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رویارویي جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد

 انسداد گلوگاه راهبردی «الچین»
 با گذشت یک ماه از مسدودماندن گلوگاه راهبردی الچین در منطقه قره باغ کوهستانی، 
ارتباط بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی ساکن این منطقه با دنیای بیرون به کلی قطع شده و نگرانی 
از وضعیت ساکنان این منطقه روز به روز افرایش می یابد. پس از انتقادهای شدید ارمنستان 
از بی عملی نظامیان ناظر روسیه برای حل این بحران، این مسکو بود که در یکی از جدیدترین 
اظهارنظرها، ارمنستان را مسئول شکست مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان بر سر این 
منطقه خواند و به نحوی وضعیت فعلی را متأثر از سیاســت های ایروان دانســت. قره باغ 
پیش و پس ازجنگ دو کشور همسایه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در سطح بین المللی 
به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته می شد و می شود؛ اما ساکنان آن 
عمدتا ارمنی تبار هستند. در این میان سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ارمنستان را به گروکشی 
در مذاکــرات صلح متهم کرده و از ایروان خواســت به میز مذاکره بازگردد. باکو نیز تاکنون 

سعی کرده است به نوعی در این مسئله از خود سلب مسئولیت کند.
مجازات   ساکنان   قره باغ

در آخرین تحوالت در این منطقه از قفقاز گروهی از شــهروندان آذربایجانی که خود را 

«فعاالن محیط زیست» می نامند، از ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، کریدور الچین تنها مسیر بین ارمنستان 
و قره باغ را مســدود کردند. هم زمان، آرمن سارگســیان، رئیس جمهوری ارمنستان، با انشار 
مقاله ای در نشــریه «تایم» از ارســال قطره چکانی غذا و دارو به این منطقه به شدت انتقاد 
کرد. او می گوید باید «روزانه ۴۰۰ تن مواد غذایی و پزشــکی» از این مسیر جابه جا می شد. او 
می نویسد: «بیمارستان ها عمل های جراحی را به حالت تعلیق درآورده اند. بچه ها با کمبود 
مواد غذایی روبه رو هســتند و کمبود شدید سوخت در شــرایط دمای زیر صفر، خانواده ها 
را مجبور به ســوزاندن ضایعات کرده اســت». سارگســیان در مقاله خود مدعی می شود 
کــه پدید آمــدن این وضعیت تنها از آن نظر اســت که ارمنی ها در نهایــت مجبور به ترک 
خانه های خود شوند. او معتقد است «در قرن بیست و یکم هم ارمنی ها در معرض مجازات 

دسته جمعی قرار گرفته اند تا از خانه خود بیرون رانده شوند».
مقامات ارمنستان، کشور جمهوری آذربایجان را مسئول این محاصره می دانند. جمعی از 
دیپلمات های غربی - از  جمله دیپلمات ها و سناتورهای آمریکایی - از جمهوری آذربایجان 
خواسته اند تا به بســتن کریدور الچین پایان دهد. جمهوری آذربایجان با رد هرگونه ارتباط 

خود با افرادی که این کریدور را مسدود کرده اند، گفته است که عده ای فعال زیست محیطی 
به طور خودجوش دســت به این عمل زده اند. در همین راستا ســناتورهای دموکرات روز 
گذشته با ارسال نامه ای به وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اقدام عملی در امدادرسانی به 
مردم این منطقه شدند. باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و جک رید، رئیس کمیته 
نیروهای مسلح سنا، از دولت بایدن خواستند تا کمک های اضطراری به قره باغ که ارمنی ها 
آن را آرتســاخ می نامند، ارســال کند و برای رفع محاصره آن منطقه به باکو فشــار بیاورد. 
آنها از وزیر امور خارجه آمریکا می خواهند تا با همکاری با شرکای اروپایی خود اقدامی در 
پایان دادن به این محاصره انجام دهد. در این نامه آمده است که «ایاالت متحده نمی تواند 
در حالی که رژیم علی اف بی رحمانه جان شــهروندان قره باغ را تهدید می کند، کنار بایستد و 
باید آذربایجان را به دلیل مسدودکردن دسترسی غیرنظامیان به غذا و مایحتاج اولیه مورد 
بازخواست قرار داد». به نوشته یورونیوز و به اعتقاد برخی از تحلیلگران، انتساب نام «فعاالن 
محیط زیست» به افرادی که در مسدود کردن کریدور الچین نقش دارند، به باکو این امکان را 

داده است تا بتواند انسداد این گلوگاه را به نوعی توجیه کند.

