
در آستانه انتخابات صورت گرفت
دستگیری گسترده چهره های 
مخالف سیاسی در نیکاراگوئه

ســازمان دیده بان 
حقوق بشر به دنبال تداوم 
دســتگیری چهره های 
مخالــف سیاســی در 
نیکاراگوئه در آســتانه 

انتخابات هفتم نوامبر این کشــور، خواستار افزایش 
فشارها بر دانیل اورتگا، رئیس جمهور این کشور شد. 
به گزارش آسوشیتدپرس، سازمان دیده بان حقوق 
بشر روز گذشته )سه شنبه( قصد انتشار یک گزارش 
درباره  دستگیری حدودا ۲۰ چهره سیاسی مخالف 
شامل تجار برجسته، مقامهای سابق و رهبران سیاسی 
نیکاراگوئه در هفته  های اخیر که با انگیزه سیاســی 
صورت گرفته را دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس به 
نسخه ای از این گزارش دست یافته است. این سازمان 
از شورای امنیت سازمان ملل خواسته با به کار گیری 
بند ۹۹ منشور آن این مســاله را در این شورا مطرح 
ســاخته و آن را به عنوان یک بحران فزاینده همراه 
با سوءاستفاده های حقوق بشــری شدید که امکان 
تضعیف ثبات در منطقه را دارد، معرفی کند. اورتگا 
به دنبال چهارمین دور متوالی ریاســت جمهوری 
بوده و به صورت سیســتماتیک در حال پاک کردن 
مسیرش از رقبا و عوامل بالقوه ایجاد چالش با دست 
زدن به دستگیری ها به بهانه ارتکاب جرم علیه کشور 
است.این دولت تا کنون به میزان چشمگیری فضای 
عمومی را برای مانور مخالفان از طریق قوانین و ارعاب 
سرکوبگرانه کاهش داده است. دیده بان حقوق بشار 
عنوان کرده است: این دســتگیری های سطح باال و 
دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر علیه منتقدان به 
نظر می رسد بخشی از یک اســتراتژی کلی تر برای 
حذف رقابت سیاسی، فرونشاندن مخالفتها، و هموار 
کردن راه برای انتخاب شــدن دوبــاره دنیل اورتگا، 
رئیس جمهور نیکاراگوئه برای چهارمین دور متوالی 
است. اواخر روز دوشنبه پلیس نیکاراگوئه اعالم کرد 
ماریا فرناندو فلورس النزاس، بانوی اول ســابق این 
کشور و همسر آرنولدو آلمان، رئیس جمهور سابق 
را از بابت ارتکاب جرایم ضدکشوری تحت بازداشت 
خانگی قرار داده است. اشاره ای به محل حضور او نشده 
است. همچنین پلیس در بیانیه خود گفت، در جریان 
تحقیقات درباره اتهامات وی، او تحت نظر باقی خواهد 
ماند. روز دوشنبه همچنین کارلوس فرناندو چاموروی 
خبرنگار، پسر ویولتا باریوس دچامورو، رئیس جمهور 
اسبق نیکاراگوئه، از طریق توئیتر اعالم کرد که پلیس 
به خانه او یورش برده اســت. او خواســتار احترام به 
آسایش خواهر ناتنی خود و دیگر افراد همراه با او شد. 
او نوشت: آنها نخواهند توانست ژورنالیسم را خاموش 
سازند. ماه مه پلیس به دفاتر پایگاه خبری اینترنتی او به 
بنام کونفیدنسیال یورش برده بود. در دسامبر ۲۰۱۸ 
دولت نیکاراگوئه دفاتر قدیمی این رسانه را توقیف کرد. 

    
الجوالنی اطالعات شبه نظامیان 

خارجی را به غرب می فروشد
برخــی فعــاالن در 
ادلب فاش کردند، هیئت 
تحریــر الشــام )جبهة 
النصره ســابق( از چند 
هفته قبل به بهانه تدابیر 

