نخستوزیر کوریای جنوبی
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احتمال برگزاری

پیشنویس طرح صلح جمهوری اسالمی افغانستان آماده شد

نشست استانبول در هفتهی جاری؛

«آتشبس و ایجاد حکومت
صلح شامل آجندا است»
صفحه 2
سمپوزیم بینالمللی امیرعلیشیر نوایی؛

امیدها و ناامیدیها
صفحه 5

امریکا در آستانهی خروج،
()4
افغانستان در لبهی پرتگاه

آیا مذاکره با طالبان همراه با احتمال
خروج نظامی امریکا به صلح میانجامد
یا به فروپاشی افغانستان؟
صفحه 7
نشست استانبول؛

فرصتها و نگرانیها چیست؟
2
جزئیات تازه از سند همکاری ایران و چین؛

همکاری با چینیها برای
کنترل فضای مجازی

نی:

آزادی بیان و
رسانهها در نشست
استانبول باید خط
سرخ باشد

رسانههای اجتماعی و ردپای
دیجیتال گروههای مسلح

در  16آگست سال  2011شورش مسلحانه علیه
معمر القذافی لیبیا را فراگرفت .در خط مقدم شورش
در غرب شهر میسراتا ،سومین شهر بزرگ لیبیا،
من با «مخلص» عضو گروه شلغم (که از روی نام
سفیر سابق لیبیا در سازمان ملل که علنا قذافی
را محکوم کرد ،نامگذاری شده) گفتوگو کردم .او
برایم شرح موفقیتهای نخستین این گروه را در برابر
نیروهای طرفدار قذافی در جریان درگیریهای کوچه
به کوچه در مرکز شهر ،بازگو کرد .وقایعی که او
توصیف میکرد بسیار بعید بهنظر میرسید ،من به
حرفهایش شک کرده بودم و او این را متوجه شده
بود .او لبخندی زد و تلفن خود را درآورد و وارد گروه
فیسبوکی شد که در آن یکی از اعضا فیلمی از جریان
یک روز عملیات در کوچه پسکوچههای مرکز شهر
را بارگذاری کرده بود .من چگونگی وقوع رویدادها را
روی نمایشگر درست همانطور که...
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اطالعات روز :محمود نبویان ،نایب رییس کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس ایران ،با اشاره به جزئیات سند
همکاری  ۲۵ساله ایران و چین گفته است با...

گروههای
امداد برای
نجات معدنچیان
گرفتار چینی
تالش میکنند
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شورای عالی مصالحه ونگاه حداکثری به پروسهی صلح؟
بررسی گزارش پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک صلح

شورای عالی مصالحهی ملی و مرکز مطالعات استراتژیک
صلح در ماه اخیر گزارشی را در پیوند به توافقنامهی صلح
منتشر کردهاند .این گزارش کوتاه با موضوع محوری صلح
افغانستان به موضوعات «انتخابات زودهنگام یا حکومت
گذار»« ،مدلهای حکومت گذار و موقت»« ،تجربهی

اداره موقت در افغانستان»« ،تمرکززدایی یا تمرکزگرایی»،
«نقش زنان در فرآیند صلح»« ،شورای عالی فقه اسالمی»،
«آتشبس» و در نهایت «پیشنهادات گزارش» پرداخته
است.
پژوهشی شورای عالی مصالحه...،
گزارش
ِ
4

نشست ترکیه؛

افغانستان یکصدا یا چندصدا؟
ِ

رییسجمهور غنی طرح سهمرحلهای خود را با عنوان
«چارچوب برای نقشه راه صلح» که قرار است در نشست
ترکیه در مورد صلح افغانستان ارائه شود ،رسانهای کرده
است .این طرح سه مرحله دارد :مرحله اول ،توافق
سیاسی شامل توافق بر حالت مطلوب ،توافق بر...

صفحه 8
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در صداقت طالبان
شک وجود دارد

برپایهی اطالعات موجود قرار است نشست صلح
افغانستان با شرکت رهبران حکومت ،چهرههای
سیاسی ،نمایندگان طالبان و نمایندگان شماری
از کشورهای منطقه و جهان در شهر استانبول
برای ده روز برگزار شود .بهنظر میرسد این
نشست قریبالوقوع است .قبال زمان برگزاری
کنفرانس  16آپریل گفته شده بود .برگزاری
نشست استانبول که تاریخی و سرنوشتساز
توصیف میشود در آیندهی نزدیک تقریبا قطعی
شده است .همهی طرفها آمادگی خود را برای
این نشست اعالم کردهاند .هیأتهای بلندپایه
و صاحبصالحیت در سطح رهبری جناحهای
درگیر و ذینفع افغان و وزرای خارجهی همهی
همسایگان افغانستان به عالوهی چین ،روسیه،
هند ،ایاالت متحده ،ترکیه ،قطر ،اندونیزیا،
عربستان ،آلمان ،فرانسه و ناروی گفته شده در
این نشست شرکت خواهند کرد.
تقریبا موضع همه طرفها به غیر از طالبان در
نشست استانبول روشن است .امریکا با طرحی
قرار است در این نشست شرکت کند که بیشتر
از یک ماه قبل زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی
وزارت خارجهی ایاالت متحده...
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بـه کابـل آمـد و ایـن طـرح را بـرای
حصـول یـک توافـق سیاسـی بـه ارگ
ریاسـتجمهوری ،شـورای عالـی مصالحه
و جناحهـای سیاسـی مطـرح کشـور
سـپرد .ایـن طـرح بـا طالبـان نیـز بـه
اشـتراک گذاشته شـد .جمهوری اسالمی
افغانسـتان نیـز قرار اسـت با طـرح واحد
در ایـن نشسـت شـرکت کنـد .شـورای
عالـی مصالحـهی ملـی گفتـه اسـت کـه
بـا طـرح و دیـدگاه مشـترک بـه اجالس
اسـتانبول مـیرود .در چنـد روز گذشـته
کمیتـهی توحیـد روی طرحهای رسـیده
کار و تقریبـا طرحـی را نهایـی کـرده
اسـت .ایـن طرح اکنـون روی میز عبداهلل
عبـداهلل رییسشـورای عالـی مصالحـهی
ملـی رفتـه اسـت .فـارغ از نگرانـی کـه
تعـدد طـرح از جانـب جمهوری اسلامی
محتمـل اسـت ،امـا موضـع نیروهـای
سیاسـی افغانسـتان روشـن اسـت.
از میـان تمـام طرفهـا ،تنهـا طالبـان
هنوز برای شـرکت در نشسـت اسـتانبول
موضع روشـن نـدارد .این موضع ناروشـن
بـه تردیـد در مـورد صداقـت و حسـن
نیـت طالبـان بـرای انجام یـک مذاکرهی
صادقانـه و معطـوف بـه عقـد توافـق
سیاسـی و شـک در صداقـت طالبـان
دامـن میزنـد .در مذاکـرات بیناالفغانی
طالبـان بـا ایـن پندار کـه خـروج نظامی
ایـاالت متحـده از افغانسـتان قطعـی
اسـت باعـث فـوت وقـت در مذاکـرات
بیناالفغانـی مطابـق تقسـیماوقات
توافقنامـه دوحـه شـد .طالبـان بـا ایـن
رویکـرد کـه در صـورت خـروج ،بـا دوام
فشـار نظامـی و تشـدید جنـگ دولـت
را سـاقط خواهنـد کـرد ،بـا مذاکـرات
دوحـه پیشآمـد کردنـد .نتیجـهی ایـن
سیاسـت شکسـت مذاکـرات بیناالفغانی
شـد .بعیـد نیسـت طالبـان در نشسـت
اسـتانبول نیـز رویکـرد ضیـاع وقـت و
سیاسـت مذاکـرات در سـایه را پیـش
بگیرنـد .طالبان از آغاز تـا کنون در مورد
صلح دچار یک خطای محاسـباتی اسـت.
ایـن گـروه فکـر میکنـد کـه در صـورت
خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان ،با
سـر نیـزه قـدرت را در افغانسـتان خواهد
گرفـت .بـرای همیـن در مذاکـرات صلح
حاضـر نیسـت کمتریـن هزینـه را کنـد.
بـرای موفقیـت نشسـت اسـتانبول
قطعیتـی وجود نـدارد .تردیدها به مراتب
بیشـتر از یقیـن اسـت .امـا یـک راه برای
جلوگیـری از شکسـت مذاکـرات ،گرفتن
ایـن تعهـد از طالبان اسـت کـه این گروه
در مذاکـرات موضـع منعطفتری داشـته
باشـد .لجاجـت آنهـا بـر مطالباتـی مثل
خارجشـدن طالبـان از فهرسـت سـیاه
سـازمان ملـل ،رهایـی هفتهـزار زندانی
ایـن گـروه از زندانهـای افغانسـتان،
انقطـاع و گسسـت قـدرت در افغانسـتان
و خـروج کامـل نیروهـای خارجـی بیش
از هرگونـه توافـق سیاسـی نهتنهـا بـه
درسـتی شـک در مـورد صداقـت طالبان
صحـه میگـذارد کـه همیـن لجاجـت
باعـث شکسـت قطعـی کنفرانـس
اسـتانبول خواهـد شـد و فرصـت کنونـی
صلـح بـا موضعگیـری غیرمنعطـف گروه
طالبـان هـدر خواهـد رفـت .همانگونـه
کـه تـا ایـن دم دلیـل اصلـی شکسـت
مذاکـرات و توافق سیاسـی طالبان اسـت.
یـک شـرط میتوانـد طالبـان را از توهـم
پیـروزی بیـرون کنـد :اینکـه خـروج
نیروهـای خارجـی بایـد منـوط بـه توافق
کامـل سیاسـی در افغانسـتان باشـد .بـا
قاطعیـت و شـتابی کـه امریـکا بـرای
خـروج نظامی از افغانسـتان دارد ،طالبان
دلیلـی نمیبیننـد کـه در میـز بـه طرف
مقابـل امتیـاز بدهنـد.

خبرهای داخلی

www.etilaatroz.com

پیشنویس طرح صلح جمهوری اسالمی افغانستان آماده شد
قبال شورای عالی مصالحهی ملی در اعالمیهای گفته بود که طرح نهایی صلح جمهوری
اسالمی افغانستان بهصورت کلی بر اصل نظام جمهوری اسالمی ،حقوق اساسی
شهروندان ،حقوق بشر ،انتخابات براساس اصل یک فرد یک رأی ،مشارکت عادالنه
و معنادار همه در نظام ،پایان دایمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانتهای قوی
منطقهای و بینالمللی برای تطبیق موافقتنامهی صلح در صورت توافق ،تأکید دارد.
این درحالی است که به تازگی امراهلل صالح ،معاون اول ریاستجمهوری گفته است که
احتمال دارد نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان در جریان هفتهی جاری برگزار
شود .آقای صالح همچنان گفته است که «توافق روی ارزشها»« ،آتشبس» و «ایجاد
حکومت صلح» از آجنداهای پیشبینیشدهی این نشست اند.

اطالعات روز :شورای عالی مصالحهی ملی اعالم کرده است که کمیتهی تهیه و توحید
پیشنویس طرح صلح جمهوری اسالمی افغانستان کار روی این پیشنویس را نهایی
کرده و آنرا به رهبری این شورا سپرده است.
فریدون خوزون ،سخنگوی شورای عالی مصالحهی ملی گفته است که پیشنویس طرح
صلح که پس از کارهای منسجم شبانهروزی تهیه و آمادهشده است ،دیروز (یکشنبه،
 ۲۲حمل) به رهبری این شورا سپرده شده است.
آقای خوزون همچنان گفته است که قرار است این پیشنویس در روزهای آینده به
کمیتهی رهبری شورای عالی مصالحهی ملی ارائه شود که پس از تصویب ،بهعنوان طرح
واحد جمهوری اسالمی افغانستان در نشست ترکیه ارائه خواهد شد.

