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پایهی مواجهه با صلح؛
اهداف شخصی
یـا منافع مـلی؟

فهرست  ۲۵۰نفری هیأت دولت افغانستان
برای اشتراک در نشست دوحه تعیین شد
صفحه ۲

امریکا ،درسهای جنگ ویتنام
و خروج از افغانستان

چرا «لویهجرگهی مشورتی»
در تضاد با قانون اساسی است؟

پس از کش و قوسهای طوالنی و
تنش میان حکومت و جناحهای سیاسی
داخلی در خصوص مواجهه با صلح
با طالبان ،اکنون فهرستی متشکل از
 250نفر به نمایندگی از حکومت و اکثر
جناحهای سیاسی و اصناف اجتماعی
نهایی شده است تا در مذاکره با طالبان
در دوحه که چند روز بعد برگزار میشود،
اشتراک کنند .این فهرست ،ماحصل
چندین هفته تنش ،اختالف نظر و رایزنی
میان حکومت و جناحهای سیاسی
داخلی است .چنین به نظر میرسد که
طالبان ،پس از چند ماه و پنج دور مذاکره
با دیپلماتهای ایاالت متحده ،اکنون یخ
و تابوی گفتوگو با نمایندگان حکومت
افغانستان را شکستهاند .اگرچه در
ظاهر ،جنبش طالبان با نشر اعالمیهای،
گفته بودند که هیچ کسی نمیتواند
به نمایندگی از حکومت افغانستان در
مذاکرات صلح دوحه اشتراک کند و هر
اشتراککنندهای که مناسبات و روابطی
با حکومت دارد ،صرفا به نمایندگی از
شخص خود نه الزاما به نمایندگی از
دستگاهی به نام حکومت افغانستان در
این گفتوگوها شرکت خواهد کرد.
صرف نظر از خوشبینی ناشی از
اعالم شدن فهرستی دو صد و پنجاه
نفری برای دیدار با نمایندگان طالبان در
قطر و دربرگیری حداکثری این فهرست
به عنوان مصداقی از یک اجماع سیاسی
حداکثری در خصوص مواجهه با طالبان،
اما کماکان ،روند صلح افغانستان با تزلزل
و تنشهایی به پیش برده میشود .در
این خصوص ،دو نکته قابل تذکر است...
صفحه ۲

نگاهی مقایسهای به اهداف و
شیوههای مذاکرات صلح حکومت افغانستان،
طالبان و ایاالت متحده امریکا

امیدواری برای پایاندادن به منازعهی افغانستان بسیاری از کارشناسان
سیاست خارجی ایاالت متحده را برانگیخته است تا بار دیگر به پایان خفتآور
جنگ دیگری که اکنون نیم قرن از آن گذشته ،فکر کنند...

فصل ششم قانون اساسی افغانستان به لویهجرگه اختصاص داده شده است.
این فصل دارای شش ماده است که به صورت مختصر ساختار ،حوزهی صالحیتها
و اصول اساسی طرز العمل داخلی آن را بیان میکند...

صلح افغانستان همانند جنگ آن الیههای مختلف و بازیگران متعددی دارد
و اطراف ذیدخل بهخاطر یک «سِ ت» از منافع و ارزشهای مشخص خود در
تعامالت جنگ و صلح اشتراک میکنند...
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آتشسوزی نوتردام؛ برجها و
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فهرست  ۲۵۰نفری هیأت دولت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه تعیین شد

یکـم :اعالم شـدن فهرسـتی
دو صـد و پنجـاه نفـری بـه
نمایندگـی از حکومـت و
جناحهـای سیاسـی و اصنـاف
اجتماعـی افغانسـتان بـرای
دیـدار بـا نماینـدگان طالبـان
در قطـر ،پـرده از یـک واقعیـت
دیگـر بـر مـیدارد .بنـا بـر
گزارشهـا ،تعـداد نماینـدگان
طالبـان کـه در ایـن دور دیـدار
در دوحـه شـرکت خواهنـد کـرد،
حداقـل  20و حداکثـر  25نفـر
اسـت .از هـر منظـری کـه نـگاه
کنیـم ،بـه موجـب آداب و رسـوم
دیپلماتیـک ،ایـن لشکرکشـی بـه
دوحـه و فرسـتادن  250نفر برای
دیـدار بـا حداکثـر  25نماینـدهی
طالبـان ،از وجهـه و اعتبـار
جایـگاه طـرف افغانـی طالبـان در
مذاکـرات میکاهـد .فـارغ از ایـن
کـه این فهرسـت طوالنـی ،اعتبار
طـرف افغانـی طالبـان در دیدار و
گفتوگـو را ضربـه میزنـد ،در
سـوی دیگـر ،نشـان میدهـد کـه
حکومـت و جناحهـای سیاسـی و
اصنـاف اجتماعـی افغانسـتان بـه
عنـوان طـرف افغانـی گفتوگو با
طالبـان ،سرشـار از بیاعتمـادی،
تشـتت و اختلاف نظـر درونـی
اسـت .دلیـل طوالنـی شـدن
فهرسـت بـه حـدود  250نفـر،
شکسـت طـرف افغانـی گفتوگـو
بـا طالبـان در انتخـاب و نهایـی
کـردن فهرسـت نمایندگانشـان
اسـت .نماینـدگان حکومـت و
جناحهـای سیاسـی افغانسـتان،
بیـش از آن کـه یـک هیئـت
و
متحـد
مذاکرهکننـدهی
یکدسـت باشـند ،یـک خیـل
بیاعتمـاد بـه همدیگـر ،لـرزان و
متفرقـی اسـت کـه نتوانسـتهاند
بـه تصویـب و ارسـال یـک هیئت
یکدسـت ،مختصـر و مؤجز دسـت
یابنـد.
دوم :اکنـون کـه حکومـت و
اکثـر جناحهـای سیاسـی داخلـی
موفـق شـدهاند کـه بـر سـر یـک
فهرسـت هرچنـد بلندبـاال بـرای
گفتوگـو بـا طالبـان در دوحـه
بـه توافـق برسـند ،حامـد کـرزی
رییـس جمهـور پیشـین ،سـاز
مخالفـت مینـوازد .آقـای کـرزی
نمیخواهـد بـه گفتوگویـی تـن
در دهـد کـه رهبـری آن اگـر نـه
بهتمـام کـه بـه صـورت غالـب
و نافـذ بـه دسـت حکومـت و در
واقـع رییـس جمهـور غنی باشـد.
واقـع ایـن اسـت کـه چهرههـای
سیاسـی ارشـد افغانسـتان نـگاه
و مواجهـهای معطـوف بـه منافـع
فـردی و تیمـی بـه مذاکـرات
صلـح افغانسـتان دارنـد و دلیـل
اصلـی اختالفنظرهـا و تنشهـا
تـا کنـون نیـز همیـن مـورد بوده
اسـت .هـر یـک از چهرههـای
ارشـد و گروههـای سیاسـی اصلی
درگیـر در امـور کالن کشـور،
در پـی آن اسـت کـه از رهگـذر
مذاکـرات صلـح مملکـت ،بـه
منافـع فـردی و حداکثـر منافـع
گروهـی دسـت یابنـد .مذاکـرات
صلـح فعلـی ،یکـی از فرصتهـای
بسـیار مهم و حسـاس افغانسـتان
بـرای تعیین نسـبت بـا چند دهه
منازعـه و خشـونت و احیانـا پایان
دادن بـه آن اسـت .رهبـران و
گروههـای اصلـی سیاسـی کشـور
امـا ،نمیتواننـد بخاطـر منافـع
کالن افغانسـتان ،در ایـن زمانهی
حسـاس و تعیینکننـده ،از منافع
فردیشـان بگذرنـد و تـن به یک
توافـق جمعـی و از خودگـذری
وطندوسـتانه بدهنـد.

اطالعات روز :ریاستجمهوری کشور دیروز (سهشنبه،
 ۲۷حمل) اعالم کرده است که فهرست  ۲۵۰نفری هیأت
دولت افغانستان برای گفتوگوهای صلح با طالبان در نشست
قطر تعیین شده است.
در فهرستی که از سوی ارگ ریاستجمهوری به نشر
رسیده ،نمایندگانی از احزاب سیاسی ،شخصیتهای سیاسی،
بزرگان جهادی ،خانوادههای قربانیان ،شورای عالی صلح،
علما ،شورای ملی ،جامعهی مدنی ،زنان ،جوانان ،خبرنگاران،
مقامهای حکومتی و بزرگان و متفذین قومی در آن حضور
دارند.
فهرست  ۲۵۰نفری هیأت دولت افغانستان برای
گفتوگو با طالبان در حالی به نشر رسیده که قرار است
نشست قطر تا سه روز دیگر در دوحه ،پایتخت این کشور
برگزار شود.
حکومت افغانستان پیشتر گفته بود که یک تیم فراگیر
و ملی را برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر با اشتراککنندگان
این نشست به دوحه میفرستد.
گروه طالبان نیز اعالم کرده بود که در این نشست قرار
نیست نمایندهی از طرف حکومت افغانستان حضور یابد.
این گروه همچنان گفته بود که این نشست برای مذاکره نه،
بلکه برای ارائهی موقف ،نظریات و پالیسی اشتراککنندگان
برگزار میشود.
از سویی هم این هیأت در حالی تعیین شده است که
نمایندگان گروه طالبان پیش ازاین از گفتوگوی رودررو و
مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان سر باز زده بودند.
باری هم نمایندگان حکومت افغانستان به ریاست عبدالسالم
رحیمی ،رییس دفتر رییسجمهوری اشرف غنی به امارات
متحدهی عربی رفته بودند اما بدون اینکه با نمایندگان
طالبان رودررو صحبت کنند ،به کابل برگشتند.
افراد شامل فهرست  250نفری که قرار است در نشست
قطر شرکت کنند قرار ذیل است:
عبدالشکور واقف حکیمی ،محیالدین مهدی،
عبدالحفیظ منصور ،خلیل هدف ،محمدمصدق فقیری ،باتور
دوستم ،مولوی عبداهلل قرلق ،محمدایوب عرفانی ،امیرمحمد
خاکسار ،حمیداهلل مرادی ،اسداهلل سعادتی ،عباس ابراهیم

اطالعـات روز :وزارت
همـکاری و توسـعهی آلمـان
( )BMZاعلام کـرده اسـت
کـه جمهـوری فدرالـی آلمـان
بـه ارزش نزدیـک بـه 14
میلیـارد افغانـی در افغانسـتان
میکنـد.
سـرمایهگذاری
در یـک اعالمیـهی ادارهی
«همـکاری آلمـان با افغانسـتان»
که دیـروز (سهشـنبه 27 ،حمل)
منتشـر شـده ،گفته شـده اسـت
کـه از مجمـوع  13.8میلیـارد
افغانـی سـرمایهگذاری جمهوری
فـدرال آلمـان در افغانسـتان،
حـدود  5.1میلیـارد افغانـی
آن کـه معـادل بـه  59میلیـون
یـورو میشـود در عرصههـای
حکومـتداری خـوب ،توسـعهی

زاده ،خداداد عرفانی ،اسداهلل یوسفی ،علیاکبر جمشیدی،
انورالحق احدی ،ستانه گل شیرزاد ،محمدصدیق پتمن،
سکندر قیام ،عبدالرحمان رحمانی ،عطاالرحمان سلیم ،مال
عزتاهلل عاطف ،شهال فرید ،صالح محمد سلجوقی ،گل مکی
صافی ،هادی احمد ،مولوی محمد نبی ایوبی ،صدیقاهلل
توحیدی ،غازی نواز تنی ،مولوی قهار حکیمی ،مولوی
کمالالدین حامد ،فضلالرحیم بصیرت ،عبدالمتین ادراک،
شفیعاهلل نورستانی ،عنایتاهلل شاداب ،فرید احمد یلداش،
مسعود عمری ،یونس نواندیش ،بهرالدین جوزجانی عرب،
قیس وکیلی ،عبدالهادی رفیعی ،حبیبه وهاج ،قربانعلی
فصیحی ،محمدطاهر رستمی ،سید غالم فاروق میرنی ،سید
محمدهاشم فوالد ،محمد عمر شیرزاد ،محمد جواد حسینی،
عبدالمقصود حسن زاده ،عبدالغنی کاظمی ،رجبعلی دانش،
زرقا یفتلی ،حمیرا ثاقب ،بخت محمد زدران ،عبدالسالم
رحیمی ،امراهلل صالح ،سید عبدالوحید قتالی ،عبدالمتین
بیگ ،یما یاری ،نصیراحمد درانی ،مجیبالرحمن کریمی،
نجیبآقا فهیم ،سید انور سادات ،گلآغا شیرزی ،عبدالحکیم
منیب ،جواد پیکار ،فاروق وردک ،حسینه صافی ،نرگس نهان،
ندیمه سحر ،مموزی زیور ،مرجان متین ،حسنا جلیل ،تیمور
شاران ،عامله ،مقدسه یورش ،نبیله مصلح ،مولوی قاسم
حلیمی ،شعیب رحیم ،عبدالغفور لیوال ،ضیاالحق امرخیل،
ادریس استانکزی ،عبدالجبار نعیمی ،عبداللطیف ابراهیمی،
شمیمخان کتوازی ،محمدیعقوب حیدری ،ثریا دلیل ،حبیبه
سرابی ،غزال حارث ،عطااهلل لودین ،انارکلی هنریار ،ضیاالحق
فضلی ،احمدسنگر امینزاده ،شکریه جاللزی ،مریم سما،
رنگینه کارگر ،ریحانه آزاد ،وژمه صافی ،فریده حمیدی بلوچ،
نیلوفر ابراهیمی ،کمالناصر اصولی ،جاوید احمد ،صمیماهلل
عارف ،اورزال اشرف ،عطااهلل نصیب ،منیره یوسفزاده،
همایون همایون ،محمد ولی علیزی ،عبدالرحمن هوتک،
غالم فاروق مجروح ،مولوی خدایداد ،عبدالخالق باالکرزی،
ذبیح اهلل الماس ،فیضمحمد عثمانی ،مولوی جوره طاهری،
غالم بهاوالدین جیالنی ،احمدشاه ترهکی ،سید خلیلاهلل
انوری ،محمد داود گلزار ،سید احمدشکیب منتظری ،سید
اکرامالدین معصومی ،عزیز رفیعی ،ودود پدرام ،محمدامین
احمدی ،رسول طالب ،زهرا یگانه ،مولوی عبدالحق ،فتحاهلل