امنیتی، بانــک اطالعاتی از تمامی شــبه نظامیان 
خارجی حاضر در مناطق را جمع آوری کرده و قصد 
دارد آن را به دســتگاه های اطالعاتی غرب بفروشد. 
به گزارش المیادین، ابو محمد الجوالنی، ســرکرده 
تروریســت های هیئت تحریرالشام )جبهة النصره 
سابق( که اخیرا رسوایی هایی از تشکیالت تروریستی 
تحت کنترلش از جمله شکنجه و قتل در زندان های 
این تشکیالت بر مال شده، این بار با رسوایی بزرگی 
در خصوص فروش اطالعات شبه نظامیان خارجی 
حاضر در مناطق تحت نفوذش به غرب برای هدف 
قرار دادن آنها با جنگنده های ائتالف مواجه است. در 
مستندی که اخیرا از الجوالنی همراه با مارک اسمیت، 
خبرنگار آمریکایی منتشر شده، تالش او برای خوب 
جلوه دادن چهره تشکیالت متبوعش به غرب و تاکید 
دائم او بر اینکه این تشکیالت خطری برای غرب ایجاد 
نمی کند، کامال هویدا بود. جیمز جفری، نماینده سابق 
آمریکا در سوریه نیز در این مستند بر همین مطلب 
تاکید کرده و گفت: کانال های غیر مستقیمی که از 
طریق نهادهای غیردولتی و یا اهالی رسانه با الجوالنی 
وجود دارند، این پیام را انتقال می دهند که الجوالنی 

می خواهد دوست و نه تروریست باشد.
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فرشاد گلزاری

از زمان اعالم خبر خروج نیروهای 
آمریکا و ناتو از افغانستان که قرار است 
تا ۱۱ سپتامبر ســال جاری میالدی 
عملیاتی شود، اتفاق ها بسیار زیادی در 
عرصه سیاسی و به خصوص میدانی این 
کشور رخ داده است که تاکنون بی سابقه 
بوده است. اینکه از عبارت »بی سابقه« 
استفاده می کنیم به این دلیل است که 
گزارش های منتشر شده نشان می دهد 
که پیشروی طالبان در سراسر افغانستان 
به حدی سریع است که اغلب والیات این 
کشور سقوط کرده اند و یا در حال سقوط 
هستند. در این راستا یافته های نشریه 
آمریکایی »النگ وار ژورنال« نشــان 
می دهد که برای نخستین بار در دو دهه 
گذشته مناطق تحت کنترل طالبان از 
مناطق تحت کنترل دولت افغانستان 
بیشتر شده است. این گزارش در حالی 

منتشر می شود که ســقوط سریالی 
مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد 
و برخی مناطق این کشــور نیز بدون 
درگیری به این گروه واگذار شده اند که 
نشــان دهنده هراس عمومی و تزریق 
یأس و ناامیدی در میان مردم در مورد 
ضعف دولت برای مقابله با طالبان است. 
این نشریه آمریکایی در گزارش اخیر 
خود اعالم کرده که در حال حاضر تنها 
۹۲ شهرستان یا ۲۳ درصد از مجموع 
شهرستان های افغانستان تحت کنترل 
دولت مرکــزی کابل قــرار دارند. این 
درحالی اســت که ۱۰۷ شهرستان یا 
۲۷ درصد از مجموع شهرســتان های 
افغانستان تحت کنترل طالبان است و 
۱۹۹ شهرستان دیگر یا ۵۰ درصد از آنها 
نیز همچنان صحنه درگیری طالبان 
و نیروهای دولتی اســت. بــه موازات 
این وضعیت طالبان دوشنبه در ادامه 
حمالت خود با تصرف ۶ شهرستان در 
استان های بلخ، قندوز و اورزگان با عبور 
از کمربند امنیتی شــهر مزارشریف، 

عکســی از دروازه ورودی این شهر در 
فضای مجازی منتشــر کرد که باعث 

نگرانی مردم این شهر شده است. 
به دنبال انتشار این تصویر، شماری 
از فرماندهان سابق جهادی، نمایندگان 
مجلس و مــردم خود را بــرای دفاع 
از مزار شــریف آماده کردنــد. این در 