احتمال برگزاری نشست استانبول در هفتهی جاری؛

«آتشبس و ایجاد حکومت صلح شامل آجندا است»
اطالعات روز :امراهلل صالح ،معاون اول
ریاستجمهوری کشور میگوید که برای
نشست استانبول که احتمال دارد در جریان
هفتهی جاری برگزار شود ،سه موضوع
بهعنوان آجندا پیشبینی شده است.
آقای صالح که دیروز (یکشنبه 22 ،حمل)
در یک گردهمایی مردم کوهدامن در شمال
کابل صحبت میکرد ،گفت که «توافق روی
ارزشها»« ،آتشبس» و «ایجاد حکومت
صلح» از آجنداهای پیشبینیشده برای
نشست استانبول است.
او همچنان گفت که زلمی خلیلزاد،
نمایندهی ویژهی امریکا برای صلح افغانستان
در سفر اخیرش به کابل در مورد این سه
آجندای نشست استانبول با مقامهای دولت
افغانستان بحث و گفتوگو کرده است.
صالح گفت که توافق روی اصول و ارزشها
به این معناست که طالبان مجبورند بپذیرند
که افغانستان طالبانی نمیشود ،اما طالبان
میتوانند در آغوش افغانستان بهحیث یک
جزء در کنار مردم زندگی صلحآمیز داشته
باشند.
او در عین حال گفت که مشخص نیست
که توافق روی این اصول چه قدر زمان

میبرد ،اما تا زمانی که طالبان نپذیرند جزء
افغانستان اند و بر کلیت این گروه تأکید
کنند ،مذاکره روی موارد بعدی حتا یک قدم
هم پیش نخواهد رفت.
معاون اول ریاستجمهوری در مورد
آتشبس نیز گفت که طالبان باید بپذیرند
که اگر میخواهند مردم از روند کنونی
صلح حمایت کنند ،آتشبس کنند .صالح
گفت« :از صلح و تفاهم و همدیگرپذیری
زیر تهدید و انتحار و انفجار و کشتار بسیار
مشکل است که ما پیشرفت داشته باشیم».

طبق اظهارات صالح ،ترس بزرگ طالبان
از آتشبس این است که اگر خشونت
را بهعنوان یگانه وسیلهی قوت از دست
بدهند ،ممکن است دولت افغانستان و
جامعه جهانی به مذاکرات جدی با طالبان
نپردازند.
صالح اما خطاب به طالبان گفت« :امروز من
از جایگاه معاون رییسجمهور به طالبان این
نعره را [سر] میدهم؛ اگر آتشبس کنید ،از
جدیت مذاکرهی ما با شما کم نمیشود .ما
تعهد به مذاکرهی جدی داریم و اگر شما

آتشبس کنید و دست از کشتار بردارید،
گفتمان صلح در قلب زن و مرد این سرزمین
جا میافتد و این روند مورد حمایت قرار
میگیرد».
معاون اول ریاستجمهوری در جریان
صحبتهایش ،رهایی  5000زندانی طالبان
را از بزرگترین اشتباهات حکومت خواند
و گفت که در آینده هرگز چنین اشتباهی
را تکرار نخواهند کرد .به گفتهی او ،در
میان این تعداد زندانیان طالبان ،قاچاقبران
بزرگ مواد مخدر نیز بودند که در بدل دادن
رشوت به طالبان ،زیر نام اعضای این گروه
از زندان رها شدند.
امراهلل صالح در ادامه در مورد حکومت
آینده نیز گفت که در مورد هر گونه توافق
احتمالی در این مورد در نشست استانبول،
دوباره از طریق برگزاری لویهجرگه مشورتی
با اقشار مختلف مردم مشورت میکنند.
آقای صالح درحالی از احتمال برگزاری
نشست استانبول در هفتهی جاری سخن
گفته است که پیش از این برخی رسانهها
گزارش کرده بودند که براساس توافق
امریکا ،سازمان ملل و ترکیه ،این نشست در
 16اپریل برگزار میشود.

ین:

آزادی بیان و رسانهها در نشست استانبول باید خط رسخ باشد
اطالعات روز :در آستانهی برگزاری نشست استانبول در پیوند به صلح افغانستان ،نهاد نی
یا حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان میگوید که آزادی بیان و رسانهها در این
نشست باید خط سرخ باشد.
در اعالمیهی نی که دیروز (یکشنبه 22 ،حمل) منتشر شده ،آمده است که نشست
استانبول به ادامهی نشستهای دوحه میان هیأتهای مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی
افغانستان و طالبان بهمنظور پایان دادن به بحران و جنگ  40ساله در افغانستان برگزار
میشود .به نقل از اعالمیه ،زلمی خلیلزاد ،نمایندهی
ویژهی امریکا برای صلح افغانستان مبتکر این نشست و
نشستهای قبل از آن است.
نی از خلیلزاد خواسته است که در نشست استانبول
اصل آزادی بیان و دستآوردهای رسانههای افغانستان
را بهعنوان خط قرمز تعریف کرده و دو طرف مذاکره را به
احترام به آن وادارد.
این نهاد حامی رسانههای آزاد افغانستان افزوده است
که جامعه رسانهای افغانستان از سرنوشت آزادی بیان و

رسانهها نگران است تا مبادا در گفتوگوهای صلح استانبول این ارزشها نادیده گرفته
شود و یا مورد معامله قرار گیرد.
به باور نی ،آزادی بیان ،دسترسی به اطالعات و فعالیت آزاد رسانهها خط قرمز شهروندان
افغانستان و جامعه رسانهای افغانستان است و باید به این ارزشها در گفتوگوهای صلح
استانبول احترام گذاشته شود.
نهاد نی از دولت افغانستان و گروه طالبان بهعنوان طرفهای اصلی مذاکرات صلح خواسته
است که به خواستههای قانونی و مشروع شهروندان و
جامعه رسانهای افغانستان احترام گذاشته و نگذارند به
دستآوردهای  19سالهی جامعه رسانهای صدمه برسد.
براساس اظهارات امراهلل صالح ،معاون اول ریاستجمهوری،
احتمال دارد نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان در
جریان هفتهی جاری برگزار شود .آقای صالح همچنان
گفته است که «توافق روی ارزشها»« ،آتشبس» و
«ایجاد حکومت صلح» از آجنداهای پیشبینیشدهی این
نشست اند.

مهاجران افغان بریون از کشور:

توافقهای صلح باید ضمانتهای اجرایی و نظاریت مشخص داشته باشد
اطالعات روز :شماری از مهاجران افغان
در خارج از کشور میگویند که توافقهای
صلح باید براساس میکانیزمهای واضح و
عملی بوده و ضمانتهای اجرایی و نظارتی
مشخص داشته باشد .این مهاجران همچنان
در یک اعالمیه گفتهاند که توافقات صلح
باید از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای
بیطرف نظارت شود.
در این اعالمیهی هفت مادهای مهاجران در
خارج از کشور که انتظاراتشان از نشست
استانبول مطرح شده ،آمده است که در
توافقات صلح باید نهادهای امنیتی و دفاعی
و دیگر نهادهایی که موجودیت آن در
دموکراسی و یک دولت معاصر الزم است،
حفظ شود.
در مادهی دوم این اعالمیه آمده است که
بحثها و توافقهای سیاسی باید معطوف
به ایجاد یک دولت ملی منتخب ،کثرتگرا،

مشروع ،بیطرف و مبتنی بر واقعیتهای
عصر حاضر باشد .طبق این ماده ،توافقهای
صلح نباید حقوق و آزادیهای اساسی زنان
و مردان افغانستان را در قوانین جاری و
کنوانسیونهایی که دولت افغانستان به آنها
پیوسته است ،نفی کند.
در مادهی سوم این اعالمیه آمده است:
«دولت باید متناسب با تنوع قومی،
فرهنگی و اجتماعی ملت افغانستان بوده
و از تکرار تجربهی تلخ انحصارگرایی و
تضعیف مشارکت مردم در سطوح مختلف
حکومتداری پرهیز شود».
مهاجران خارج از کشور گفتهاند که زنان
و نمایندگان اقلیتهای قومی باید در تمام
مراحل مذاکرات ،تصمیمگیری و اجرای
موافقتنامههای صلح حضور واقعی و مؤثر
داشته باشند.
این مهاجران از طرفهای مذاکرات صلح

افغانستان خواستهاند که با سیاست
بیطرفی و ترجیح منافع ملی بهخاطر
قطع مداخالت خارجی ،برچیدن پایگاههای
نظامی ،قطع حمایتهای مالی ،تسلیحاتی
و عملیاتی خارجیان از نیروهای شورشی،
گامهای جدی بردارند.
طبق مادهی ششم اعالمیهی مهاجران
مقیم در خارج از کشور ،توافقهای صلح
باید معطوف به عدالت و جبران خسارات
مالی و جانی جنگ باشد تا قربانیان جنگ،
قربانی صلح نشوند .آنان تأکید کردهاند که
در نتیجهی توافقهای صلح ،باید زمینهی
زندگی آبرومندانه برای همه ،به ویژه
خانوادههای قربانیان ،اقلیتها و زنان فراهم
شود.
مهاجران افغان مقیم در خارج گفتهاند که
پس از توافقهای صلح ،روند خلع سالح و
ادغام جنگجویان مسلح غیرقانونی طی یک

میکانیزم شفاف و سریع و با درنظرداشت
ایجاد زمینهی اشتغال بدیل ،آغاز شود.
آنان در ادامه ابراز امیدواری کردهاند که
طرفهای مذاکرات به خواستهها و آرزوهای
مردم خسته از جنگ افغانستان در داخل و
خارج از کشور گوش داده و برای عملیشدن
این خواستهها اقدام کنند.
این درحالی است که قرار است در آیندهی
نزدیک نشستی در پیوند به صلح افغانستان
در استانبول ترکیه برگزار شود .زمان
مشخص برگزاری این نشست هنوز مشخص
نشده است ،اما برخی رسانهها گزارش
کردهاند که براساس توافق امریکا ،سازمان
ملل و ترکیه ،این نشست در  16اپریل
برگزار میشود.
قرار است در این نشست روی آیندهی
سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان
گفتوگو و تصمیم گرفته شود.
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لورا کورچسن و برایان مککوین ،وار آن د راکس
مترجم :جلیل پژواک

