شده  واقع  بلوچستان  ایالتی 
موتر  با  توانسته  انتحاری  بمب گذار  یک 
مملو از مواد منفجره از ایست های بازرسی 
این محله و کمربند امنیتی هتل عبور کند 
برساند،  هتل  پارکینگ  به  را  خودش  و 
نشان می دهد که تحریک طالبان پاکستان 
امنیتی  دستگاه های  درون  را  حامیانی  یا 
بلوچستان برای خود دست و پا کرده است 
یا در غیر این صورت، اطالعات استخباراتی 
این حمله در  برای اجرای  باالیی را  سطح 

اختیار داشته است.

طالبان  تحریک  هدف  چین  آیا 
پاکستان است؟
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»رویای بزرگ«
دیانا 16 ساله، یکی دیگر از دختران ربات ساز هرات است. او نیز 
از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگران است. او با حضور 
این نیروها و سقوط رژیم طالب فرصت یافت تا مکتب برود و 
حاال ربات بسازد. او نیز آرزوهای بزرگی در سر دارد: از ساخت 
ربات های پیشرفته تا انسان نما. او نیز می گوید از ذهنیت خشک 

طالبان ترس دارد و آشفته خاطر است.
دیدگاه های سنتی  با  مقابله  به  ربات ها  با ساخت  می گوید که 
مبنی بر محدودیت بر زنان اقدام می کند و حفظ دست آوردهای 
دختران و زنان افغان باید خط سرخ در گفت وگوهای صلح با 

طالبان باشد. 

هشدار از آینده ی تاریک
از   به تازگی اداره استخبارات امریکا هشدار داده است که پس 
در  زنان  افغانستان، دست آوردهای  از  نیروهای خارجی  خروج 
این کشور زیر تهدید جدی قرار دارد. شورای استخبارات ملی 
امریکا در یک گزارش روز سه شنبه، 14 ثور گفت که طالبان 
در بخش محدودساختن حقوق زنان هنوز هم در موقف خود 

تغییری نیاورده اند. 
این شورا هشدار داده بود که با حاکمیت طالبان، دست آوردهای 

زنان افغان طی دو دهه ی اخیر نابود خواهد شد. 
زمان  در  خشک اند.  و  تاریک  زنان  به  نسبت  طالبان  ذهنیت 
مکاتب  اکنون  منع شدند.  مکتب  به  رفتن  از  دختران  طالبان 
همین  به  مسدودند.  طالبان  تسلط  تحت  مناطق  در  دخترانه 
دلیل بسیاری از زنان از دوران حاکمیت گروه طالبان به عنوان 
»دوران سیاه« و »عقب گرد« تاریخی یاد می کنند و از جامعه 
اجازه ی  که  می خواهند  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه  جهانی 

برگشت این دوران را ندهد. 
نگرانی  زنان در حالی مطرح می شود که مذاکره کنندگان  این 
طالبان گفته بودند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسالمی 
این  زن،  حقوق  فعاالن  دید  از  اما  کرد،  خواهند  رعایت  را 

موضع گیری طالبان بسیار کلی و مبهم است. 

چهره ی مثبت از افغانستان
دختران  دست آوردهای  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید 
دختران  این  که  می پذیرد  و  می داند  شگفتی آور  را  ربات ساز 
افتخار  رباتیک  دختران  به  »من  نشده  اند:  چندانی  حمایت 
می کنم. دختران رباتیک سربازان داخلی افغانستان و همچنین 
سفیرهای افتخار هستند. ما از برنامه های شان در راستای مبارزه 

با کرونا و طرح ربات خنثاسازی ماین استقبال می کنیم.«
او تأکید می کند که روی بلندبردن ظرفیت  دختران ربات ساز 
هرات  شهردار  من  وقتی  پیش  سال  »سه  شد:  خواهد  هزینه 
رباتیک روی جمع آوری و تفکیک  بود که دختران  قرار  بودم، 
زباله ها کار کنند. یک طرح عالی هم ارائه کردند. متأسفم که 
فضای تروریزم، دختران رباتیک را مجبور کرد که به جای ساخت 

دستگاه تفکیک زباله، ماین روب در مقابل تروریستان بسازند.«
زنان  علیه  خشونت  و  ناامنی  انتحار،  انفجار،  با  افغانستان  نام 
ربات ساز  دختران  دیگر،  در سوی  اما  است،  مشهور  در جهان 
افغانستان را تغییر  افغان بی وقفه تالش می کنند این چهره ی 
دهند. مجله امریکایی فوربز، تیم ُرباتیک دختران افغانستان را 
در فهرست ۳0 جوان برتر زیر ۳0 سال در سطح آسیا قرار داده 
است. حدود سه سال قبل نیز تیم رباتیک دختران افغانستان 
با شرکت در یک مسابقه رباتیک در امریکا، مدال شجاعت نقره 

گرفت. 
ناهید، 15 ساله عضو دختران ربات ساز به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که باید جهان، افغانستان را با جلوه های مثبت بشناسد. 
او در تقالی روزی است تا دانش رباتیک در کشور افزایش یابد 
و آنان بتوانند با ساخت ربات های پیشرفته با کشورهای پیشگام 

ربات سازی رقابت کنند: »این کار شدنی، اما زمان بر است.«

واجد روحانی – هرات

هیچ  هرات  والیت  در  ربات ساز  دختران  از  17نفری  گروهی 
وقتی  نبودند.  نشده  متولد  طالبان  حاکمیت  زمان  در  کدام 
بود و  افغانستان برچیده شده  از  به دنیا آمدند، بساط طالبان 
می توانستند با خیال راحت مکتب بروند. در یک دوئل خیر و 
شر، همزمان با این که هر یک از این دختران قد می کشیدند و 
در مسیر دانش خیز برمی داشتند، خیزش دوباره ی طالبان نیز 
از جنوب و شرق کشور جان می گرفت. در سال 2021 وقت 
گروهی 17نفری تیم رباتیک دختران افغانستان در فهرست ۳0 
رهبران  گرفتند،  قرار  آسیا  در سطح  زیر ۳0 سال  برتر  جوان 
طالبان یک طرف میز مذاکره و جنگ جویان این گروه در نقاط 
از  خارجی  نیروهای  بودند.  جنگ  سرگرم  افغانستان  بسیاری 

افغانستان بیرون می شوند و طالبان بر طبل پیروزی می کوبند.
در بحبوحه ی جنگ و مذاکره دختران رباتیک این روزها نگران 
از  دست  آوردهای  هستند که جهان را متعجب ساخته و حاال 
به  پس  قدرت،  در  طالبان  با سهیم شدن  که  می ترسند  روزی 
نقطه صفر برگردند و بار دیگر آزادی های فردی به ویژه فرصت 

آموزش از زنان و دختران گرفته شود. 
دختران ربات ساز افغان با ساخت 12 ربات مسابقه ای و کاربردی 
و سفر به 9 کشور، به یکی از موفق ترین گروه های دختران در 
کشور مبدل گشته اند و آوازه ی موفقیت شان بسیاری از کشورها 

را درنوردیده است.
دختران ربات ساز برای ساخت ربات ها پیوسته و بی وقفه تالش 
دستگاه   چهارساله شان،  حدود  تالِش  این  حاصل  و  می کنند 
وسایل  ضدعفونی  ربات  مصنوعی[،  ]تنفس  وینتالتور  ساده 
و حاال هم  بوده  و جمع آوری گندم  زعفران  پروسس  کوچک، 
ماین روب  ربات  برای ساخت  را  عزم شان  که  ماه می شود  پنج 

جزم کرده اند. 
محل  به  ربات ساز  دختران  کاپیتان  فاروقی،  سمیه  دیدن  به 
کارش رفتم. او با نصب یک نرم افزار داخل گوشی همراه، ربات 
ماین  روب را به حرکت می اندازد، تا فلز را تشخیص دهد. این 
طرح اولیه است. او با اشتیاق فراوان سرگرم ساخت این ربات 
به  جهان  سطح  در  افغان  دختر  از  قدرتمند  چهره ی  تا  است 