تاکتیک   محاصره
مــردم منطقه قره باغ بــا درگیری غریبه نیســتند؛ چه در اواخر حکومت شــوروی 
در اوایــل دهه ۱۹۹۰ و چه جنگ شــش هفته ای ســال ۲۰۲۰ که در نهایت باعث شــد 
جمهوری آذربایجان بتواند کنترل کامل این منطقه را به دســت بگیرد. این سرزمین به 
دلیــل میراث ارمنی چند صد ســاله اش برای ارامنه به نوعی بخشــی از غرور ملی آنها 
محســوب می شــود؛ اما از سوی دیگر همیشه بخشــی از آذربایجان چه در دوره اتحاد 
جماهیر شــوروی و پس از آن نیز جزء خاک جمهوری مستقل آذربایجان بوده است. به 
گفته تحلیلگران، ادامه محاصره منطقه قره باغ و بی عملی روســیه می تواند مســتقیم 
با بحران اوکراین مرتبط باشــد. مذاکرات یک سال گذشــته بر سر حل وفصل دائمی در 
قره باغ در دو مســیر مختلف پی گرفته شــده اســت: یکی از سوی کشــورهای غربی و 
دیگری از طرف روســیه. نخست وزیر ارمنســتان در آخرین روزهای سال ۲۰۲۲ نیروهای 
حافظ  صلح روســیه را به «بی عملی» در منطقه موســوم به قره باغ متهم کرده بود و 

مأموریت آنها را زیر سؤال برد.
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در حاشیه مواضع غیراصولی جواد الریجانی
در پــی این اتفاقات غم انگیز و پرهزینه، اگرچه گروهی از مســئوالن ارشــد 
اســتان سیستان وبلوچستان از جمله استاندار برکنار شــدند؛ اما تاکنون خبری 
از مجازات مقصران و مســببان این رویدادها منتشر نشــده است. در این میانه 
اعزام آقای علی اکبری می توانســت به حل مســئله و شــکاف پیش آمده یاری 
برســاند که برخی حواشی مانع از حل وفصل نهایی موضوع شد. از سوی دیگر 
مولوی عبدالحمید هم با توجه به شــکاف به وجودآمده و اتفاقات ناگواری که 
روی داده، تحت فشــار افکار عمومی آن دســته از ناراضیانی قرار داشــت که 
منتظر اقدامات بیشــتر و اساســی تری بودند و از دیگر سو منطق سیاست ورزی 
ایجاب می کرد از فرصت های موجود بیشتر استفاده کند و برخی اتفاقات مثبت 
روی داده را نیز در محاســبات خود مورد توجه قرار دهد تا از این طریق امکان 
مفاهمه و چانه زنی بیشــتری پیدا شود. شــوربختانه این امر هم چندان جدی 

مورد توجه قرار نگرفت.
۴- ســخنان جواد الریجانی در این شرایط نشــان هر چیزی را در خود دارد، 
به جز منطق عقالیی حکمرانی. گویی باید شکرگزار بود که امثال جواد الریجانی 
در مصدر کار نیستند؛ وگرنه مشخص نبود با این رویکرد چه برای امنیت ملی و 
انســجام ملی حاصل می شد؟ در شرایط کنونی آورده سخنان و مواضع کسانی 
ماننــد جواد الریجانی برای کاســتن از التهاب و رنج های هم وطنان چیســت؟ 
هزینه ضد امنیتی و شکاف ساز سخنان امثال او را چه کسانی پرداخت می کنند؟ 
آیا چنین مواضع نســنجیده و تحریک کننده ای مستوجب تعقیب قانونی است؟ 
مشــخص نیســت انگیزه جواد الریجانــی از این موضع گیری چیســت؛ اما هر 
انگیزه ای موجب بیان این مواضع مخاطره انگیز شده، به نظر می رسد نشانی از 

در نظرگرفتن قانون و امنیت ملی و انسجام ملی در آن نیست.

