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دونالــد ترامــپ کــه در دو ســال ریاســت جمهــوریاش بارها
متهم ب ه نژادپرستی شده ،روز دوشنبه به مناسبت روز مارتین
نمــــا
لوترکینگ ،بههمراه معاون خود به بنای یادبود این بزرگترین
مبــارز نژادپرســتی در امریــکا رفــت و تنها در  90ثانیــه گلی نثار ایــن بنا کرد و
رفت .این دیدار در حالی انجام شد که پسر مارتین لوترکینگ گفته است ،اگر
پدرش زنده بود ،مشغول ساختن پلی در میان ملتها بود نه دیوار.

برنــده تصمیــم دونالــد ترامــپ برای
خــروج نیروهــای امریکایی از ســوریه،
ترکیه اســت .زیــرا این تصمیم نشــان
میدهد امریکا سیاست حمایتی خود
از کردهای سوریه را تغییر داده است.

ســلیمان عفــاری که در حال ســاخت
ســاح شــیمیایی بــرای داعــش بــود،
اکنــون در زندان اســت .اما کســانی که
بــا او کار میکردنــد آزاد و از دانــش
ساخت این سالحها برخوردار هستند.

راننــدگان تاکســی مادریــد ،پایتخــت
اســپانیا دو روز اســت کــه با پوشــیدن
جلیقههای زرد رنگ خود در اعتراض
به ســختتر شــدن قوانین مربوط به
تاکسیرانی در حال اعتصاب هستند.

یک ماه مانده به دومین دیدار ترامپ – اون ،فعالیتهای موشکی جدید کره شمالی فاش شد

عهدهای نوشته بر باد
ندا آکیش
خبرنگار

تنها سه روز پس از آنکه دونالد ترامپ،
رئیس جمهــوری امریــکا اعالم کــرد از
دیــدار دوم با کیم جونگ اون ،رهبر کره
شــمالی بر سر خلع سالح هستهای این
کشــور استقبال میکند و آمادگی چنین
دیــداری را در اواخــر مــاه فوریــه (مــاه
آینده میــادی) دارد ،اندیشــکده مرکز
مطالعــات اســتراتژیک و بینالمللــی
مستقر در واشنگتن در گزارشی از فعال
بودن یکی از  20پایگاه عملیات موشکی
اعــام نشــده کــره شــمالی خبــر داد و
نوشــت ،پایگاه موشــکی «ســینو ری» و
موشکهای میانبرد «نودونگ» که به
این پایگاه منتقل شــدهاند ،در راســتای
استراتژینظامی–هستهایکرهشمالی
و در تضاد با روح مذاکرات خلع ســاح
هستهایاست.
با وجودی که دیپلماسی دولت ترامپ
در مواجهــه با بحران شــبه جزیــره کره
در بیــش از یک ســال اخیــر تقریباً هیچ
دســتاوردی نداشــته و تازهترین گواه آن
هم گزارش مرکز مطالعات استراتژیک
و بینالمللــی مبنــی بــر فعــال بــودن
یکی از  20پایگاه موشــکی اعالم نشــده
کرهشمالی و مستقر شدن موشکهای
میانبــرد بــا قابلیــت حملــه بــه کــره
جنوبی ،ژاپن و پایگاه گوام امریکا در این
پایــگاه اســت ،رئیس جمهــوری امریکا
همچنــان ترجیــح میدهــد بــه دولت
پیونــگ یانــگ و رهبــر جوان این کشــور
اعتمــاد و طــوری وانمــود کنــد که همه