قیصاری ،عزیزه جلیس ،محمداقبال صافی ،حیاتاهلل
سمنگانی ،محمد یاسین ،گیتا سعید ،گیتا لیوال ،آمینه
افضلی ،لطفاهلل نجفی زاده ،عبداهلل خنجانی ،شریف حسنیار،
نجیبه ایوبی ،دانش کروخیل ،فضلکریم فضل ،محمدصادق
مدبر ،علی کاظمی ،ابولحسن یاسر ،احمدحسین سنگر
دوست ،کریمه حامد فاریابی ،نیالب مبارز ،انیس اخگر ،صفیه
الهام ،نازدانه پکتیاوال ،موسی خان ،بشیر ،جمالالدین بدر،
محمدعمر کندز ،محمدعمر درمن ،تاج محمد ،کلکانی ،موالنا
بلیغ ،موالنا قیامالدین کشاف ،عبدالخالق فراهی ،عبدالهادی
ارغندیوال ،انجینیر محمد خان ،موحد نورستانی ،فروزان،
شکریه سربلند ،محمدیونس قانونی ،عطامحمد نور ،اسمعیل
خان ،نجیباهلل مجددی ،منصور نادری ،غیرت بهیر ،وحیداهلل
سباوون ،حکمتخلیل کرزی ،عمر زاخیلوال ،عبدالسالم
ضعیف ،قطبالدین هالل ،وحیداهلل شهرانی ،عبدالسالم عابد،
حاجی نادر ،حنیف اتمر ،شیرمحمد اخندزاده ،محمد محقق،
حاجی دین محمد ،عبدالکریم خرم ،شهزاده مسعود ،پاچا
خان زدران ،احمد مشاهد ،رنگین دادفر اسپنتا ،زلمی رسول،
داوودعلی نجفی ،مولوی قلمالدین ،گلالرحمان قاضی،
محمدزمان مزمل ،سیدحامد گیالنی ،محمد ناطقی ،کلیماهلل
نقیبی ،نور اکبری ،شاکر کارگر ،محمدزمان اطرافی ،جمعهخان
همدرد ،همایون جریر ،دینمحمد مبارز راشدی ،عبدالکریم
براهوی ،محمدعارف نوروزی ،علمخان آزادی ،عبدالباقی
ملکزاده ،محمدعاصم ،فضل کریم ایماق ،اخترمحمد ابراهیم
خیل ،مولوی اسداهلل جمالی ،محمدنعیم کوچی ،امین کریم،
عبدالستار خواصی ،نذیر خروتی ،حمیداهلل توخی ،صالح
محمد ریگستانی ،محمدیوسف اعتبار ،جاوید کوهستانی،
محمد آصف رحیمی ،حجتاهلل خیرتمند ،شاهی مردان قل،
شایستهباز ،محمد صادق ،عبدالستار درزابی ،سیدنعمت اهلل
مصعب ،عبدالمالک همور ،محمد اشرف رسولی ،عبدالستار
مراد ،فوزیه کوفی ،معصومه خاوری ،بصیره سلطانی ،شیرین
محسنی ،فریده صدیقی ،فوزیه نصرتیار ،شکریه پیکان،
صالحه کوهی ،مسعوده یاری ،سیما سمر ،ماریه اکرمی،
جمیله حمیدی ،فرخنده زهرا نادری ،اماناهلل گذر ،جیالنی
پوپل ،بهاءالدین بها ،بالل سروری ،خوشحال روهی ،ارشاد
احمدی ،اقبال خیبر و مدار علی کریمی بامیانی.

آلمان  ۱۳.۸میلیارد افغانی در افغانستان سرمایهگذاری میکند

پایـدار اقتصـادی و نیز توسـعهی
شـهری و زیربنـای شـهرداریها
در افغانسـتان اسـتفاده خواهـد
شد .
در اعالمیـه همچنـان
گفتـه شـده اسـت کـه مبلـغ
 8.7میلیـارد افغانـی دیگـر آن
کـه معـادل صـد میلیـون یـورو
میشـود ،بـه صنـدوق وجهـی
بازسـازی افغانسـتان اختصـاص
داده میشـود .همچنـان گفتـه
شـده اسـت کـه از مجمـوع 8.7
میلیـارد افغانـی ،مبلـغ 5.2
میلیـارد افغانـی آن کـه معـادل
 60میلیـون یـورو میشـود،
مشـروط بـر تطبیـق اصالحاتـی
خواهـد بـود کـه مشـترکا در
چارچـوب پاسـخگویی متقابـل

جنـوا روی آن موافقـه صـورت
گرفتـه اسـت.
ادارهی «همـکاری آلمـان
بـا افغانسـتان» همچنـان گفتـه
اسـت کـه  3.5میلیـارد افغانـی
آن کـه معـادل  40میلیـون
یـورو میشـود در سـکتور انـرژی
سـرمایهگذاری خواهـد شـد .این
سـرمایهگذاری مشـروط به انجام
رهنمودهـای فعالیـت و حفـظ و
مراقبـت پروژههـای جـاری و
آینـدهی پلان شـده بـه منظـور
پایـداری ایـن پروژههـا انجـام
میشـود.
در اعالمیـهی ایـن اداره
آمـده اسـت کـه آلمـان در بـدل
ایـن مقـدار سـرمایهگذاری از
حکومـت افغانسـتان انتظـار دارد

که تحـت چارچـوب پاسـخگویی
متقابـل جنـوا ،بـه تعهـدات خود
مبنـی بـر انجـام اصالحـات در
زمینـهی مبـارزه با فسـاد اداری،
جلوگیـری از خشـونت علیـه
زنان ،رشـد حقـوق و فرصتهای
مسـاوی برای زنـان و نیـز تأمین
شـفافیت در اسـتخراج معـادن و
سـکتور اسـتخراج عمـل کنـد.
در اعالمیـه تأکیـد شـده
اسـت کـه آلمـان بـه همـکاری
اش بـا افغانسـتان در راسـتای
انکشـاف پایـدار ،صلـح و ثبـات
در افغانسـتان ادامـه میدهـد.
بـه نقـل از اعالمیـه ،هیننـگ
پالتـی ،رییـس بخش افغانسـتان
و پاکسـتان در وزارت همـکاری
اقتصـادی و توسـعهی آلمـان

گفتـه اسـت« :آلمـان بـه عنـوان
یـک شـریک مطمییـن درازمدت
بـرای توسـعهی افغانسـتان و
مـردم ایـن کشـور باقـی میماند،
همانطـوری کـه مـا در گذشـته
نیـز چنیـن بودهایـم».
هیننـگ پالتـی تأکیـد کرده
اسـت که آلمان بـه حمایتاش از
انکشـاف در افغانسـتان بـا تمویل
 ۴۳۰میلیـون یـورو در سـال تـا
 ۲۰۲۰میلادی ادامـه میدهـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه
حکومـت آلمـان از سـال 2001
میلادی بـه ایـن سـو بهطـور
مجموعـی  345میلیـارد افغانـی
معـادل به  4.06میلیـارد یورو در
افغانسـتان سـرمایهگذاری کـرده
اسـت.

نامزدان برندهی انتخابات پارلمانی خواهان افتتاح فوری پارلمان شدند

اطالعـات روز :شـماری از نامـزدان
برنـده در نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی
کشـور دیـروز (سهشـنبه ۲۷ ،حمـل) در
کابـل بـا تأکیـد بـر اعلام نتایـج پارلمانـی
والیـات باقیمانـده از دولـت خواسـتند که
پارلمـان جدیـد را در سـریعترین زمـان
ممکـن افتتـاح کنـد.
در قطعنامـهای کـه از سـوی ایـن
نامـزدان بـه نشـر رسـیده ،آمـده اسـت که
پارلمـان بـه عنـوان «مظهـر ارادهی مردم و
یکـی از قوای سـهگانهی دولت افغانسـتان»
میباشـد کـه بایـد بهمنظـور احتـرام بـه

ارادهی شـهروندان کشـور بـه کارش آغـاز
کند .
ایـن نامـزدان بـا اشـاره به رونـد صلح،
برگـزاری لویهجرگـ ه مشـورتی صلـح و
انتخابـات ریاسـتجمهوری تأکیـد کردهاند
کـه وجـود پارلمـان ،بـه عنـوان نماینـدهی
مـردم ضـروری میباشـد.
آنـان گفتهانـد کـه گرفتـن تصمیـم
در مـورد جنـگ و صلـح یکـی از وظایـف و
صالحیتهـای مشـترک رییسجمهـور و
پارلمـان اسـت و در نبـود پارلمـان ،هرگونه
تصمیـم گیـری پیرامـون پروسـههای کالن

در سـطح ملـی ماننـد جنـگ و صلـح ،هیچ
گونـه مشـروعیت نـدارد .در قطعنامـه
همچنـان از کمیسـیونهای انتخاباتـی
خواسـته شـده اسـت کـه نتایـج انتخابـات
پارلمانـی والیـت کابـل ،حـوزهی کوچیها
و سـایر والیـات باقیمانـده را اعلام کننـد.
ایـن نامـزدان برنـده از نهادهـای
ناظـر انتخابـات نیـز خواسـتهاند کـه بـرای
هرچـه زودتـر اعالمشـدن نتایـج انتخابـات
پارلمانـی ایـن حوزههـای انتخاباتـی بـا
کمیسـیونهای انتخاباتـی همـکاری کنند.
گفتنـی اسـت که کمیسـیون مسـتقل

انتخابـات تـا کنـون توانسـته اسـت نتایـج
نهایـی انتخابات پارلمانی  27والیت کشـور
و حـوزهی انتخاباتی سِ ـکها را اعلام کند.
نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی شـش
والیـت دیگـر بـه شـمول کابـل و حـوزهی
کوچیهـا تـا هنـوز اعلام نشـده اسـت.
انتخابـات پارلمانـی بـه تاریـخ  ۲۸و
 ۲۹میـزان سـال گذشـتهی خورشـیدی در
 ۳۲والیـت و بـه تاریـخ  ۵عقـرب در والیت
قندهـار برگـزار شـد .در والیـت غزنـی این
انتخابـات بنـا بـر دالیـل سیاسـی برگـزار
نشد .

وزارت زراعت قرارداد ساخت  ۳۱شبکهی آبیاری در هشت والیت را به امضا رساند

اطالعات روز :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری کشور
دیروز (سهشنبه ۲۷ ،حمل) قرارداد ساخت  ۳۱شبکهی
آبیاری در هشت والیت را با شرکتهای ساختمانی در
کابل به امضا رساند.
نصیراحمد درانی ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری
در مراسم امضای این قراردادها گفت که این شبکههای
آبیاری مربوط به والیتهای کابل ،ننگرهار ،کنر ،هرات،

بلخ ،بغالن ،پروان و لوگر میشود.
به گفتهی آقای درانی ،هزینهی مجموعی این قراردادها
 ۴۷۱میلیون و  ۱۲۵هزار و  ۶۷۱افغانی میباشد و این
شبکههای آبیاری  ۱۱هزار و  ۴۵۴هکتار زمین را تحت
پوشش قرار میدهد.
او همچنان افزود« :از آبیاری این هشت شبکه ،هشت
هزار و  ۶۵۸دهقان و باغدار استفاده میبرند».

بر اساس گفتههای وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری،
با تطبیق این پروژهها  ۱۵تا  ۲۰درصد از ضایعات آب
جلوگیری میشود و حاصالت زراعتی زمین تحت پوشش
آن نیز بین  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.
آقای درانی افزود که ساخت این شبکههای آبیاری
 ۲۳۵هزار و  ۵۶۲روز برای کارگران فرصت شغلی ایجاد
میکند.
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سال هشتم

امریکا ،درسهای جنگ ویتنام و خروج از افغانستان

شماره 1۷1۶

فارن افرز ـ جورج هرینگ
مترجم :جلیل پژواک

نصیراحمد فقیری ،رییس شورای والیتی والیت
غزنی به اطالعاتروز میگوید ،با وقوع رویدادهای
امنیتی اخیر ،نگرانیها از تکرار رویدادهای سال
گذشته افزایش یافته است .او میگوید که نه
وعدههای رییسجمهوری عملی شده و نه هم
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته
است .آقای فقیری میگوید ،در پی تالشهایشان
در راستای تامین امنیت در این والیت ،صرف یک
واحد مؤقتی ارتش ملی از پکتیا به این والیت
منتقل شده است و سایر وعدهها مبنی بر ایجاد
حوزهها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس
تا هنوز اجرایی نشده است.

پایاندادن
برای
امیدواری
به منازعهی افغانستان بسیاری از
کارشناسان سیاست خارجی ایاالت
متحده را برانگیخته است تا بار دیگر به
پایان خفتآور جنگ دیگری که اکنون
نیم قرن از آن گذشته ،فکر کنند .ویتنام
درس عبرتی است برای برخی از مقامات
پنتاگون که نگران تکرار رویداد تحقیرآمیز
سال  1975هستند .در سال ،1975
پس از خروج نیروهای امریکا ،هنگامی
که نیروهای ویتنام شمالی و جبههی
آزادیبخش ملی فاتحانه وارد سایگون
شدند ،آخرین امریکاییها همراه با برخی
از متحدان ویتنام جنوبی با هلیکوپتر فرار
کردند .رایان کراکر ،سفیر سابق امریکا در
افغانستان و برخیهای دیگر که نگران
پیامدهای انسانی و جئوپولیتیک خروج
از افغانستان هستند ،از «تکرار ویتنام»
هشدار میدهند و «پژواک خروج
امریکا از ویتنام» را اینبار از افغانستان
میشنوند .به نظر میرسد که ترس آنها
از شکلگرفتن «سندرم افغانستان» مانند
به اصطالح سندرم ویتنام در اواخر دهه
 1970است که میتواند توانایی ایاالت
متحده به دخالت نظامی را فلج کند.
جنگ افغانستان چهقدر با جنگ
ویتنام شباهت دارد و پایان جنگ
افغانستان چهقدر احتمال دارد با پایان
جنگ ویتنام مشابه باشد؟ پیامدهای
خروج ایاالت متحده برای افغانها
و امریکاییها چه خواهد بود و برای
مقابله با این پیامدها ،ایاالت متحده چه
درسهایی را که ممکن است از ویتنام
گرفته باشد ،در افغانستان مدنظر خواهد
گرفت؟
گورستان امپراتوریها
ویتنام و افغانستان هر دو به نام
«گورستان امپراتوریها» مشهورند؛
دو کشوری که حتا در مقابل ارادهی
قدرتمندترین بیگانهها به شدت
مقاومت کردند .جنگهای امریکا در هر
دو کشور گوشهای از منازعات جهانی
بزرگتر بود :ویتنام جبههی امریکا
در جنگ سرد و افغانستان ،جبههی
«جنگ علیه تروریسم» جورج دبلیو
بوش ،رییسجمهور سابق امریکا .در هر
دو مورد ،نیروهای شورشی محلی که با
ایاالت متحده در جنگ بودند ،دیدگاه
آیندهنگرانهای اختیار کرده و تصمیم
گرفتند که تا خروج دشمن ابرقدرتشان
انتظار بکشند .باری یک شورشی افغان به
یک خبرنگار امریکایی گفته بود« :شما
ساعت دارید ،ما زمان را داریم».