امنیت ملی  و  واقع گرایی
...یــا به عبارتی، فراموش کرده اند که نظم اجتماعی در قالب انواع نهادهای 
اجتماعی و حاکمیتی مســئول بی قید و شــرط مدیریت تهیــه و تأمین نیازهای 
ابتدایی شهروندان اســت. نیازی نیست «دکتر، مهندس یا متخصص متافزیک» 
باشــیم تا متوجه شــویم تنها دلیل ناتوانی شــهروندان به منظور تهیه و تأمین 
غذا، مســکن، بهداشــت و درمان، آمــوزش و... ناکارآمدی در مدیریت اســت. 
ظاهرا برخی از سیاســت ورزان درک کاربــردی و عینی از مفهوم امنیت (ملی و 
اجتماعی) ندارند. شــاید به همین دلیل برخی سوداگران سیاسی توانایی درک 
و تفکیــک امنیت ملی و اجتماعی با امنیت فــردی و جناحی را ندارند. به باور 
نگارنده، فقدان فهم چیســتی و چرایی امنیت (ملی و اجتماعی) ریشه بسیاری 
از چالش های اجتماعی و ملی است. به منظور تبیین کاربردی چیستی و چرایی 
مفهــوم امنیت، در این موجز نکاتی کلی ارائه می شــود. امنیت برگرفته از واژه 
یا فعل امن بودن اســت. اینکه، امن بودن معطوف به کیفیت یا حالت یک چیز، 
موضوع یا شــرایط خاص اســت. به این  معنی که آن چیز، موضع، شرایط یا امر 
از جانب هیــچ عاملی در معرض تهدید قرار نگیرد یا نباشــد؛ بنابراین می توان 
شــرایطی را که در آن واژه امنیت اســتفاده می شــود (حداقل) متشــکل از دو 
عنصــر تلقی کرد؛ یک عنصر (امر، موضوع یا شــرایط) توســط یک عنصر دیگر 
(ابزار، نهاد اجتماعی، امنیتی، سیاسی و...) محافطت می شود. اگر تعریف کلی 
و مختصر فــوق را به امور اجتماعی و انســانی اطالق کنیم، آنــگاه می توانیم 
بگوییم وظیفه نهادها و کارگزاران اجتماعی حفاظت از انسان ها، نهادها و انواع 
فعالیت های اجتماعی است؛ برای مثال، وظیفه دولت حفاظت از شهروندان در 
قبال انواع تهدیدهای داخلی و خارجی اســت. اما حفاظت از انسان ها، نهادها 
و فعالیت های انســانی و اجتماعی به چه معنی اســت؟ مثال در شــرایطی که 

شــهروندان از داشتن مسکن، شغل، آموزش، غذای مناسب، بهداشت و درمان، 
نشــاط، امید به آینده و... احســاس آرامش می کنند، این به این معنی است که 
نهادهــای متولی به خوبی توانســته اند انواع تهدیدهــای داخلی و خارجی را 
کنترل یا خنثی کنند. اما در بحث آرامش شــهروندان که منوط به انجام وظیفه 
صحیح نهادهای سیاســی و امنیتی است، عامل یا عنصر بسیار کاربردی و مهم 
دیگــری وجود دارد. اینکــه مدیریت کالن بایــد بتواند آن چنان امــور گوناگون 
انســانی و اجتماعی را مدیریت، برنامه ریزی و اجرا کند که شهروندان بتوانند از 
طریــق تالش و کارکردن معقول؛ نیازها، خواســته ها، تمایالت و اهداف خود را 
محقق کنند. اما در شــرایطی که شــهروندان با وجود تالش فراوان، تحصیالت 
عالی، تخصص های گوناگون و... نتوانند ابتدایی ترین نیازها، اهداف، خواســته ها 
و تمایالت خود را محقق کنند، دســتگاه های مســئول از چــه چیز می خواهند 
محافظــت کنند؟ بــه عبارتی، وظیفه نهادها و به ویژه دولت در قبال شــهروند 
یا شهروندانی که به شــغل، مسکن، غذا، لباس، آموزش، بهداشت و درمان و... 
دسترســی مطلوب ندارند که ابتدایی ترین ملزومات انسانی هستند، چیست؟ آیا 
غیرمنطقی اســت اگر بگوییم شهروندانی که فاقد ابتدایی ترین ملزومات زندگی 
هستند، پیوســته در معرض ترس، نگرانی، دلهره، خشــم، احساس ناامنی و... 
هســتند؟ آیا منطقی و امکان پذیر است که از توده های فقیر (مستضعف) انتظار 
اطاعت از قوانین اجتماعی را داشــته باشیم؟ضروری است تا پرسش شود چرا 
شهروندان به خیابان ها آمدند؟ پاسخ: برای اینکه می خواستند با مسئوالن حرف 
بزنند. آیا خیابان مکان مناسبی برای صحبت با مسئوالن است؟ خیر. اما واقعیت 
این اســت که کانال های ارتباطی میان شــهروندانی که دچار انواع دشواری ها 
هستند با مســئوالن باز نیست . شهروندانی که به خیابان ها آمدند، پیرامون چه 
موضوعاتی می خواســتند با مسئوالن صحبت کنند؟ شــهروندان می خواستند 
و می خواهند به دولتمردان بگویند که آنها زیر بار فشــار اقتصادی، معیشــتی، 