چیز خوب است و خلع سالح هستهای
و موشــکی کرهشــمالی همــان طــور که
امریــکا میخواهد ،در جریان اســت .در
این راســتا ســه روز پیش ترامــپ اعالم
کرد ،آماده دیدار دوم با رهبر کرهشمالی
در اواخر فوریه در ویتنام است .او در یک
ســال اخیــر هم بارهــا کیم جونــگ اون
را تحســین و اعالم کــرده ،روابط خوبی
بــا او دارد و نامههــای امیدبخشــی از او
دریافتمیکند.
ëëتهدیدهایکیم؛تحسینهایترامپ
بــه گــزارش وال اســتریت ژورنــال ،این
ابراز خرسندی ترامپ از روند مذاکرات
خلع ســاح هستهای کره شــمالی یا به
بیــان بهتــر از رونــد مهمتریــن اولویت
سیاست خارجیاش در حالی است که
رهبر کرهشــمالی در ســخنرانی سال نو
میالدی خود در اول ژانویه به جای آنکه
پیشــنهادی درباره چگونگــی مذاکره بر
ســر زرادخانه خود بدهد ،خواستههای
خــود مبنی بــر لغــو تحریمها از ســوی
امریکا را مطرح کــرد .تقریباً چند هفته
قبــل نیــز کرهشــمالی اعــام کــرد اگــر
تحریمهای اقتصادی امریکا ادامه یابد
توســعه برنامه هســتهای خود را از ســر
خواهــد گرفــت .در مــاه دســامبر 2018
نیــز کرهشــمالی اعــام کــرد تــا زمانــی
که امریــکا تمــام تهدیدهای هســتهای
علیه کرهشــمالی «از هر نقطه در شــبه
جزیــره کــره» را از میــان برنــدارد ،کــره
شــمالی زرادخانــه هســتهای خــود را
تســلیم نخواهد کرد .از آنجا که اکثریت
کالهکهــای هســتهای امریــکا طــوری
جانمایی شدهاند که قابلیت هدف قرار

دادن کره شمالی را دارند ،اعالم چنین
خواستهای از سوی کره شمالی میتواند
به این معنا باشد که مذاکرات ترامپ –
اون چشمانداز روشنی ندارد .هرچند که
بسیاری از تحلیلگران معتقدند ،هدف
رئیس جمهوری امریکا از این مذاکرات
رســیدن بــه یــک دســتاورد ارزشــمند و
ملمــوس نیســت بلکه تبلیغــات برای
جلــب آرا در دور بعــدی انتخابــات
ریاست جمهوری است.
ëëافزایشنگرانیها
در چنیــن شــرایطی هــر روز بــر تعــداد
ناظران و سیاســتمداران امریکایی که از
خود میپرســند «اگر کره شــمالی هرگز
سالحهای هستهای خود را تسلیم نکند
چه؟» ،افزوده میشود.
موضــع دیپلماتیــک و رســمی امریکا
فضــای کمــی را بــه چنیــن پرسشــی و
گفتوگو درباره این پرســش میدهد.
مایــک پمپئو ،وزیــر خارجــه امریکا در
مصاحبــه اخیــر خود تأکید کــرد هدف
غایــی امریــکا در سیاســت خارجــی
در قبــال کــره شــمالی «خلــع ســاح
هســتهای کامــل و نهایــی این کشــور»
اســت .امــا موضــع غیــر رســمی در
واشــنگتن خــاف اظهــارات پمپئــو را
نشــان میدهد .کارشناســان امــور کره
شمالی در واشنگتن میگویند ،وقتش
رســیده که با یک واقعیت ناخوشــایند
روبــهرو شــویم :کــره شــمالی چندیــن
دهــه اســت کــه بشــدت روی برنامــه
هســتهای خود هزینه کــرده و اکنون که
به مراحل نهایی رسیده ،قصد تسلیم
کردن این زرادخانه هســتهای را ندارد.

این کارشناســان میگویند ،هدف خلع
ســاح هستهای کره شــمالی که دولت
ترامپ بر آن تأکید میکند ،غیرواقعی
اســت و باید این هدف را کنار گذاشــت
و در عــوض ایــن بحثهــا و مذاکــرات
را دنبــال کرد که چگونه کره شــمالی با
رفتاری مســئوالنه زرادخانه هســتهای
خود را مدیریت کند.
فــارغ از غیرواقعــی بودن هــدف دولت
ترامپ در دیپلماسی مربوط به بحران
شــبه جزیــره کــره ،عملکــرد ترامــپ
اســت که تعجب بســیاری از ناظــران را
برمیانگیــزد .رئیس جمهــوری امریکا
در نخســتین دیــدار رودرروی خــود بــا
رهبــر کره شــمالی بیــش از آنکه به فکر
مذاکره باشد به فکر گرفتن عکسهای
تبلیغاتــی بــود و در آخر هم یک ســند
یکونیم صفحــهای را به نام توافقنامه
با رهبر کره شــمالی امضــا کرد که هیچ
جزئیاتــی درباره چگونگی خلع ســاح
هستهای و زمان خلع سالح هستهای در
آن وجود نداشت.
پــس از آن هــم ترامــپ چشــم و گوش