نمایش بگذارد. 
برای  از ساخت ربات ماین روب را تالش  فاروقی، هدف  سمیه 
روزی  اما  می داند.  افغانستان  در  ماین   انفجار  تلفات  کاهش 
را  ماین روب  ربات  اولیه ی  طرح  اشتیاق  با  فاروقی  سمیه  که 
آفرید.  انسانی  فاجعه  انفجار  یک  وقوع  کابل  در  می داد،  شرح 
حادثه ای که براساس آمارهای رسمی دست کم 50 نفر کشته 
و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. تروریستان یک مکتب 
دخترانه را در غرب کابل هدف قرار داده بودند. قربانیان اکثریت 

دانش آموزان دختر از جنس سمیه فاروقی بودند.
سمیه فاروقی 17 سال دارد و یکی از دختران متولدشده پس از 
سقوط رژیم طالبان است. او حاکمیت طالبان را به چشم خود 
ندیده است، اما براساس روایت خانواده اش در آن زمان، زنان از 
کوچک ترین حق شان، از جمله رفتن به بیرون از خانه و مکتب، 
محروم بوده اند: »خواست ما از گروه طالبان این است که به ما 
اجازه بدهند تا بیشتر رشد کنیم و نباید حق آموزش و تحصیل 

از ما گرفته شود.«

به نظر  اما  می خواهد.  چه  نمی فهمد  ظاهرا 
می رسد می خواهد به هم صنفی هایش تماس 
بگیرد و از درس امروزشان بپرسد. کتابش را 
می بندد و بازهم با صدای بلند گریه می کند. 
اسداهلل، پدر این سه دانش آموز که خانه اش 
در نزدیکی مکتب سیدالشهدا قرار دارد بعد 
از انفجار اول برای نجات زندگی دخترانش 
نرسیده  اما  می دود  مکتب  طرف  عجله  با 
رخ  او  قدمی   دو  در  دوم  انفجار  مکتب  به 
می دهد و فعال شنوایی اش را از دست داده 
است. وحشت، اندوه و شاید هم خشمی که 
از صورتش می بارد مانع می شود چیزی ازش 
بپرسم. اگرچند او خوشحال است که حداقل 
اما همچنان نگران  فرزندانش زنده مانده اند 

سالمت روحی فرزندانش است.
ماتم زده ی  یک شنبه ی  روز  صبح   9 ساعت 
کابل است. در کنار قبرستان عمومی غرب 
گورستان  یک  سبز  امید  شهرک  در  کابل 
در  بلند  تپه  روی  است.  شده  اضافه  دیگر 
جنبش  »شهدای  قبرستان  چپ  سمت 
این جا  زود  صبح  از  گورکن ها  روشنایی«، 
در  هم  کنار  در  زیادی  قبرهای  و  آمده اند 
قبرها  تعداد  هنوز  کنده اند.  ردیف  یک 
یکی  بعد  دقیقه  چند  هر  نیست.  مشخص 
گروه  زیادی  افراد  می  شود.  اضافه  قبر  دو 
از  پایین آمدن  و  باالرفتن  حال  در  گروه 
شیب تند تپه است. آن هایی که باال می  روند 
جنازه ای را برای دفن با خود حمل می  کنند. 
آن هایی که پایین می روند، جنازه ای را دفن 
کرده اند. در هر دو حالت نفس باالرونده ها و 
باالشدن  از  بعضی ها  می  گیرد.  پایین روندها 
نفس کم می  آورند و بسیاری  های دیگر از غم 

و درد عزیزاِن از دست رفته شان. 
معمولـی  آدم  هـای  از  شـده  پـر  تپـه  روی 
کـه جنازه  هـای اعضـای خانـواده، بسـتگان 
و آشنایان شـان را بـر دوش شـان کشـیده و 
آورده انـد که زیر خاک کننـد؛ با پیرهن  های 
محلـی و خاک خـورده و دسـتارهای خط دار 
را  سرشـان  دور  چهارخانـه  شـال  های  و 
محکـم بسـته اند؛ بـا چهره هـای مغمـوم و 
رنج کشـیده؛ بـا چشـم  های نـم زده و کم سـو 
کـه تمـام شـب را گریسـته اند. هیـچ مقـام 

بلندپایـه ی دولتـی، وزیـر و وکیـل حضـور 
نـدارد. بی کسـی و درماندگـی مـردم عزادار 
روی تپـه ی داغ حومـه ی غـرب کابل عریان 
اسـت. فقـط خودشـان هسـتند و غم هایـی 
بـا  می  خـورد.  ُسـر  چشم  های شـان  از  کـه 
قلب  هـای ناامید و شکسـته یـک به یک 40 
تـن از دختـران مکتـب سیدالشـهدا را زیـر 
خـاک دفـن می  کننـد امـا همه شـان ایـن 
نیسـت. براسـاس آمار ابتدایـی وزارت داخله 
بیـش از 50 نفـر و اغلـب دانش آمـوزان در 
ایـن حمله کشـته و بیـش از 100 نفر دیگر 
نیـز زخمـی شـده اند. اما مسـئوالن »سـتاد 
کـه  معـارف«  شـهدای  تدفیـن  مردمـی 
بـرای مراسـم تدفیـن قربانیـان ایـن رویداد 
تشـکیل شـده اسـت، بـه روزنامـه اطالعات 
در  نفـر   81 دسـت کم  کـه  می  گوینـد  روز 

ایـن رویـداد کشـته شـده اند.
گروهی زیر نام »ستاد مردمی تدفین شهدا« 
حکومت،  برای  و  داده  ترتیب  قطع نامه ای 
ملی  بشری  نهادهای حقوق  و  ملل  سازمان 
و بین المللی خط و نشان  های می  کشند اما 
در ته دل شان می  دانند که این بار هم مثل 
آن ها  به  کسی  نیست  قرار  قبل  دفعه  های 
دولتی  مسئوالن  و  حکومت  از  کند.  اعتنا 
می  خواهند که به حرمت قربانیان و خانواده 
آن ها، یک روز را عزای عمومی اعالم کنند؛ 
غرب  آسیب پذیر  مردم  امنیت  تأمین  برای 
اجرا  به  فوری  امنیتی  برنامه ی  یک  کابل 
بی طرف  حقیقت یاب  هیأت  یک  بگذارند؛ 
حمله  این  انجام  چگونگی  بررسی  برای  را 
تشکیل و نتایج آن را با مردم شریک کنند؛ 
همچنین از خانواده  های قربانیان و زخمیان 
در  کنند.  کمک  آن ها  به  و  کرده  دلجویی 
بین المللی  دادگاه  و  ملل  سازمان  از  ضمن 
الهه می  خواهند که تا »حمالت تروریستی 
و نسل کشی مردم هزاره« را بررسی کرده و 

عامالن آن را محاکمه کنند. 
هم مکتبی  های  آمده اند  که  دانش  آموزانی 
خشم  و  بغض  با  کنند،  خاک  دفن  را  خود 
که  می  گویند  حمله  این  عامالن  به  خطاب 
قرار  و  می  زنند«  جوانه  دوباره  خاک  »از 

نیست »از پا بیفتند«. 

دختران ربات ساز برای ساخت ربات ها 
پیوسته و بی وقفه تالش می کنند و حاصل 

این تالِش حدود چهارساله شان، دستگاه  
ساده وینتالتور ]تنفس مصنوعی[، ربات 

ضدعفونی وسایل کوچک، پروسس زعفران 
و جمع آوری گندم بوده و حاال هم پنج ماه 
می شود که عزم شان را برای ساخت ربات 

ماین روب جزم کرده اند. 

تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد که هدف 
حمله انتحاری در هتل سرینا »مقامات عالی 
رتبه از جمله مأموران پولیس« بوده است. با 
براین است که چین هدف  اعتقاد  این حال، 
سفیر  رونگ،  نونگ  است.  بوده  حمله  این 
از  چین در پاکستان و سایر مقامات چینی 
روز  در  کراچی  در  چین  سرکنسول  جمله 
اقامت داشتند، گرچه  حمله در هتل سرینا 
نداشتند.  حضور  آن جا  در  انفجار  لحظه  در 
به گفته سفارت پاکستان در بیجینگ، این 
حمله دقایقی قبل از بازگشت مقامات چینی 
می دهد  نشان  نیز  این  افتاد.  اتفاق  هتل  به 
که چرا به احتمال زیاد هدف حمله در هتل 
بوده  سرینا سفیر چین و هیئت همراه وی 

است.
برای تالش اخیر تحریک طالبان پاکستان به 
منظور هدف قراردادن منافع چین، می توان 
ستم  و  ظلم  یکی  کرد.  ارائه  توضیح  چند 
تحریک  است که  اویغور  بر مسلمانان  چین 
محکوم  آن را  گذشته  در  پاکسان  طالبان 
 ،2012 سال  در  مثال  برای  است.  کرده 
جهان گرد  یک  کشتن  مسئولیت  گروه  این 
چینی را در پیشاور پاکستان به عهده گرفت 
چین  دولت  رفتار  برابر  در  »انتقام«  آن را  و 
توصیف  استان سین کیانگ  در  مسلمانان  با 
پاکستان  براین، تحریک طالبان  کرد. عالوه 
منافع  احتماال  خود  تالش های  این  با 
قرار  هدف  پاکستان  در  را  چین  گسترده 
می دهد. بیجینگ به عنوان بخشی از »داالن 
دالر  پاکستان«، میلیاردها  و  اقتصادی چین 
زیربنایی  پروژه  های  از  مجموعه ای  روی  را 
است.  کرده  سرمایه گذاری  پاکستان  در 
پروژه های چین در بلوچستان نقش اساسی را 
در موفقیت داالن اقتصادی چین و پاکستان 
ایفا می کند و حمله به این پروژه ها و اتباع 
چینی باعث »به تأخیرافتادن یا کندشدن« 
و  چین  اقتصادی  داالن  پروژ های  پیشرفت 

پاکستان می شود. این امر می تواند به اقتصاد 
پاکستان ضربه وارد کند و در نتیجه دولت 

را تضعیف کند.
می شود  گفته  این که  به  توجه  با  همچنین، 
فعالیت های  پاکستان  طالبان  تحریک 
بلوچستان  پشتون نشین  مناطق  در  را  خود 
وجود  نیز  احتمال  این  است،  داده  افزایش 
با گروه های جدایی طلب  این گروه  دارد که 
باشد.  همکاری شده  وارد  بلوچ  ملی گرای  و 
طالبان  تحریک  همانند  بلوچ،  گروه های 
پاکستان  دولت  مخالف  شدت  به  پاکستان، 
هستند. این گروه ها چندین حمله را بر اتباع 
و پروژه های چینی و پاکستانی در بلوچستان 
سازمان داده اند. اگر تحریک طالبان پاکستان 
واقعا با شبه نظامیان بلوچ ارتباط برقرار کرده 
باشد، بیجینگ و اسالم آباد باید نگران باشند.

نتیجه گیری
طالبان  تحریک  اخیر  موتربمب  حمله 
نه تنها  کویته  در  سرینا  هتل  در  پاکستان 
گروه،  این  قوای  تجدید  نشان دهنده 
و  گروه  این  پیشرفته  عملیاتی  قابلیت های 
بر  حمله  انجام  برای  گروه  این  توانایی  نیز 
ساختمان های به شدت محافظت شده است، 
بلکه ظرفیت این گروه برای انجام حمله در 
مناطق خارج از قلمرو سنتی اش را نیز نشان 
بیان گر  کویته  حمله  براین،  عالوه  می دهد. 
قراردادن  هدف  برای  طالبان  تحریک  قصد 
منافع و اتباع چینی در پاکستان است. این 
حمله به ویژه اگر تحریک طالبان پاکستان با 
شبه نظامیان بلوچ هم دست شده باشد، باید 
زنگ خطر را در بیجینگ و اسالم آباد به صدا 

درآورد.

و  پژوهش گر  راماچاندران،  سودا  دکتر 
هند  بنگلور  در  مستقر  مستقل  روزنامه نگار 

است.

دخرتان رابت ساز هرات نگران آمدن طالبان اند
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اتهام فروش »دسرتیس تجاری به کرملنی« 
یتانیا علیه پرسعموی ملکه بر

ایران گزارش ها درباره اعزام جنگ جویان سوری به یمن 
توسط سپاه پاسداران را تکذیب کرد

این  در  ردینگ،  مارکی  شده  گفته  بیانیه  این  در 
ویدیو »اظهار نظرهایی کرده که شاهزاده مایکل نه 

می خواهد و نه قادر است آن را برآورده کند.«
درباره  مارکی  می گویند   4 کانال  و  تایمز  ساندی 
شاهزاده مایکل گفته که او می تواند با آقای پوتین 
واقع  در  که  را  شرکتی  نمایندگی  و  کند  دیدار 
گزارشگران این تحقیق ساخته بودند، به عهده بگیرد.
که  داده  هشدار  مارکی  رسانه ها  این  گزارش  به 
این زمینه »محرمانه« خواهد  خدمات شاهزاده در 
بود و افزوده »ما اینجا تا حدی با مالحظه گفت وگو 
می کنیم چون نمی خواهیم همه جهان بفهمند که او 

تنها برای دالیل تجاری با پوتین مالقات می کند.«
آنها  به  ردینگ  مارکی  که  می گویند  گزارشگران 
گفته است که هزینه شاهزاده مایکل برای سفری 
پنج روزه به روسیه ممکن است حدود 50 هزار پوند 

)حدود 70 هزار دالر( شود.
بر اساس این گزارش ها، این پیشنهاد هم ظاهرا از 
طرف شاهزاده مایکل مطرح شده که به ازای دریافت 
از  شده  ضبط  سخنرانی  یک  در  دالر،  هزار   200
ساختگی  شرکت  از  کنزینگتون،  کاخ  در  خانه اش 

خبرنگاران اعالم حمایت کند.

از  ویدیویی  بریتانیایی  رسانه های  روز:  اطالعات 
منتشر  الیزابت،  ملکه  پسرعموی  مایکل،  شاهزاده 
ازای  در  است  حاضر  می گوید  آن  در  که  کرده اند 
دریافت مبلغی هنگفت، دسترسی به کاخ کرملین و 
حکومت روسیه را برای مشتریان تجاری فراهم کند.
روزنامه نگاران ساندی تایمز و کانال چهار بریتانیا در 
جریان تحقیقات مخفی درباره این موضوع، خود را 
نمایندگان شرکتی از کره جنوبی جا زدند که در کار 

معامله طال است.
این  از  که  فیلمی  در  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
-که  ساله   78 مایکل  شاهزاده  شده،  ضبط  جلسه 
ارتباط  خانوادگی با روسیه دارد- با دریافت هزاران 
دالر در روز برای دادن دسترسی به کرملین موافقت 

می کند.
به گزارش رسانه ها، مارکِی ردینگ، دوست و پیشکار 
»سفیر  را  او  جلسه  این  از  بعد  مایکل،  شاهزاده 

غیررسمی ملکه در روسیه« توصیف کرده است.
پرنس مایکل اتهام ها علیه خود را رد کرده است.

دفتر او در بیانیه ای گفته است که شاهزاده مایکل از 
سال 200۳ هیچ دیداری با والدیمیر پوتین، رئیس 

جمهور روسیه نداشته است.

کنند.
بود  داده  گزارش  محلی  منابع  از  نقل  به  آناتولی 
که این جنگ جویان پس از یک هفته آموزش در 
صنعا، پایتخت یمن، به مناطق درگیر در این کشور 

جنگ زده اعزام شوند.
اول  به عملکرد گروه  بسته  اشاره کردند که  آن ها 
نظامیان اعزامی، ممکن است جنگ جویان بیشتری 

در آینده نزدیک به یمن اعزام شوند.
اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  بر  عالوه 
سال  های  در  نیز  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان 
اخیر بارها بر کمک رسانی و حمایت از »حوثی ها« 

و »مردم یمن« تاکید کرده اند.
سپاه  اقتصادی  معاون  قاسمی،  رستم  نیز  اخیرا 
قدس، طی مصاحبه ای با بخش عربی شبکه »راشا 
»به  اسالمی  جمهوری  کرد  تایید  روسیه  تودی« 
قرار  اختیار حوثی ها  در  تسلیحات  محدود  صورت 

داده و به آن ها آموزش نظامی می دهد.«
هر چند وزارت امور خارجه ایران بعدا این سخنان 
نماینده  اما  کرد،  رد  و  واقعیت« خواند  را »خالف 
ویژه امریکا در امور یمن گفت »حمایت ایران در 

حوثی های یمن کامال چشمگیر و مرگبار است.«

گزارش خبرگزاری  از  روز پس  یک  روز:  اطالعات 
به  اعزام جنگ جویان سوری  ترکیه درباره  آناتولی 
یمن توسط سپاه پاسداران، سفارت ایران در ترکیه 
این گزارش را رد کرد و آن را نشانه کم اطالعی از 