توافق صلح سال  1973حاص 
ل
مذاکرهی مستقیم ایاالت متحده و ویتنام
شمالی ،بدون درنظرگرفتن متحدانشان
یعنی دولت ویتنام جنوبی و جبههی
آزادیبخش ملی بود .حاال در افغانستان
ایاالت متحده مستقیما با طالبان
مذاکره میکند و متحدش یعنی دولت
رییسجمهور اشرف غنی را از مذاکرات
کنار زده است .متحد ایاالت متحده در
کابل ،مانند متحد ایاالت متحده در ویتنام
جنوبی ،فقط بخشی از خاک افغانستان را
کنترل میکند ،رهبری ضعیف دارد و با
ناکارآمدی سیاسی و دولتی و نیز فساد
گسترده روبهرو است .ارتش افغانستان،
مانند همتای ویتنام جنوبیاش متکی
به حمایت و کمک مالی ایاالت متحده
است و درست مانند ویتنام ،زمانبندی
خروج نیروهای ایاالت متحده عنصر
ضروری هر نوع توافقنامه با طالبان است.
اکنون ،درست مانند ویتنام ،مقامات
ایاالت متحده به قول هنری کسینجر،
مشاور امنیت ملی رییسجمهور ریچارد
نیکسون ،در پی «فاصله مناسب» میان
خروج ایاالت متحده از افغانستان و
سقوط دولت متحدش است.
با اینهمه ،تفاوتهای آشکار جنگ
افغانستان و ویتنام ،به ویژه وسعت هر
دو جنگ را نباید نادیده گرفت .در اوج
جنگ ،شمار نیروهای ایاالت متحده در
ویتنام به اندکی بیش از نیم میلیون
سرباز رسید که بیش از  58هزار نفر آن
کشته شدند .در افغانستان اما ،ایاالت
متحده به سختی یک-پنجم این تعداد
نیروها را وارد جنگ کرد که از آن تعداد،
کمتر از سه هزار تن کشته شدهاند .البته
دشمن نیز غیرقابل مقایسه است .ویتنام
شمالی دشمن نیرومندی بود که یکی از
بزرگترین ارتشهای جهان و حمایت
خارجی کالن را از سوی بلوک شوروی
و چین با خود داشت .دشمن ایاالت
متحده در افغانستان اساسا شورشیان
طالبان است؛ نیروی نظامی به مراتب
کوچکتر از ارتش ویتنام شمالی که
اکثرا از سوی پاکستان حمایت میشود
و در جنگ افغانستان ،مسألهی رقابت
قدرتهای بزرگ نیست که جنگ این
کشور را پیچیدهتر یا پرهزینهتر کند.
جنگ ویتنام مسبب اعتراض داخلی
در ایاالت متحده و تعریفکنندهی
میراثی است که نه جنگهای پیشین
ایاالت متحده و نه جنگهای بعد از
آن ،در آن شریک نیستند .زمانی که
مذاکرات صلح پاریس در سال 1972

شدت گرفت ،جنگ ویتنام عمیقا
و به صورت چارهناپذیری در داخل
ایاالت متحده مورد تنفر واقع شده بود.
فشارهای داخلی نیکسون و کسینجر ـ
مذاکرهکنندهی اصلی دولت وی ـ را
مجبور کرد تا جنگ را تا حد ممکن با
بهترین شرایط پایان دهند .بخشی از
دلیلی که ایاالت متحده در افغانستان از
یک ارتش داوطلب کار گرفت ،نیروهای
کمتری مستقر و تالش کرد سطح تلفات
را پایین نگهدارد ،شکافی بود که جنگ
ویتنام در ساختار اجتماعی امریکا ایجاد
کرده بود .در جنگ افغانستان ،مالیات
جنگی بر مردم ایاالت متحده وضع
نشد که آنها را برنجاند و بدین ترتیب
ما شاهد تظاهراتی در خیابانهای امریکا
نبودیم که تصمیمگیرندگان را بلرزاند.
پوشش رسانهای جنگ افغانستان محدود
و به هدف جلب حمایت مردم امریکا بوده
است .نظرسنجیها نشان میدهد که
اکثریت قاطع امریکاییها معتقدند که
جنگ افغانستان اشتباه است ،شک دارند
که پیشرفتی در جریان باشد و خواهان
خروج هستند .اما برخالف ویتنام ،جنگ
افغانستان در حدی مخالفت برانگیز نبوده
که بحث خروج را تحمیل کند.
خروج
عجیب اینکه انگیزهی اصلی
برای خروج از افغانستان نه از متفکران
استراتژیک یا معترضان ضدجنگ بلکه
از رییس اجرایی سرچشمه گرفته که
در بحث سیاست خارجی تازهکاری بیش
نیست و اغلب بیرویه و کامال غیرقابل
پیشبینی رفتار میکند .دونالد ترمپ
در هنگام کارزار انتخاباتیاش برای
ریاستجمهوری ایاالت متحده دربارهی
جنگهای پرهزینه و بیپایان چون جنگ
افغانستان ابراز نگرانی کرد و قول داد که
آنها را متوقف کند .وقتی بر کرسی
ریاستجمهوری تکیه زد ،مشاورانش او را
متقاعد کردند که به جای تمرکز بر توقف،
دستور دهد بر تعداد نیروهای امریکایی
در افغانستان اندکی افزوده شود .حاال
با کناررفتن چهرههایی چون مکماستر
مشاور پیشین امنیت ملی و جیمز
متیس وزیر دفاع سابق ایاالت متحده،
ترمپ دوباره به گفتهی خودش تصمیم
به رهاندن این ملت از «جنگهای
بیپایان» و «آوردن نیروها به خانه»
گرفته است .دستگاه سیاست خارجی
ب مانند
و برخی سناتورهای جنگطل 
لیدزی گراهام سناتور جمهوریخواه از
کارولینای جنوبی ،تالش کردهاند تا مانع

برنامهی رییسجمهور شوند یا دستکم
آن را به تاخیر اندازند و تعهد خود به
افغانستان را ادامه دهند.
تا این مرحله جزئیات توافقنامه
تحت مذاکره نهایی نشده است .طالبان
به دنبال خروج زودهنگام نیروهای ایاالت
متحده است در حالیکه ایاالت متحده
خواهان روندی است که ممکن سه
سال طول بکشد .مذاکرهکنندگان ایاالت
متحده به دنبال تضمینهایی از جانب
طالبان مبنی بر این هستند که این گروه
اجازه نخواهد داد تروریستها دوباره از
خاک افغانستان به عنوان پایگاهی
برای حمله به ایاالت متحده استفاده
کنند .تضمینی وجود ندارد که طالبان
به چنین تعهدی پابند خواهد ماند ،اما
این گروه ظاهرا نگرانیهای خودش را
در مورد القاعده و دولت اسالمی دارد؛
دو گروهی که از النههای پراکنده در
سراسر افغانستان برخوردارند .طالبان
ممکن است براساس دالیل خودش،
به دنبال محدودکردن فعالیتهای این
گروهها برآید .توافقنامه صلح افغانستان
شامل مقررهای برای آتشبس خواهد بود
که احتماال تا زمانی برقرار خواهد ماند
که گروههای مختلف دخیل در منازعه
بخواهند ،نه طوالنیتر از آن .در ویتنام،
دولت سایگون پیش از اینکه جوهر
توافقنامه سال  1973خشک شود ،آن
را زیر پا کرد .کار ویتنام شمالی نیز از
این کمتر نبود.
ما نمیتوانیم بدانیم که پس از
خروج ایاالت متحده چه اتفاقی در
افغانستان خواهد افتاد .یک احتمال
این است که این کشور درست مانند
دورهی پیشا  2001به ملت-دولت تحت
سلطهی طالبان و چهلتکهی گروههای
قومی و جنگساالران بازخواهد گشت.
دولت طالبان ممکن است مانند کاری که
ویتنام شمالی پس از  1975در جنوب
انجام داد ،تالش کنند ایدئولوژی خود
را در بخشهای از افغانستان که تحت
کنترل این گروه قرار دارد ،اعمال کنند.
در این صورت آنها یک امارت اسالمی
شبیه به دولت پیشا  2001این گروه
ایجاد خواهند کرد که پیامدهای آن برای
حقوق بشر و زنان آشکار است.
س تاریخ
در 
استفاده از قیاس تاریخی برای
تصامیم سیاسی در بهترین حالت دشوار
و در بدترین حالت مخاطرهآمیز است .با
این وجود ،ویتنام شاید بتواند درسهای
مفیدی برای افغانستان پساجنگ ارائه

دهد .به عنوان مثال ،نیکسون خودش را
با این فکر فریب داد که وعده کمکهای
اقتصادی و تهدید بمباران دوباره میتواند
پس از خروج نیروهای ایاالت متحده از
ویتنام ،اهرم فشار وی بر ویتنام شمالی
شود .اما در حقیقت ،رسوایی واترگیت و
مخالفت شدید در کنگره و دولت در برابر
هرگونه دخالت مجدد ،دست او را بست.
نیکسون حتی بدون رسوایی واترگیت،
احتماال قادر به جلوگیری از پیروزی
ویتنام شمالی نمیبود .در افغانستان نیز،
ایاالت متحده پس از ترک این کشور
از نفوذ اندکی برای سمت و سو دادن
رویدادها در این کشور برخوردار خواهد
بود .بازگرداندن نیروهای نظامی بسیار
غیرمحتمل به نظر میرسد .بیشترین
کاری که ایاالت متحده انجام خواهد
داد ،بمباران و هدف قراردادن پایگاههای
تروریستی با موشک خواهد بود؛ کاری که
ایاالت متحده در سوریه و جاهای دیگر
انجام داده است.
از سوی دیگر ،ویتنام باید برای ما
یادآور هزینههای خیالپردازی خام در
مراحل نهایی جنگ باشد .در بهار سال
 ،1975گراهام مارتین سفیر ایاالت
متحده در ویتنام جنوبی به خاطر ترس از
جراتیافتن دشمن و دلسردشدن ویتنام
جنوبی ،حتی حاضر نشد برای خروج
برنامهریزی کند .این موضع باعث شد
ت متحده پر هرج و مرجتر
خروج ایاال 
از آنچه که انتظار میرفت ،کلید بخورد.
خروج آرام ،به خوبی برنامهریزیشده
و منظم از افغانستان بسیار متفاوت
از خروج ویتنام مانند تحت فشارهای
شدید ،خواهد بود .این نوع خروج،
شکلگرفتن «سندرم افغانستان» را که
بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی
از آن میترسند ،نفی خواهد کرد.
درس دیگری که میتوان از جنگ
ویتنام گرفت ،اهمیت حیاتی مشوره
با متحدان ایاالت متحده قبل از خروج
است .نیکسون با اعالم خروج نیروهای
ایاالت متحده از ویتنام فقط چند ساعت
پیش از مطلعکردن متحدان از این
تصمیم ،چندین متحد امریکا را عمیقا
برانگیخت .استرالیا که متحدترین متحد
ایاالت متحده در آغاز جنگ بود ،به این
تصمیم ایاالت متحده با خروج حتی
سریعتر از خروج ایاالت متحده واکنش
نشان داد .دولت ترمپ که متاسفانه
سابقهاش در برخورد با متحدانش در
این زمینه چنگی به دل نمیزند ،باید
از تکرار این اشتباه خودداری کند.

مقامات امریکایی نیز بهتر است از طریق
فراهمکردن زمینه مهاجرت آن دسته از
افغانهایی که با ایاالت متحده از نزدیک
کار میکنند ،راه شجاعانه جرالد فورد
رییسجمهور ایاالت متحده را دنبال
کنند که پناهندگان ویتنام جنوبی را با
آغوش باز پذیرفت .این کار با توجه به
خصومت دولت فعلی نسبت به مهاجرین،
کار سادهای نخواهد بود.
از آنجایی که جنگ افغانستان
ب امریکاییها نامحسوس
عمدتا برای اغل 
بوده است ،تاثیر سیاسی داخلی خروج
احتماال کمتر از تاثیر سیاسی خروج از
ویتنام خواهد بود .این که در کنگره بر
سر اینکه چه کسی جنگ افغانستان
را باخت ،بحثی در بگیرد ،غیرمحتمل
به نظر میرسد .بیشترشدن شکاف
بیناحزبی میان ملیگرایان ترمپی و
جمهوریخواهان جریان اصلی و تشدید
خستگی آشکار مردم از درگیریهای
پرهزینه و پایانناپذیر در خارج از کشور،
بیشترین تاثیر خروج از لحاظ سیاست
داخلی خواهد بود .نظرسنجی سال
 2018بیناد گروه اوراسیا نشان میدهد
که اکثریت امریکاییها ط رفدار رویکرد
ملیگرایانهتر که نیازهای فوری امریکا را
اولویت قائل شود ،هستند تا کارزارهای
پرهزینه برای تثبیت جایگاه ایاالت
متحده در جهان .این امر از یکسو
از شکاف وسیع میان دیدگاه مردم و
نخبگان سیاست خارجی پرده بر میدارد
و از سوی دیگر ،نشاندهندهی تغییر
در نگرش مردمی است که در روزهای
پسا یازدهم سپتامبر خواهان سیاست
مداخلهگرایانهتر بودند.
گزینههایی که ایاالت متحده امروز
در پیش رو دارد ،بیگانه نیست .واشنگتن
میتواند به امید پیروزی در افغانستان
جنگ را شدت بخشد ،میتواند آنچنان
که تا کنون شاهد بودهایم ،صرفا مقاومت
کند و بنبست را طوالنیتر کند یا
میتواند به این کارزار ناکام که  18سال
به طول انجامیده و هزینههای آن در
درازمدت ممکن است به تریلیونها دالر
برسد ،نقطهی پایان بگذارد .انتخاب به
نظر میرسد واضح است .ایاالت متحده
باید از دلبستگیاش به انتزاعاتی چون
اعتبار یا ضعیف ظاهرشدن دست بردارد
و به جای آن براساس عقل سلیم عمل
کند .پایدارترین درس جنگ ویتنام و
افغانستان ممکن است این باشد که راه
خوبی برای رهایی از یک جنگ بد وجود
ندارد جز پایاندادن به آن.
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نمایندهی شرکتهای مخابراتی نیز پذیرفتند که
خواستههای مردم بر حق و درست است و آنان برای
حل این مشکالت مصمماند اما عملی کردن برخی از
موارد نیاز به تغییر سیستم به صورت اساسی دارد و
زمانگیر است .بیشتر پاسخهای نمایندگان شرکتها
و مسئولین اترا برای اشتراککنندگان قناعتبخش تمام
نشد و طرح مسایل شخصی به جای پرداختن به مسایل
اساسی و تخنیکی ،روند را به سوی تشنج کشانید و این
گفتمان نتیجهی روشنی از خود برجا نگذاشت.