خــود را به روی تمام انتقادهای داخلی
و بینالمللی بست و هنگامی که برخی
منابع معتبــر و اندیشــکدههای مطرح
اعــام کردنــد ،تصاویــر ماهــوارهای از
متوقف نشــدن فعالیتهای هســتهای
و موشــکی کره شــمالی حکایــت دارد،
واکنــش جدی بــه این گزارشها نشــان
نداد .او حتی به پیامهای هشداردهنده
و تهدیدآمیــزی کــه هــر از گاهــی از
پیونگیانــگ بــه واشــنگتن مخابــره
میشود و فحوای آن ،این است که خلع
ســاح هســتهای به این زودیها انجام
نخواهــد شــد ،اهمیتــی نمیدهــد .بــه
عقیدهکارشناسانوناظرانبینالمللی،
تنها یک دلیل برای این همه بیتفاوت
بودن آن هم از ســوی رئیس جمهوری
که با پیامهای توئیتری تند خود شــهره
اســت ،وجود دارد :استفاده تبلیغاتی از
یک اولویت سیاست خارجی مهم برای
جلــب آرای مــردم امریکا و پیــروزی در
انتخابات ریاست جمهوری آتی.
ëëپایگاهموشکیسینوریکجاست
پایگاه موشکی سینو ری در 212کیلومتری

اتحادیه اروپا تحریمهای تازهای علیه سرویس اطالعاتی روسیه اعمال کرد

پایداری هوای سرد بین روسیه و اروپا

همسایگان

فرحناز دهقی
خبرنگار

با گذشت نزدیک به  10ماه از مسمومیت
ســرگئی اســکریپال ،جاســوس روسی در
اروپا ،همچنان روابط میان اروپا و روسیه
تیره و تار است و کوچکترین نشانهای از
بهبود اوضاع دیده نمیشود .روز دوشنبه
کرملیندرپاسخبهتازهترینتحریمهای
اروپا علیه این کشــور واکنش تندی نشان
داد و اعــام کــرد ایــن اقدامــات را بدون
پاسخ نخواهد گذاشت.
بهگزارش پایگاه مجله «نشنال» ،وزیران
خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز
دوشــنبه علیه  9فرد ،چهار روســی و پنج
سوری و مؤسسه تحقیقاتی و مطالعاتی
علمی تحریمهایی اعمال کرد .اتحادیه
اروپا مدعی است این مؤسسه به ساخت
و توســعه سالحهای شــیمیایی مشغول
اســت .ایــن تحریمهــا اولیــن مرحلــه
اقدامــات محدودکننــده اروپاســت برای
آنچه به زعم خود «کاهش و ممنوعیت
استفاده از ســاحهای شیمیایی» عنوان
میکند .تحریمها علیه شخصیتهایی
اعمال شــده اســت کــه از ســوی غرب به
دســت داشــتن در ماجرای سوء قصد به
اســکریپال متهــم شــدهاند .وزرای امــور
خارجــه اروپا در اطالعیه خود خبر دادند
که این اشــخاص مســئول در اختیار قرار

دادن ســم اعصاب بــه عامالن حمله به
اسکریپال و دخترش بودهاند .بهگزارش
یورونیــوز ،وزارت امــور خارجه روســیه در
ایــن بــاره ســکوت نکــرد و در واکنــش به
ایــن تحریمها بــا صدور بیانیــهای اعالم
کــرد« :ما حــق داریم که علیــه این اقدام
خصمانه دست به رفتار تقابلی بزنیم».
دیمیتــری پســکوف ســخنگوی دولــت
روســیه نیــز در کنفرانس خبری با اشــاره
بــه تحریمهــای روســیه گفــت« :ایــن
تحریمهــا بدون پایــه و اســاس منطقی
اعمــال شــدهاند .مــا از اروپا خواســتهایم
نقش روسیه در این اتهام را اثبات کند اما
تاکنونمدرکیندیدهایم.بههمینخاطر
است که خود را محق میدانیم واکنشی
در خور این تصمیم نشان بدهیم».
شــورای اتحادیــه اروپــا در جدیدتریــن
تصمیــم خــود علیــه روســیه ،رئیــس
ســرویس اطالعاتــی ارتش این کشــور را