در  16آگست سال  2011شورش مسلحانه علیه معمر القذافی
لیبیا را فراگرفت .در خط مقدم شورش در غرب شهر میسراتا،
سومین شهر بزرگ لیبیا ،من با «مخلص» عضو گروه شلغم
(که از روی نام سفیر سابق لیبیا در سازمان ملل که علنا قذافی
را محکوم کرد ،نامگذاری شده) گفتوگو کردم .او برایم شرح
موفقیتهای نخستین این گروه را در برابر نیروهای طرفدار
قذافی در جریان درگیریهای کوچه به کوچه در مرکز شهر،
بازگو کرد .وقایعی که او توصیف میکرد بسیار بعید بهنظر
میرسید ،من به حرفهایش شک کرده بودم و او این را متوجه
شده بود .او لبخندی زد و تلفن خود را درآورد و وارد گروه
فیسبوکی شد که در آن یکی از اعضا فیلمی از جریان یک
روز عملیات در کوچه پسکوچههای مرکز شهر را بارگذاری
کرده بود .من چگونگی وقوع رویدادها را روی نمایشگر درست
همانطور که مخلص توصیف کرده بود مشاهده کردم.
دولت اسالمی (داعش) با ایجاد «برند» جهانی و جذب 20
تا  40هزار عضو داوطلب از دستکم  85کشور جهان ،اغلب
پیشگام استفاده از رسانههای اجتماعی در منازعه دانسته
میشود .رسانههای اجتماعی بهعنوان ابزار اصلی این گروه برای
سربازگیری ،جمعآوری کمک مالی و نیز بستری برای انتشار
پروپاگاندا به مخاطبان جهانیاش عمل میکرد .اما دولت اسالمی
در استفاده از تاکتیکها و استراتژیهایی مؤثر عمل کرد که از
قبل بهطور گسترده توسط صدها گروه مسلح دیگر در سراسر
جهان مورد استفاده قرار گرفته بود .برای مثال گروه الشباب
پیشگام استفاده از رسانههای اجتماعی در میان گروههای
جهادی بود و قبل از دولت اسالمی از تویتر و پلتفرمهای
وبالگنویسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکرد .اما
منطقه موردتمرکز الشباب شاخ آفریقا بود و این باعث شد که
فعالیتهایش تا زمان حمله «وستگت مال» در سال 2013
روی صفحه رادار کشورهای غربی ظاهر نشود .برخالف دولت
اسالمی که به دنبال سربازگیری از طریق رسانههای اجتماعی
از سراسر جهان بود ،الشباب مردم منطقهای و محلی را مخاطب
قرار میداد و در نتیجه ،فعالیتهای الشباب عمدتا توسط غرب
و شرکتهای رسانههای اجتماعی نادیده گرفته شد.
برپایهی پژوهش ما در پروژه «ردپای دیجیتال منازعات»
بیش از یکهزار و  456گروه مسلح در جنگهای داخلی در
مالی ،لیبیا و سوریه فعالیت میکنند .تقریبا همه این گروه از
رسانههای اجتماعی برای هدفقراردادن مخاطبان منطقهای و
محلی استفاده میکنند اما در انتخاب پلتفرم رویکرد متفاوت
دارند .عالوه بر انتقال پیام برای مخاطب ،رسانههای اجتماعی
مجراهای جدید و کمتر شناختهشده تأمین مالی را برای
این گروه فراهم کرده است .بنابراین بررسی اینکه گروههای
تروریستی چگونه از رسانههای اجتماعی استفادهی «موفقانه»
میکنند ،به ما در پیشبینی مشخصههایی که آیندهی منازعات
را تعریف خواهد کرد ،کمک میکند .تهدید جهانی بعدی ناشی
از سوءاستفاده از رسانههای اجتماعی ،توسط گروههایی ایجاد
خواهد شد که درحال حاضر نمیخواهند در پلتفرمها شناسایی
شوند یا جلب توجه کنند .ایاالت متحده و متحدانش اگر در
پی جلوگیری از فعالیتهای آنالین مخرب گروههای مسلح در
آینده هستند ،باید مدلهای تشخیصی بسازند که در طراحی
آن کل دامنه و چگونگی استفاده گروههای مسلح مختلف از
رسانههای اجتماعی درنظر گرفته شده باشد.
تأثیر رسانههای اجتماعی بر منازعه
در دههی گذشته رسانههای اجتماعی منازعه را دگرگون کرده
و ماهیت جنگیدن در جنگ داخلی ،مجرای تأمین بودجه
جنگ و نحوهی مطالعه منازعات را برای همیشه تغییر داده
است .گروههای شورشی از یوتیوب ،اینستاگرام ،فیسبوک
و تویتر برای اعالم حضور خود ،بهرخکشیدن پیروزیهای
خود ،سربازگیری و درخواست کمک مالی استفاده کردهاند.
در عینحال توجه بیپیشینهای که به فعالیتهای گروههایی
همچون دولت اسالمی در رسانههای اجتماعی پرداخته شده
است ،از نظر نویسندگان این مقاله تصور غلطی درباره نحوه
استفاده گروههای مسلح از رسانههای اجتماعی ایجاد کرده
است .مشخصا این باور وجود دارد که استفاده موفقیتآمیز یک
گروه مسلح از رسانههای اجتماعی منجر به شکلگیری برند
جهانی و توجه بینالمللی به گروه موردنظر میشود .اما کامال
این طور نیست؛ اکثر گروههای مسلح از رسانههای اجتماعی در
سطح محلی و منطقهای موفقانه استفاده میکنند و در عین
حال از رادار غرب و چشم شرکتهای رسانههای اجتماعی
پنهان میمانند.
استفاده از رسانههای اجتماعی بین گروههای مسلح درگیر در
عین منازعه و نیز از یک منازعه تا منازعه دیگر فرق میکند.
عالوه براین ،پلتفرمهای رسانههای اجتماعی که بیشتر مورد
استفادهی گروههای مسلح قرار میگیرد نیز نظر به منازعه فرق
میکند و این نشاندهندهی تأثیر وضعیت منطقهی موردنظر
در دورهی پیشا منازعه و تفاوتها در سیاستهای پلتفرمهای
رسانههای اجتماعی است.
در سال  2011گروههای مسلح لیبیایی و فعاالن این کشور از
رسانههای اجتماعی بهصورت گسترده در پیشبرد شورش خود
استفاده کردند .قذافی اغلب رسانههای تحت کنترل دولت را
برای اعالم پیروزیها در شهرهای موردمناقشه استفاده میکرد.
در واکنش صدها گروه و فعال شورشی لیبیایی برای افشای
ادعاهای دروغین قذافی به استفاده از رسانههای اجتماعی
و بارگذاری ویدیوها و عکسها از جریان واقعی تحوالت در
لیبیا روی آوردند .این گروهها بیشترین استفاده را از فیسبوک
میکردند که نشاندهندهی رایجبودن این پلتفرم بین لیبیاییها

رسانههای اجمتاعی و رداپی دیجیتال
گروههای مسلح
در دورهی پیش از شورش است .اکثر گروههای مسلح لیبیایی
صفحههای فیسبوکی برای خود ایجاد کردند .مهمتر اینکه
حدود یک درصد این گروهها صفحههای فیسبوکیشان
حذف شد (یا شاید خودشان تصمیم گرفتند که آنرا ببندند).
برای بسیاری از این گروهها فیسبوک ابزار جداییناپذیر از
فعالیتهاشان بود و تقریبا نیمی از این گروهها دستکم یک
هزار الیک را در صفحه(های) مربوطه خود بهدست آوردند .اما
برای بخش کوچکی از این گروهها رسانههای اجتماعی به ابزار
اصلی فعالیتشان تبدیل شد .برای مثال گروه «االهر شریعه»
عملیاتهای روزانه خود را بهصورت زنده در فیسبوک پخش
میکرد و بیش از  200هزار الیک در صفحه فیسبوک خود و
بیش از  20هزار دنبالکننده در تویتر خود داشت .با اینحال
برخی گروههای دیگر (حتا برخی از گروههایی که از شریعه
بزرگتر بودند) ترجیح دادند که فعالیت خود را در صفحههای
فیسبوکی خود یا کال حضور خود را رسانههای اجتماعی مخفی
نگهدارند .چرا گروههای مسلح که در عین منازعه میجنگیدند،
در استفاده از رسانههای اجتماعی استراتژیهای متفاوت را
اتخاذ کردند؟ آیا برای مثال نوعیت گروههای مسلح در نحوه
استفاده این گروهها از رسانههای اجتماعی نقش دارد؟ و آیا
میتوان الگوهای قابل رمزگشایی در مورد نحوه استفاده این
گروهها از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در منازعات مختلف
بهدست آورد؟
استفاده از رسانههای اجتماعی در شورش لیبیا اهمیت این
شبکهها را برای فعالیتهای شورشیان برجسته کرد .اکثر
گروههای شورشی از رسانههای اجتماعی برای برقراری ارتباط
با حامیان محلی خود استفاده میکردند و بخش کوچکی از
این گروهها ( 14.9درصد) استفاده از رسانههای اجتماعی را در
مرکز عملیاتهای نظامی خود قرار دادند .تحلیلی که در پیش
داریم براساس یک نمونه تصادفی از  121گروه مسلح (از میان
مجموعا  695گروه مسلح) در لیبیا که از فیسبوک استفاده
میکردند انجام شده است :در مجموع  87گروه ( 72درصد
 121گروه) در فیسبوک صفحه رسمی داشتند ،درحالیکه 34
گروه ( 28درصد) هیچ صفحهای در فیسبوک نداشتند .به رغم
اینکه  72درصد این گروههای دارای صفحه فیسبوکی بودند،
اما تنها بخش کوچکی از این گروهها بیشترین فعالیت را در
رسانههای اجتماعی داشتند .ما در تحلیل خود تعداد الیک
یک صفحه فیسبوکی را بهعنوان نشانگر تعداد کاربرانی در
نظر گرفتیم که مشترک یک صفحه فیسبوکی شده بودند و
احتماال با محتوای آن صفحه تعامل داشتند .ما الیک فیسبوکی
را بهعنوان شاخص میزان حمایت و عالقهای که یک گروه
مسلح با موفقیت از میان کاربران جلب کرده بود ،تفسیر کردیم.
به رغم فراگیرشدن دسترسی به اینترنت در کشورهای درحال
منازعه در سراسر جهان ،بسیاری از گروههای مسلح فعال در
این کشورها ترجیح میدهند از رسانههای اجتماعی در کمترین
حد استفاده کنند یا کامال از آن دوری کنند .این امر تفاوتها
در نیازها و اهداف استراتژیک این گروهها را بازتاب میدهد.
در لیبیا  10درصد گروههای اصلی استفادهکننده از رسانههای
اجتماعی  70درصد تعامالت فیسبوکی را انجام میدادند و 20
درصد گروههای اصلی استفادهکننده از رسانههای اجتماعی 85
درصد تعامالت فیسبوکی را به خود اختصاص میدادند .پس
چرا  80درصد باقی مانده این گروههای اینقدر تعامالتشان در
رسانههای اجتماعی ناچیز بود؟ اینترنت در شهرهای بزرگ لیبیا
به راحتی در دسترس است ،پس دسترسی به اینترنت دلیل
احتمالی آن نیست .در گفتوگوهای ما با فرماندهان گروههای
لیبیایی ،برخی گفتند که به اعضای خود صریحا دستور دادهاند
که برای جلوگیری از نظارت دولت در جریان خیزش سال
 ،2011از بارگذاری تصویر و ویدیو در فیسبوکهاشان خودداری
کنند .این گروهها تقریبا تمام حمایت موردنیاز خود را از جوامع
محلی دریافت میکردند و بنابراین احتیاج چندانی به تبلیغ

فعالیتهای خود برای مخاطبان غیرمحلی نداشتند .اعضای این
گروههای به جای فیسبوک ویدیوها و تصاویر خود را مستقیما
از طریق بلوتوث با جامعه محلی خود به اشتراک میگذاشتند.
از نظر برخی از این گروههای مسلح ،خطرات ناشی از ثبتشدن
آنالین فعالیتهاشان ،از جمله نظارت ناخواسته دولت در نتیجه
آن ،بیش از مزایای استفاده از رسانههای اجتماعی بود.
اما دولت اسالمی یک استثنا است
بحث در میان جامعه جهانی درباره رویآوردن بازیگران مسلح
به رسانههای اجتماعی برای سربازگیری و رادیکالسازی افراد،
تحت تأثیر فعالیتهای دولت اسالمی و گروههای وابسته به آن
در رسانههای اجتماعی قرار دارد و در نتیجه ،تحلیلگران و
دولتها در درک کامل دامنه فعالیت این گروهها در رسانههای
اجتماعی و پیشبینی عواقب احتمالی استفاده از رسانههای
اجتماعی توسط این گروهها ناکام میمانند .برای مثال
جستوجوی عبارت ()Islamic State social media
حدود  1.5میلیون نتیجه را در میان انتشارات آکادمیک
موجود روی اینترنت به دنبال دارد .اما جستوجوی عبارت
( )Al Qaeda social mediaفقط  84هزار نتیجه به دنبال
دارد .استدالل ما این است که به دلیل توجه جامعه آکادمیک
به داعش ،نحوه استفاده این گروه از رسانههای اجتماعی در
مورد همه گروههای مسلح تعمیم داده میشود ،درحالیکه در
واقع دولت اسالمی یک استثنا است .اگر استثنا نیست ،پس
بقیه گروههای شورشی چگونه از رسانههای اجتماعی استفاده
میکنند و چرا به اندازه دولت اسالمی موفق نیستند؟
تنها مطالعه جامع دیگر مورد استفاده از رسانههای اجتماعی
توسط گروههای مسلح فعالیت  155گروه را در تویتر بررسی
کرده است .این  155گروه از میان مجموعهدادههای پروژه
«دادههای منازعه اوپساال» انتخاب شدند .همانند استدالل ما،
این مطالعه نشان داد که تنها  6درصد از این گروهها به استفاده
از تویتر تمایل داشتند و در مجموع بیش از  10هزار تویت
تولید کرده بودند (این رقم در مقایسه با دونالد ترمپ که در
طول چهار سال ریاست جمهوری خود  25هزار بار تویت کرد،
ناچیز است).
از  1456گروه مسلحی که ما در مالی ،لیبیا و سوریه دنبال
میکنیم ،هیچکدام موفقیتی را که دولت اسالمی در ایجاد
مخاطب یا برند بینالمللی از طریق رسانههای اجتماعی داشته،
ندارند .ما تاکنون پاسخ واحدی برای توضیح این که چرا دولت
اسالمی در استفاده از رسانههای اجتماعی پیشگام است ،نداریم.
این موفقیت شاید نتیجه ترکیبی از پویاییها در سطح گروه
(برای مثال ظرفیت سازمانی ،ایدئولو ِژ ،مخاطبان موردنظر،
تسلط به زبان انگلیسی) و عوامل در سطح خود منازعه (برای
مثال میزان نظارت اینترنتی و رفتارهای مردم در رسانههای
اجتماعی در دوره پیشا جنگ) باشد .با اینحال ایجاد مخاطب
و برند بینالمللی نباید تنها نشانه موفقیت استراتژی یک گروه
در استفاده از رسانههای اجتماعی دانسته شود .برنامههای
(اپلیکیشن) مختلفی وجود دارد که میتواند اهداف و نیازهای
استراتژیک شورشیان را (از جمله درخواست کمک مالی ،بهبود
روابط و ایجاد حمایت در سطح منطقهای ،محلی یا ملی) با
موفقیت تأمین کند.
آینده پژوهش در این حوزه و پیامدهای استفاده از
رسانههای اجتماعی توسط گروههای مسلح بر آینده
جنگهای داخلی
پیشگامبودن استراتژی دولت اسالمی در استفاده از رسانههای
اجتماعی درک ما را درباره استفاده سایر گروههای مسلح از
رسانههای اجتماعی متأثر کرده است .برخی از این گروهها از
تمامی پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای تعامل با جوامع،
حامیان مالی و رسانههای خبری بینالمللی استفاده میکنند.
در مقابل برخی دیگر کامال از رسانههای اجتماعی دوری
میکنند یا در یک مقیاس محلی فعالیتهای آنالین خود