بی کاری، افســردگی، اضطــراب، ناامیــدی، بی عدالتی، تبعیض، فســاد اداری، 
بی اخالقی سیاســی، بهداشــت و آموزش ناکارآمد و... خم شده اند. شهروندان 
می خواســتند به دولتمردان بگویند ما شما را در جایگاهی که هستید، گذاشتیم. 
می خواستند بگویند نباید جز اهداف جمعی (ملی) هدف دیگری داشته باشید. 
شــهروندانی که به خیابان ها آمدند می خواستند و می خواهند بگویند در عصر 
اطالعــات دیگر ممکن نخواهد بــود که بتوان با اندیشــه ها، راهکارها، طرح ها 
و راهبردهــای ناکارآمد و غیرکاربردی کشــور را اداره یا نیازها و خواســته های 
شــهروندان را محقق کرد. شهروندان گفتند و می گویند منافع جناحی باید تابع 
منافع جمعی و ملی باشــد. شهروندان گفتند و می گویند زیست شهروندان باید 
تنها دغدغه تمامی کارگزاران نظام باشــد. شهروندان می خواستند به مسئوالن 
بگویند ما دارای فهم هستیم و توان تشخیص و درک امور گوناگون را داریم. هر 
وطن دوســتی باید از ناآرامی های اخیر نگران و عمیقــا به فکر راهبردی عملی 
به منظور حل وفصل چالش های جدی اجتماعی باشد. کدام قانون می تواند یک 
انســان را از تالش برای بقا، محدود یا متوقــف کند. تالش برای بقا مقدم بر هر 
چیزی است. ذات قوانین اجتماعی برای صیانیت از حیات است.با درنظرگرفتن 
چالش هــای عینی، ملمــوس و انکارناپذیر، مانند وجود شــهروندانی که برای 
امرار معاش در ســطل زباله ها جست وجو می کنند، جوانان تحصیل کرده ای که 
به خاطر ناامیدی و فقدان چشم انداز روشن به امید آینده ای بهتر، مهاجرت کرده 
و می کنند، شهروندانی که به خاطر دشواری های اقتصادی اعضای بدن خود را 
می فروشــند و...، وظیفه اخالقی و انســانی نهادهای مختلف است تا مشخص 
کننــد از چه چیز حفاظت می کنند؟ یا تعریفی از مفهــوم و کارکرد امنیت ارائه 
کنند. از آنجایی که هدف و کارکرد امنیت «صیانت از زیســت انسان هاست»، در 
شــرایطی که حداقل حقوق هفت میلیون، هزینه زندگــی ۲۰ میلیون و دالر ۴۰ 