گره کور «کوریل» بر روابط مسکو  -توکیو

دیروز سهشــنبه رهبران دو کشور ژاپن و روسیه بر سر یکی از قدیمیترین مناقشات
ســرزمینی جهــان یعنــی جزایــر کوریــل گفتوگــو کردنــد .هرچنــد که نتیجــه این
توگوها تا لحظه تنظیم خبر رسانهای نشده بود اما ناظران پیشتر ناامیدی خود
گف 
را از نتیجه بخش بودن این دیدار اعالم کرده بودند .بهگزارش سایت شبکه خبری
ســیانان ،جزایر کوریل که روســیه آنها را کوریلهای جنوبی مینامد و ژاپن آنها را
ســرزمینهای شــمالی مینامد بیش از  7دهه اســت که بر روابط دو کشور روسیه و
ژاپن ســایه افکنده تا جایی که نمیگذارد دو کشــور توافقنامــه صلح جنگ جهانی
دوم را امضــا کننــد .روزنامه «ژاپن تــودی» حدود  4روز قبل به نقل از کارشناســان
مســائل روســیه و ژاپن نوشــته بود ،دیدار سهشنبه (دیروز) ســران ژاپن و روسیه در
مسکو ،گرهی از مناقشه دو کشور بر سر جزایر مورد مناقشه کوریل باز نمیکند.

بــه همراه معاون و دو نفــر از عوامل این
ســرویس ،مشــمول دور تــازه تحریمهــا
کــرده اســت .بــر اســاس ایــن تحریمهــا
امــوال و داراییهــای احتمالــی این افراد
در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف
خواهد شد و دیگر نمیتوانند به اتحادیه
اروپا ســفر کنند .در پی آن ،وزارت خارجه
روســیه در بیانیهای که منتشــر کرد اتهام
مســمومیت اســکریپال را بیاســاس
دانست .این چندمین بار است که روسیه
میگویــد در مســمومیت این جاســوس
ســابق روسی هیچ نقشــی نداشته است.
امــا بریتانیــا مصرانه میگوید :براســاس
تحقیقاتش ،ســازمان اطالعات و امنیت
روســیه در برنامهریــزی این حمله نقش
داشته است.
دو عامــل ایــن حملــه کــه در ســالزبری
بریتانیا انجــام گرفت نیز بهطور نمادین
در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار

شــمال منطقــه غیرنظامــی شــده کــره
شــمالی قــرار دارد و مســاحت آن 18
کیلومترمربع اســت که نقــش کلیدی در
توسعه موشکهای بالستیک دارد.
در ایــن پایــگاه یــک هنــگ مجهــز بــه
کهای بالســتیک میانبــرد
موشــ 
«نودونگ  »1مســتقر اســت .این پایگاه
همچنین میتواند محل انجام بخشی
از فعالیتهــای مربــوط بــه توســعه
موشک بالســتیک «پوک کوکسانگ »2
باشــد .ایــن موشــک در فوریــه  2017با
فاصله کمی از مراسم تحلیف ترامپ از
ســوی کرهشمالی آزمایش شد .تصاویر
ماهوارهای مربوط به  27دســامبر 2018
نشان میدهد که این پایگاه فعال است
و از یکــی از ورودیهــای آن تردد انجام
میشود.
کیــم جــون راک ،ســخنگوی نظامــی
کــره جنوبــی دربــاره پایــگاه ســینو ری
به رســانهها گفــت ،ایــن پایــگاه یکی از
پایگاههایــی اســت کــه مــا با همــکاری
امریــکا همــواره بــا اشــتیاق آن را رصد
میکنیم.