»واقعیت های میدانی« خواند.
در  ثور   19 یکشنبه  روز  آنکارا  در  ایران  سفارت 
صفحه توییترش نوشت این سفارت خبر خبرگزاری 
آناتولی »مبنی بر انتقال جنگ جو از سوریه به یمن 
تکذیب  اساس  از  را  ایران  نظامی  نیروهای  توسط 
می کند و خاطرنشان می سازد چنین ادعایی نشانه 

کم اطالعی از واقعیت های میدانی است.«
نقل  به  گزارشی  در  شنبه  روز  آناتولی  خبرگزاری 
حدود  پاسداران  سپاه  بود  نوشته  محلی  منابع  از 
به  حوثی ها  به  کمک  را  سوری  جنگ جوی   120

یمن اعزام کرده است.
این گزارش،   بر اساس  اینترنشنال،  ایران  از  به نقل 
تایید  دیگری  محلی  منابع  هم  این  از  پیش 
گروه های  اعضای  جنگ جویان  این  بودند  کرده 
»تروریستی« مورد حمایت ایران در استان دیرالزور 
ماهانه 400  است  قرار  و  در شرق سوریه هستند 
دریافت  اسالمی  جمهوری  از  حقوق  دالر   500 تا 
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زمین قلمرو این کشور را تهدید نمی کند.
جن ساکی، سخن گوی کاخ سفید، روز چهارشنبه 15 ثور 
کشورها را به »رفتار مسئوالنه« در فضا فراخواند و آن را 
باعث تضمین امنیت و ثبات بین المللی عنوان کرد. ساکی 
گفت امریکا خواهان ارتقای »رفتار مسئوالنه در فضا« است.
چین سابقه ای طوالنی در رها کردن تجهیزات فضایی اش 
بیایند.  فرود  خواستند  جا  هر  می دهد  اجازه  و  دارد 
پرتاب  اصلی  مراکز  از  یکی  شی چانگ،  مرکز  موشک های 
موشک در چین، واقع در ایالت سی چوان، مرتب در مناطق 
روستایی سقوط می کرد و هرازگاهی خسارت به بار می آورد.
به محلی جدید  را  پرتاب موشک هایش  از آن،  چین پس 
در ون چانگ در هه نان، جزیره ای در جنوب شرقی منتقل 
کرد، جایی که بقایای پرتاب بی خطر در آب بیفتند. موشک 
سرگردان چند روز اخیر که اکنون در اقیانوس هند سقوط 

کرده است نیز از همان نقطه پرتاب شد.
موتور  مارچ 5بی،  النگ  پرتاب  اولین  در  سال 2020،  در 
بر روستایی در ساحل  موشک در »بازگشتی مهارنشده«، 
عاج فرود آمد. جیم برایدنشتاین، یک مقام ناسا، ضمن اشاره 
به احتمال خطر، افزود: »از این لحاظ که ظاهرا به کسی 

بقایای موشک فضایی رسگردان چنی در اقیانوس هند سقوط کرد
آسیبی وارد نشده است، بسیار خوش شانس بوده ایم.«

اولین ایستگاه فضایی چین با نام »تیانگونگ ـ 1« نیز که در 
سال 2011 پرتاب شد، سال 2018 به زمین برگشت و در 

اقیانوس آرام جنوبی سقوط کرد.
»تیانگونگ ـ 2«،  چین  فضایی  سازمان   ،2019 سال  در 
و  زمین  مدار  خارج  به  هم  را  فضایی اش،  پایگاه  دومین 
سرانجام، اقیانوس آرام روانه کرد. موتور موشک نیز خود دو 

برابر دو ایستگاه فضایی تیانگونگ بود.
نجومی  فیزیک  مرکز  در  کارشناس  مک داول،  جاناتان 
کمبریج، مرکزی که رفت و آمد اشیا در فضا را ردیابی می کند، 
این کار چین »سهل انگارانه« و به عقیده او، »غیرمسئوالنه« 

خوانده است.
به گفته مک داول در سه دهه اخیر، فقط چین راکت هایی به 
این بزرگی به مدار زمین فرستاده و سپس، آن ها را رها کرده 

است تا اتفاقی در نقطه ای از زمین سقوط کنند.
پرتاب های دیگر النگ مارچ 5بی در راه است و اگر چین 
تغییری در نحوه راه اندازی اش ایجاد نکند، احتمال این که 
کسی در اثر سقوط موتور آسیب ببیند و یا فاجعه ای در این 

ارتباط رخ دهد، باال خواهد رفت.

موشک 2۳ تنی ساخت چین، »النگ مارچ 5بی« که هفته 
گذشته برای حمل بخشی از ایستگاه فضایی جدید چین به 
فضا پرتاب شده و از مدار زمین خارج شده بود، سرانجام 
یکشنبه 19 ثور به جو زمین بازگشت و در باالی اقیانوس 

هند، نزدیک مالدیو، سقوط کرد.
ایستگاه فضایی  به  را  اصلی موشک، که »ماژول«  قسمت 
جدید چین می برد، توانست به مدار زمین برسد؛ اما پس 
از آن، آرام آرام به سوی جو زمین کشیده شد. سازمان ملی 
فضایی چین، گفت که در جریان سقوط بر فراز اقیانوس 
هند، قسمت بزرگ این موشک  در بازگشت به جو زمین 

متالشی شد و از بین رفت.
به نقل از ایران اینترنشنال، برنامه فضایی چین در شش  ماه 
گذشته  به دستاوردهایی از جمله بازگرداندن موشک از ماه 
و قرار دادن یک سفینه فضایی در مدار مریخ دست یافت اما 
برنامه فضایی این کشور همچنان برای ساکنان سیاره زمین 
خطرساز است و چین از مهار مسیر موشک هایی که پرتاب 

می کند درمانده است.
امریکا و روسیه هر دو مسیر این موشک را دنبال می کنند. 
به  موشک  بازگشت  کرد  اعالم  بیانیه ای،  انتشار  با  روسیه 

اطالعات روز: بخشی از موشک چینی که پس از پرتاب به 
فضا از کنترل خارج شده و محل برخورد آن با زمین نامعلوم 
بود، سرانجام صبح یک شنبه وارد جو زمین شد و در غرب 

مالدیو در اقیانوس هند سقوط کرد و متالشی شد.
سازمان ملی فضایی چین صبح یک شنبه به وقت محلی با 
تایید سقوط این موشک، اعالم کرد که قسمتی از بزرگ ترین 

در نزدیکی مرز با غزه، خبر داده است. گمان می رود این 
حریق بر اثر پرتاب این بالن های آتش زا روی داده باشد.

شد  آغاز  آن  از  پس  بیت المقدس  در  اخیر  ناآرامی های 

درگریی ها در بیت املقدس؛ 
هنیه در نامه به خامنه ای خواستار »موضع قاطع« علیه ارسائیل شد

که شماری از ساکنان فلسطینی در محله »شیخ جراح« 
بیت المقدس شرقی برای احداث شهرک های یهودی نشین 

از خانه هایشان بیرون رانده شدند.
را  اسرائیل  اخیر  اقدام  بین المللی  نهادهای  از  شماری 
محکوم کرده اند. با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
برای توقف  اسرائیل، گفت کشورش فشارهای بین المللی 

شهرک سازی در بیت المقدس را قاطعانه رد می کند.
نتانیاهو همچنین درباره اعتراض های اخیر در بیت المقدس 
گفت: »اسرائیل برای رعایت قانون و نظم در اورشلیم به 
شیوه مسئوالنه رفتار می کند و همزمان آزادی عبادت را 

نیز تضمین می کند.«
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس اسرائیل روز یکشنبه 
برای  را  بیت المقدس  مرکز  به  دسترسی  که  کرد  اعالم 

برقراری آرامش محدود کرده است. 
گروه حماس از فلسطینیان خواسته است تا روز پنجشنبه، 

پایان ماه رمضان، به حضور در خیابان ها ادامه دهند.

به بیمارستان انتقال یافتند. پولیس اسرائیل نیز از زخمی 
شدن دست کم یکی از نیروهای خود خبر داده است.

در درگیری های شامگاه جمعه نیز دست کم دویست نفر 
زخمی شده بودند.