را انجام میدهند .درک بهتر چگونگی تأثیر محدودیتهای
سازمانی و تکنولوژیکی بر استفاده این گروهها از رسانههای
اجتماعی میتواند به تحلیلگران و دولتها کمک کند تا
درک کنند که چگونه رسانههای اجتماعی آیندهی خشونت
سیاسی را شکل خواهد داد .در ذیل سه نتیجهگیری در رابطه
به استفاده از رسانههای اجتماعی توسط گروههای مسلح
غیردولتی ارائه شده است:
استراتژیهای «موفق» استفاده از رسانههای اجتماعی
متفاوت است
آنچه یک استراتژی موفق در استفاده از رسانههای اجتماعی را
تشکیل میدهد ،نظر به گروه و نظر به منازعه متفاوت است.
بهنظر میرسد که اکثر گروهها از رسانههای اجتماعی به طور
مؤثر در سطح محلی استفاده میکنند و بر تعامل با مخاطبان
داخلی محدودتر یا برقراری ارتباط مستقیم با حامیان مالی
به گونهای که در رادار دولتها ظاهر نشوند ،تمرکز دارند.
استراتژی دولت اسالمی برای توسعه حضور جهانی آنالین خود،
با توجه به پیامدهای این حضور و به نسبت آن کشاندهشدن
توجه دولتهای غربی به این حضور ،از برخی جهات بهعنوان
درس عبرت برای گروههای مسلح عمل میکند .هرچند دولت
اسالمی با حضور گسترده در فضای آنالین شهرت پیدا کرد و
سربازگیری خود را تسهیل کرد ،اما با توجه به نظارت بینالمللی
بر این گروه به خاطر حضور آنالین گستردهاش ،این استراتژی
برای یک گروه مسلح غیر از داعش و بسته به ظرفیت و اهداف
این گروه ،همیشه استراتژی مطلوب نیست.
تأمین مالی گروههای مسلح
رسانههای اجتماعی مجراهای تأمین مالی جدید را برای
گروههای مسلح باز کرده است ،به آنها امکان داده است
که مستقیما با طیف گستردهتری از سرمایهگذاران ارتباط
برقرار کرده و همچنین از خدمات «تأمین مالی گروهی» یا
( )Crowdfundingموجود در رسانههای اجتماعی بهرهمند
شوند .با این وجود ،دامنه کامل این تغییر در نحوه تأمین
مالی گروههای مسلح به طور کافی مستند نشده است .در
جنگ داخلی سوریه بسیاری از گروههای مسلح ویدیوهای
سپاسگزاری خود از حامیان مالیشان را در یوتیوب بارگذاری
میکردند و خواستار حمایت بیشتر میشدند .همانطور که
گزارش مستند واشنگتن پست در سال  2013نشان داد ،یک
گروه مسلح نام خود را به نام حامی مالی خود که یک شیخ
کویتی بود ،تغییر داد و ویدیوهایی را در یوتیوب بارگذاری
میکرد و در آنها از این شیخ کویتی سپاسگزاری میکرد
و تابلویی را با نام آن شیخ به نمایش میگذاشت .شواهد اولیه
نشان میدهد که در سوریه رسانههای اجتماعی استراتژیهای
مالی و مجراهای تمویل مالی و همچنین مودل سودآوری کلی
گروههای مسلح را تغییر داده است.
پلتفرم مهم است
درباره اینکه گروههای مسلح بر چه مبنایی از یک پلتفرم بیشتر
استفاده میکنند و از پلتفرم دیگر کمتر ،پژوهش اندکی انجام
شده است .برای مثال آیا گروههای مسلح از تمام پلتفرمها برای
یک هدف استفاده میکنند یا بسته به محتوا و مخاطب ،پلتفر ِم
مورداستفادهشان نیز تغییر میکند؟ پژوهش ما در لیبیا ،سوریه
و مالی نشان میدهد که شورشیان بیشتر از فیسبوک استفاده
میکنند .اما گروههای مسلح سوریه سه برابر بیشتر از گروههای
مسلح در لیبیا ،از تویتر استفاده میکنند .در مالی گروههای
مسلح از کانالهای یویوبی دو برابر بیشتر از گروههای لیبیایی
یا سوری استفاده میکنند .درک اینکه گروههای مسلح بر چه
مبنایی یک پلتفرم را بر پلتفرم دیگر ترجیح میدهند ،به ما
امکان میدهد انواع رفتارها و گرایشهای مخربی را که ممکن
است در آینده از جانب این گروهها رخ دهد ،بهتر پیشبینی
کنیم.
تصویر بزرگ
در نتیجه تمرکز بیش از حد غرب بر داعش و نحوه استفاده
این گروه از رسانههای اجتماعی ،فعالیت بقیه گروههای مسلح
در سرتاسر جهان در رسانههای اجتماعی نادیده گرفته شده
است .اکثر گروههای مسلح از رسانههای اجتماعی طوری
استفاده میکنند که در معرض توجه جهانی قرار نگیرند و به
این ترتیب از اقدامات شرکتهای امریکایی یا دولتهای غربی
در امان بمانند .داعش بعدی در جهان ،رویکرد داعش قدیمی را
ادامه نخواهد داد .بنابراین پیشبینی تهدیدهای آینده در محیط
آنالین نیاز به نظارت بر استراتژیهای نوظهور و یا درحال ظهو ِر
گروههای مسلح در رسانههای اجتماعی دارد .این استراتژیها
طوری طراحی شدهاند که از شناساییشدن این گروهها
جلوگیری کنند اما برقراری ارتباط آنها با مخاطبانشان را
تسهیل کنند.
لورا کورچسن« ،دانشمند [بورسیه] رودز» و دانشجوی دکتری
در دانشگاه آکسفورد است .پژوهش وی بر چگونگی استفاده
دولتها و گروههای مسلح از رسانههای اجتماعی در کشورهای
درگیر منازعه و اقتصاد کارزارهای اطالعات غلط است .او یکی از
بنیانگذاران پروژه ردپای دیجیتال منازعات و همکار پژوهشی
در «پروژه مطالعات تجربی منازعه» در دانشگاه پرینستون است.
دکتر برایان مککوین استادیار دانشگاه ِرجینا و یکی از
بنیانگذاران پروژه ردپای دیجیتال منازعات است .او تجربه دو
دهه کار بهعنوان پژوهشگر و مددرسان در بیش از ده منازعه
را دارد .برایان پس از هفت ماه کار میدانی قومنگاری شورشیان
در قیام سال  2011لیبیا ،دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد
دریافت کرد .برایان کتاب «انقالب لیبیا و پیامدهای آن» را
ویراستاری کرده است و کتابی که روی دست دارد ،با تمرکز بر
قیام لیبیا ،بررسی میکند که چگونه شورشیان در ابتدا سازمان
یافتند.
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شورای عالی مصالحهی ملی و مرکز مطالعات
استراتژیک صلح در ماه اخیر گزارشی را در
پیوند به توافقنامهی صلح منتشر کردهاند.
این گزارش کوتاه با موضوع محوری صلح
افغانستان به موضوعات «انتخابات زودهنگام
یا حکومت گذار»« ،مدلهای حکومت
گذار و موقت»« ،تجربهی اداره موقت در
افغانستان»« ،تمرکززدایی یا تمرکزگرایی»،
«نقش زنان در فرآیند صلح»« ،شورای
عالی فقه اسالمی»« ،آتشبس» و در نهایت
«پیشنهادات گزارش» پرداخته است.
پژوهشی شورای عالی مصالحه،
گزارش
ِ
پاسخ خیلی متفاوت از آنچه که در ادبیات
این روزهای صلح و منازعهی جاری وجود
دارد ،به مسائل مورد نظر نداده است.
گزارش مذکور بیشتر به «دیدگاههای این
شورا» میماند تا یک گزارش تحقیقی .چرا
که گزارشهای تحقیقی ،عموما روشمند
و براساس اسلوبهای علمی و پژوهشی
استوار است .درحالیکه این گزارش فاقد
شاخصهای پژوهشی است .با این همه برخی
موضوعات مورد بحث در این گزارش و نوع
نگاه این شورا به موضوعاتی مانند «انتخابات
زودهنگام»« ،شورای عالی فقه اسالمی»،
«نقش زنان در فرایند گفتوگوهای صلح»،
«مکانیزمهای تمرکززدایی از قدرت» در نوع
خود قابل تأمل و حاکی از تفاوت با پاسخهای
سایر نهادها و جریانهای سیاسی و اجتماعی
جامعه است.
انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار
نویسندگان گزارش در این بخش به موضوع
انتخابات و حکومت موقت پرداختهاند .آنها
اشاره میکنند که انتخابات یکی از مهمترین
ابزارهای انتقال قدرت و مشارکت سیاسی در
یک جامعهی دموکراتیک است .شهروندان
به وسیلهی آن اراده خویش را در تعیین
سرنوشت و شکلگیری نهادهای سیاسی
ابراز میکنند .کشورها برای اینکه مرحلهی
بحران سیاسی ،جنگ داخلی و حکومتهای
خودکامهی گذشته را ترک کنند و به آیندهی
ت یابند ،تن به تشکیل حکومت
روشن دس 
موقت میدهند .گزارش به نقل از یوسی
شایین ،آورده است که در رأس جستارهای
وابسته به ایجاد حکومتهای گذار ،مسألهی
ثبات از اهمیت ویژهای برخوردار بوده
است .همچنین به نقل از مایکل روزنفلد،
نویسندگان معتقدند که گذار از خودکامگی و
یکهساالری بهسوی دموکراسی ،دلیل مهم و
توجیه قابل دفاع برای ایجاد حکومت موقت
است.

عباس عارفی

رییسجمهور غنی طرح سهمرحلهای
خود را با عنوان «چارچوب برای نقشه راه
صلح» که قرار است در نشست ترکیه در
مورد صلح افغانستان ارائه شود ،رسانهای
کرده است .این طرح سه مرحله دارد:
مرحله اول ،توافق سیاسی شامل توافق بر
حالت مطلوب ،توافق بر آتشبس و نظارت
بینالمللی ،توافق بر اصول حکومت صلح،
حصول تضمین منطقهای و بینالمللی در
راستای مبارزه با تروریزم که تأیید از جانب
لویه جرگه میشود .مرحله دوم ،حکومت
صلح است که شامل ترتیب پالن تطبیقی
برای رسیدن به حالت مطلوب ،حاکمیت
قانون اساسی ،برنامههای حکومتداری و
توسعه ،امنیت ،آتشبس و مبارزه با تروریزم
و برگزاری انتخابات میشود .مرحله سوم،
اعمار صلح ،دولتسازی و ایجاد مارکیت است
که چارچوب قانون اساسی ،پیمان سیاسی،
ادغام مجدد مهاجران و بیجاشدگان ،امنیت
و اولویتهای حکومت و اولویتهای انکشافی
را شامل میشود.
آقای غنی در تشریح این چارچوب برای
نقشه راه صلح روی نظام جمهوری،
انتخابیبودن رهبری دولت ،تداوم نهادهای
امنیتی و پروژههای بزرگ اقتصادی ،تمرکز
قدرت در پایتخت ،حفاظت از قانون اساسی
و مرجع نهایی تأیید توافق صلح از سوی لویه
جرگه تأکید کرد .رییسجمهور در جریان
تشریح نقشه راه صلح ،ضمن مخالفت با
طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا ،به