موجحمالتطالبانعلیهنیروهایامنیتی
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ازآنجا که خبرنگاران با فریاد میپرســیدند چرا اینقــدر دیر به این موضوع واکنش
نشــان داده اســت ،از این اظهاراتی که به ســبک رئیس جمهورها بیــان کرد اعتبار
چندانی کسب نکرد .درحالیکه به بالگرد مخصوص رئیس جمهوری برمیگشت
تا به پایگاه هوایی آندروز و از آنجا به فرودگاه جاناف کندی و پس از آن به منهتن
و بــرج ترامــپ بــرود ،کــج خلق بــود و قیافــهای حــق بهجانــب داشــت .او در این
خصوص همچنان ســعی داشــت توجیه کند چرا ممکن اســت کســی عضو گروه
کوکالسکالنها شود – به عبارتی ،ممکن است آنها واقعاً به آنچه این گروه به آن
معتقد بود اعتقاد نداشته باشند و احتماالً کوکالسکالنها دیگر مثل گذشته فکر
نمیکنند و به هر حال چه کسی میداند که درحال حاضر اعتقادات آنها چیست؟
گفت ،در واقع ،پدر خود او هم متهم شده بوده که با کوکالسکالنها مرتبط است
– که این واقعیت نداشت( .در واقع ،بله واقعیت داشت).
روز بعد ،سهشنبه 15 ،ماه آگوست ،کاخ سفید یک کنفرانس خبری در برج ترامپ
ترتیــب داده بود .بنن از کلی خواســت آن را کنســل کند .در هر صورت کنفرانســی
بیدلیــل و بیمعنــی بود .موضوع آن درباره مســائل زیربنایی بــود – در مورد لغو
کردن یکی از مقررات محیط زیست بود که میتوانست باعث شود پروژهها سریعتر
شــروع شــوند – اما در واقع تالش دیگری برای نشــان دادن این بود که ترامپ کار
میکند و فقط در تعطیالت نیست .بنن به کلی گفت پس چرا به خودمان زحمت
بدهیم؟ عالوه براین ،میتواند نشانهها را ببیند :عقربه دیگ بخار ترامپ در حال
باالرفتن بود و خیلی زود منفجر میشد.
در هــر صــورت کنفرانس خبری برگزار شــد .رئیس جمهــوری در البی برج ترامپ
پشــت تریبــون فقط چنــد دقیقهای حســاب شــده و دقیق حــرف زد .او بــا حالتی
تدافعی و حق به جانب از موضعگیری بیفایده بودن پشیمانی و انداختن تقصیر
بــه گــردن دیگران دفاع کرد و بعد به جزئیات پرداخت .او بدون توانایی آشــکار در
تطبیق احساســاتش با شــرایط سیاســی یــا واقعاً حتی تالشــی برای نجــات دادن
خودش به سخنرانی ادامه داد .این باز هم نمونه دیگری از موارد متعدد بسیار بود
از سیاستمداری به سبک فیلمها و کمدیهای بیمعنی که فقط آنچه را در ذهن
دارد به زبان میآورد .بدون واسطه .مثل دیوانهها.

دیلی صباح (ترکیه):