پرتاب راکت و بالن های آتش زا از غزه
ارتش اسرائیل می گوید در واکنش به پرتاب راکت از سوی 
نظامی  پایگاه  »یک  کشور  این  هوایی  نیروی  غزه،  نوار 

حماس« در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.
نوار  از  راکت  اسرائیل، صبح یکشنبه یک  ارتش  به گفته 
غره به سوی خاک اسرائیل شلیک شد و در یک فضای 

باز فرود آمد.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه شنبه نیز 
پرتاب  اسرائیل  جنوب  سمت  به  غزه  از  آتش زا  بالن های 

شدند.
ارتش اسرائیل از وقوع یک مورد آتش سوزی در اشکنون، 

اطالعات روز: همزمان با تازه ترین درگیری ها میان پولیس 
زخمی  ده ها  که  بیت المقدس  در  فلسطینیان  و  اسرائیل 
سیاسی  دفتر  رییس  هنیه،  اسماعیل  گذاشته،  برجای 
گروه حماس، در نامه ای به علی خامنه ای، رهبر جمهوری 

اسالمی، خواستار »واکنش قوی« علیه اسرائیل شد.
هنیه در این نامه که ترجمه فارسی آن روز یکشنبه 19 
»پیامدهای  درباره  شد،  منتشر  ایران  رسانه های  در  ثور 
خواستار  و  داده  هشدار  اخیر  درگیری های  خطرناک« 
همچنین  و  قاطع«  موضعی  اتخاذ  برای  فوری  »تحرک 
و  اسالمی  عربی،  دیپلماسی  و  اسالمی  مواضع  »بسیج 

بین المللی« علیه اسرائیل شده است.
به نقل از ایران اینترنشنال، درگیری بین پولیس اسرائیل 
و فلسطینیان در بیت المقدس شامگاه شنبه نیز همزمان 
پیاپی  روز  دومین  برای  قدر«  »شب  مراسم  برگزاری  با 
فلسطینی،  تشکیالت  احمر  هالل  گفته  به  و  یافت  ادامه 
آنان  از  نفر  که 14  گذاشت  برجای  زخمی  دست کم 80 
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مارکوس آلونسو:
گوئرو به ما  پنالیت آ

شانس دیگری داد
چلسی  اسپانیایی  مدافع  آلونسو،  مارکوس 
منچسترسیتی  برابر  تیم  این  است  معتقد 

الیق کسب پیروزی بوده است.
چلسی شنبه شب اگرچه در ابتدا از سیتی 
عقب افتاده بود، اما با درخشش در نیمه دوم 
و گل دقایق پایانی مارکوس آلونسو موفق 
به کسب پیروزی در این دیدار شد. سیتی 
فرصت داشت در اواخر نیمه اول برتری خود 
پنالتی چیپ سرخیو  اما  بکند،  برابر  دو  را 
آگوئرو در اختیار ادواردو مندی قرار گرفت 
و مارکوس آلونسو معتقد است این صحنه 
نقش مهمی در پیروزی چلسی داشته است.
بسیار  »من  گفت:  آلونسو  مارکوس 
ایم.  داشته  سختی  فصل  زیرا  خوشحالم، 
من هر بار که بازی می کنم تمام تالشم را 
می کنم تا سرمربی را تحت فشار قرار دهم 
برابر  گلزنی  بدهد.  میدان  من  به  بیشتر  تا 
سیتی بسیار احساسی و شیرین بود و من از 

این بابت بسیار خوشحالم.
ما بعد از خراب شدن پنالتی سرخیو آگوئرو و 
ضربه چیپ او فرصت دوباره ای برای زندگی 
پیدا  منچسترسیتی  برابر  پیروزی  و کسب 
استفاده  به  موفق  ادامه  در  ما  کردیم. پس 
از این شانس و کسب پیروزی مقابل سیتی 
اول  نیمه  پایانی  دقیقه  پنج  در  ما  شدیم. 
کمی آشفته و بدون نظم بازی کردیم، اما در 
نیمه دوم نمایش درخشانی برابر سیتی ارائه 
داده و در کل تصور می کنم الیق کسب سه 

امتیاز در این دیدار بودیم.
بسیار خوبی  نیمه دوم عملکرد  چلسی در 
مسابقه  جریان  کنترل  به  موفق  و  داشته 
شد. ما موقعیت هایی برای گلزنی داشتیم 
و حتی یک گل ما نیز مردود اعالم شد، اما 
ما تا لحطه آخر باور داشتیم که می توانیم 
به پیروزی دست پیدا کنیم. چلسی اخیرا 
عملکرد فوق العاده ای داشته و ما باید در 
بهترین  زیرا  نیز سخت تالش کنیم،  ادامه 

اتفاقات همچنان در راه است.«

»رئال به من همه چزی داده«
یدان می ماند رئال نگران نیست؛ ز

زین  جانشینی  گزینه  سه  از  کدام  هیچ 
لو  آلگری،  مادرید،  رئال  در  زیدان  الدین 
و رائول، هنوز تماسی از سوی این باشگاه 

دریافت نکرده اند.
سپیدپوشان پایتخت اسپانیا از ادامه مسیر 
مطمئن  شان  فرانسوی  سرمربی  با  خود 

هستند.
هفته  در  که  سوالی  به  واکنش  در  زیدان 
پرسیده  او  از  بارها  و  بارها  گذشته  های 
شده نیز باالخره مجبور به پاسخگویی شد. 
سوال این بود: »آیا در فصل بعد هم روی 

نیمکت رئال خواهد نشست؟«
زیدان پاسخ داد: »من کار را برای باشگاه 
آسان خواهم کرد. مادرید به من همه چیز 

داده است.«
پیـش از ایـن امـا زیـدان از دادن پاسـخ 
روشـن طفـره مـی رفـت و تنها بـه گفتن 
بـود.  کـرده  بسـنده  دیـد«  »خواهیـم 
واقعیـت ایـن اسـت کـه زیـدان تـا سـال 
2022 بـا رئالـی هـا قـرارداد دارد و آنچـه 
کـه او در ایـن فصـل بـا تیم آسـیب دیده 
از شـیوع ویـروس کرونـای مادریـد انجـام 

داده نیـز جـای تقدیـر دارد.
مادرید  رئال  که  است  کرده  گزارش  آاس 
جانشینی  های  گزینه  از  کدام  هیچ  با 
زیدان وارد مذاکره نشده است. این باشگاه 
با  همچنین  و  نگرفته  تماسی  آلگری  با 

در  و  چمپیونزلیگ  نهایی  نیمه  در  حذف 
میانه نبردی دیگر برای قهرمانی در اللیگا، 
به  را  دانگ حواسش  او شش  موقع  آن  تا 

کارش خواهد داد.
 46 سرمربی  این  که  است  شده  مشخص 
ساله نیز مشتاق به ادامه همکاری با رئال 
این  مادرید است و یم خواهد که رهبری 
را  جدیدشان  انگیز  هیجان  پروژه  در  تیم 
قرار است  باشد، جای که  بر عهده داشته 
هالند،  شاید  و  امباپه  با  قرارداد  امضای  با 

انقالب کوچکی در مسیر آینده رخ دهد.

زیدان  زمان  اینکه  از  پس  او،  دارد.  عهده 
ایده آل  در مادرید به سر آمد، گزینه ای 
مادرید  رئال  نیمکت  روی  نشستن  برای 
و  استایل  همان  با  سرمربی  یک  او  است. 
سبک زیدان است: می داند چطور رختکن 
را کنترل کند، با رسانه ها چطور کنار بیاید 
عنوان  به  نیز  را  ها  رئالی  تمام  احترام  و 
فرمول  همان  این  دارد.  مادرید  اسطوره 

موفقیت زیدان بود.
با  باید  فرانسوی  سرمربی  فصل  پایان  در 
رئالی ها به مذاکره بنشیند. اما با توجه به 

سرمربی  و  مادرید  سابق  ستاره  رائول، 
درباره  نیز  رئال(،  دوم  کاستیا)تیم  تیم 
است.  نکرده  صحبتی  احتمالی  جایگزینی 
سرمربی  لو،  یوآخیم  های  برنامه  مدیر 
فعلی تیم ملی آلمان، نیز درباره سرنوشت 
آینده نیمکت رئال مادرید تماسی از سوی 

مدیران این باشگاه دریافت نکرده است.
لو ماه آینده در مسابقات یورو برای آخرین 
بار تیم ملی آلمان را هدایت خواهد کرد و 
سپس از سمت خود کنار خواهد رفت و از 
او به عنوان یکی از گزینه های مادرید برای 
گرفتن جای زیدان یاد می شد. مادرید اما 

به زیدان اعتماد کامل دارد.
بـه  مربیـان  ایـن  از  یکـی  برنامـه  مدیـر 
آاس گفتـه اسـت: »اگـر باشـگاه یماننـد 
رئـال مادریـد دربـاره تغییـر سـرمربی و یا 
حتـی احتمـال جدایـی از سـرمربی فکـر 
مـی کـرد، تـا االن حداقل دو گزینـه برای 
جانشـینی انتخـاب کـرده بودند و زیر سـر 

داشـتند.«
حاضر  حال  در  الگری  که  شود  می  گفته 
هدایت  گرفتن  برعهده  به  نزدیک  بسیار 

یکی از باشگاه های بزرگ اروپایی است.