چرا «لویهجرگهی مشورتی» در تضاد با قانون اساسی است؟

فصــل ششــم قانــون اساســی
افغانســتان بــه لویهجرگــ ه اختصــاص
داده شــده اســت .ایــن فصــل دارای شــش
مــاده اســت کــه بــه صــورت مختصــر
ســاختار ،حــوزهی صالحیتهــا و اصــول
اساســی طــرز العمــل داخلــی آن را بیــان
میکنــد .پــارهی دیگــر صالحیتهــای
لویهجرگــه در فصــل ســوم ،نهــم و دهــم
قانــون اساســی در مــورد محاکمــهی
رییسجمهــور افغانســتان ،حالــت اضطــرار
و تعدیــل قانــون اساســی تذکر رفته اســت.
قانــون اساســی افغانســتان لویهجرگــه را
عالیتریــن مظهــر ارادهی مردم افغانســتان
تعریــف کــرده اســت .در ایــن مقالــه در
پــی پاســخ بــه ایــن پرســشها هســتم
کــه دقیقــاً تعریــف فــوق چــه معنــی
میدهــد و چــه پیامدهــای حقوقــی را
بــه بــار مــیآورد ؟جایــگاه لویهجرگــهی
«مشــورتی» در قانــون اساســی افغانســتان
در کجاســت؟ آیــا تصامیــم لویهجرگــهی
مشــورتی الزامــی اســت یــا خیــر؟
یکــم :جایــگاه لویهجرگــه در
قانــون اساســی و صالحیــت دعــوت
کــردن آن
قانــون اساســی افغانســتان لویهجرگه
را اوالً یــک نهــاد تصمیمگیرنــده سیاســی
معرفــی میکنــد کــه در مــوارد اســتقالل،
حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی و
مصالــح علیــای افغانســتان تصمیــم
میگیــرد .قانــون اساســی مشــکالتی
چــون تــداوم اضطــرار ،محاکمــهی
رییسجمهــور و زیــر ســوال رفتــن
اســتقالل کشــور و مســایل مربــوط بــه
تمامیــت ارضــی یــا ســایر مــوارد را تحــت
مصالــح علیــا بــه لویهجرگــه واگــذار
کــرده اســت .ایــن نهــاد موقتــی بایــد
بــرای آن راهحــل پیــدا کنــد تــا از یــک
طــرف بــه آن مشــروعیت بدهــد و از طرف
دیگــر رونــد عــادی دولـتداری را تضمیــن
کنــد و از فروپاشــی نظــام جلوگیــری کند.
گرچــه مفاهیــم اســتقالل ،حاکمیــت
ملــی ،تمامیــت ارضــی و مصالــح علیــا کــه
بــه لویهجرگــه واگــذار شــده مــواردی
اســت کــه نیــاز بــه تفســیر حقوقــی و
مســلکی دارد .مفســرین قانــون اساســی
افغانســتان بایــد واضــح بســازند کــه کــدام
موارد ســبب خدشـهدار شــدن اســتقالل و
تمامیــت ارضــی کشــور میشــود؟ یــا چــه
چیــزی را میتــوان مصالــح علیــای کشــور
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نــام نهــاد و چگونــه از مصالــح علیــای
کشــور تعریفــی ارایــه کــرد؟
از مصالــح علیــا میتــوان تفســیر
وســیع یــا محــدود ارایــه کــرد ،ولــی
هــر تفســیری بــدون نهــاد باصالحیــت
تفســیرکننده کــه همــان محکمــهی
قانــون اساســی اســت ،الزامــی نبــوده و
فقــط در قالــب نظریــهی حقوقــی باقــی
میمانــد .در وهل ـهی دوم ،قانــون اساســی
افغانســتان لویهجرگــه را یــک نهــاد
قانونگــذار موقتــی تعریــف میکن ـ د کــه
صالحیــت آن تعدیــل و تصویــب قانــون
اساســی اســت .متاســفانه نــه در قانــون
اساســی طــرح قانــون بــرای جزییــات
کاری لویهجرگــه و طــرز العمــل کاری
آن پیشبینــی شــده و نــه هــم مجلــس
نماینــدگان قانــون خاصــی در مــورد
چگونگــی کارکــرد داخلــی و شــرایط
اعضــا و جزئیــات دیگــری مربوطــه بــه
لویهجرگــه قانونــی تصویــب نکــرده اســت.
بــرای دایــر کــردن لویهجرگــه نمیتــوان
بــه چنــد مــاده کــه در قانــون اساســی
بــرای آن پیشبینــی شــده اکتفــا کــرد.
نیــاز مبــرم اســت تــا در ایــن مــورد قانونی
بــه تصویــب برســد .حتــا لویهجرگــهدر
ابتــدا بــرای شــروع بــه کار نیــاز دارد تــا
طرزالعملــی را بــه تصویــب برســاند و
بعــدا ً بــه اصــل برنام ـهی کاری یــا همــان
آجنــدای خــود بپــردازد.
از زمــان تصویــب قانــون اساســی
جدیــد افغانســتان دیگــر لویهجرگــهای
بــرای تعدیــل آن دایــر نشــده و هــر از
گاهــی کــه چنیــن بحثــی در جامعــه داغ
شــده ،قــوهی اجراییــه یــا همــان حکومــت
بــه مــادهی یکص دودهــم کــه در مــورد
اعضــای لویهجرگــه اســت ،اســتناد کــرده
و دایــر کــردن آن را از نــگاه قانونــی محــال
دانســته اســت ،چــون انتخابــات شــورای
ولســوالیها صــورت نگرفتــه و در صــورت
دایــر شــدن آن جایــگاه روســای شــورای
ولســوالیها خالــی خواهــد بــود .حکومــت
افغانســتان بــا چســپیدن بــه جنبــهی
مشــروعیت آن از دایــر کــردن لویهجرگــه
شــانه خالــی کــرده اســت.
قانــون اساســی افغانســتان هیــچ
اســتثنا را نپذیرفتــه و صریحــاً بیــان
مــیدارد کــه بــرای دایــر کــردن هــر
لویهجرگــه ،حضــو ر روســای شــوراهای
والیــات و ولســوالیها الزم اســت ،پــس

چگونــه حکومــت افغانســتان میتوانــد
لویهجرگــهی «مشــورتی» بــرای صلــح
دایــر کنــد کــه در آن روســای منتخــب
ولســوالیها وجــود نــدارد و دایر کــردن آن
هیــچ مشــکل قانونــی نــدارد ،درحالیکــه
بــرای تعدیــل قانــون اساســی ایــن چنیــن
لویهجرگــه دایــر شــده نمیتوانــد؟ ایــن
ســوالی اســت کــه حکومــت افغانســتان
بایــد بــه آن پاســخ دهــد.
بــه تاخیــ ر افتــادن انتخابــات
مجلــس و دایــر نکــردن عمــدی انتخابــات
ولســوالیها ،مســألهی حکومــت وحــدت
ملــی و بحرانهــای ناشــی از انتخابــات
و دههــا مــورد نقــض قانــون اساســی
از مثلهایــی اســت کــه دایــر کــردن
لویهجرگــه را بــرای تعدیــل قانــون
اساســی نســبت بــه لویهجرگــه بــرای
صلــح پــر اهمیتتــر میســازد .مســایل
ذکــر شــده در فــوق ،ســواالت اساســی
اســت کــه جــز بــا تعدیــل قانــون اساســی
نمیتــوان بــه آن راهحــل درســت یافــت.
قــوهی اجراییــه بــرای از دســت نــدادن و
محــدود نشــدن صالحیتهایــش از دایــر
کــردن ایــن چنیــن لویهجرگــه ســر بــاز
میزنــد ،چــون صالحیتهــای گســترده
کــه در قانــون اساســی ســال ۱۳۴۳ه.
ش بــه شــاه وقــت اعطــا شــده بــود ،بــه
رییسجمهــور در قانــون اساســی ســال
 ۱۳۸۲انتقــال یافتــه و ایــن بــا روحی ـهی
نظــام جمهــوری منافــات دارد و علــت
آن نقلبــرداری (کاپــی) از متــن یــک
قانــون اساســی و نوشــتن عیــن متــن در
یــک قانــون اساســی جدیــد اســت ،بــدون
آنکــه بــه پیامدهــای آن فکــر شــود.
ســرباز زدن حکومــت از دعــوت
تعدیــل قانــون اساســی ســبب میشــود
تــا صــرف ایــن نهــاد مــورد نقــد قــرار
بگیــرد ،زیــرا مجلــس نماینــدگان بــه جــز
تونهم دیگــر صالحیــت
مــادهی شــص 
دعــوت لویهجرگــه را نــدارد.
بــا وجــو د اینکــه قانــون اساســی
افغانســتان صالحیــت دعــوت کــردن
لویهجرگــه را صــرف بــه شــخص
رییسجمهــور واگــذار کــرده ،بــا در نظــر
داشــت شــاخصهی دموکراتیــک بــودن
نظــام ،در متــن قانــون اساســی افغانســتان
هیــچ طرزالعملــی وجــود نــدارد کــه
شــهروندان افغانســتان مســتقیماً بتواننــد
لویهجرگــه را دعــوت کنــد .در کشــورهای

کــه دموکراســی اشــتراکی حاکــم اســت،
چنیــن ابتــکاری وجــود دارد .ایــن یکــی از
مــواردی اســت کــه بایــد در تعدیلهــای
آینــدهی قانــون اساســی کشــور مــد نظــر
گرفته شــود ،چــون دموکراســی اشــتراکی
بیشــتر شــهروندان را در تصامیــم ملــی
ســهیم میســازد.
مجلــس نماینــدگان نیــز بایــد چنین
صالحیتــی را داشــته باشــد تــا هــرگاه
رییسجمهــور چنیــن نکــرد ،ابتــکار
مجلــس نماینــدگان بتوانــد آن را جبــران
کنــد .الزم اســت تــا مجالــس نماینــدگان
در آینــده از تمــام حربههــای فشــار خــود
علیــه حکومــت کار بگیرنــد تــا قانــون
اساســی تعدیــل شــود و چنیــن صالحیتی
بــه مجلــس نماینــدگان نیــز داده شــود.
مجالــس گذشــته بســیار ضعیــف عمــل
کردنــد و میتوانســتند دســت بــه چنیــن
اقدامــی بزننــد .امیــد مجلــس آینــده
ایــن مــورد اساســی را در صــدر کارهــا و
برنامههایــش قــرار بدهــد
خالصــه بــه ایــن نتیجــه میرســیم
کــه اگــر دایــر کــردن لویهجرگــه بــرای
صلــح مشــروع اســت و مشــکل قانونــی
نــدارد و امکانپذیــر اســت ،پــس دایــر
نمــودن لویهجرگــه بــرای تعدیــل قانــون
اساســی نیــز ممکــن ،قانونــی و مشــروع
اســت و نبایــد نهــادی یــا فــردی مانــع
آن شــود و دعــوت نکــردن آن را بــا نبــود
نماینــدگان ولســوالیها توجیــه کنــد.
تعدیــل قانــون اساســی نیــاز مبــرم
بــرای حکومـتداری در افغانســتان اســت.
مجلــس نماینــدگان ،جامعه مدنی و ســایر

نهادهــا بایــد بــاالی حکومــت افغانســتان
فشــار وارد کنــد تــا قانــون اساســی
افغانســتان تعدیــل و مشــکالت آن برطرف
گــردد.
دوم :لویهجرگــهی مشــورتی و
چگونگــی الزامــی بــودن تصامیم آن
دایــر کــردن لویهجرگــه در مــورد
صلــح یــا هــر مــورد دیگــری را بــا تفســیر
مصالــح علیــای کشــور میتــوان توجیــه
کــرد ،ولــی آیــا بــرای دایــر کــردن ایــن
جرگــه حضــور روئســای شــوراهای
ولســوالیها ضــرورت نیســت؟
تصامیــم لویهجرگــه چــه سیاســی
باشــد ،چــه حقوقــی الزامــی اســت،چــون
در قانــون اساســی افغانســتان چنیــن
صالحیتــی بــه ایــن نهــاد داده شــده
و اســتفادهی واژهی مشــورتی در کنــار
لویهجرگــه یــک ابــداع سیاســی اســت
و نمیتــوان از الزامــی بــودن تصامیــم
لویهجرگــه فــرار کــرد .اجــرا نکــردن
تصامیــم لویهجرگــه نقــض قانــون اساســی
افغانســتان اســت .دولــت افغانســتان بــا
دایــر کــردن ایــن چنیــن لویهجرگههــا
کــه تــا حــاال چنــد نمونــهی آن برگــزار
شــده در پــی مشــروعیت بخشــیدن
تصامیــم سیاســی خویــش بــوده و از
لویهجرگــه اســتفادهی ابــزاری میکنــد.
رفرانــدم یــا همهپرســی کــه در مــادهی
توپنجم قانــون اساســی افغانســتان
شــص 
نیــز پیشبینــی شــده ،مــوردی اســت کــه
بــه صــورت دموکراتیــک بــه هــر شــهروند
افغانســتان ایــن حــق را میدهــد کــه در
تصامیــم ملــی ســهم بگیــرد و بدون شــک

مشــروعیت آن بیشــتر از لویهجرگ
اســت ،چــون ایــن حــق بــه هــر شــهر
افغــان کــه ســن هجــده را تکمیــل کـ
باشــد ،داده شــده نــه تعــداد محــدودی
افــراد بــا ســاختارهای قدیمــی کــه
حــاال چنــدان کارا نبــوده و همــواره از
اســتفادهی ابــزاری صــورت گرفتــه اس
در عیــن زمــان بــا برگــزاری رفرانــ
دموکراســی یــا همــان مردمســاال
اشــتراکی تمثیــل میشــود و همــ
شــهروندان واجــد شــرایط میتواننــد
آن ســهم بگیرنــد.
مــادهی یکص دودهــم قانـ
اساســی افغانســتان لویهجرگــه
عالیتریــن نهــاد مظهــر ارادهی مــ
تعریــف میکنــد .نتیجــهی حقوق
ایــن تعریــف الزامــی بــودن تصامی
لویهجرگــه اســت .کاربــرد قی
عالیتریــن مظهـ ر ارادهی مــردم بــه تم
تصامیــم لویهجرگــه جنبــهی الزام
میدهــد ،چــون ایــن نهــاد را برتــر از
نهــاد سیاســی ـ حقوقــی دیگــر به شــم
دو مجلــس ،ریاســت جمهــوری و قــو
قضاییــه قــرار میدهــد ،چــون نهاده
یــاد شــده و حــدود صالحیتهایش
بــه اســاس تصامیــم لویهجرگــه شــ
میگیــرد.
بــه کار گرفتــن واژهی مشــو
در کنــار لویهجرگــه ســبب تضعیـ
هدفمنــد ایــن نهــاد میشــود و قانـ
اساســی افغانســتان چیــزی بــه ن
لویهجرگــهی مشــورتی را نمیشناس
لویهجرگــهی «مشــورتی» مبنای
در قانــون اساســی افغانســتان نــد
مشــورتی ســاختن لویهجرگــه نــه تن
کــه درســت نیســت ،بلکــه دایــر نم ـ
آن در تضــاد بــا خــود قانــون اساس
اســت و نقــض آن.
بــه کار بــردن واژهی مشــوره
کنــار لویهجرگــه عمــدی اســت ،ز
هیــچ مشــورهای جنب ـهی الزامــی نــد
درحالیکــه تصامیــم لویهجرگــه الزام
اســت و در الزامی بودن آن شــکی نیس
چطــور یــک نهــاد میتوانــد عالیتری
مظهــر ارادهی مــردم افغانســتان باش
درحالیکــه تصامیــم آن صــرف
مشــورهدهی محــدود میشــود؟
جنب ـهی مشــورتیای کــه بــه لویهجر
نســبت داده میشــود ،اصــل دموکراتی
بــودن نظــام را زیــر ســوال نمیبــرد؟ چ
در یــک نظــام مردمســاالر ارادهی جم
الزامــی اســت .بــه همیــن ترتیــب تصا
لویهجرگــه نیــز جمعــی اســت و
اســاس اکثریــت آرای نماینــدگان مــ
افغانســتان.
مــادهی چهــارم قانــون اساس
افغانســتان حاکمیــت ملــی را متعلــق
ملــت ایــن ســرزمین دانســته کــه بــه
مســتقیم یا توســط نماینــدگان خویش
را تمثیــل میکننــد .در ایــن لویهجر
افغانهــا حاکمیــت ملــی را مگــر
نماینــدگان خویــش تمثیــل نمیکن
کــه حکومــت بــه آن جنبــهی مشــو
میدهــد و تصامیــم آن را الزام
نمیداننــد؟
بــه کار بردن واژهی مشــورتی در
لویهجرگــه بــه نحــوی الزامیتزدایــ
تصامیــم لویهجرگــه اســت .حکومــت
چنیــن اقدامــش میخواهــد کــه هــ
تصمیــم نهایــی لویهجرگــه ســازگار
آنچــه قــوهی اجراییــه میخواسـ
نبــود ،از اجــرا نمــودن ســر بــاز زنــ
عمــل خویــش را بــا جنبــهی مشــو