مدلهای حکومت گذار و موقت
در این بخش ،گزارش به تجربهی
حکومتهای موقت در برخی از کشورها
مانند کمبودیا و تیمور شرقی میپردازد و
مزایای استفاده از این نوع حکومت را در این
کشورها بررسی کرده است .گزارش مذکور
همچنان این پرسش را مطرح میکند که
همانگونه دولت موقت در بهدستآوردن
اهداف کوتاهمدت مثل تأمین صلح و ثبات
در این کشورها به نتیجهی ملموس ،دست
یافته ،آیا در درازمدت نیز در عرصهی
صلح و دموکراسی به گونهی پایدار توانسته
دستآوردی داشته باشد؟
در ادامه ،گزارش به تجربهی اندونزیا
میپردازد که تجربهی موفقی در زمینهی
تشکیل حکومت موقت برای دستیابی به
ثبات سیاسی و کاهش خشونت داشته است.
رژیم موقت اندونزیا ناشی از بحران دههی
 ۱۹۹۰بود که در آن کارگران به اعتصاب
گسترده دست زدند .این مسأله سبب شد
تا بینظمی و خشونت در این کشور تشدید
یابد و در نتیجه ،رییسجمهور در سال
 ۱۹۹۸استعفا کند .نویسندگان معتقدند که
در تشکیل حکومت موقت اندونزیا ،جامعه
جهانی بیشتر بهعنوان تسهیلکننده پروسه
سهم گرفت تا دیزاینکننده آن و سازمان
ملل تنها در تدویر انتخابات کمک کرد نه
در چگونگی نوشتن قوانین آن .گزارش ،نقل
قولی از میکایل مالی در این زمینه میآورد
که آنچه حکومت موقت اندونزیا به آن
شباهت داشت ،بیشتر مدل سرپرستی بود تا
مدل شناختهشده و از پیشآمادهشده.
تجربهی اداره موقت در افغانستان
در این بخش از گزارش ،نویسندگان به
تجربهی حکومت موقت در افغانستان
میپردازند و به حکومت موقتی که بعد از
سال  ۲۰۰۱تشکیل شد اشاره میکنند و آن
را تجربهی موفق ارزیابی میکنند .گزارش
به نقل از جسیکا پیمبو میگوید «افغانستان
نتوانست پس از ایجاد حکومت موقت ،اقتدار
مرکزی را به گونهی درست آن احیا کند و
این سبب شد تا کشور دوباره بیثبات گردد».
همچنین به نقل از انتنیو دونینی میآورد که
مشروعیت دولت در افغانستان اغلب مورد
منازعه بوده است .چون اعمال قدرت و
انتقال قدرت بیشتر به کابل و حاشیههای آن
محدود شده است .درحالیکه توقع مردم در
محالت همواره موضوع حاشیهای بوده است.
در ادامه ،گزارش میافزاید که باور جمعی به
طرح امریکا این است که نقض گستردهی
قانون اساسی از سوی مقامات حکومتی

نوعی منتقدین درون نظام جمهوری را که
مخالف ساختار متمرکز قدرت هستند نیز
هدف قرار داد .آقای غنی در مورد نوعیت
ساختار توزیع قدرت سیاسی گفت که
«اینجا یک فرهنگ عظیم مشروعیت مرکز
وجود دارد .این فرهنگ حداقل دوونیم هزار
سال سابقه دارد» .درحالیکه محافل سیاسی
در هفتههای اخیر درگیر مباحثی جدی روی
غیرتمرکزسازی ساختار توزیع قدرت در قالب
نظامهای پارلمانی و فدرالی بوده است.
در همینحال شورای عالی مصالحه ملی که
ی به اینسو روی توحید طرحهای
از چند 
ارائهشده در رابطه به نشست ترکیه کار
میکند ،در اعالمیهای از پایان کار کمیته
تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح خبر
داده و نوشته است که «پس از پنج جلسه،
کار تحلیل و توحید نظریات و دیدگاههای
مطرحشده در طرحهایی را که از جانب
احزاب سیاسی ،حکومت ،نهادهای جامعهی
مدنی ،رسانهها و شهروندان کشور به شورای
عالی مصالحهی ملی رسیده بود ،نهایی
شد ».قرار است پس از آخرین نشست این
کمیته ،پیشنویس طرح صلح به رهبری
شورای عالی مصالحه ملی ارائه شود .قبل
از این شورای عالی مصالحه در اعالمیهای
نوشته بود که دولت افغانستان در نشست
ترکیه که قرار است به تاریخ  ۱۶اپریل۲۷ ،
حمل در استانبول برگزار شود ،با طرح واحد
اشتراک خواهند کرد .بنابراین اکنون عمال
چارچوب نقشه راه برای صلح که از سوی
رییسجمهور غنی ارائه و تشریح شده ،جدا
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شورای عایل مصالحه ونگاه حداکرثی
به پروسهی صلح؟
بررسی گزارش پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک صلح

و گسترش بحران سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی و سهیمشدن طالبان در ساختار
آینده قدرت ،توجیه قابل دفاع برای ایجاد
دوبارهی حکومت موقت پنداشته میشود .اما
باید توجه کرد که حکومت موقت بهگونهای
حتم و بالذات سبب ثبات سیاسی و صلح
پایدار در افغانستان نمیشود .نویسندگان
گزارش اشاره میکنند که تجربه نشان داده
حکومتهای موقت ،اغلب در کوتاهمدت پلی
میان صلح و دموکراسی بودهاند .در درازمدت
این مسأله بیشتر به قشر سیاسی جامعه
برمیگردد تا منافع ملی کشور را در اولویت
قرار داده و برای منازعاتشان راهحلهای
مسالمتآمیزی جستوجو کنند.
در پایان این بخش ،نویسندگان پیشنهاد
میکنند تا در دورهی پس از گذار به
گسترهی اقتدار دولت ،مشروعیت دولت،
کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که
نقش آن در گزینش افراد ،میزان مشارکت
شهروندان ،تقویت نظام حزبی ،ثبات سیاسی
و کارآمدی نظام بیش از هر مسأله دیگر
توجه جدی شود تا افغانستان به ختم جنگ
و صلح برسند.

تمرکززدایی یا تمرکزگرایی
نویسندگان به این باورند که با استفاده از
فرصت تاریخی که با طرح توافقنامهی صلح
پیش آمده ،تغییر نظام بسته و متمرکز به
نظام غیرمتمرکز و کارا نیاز است .آنها
استدالل میکنند از آنجایی که نظام متمرکز
سبب فساد ،انحصار قدرت و کندی در ارائه
خدمات دولتی میشود ،توافقنامهی صلح
باید نهتنها به مساله تقسیم قدرت عمودی،
بلکه به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو
منازعه قدرت گرفته شود و تجارب گذشته
تکرار نشود .گزارشگران اشاره میکنند که
رابطهی تمرکززدایی با فساد مالی در دستگاه
حکومتی کشورهای در حال توسعه یکی
از موضوعات خیلی مهم است .نویسندگان
گزارش با توجه به این مسأله ،این پرسش
را مطرح میکنند که چگونه تمرکززدایی
سبب کاهش فساد در کشورهای در حال
توسعه میشود؟ با نقل قولی از فیسمن و
گاتی ،نویسندگان به این پرسش مطرحشده
پاسخ دادهاند .فیسمن و گاتی بر این باورند
هر زمانی که تمرکززدایی منشأ قانونی یافته،
کاهش فساد مالی نیز به شکل بارزتری

پدیدار گشته است .از جانبی هم از مهمترین
ویژگیهای مثبت تمرکززدایی در کنار اینکه
قدرت دولت مرکزی را کاهش میدهد،
مشروعیت سیاسی و کارایی نظام حاکم را
افزایش میدهد .بر همین اساس ،نظارت
آسان بر اعمال مدیران توسط مردم را فراهم
ساخته و سبب همبستگی مردم و تضمین
حقوق اقلیتها میشود.
گزارش مذکور با استناد به مباحثی که
مطرح میکند و با تکیه بر بحث تمرکززدایی،
بر این است که دولت افغانستان در آینده
قادر خواهد بود تا با سپردن بخشی از
مسئولیتهایش به شهروندان در قالب دولت
محلی ،مشارکت واقعی در امور سیاسی –
اداری را در سطح محل و در کشور فراهم
کند .از این طریق زمینهی تعامل و تعاون
میان دولت و شهروندان فراهم میشود.
نقش زنان در فرآیند صلح
نویسندگان گزارش معتقدند که زنان
نخستین گروهیاند که با فروپاشی
زیرساختهای سیاسی و اجتماعی در
نتیجهی درگیریهای مسلحانه و اقدامات

نشست ترکیه؛

افغانستان یکصدا یا چندصدا؟
ِ

از طرحی است که شورای عالی مصالحه روی
آن کار میکند .با توجه به این مسأله اولین
پرسشی که در این زمینه خلق میشود این
است که آیا اشتراک دولت افغانستان با طرح
واحد در نشست ترکیه ممکن است؟ اگر نه،
چرا؟ پیامدهای چندصدایی برای افغانستان
چیست؟ در نهایت چه نوع نظام سیاسی راه
حل مشکل افغانستان است؟
افغانستان چندصدا
علی امیری ،نویسنده و استاد دانشگاه در
گفتوگو با اطالعات روز میگوید اشتراک
دولت افغانستان در نشست ترکیه با طرح
واحد ممکن نیست .چون دولت افغانستان
از اقتدار الزم برخوردار نیست که بتواند
گروههای سیاسی را همسو کند« :دولت
افغانستان اقتدار و قدرت اقناع را ندارد که
گروههای سیاسی را زیر یک چتر جمع کند،
دیدگاههای آنها را توحید نماید و در نهایت
خودش از آنها یک طرح واحد بسازد .دولت
خودش برای بقا در قدرت تالش میکند و
گروههای سیاسی که در اینجا حضور دارند
در تالش زوال دولت هستند که در نتیجه
امکان یک موضع مشترک وجود ندارد».
دکتر کریم پاکزاد ،پژوهشگر در مرکز مطالعات

اشرف غنی حتا در برابر امریکا
که حامی قدرتمند ساختار
کنونی دولت افغانستان
است ،میخواهد مقاومت
کند و قدرت را برای خود و اگر
مجبور به استعفا شود ،برای
گروه خود حفظ کند .در این
صورت ممکن است نشست
ترکیه به شکست بینجامد؛
شکستی که عواقب دردناک
خواهد داشت.

بینالمللی و استراتژیک فرانسه در گفتوگو با
اطالعات روز ،با اشاره به پیشینهی منازعه
سیاسی و تقسیم قدرت میان رییسجمهور
غنی و داکتر عبداهلل پس از انتخابات
ریاستجمهوری ۲۰۱۴م ،میگوید که عمال
در افغانستان دو قطب قدرت حکومتی وجود
دارد که در اساسیترین مسائل افغانستان با
هم وحدت نظر ندارند .بعد از توافقنامه صلح
میان امریکا و طالبان و فشار روزافزون امریکا
تا سرحد تهدید به دولت افغانستان و خطر
روزافزون همکاری پاکستان و طالبان با امریکا