زیدان  ایده آل جانشینی  رائول گزینه 
در آینده

بر  را  کاستیا  تیم  هدایت  همچنان  رائول 

کنیم.«
قرمزها از ۳4 بازی خود 57 امتیاز کسب 
کرده اند و با یک بازی کمتر 6 امتیاز از 

لسترسیتی در رده چهام عقب هستند.
بین  بازی   ۳4 از  امتیاز   58 با  وستهام 
لستر و لیورپول قرار دارد و چلسی نیز 
با 64 امتیاز از ۳5 بازی، پس از پیروزی 
برابر منچسترسیتی، جایش در رده سوم 
 FA جدول امن است. البته آبی ها فینال
Cup و فینال چمپیونزلیگ را پیش رو 
دارند که می تواند حواس شان را از بازی 

های باقی مانده در لیگ پرت کند.
لیورپول در سه بازی از بازی های باقی 
بازی  از خانه  باید در خارج  مانده خود 
اما در آخرین مسابقه فصل خود،  کند 
با حضور تماشاگران، در آنفیلد میزبان 

کریستال پاالس خواهد بود.

برای رسیدن به چمپیونزلیگ؛
پول به یک معجزه کوچک نیاز دارد گو: لیور تیا

چهار پیروزی از چهار مسابقه باقی مانده 
چمپیونزلیگ  در  قرمزها  حضور  برای 
گل  اولین  که  تیاگو  اما  باشد،  کافی 
خود برای لیورپول را شنبه شب به ثمر 
مطمئن  مسئله  این  از  چندان  رسانده، 

نیست.
که  اندکی  شانس  این  »با  گفت:  تیاگو 
بجنگیم.  لحظه  آخرین  تا  باید  داریم 
فوق  احساس  لیورپول   برای  زدن  گل 
العاده ای است اما مهمترین چیز کسب 
به  همچنان  ما  است.  بازی  امتیاز  سه 
جنگیدن برای یک معجزه کوچک ادامه 

خواهیم داد.
هایی  شانس  گذشته  در  کنم  می  فکر 
اما  نکردیم  استفاده  آنها  از  که  داشتیم 
این دریچه همچنان به روی ما باز است 
بنابراین سعی می کنیم که از آن عبور 

چمپیونزلیگ در فصل بعد، زنده بماند.
که  کند  می  احساس  آلکانتارا  تیاگو 
لیورپول نیاز به یک معجزه کوچک دارد 
تا بتواند شرایط حضور در فصل بعد از 

چمپیونزلیگ را به دست بیاورد.
نیوکاسل،  و  لیدز  برابر  تساوی  از  پس 
برابر   0-2 پیروزی  با  لیورپول 
موفق  شب  شنبه  در  ساوتهمپتون 
در  حضور  برای  خود  امیدهای  تا  شد 

چمپیونزلیگ را بار دیگر زنده کند.
قرمزها برای به دست آوردن رده ای در 
تاپ فور نه تنها باید در هر چهار بازی 
باقی مانده خود پیروز شوند، بلکه باید 
نیز  وستهام  و  لستر  لغزش  به  امیدوار 

باشند.
برابر  پیروزی  از  پس  کلوپ  یورگن 
ساوتهمپتون گفت که به نظرش کسب 

اسپانیایی  هافبک  آلکانتارا،  تیاگو 
لیورپول، در پیروزی برابر ساوتهمپتون 
ثمر  به  را  تیمش  گل  دو  از  یکی 
در  حضور  برای  قرمزها  امید  تا  رساند 

اعالن داوطلبی
IDLG/OB/NCB/G/05/1400 پروژه تدارک لوازم دفتری و رنگ باب اداره مرکزی

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 
)پروژه تدارک لوازم دفتری و رنگ باب اداره مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی ( از بابت سال مالی 
1400 این اداره اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( به شکل رایگان  از 
www.npa. مدیریت عمومی تدارکات، آمریت تدارکات  و یا هم وبسایت اداره محترم تدارکات ملی

gov.af بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات این اداره  تدارکات طور سربسته 
واقع تعمیر اسبق وزارت معادن محوطه اداره امور ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل 
قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ )75000( هفتاد و پنج هزار افغانی 
بوده  و جلسه آفرگشای به روز ) دوشنبه( مورخ 10/3/1400 ساعت )1( بعد از ظهر در آمریت این 

اداره تدویر می گردد.
نوت: داوطلبان عالقمند در پروسه آفرگشایی باید حد اقل دو روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به 
شماره 0797498849 یا به ایمیل آدرس sabawoonkhan1995@gmail.com  به تماس شده 
تا مشخصات شان جهت اجازه ورود به جلسه آفرگشایی با بخش امنیتی شریک گردد. بدینوسیله  
از نشر اعالن مراتب فوق، کتنگ آن را جهت اجراعات بعدی ارسال  تا بعد  تقاضا به عمل می آید 

خواهند فرمود.

اعالن داوطلبی
IDLG/OB/NCB/G/04/1400 پروژه تدارک قرطاسیه باب اداره مرکزی

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 
)پروژه تدارک  قرطاسیه باب ریاست های مرکزی اداره مرکزی اداره مستقل ارگانهای محلی ( از بابت 
سال مالی 1400 این اداره اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( به شکل 
رایگان  از مدیریت عمومی تدارکات، آمریت تدارکات  و یا هم وبسایت اداره محترم تدارکات ملی 
www.npa.gov.af بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات این 
اداره واقع تعمیر اسبق وزارت معادن محوطه اداره امور ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی 
قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ )180000( یک صد و هشتاد 
هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشای به روز ) دوشنبه( مورخ 10/3/1400 ساعت )2( بعد از ظهر در 

آمریت این اداره تدویر می گردد.
نوت: داوطلبان عالقمند در پروسه آفرگشایی باید حد اقل دو روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به 
شماره 0797498849 یا به ایمیل آدرس sabawoonkhan1995@gmail.com  به تماس شده 
تا مشخصات شان جهت اجازه ورود به جلسه آفرگشایی با بخش امنیتی شریک گردد. بدینوسیله  
از نشر اعالن مراتب فوق، کتنگ آن را جهت اجراعات بعدی ارسال  تا بعد  تقاضا به عمل می آید 

خواهند فرمود.
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اسرتاتژی هایی برای پیشگیری و مواجهه اب حمالت تروریسیت

این یک واقعیت است که 
دولت مسئول مستقیم تأمین 

امنیت شهروندان و حفظ 
جان آن هاست. با وجود این، 

تجربه ی زیسته در افغانستان 
نشان داده که دولت 

توانایی چشم گیری در تأمین 
امنیت مردم و جلوگیری از 

رویدادهای تروریستی ندارد. 
بنابراین ایجاب می  کند مردم 
برای حفظ جان شان، خود وارد 

میدان شوند.