اجرا نکردن تصامیم لویهجرگه نقض قانون اساسی افغانستان است .دولت افغانستان با
دایر کردن این چنین لویهجرگهها که تا حاال چند نمونهی آن برگزار شده در پی مشروعیت
بخشیدن تصامیم سیاسی خویش بوده و از لویهجرگه استفادهی ابزاری میکند.رفراندم
توپنجم قانون اساسی افغانستان نیز پیشبینی شده،
یا همهپرسی که در مادهی شص 
موردی است که به صورت دموکراتیک به هر شهروند افغانستان این حق را میدهد
که در تصامیم ملی سهم بگیرد و بدون شک مشروعیت آن بیشتر از لویهجرگه است،
چون این حق به هر شهروند افغان که سن هجده را تکمیل کرده باشد ،داده شده نه
تعداد محدودی از افراد با ساختارهای قدیمی که تا حاال چندان کارا نبوده و همواره از
آن استفادهی ابزاری صورت گرفته است .در عین زمان با برگزاری رفراندم ،دموکراسی یا
همان مردمساالری اشتراکی تمثیل میشود و همهی شهروندان واجد شرایط میتوانند
در آن سهم بگیرند.
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آن توجیــه کنــد .اســتفادهی ابــزاری از
لویهجرگــه بــرای مشــروعیت بخشــیدن
بــه امــری ســبب میگــردد کــه ایــن
نهــاد ماننــد ســایر نهادهــای حقوقــی ـ
سیاســی بیاعتبــار ،ضعیــف و بــه یــک
نهــاد ابــزاری محــض تبدیــل شــود.
دعــوت نمــودن لویهجرگــهی
فرمــان
توســط
«مشــورتی»
رییسجمهــور صــورت میگیــرد .بــه
تویکم
اســاس مــادهی یکص دوبیســ 
قانــون اساســی افغانســتان بررســی
مطابقــت فرامیــن تقنینــی بــا قانــون
اساســی کشــور از صالحیتهــای دادگاه
عالــی اســت .در مــادهی مذکــور دو مــورد
مشکلســاز اســت .اول ایــن کــه بایــد از
دادگاه عالــی بــه صــورت رســمی تقاضــا
شــود کــه چنیــن کنــد .دوم نهادهــای
متقاضــی محــدود بــه محاکــم و حکومــت
اســت .بــرای شــهروندان و نهادهــای
جامعــه مدنــی ایــن چنیــن صالحیــت
داده نشــده و نــه خــود دادگاه عالــی بــه
صــورت خــودکار دســت بــه چنیــن کاری
میزنــد .نبــود ایــن چنیــن میکانیــزم
ســبب میشــود کــه صدهــا فرمــان بــه
شــمول فرمــان دعــوت از لویهجرگــهی
«مشــورتی» و قانــون گرچــه در مغایــرت
بــا قانــون اساســی افغانســتان باشــند و
مــورد بررســی قــرار نگیرنــد.
مــوردی دیگــر را کــه نبایــد از
چشــم انداخــت ایــن اســت کــه آیــا
فرمــان دعــوت کــردن لویهجرگــهی
«مشــورتی» میتوانــد جــزء فرامیــن
تقنینــی دســتهبندی شــود یــا خیــر
تــا دادگاه عالــی افغانســتان بــه بررســی
مطابقــت آن بپــردازد؟ در حالــت فعلــی
ریاســت اجراییــه میتوانــد درخواســت
مطابقــت ایــن فرمــان را بــا قانــون اساســی
از دادگاه عالــی در خواســت کنــد ،زیــرا
ت جمهــوری ایــن کار را نمیکنــد،
ریاس ـ 
چــون خــودش زیــر ســوال مـیرود ،ولــی
ریاســت اجراییــه میتوانــد ایــن کار را
کنــد ،چــون جــزء حکومــت اســت.
دایــر کــردن لویهجرگــه بــرای
مصالــح علیــای کشــور صــرف نظــر از ایــن
کــه موضــوع بحــث آن چــه اســت ،جــزء
صالحیتهــای قانونــی رییسجمهــور
اســت ،ولــی لویهجرگــهای صــرف بــرای
مشــورهدهی و بــا نــام لویهجرگــهی
«مشــورتی» غیرقانونــی اســت ،زیــرا
قانــون اساســی افغانســتان چیــزی بهنــام
لویهجرگــهی مشــورتی را نمیشناســد
و تصامیــم ایــن نهــاد را الزامــی میدانــد.
در پایــان خاطــر نشــان میســازم
کــه در یــک نظــام مردمســاالر هــر
نــوع رفرانــدم یــا تصمیــم نماینــدگان
لویهجرگــه الزامــی اســت و نمیتــوان
الزامیــت آن را زیــر ســوال بــرد یــا از اجــرا
کــردن آن تجاهــل کــرد ،چــون ایــن کار
دموکراتیــک بــودن یــک نظــام را زیــر
ســوال میبــرد .در صورتــی کــه فرمــان
ریاســت جمهــوری مبنــی بــر تشــکیل
لویهجرگــه بــرای صلــح بــه تصامیــم
نهایــی لویهجرگــه جنبــهی مشــورتی
داده باشــد یــا صالحیــت لویهجرگــه را بــه
مشــوره محــدود ســاخته باشــد ،نــه تنهــا
ایــن فرمــان از نــگاه حقوقــی نادرســت
اســت ،بلکــه در تضــاد بــا قانــون اساســی
افغانســتان نیــز اســت .لویهجرگــه
یــک نهــاد تصمیــم گیرنــده اســت نــه
مشــورهدهنده و تصامیــم آن نیــز الزامــی
اســت نــه مشــوره.
دعــوت کــردن لویهجرگــه در
یــک کشــوری بــه شــدت فقیــر چــون
افغانســتان کــه مصــارف گــزاف را در
پــی دارد و یــک قســمت زیــاد بودیجـهی
کشــور از کمکهــای خارجیهــا تامیــن
میشــود و هنــوز ایــن کشــور وابســته بــه
کمکهــای کشــورهای خارجــی اســت،
صــرف بــرای مشــوره از یــک طــرف بــا
واقعیتهــای عینــی افغانســتان ســازگاری
نــدارد ،زیــرا دولــت صدهــا مشــاور در هــر
پســت دولتــی دارد و نهادی بهنام شــورای
عالــی صلــحکــه میتوانــد بــا آن مشــوره
کنــد و از طرفــی دعــوت کــردن لویهجرگه
بــرای مشــوره دادن بــه حکومــت بــا قانون
اساســی افغانســتان در تضــاد اســت.
تصامیــم لویهجرگــه نهایــی ،الزامــی و
غیرقابــل تعدیــل مگــر بــا تعدیــل توســط
خــودش اســت.
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نگاهی مقایسهای به اهداف و شیوههای مذاکرات صلح
حکومـت افغانسـتان ،طالبـان و ایاالت متحده امـریکا


تمیم عاصی ،کاندیدای دوکتورا در مطالعات امنیتی و دفاعی در کالج شاهی لندن

آغا شیرین تحوالت سیاسی و امنیتی کشور را از طریق
تلویزیون چهارده انچ سیاه و سفیدش که با برق بطری
کار میکند ،دنبال میکند .او از مذاکرات صلح که اکنون
بین زلمی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی ایاالت متحده
امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان
جریان دارد ،نیز آگاهی دارد .از آغاشیرین در مورد خط
سرخش در مذاکرات صلح پرسیدم .هرچند برای آغا
شیرین هیچ چیزی ایدهآلتر از ختم جنگ و برگشت به
خانهاش ،نیست اما او بر حفظ دستآوردهای  18سال
گذشته تأکید میکند« :زنانی که اکنون داکتر هستند،
انجنیر هستند و معلم هستند ،اگر باز مثل دوران طالبان
خانهنشین شوند ،فکر کن که آنان هالک شدهاند».

صلح افغانستان همانند جنگ آن
الیههای مختلف و بازیگران متعددی
دارد و اطراف ذیدخل بهخاطر یک
«سِ ت» از منافع و ارزشهای مشخص
خود در تعامالت جنگ و صلح اشتراک
میکنند .شناخت بازیگران ،اهداف،
شیوهی مذاکره و نحوهی عملکردشان
در جنگ و صلح افغانستان نهایت
مهم و حیاتی است .صلح افغانستان
همانند جنگ افغانستان پیچیده و چند
بُعدی است .در افغانستان همه صلح
میخواهند .شما هیچ طرفی از قضیهی
افغانستان را نخواهید یافت که با نفس
صلح و صلحخواهی مخالفت کند ،پس
مشکل چیست و چرا صلح نمیآید؟
مشکل در برداشت ،دیدگاه ،اهداف و
شیوهی رسیدن به صلح است.
حکومت افغانستان پالن پنجساله
برای صلح دارد ،زلمی خلیلزاد برای
رسیدن به صلح تحت فشار زمانی ادارهی
رییسجمهور ترمپ است ،رییسجمهور
کرزی و سیاسیون طرفدار او خواهان
ایجاد ادارهی موقت و شکلگیری یک
نظام فراگیر با اشتراک طالبان و تقسیم
قدرتند ،طالبان از طریق تشدید جنگ
خواهان امتیازگیری درسر میز مذاکرات
و کسب مشروعیت بینالمللی میباشند
و منطقه هم در پروسهی صلح در پی
خروج امریکا از افغانستان و درشتسازی
جای پای گروههای نیابتیشان در
میدان سیاست افغانستان بهخاطر حفظ
منافعشان میباشد.
در منازعات مسلحانه ،صلح و
ی آغاز میگردد که دو
صلحخواهی زمان 
و یا چندین طرف منازعه به بنبست
نظامی رسیده و هر دو طرف اذعان دارند
که نمیتوانند یکدیگر را از طریق نظامی
شکست بدهند ،پس یکدیگر را منحیث
دو ویا چندین طرف منازعه به رسمیت
شناخته و آتشبس اعالم میدارند
و سر میز مذاکره برای ختم منازعه و
چانهزنیهای سیاسی گردهم میآیند.
بعد از مذاکرات متعدد به یک چارچوب
سیاسی که انعکاسدهندهی منافع دو و
یا چندین طرف بوده به موافقت رسیده
و موافقتنامهی صلح را امضا کرده و در
قدرت سیاسی سهیم میشوند که این
موافقتنامه را حکومتها و یا نهادهای
معتبر بینالمللی ضمانت میکند.
متاسفانه ما تا هنوز در گفتوگوهای
صلح تنها به بنبست نظامی و اعالم

آمادهگی دو طرف منازعه –امریکا و
طالبان – برای گفتوگو و مذاکرات
رسیدهایم .حکومت افغانستان تنها
تماسهای سری و در بعضی موارد علنی
با طالبان در مورد صلح داشته است که
تنها در حد تماس بوده و طالبان تاهنوز
حکومت افغانستان را منحیث یک طرف
صلح قبول ندارند.
اما متاسفانه قاعده و قانونبازی
جنگ و صلح برای اطراف ذیدخل
ترسیم و تنظیم نشده است .طالبان
درحالیکه در پایتخت قطر با امریکاییها
رویمیز مذاکره نشستهاند ،اما با حملهی
موتربمب سه نظامی و یک قراردادی این
کشور را در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام
به کام مرگ میفرستند و همزمان با
آن عملیات نظامی خویش را تحت نام
«الفتح» علیه نیروهای امنیتی ودفاعی
افغان اعالم میدارد .تحلیل رفتاری و
کرداری از گفتار و کردار جانبهای
مختلف درگیر در جنگ و صلح
افغانستان ما را میتواند در حل مشکل
منازعه کمک کند .این نوشته به تحلیل
مقایسهای از اهداف و شیوههای مذاکرات
صلح حکومت افغانستان ،طالبان و ایاالت
متحده امریکا پرداخته که ببیند اهداف،
منافع ،شیوه و افق سیاسی ـ نظامی این
سه طرف درشت جنگ و صلح افغانستان
چه است و در آخر امر کدامشان به
احتمال زیاد بتوانند در سر میز مذاکره
امتیاز بیشتر گرفته و سرنوشت سیاسی ـ
اجتماعی سالهای بعدی افغانستان را به
نفع خود بچرخانند.
الف .صلح حکومت افغانستان:
محوریت دولت و پالن پنج ساله
رییسجمهور کرزی و رییسجمهور
غنی هر دو خواهان صلح «دولتمحور»
بوده و تا هنوز میخواهند که با
کشانیدن طالبان به پای میز مذاکرات
منحیث «قهرمان صلح» افغانستان در
اوراق تاریخ افغانستان برای خود نام و
نشانی بگذارند .روی این ملحوظ از زمان
حاکمیت رییسجمهور کرزی تا حال به
دهها فارمت نشستهای صلح منطقهای
(دوجانبه ،سهجانبه و چندینجانبه)،
تشکیالت متعدد و صدها پالن و نقشهی
راه برای صلح تدوین و تصویب گردید،
اما در نبود ارادهی راسخ ملی ،منطقهای
و بینالمللی هیچ کدام از این برنامهها و
تشکیالت به شکل حداقل آن منتج به
یک پروسهی عادی صلح نگردید.