حالیست که وزارت دفاع افغانستان در 
تازه ترین اطالعیه خود که روز گذشته 
)سه شنبه( منتشر شد، اعالم کرده که 
طالبان از حومه  شهر مزارشریف عقب 
رانده شــده اند. خبرگزاری طلوع هم 
اعالم کرده که عطامحمــد نور،  والی 
سابق والیت بلخ از حامیانش خواسته 
اســت برای جلوگیری از ورود طالبان 
به مزار شــریف و مقابله بــا نیروهای 
طالبان بسیج شوند و به همین دلیل 
گفته شــده که غیرنظامیان در حال 
بیرون کشیدن سالح های خود برای 
مقابله با طالبان هستند. در این میان 
عبــاس ابراهیــم زاده، نماینده مردم 
بلخ در مجلس نیز با تاکیــد بر اینکه 
»طالبان خیال ســقوط مزار شریف را 
به گور می برد« در صفحه فیســبوک 
خود نوشــت که برای بســیج مردم 
علیه طالبان وارد شــهر مزار شریف 
شــده اســت. فارغ از اهمیت سقوط 
مزارشریف، براســاس گزارش منابع 
امنیتی افغانستان، طالبان در هفته های 
اخیر، شهرستان های قلعه زال، دشت 
ارچــی در والیت قندوز، شــولگره و 
کشــنده در والیت بلخ، شهرســتان 
جلگه و دوشــی در والیت بغالن و ۵  
شهرســتان در والیت تخار را تصرف 
کردند. رئیس شورای والیتی تخار نیز 
اعالم کرد که پس از سقوط شهرستان 
بهارک، شهرستان های بنگی، چال، 
هزارســمچ، ینگی قلعه و نمک آب نیز 
به تصرف طالبان درآمده است. نکته ای 
که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد 
این است که از ماه ها پیش بسیاری از 
کارشناسان مسائل امنیتی در داخل 
و خارج از افغانستان نسبت به سقوط 
مناطق شمالی که همیشه از مناطق 
امن افغانستان به شمار میرفت، هشدار 
داده بودند اما سوال این است که چرا 
هیچکس در دولت افغانستان گوشش 

به این موضوع بدهکار نبود؟ 

عدم انسجام در کابل
پاسخ این سوال تا حدودی مشخص 
است و دلیل آن به بی ثبات سازی دولت 
افغانستان برمی گردد. قبل از آنکه توافق 
دوحه میان تیم آمریکا به رهبری زلمی 
خلیلزاد و طالبان بــه رهبری مالبرادر 
آخند امضا شــود، دولت ترامپ صرفاً 
برای آنکه این قرارداد را دولت و به امضا 
برساند، با اعمال فشــار بر کابل موجب 
آزادی هزاران نفر از عناصر زندانی طالبان 
شــد. همانموقع تمام دنیا اعالم کردند 
که ایــن اقدام به نوعــی مقدمه چینی 
بــرای نقشــه بزرگتر یعنی تســخیر 
افغانستان توسط طالبان است که البته 
هیچ خروجی دربرنداشــت و زندانیان 
طالبان به صفوف این جریان در والیات 
مختلف پیوستند. از سوی دیگر رقابت 
سیاسی میان شخصیت ها و جریان های 
سیاسی افغانستان به حدی زیاد است و 
سهم خواهی ها تا جایی افزایش پیدا کرده 
که اساساً بسیاری از سطوح عالی دولت 
افغانستان، از جمله نهادهای امنیتی و 
نظامی یا ناکارآمد است یا هیچ شخصی 

توان اداره آنرا ندارد. 
این دقیقاً همان ســناریوی آمریکا 
برای بی ثبات سازی سیاسی و ساختاری 
در افغانستان بود که حاال عماًل به ورطه 
اجرایی در آمده اســت. ایــن بی ثباتی 
سیاســی به حدی رســیده که رئیس 
جمهــوری افغانســتان در حکم های 
جداگانه ای بسم اهلل محمدی را به عنوان 
سرپرســت وزارت دفاع و عبدالســتار 
میرزکوال را به عنوان سرپرست وزارت 
کشور منصوب کرده تا آنها شاید بتوانند 
اوضاع را کنترل کننــد اما واقعیت این 
است که طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰ 
شهرستان و قرارگاه نیروهای امنیتی 
به تصرف طالبان درآمده انــد. در این 
راســتا منابع محلی در والیت هرات در 
غرب افغانستان به رسانه ها گفته اند که 
تمامی نیروهای امنیتی توسط بالگرد 
از تنها پاسگاه شهرســتان اوبه در این 
والیت به مرکز منتقل شــدند. موضوع 
بسیار مهمتر این است که در بسیاری 
از والیــات عماًل هیــچ درگیری میان 
نیروهای دولتی و طالبان رخ نمی دهد و 
شهرها بدون درگیری به تصرف طالبان 