روی آینده افغانستان ،این دو قطب قدرت باز
هم نزدیک و همکار نشدند .بنابراین حاال در
نشست ترکیه نیز امکان اشتراک این دو قطب
قدرت با طرح واحد وجود ندارد« :از سخنان
رییس ،معاونین و اعضای شورای مصالحه
فهمیده میشود که آنها با ایدهی حکومت
موقت یا عبوری صلح مخالف نیستند .اما در
طرح اشرف غنی نهتنها مخالفت صریح در
این مورد وجود دارد ،بلکه بخش اول این
طرح سهمرحلهای در حال حاضر نهتنها با
ایدهی اکثریت مردم که خواهان پایان جنگ
هستند مخالف است ،بلکه با طرح امریکا نیز
ضدیت دارد» .دکتر کریم پاکزاد میگوید
طرح رییسجمهور غنی جنبه عملی ندارد،
چرا که هیچ یک از طرفهای جنگ و صلح
افغانستان حاضر نیستند در انتخاباتی شرکت
کنند که زیر نظر غنی برگزار شود.
دکتر محمدموسا جعفری ،نویسنده و
استاد دانشگاه در گفتوگو با اطالعات روز
میگوید که موضع دولت افغانستان با طرح
واحد بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود ،اما
با درنظرداشت مطالبات متفاوت در میان
رهبران سیاسی نمیتوان انتظار دستیابی
به طرح مشترک را بهطور جدی مطرح کرد:
«وقتی بهطور واضح از طرح رییسجمهور
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خشونتآمیز زیان میبینند .آنها بر این باورند
که دیپلماسی پیشگیرانه از سوی سازمان ملل
متحد و سایر نهادهای مدافع حقوق زنان
بهتدریج بهعنوان رویکرد مؤثر برای کنترل و
ممانعت از درگیریها و مخاصمات مسلحانه
مورد توجه قرار گرفته و روی افزایش میزان
مشارکت سیاسی زنان بهویژه در سطح
تصمیمگیری و تصمیمسازی در پروسه صلح
و پس از آن تأکید جدی صورت گرفته است.
در این بخش ،گزارش مذکور به نقش زنان در
استقرار و استمرار صلح ،مشارکت سیاسی زنان
پرداخته است .با درنظرداشتن خشونتآمیز
بودن گفتمان مردانه در معادالت استراتژیک
صلح ،دیدگاههای زنانه در موافقتنامههای
صلح را مهم میداند .از اینرو ،اشاره میکند
بدون مشارکت زنان و گنجاندن دیدگاههای
زنان در فرآیندهای رسمی و غیررسمی صلح،
صلح پایدار بهمیان نخواهد آمد .زنان افغانستان
بیش از هر زمان دیگری به صدای واحد و
هماهنگ برای شاملساختن خواستهای
مشروع سیاسیشان در چارچوب رژیم حقوق
بشر بینالمللی نیاز دارند .برای اینکه این
خواستها در موافقتنامه صلح با طالبان در
نظر گرفته شود ،گزارش پیشنهاد میکند که
سهیمهی خاصی بر مبنای قانون اساسی فعلی
و یا مکانیز م جدید برای مشارکت معنادار
زنان در متن توافقنامهی صلح درنظر گرفته
شود .همچنین تخصیص بعضی از پستهای
مشخص اجرایی برای زنان در سطوح
تصمیمگیری مانند معاونت ریاستجمهوری،
معاونت صدراعظم ،رأس بعضی از وزارتها
و نهادهای مستقل حکومتی بهگونه واضح،
درج توافقنامه شود .گزارش مذکور پیشنهاد
میکند که برای رسیدگی به خشونتهایی
که در برابر زنان در جریان منازعات مسلحانه
افغانستان رخ داده است ،مکانیزمهای مشخص
برای رسیدگی به آنها تعریف شود.
شورای عالی فقه اسالمی
نویسندگان گزارش معتقدند که نشانههایی
وجود دارد که «شورای عالی فقه اسالمی»
که در طرح توافقنامهی صلح امریکا پیشنهاد
شده است ،بیشتر بهدنبال اهداف سیاسی است
تا مذهبی .آنها استدالل میکنند که وظایف
این شورا به ارائه رهنمودهای اسالمی در
مسائل اجتماعی و فرهنگی محدود نمیشود.
بلکه دارای صالحیت قضایی انطباق قوانین
و مقررات است و حتا فرامین تقنینی را با
عقاید و احکام اسالمی به عهده خواهد داشت.
نویسندگان گزارش در این بخش میگویند
که بعید بهنظر میرسد که این نهاد محدود
به یک نهاد مشورتی باقی بماند .در ضمن با

سخن به میان میآید به این معنا است که
ایشان باوری به سهیمسازی دیگران در ارائه
طرح ندارد و نقشه راه مستقل را پیشکش
میکند .درحالیکه اعضای برجستهی شورای
عالی مصالحه ملی مثل داکتر عبداهلل عبداهلل
یا حامد کرزی دیدگاه و طرح متفاوت با
رییسجمهور غنی دارند».
کریم پاکزاد معتقد است که امریکاییها تمام
سعی شان را خواهند کرد که از پراکندگی
سیاسی و اشتراک دولت افغانستان با چندین
طرح صلح جلوگیری کنند .چرا که امریکاییها
تالش دارند تا قبل از تاریخ خروج نیروهای
امریکا و متحدین آنها طوریکه در توافقنامه
دوحه آمده ،در نشست ترکیه به توافقی دست
یابند« :اما در این میان اشرف غنی حتا در
برابر امریکا که حامی قدرتمند ساختار کنونی
دولت افغانستان است ،میخواهد مقاومت کند
و قدرت را برای خود و اگر مجبور به استعفا
شود ،برای گروه خود حفظ کند .در اینصورت
ممکن است نشست ترکیه به شکست بینجامد؛
شکستی که عواقب دردناک خواهد داشت».
کارگردان بیگانه
علی امیری در مورد پیامدهای شرکت دولت
افغانستان در نشست ترکیه با چندین طرح و
پراکندگی سیاسی حکومت ،شورای مصالحه
و دیگر جریانهای سیاسی میگوید که در
آنصورت همهی جریانهای که از طرف دولت
افغانستان شرکت میکنند بهطور منفعالنه
ظاهر خواهند شد .بنابراین کارگردان و
برنامهساز برای صلح کسانی دیگری خواهند

در نظرداشت اینکه متون دینی دارای تفاسیر
و قرائتهای گوناگون است ،تفسیر و قرائت
این نهاد ،خواه ناخواه با قرائتهای معمول
در موارد مختلف همخوانی نخواهد داشت .از
این رو ،این مسأله سبب خواهد شد تا نقش
نهادهای دموکرات به مرور زمان کمرنگ شده
و به تفکیک قوا صدمه برسد.
نویسندگان گزارش بر این باورند که این شورا
مدلی از «شورای نگهبان جمهوری اسالمی
ایران» است .به همین دلیل پیشنهاد میکنند
که چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.
اگر ایجاد میشود ،باید زیر نام «شورای عالی
علمای افغانستان» با صالحیتهای محدود
مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی
نشود .از سویی هم ،مشارکت افراد در این نهاد
باید به گونهای عادالنه با رعایت اصل مشارکت
قومی ،جنسیتی ،مذهبی و حزبی در نظرگرفته
شود .در غیرآن این امر موجب میشود که
شکافهای قومی و مذهبی ،فساد سیستماتیک
و عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب
نارضایتی عمومی در آینده میگردد.
آتشبس؛ اولویت مذاکرات صلح
آخرین بخش این گزارش به موضوع آتشبس
اختصاص دارد .آجندایی که دولت افغانستان
از ابتدای گفتوگوهای صلح به دنبال
تطبیق آن بوده است .به باور نویسندگان
گزارش ،مهمترین مسأله در یک توافقنامه،
آتشبس و قطع جنگ است .در عین حال
قوانین و مکانیزمهای تطبیقی آن نیز از
الزامات یک توافق خوب شمرده میشود.
نویسندگان گزارش اشاره میکنند که
موافقتنامههای آتشبس ضمن اینکه مسائل
امنیتی را در بر میگیرند به مسائل مربوط
به توسعه ،نگرانیهای بشردوستانه و حتا به
مسائل سیاسی نیز میپردازد .آنها اشاره
میکنند که آتشبس همواره بهعنوان یکی
از پیششرطهای حداقلی روی میز طرفین
منازعه قرار داشته تا طرفین را وادار به به
مذاکره کنند .با استناد به اهمیت آتشبس
و قطع جنگ ،نویسندگان گزارش بر این
باورند که انتظار میرود دولت جمهوری
اسالمی افغانستان و جامعه جهانی مکانیز م
جامع آتشبس را با تضمینهای بینالمللی
به جزئیات با طالبان به توافق برسانند .آنها
استدالل میکنند که توافقنامهی صلح
نمیتواند به گونه مشرح به جزئیات آتشبس
بپردازد ،لذا الزم است تا موافقتنامه آتشبس
جداگانه با مکانیزمهای تعریفشده که خلع
سالح ،ادغام مجدد و تضمینهای جهانی
در آن به وضوح بیان میشود ،میان دولت
افغانستان و طالبان منعقد گردد.

بود« :آنها مطابق با عالیق خودشان ساختار
سیاسی آینده را دیزاین خواهند کرد .برخالف
شعارهای که مدیریت روند صلح با مالکیت
افغانها باشد ،کمترین تأثیر را طرفهای
افغانی خواهند داشت ».بنابراین نتیجه همان
خواهد شد که کارگردانهای خارجی درنظر
دارند .در آنصورت نظام سیاسی آیندهی
ن
افغانستان را نیز طبق معمول خارجیها تعیی 
خواهند کرد که بدون شک برآیند آن ختم
منازعه و پایان جنگ نخواهد بود.
آقای امیری در مورد نوعیت نظام سیاسی
مطلوب در افغانستان معتقد است که نظام
فدرالی با واقعیتهای سیاسی ،فرهنگی و
جغرافیایی کشور ما بیشتر سازگار است« :یک
نظام فدرال که قدرت را در سطوح دولتهای
ایالتی تقسیم کند و یک رابطهی تعریفشده
بین دولتهای ایالتی و دولت فدرال وجود
داشته باشد ،میتواند مشکل افغانستان را
حل کند .افغانستان فدرال میتواند یک کشور
مستقل و آزاد باشد».
دکتر محمدموسا جعفری نیز نظام سیاسی
فعلی را که ریاستی متمرکز است ،ناکام میداند
و میگوید نظام ریاستی و تمرکز قدرت چالش
بزرگی برای کشور خلق کرده است« :توزیع
عادالنهی قدرت و ثروت در کشور انجام نشده
است .اما اکنون که طالبان نیز در نظام آینده
سهم خواهند داشت و حساسیتها در این
مورد بهشدت باال گرفته است ،سهم جامعه
جهانی برای توحید طرحها بسیار مهم است و
حمایت آنها از نظام سیاسی افغانستان ضامن
بقای حکومتهای آتی خواهد بود».

مسپوزیم بینامللیل امیرعیلشیر نوایی؛

امیدها و انامیدیها

اشرف غنی ،رییسجمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس دربارهی همایش بینالمللی امیرعلیشیر نوا�یی
گفت« :نگاه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به فرهنگ نگاه عمیق و معنادار است .نقش فرهنگ و
چهرهها و مفاخر فرهنگی در همکاریهای منطقوی و تمدنی مهم است .تجلیل از چنین همایشها ،تجلیل از
همکاریهای منطقوی است».
عباس اسدیان

روز چهارشنبه تا جمعه هفتهی قبلی ( 18تا  20حمل) سمپوزیم
بینالمللی امیرعلیشیر نوایی در والیت هرات برگزار شد .این
سمپوزیم که به مناسبت پنجصدمین سالروز تولد امیرعلیشیر
نوایی برگزار شده بود میزبان مهمانان و چهرههای تأثیرگذار
داخلی و خارجی بود .مهمانان خارجی این سمپوزیم عمدتا از
کشورهای فارسیزبان و ترکیزبان بودند و هدف از برگزاری این
سمپوزیم تقویت روابط فرهنگی ،سیاسی و تجاری افغانستان با
کشورهایی که دارای تاریخ و فرهنگ مشترک است ،خوانده شده
است.
در این همایش بینالمللی بیش از  1500مهمان داخلی و دهها
مهمان خارجی از کشورهای چون ازبیکستان ،ترکمنستان،
قزاقستان ،قزغیزستان ،تاجیکستان ،ایران ،ترکیه و آذربایجان
شرکت کرده بودند.
تجلیل از مفاخر فرهنگی
امیرعلیشیر نوایی میان سالهای  844تا  906ه.ق .زندگی
میکرد .او در والیت هرات زاده شده و از چهرههای فرهنگی و
سیاسی تأثیرگذار دوران تیموریان ،خصوصا عصر سلطانحسین
بایقرا بود .از امیرعلیشیر نوایی آثار زیادی برجای مانده است.
نوایی را بیشتر بهعنوان شاعر ،صوفی و زبانشناس میشناسند.
تالشهای او در جهت پویا نگهداشتن زبان جغتایی و کوششهایی
که در این حوزه انجام داده از جمع ماندگارترین کوششها در
تاریخ این زبان است.
افغانستان در صدر کشورهایی قرار دارد که دچار بحرانهای عمیق
سیاسی و داخلی است .سیاست در چنین کشورها عمدتا به مسائل
فرهنگی و مواردی که از فوریت الزم برخوردار نیستند ،توجه
ندارد .این ویژگی ناشی از بیاهمیت بودن مسائل فرهنگی نیست
بلکه در واقع نشان کژتابیهایی است که ممکن است کارگزاران
سیاسی و افراد باصالحیت دچار آن شود .بیاهمیت جلوهدادن
فرهنگ نگاه متمدنانه نیست و در عصر حاضر «فرهنگ» از مسائل
مهم و حساس زندگی بشر بهشمار میرود .از اینرو توجه به
فرهنگ و مسائل فرهنگی در کشوری مثل افغانستان میتواند
امیدبخش باشد.
اشرف غنی ،رییسجمهور کشور از طریق ویدیو کنفرانس دربارهی
همایش بینالمللی امیرعلیشیر نوایی گفت« :نگاه دولت جمهوری
اسالمی افغانستان به فرهنگ نگاه عمیق و معنادار است .نقش
فرهنگ و چهرهها و مفاخر فرهنگی در همکاریهای منطقوی
و تمدنی مهم است .تجلیل از چنین همایشها ،تجلیل از
همکاریهای منطقوی است».
محمدطاهـر زهیـر ،سرپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ در
صحبـت بـا خبرنـگار اطالعـات روز در هـرات گفت« :هرات شـهر
معنویـت و فضیلـت اسـت .ایـن همایـش بهمنظـور بازخوانـی
افـکار و اندیشـههای امیرعلیشـیر نوایـی برگـزار شـده اسـت.
سـمینارهایی ماننـد ایـن کـه در طـول سـال برگـزار خواهد شـد
بهمنظـور پیونـد بـا گذشـته اسـت».
صابر مومند ،سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ ،در صحبت
با روزنامه اطالعات روز در این زمینه میگوید «ما میخواهیم از
اندیشهها و افکار مشاهیر و دانشمندانمان که از گذشتههای دور
برای کشور خود در عرصههای مختلف خدمت کردهاند تجلیل و
یادبود به عمل آوریم ».آقای مومند اضافه میکند «این سمینار
ت از امیرعلیشیر نوایی نیست بلکه ما در طول
محدود به بزرگداش 
سال از بزرگانی چون سنایی ،موالنا ،خوشحالخان ختک و دیگر
بزرگان سرزمینمان نیز تجلیل ب ه عمل خواهیم آورد ».مومند
میگوید «دایرکردن این سمینارها محدود به چند روز نیست بلکه
از تحقیقاتی که در داخل و خارج روی آثار و افکار این شخصیتها