صلح
افغانستان
حکومت
«دولتمحور» با هدف ادغام طالبان
با تغیرات در قانون اساسی افغانستان
و تقسیم قدرت از طریق گنجانیدن
مطالبات این گروه میباشد.
رییسجمهور غنی پالن پنج ساله برای
صلح تدوین نموده است که تاکید به
محوریت دولت ،حفظ دستآوردهای
یک و نیم دههی اخیر و ارزشهای
قانون اساسی افغانستان است .به اساس
این پالن در صورت تطبیق آن افغانستان
به یک صلح پایدار خواهد رسید .شیوهی
مذاکرات پیشبینی شده در این برنامهی
حکومت افغانستان واضح نیست ،اما
حکومت افغانستان اعالم آمادهگی کرده
که در هر زمان و مکان در داخل و بیرون
از افغانستان آماده است تا با رهبران
طالبان بر سر میز مذاکره بنشیند .این
مذاکرات میتواند دوجانبه ،سهجانبه
و چندینجانبه باشد اما اصل محوریت
دولت باید در آن رعایت گردد.
همچنان حکومت افغانستان به
تکرار از طالبان خواسته است تا در داخل
افغانستان دفتر باز نموده و با حکومت
افغانستان برای صلح بیناالفغانی مذاکره
و مفاهمه نماید .طالبان تا حال از به
رسمیت شناختن حکومت افغانستان و
نشست با نمایندگان حکومت افغانستان
طفره رفته و مشروعیت آنها را منحیث
یک طرف منازعه قبول ندارد.
ب .صلح طالبان :خروج نیروهای
خارجی و برگشت امارت اسالمی با
شرکای جهادی
دیدگاه صلح طالبان با حکومت
افغانستان و امریکا فرق فاحش دارد.
دیدگاه صلح طالبان به صلح مقارن
به پیروزی است .صلح برای طالبان
ب ه معنای خروج نیروهای امریکایی،
فروپاشی نظام پسایازدهم سپتامبر در
افغانستان و ابداع یک حکومت جدید
در تبانی با گروههای مختلف مجاهدین
از طریق تقسیم قدرت که در راس آن
ی ثقل آن طالبان قرار
حکومت و نقط ه 
داشته باشند .صلح برای طالبان یک
تکتیک سیاسی بیش نیست و تا هنوز
به استراتیژی مبدل نشده است.
هدف طالبان از نشستهای مختلف
صلح در فارمتهای مختلف کسب
مشروعیت ،قباحتزدایی و ارایهی یک
حکومت بدیل بوده و هیچ ارادهای
بهخاطر ختم خشونتها و کاهش جنگ

ندارند .محاسبهی رهبری سیاسیـ
نظامی طالبان و مشاورین خارجیشان
این است که پروسهی صلح را میتوان
طوالنی ساخته و حوصلهی امریکا و ناتو
را به امتحان گذاشته و باآلخره بازی
صلح را به نفع جنگ تمام نموده و با
تمامیتخواهی ،این جنگ را در میدان
سیاست و جنگ برنده شوند.
پس با این حساب طالبان اهداف
جنگی را در زیر چتر صلح دنبال
میکنند و منطقشان این است که با
به درازا کشانیدن مذاکرات صلح و شدت
بخشیدن فشار ماشین جنگیشان در
جبهات جنگ امتیازات بیشتری را سر
میز مذاکره بهدست آورده و باآلخره
امریکا و متحدینشان را مجبور به خروج
اجباری از افغانستان خواهند کرد .با این
روش و استراتیژی مذاکرهی طالبان
فرض بر این دارند که زلمی خلیلزاد،
نمایندهی خاص وزارت خارجه امریکا
برای صلح افغانستان ،تحت فشار زمانی
کار کرده و اگر نتواند در مدتزمان
معین نتایج ملموسی را به ادارهی ترمپ
پیشکش نماید مجبور به کنارهگیری
شده و بهجای او کسانی ماموریت
خواهند گرفت که با یک هدف خروج
و صالحیتهای کمتر با طالبان داخل
تعامل گردیده و امریکا افغانستان را ترک
خواهد کرد.
ج .صلح امریکا :خروج با عزت و
تضمینهای امنیتی
رایان کراکر ،سفیر سابق ایاالت
متحده امریکا در افغانستان در
نوشتهی اخیر خود در مورد صلح
افغانستان اذعان میدارد که امریکا از
ابتدای جنگ افغانستان با گروه طالبان
تماسهای مخفی داشته و در سالهای
ماموریت او از او خواسته شده بود تا با
طالبان مذاکره نماید اما او از این کار
ابا ورزید ،چون نمیخواست در عدم
حضور حکومت افغانستان با طالبان
روی صلح افغانستان صحبت نماید .این
روایت و دهها روایت دیگر دیپلوماتها
و مسئولین نظامی امریکا که حاال علنی
شده است ،نشاندهندهی آن است که
امریکا بهخاطر مسایل جنگ و صلح از
ابتدایی جنگ با منابع طالبان در تماس
بوده است.
به اساس روایتهای افغانها
و امریکاییها ایاالت متحده امریکا
سه فرصت را برای صلح افغانستان

داشت :اول؛ ابتدایی حکومت موقت،
زمانیکه طالبان خواهان تسلیم نظام
و امنیت جان خود و خانوادههایشان
گردید ،دوم؛ نشست بن و سوم؛ در
اواخر حکومت رییسجمهور کرزی،
زمانیکه رییسجمهور کرزی و طالبان
از طریق مال برادر نزدیک به دستیابی
صلح بودند .متاسفانه در هر سه موقع
پاکستان و ایاالت متحده اراده و صداقت
جدی برای ختم جنگ و استقرار صلح
در افغانستان نداشتند .دلیل اصلی آن
این بود که امریکا و متحدین او عقیده
داشتند که میتوانند جنگ افغانستان را
از طریق نظامی برنده شوند که این امر
تحقق نیافت.
حاال با روی کار آمدن ادارهی
رییسجمهور ترمپ اراده و تصمیم برای
ختم جنگ افغانستان و صلحخواهی
بهشکل جدی در صدر پالیسی امریکا
نسبت به افغانستان بهوجود آمده
است .هدف امریکا از مذاکرات صلح با
طالبان چهار چیز است :خروج با عزت از
افغانستان ،گرفتن تضمینهای امنیتی از
طالبان مبنی بر قطع رابطهی این گروه با
سازمانهای تروریستی ،تدویر مذاکرات
بیناالفغانی صلح و شکلگیری یک نظام
جدید بر اساس تقسیم قدرت که در آن
طالبان شامل باشند .شیوهی مذاکرهی
ایاالت متحده امریکا برخالف گذشته که
طالبان را ترغیب میکردند که با حکومت
افغانستان مذاکره کند ،مذاکره رو در رو
و مستقیم با طالبان در دو مرحله است:
مرحلهی اول آن مذاکرات امریکا روی
منافع امنیتی و سیاسی امریکا با طالبان
و مرحلهی دوم مذاکرات بیناالفغانی با
تسهیل امریکا ،ناتو و کشورهای منطقه
میان طالبان و نمایندههای حکومت
افغانستان و جریانهای مطرح سیاسی
افغان .تا هنوز امریکا در مرحلهی اول قرار
داشته و شش دور مذاکرات با نمایندگان
طالبان داشته است که نتیجهی ملموسی
در قبال نداشته است.
آیندهی جنگ و صلح افغانستان
ارتباط مستقیم به تلفیق این سه ست
اهداف ،دیدگاههای مختلف و شیوههای
مذاکراتی دارد .پروسهی صلح افغانستان
پر از فراز و نشیب و پیچیدگی خواهد
بود .سرنوشت سالها و نسلهای آیندهی
افغانستان بستگی به درایت ،مهارت،
فراست و حوصلهی مذاکرهچیان افغان،
امریکایی و منطقه خواهد داشت.

چهارشنبه

اطالعـات روز :دادگاهـی در مسـکو
یـک تبعـهی  ۶۳سـاله نـاروی را بـه جـرم
جاسوسـی دربـارهی زیردریاهـای روسـیه
بـه تحمـل  ۱۴سـال زنـدان بـا اعمال شـاقه
محکـوم کـرده اسـت.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی ،فـرود
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سال هشتم

خبرهای خارجی
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دادگاهی در روسیه یک شهروند ناروی را به اتهام جاسوسی زندانی کرد

بـرگ کـه سـال  ۲۰۱۷در مسـکو بازداشـت
شـد ،ایـن اتهامـات را رد کـرده اسـت.
او در گذشـته بـه عنوان مرزبـان در مرز
میـان روسـیه و نـاروی ایفـای وظیفـه کرده
است.
وی اعتـراف کـرد کـه بـه عنـوان

خبررسـان بـرای سـازمان اطالعاتـی نـاروی
فعالیـت کرده اسـت ،امـا گفته اسـت آگاهی
اندکـی در بـارهی ایـن مأموریـت داشـته
اسـت .یـک پولیـس سـابق روسـیه بـه اتهام
انتقـال پروندههـای نیـروی دریایـی روسـیه
بـه آقـای بـرگ حبـس شـده اسـت.
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ایلیـا نویکـوف ،وکیل آقای بـرگ ،گفت
موکلـش بـه دادگاه تجدیـد نظـر شـکایت
نخواهـد کـرد امـا از والدیمیـر پوتیـن،
رییسجمهـور روسـیه خواهـد خواسـت تا او
را عفـو کنـد.
نـاروی کـه عضو سـازمان ناتو اسـت ،در

قطـب شـمال مرز مشـترک بـا روسـیه دارد.
طـول دهههـا روابـط آنهـا حتـی در زمـان
جنگ سـرد دوسـتانه بوده اسـت .امـا روابط
دو کشـور از سـال  ،۲۰۱۴زمانی که روسـیه
شـبه جزیـرهی کریمـه را از اوکراین به خاک
خـود ضمیمـه کرد بدتر شـده اسـت.

آتشسوزی نوتردام؛ برجها و ساختمان اصلی بنا سالم مانده است

اطالعـات روز :یـک آتشسـوزی
بخـش بزرگـی از کلیسـای نوتـردام
را در پاریـس کـه یکـی از مهمتریـن
بناهای فرانسـه اسـت ،سـوزانده است.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
مامـوران آتشنشـانی همچنـان بـرای
مهـار ایـن آتشسـوزی کـه سـقف و
منـار مخروطـی ایـن کلیسـای ۸۵۰
سـاله را سـوزاند ،تلاش میکننـد بـه
ایـن امیـد کـه بتواننـد از نابـودی آثار
هنـری داخل کلیسـا جلوگیری کنند.

بـا ایـن حـال مقامهـا میگوینـد
کـه اصـل بنا از جملـه دو برج کلیسـا
سـالم مانده اسـت.
امانوئـل مکـرون رییسجمهـور
فرانسـه ایـن حادثـه را یک «تـراژدی
اسـفناک» خوانـد.
علـت آتشسـوزی هنـوز معلـوم
نیسـت ،امـا مقامهـا میگوینـد،
میتوانـد ناشـی از عملیـات مرمـت
کلیسـا بـوده باشـد کـه بعـد از تـرک
خـوردن بدنـهی کلیسـا شـروع شـده

اطالعات روز :در اولین روز اشغال مرکز لندن از سوی
فعاالن محیطزیست ،در اعتراض به شدت گرفتن تغییر
اقلیم ،پولیس بریتانیا دستکم  ۱۱۰نفر را بازداشت کرد.
به گزارش ایران انترنشنال ،این بخشی از تالش حداقل
 ۲۳۰۰داوطلب است تا پلها و خیابانهای اصلی پایتخت
بریتانیا را مسدود کنند و توجهها را به خطر انقراض در زمین،
از جمله خطر انقراض بشر بهواسطهی گرمایش زمین ،تغییر
رفتارهای آبوهوایی و درنهایت تغییر اقلیم ،جلب کنند.
این گروه فعاالن محیطزیست نام «شورش علیه
انقراض» را برای خود انتخاب کردهاند.
آنها برابر یافتههای اقلیمشناسان و دیگر دانشمندان
ن االن
میگویند وضعیت زمین «اضطراری» است و «همی 
باید برای نجات حیات دست به کار شد».

اطالعـات روز :جایـزهی پولیتـزر،
از معتبرتریـن جوایزی که هرسـاله در
امریـکا بـه اصحـاب رسـانه و فرهنـگ
اعطـا میشـود ،برنـدگان جایزههـای
سـال  ۲۰۱۹خود را روز دوشـنبه۲۶ ،
حمـل ،اعلام کرد.
بنـا بـر گزارشهـا ،تأکید امسـال
جایـزهی پولیتزر بیشـتر بـر تحقیقات
روزنامهنـگاری مرتبط بـا دونالد ترمپ
و مسـائل امنیـت اسـلحه در امریـکا
است.
دو روزنامـهی امریکایـی نیویورک
تایمـز و والاسـتریت جورنـال
روز دوشـنبه بـه خاطـر تحقیقـات
جداگانـهای کـه هـر یـک در مـورد
رییسجمهـور کنونـی امریـکا و
خانـوادهی او انجـام دادهانـد ،برنـده
جایـزهی پولیتـزر شـدند.
نیویـورک تایمـز بـه ویـژه بـه
خاطـر گزارشهـای پرجزئیـات خـود
در خصـوص تحقیـق از وضعیـت مالی
خانـوادهی ترمـپ و وضـع مالیاتـی
کسـب و کار او تحسـین شـده اسـت.
بـه نقـل از رادیـو فـردا،
هیأتمدیـرهی جایـزه پولیتـزر روز

بو د .
دفتـر دادسـتانی پاریـس گفـت
کـه تحقیقاتـی را دربـارهی «تخریـب
کلیسـا در ایـن آتشسـوزی تصادفی»
آغـاز کرده اسـت.
آقای مکـرون در جریان بازدیدی
از محـل حادثـه گفت کـه «از بدترین
سـناریو» پرهیـز شـده اسـت و یـک
کمپیـن بینالمللـی برای جمـعآوری
پـول و بازسـازی کلیسـا راهانـدازی
خواهد شـد.

سـال پیـش بعـد از تـرک
برداشـتن و ریختـن بخشهایـی از
سـاختمان نوتردام ،کلیسای کاتولیک
در فرانسـه خواسـتار کمـک فـوری
بـرای مرمـت آن شـده بـود.
شروع آتشسوزی
آتشسـوزی عصـر دوشـنبه
شـروع شـد ،پنجرههـا و دیگـر
سـاختارهای چوبـی داخل را سـوزاند
و سـپس سـقف و منـار مخروطـی آن
را نابـود کـرد.
مامـوران آتشنشـانی بـرای
جلوگیـری از ریختـن یکـی از
برجهـای ناقـوس کلیسـا سـاعتها
تلاش کردنـد.
در ایـن عملیـات حـدود ۵۰۰
مامـور آتشنشـانی بـرای جلوگیـری
از ریختـن بـرج ناقـوس کلیسـا تالش
کردنـد.
حـدود چهـار سـاعت بعـد
ژان کلـود گالـت ،رییـس سـازمان
آتشنشـانی پاریـس ،گفـت کـه
سـاختمان اصلی کلیسـا «نجات یافته
و حفـظ شـده اسـت».
در زمـان شـروع آتشسـوزی
بخشهایـی از کلیسـا بـرای مرمـت
گسـترده زیر پوشـش داربسـتها بود
و هفتـهی پیـش  ۱۶مجسـمه مسـی

کلیسـا موقتـا از جـا در آورده شـده
بو د .
امانوئـل گریگوار ،معاون شـهردار
پاریـس گفـت کـه کلیسـا دچـار
«خسـارات خیلی گسـتردهای» شـده
و مامـوران همچنـان بـرای حفـظ
باقـی آثار هنـری ارزشـمند آن تالش
میکننـد .
واکنشها
عصـر دوشـنبه هـزاران نفـر در
خیابانهـای اطـراف کلیسـا جمـع
شـدند و در سـکوت ناظر آتشسـوزی
بودنـد .بعضـی اشـک میریختنـد
و بعضـی سـرودهای روحانـی
میخو ا ند نـد .
مقامهـا در جریـان ایـن عملیات
محیـط مجاور کلیسـا در مرکز پاریس
را تخلیـه کردند.
امانوئـل مکـرون پیشـتر هنـگام
عزیمـت بـه سـوی محـل حادثـه
گفـت« :مثـل همـهی هموطنانـم از
دیـدن اینکـه بخشـی از ما میسـوزد
غمگینـم».
بـه گفتـهی یـک مقـام کاخ الیزه
او یـک برنامـهی سـخنرانی ملی را که
قـرار بـود دوشـنبه شـب انجـام دهد،
پـس از شـروع ایـن آتشسـوزی لغـو
کرد.