درمی آید! بر اساس گزارش طلوع نیوز 
طی دو ماه گذشته حدود ۲۰ شهرستان 
و قرارگاه نیروهــای امنیتی به تصرف 
طالبان درآمده که در بســیاری موارد 
شهرستان ها و قرارگاه ها با میانجیگری 
متنفذان محلی به طالبان واگذار شده 
است. براســاس گزارش های منتشر 
شده از ســوی این خبرگزاری، تسلیم 
شــدن نیروهای امنیتی معموالً جزء 
وظایف »کمیته دعوت و ارشاد« طالبان 
اســت که پس از قطع راه ها و خطوط 
تدارکاتی با فرماندهان نظامی افغان یا 
خانواده های آن هــا تماس می گیرند و 
پیشــنهاد می دهند که زندگی آن ها را 
در ازای تســلیم کردن مواضع، سالح و 
مهمات می بخشند. شاید برای بسیاری 
از مخاطبان، موضوع تسلیم پاسگاه ها به 
طالبان باورنکردنی باشد اما واقعیت این 
است که طالبان طی یک دهه اخیر که 
کشور در دستان آمریکا و دولِت نیمه جان 
افغانستان بود، توانست با نفوذ بر حواشی 
والیات و روستاهای کمتر توسعه یافته، 
جای پای خود را برای این روزها محکم و 
محکمتر کند؛ امری که دالیلش چیزی 
جز فقر، عدم توســعه و همچنین فقر 
فرهنگی و آگاهی عمومی است. با نگاهی 
به مولفه هایی که بدان اشــاره شد، به 
خوبی می توان درک کرد که جهان صرفاً 
شاهد انجام چند عملیات نظامی از سوی 
طالبان نیست؛ بلکه ما شاهد »بازگشت 
امارت اسالمی« در افغانستان هستیم 
که تداعی کنند دوران قبل از سپتامبر 

۲۰۰۰ است. 

افزایش نگرانی ها از سقوط مزارشریف و تصرف گذرگاه تاجیکستان توسط طالبان؛

بازگشت امارت اسالمی! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

طالبان دیروز در ادامه 
حمالت خود با تصرف ۶ 

شهرستان در استان های 
بلخ، قندوز و اورزگان با 
عبور از کمربند امنیتی 

شهر مزارشریف، عکسی 
از دروازه ورودی این شهر 
در فضای مجازی منتشر 
کرد که به معنای سقوط 

قریب الوقوع مزارشریف 
است

تسلیم شدن نیروهای 
امنیتی افغانستان جزء 

وظایف »کمیته دعوت و 
ارشاد« طالبان است که 

پس از قطع راه ها و خطوط 
تدارکاتی با فرماندهان 

نظامی افغان یا خانواده های 
آن ها تماس می گیرند 

و پیشنهاد می دهند که 
زندگی آن ها را در ازای 
تسلیم کردن مواضع، 

سالح و مهمات می بخشند
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انصاراهلل یمن اعالم کرد دومین پهپاد آمریکایی را که احتمال می رود وابســته به ائتالف عربی باشــد حین پرواز 
در استان مأرب سرنگون کرده است. به گزارش اســپوتنیک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وفادار به 
انصاراهلل در توییتی نوشت، کمی قبل پدافند هوایی ارتش یمن موفق شد یک پهپاد جاسوسی آمریکا )اسکین ایگل( را 
در حالی که مشغول انجام عملیات جاسوسی در منطقه صرواح در غرب مارب بود با موشک های زمین به هوا سرنگون 
کند. این  دومین پهپاد از این نوع اســت که انصاراهلل طی دو روز خبر سرنگونی آن 
را اعالم می کند. یکشنبه نیز شــبکه تلویزیونی المسیره صحنه هایی را ار عملیات 
مشابه سرنگونی هواپیمای اسکن ایگل در همان منطقه صرواح، ملتهب ترین جبهه 
نبرد با دشمن پخش کرد. ۲۱ مارس، انصاراهلل اعالم کرد که از زمان آغاز عملیات 
ائتالف عربی در ۲۶ مارس ۲۰۱۵، ارتش یمن بیــش از ۴۵۴ هواپیمای ائتالف را 

سرنگون کند.

رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی در دیدار با مســئوالن آمریکایی تأکید کرد که به همکاری با این کشور 
برای مقابله با چالش ها در خاورمیانه ادامه می دهد. به گزارش المیادین، آویــو کوخاوی، در جریان دیدار با مقامات 
آمریکایی در واشنگتن، گفت: با هم برای مقابله با چالش های مشترک در خاورمیانه به همکاری ادامه می دهیم. ائتالف 
استراتژیک با آمریکا ستون مهمی برای امنیت اسرائیل است و همکاری میان ارتش ها قدرت و منافع متقابل را تقویت 
می کند. وی در این دیدارها درباره چالش های مشــترک میــان ارتش آمریکا و 
رژیم صهیونیستی از جمله ایران گفتگو تأکید کرد. وی گفت: باید برای ممانعت 
از دستیابی ایران به قدرت هسته ای هر کاری انجام دهیم. کوخاوی همچنین در 
نشســت با آمریکایی ها درباره افزایش قدرت حزب اهلل در چارچوب سامانه های 
موشکی هوشمند و چالش ها و تحوالت غزه گفتگو کرد. وی گزارشی از عملیات 

اخیر ارتش اسرائیلعلیه غزه اراده کرد.