این که  تصور  بگیرند.  آن  از  پیشگیری  یا  و 
از مرگ خود  مرگ دست خداست و کسی 
خبر ندارد، اشتباه است. به میزانی که مرگ 
حق هر انسانی است، زندگی کردن نیز حق 
ماست. بنابراین الزم است تا برای این زندگی 
جنگید. آموزش گروه های مختلف اجتماعی 
اساس  خطرند،  معرض  در  که  کسانی  و 
تروریستی  حوادث  با  مقابله  استراتژی های 
است. از بستر بسیاری از نهادهای اجتماعی 
مساجد  و  آموزشی  نهادهای  مکاتب،  مانند 
می توان برای آموزش و افزایش آگاهی  افراد 
حوادث  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  جامعه 
تروریستی استفاده کرد. علمای دینی ما باید 
در کنار سایر مباحث خود در مساجد، مردم 
را برای سطحی از آمادگی در مقابل حوادث 
مدیران  همچنین  کنند.  مهیا  تروریستی 
مکاتب، نهادهای آموزشی پیوسته باید مورد 
آموزش قرار بگیرند. به عنوان مثال آن ها باید 
به شاگردان مکاتب و نهادهای آموزشی خود 
نحوه ی خروج از این نهادها را آموزش دهند. 
اشتباه  مشخص  زمان  در  و  یکباره  خروج 

استراتژیک است و نباید تکرار شود. 

آموزش های مسلکی به محافظین اماکن 
و نهادها

بسیاری از محافظین و نیروهایی که وظیفه ی 
تأمین امنیت و پاسبانی از نهادهای آموزشی، 
مذهبی و ... ما دارند، افرادی گاه سالخورده 
زمینه اند.  این  در  آموزش های خاص  فاقد  و 
این  آمادگی های  که  است  حالی  در  این 
نهادهای  امنیت  تأمین  وظیفه ی  که  نیروها 
را عهده دارند، فوق العاده  آموزشی و مذهبی 
مهم است.این نیروها باید جوان، آموزش دیده 
این  می توان  به سادگی  باشند.  مسلکی  و 
نیروها را آموزش داد. در یک فضای عمومی 
به صورت  می توان  مکتب  یا  مسجد  مانند 
آموزشی  منظم  جلسات  ماهوار  یا  هفته وار 
برای آنان برگزار کرد. آموزش به این نیروها 
کمک می کند که حساسیت آن ها نسبت به 
موقعیت های خطر و افراد و وسایل مشکوک 
باال رود و واکنش به موقع آن ها می تواند ابعاد 

فاجعه را کاهش دهد. 

و  جدید  تکنولوژی  های  از  استفاده 
دوربین های امنیتی

ما باید بدانیم در جامعه ای زندگی می کنیم 
در  تروریستی  حمالت  خطر  لحظه  هر  که 
برای حفظ جان خود  بنابراین  کمین است. 
و دیگران مؤظفیم از استراتژی ها و ابزارهای 
سوگواری  کنیم.  استفاده  واقع بینانه ای 
نمی کند.  دوا  ما  از  را  دردی  فراموشی  و 
نابرابر  وضعیت  یک  در  که  بدانیم  باید  ما 
از  استفاده  امروزه  می کنیم.  زیست  جنگی 
از متداول ترین  به یکی  امنیتی  دوربین های 
تبدیل  شهروندان  امنیت  افزایش  ابزارهای 
هزینه ی  موارد،  از  بسیاری  در  است.  شده 
نیست. همچنین  باال  دوربین ها چندان  این 
استفاده از این دوربین ها موجب می شود که 
انسانی کمتری در خدمت محافظت  نیروی 
از مکان ها قرار بگیرند. بنابراین هزینه کردن 
امروز،  شرایط  در  امنیتی  دوربین های  برای 
امری ضروری برای تأمین امنیت است. نکته 
مکانِ   دوربین  ها،  این  از  استفاده  در  اساسی 
قراردادن آن هاست. به طوری که نقاط کور به 
حداقل برسند. مسئوالن و مدیران مساجد، 
خطر  با  که   ... و  مکاتب  آموزشی،  مراکز 
از  تا  دارند  مواجهند، وظیفه  پیوسته  تهدید 
به دلیل  نباید  کنند.  استفاده  دوربین ها  این 
مفید  ابزار  این  استفاده   از  آن ها  هزینه ی 

غفلت کرد. 

است.  قدم  اولین  است،  مواجه  تروریستی 
روز  مثل  کابل  غرب  مردم  برای  اکنون 
برای  آن ها هدف مهم  است که  باید روشن 
حادثه ی  هستند.  تروریستی  گروه های 
سیدالشهدا  مکتب  روی  پیش  تروریستی 
گروه های  خشونت  و  توحش  که  داد  نشان 
واقع  در  ندارد.  انتهایی  هیچ  تروریستی 
انفجار موتربمب پیش روی مکتب و انفجار 
َشر  حادثه،  از  پس  جاسازی شده  مین  دو 
مطلق و نهایت رذیلت انسانی است. کودکان، 
موجود  هیچ  مجموع  در  و  کهنساالن  زنان، 
خشونت  دایره ی  از  کابل  غرب  در  زنده ای 
امان  در  تروریستی  گروه های  اهداف  و 
برای گروه های  آنچه  به نظر می رسد  نیست. 
است،  اهمیت  دارای  تروریستی  متوحش 
میزان فاجعه ای است که با حمله تروریستی 
حمالت،  این  دامنه ی  هرچه  می شود.  خلق 
داشته  بیشتری  مادی  و  انسانی  هزینه های 

باشد، آن ها به هدف خود رسیده اند. 
با توجه به شدت حمالت تروریستی، تکرار 
فاجعه و هدف قرارگرفتن ممتد مردم غرب 
کابل، بی درنگ الزم است که دولت و نهادهای 
رویکردهای  تمام  ما  استخباراتی  و  امنیتی 
امنیتی خود را درباره ی این منطقه ی محروم 
و ستمدیده ی شهر کابل بازبینی کنند و یک 
استراتژی واقع بینانه را برای حفظ امنیت و 
جان و مال مردم این منطقه طراحی کنند. 
مردم  کمک  با  باید  امنیتی  استراتژی  این 
غرب کابل، به خصوص ناحیه 1۳، تهیه و به 
وظیفه ی  مسأله،  این  شود.  اجرایی  سرعت 
امنیتی  نهادهای  و  دولت  اخالقی  و  انسانی 
است. اگر این استراتژی تدوین نشود، پیامد 
هر حادثه ناگواری مستقیما به دوش دولت و 

نهادهای امنیتی است. 

گذشته درس بگیرند و به چند صبا امنیت 
نسبی در محل زندگی شان، دلخوش نکنند. 
از  حساسیت  نداشتن  و  فراموشی  که  چرا 
سوی آنان منجر به تکرار فاجعه خواهد شد. 
سطح  تروریستی،  حوادث  بروز  هنگام  در 
نحوه  آنان،  همکاری  نحوه  مردم،  هوشیاری 
الزم  آمادگی های  داشتن  و  کمک رسانی 
به  چطور  این که  است.  اساسی  اصل  یک 
زخمی های حادثه، رسیدگی کنند تا کمترین 
آسیب متوجه آن ها گردد، مسیرهای منتهی 
به محل حادثه را چگونه برای کمک رسانی 
باز کنند و در نهایت این که فرایند مشارکت 
اجتماعی،  مختلف  گروه های  هماهنگی   و 
پیشاپیش دارای چه شاخص ها و اولویت هایی 
تا در کوتاه ترین زمان ممکن، بهترین  باشد 

نتیجه را داشته باشد. 
به دلیل سرعت حوادث، عادی شدن وضعیت 
روانی  بار  کاهش  به دلیل  همین طور  و 
با چنین  ماجرا، مردم فراموش می کنند که 
برخورد  باید  چگونه  تروریستی  رویدادهای 
در  زیستن  که  است  این  واقعیت  کنند. 
است.  دشواری  امر  صلح  و  جنگ  میانه ی 
میانه ی  در  »زیستن  یاسپرس،  قول  به 
است.«.  مرزی  موقعیت  یک  صلح  جنگ 
پردازش  و  فهم  به  نیاز  مرزی  موقعیت  این 
راه حل  فراموشی،  استراتژی  بنابراین  دارد. 
تروریستی  حوادث  با  برخورد  برای  پایداری 
که پی درپی در جغرافیای ما تکرار می شوند، 

نیست.

حمالت  کاهش  برای  استراتژی هایی 
تروریستی و افزایش امنیت

مسئول  دولت  که  است  واقعیت  یک  این 
حفظ  و  شهروندان  امنیت  تأمین  مستقیم 
تجربه ی  این،  وجود  با  آن هاست.  جان 
دولت  که  داده  نشان  افغانستان  در  زیسته 
مردم  امنیت  تأمین  در  چشم گیری  توانایی 
و جلوگیری از رویدادهای تروریستی ندارد. 
حفظ  برای  مردم  می  کند  ایجاب  بنابراین 
وارد میدان شوند. مشارکت  جان شان، خود 
مردمی در این عرصه، ضروری است. دولت 
هم مکلف است از این ایده حمایت کند. چرا 
که توان تأمین امنیت، شناسایی و جلوگیری 
باید،  که  شکلی  به  را  تروریستی  حوادث  از 

ندارد. 