صورت گرفته است نیز حمایت خواهد شد .ما آثار محققان در
این زمینه را در تیراژهای متفاوت چاپ میکنیم تا از این طریق
پیوندی میان نسل امروز و گذشته برقرار شود .نسل امروز نیاز
دارد گذشتهی فرهنگی و تاریخیشان را بشناسند و بفهمند چه
افتخاراتی در گذشته داشتهاند».
آقای مومند در اخیر اضافه میکند« :خواستهای مشخص در
اخیر این همایش بینالمللی مطرح شده است که از جمله میتوان
به پیشنهاد ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بهنام امیرعلیشیر نوایی در
دانشگاه هرات و ساخت یک کتابخانهی عامه به نام امیرعلیشیر
نوایی در این والیت نام برد».
از تاریخ بشر میآموزیم که نادیدهگرفتن فرهنگ یک سرزمین و
تالش برای سرکوب و نابودی آن ،نتیجهای مثبت در پی ندارد.
نمونهی بارز این تالشهای غلط و شکستخوردهی مائو در
چین است .بنابراین تجلیل از مفاخر فرهنگی یک سرزمین و
تالش برای پویایی فرهنگ در هرحالت اقدام متمدنانه و قابل
دفاع است .اما باید به یاد داشته باشیم که اگر چنین تالشها
به چیزی غیر از اهمیت خود فرهنگ اتکا داده شود ،قابل دفاع
نیست و در واقع «فرهنگ» را مثله میکند .در مجموع اگر تالش
شخصیتهای سیاسی و باصالحیت کشور در این زمینه صرفا
اهمیت به «فرهنگ» و «اندیشه»ی چهرههای فرهنگی این
کشور باشد ،میتواند گامهای بلندی را در راستای رشد و اعتالی
فرهنگ کشور بردارد اما اگر برخورد با فرهنگ و هدف از برگزاری
چنین همایشها ،اغراض «سیاسی» باشد قطعا نتایج ناامیدکننده
و منفی در پی خواهد داشت.
امیدها و ناامیدیها
همایش بینالمللی امیرعلیشیر نوایی در میان چهرههای فرهنگی
و دانشگاهی کشور بازتابهای متفاوت داشته است .از جمله داوود
عرفان ،استاد دانشگاه ،در صحبت با روزنامه اطالعات روز میگوید:
«وقتی از یک شخصیت علمی تجلیل میشود به گسترش آگاهی
و وحدت در جامعه کمک میکند .در واقع این کار غرور و احساس
ملی را در جامعه بیشتر تبلور میدهد ».آقای عرفان میافزاید:
«از چهرههای بینالمللی اگر تجلیل شود قطعا باعث میشود
همکاریهای منطقوی و بینالمللی را بهوجود آورد .نوایی فرزند
هرات و منطقه است و یادآوری از او میتواند تساهل و مدارایی
را که در دورهی تیموریان در هرات وجود داشته بود ،دوباره
زنده کند .نوایی مؤسس گفتوگوهای فرهنگی است و تجلیل
از شخصیت نوایی میتواند افغانستان را در شرایط حساس فعلی
بهعنوان نماد گفتوگوهای فرهنگی معرفی کند که این کار باعث
برقراری ارتباط فرهنگی میان افغانستان و منطقه خواهد شد».
اما آقای عرفان از انتقادهایی که بر این همایش شده نیز میگوید.
این عضو دانشگاهی کشور باور دارد از آنجایی که امیرعلیشیر
نوایی زادهی هرات است باید به چهرههای فرهنگی هرات در این
همایش صالحیت بیشتر داده میشد ،اما به چهرههای فرهنگی
هرات در این همایش صالحیتی داده نشده بود .عرفان میگوید:
«طبعا باید مدیران این برنامه شخصیتهای فرهنگی هرات
میبود درحالیکه چنین نبود و همین باعث شد تا اکثر چهرههای
فرهنگی هرات در این برنامه شرکت نکنند و این همایش را بایکوت
کردند ».آقای عرفان بیتوجهی به شخصیتهای فرهنگی هرات را
در این همایش نوعی «بیحرمتی» در حق هراتیان میداند .آقای
عرفان میگوید چهرههای که در این همایش شرکت کرده بودند
عمال هیچ تخصصی در مورد دورهی تیموریان هرات و شناخت
کافی از آرا و افکار امیرعلیشیر نوایی نداشتند .از اینرو عرفان
میگوید «برداشت فرهنگیان هرات از این برنامه این است که
این یک پروژه سیاسی بوده تا یک همایش فرهنگی ،و این باعث
میشود چنین برنامهها ماندگاری نداشته باشد».
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گروههای امداد برای نجات معدنچیان گرفتار چیین تالش میکنند

اطالعات روز :گروههای نجات در تالش برای کمک
به  ۲۱معدنچی هستند که در یک معدن زغال
سنگ در سینکیانگ (غرب چین) به دام افتادهاند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،هنوز مشخص نیست
دلیل آبگرفتگی معدن فنگویان چیست اما گفته
میشود که این اتفاق هنگام عملیات بهینهسازی
کارگران در روز شنبه رخ داده است.
در نتیجه این حادثه  ۲۹کارگر گرفتار شدند اما
گروههای امداد موفق شدند ،هشت نفر را نجات
دهند.
به گفته تلویزیون مرکزی چین ،گروهها امداد تمام
نقاطی که معدنچیان در آنها گرفتار شدهاند را
شناسایی کردهاند.
این تلویزیون میگوید دوازده معدنچی در الیه
اول معدن هستند ،هشت نفر در الیه دوم گرفتار
شدهاند و یک نفر هم در راه خروجی گیر افتاده
است.
گفته میشود که سیالب با قطع کردن برق مناطق
زیر زمین معدن و اختالل در خطوط ارتباطی،
عملیات نجات را با مشکل مواجه کرده است.
تلویزیون چین میگوید گروههای امداد آب داخل
معدن را به بیرون پمپ میکنند و همزمان نیز به
داخل معدن ،هوا تزریق میکنند.
این رسانه میگوید گرچه لولههای بیشتری هم

در معدن کار گذاشته شده اما انتظار میرود که
عملیات نجات پیچیده و طاقتفرسا باشد.
با توجه به استانداردهای پایین امنیتی ،وقوع
سانحه در معدن ،اتفاقی غیرعادی در چین نیست.
دسامبر پارسال  ۲۳معدنچی چینی به دلیل نشت
مونو اکسید کربن جان خود را از دست دادند.
در ژانویه هم  ۱۰معدنچی در یک معدن طال
در استان شندونگ کشته شدند .یازده معدنچی
نجاتیافته پس از انفجار ،دو هفته در زیر زمین
گیر افتادند .در بیشتر این دوره ،آنها بدون غذا
بودند و نیروهای نجات فقط توانسته بودن به آنها
آب برسانند.

خبرهای خارجی
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انتقاد اردوغان از تحرکات روسیه در رشق اوکراین

اطالعات روز :رجب طیب اردوغان ،رییسجمهوری
ترکیه خواهان توقف ‹›تحرکات نگران کننده ‹› در
شرق اوکراین شده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،آقای اردوغان شنبه
در استانبول در دیدار با ولودمیر زلنسکی،
رییسجمهوری اوکراین ،از آمادگی ترکیه برای
کمک به این کشور خبر داد.
دیدار آقای اردوغان با آقای زلنسکی هم زمان با
باال گرفتن تنش میان اوکراین و روسیه بر سر
منطقه دونباس در شرق اوکراین برگزار شد.
اوکراین از افزایش تحرکات نظامی روسیه در
روزهای اخیر و اعزام سرباز به مناطق مرزی ابراز

نگرانی کرده است .اوکراین همچنین نگران افزایش
درگیری ها میان جدایی طلبان مورد حمایت
روسیه در دونباس با نظامیان این کشور در خط
حایل میان این نیروهای نظامی است.
آقای اردوغان پس از سه ساعت دیدار با ولودمیر
زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز امیدواری
کرد که این تنش به صورت مسالمت آمیز و بر
اساس قوانین بین المللی و احترام به تمامیت
ارضی اوکراین به پایان برسد.
آقـای اردوغـان گفـت›‹ :امیدواریـم کـه افزایـش
نگـران کننـده تنـش هـا هر چـه زودتـر بـه پایان
برسـد ،آتـش بـس ادامـه پیـدا کنـد و مخاصمات
از طریـق گفـت و گـو و طبـق توافـق مینسـک به
پایـان برسـد›‹ .
جنگ در منطقه دونباس در پی امضای یک
توافق نامه در سال  ۲۰۱۵در مینسک ،پایتخت
بالروس به پایان رسید ولی زد و خوردهای پراکنده
همچنان در منطقه گزارش می شود.
آقای اردوغان همچنین تاکید کرد که روسیه
ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه را به رسمیت
نمی شناسد.
ولودمیر زلنسکی نیز در سخنانی بر هماهنگی
مواضع آنکارا و کی اف بر سر تهدیدها در منطقه
دریای سیاه و نحوه پاسخ گویی به آنها تاکید کرد.