هزار تومان است، معنی و کارکرد امنیت چیست؟

تنهــا چنــد روز پــس از آغــاز بــه کار دوره جدیــد کنگره که 
جمهوری خواهــان در آن از اکثریــت برخــوردار هســتند، یکی از 
مهم ترین پرونده های سیاســت خارجی ایاالت متحده روی میز قرار 
گرفته اســت. کمیته روابط خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا به 
رهبری حزب جمهوری خواه، فهرستی از اسناد مهم درمورد خروج 
آمریــکا از افغانســتان را از وزارت خارجه این کشــور مطالبه کرده 
اســت. این اقدام کمیته روابط خارجــی مجلس نمایندگان آمریکا، 
آغاز رســمی تحقیقاتی است که قرار بود در اوایل سال ۲۰۲۳ برای 
روشن شدن حواشی «ناکامی دولت بایدن و خروج آشفته» آمریکا از 
افغانستان، صورت گیرد. سی ان ان گزارش داده که مایکل مک کال، 
نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس و رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس، بــه وزارت خارجه آمریکا تا ۲۶ ژانویه مهلت داده اســت 
تا تمام مدارک درخواست شــده را به کمیتــه تحویل دهد. مک کال 
در یک نامه ۱۰صفحه ای به وزارت خارجه آمریکا، درخواست کرده 
اســت که فهرستی از تمام جلسات بین ســازمانی مربوط به خروج 
آمریکا از افغانســتان و نیز جزئیات مالقات های افراد دولت بایدن با 
طالبان از ژانویــه ۲۰۲۱ تاکنون، در اختیار کمیته روابط خارجی قرار 
بگیرد، مسئله ای که نه تنها برای مجلس نمایندگان آمریکا که برای 
مردم و سیاســت مداران در افغانستان نیز مســئله  ای سؤال برانگیز 

است.
ایــن مقام جمهوری خواه، به وزارت خارجه آمریکا هشــدار داد 
کــه «در صورت رعایت نشــدن ضرب االجل، هیئــت رهبری وزارت 
احضاریــه دریافت خواهند کرد». مک کال در این نامه که به آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، فرســتاده شــد، نوشت: «ضروری 
اســت که وزارت امور خارجه به این درخواســت های دیرینه پاسخ 

کامل بدهد و کمیته تأخیر مــداوم را تحمل نخواهد کرد». او گفت 
در صورتی که وزارت خارجه به این درخواســت ها بی اعتنایی کند، 
کمیتــه در صورت لزوم، از مقام هایی که در اختیار دارد برای اجرای 
این درخواســت ها از جمله از طریق فرایندهای اجباری اســتفاده 
خواهد کرد. این نامه عالوه بر تحقیق و بررســی در برنامه ریزی های 
مربوط به خروج و روند خروج، به وضوح نشان می دهد که کمیته 
عالقه مند به بررســی اثرات پس از خروج اســت. سی ان ان نوشت 
پرسش های مطرح شده در این نامه، عبارت اند از: «نیت دولت از لغو 
یا برنامه ریزی مجدد برای کمک های خارجی در افغانستان چیست؟ 
و رابطه کنونی دولت ایاالت متحده با طالبان چیست؟» در این نامه، 
همچنین پرســش هایی درمورد وضعیت رســیدگی به پرونده های 

درخواست ویزای مهاجرت افغان ها به آمریکا مطرح شده است.
مک کال و همکاران جمهوری خواه او در کمیته روابط خارجی، 
سال گذشــته نیز حداقل سه درخواســت برای اطالعات مشابه به 
وزارتخانه ارســال کردند. اما در آن زمان، مــک کال در اقلیت بود و 
وزارت خارجه اطالعات درخواستی را ارائه نکرد. جمهوری خواهان 
عضو کمیته ســال گذشــته با وجود دسترسی نداشــتن به اسناد یا 
مصاحبه بــا مقام های وزارت امور خارجه، گزارشــی درباره خروج 
از ایــن کمیته ارائه کردند. اما اکنون کــه جمهوری خواهان اکثریت 
مجلــس نمایندگان را تشــکیل می دهند، قدرت بیشــتری دارند و 
می تواننــد از نظر قانونی دولت را ملزم کنند که اطالعات الزم را در 

اختیار آنها بگذارند.
بــا این حال، مایکل مــک کال اخیرا با آنتونی بلینکــن، وزیر امور 
خارجه، مالقات کرد. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این 
مالقات را دوســتانه توصیف کرد و در یک نشست خبری گفت: «این 