دستکم  ۱۱۰فعال محیطزیست در لندن بازداشت شدند

آنها با اشاره به ششمین عصر انقراض بزرگ زمین
بهخاطر فعالیت صنعتی (مشخصا مصرف سوختهای
ک زندگی آدمی ،میگویند با نابودی حشرهها،
فسیلی) و سب 
گیاهان و جانوران در خشکی و دریا ،انسان هم در آستانهی
انقراض قرار دارد.
بخشی از بازداشتها پس از آن رخ داد که معترضان
ساختمان شرکت نفت و گاز شِ ل را محاصره کردند و
پنجرههایش را شکستند .آنها همچنین روی پلها و در
خیابانهای اصلی مرکز لندن ،زنجیرههای انسانی تشکیل
دادند تا تردد در شهر را مختل کنند.
لندن یکی از اصلیترین مراکز گسترش فعالیت صنعتی
بر زمین در دو قرن گذشته است و یکی از آالیندهترین
شهرهای زمین در تاریخ معاصر محسوب میشود.

سازمان ملل پیشتر اعالم کرده بود ،دولتها فقط ۱۱
سال دیگر و تا آغاز دهه  ۲۰۳۰فرصت دارند تا مانع از گذر
گرمایش زمین از آستانه امن  ۵/۱درجه سانتیگراد شوند.
این سازمان همچنین پیشبینی کرده است تا سال
 ۲۱۰۰میالدی ،یعنی  ۸۱سال دیگر ،زمین آستانه  ۴/۳درجه
سانتیگراد را رد میکند.
هماکنون دمای زمین کمی بیش از یک درجهی
سانتیگراد گرمتر از شروع عصر صنعتی شدن در میانهی
قرن نوزدهم میالدی است.
از جمله تغییرهای رفتار آبوهوایی میتوان به بارانهای
اخیر در استانهای مختلف ایران اشاره کرد که حجم آن
معادل بارش چند ماه تا دو سال بود و در گذر چند ساعت و
چند روز باریدند و بانی سیلهای ماه حمل  ۹۸ایران شدند.

تحقیقات از ترمپ و موضوع کنترل اسلحه ،مرکز توجه امسال جایزهی پولیتزر

دوشـنبه در جریـان مراسـم اعطـای
جایزه در دانشـگاه کلمبیا نیویورک در
این باره توضیـح داد که کار تحقیقاتی
نیویـورک تایمـز ایـن ادعـای ترمپ را
«کـه داراییهای او دسـتآورد زحمت
شـخصی خـود اوسـت ،رد میکنـد و
یـک امپراتـوری مالی را افشـا میکند
کـه پـر از فـرار مالیاتـی اسـت».
والاسـتریت ژورنـال نیـز بـه

خاطـر کار تحقیقاتـیاش در زمینـهی
حقالسـکوتهایی کـه مایـکل کوهن،
وکیـل سـابق ترمـپ ،داده بـود بـه
دریافـت جایـزهی پولیتـزر نائل شـده
اسـت.
در ایـن پرونـده کـه ابعـاد و
پیامدهـای سیاسـی گسـتردهای
داشـته ،مایـکل کوهـن اعتـراف کـرد
کـه بـا پرداخـت حقالسـکوت به یک

بازیگـر پـورن و یک مـدل پلیبوی در
آخریـن روزهای کارزار انتخاباتی سـال
 ،۲۰۱۶قوانیـن مربـوط بـه جنبههـای
مالـی کارزار انتخاباتـی را نقـض کرده
ا ست .
ایـن دو زن بـه نامهای اسـتورمی
دنیلـز و کارن مـکدوگال ادعـا
میکننـد که بـا دونالد ترمـپ رابطهی
جنسـی داشـتهاند.

ان هیدالگـو ،شـهردار پاریس هم
بـا حضـور در صحنـهی حادثـه آن را
یـک «آتـش سـوزی وحشـتناک»
توصیـف کرد.
او بـه خبرنـگاران گفـت« :در
داخـل کلیسـا مقـدار زیـادی آثـار
هنـری وجـود دارد ...این یـک تراژدی
واقعـی اسـت».
کمیـل پاسـکال ،مورخ فرانسـوی
بـه شـبکهی «بـی اف ام تـی وی»
گفـت ،کلیسـای نوتـردام «میـراث
فوقالعـاده ارزشـمند» تاریخـی ایـن
کشـور اسـت.
او گفـت« :بـرای  ۸۰۰سـال
ایـن کلیسـای جامـع ناظـر و نگهبـان
پاریـس بـوده اسـت .بـرای قرنهـا
ناقـوس نوتـردام صـدای رویدادهـای
فرخنـده یـا نامیمـون را بـه گـوش
میرسـاند .آنچـه میبینیـم چیـزی
جز یـک حادثـهی هولناک نیسـت».
آنـگال مرکل ،صـدر اعظـم آلمان
حمایـت خود را از مردم فرانسـه اعالم
کـرده و نوتـردام را «نمـاد فرهنـگ
فرانسـوی و اروپایـی» خوانده اسـت.
تـرزا مـی ،نخسـتوزیر بریتانیـا
هـم گفت کـه در این لحظـات به فکر
مـردم فرانسـه و مامورانـی اسـت کـه
بـرای مهـار حریـق مبـارزه میکننـد.

این سیلها تاکنون دستکم معادل یک چهارم فروش
ساالنه نفت ایران خسارت بر جای گذاشتهاند.
فعاالن محیطزیست پیشتر ،اوایل ماه آپریل امسال
(حمل سال جاری) ،در پارلمان بریتانیا عریان شدند و جلسه
پارلمان را دقایقی متوقف ساختند .آنها همچنین در ماه
مارچ گذشته ،جلوی کاخ باکینگهام در لندن  ۲۰۰لیتر خون
مصنوعی ریختند.
در ماههای اخیر و از ماه آگست ،بهدنبال اعتراض یکنفره
گرتا تونبرگ ،دهها هزار دانشآموز در همراهی با جنبش
«بچهها برای مهار تغییر اقلیم» ،در  ۱۵۰۰شهر جهان و
در بیش از  ۱۰۰کشور ،کالسهای مدرسه را تعطیل کردند
و به خیابانها آمدند و گفتند این سبک زندگی «آیندهای
برایشان باقی نمیگذارد».

دونالـد ترمـپ ،رییسجمهـور
امریـکا ،ارتبـاط بـا ایـن دو زن و فـرار
مالیاتـی را تکذیـب میکنـد و ایـن
روزنامههـا را متهـم کرده کـه به خاطر
مقاصـد سیاسـی او را هـدف «اخبـار
جعلـی» خـود قـرار دادهانـد.
جایـزهی امسـال پولیتـزر در
بخشـی دیگـر بـه پوشـش مسـائل
کنتـرل اسـلحه توجـه نشـان داده ،و
بهویـژه از روزنامـهی «سـاوث فلوریـدا
سـان سـنتینل» بـه خاطـر پوشـش
یکـی از تیراندازیهـای مرگبـار
فبـروری سـال گذشـته در دبیرسـتان
پارکلنـد کـه در جریـان آن ۱۷
دانشآمـوز و کارمنـد مدرسـه کشـته
شـدند ،تقدیـر شـده اسـت.
در همیـن حـال جایـزهای نیـز از
سـوی پولیتـزر بـرای آرتـا فرانکلیـن،
هنرمنـد فقیـد موسـیقی در زمینـهی
موسـیقی سـول در نظـر گرفته شـده
و از «سـهمی کـه او طی پنـج دهه در
پیشبـرد فرهنـگ و موسـیقی امریـکا
داشـته» قدردانی شـد.
جایـزهی گزارشگـری بینالمللی
نیـز بـه تیمـی از روزنامهنـگاران

آسوشـیتدپرس داده شـد ،بـه خاطـر
مسـتندهایی کـه از شـکنجه و
گرسـنگی در جنـگ داخلی یمن تهیه
کرد هانـد.
خبرگـزاری رویتـرز نیـز بـه
خاطر پوشـش اخبار سـرکوب سـخت
مسـلمانان روهینگیـا توسـط نیروهای
امنیتـی میانمـار بـه دریافـت پولیتـزر
نائـل شـده اسـت.
ایـن گـزارش حـاوی اعترافـات
دسـت اول نیروهـای شـبه نظامـی و
مرتبـط با پولیس اسـت که به کشـتار
و آتشزنـی عمـدی در شـمال ایالـت
راخیـن دسـت زدهانـد.
«وا لـون» و «کیـوا سـو او»
دو خبرنـگار رویتـرز بـه خاطـر ایـن
گزارشگـری همچنـان در میانمـار در
حبـس بـ ه سـر میبرنـد.
جایـزهی پولیتـزر اولیـن بـار در
سـال  ۱۹۱۷اعطـا شـد و بنیانگـذار
آن جـوزف پولیتزر ،ناشـر روزنامه ،بود.
برنـدگان ایـن جایـزه نشـان طال
دریافـت میکننـد و دیگـر پاداشهای
ایـن جایـزه مبلغ  ۱۵هـزار دالـر برای
هـر نفر اسـت.
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سال هشتم

گواردیوال:

خبرکوتاه

باید سه بار متوالی قهرمان اروپا شوم

پپ گواردیوال ،سرمربی
اسپانیایی منچسترسیتی ،در
کنفرانس مطبوعاتی پیش از
دیدار با تاتنهام حاضر شد.
منچسترسیتی در بازی رفت
و در لندن و با از دست دادن
یک ضربه پنالتی توسط سرخیو

آگوئرو ،با یک گل مغلوب تاتنهام
شد اما پپ گواردیوال ضمن تمجید
از کیفیت حریف مدعی شد به
این چالش بزرگ و دشواری بازی
های متوالی عالقمند است.
دیدار با تاتنهام" :از دو یا
سه سال پیش که هدایت سیتی

دو بازیکن تیم فوتبال میالن که
گمانهزنیهایی درباره احتمالی مجازات
شدنشان به خاطر تمسخر پیراهن بازیکن
التزیو صورت گرفته بود ،تبرئه شدند.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
ایتالیا از مجازات تیموئه باکایوکو و فرانک
کسیه به خاطر گرفتن ژستهای عجیب با
پیراهن فرانچسکو آچربی بازیکن التزیو در
پایان مصاف شنبه شب دو تیم در ورزشگاه
سنسیرو خودداری کرد.
در پایان این بازی که با درگیریهای
فیزیکی هم میان بازیکنان دو تیم همراه بود،

را بر عهده گرفتم ،تاتنهام همیشه
تیمی قدرتمند و فوق العاده بوده
و هنوز هم اینگونه است .من می
خواهم فاتح لیگ قهرمانان شوم و
ریاست باشگاه نیز از من خواسته
سه بار متوالی این اتفاق رخ دهد.
در فوتبال شما بیش از کسب

پیروزی شکست می خورید اما
من همه تالشم را خواهم کرد".
کارنامه این فصل سیتی:
"شما باید آنچه را که بازیکنانم
در  20ماه گذشته انجام داده اند
را ببینید .اگر ما به اندازه کافی
قوی نبودیم ،نمی توانستیم چنین
کارنامه ای که ما طی  20ماه
انجام داده ایم را به ثبت برسانیم.
من به خاطر ضربات پنالتی
دو فینال لیگ قهرمانان را از
دست دادم اما فوتبال اینگونه
است .من می دانم که بازیکنانم
برای شکست تاتنهام متمرکز
شده و مایل به حضور در نیمه
نهایی هستند .آیا این کافی
خواهد بود؟ نمی دانم".
اهداف تا پایان فصل:
"من بیشترین کسی هستم که
در باشگاه منچسترسیتی شگفت
زده می شوم زیرا انتظار نداشتم

فرار دو ستاره میالن از خطر محرومیت

باکایوکو پس از معاوضه پیراهنش با آچربی،
در کنار همتیمیاش فرانک کسیه ژستهای
ظاهرا ً تمسخرآمیز با پیراهن بازیکن حریف
گرفت که او را ناراحت کرد .اگرچه هر دو
بازیکن و نیز جنارو گتوزو سرمربی میالن
بابت این رفتار از آچربی عذرخواهی کردند
اما باز هم گمانهزنیهایی مبنی بر احتمال
مجازات آنها شنیده می شد.
دیروز اما اعالم شد که این دو بازیکن
به خاطر این حرکتشان جریمه نخواهد شد.
کسیه یکی از  6بازیکنی که در درگیری
پایان بازی نقش داشت اما به خاطر این اتفاق

شماره 1۷1۶

 10هزار یورو جریمه شد .آندرهآ برتالوچی،
متئو موساکیو ،لوئیز فلیپه و پاتریچ هم دیگر
بازیکنان میالن هستند که شامل این جریمه
شدهاند.
در همین حال لوکاس لیوا ،هافبک
برزیلی تیم فوتبال التزیو هم با وجود تکذیب
خبر توهین وی به مدیر رسانهای معلول تیم
فوتبال میالن 10 ،هزار یورو جریمه شده
است .گفته میشود که او در پایان بازی حین
رفتن به سمت رختکن تیم با کارمند باشگاه
میالن درگیری لفظی پیدا کرده است،
باشگاه میالن نیز به خاطر آنکه یکی از

علیرغم اینکه  5بازی مانده ،تا
اینجای فصل  83امتیاز بگیریم.
هدف ما  98امتیاز است و در غیر
این صورت قهرمان نخواهیم شد.
من می دانم شرایط چقدر
دشوار است زیرا ما ابتدا باید با
تاتنهام بازی می کنیم و سپس
دربی و بازی با برنلی سر می
رسد .همه بازی ها دشوار است،
ما استراحت نداریم و باید  10یا
 11بازی بیشتر از لیورپول انجام
دهیم اما من به این چالش عالقه
دارم".
شرایط سرخیو آگوئرو:
"او نیاز به بازی کردن و حضور
در رقابت های مهم دارد تا به
مرز آمادگی کامل برسد .شرایط
آگوئرو در بازی امشب بسته به
وضعیت فیزیکی وی نیست ،ما
می خواهیم به نیمه نهایی برسیم
و این چالش سیتی است".