کوخاوی: به همکاری با آمریکا در خاورمیانه ادامه می دهیمسرنگونی دومین پهپاد جاسوسی آمریکا توسط انصاراهلل ظرف ۲ روز

دیده بان حقوق بشر نسبت به طرح تشکیل نیروی 
امنیتی مشــترک از ارتش، پلیس، سرویس اطالعات 
و نیروهای واکنش سریع در ســودان که مأموریت آن 
»تضمین حاکمیت قانــون« و »مبارزه بــا تهدیدات 
امنیتی« در نواحی مختلف است، هشدار داد. به گزارش 
الحره، دیده بان حقوق بشــر ضمن هشــدار نسبت به 
طرح تشکیل نیروی امنیتی مشترک از ارتش، پلیس، 
سرویس اطالعات و نیروهای واکنش سریع، آن را مملو 
از »مشــکالت« خواند چرا که برخــی از گروه های آن 

»سوابق بد حقوقی« دارند. 
شــورای حاکمیتی انتقالی ســودان هفته گذشته 
تصمیمی مبنی بر تشــکیل نیروی مشترک از ارتش، 
پلیس، سرویس اطالعات و واکنش سریع برای فیصله 
بخشــیدن به هرج و مرج های امنیتــی در پایتخت و 
ایالت های ســودان به ویژه کردفان اتخــاذ کرد. این 
تصمیم همچنین شامل تعیین مأموریت ها و اختیارات 

این نیروهای مشــترک و همچنین بیــن این نیروها و 
طرف های شرکت کننده در آن است و نیروهای مشترک 
مستقر در پایتخت و ایالت ها به موجب این تصمیم فوراً 
فعالیت خود را آغاز می کنند و گزارش های فعالیت های 
آنها به کمیسیون ملی ارسال می شود. این تصمیم که 
در بحبوحه تنش های فزاینده در اکثر نقاط این کشور 
و بحران اقتصادی حاد اتخاذ شد، باعث نگرانی فعاالن 

حقوقی سودان شد.

وزیر امور خارجه آمریکا از روز گذشــته )سه شنبه( 
اقدام به ســفر به اروپا می کند تا در کنفرانسی درباره 
لیبی و همین طور نشســتهای مربوط بــه گروه ۲۰ و 
به اصطالح ائتالف مبارزه با گروه تروریســتی داعش 
و همینطــور یک بحــث چندجانبه درباره ســوریه و 
مجموعه ای از تعامالت دو جانبه شرکت کند. به گزارش 
اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در 
آلمان که نخستین بخش این سفرش است، در دومین 
کنفرانس برلین درباره لیبی شــرکت خواهد کرد. این 
اجالس به عنوان یک فرصت بــزرگ به منظور تقویت 
حمایت بین المللی از فرآیند جاری آشــتی، اصرار بر 
مساله خارج شدن سربازان خارجی و حمایت از تدارک 
برای برگــزاری انتخابات ملی در ماه دســامبر در نظر 

گرفته می شود. 
دیپلمات های آمریکایی می گویند، این کنفرانس 
همچنین ممکن اســت به نگرانی هــا دربارهاقدامات 

بی ثبات کننده گروه های شورشــی در کشور همسایه 
یعنی چاد که ادعای حمایت مقاطعه کاران خصوصی 
روس از آنها مطرح شــده، رســیدگی کنــد. بلینکن 
در ضمن حضــورش در برلین انتظار مــی رود با آنگال 
مرکل، صدر اعظم آلمــان و هایکو مــاس، وزیر امور 
خارجه این کشــور دیدار کند. دیپلماتهای آمریکایی 
 می گویند او در مورد تقابل با روسیه هم در این نشست 

صحبت می کند.

افزایش نگرانی از تشکیل گارد امنیتی مشترک ارتش و پلیس سودانسفر بلینکن به اروپا با هدف شرکت در نشست های لیبی، سوریه و گروه ۲۰

خبرخبر