برای  امنیتی  جامع  استراتژی  تدوین 
غرب کابل

مردم  برای  امنیتی  جامع  استراتژی  تدوین 
حوادث  خطر  با  پیوسته  که  کابل  غرب 

حسین علی کریمی

که  فاجعه ای  عمق  توصیف  از  انسان  زبان 
مقابل مکتب سید الشهدا در غرب کابل رخ 
نشان  ابتدایی  یافته های  است.  ناتوان  داد، 
تروریستی  حادثه ی  این  در  که  می دهد 
 150 از  بیش  و  کشته  نفر   50 از  بیش 
فاجعه  عمق  که  البته  شده اند.  زخمی  نفر 
عمق  نمی تواند  اعداد  و  است  این  از  بیش 
همراه  به  که  چرا  کند.  بیان  را  فاجعه 
مجروحان،  و  کشته شدگان  از  تعداد  این 
زخم های  درگیر  زیادی  خانواده های 
است  الزم  بنابراین  فاجعه اند.  از  به جامانده 
غرب  در  مردم  امنیتی  استراتژی های  که 
امنیتی،  تحوالت  و  تغییر  به  توجه  با  کابل 
تا  است  الزم  همچنین  شوند.  بروزرسانی 
یک  جداگانه  به صورت  منطقه  این  برای 
امنیتی جامع تدوین شود. واضح  استراتژی 
را  امنیت مردم  قادر نیست  است که دولت 
در این منطقه از کابل تأمین کند. لذا مردم 
باید در این منطقه خود آستین های شان را 
برای تأمین امنیت باال ببرند و سهم جدی 

در تأمین امنیت شان ایفا کنند. 
که  نیست  معنی  این  به  بیان شد  که  آنچه 
ما  استخباراتی  و  امنیتی  نهادهای  و  دولت 
پاک  به وجود آمده،  فاجعه ی  از  دامن شان 
است. ابتدایی ترین وظیفه هر دولتی، تأمین 
امنیت شهروندانش است. آن هم شهروندانی 
شرایط  بدترین  در  که  ستمدیده  و  محروم 
می کنند.  زندگی  شهر  حاشیه ی  در  ممکن 
مسئوالن  غم شریکی  و  احساسی  بیانیه های 
دولتی و نهادهای امنیتی، دردی از مردم دوا 
نمی کند. هیچ شکی نیست که مقصر اصلی 
این فاجعه دولت و نهادهای امنیتی ماست. 
مردم از وزیر داخله انتظار ندارند که در ماه 
انتظار دارند  بلکه  رمضان خرما پخش کند، 
امنیت آن ها را تأمین کند. وزیری که درکش 
از خدمت رسانی به مردم، توزیع خرما است، 
نه فهم درستی از وظیفه اش دارد و نه درک 
بنابراین  امنیت.  تأمین  مفهوم  از  درستی 
دولت مکلف است با همکاری با مردم غرب 
ایجاد  را  امنیتی  تازه ی  استراتژی  کابل، 
دولت  این  وظیفه ی  حداقل ترین  این  کند. 

بی کفایت است. 
استراتژی  تدوین  ضرورت  بحث  از  جدای 
کابل،  غرب  مردم  برای  امنیتی  جامع 
صلح  و  جنگ  شرایط  در  مسأله  مهم ترین 
مورد  پی درپی  که  مردمی  برای  کنونی 
داشتن  می گیرند،  قرار  تروریستی  حمله 
آمادگی، حساسیت و آگاهی برای جلوگیری 
و مواجهه با رویدادهای تروریستی و سپس 
مردم،  است.  حوادث  این  با  برخورد  نوع 
نهادهای  مسجد،  امامان  مال  قومی،  بزرگان 
که  کسانی  همه  و  زنان  کودکان،  آموزشی، 
در غرب کابل زندگی می کنند باید بدانند که 
آنان  امنیت  دولت به هر دلیلی قادر نیست 
را تأمین کند. لذا نباید از دولت و نیروهای 
امنیتی توقع وسیعی داشته باشند. آنها باید 
مشکوک  موارد  به  نسبت  را  حساسیت شان 
این  با  تا  دهند  افزایش  زیست شان  محل 
مقابل  در  آسیب پذیری شان  حساسیت ها، 

حمالت تروریستی کاهش یابد.
کورس  تروریستی  حاثه ی  به  مردم  واکنش 
اخیر،  حادثه  طور  همین  و  موعود  و  کوثر 
با  مواجهه  در  هنوز هم  آن ها  که  داد  نشان 
را  الزم  آمادگی  های  تروریستی،  حمالت 
موجب  ناهوشیاری،  و  ضعف  این  ندارند. 
خود  نفع  به  آن  از  تروریستان  که  می شود 
استفاده کنند و فاجعه خلق کنند. بنابراین 
و  هوشیاری  سطح  مردم  که  است  الزم 
از فجایع  افزایش دهند.  را  آمادگی های شان 

و  نهادها  همه  هماهنگی  و  مشارکت 
گروهای اجتماعی 

خلق  برای  تروریست ها  تاکتیک های  امروزه 
فاجعه به شدت توسعه یافته است. مهم ترین 
و  دلهره  ترس،  وحشت،  ایجاد  آن ها  هدف 
میزان  چقدر  هر  بنابراین  است.  ناامیدی 
بیشتر  تروریستی  حادثه ی  یک  در  قربانیان 
باشد، آن ها به هدف خود رسیده اند. آگاهی 
از این امر مهم است. این مسأله می تواند ما را 
در محافظت از نهادها و اجتماعات مان یاری 
کند. نهادها و شبکه های اجتماعی ای که در 
یک  در  باید  می کنند  فعالیت  جامعه  بطن 
ارتباط پیوسته و مستمر با یکدیگر باشند تا 
بتوانند هم از وقوع حادثه جلوگیری کنند و 
هم پس از حادثه به سرعت به کمک مردم 
می تواند  آنان  پیوستگی  و  ارتباط  بشتابند. 
ابزاری قدرتمندی برای جلوگیری و کاهش 
از حادثه باشد. شبکه های  آسیب های ناشی 
می تواند  آن ها  متنوع  ابزارهای  و  اجتماعی 

برای تأمین این هدف مفید باشد. 

افزایش آمادگی  ذهنی
از حوادث  ناشی  رنج  و  درد  کاهش  به دلیل 
تمایل  طبیعی  به صورت  مردم  تروریستی، 
کنند.  فراموش  را  حادثه  جزئیات  تا  دارند 
تروریستی  حمله ی  خطر  است.  اشتباه  این 
و  ذهنی  آمادگی  است.  کمین  در  همیشه 
حساسیت داشتن به مردم، قدرت پیش بینی 
و تصمیم گیری بهتری به آنان می دهد. این 
هوشیاری  تا سطح  موجب می شود  آمادگی 
مردم افزایش یابد و در هنگام وقوع حادثه، 
ذهنی  آمادگی  همچنین  نشوند.  غافل گیر 
آن ها  که  می شود  باعث  حساسیت داشتن  و 
بیگانه،  افراد  مشکوک،  موقعیت  به  نسبت 
با   ... و  غریب  اجسام  ناشناخته،  ابزارهای 
بدبینی،  این  کنند.  نگاه  بدبینی  عینک 
پردازش  و  تحلیل  قدرت  و  ذهنی  آمادگی 
آن ها را نسبت به موقعیت های خطر افزایش 
می دهد. بنابراین باعث می شود آن ها قبل از 
رویداد تروریستی و بعد از آن عملکرد بهتری 

داشته باشند. 

آموزش عمومی 
قرار  حمله  مورد  پیوسته  که  مردمی  برای 
مرگ  و  انفجار  و  انتحار  خطر  و  می گیرند 
تا  است  ضروری  می کند،  تهدید  را  آن ها 
میانه ی  در  زیستن  برای  را  مهارت هایی 
جنگ و صلح ببیند. این آموزش ها به آن ها 
کمک خواهد کرد تا در موقعیت های خطر، 
خطر  با  مواجهه  برای  خالقانه تری  تصمیم 