هوادارانش به سمت سیمونه اینزاگی سرمربی
التزیو آب دهن پرتاب کرد 10 ،هزار یورو
جریمه شده است .خود سیمئونه نیز به خاطر
توهین کردن به جانلوکا روکی ،داور مسابقه
پس از اخراج شدن و فرستاده شدنش به
سکوها توسط او 10 ،هزار یورو جریمه
نقدی شده است .در نهایت ایگلی تاره ،مدیر
ورزشی باشگاه التزیو نیز به خاطر گفتن این
جمله که او و همکارانش میدانستند اتفاقات
جنجالی بازیشان مقابل میالن رخ میدهد،
تا پایان ماه آوریل از همراهی تیمش محروم
شد.

اوبامیانگ،
پیش به سوی کفش طال

اوبامیانگ ،ستاره گلزن آرسنال که در جریان
پیروزی تیمش مقابل واتفورد تکگل آرسنال را به
ثمر رساند میگوید از صالح و آگوئرو پیشی گرفته
و کفش طالی لیگ برتر را به خود اختصاص خواهد
داد.
پیر امریک اوبامیانگ ،دوشنبه شب در دیدار
تیمش آرسنال مقابل واتفورد در دقیقه  10تکگل
توپچیها را به ثمر رساند تا تیمش را به پیروزی
برساند .اوبامیانگ که با این گل ،تعداد گلهایش را
در لیگ برتر به عدد  18رساند و حاال با صدرنشینان
جدول بهترین گلزنان لیگ برتر ،محمد صالح و
سرخیو آگوئرو تنها یک گل فاصله دارد .اوبامیانگ
بعد از بازی گفت تمام تمرکزش به پیشی گرفتن از
صالح و آگوئرو معطوف شده و اطمینان دارد میتواند
از آنها پیشی گرفته و کفش طالی این فصل را به
خود اختصاص دهد.
اوبامیانگ در پایان بازی و پیروزی آرسنال مقابل
واتفورد به خبرنگاران گفت ":بله من اطمینان دارم
که میتوانم کفش طال را ببرم .مسابقه ما هنوز ادامه
دارد .میدانم نبرد سختی است ولی اطمینان دارم
که میتوانم به تالش ادامه دهم و آنها را شکست
دهم".
ستاره گلزن آرسنال در ادامه گفت ":من از
اول بازی به خودم اطمینان داشتم و مدتها بود که
میخواستم اینطور گلی بزنم .دوشنبه شب همه چیز
دست به دست هم داد تا موفق شوم .گل خیلی
قشنگی شد و من از این بابت واقعا خوشحالم".

پیغام نگران کننده جدید زیدان برای گرت بیل

سـتاره ولـزی رئـال در دومیـن مقطع
حضـور زیـدان نیز حال و روز خوشـی
در ایـن باشـگاه ندارد.
بـه نقـل از مـارکا ،رئـال مادریـد
دوشـنبه شـب در زمیـن لگانـس بـا
تسـاوی  1-1متوقف شـد و حاال تنها
شـش بـازی تا پایـان فصلی اسـف بار
فاصلـه دارد.
در ایـن بـازی ،گرت بیل کار را از روی
نیمکـت شـروع کـرد و در نیمـه دوم
نزدیـک بـه  30دقیقـه کنـار زمیـن
مشـغول گـرم کـردن بـود تـا اینکـه
زیـدان به او در دقیقـه  80اجازه ورود
بـه زمیـن را داد.
چهـره بیـل در کنـار زمیـن ،حرف ها
بـا خـود داشـت و بارهـا بـه نیمکـت
نـگاه مـی کـرد تـا شـاید زیـزو بـه او

ایبـار با وجـود فیکـس بـودن ،دقیقه
 77تعویـض شـد .دوشـنبه شـب نیز
تنهـا  10دقیقـه فرصـت بـازی پیـدا
کر د .
واقعیـت ایـن اسـت کـه به نظـر نمی
رسـد شـرایط بیـل بـا زیـدان هـم
بهتـر شـود و مـرد فرانسـوی از حـاال
بـه فـروش او در تابسـتان فکـر مـی
کند .نیمکت نشـینی بیـل در بازی با
لگانـس ،پیام نگـران کننـده جدیدی
بـرای بیل محسـوب می شـد .سـتاره
ای کـه دوسـت دارد در رئـال بماند و
دسـتمزد هنگفت  17میلیون یورویی
خـود را دریافـت کنـد امـا زیـزو از
اعتمـاد بـه او خسـته شـده و ترجیح
مـی دهـد بـه دوران حضـور  6سـاله
سـتاره ولـزی پایـان دهد.

دسـتور ورود بدهـد امـا ایـن اتفـاق
دقیقه  80رخ داد و پیش از آن شـاهد
بـود کـه لـوکاس واسـکز زودتـر از او
راهـی زمیـن شـد .بیـل در  10دقیقه
حضـورش در زمین نیز نتوانسـت کار
خاصـی در میـدان انجـام دهد.
اوضـاع بـرای بیـل حتـی پـس از
بازگشـت زیـدان هـم خـوب پیـش
نمـی رود .او پـس از بازگشـت زیـزو
در سـه بـازی از  5بـازی فیکـس بوده
و تنهـا در دو بـازی  90دقیقـه کامـل
در میـدان حاضـر بـوده اسـت .پـس
از اینکـه او در دو بـازی برابـر سـلتا
و اوئسـکا از ابتـدا در ترکیـب قـرار
داشـت و تـا انتهـا نیـز بـازی کـرد،
مقابـل والنسـیا در  26دقیقـه پایانی
وارد زمیـن شـد و سـپس در بـازی با

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل و سـوم قانـون تـدارکات بـه اطلاع عمـوم
رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری در نظـر دارد پروژه تهیه
و تـدارک لـوازم تکنالـوژی و معلوماتی ضرورت پـروژه  NHLPاین وزارت تحت
کود نمبر 					
را بـه شـرکت محترم خدمات لوژسـتیکی ایمفـول دارای جـواز نمبر -۳۸۹۹۶
 Dبـه قیمـت مجموعـی مبلـغ ( 7,988,491هفـت میلیون و نهصد و هشـتاد
و هشـت هـزار و چهـار صد و نـود و یـک) افغانی اعطـا نماید.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند،
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریخ نشـر این اعلان الی چهـارده روز تقویمی
طـور کتبـی تـوام با دالیل آن به ریاسـت تهیه و تـدارکات وزارت زراعـت ،آبیاری
و مالـداری واقـع کارتـه سـخی ،جمـال مینـه ،وفـق احـکام مـاده پنجاهـم قانون
تـدارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده و الـی تکمیـل میعـاد فوقالذکر و
طـی مراحـل قانونـی بعـدی ،قـرار داد منعقـد نخواهد شـد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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نشســت دوحــه بــا نماینــدگان
طالبــان در چنــد روز آینــده بــا
حضــور یــک هیــأت مشــترک از
حکومــت« ،رهبــران سیاســی» و
جامعــه مدنــی برگــزار خواهــد شــد.
فهرســت  ۲۵۰نفــری هیــأت دولــت
جمهــوری اســامی افغانســتان بــرای
شــرکت در دوحــه منتشــر شــده امــا
در مــورد هــدف و آجنــدای نشســت
و رابطــه میــان هــدف و آجنــدا
و ترکیــب هیــأت شــرکتکننده
وضاحــت چندانــی وجــود نــدارد .بــا
توجــه بــه اهمیــت ایــن نشســت بــرای
آغــاز گفتوگوهــای رســمی میــان
نماینــدگان نظــام قانــون اساســی
افغانســتان و گــروه طالبــان ،مدیریــت
درســت ایــن فرصــت و اســتفادهی
بهینــه از آن میتوانــد بــه بهبــود
نقــش و مالکیــتافغانهــا در رونــد
صلــح افغانســتان بینجامــد.از ســویی،
امــا تعــداد شــرکتکنندگان ،انســجام
و همصدایــی در میــان هیأت را دشــوار
ســاخته و از امــکان موثریــت ایــن
نشســت میکاهــد .بــر عــاوه ،عــدم
وضاحــت در مــورد هــدف نشســت
میتوانــد ایــن فرصــت مهــم را بــه
هــدر دهــد .چنــد پرســش و تبصــره
در ایــن مــورد:
یــک :وضاحتبخشــی بــه هــدف
نشســت دوحــه از ســوی شــورای
رهبــری صلــح .هــدف نشســت دوحــه
چیســت؟ آیــا نمایــش انســجام
حکومــت ،نیروهــای سیاســی و جامعــه
مدنــی تحــت یــک چتــر واحــد هــدف
اصلــی ایــن نشســت اســت؟ اگــر
هــدف پیامرســانی یــک صــدا بــه
طالبــان بــا رعایــت تنــوع نیروهــای
سیاســی و مدنــی افغانســتان در
ترکیــب هیــأت اســت ،ایــن کار را
میتــوان بــا گروهــی کوچــک و
منســجم نیــز انجــام داد .بــا توجــه بــه
فهرســت  ۲۵۰نفــری ،چنیــن بــه نظــر
میرســد کــه اشــتیاق بــرای شــرکت
در نشســت دوحــه و تالشهــا بــرای
طوالنیشــدن فهرســت از رقابتهــا
میــان جناحهــای سیاســی سرچشــمه

zaki.daryabi2@gmail.com

نشست دوحه؛ چند پرسش و چند تبصره


میگیــرد و مصــرف داخلــی دارد .در
نتیجــه ،بازنــدهی اصلــی ایــن نشســت،
رونــد صلــح و شــهروندان افغانســتان
خواهنــد بــود .سوءاســتفادهی
جناحهــای سیاســی از ایــن فرصــت
بــرای مصــرف سیاســی داخلــی،
امتیــازی بــرای طالبــان و جفایــی در
حــق همــهی شــهروندان افغانســتان
اســت.
دو :رابطــه میــان ترکیــب هیــأت
و هــدف و آجنــدای نشســت چیســت؟
شــرکتکنندگان نشســت بایــد
بعــد از ایجــاد وضاحــت و اجمــاع در
مــورد هــدف نشســت و محورهــای
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اصلــی گفتوگــو انتخــاب میشــدند.
حــاال کــه خطــوط ســرخ افغانســتان
بــرای نشســت دوحــه مشــخص
شــده اســت ،بایــد شــرکتکنندگان
قابلیــت و تخصــص دفــاع از ایــن
خطــوط ســرخ را داشــته باشــند .رونــد
گزینــش شــرکتکنندگان بایــد در
مرحلــهی نخســت روی تقســیمبندی
اقشــار شــرکتکننده و قابلیتهــای
مــورد نیــاز شــرکتکنندگان
تمرکــز میکــرد ،نــه نــام افــراد.
فهرســت نهایــی عمدتــا محصــول
چانهزنیهــای رهبــران سیاســی
نســل قدیــم و حکومــت اســت .نگرانــی

ایــن اســت کــه بــا فهرســت کنونــی،
همســویی و همصدایــی در میــان
هیــأت کمرنــگ ،محتــوا پراکنــده
و حضــور زنــان و جوانــان نمادیــن
بــوده و در نتیجــه پیــامرســانی بــه
طالبــان از صالبــت کافــی برخــوردار
نباشــد .اعضــای شــورای رهبــری
صلــح و کمیتــهی نهاییســازی
فهرســت شــرکتکنندگان بایــد در
مــورد ترکیــب و موثریــت هیــأت در
برابــر شــهروندان افغانســتان پاس ـخگو
باشــند.
ســه :یکــی از مهمتریــن پیامهــا
بــه طالبــان در ایــن نشســت بایــد

تغییــر بنیادیــن فرهنگــی ،اجتماعــی
و سیاســی جامعــهی افغانســتان در
 ۱۸ســال اخیــر باشــد .هیأتــی بــه
ایــن گســتردگی و بــا ترکیبــی چنیــن
مختلــط ،کــدام اســتراتیژی را بــرای
ارایــه ایــن پیــام برخواهــد گزیــد؟
آیــا بــا ترکیــب کنونــی ،بیشــترینه
اعضــای هیــأت خــود بــه ظهــور ایــن
افغانســتان نویــن بــاور دارنــد؟
چهــار :چــه کســی از محتــوای
نشســت دوحــه گــزارش خواهــد داد
و در مــورد نتایــج نشســت پاســخگو
خواهــد بــود؟ در نشســت مســکو،
بــه دلیــل عــدم حضــور حکومــت،

موضعگیریهــا انفــرادی بــود
و حســابدهی و گزارشدهــی
منســجم بــه شــهروندان نیــز صــورت
نگرفــت .در نشســت دوحــه ،بــه
دلیــل حضــور و رهبــری حکومــت،
شــهروندان توقــع دارنــد حکومــت در
برابــر نتایــج نشســت دوحــه (اعالمیــه
و یــا تصامیــم اتخــاذ شــده) مســئولیت
پذیــرد.
پنــج :فهرســت شــرکتکنندگان
نشســت دوحــه  ۲۵۰نفــر اســت،
ولــی بــر اســاس گزارشهــا ،بــرای
مذاکــرات ،هیأتــی منســجمتر (۹-۵
نفــر) تعییــن خواهــد شــد .اقــدام
شــکلدهی یــک هیــأت مذاکــره
منســجمتر بــرای گفتوگوهــای
رســمی و طوالنــی مــدت گامــی
ضــروری و نیــک اســت و باید از ســوی
همــهی جناحهــای سیاســی حمایــت
شــود .انتخــاب اعضــای ایــن هیــأت
بایــد بــا الهامگیــری از هیأتهــای
مذاکــرات در ســایر روندهــای
موفــق صلــح در جهــان ،بــر اســاس
شایســتگی ،اعتبــار سیاســی ،تــوان
نمایندگــی ،مشــروعیت اجتماعــی
و تخصــص در موضوعــات محــوری
گفتوگــو انجــام گیــرد .بخشــی از
ترکیــب ایــن هیــأت میتوانــد بــا
توجــه مراحــل و محورهــای گفتوگــو
انعطافپذیــر باشــد و در مراحــل
مختلــف ،بــا توجــه بــه آجنــدای
گفتوگوهــا ،حضــور نماینــدگان
اقشــار مختلــف پــر رنگتــر باشــد،
مثــا حضــور پــر رنگتــر نهادهــای
حقــوق بشــری و نماینــدهگان
خانوادههــای قربانیــان در مذاکــرات
مرتبــط بــه عدالــت و توافــق صلــح.
نشســت دوحــه فرصتــی بــرای
آغــاز گفتوگوهــای رســمی میــان
افغانهــا در مــورد آینــدهی جنــگ
و صلــح در کشــور ماســت .از همــهی
شــرکتکنندگان و شــورای رهبــری
صلــح توقــع مــیرود بــا تمرکــز روی
اهــداف روشــن و مشــترک ،ایــن
فرصــت بــرای آینــدهی گفتوگوهــای
صلــح را هــدر ندهنــد.