یک تعامل ســازنده با رئیس کمیته روابط خارجی بود، ما امیدواریم 
بیشتر از این اتفاق بیفتد» اما پرایس در این نشست، به پرسش خبرنگار 
درمورد اینکه آیا این اداره با درخواســت های اسناد مربوط به خروج 
از افغانســتان موافقت خواهد کرد یا خیر، پاسخ قاطع نداد. پرایس 
گفت که دولت بایدن به فایده و ضرورت وظایف کنگره معتقد است.  
خروج آمریکا از افغانستان که در آگوست ۲۰۲۱ همواره مورد انتقاد 
جمهوری خواهان آمریکا بوده اســت و آشفتگی ای که پس از آن به 
لحاظ سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشــری به وجود آمد، 
سبب شد افغانستان بعد از ۲۰ سال، دوباره با یک بحران بزرگ بشری 
مواجه شود. البته این تصمیم و پس از آن روابط آمریکا با طالبان در 
قطر و کابل و ارسال ماهانه و هفتگی پول نقد به کشور تحت کنترل 
طالبان، پرسش ها و انتقادهای زیادی را در داخل افغانستان و نیز در 

میان سیاست مداران آمریکایی ایجاد کرد.
هم زمان با ورود مجلس نماینــدگان آمریکا به موضوع خروج 
این کشــور از افغانســتان، ژنرال پت رایدر، دبیــر مطبوعاتی وزارت 
دفاع آمریکا در نشســت خبری حضور مداوم گروه های تروریســتی 
در افغانســتان را تأیید کرد و گفت که این موضوع «برای هیچ کسی 
تعجب آور نیست». او گفت که آمریکا از راه دور، وضعیت تروریسم 
در داخل افغانستان را کنترل می کند و از مسیرهای هوایی (ماهواره 
و عملیات های هواپیماهای بدون سرنشین)، توان مقابله با تروریسم 

در منطقه را دارد.
این ژنرال آمریکایی، درمورد ادعای دولت پاکستان درباره حضور 
و تقویت گروه های تروریستی در افغانستان گفت: «از مدت ها پیش 
همه می دانســتند که سازمان های تروریســتی در داخل افغانستان 
وجــود دارنــد و این موضوع جدیدی نیســت». او در مــورد روابط 

دفاعی با هند در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه گفت: «پنتاگون 
مشــتاقانه در پی ادامه تعامل با رهبری هند در زمینه های دفاعی و 

امنیتی است».
ایــن در حالی اســت که دولت هنــد پس از ظهــور طالبان در 
افغانســتان، همواره مدعی شده است که افغانستان و پاکستان هر 
دو در خاکشــان به گروه های تروریستی پناه می دهند. وزارت کشور 
هند، اخیرا گروه هایی مانند شاخه لشکر طیبه مستقر در پاکستان را 
در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. این وزارت همچنان 
مدعی شد اعجاز احمد آهنگر، با نام مستعار ابوعثمان الکشمیری، 
رهبر شاخه جامو و کشمیر داعش، در خاک افغانستان مستقر است 
و بــا گروه القاعده ارتباط نزدیــک دارد. وزارت داخله هند این رهبر 
داعش را نیز در فهرســت تروریســت ها قرار داد. در همین حال به 
نوشته ایندیپندنت، ارگان های امنیتی پاکستان نیز اخیرا به صراحت 
اعالم کردند که تحریک طالبان پاکســتان که اکنون به یک دردســر 

بزرگ برای امنیت این کشــور بدل شده اســت، از داخل افغانستان 
رهبری و تجهیز می شــود. شــورای امنیت ملی پاکستان اعالم کرد 
که پناهگاه های تروریســم در داخل و خارج از افغانســتان را بدون 

هیچ گونه مدارایی نابود می کند.
با این حــال، طالبان ادعاهای هر دو کشــور را درمورد پناه دادن 
به تروریســت ها در خاک افغانســتان رد می کند. ذبیح اهللا مجاهد، 
ســخنگوی طالبان، در پاســخ به ســخنان وزیر دفاع آمریکا درباره 
حضور تروریســم در افغانستان، در توییتر نوشــت که گروه داعش 
در افغانستان در زمان حضور آمریکایی ها در این کشور نیز فعالیت 
داشت، «اما اکنون فقط شاخه های کوچکی از آن باقی مانده اند». با 
این حال، گروه داعــش در آخرین مورد، حمله انتحاری پرتلفاتی را 
در کابل انجام داد. این حمله، در روزهای اخیر در مقابل در ورودی 
وزارت خارجه افغانستان رخ داد که باعث کشته شدن نزدیک به ۲۰ 

نفر از دیپلمات های دولت پیشین افغانستان شد.

ورود کمیته روابط خارجي مجلس نمایندگان آمریکا به عملیات خروج از افغانستان

پرونده افغانستان روي میز

ادامه از صفحه اول