ال پائیس (اسپانیا):
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قرار شــد صبح روز سهشــنبه پنجم ژوئیه در ستاد مرکزی افبیآی پشت تریبون
قــرار بگیــرم و برای همیشــه به پرونــده هیالری پایــان دهم ،مگــر اینکه هیالری
کلینتون در مصاحبهای که ما سرانجام در روز دوم ژوئیه  2016با او انجام دادیم،
به ما دروغ گفته باشد.
بســیاری از کارشناســان این ســؤال را مطــرح میکردند که وقتــی هیالری کلینتون
ســوژه اصلی تحقیق بــود ،چرا باید افبیآی برای بازجویــی از او این همه منتظر
بماند .دقیقاً به این دلیل که خانم کلینتون سوژه اصلی تحقیق بود ،ما مصاحبه
را به تأخیر انداختیم .بازجویان باتجربه همیشــه از انجام زود هنگام مصاحبه با
سوژهای که بیشتر از آنها درباره حقیقت میداند ،پرهیز میکنند .این عدم توازن در
دانستهها به نفع سوژه است نه بازجو .بویژه در پرونده جرایم یقه سفیدها ،بازجوها
ترجیح میدهند قبل از بازجویی از ســوژه اصلی ،همه حقایق و شواهد و قراین را
در اختیار بگیرند تا بتوانند ســؤاالت هدفمند و هوشــمندانهای بپرســند و حتی در
صورت نیاز ســوژه را با اظهارات شــاهدان و همچنین اســناد و مدارک جمعآوری
شده ،رودررو کنند .این شیوهای است که افبیآی در هر تحقیق استانداردی انجام
میدهد و تیم نیمســال هم دقیقاً همین شــیوه را در برخــورد با هیالری کلینتون
بهکار گرفت .مأموران و تحلیلگران افبیآی یک سال وقت صرف کردند و تا آنجا
که میتوانستند با همه ابعاد پرونده آشنا شدند و بویژه روی چگونگی راهاندازی و
استفاده از سیستم ایمیل شخصی توسط وزیرخارجه سابق تمرکز کردند .حاال ما
آمــاده بودیم ببینیم آیا او در جریان بازجوییهای ســخت به ما دروغ میگوید؟ و
آیــا ما میتوانیم دروغهای احتمالــی او را ثابت کنیم یا نه؟ در پروندههای جنایی
مربوط به یقه ســفیدها ما اغلب کشف میکنیم که ســوژه برای سرپوش گذاشتن
روی برخی رفتارهای نامناسب خود ،متوسل به دروغ میشود و با این کار خود در
واقع راهی را باز میکند تا حتی در صورتی که ما نتوانیم در پرونده اصلی اتهامی را
متوجه او بکنیم ،حداقل بتوانیم به جرم دروغگویی تحت پیگرد قرار دهیم .البته
بعید است یک فرد پیچیده که بخوبی هم وکالت و نمایندگی میشود ،به شیوهای
دروغ بگویــد که مــا بتوانیم آن را ثابــت کنیم اما پروندههایی نظیــر پرونده خانم
استوارت و پرونده آقای لیبی ،نشان داد که این اتفاق میتواند روی دهد .مصاحبه
کلینتون که قرار بود در پایان تحقیقات ما انجام شود ،دارای اهمیت زیادی بود.

پــاورقـی

editorial@iran-newspaper.com

گرفتهاند .بریتانیــا از مدتها پیش برای
دســتگیری ایــن دو مأمور مخفــی روس
تالش کرده و اسامی و مشخصات آنان را
نزد پلیس بینالمللی (اینترپل) گذاشته
اســت .پســکوف در رابطــه بــا اتهامی که
متوجه این دو شخص شده است ،گفت:
«بریتانیــا هیــچ مدرکی بــه ما نــداده که
نشان بدهد این دو مرد واقعاًاسکریپال را
مسموم کردهاند یا نه .اتهام آنها به اثبات
نرســیده اســت اما بریتانیا به خود اجازه
داده دست به تحریم بزند».
در بیانیــه روســیه از اعمــال تحریمهــای
جدیــد بهعنــوان «کارزاری اطالعاتــی»
از ســوی دولــت بریتانیا علیه روســیه یاد
شده است .مســئوالن دیپلماسی روسیه
اعتقاد دارند ایــن اقدام همزمان با موج
جدید بحران در مذاکرات بر سر برگزیت
صورت گرفته اســت و هدفش تضعیف
دولت روسیه است.

فرش قرمز آلمان و فرانسه برای ارتش اروپایی

در حالــی کــه اتحادیه اروپا با مســائل و چالشهــای متعددی دســت و پنجه نرم
میکند و یکی از قدرتهای بزرگش در حال جدا شدن از آن است ،رهبران سیاسی
دو کشــور آلمان و فرانســه با یکدیگر توافقنامهای را به امضا رســاندهاند تا نه تنها
مهرتأییدی بر دوســتی و مراوده میان دو کشــور اســت که راه را برای تشکیل ارتش
اروپایی هموار میکند.
ایــن پیمان که در ســالگرد امضــای معاهده مودت الیزه در شــهر آخــن آلمان به
امضای طرفین رسید ،دو کشور را ملزم میکند در زمینه سیاستهای اتحادیه اروپا
و عمل در راســتای اتخاذ سیاســت خارجی و امنیتی مشــترک و نیز تقویت تکامل
اقتصادی عمل کنند .امضای این پیمان درآســتانه برگزیت میتواند رشــته میان
کشورهای عضو را محکم تر کند.

پونه مجلسی
خبرنگار

در حملــه روز گذشــته طالبان به پایــگاه اطالعاتی افغانســتان در نزدیکی کابل،
دســتکم 43نفر کشــته شــدند تا روز به روز بر تعداد قربانیان حمالت این گروه
افزوده شــود .به گزارش پایگاه بیبیســی انگلیســی 54 ،نفر نیز طی این انفجار
زخمی شدهاند که به علت شدت درگیریها و تیراندازیهای مکرر بعد از انفجار،
انتظار میرود شمار کشتهشدگان بیشتر هم شود.
براســاس گزارشها ،نیروهای شــبهنظامی حامی دولت در این پایگاه مشــغول
آمــوزش دیــدن بودنــد .امــا این تنهــا حملــه طالبان بــه دولت افغانســتان طی
روزهای اخیر نیست .روز دوشنبه یکی از مقامهای وزارت دفاع دولت افغانستان
نیزاعالم کرد که در حمله بامداد همان روز مردان مســلح به یک پایگاه نظامی
در والیــت وردک  126مأمــور امنیتــی جان خود را از دســت دادند .تحرکات اخیر
طالبان در مناطقی از افغانســتان ،باعث شــده بســیاری از شــهروندان این کشور
ط گرا بخشی از بدنه آن شود.
نگران این باشند که در توافق با دولت ،این گروه افرا 
ایــن حمالت در حالی اســت که مذاکرات صلح با افغانســتان بــه جریان افتاده،
بــا ایــن حال زنــان افغانســتان نگران هســتند آزادیهایــی که ذره ذره به دســت
آوردهاند ،از دستشــان برود .اما طالبان مســتقیم یا تلویحی اشــارههایی کرده که
نشان میدهد دستکم بخشی از آنها دست از عقاید افراطی برداشتهاند و خود
را به رعایت حداقلی حقوق زنان ملزم میدانند.
بــه گــزارش رویتــرز ،یکــی از خدمتــکاران روال غنــی ،همســر رئیسجمهــوری
افغانســتان ،میگوید بانوی اول تحقیقی را آغاز کرده اســت که روی زنان در 34
استان مطالعه میکند تا صدای آنها را درباره روند صلح به گوش همه برساند.
در گزارشــی که منتشــر شــده ،نظرات زنان مختلفی منعکس شــده اســت .او به
شــرط محفوظ ماندن نامش میگوید« :جنگ را مردان شــروع کردهاند و مردان
هم باید به آن پایان بدهند .اما مسأله این است که این زنان و کودکان هستند که
بیشــتر از آنها از مصائب جنگ عذاب میکشــند و حق دارند که خواهان صلح و
آشــتی باشــند ».بیش از دو دهه اســت که میان دو طرف در افغانستان جنگ در
جریان اســت .سال گذشته ســازمان ملل هشــدار داد که حمالت هوایی امریکا و
نیروهای افغان بیشــتر شده اســت و همین آمار تلفات در میان زنان و کودکان را
افزایش داده است .در حالی که تالشها برای ایجاد صلح میان طالبان و دولت
افغانستان در جریان است ،حمله روز گذشته میتواند باعث ایجاد خللی در این
میان شــود .محباهلل شــریفزای ،ســخنگوی والی وردک روز گذشته درباره این
حمله تروریســتی گفت« :انفجار یک خودروی بمبگذاری شــده باعث شد دهها
مأمور امنیتی کشته شوند .دو جنگجوی مسلح طالبان سعی داشتند وارد پایگاه
شــوند اما با اقدام بموقع سربازان ارتش و با تیراندازی از پای درآمدند» .طالبان
طی ماههای گذشته با وجود شرکت در مذاکرات صلح با قدرتهای بینالمللی
و منطقــهای ،حمــات مرگبار خــود به ســاختمانهای نظامــی و اداری دولتی را
شدت بخشیده است.
اگرچــه پــس از گذشــت ســالها از افــول طالبــان ،زنــان هنــوز نتوانســتهاند بــه
خواســتههای خود برســند و با آمــار ازدواجهــای اجباری ،خشــونتهای خانگی
و مــرگ هنگام زایمان میتوان وضعیت زنان را در این کشــور به آســانی حدس
زد ،اما بازگشــت دوبــاره طالبان به قدرت بدون آنکه تضمیــن قابل قبولی برای
به رســمیت شــناختن حقوق زنان بدهد ،میتواند نگرانی مدافعان حقوق زنان
را صدچندان کند.