جزئیات تازه از سند همکاری ایران و چنی؛

همکاری با چیینها برای کنرتل فضای مجازی
اطالعـات روز :محمـود نبویـان ،نایـب رییـس کمیسـیون
اصـل  ۹۰مجلـس ایـران ،بـا اشـاره بـه جزئیـات سـند
همـکاری  ۲۵سـاله ایـران و چیـن گفتـه اسـت بـا توجـه
بـه اینکـه حاکمیـت فضـای مجازی «از دسـت مـا خارج
شـده»« ،بـرای مـا بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کـه بـا
همـکاری بـا چینیهـا بتوانیـم بـر فضـای مجـازی خـود
حاکمیـت داشـته باشـیم».
به گزارش رادیو فردا ،او در گفتوگویی که روز یکشنبه،
 ۲۲حمل ،در خبرگزاری مهر منتشر شده ،از ا ِعمال
حاکمیت بر فضای مجازی و «موتورهای جستجوگر،
پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک» به عنوان
موارد مدنظر نام برده و گفته است در تولید «تبلت،
لپتاپ و موبایل و در زمینه هوش مصنوعی» میتوانیم با
چین همکاری کنیم.
به گفته آقای نبویان ،سند همکاری چین ایران شامل
 ۹بند و  ۳ضمیمه است که در این سه ضمیمه «اهداف
اساسی»« ،تفصیل در زمینه همکاری» بین دو کشور و
«جزئیات زمینههای همکاری» آمده است.
پیـش از ایـن مقامهـای وزارت خارجـه ایـران بـه رئـوس
کلـی ایـن سـند اشـاره کـرده بودنـد و دربـاره وجود سـه
ضمیمـه که پیوسـت این سـند همکاری شـده ،توضیحی
نـداده بودند.
این نماینده مجلس همچنین گفته است چین «تضمین
داده است که تا  ۲۵سال از ما نفت خریداری کند» و در
حال حاضر «روزانه حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه
نفت را به فروش میرسانیم که نزدیک به  ۹۰۰هزار بشکه

نفت از این رقم به چین فروخته میشود».
او دربـاره قیمـت و نحـوه فـروش نفـت ایـران بـه چیـن
توضیحـی نـداده ولـی گفتـه اسـت طبـق ایـن سـند
همـکاری ،قـرار اسـت کـه چین بـا ایـران سـرمایهگذاری
مشـترک کنـد تـا «مـا در افغانسـتان ،پاکسـتان ،عـراق و
سـوریه ،نیـروگاه بـرق ایجـاد کنیـم و علاوه بـر ایـن بـا
همـکاری بـا چین بتوانیـم برق کشـورهای جاده ابریشـم
را تعییـن کنیـم».
به گفته آقای نبویان ،ایران نیز متعهد شده است که «گاز
چین و پاکستان را تا حدی که میتواند تأمین کند».
توسعه بنادر ایران ،ایجاد «خط آهن زیارتی بین ایران،

عراق و سوریه» و تولید خودرو با همکاری ایران و چین
«در مناطق آزاد و ویژه» ،همکاری در زمینه دفاعی و
نظامی از جمله مواردی است که این نماینده مجلس به
آن اشاره کرده است.
بحث امضای سند همکاریهای راهبردی  ۲۵ساله ایران
و چین از بهمن سال  ۹۴مورد تاکید علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی قرار گرفت و علی الریجانی ،رییس
پیشین مجلس ایران هم نماینده او برای نهایی کردن این
سند بوده است.
سند همکاریهای راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین روز
هفتم اسفند امسال با امضای وزیران خارجه دو کشور

رسید ولی تاکنون متن کامل آن منتشر نشده است.
وزارت خارجـه ایـران در روزهای گذشـته اقدام به انتشـار
یـک گزارهبـرگ دربـاره محتـوای ایـن سـند کرده اسـت
کـه بـه گفته ایـن وزارتخانـه شـامل رئوس کلـی و اصول
ایـن سـند اسـت و تاکیـد کـرده اسـت کـه در این سـند
بحـث واگـذاری انحصـار و عقـد قراردادهای مالـی مطرح
نشـده است.
علی ربیعی ،سخنگوی دولت ایران هم گفته است دولت
چین مخالف انتشار متن کامل این سند است.
انتشار اخبار مربوط به امضای این سند در طول یک سال
گذشته با انتقادات گستردهای همراه بوده و مخالفان این
سند از سند همکاری ایران و چین به عنوان سند «فروش
ایران به چین» نام میبرند و خواستار لغو این سند هستند.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره سرمایهگذاری ۴۰۰
میلیارد دالری چین در ایران در طول  ۲۵سال آینده در
ازای دریافت نفت منتشر شده است ولی مقامهای وزارت
خارجه ایران میگویند که در سند همکاریهای راهبردی
هیچ عدد و رقم خاصی ذکر نشده و دولت ایران «هیچ
تعهدی» به چین نداده است.
علاوه بـر اعتراضهایی کـه از جانب فیلمسـازان و فعاالن
مدنـی و سیاسـی بـه امضـای ایـن سـند مطـرح شـده،
برخـی از شـهروندان در چنـد شـهر از جملـه اصفهـان،
تهـران و کـرج تجمعـات اعتراضـی محـدودی برگـزار
کردنـد و بـا شـعارهایی چـون «مـرگ بر وطنفـروش» و
«ایـران فروشـی نیسـت» مخالفت خـود را با امضـای این
سـند مطـرح کردهانـد.

نخستوز یر کور یای جنویب برای مذا کره دربارهی پولهای مسدودشدهی ایران ،عازم تهران شد

اطالعات روز :چانگ سای کیون ،نخستوزیر کوریای
جنوبی یکشنبه  ۱۱اپریل ۲۲/حمل ،دو روز پس از
آزادسازی کشتی توقیفشده این کشور ،سئول را به
مقصد تهران ترک کرد.
براساس گزارش خبرگزاری یونهاپ نخستوزیر
کوریای جنوبی برای مذاکرات دوجانبه و حل تنش
دامنهدار میان تهران و سئول بر سر آزادسازی پولهای
مسدودشده ایران در این کشور ،به ایران میرود.
به نقل از رادیو زمانه ،طبق گزارش دفتر نخستوزیر

کوریای جنوبی ،چانگ سای کیون در سفر سهروزه خود
به محض ورود به ایران با اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رییسجمهوری و سپس با محمدباقر قالیباف ،رییس
مجلس شورای اسالمی و علی الریجانی ،مشاور علی
خامنه ای ،رهبر ایران و همچنین حسن روحانی،
رییسجمهوری مالقات خواهد کرد.
این نخستین بار در طول  ۴۴سال گذشته است که
نخستوزیر کوریای جنوبی به ایران سفر میکند .چانگ
قرار است با مقامهای شرکتهای کوریای جنوبی که در

ایران فعالیت می کنند ،از جمله سامسونگ الکترونیک،
ال جی الکترونیکس و شبکه  SKدیدار کند.
با از سرگیری مذاکرات برجام در وین ،ایران بعد از سه
ماه نفتکش کوریای جنوبی را که ادعا میشد به سبب
آلوده کردن محیط زیست توسط نیروی دریایی سپاه
پاسداران توقیف شده بود همراه با ناخدا و خدمه آن
آزاد کرد.
ایاالت متحده امریکا ایران را به گروگانگیری این
نفتکش در قبال نزدیک به  ۷میلیارد دالر پول مسدود

شده ایران در کره ،متهم کرده بود.
برخی از گزارشهای منتشر شده در روزهای گذشته
از نزدیکی سئول و تهران به توافق بر سر آزادی هفت
میلیارد دالر ایران خبر دادهاند.
یک مقام وزارت خارجه کوریای جنوبی جمعه به
خبرگزاری یونهاپ گفت« :اگر مذاکرات وین درباره
توافق هستهای به خوبی پیش برود ،انتظار داریم که
تأثیر مثبتی بر روند آزادسازی منابع مالی ایران در
کوریای جنوبی داشته باشد».
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علیزی گفت که در تالش است که شبه نظامیان دو جنگ
ساالر محلی را مهار کند ،عبدالرشید دوستم ،معاون سابق
رییس جمهور و عطامحمد نور .هردو نفر سال  2001با
امریکاییها دوست شدند و هردو علیه طالبان جنگیدند.
اما آنها بیش از آنکه مانند عوامل حکومت کار کنند،
مانند ملک های محلی عمل میکنند .دوستم به قتل،
تجاوز ،شکنجه و اعدامهای جمعی متهم شده است.
علیزی به میلر گفت« :سعی میکنم جورشان بیاورم.
وقتی پول بدهیم شان ،میتوانیم اعمال نفوذ کنیم ».اما
در شمال نشانهای از تحقق چنین قصدی دیده نمیشد.
علیـزی بـه مـن گفت کـه به رغـم تمام مشـکالت موجود
در ارتـش افغانسـتان ،آنهم اواخـر دوران امریکا ،حامیان
وی نبایـد امیـد خود را از دسـت دهند .او گفت« :سـاخت
ارتـش بـه زمـان نیـاز دارد .مـا در تلاش تربیـه افـراد
درسـت هسـتیم .مـا از صفـر شـروع کردیـم .لطفـا صبور
باشید».
در هتـل شـرق در دوحـه فوزیـه کوفـی اغلب اوقـات تنها
زن حاضـر در اتاقـی پـر از مذاکرهکننـده مـرد بـود .او به
مـن گفت کـه اوایل مذاکـرات برخی از همتایـان طالبش
حاضـر بـه صحبت بـا وی نبودند .بـاری در وقفـه ناهار دو
طالبـی کـه روبرویـش نشسـته بودنـد از او خواسـتند که
بـه میـز دیگـری بـرود .طالب سـومی در همان میـز مایل
نبـود کـه چشـمش بـه وی بیفتـد و بـه همیـن دلیـل به
زمیـن خیـره شـده بـود .کوفـی بشـقابی را برداشـت و به
او کبـاب تعـارف کـرد .طالـب کبـاب را گرفـت و لبخنـد
زد و گفـت« :خانـم کوفـی تـو بسـیار یـک زن خطرنـاک
هسـتی ».از آن بـه بعـد صحبتشـان آغاز شـد.
اواخـر مـاه دسـامبر  2020وقتـی بـه دوحـه رسـیدم
مذاکرهکننـدگان بـا یکدیگـر کمکـم احسـاس راحتـی
میکردنـد .یـک مقـام ارشـد امریکایـی بـه مـن گفـت:
«آنهـا بـا یکدیگـر خودمانـی شـدهاند ».نماینـدگان
حکومـت دریافتنـد کـه طالبـان گرچه به صـورت گروهی
رفتـار خصمانـه داشـتند ،امـا در تعاملات یـک بـه یـک
صمیمـی میشـدند .لفاظیهـای تُنـد بـه تدریـج کمرنگ
شـد و مـن در بعضـی از بعدازظهرها طالبـان و نمایندگان
حکومـت را میدیـدم کـه باهـم در باغهـای هتـل شـرق
قـدم میزدنـد.
مذاکرهکنندگان هردو طرف به من گفتند که آنها
حس میکنند مسئولیت سنگینی را برای خاتمهدادن به
درگیری در افغانستان روی دوش دارند .اکثر آنها بدین
باورند که :طالبان تحت شرایط مناسب وارد توافق میشوند
و اینکه آنها نیز به اندازه همه از جنگ خسته شدهاند.
اما بسیاری از ناظران در کابل گمان میبرند که طالبان
از مذاکرات برای خرید وقت تا زمان خروج امریکاییها
استفاده میکنند .یکی از این افراد سیما سمر است که
به مدت هفده سال ریاست کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان را برعهده داشت .این کمیسیون در پی
نهادینهکردن مفاهیم مدرن عدالت و برابری در افغانستان
است .سیما سمر معتقد است که طالبان سرانجام تصمیم
خواهند گرفت که گرفتن قدرت با زور برایشان آسانتر
تمام میشود .او گفت« :طالبان؟ آنها اندکی تغییر

ترجمه

دوشنبه |  23حمل  | 1400سال دهم | شماره 2132

امریکا در آستانهی خروج،
()4
افغانستان در لبهی پرتگاه

آیا مذاکره با طالبان همراه با احتمال خروج نظامی
امریکا به صلح میانجامد یا به فروپاشی افغانستان؟

نکردهاند ».ماه دسامبر هنگام وقفه در مذاکرات ،ویدیویی
از فاضل آخند ،یکی از مذاکرهکنندگان طالبان پخش شد
که در آن او درحال پذیرایی از گروهی از افراد نقابدار در
آنچه یک اردوگاه آموزشی نظامی به نظر میرسد ،دیده
میشد .در ویدیو هنگامی که آخند تازه سربازان طالبان را
در آغوش میگیرد ،یکی از آنها فریاد میزند« :زنده باد
مجاهدان افغانستان!»
در کابل ،امراهلل صالح به من گفت که افغانهای طرفدار
حکومت به اندازه طالبان در خصوص کنترل مشترک
کشور مردد هستند .من صالح را در سال  1999مالقات
کردم ،زمانی که طالبان از یک جنگ داخلی خونین
در افغانستان پیروز برآمده بودند .در آنزمان صالح و
همرزمانش به حفظ قطعه کوچکی از قلمرو در شمال
شرق کشور چسبیده بودند .در سال  2004صالح رییس
ریاست امنیتی ملی افغانستان شد و در میان طالبان
بهعنوان دشمن سرسخت شهرت یافت .ماه جوالی 2019
بمبگذاران انتحاری با رخنه در حفاظ امنیتی صالح سی
و دو نفر را کشتند.
صالـح اسـتدالل کرد کـه اگر حکومـت افغانسـتان مجبور
شـود بـا طالبـان قبـل از اینکـه ایـن گـروه خشـونت را
کنـار بگـذارد ،معاملـه کنـد ،صلـح حاصل از آن شکسـت
خواهـد خـورد و ایـن گـروه سـعی خواهـد کـرد نسـخه

ریاست عمومی مالی و اداری

موضوع :اعالن تصمیم اعطایی قرارداد تدارک ( )116قلم ادویهجات
شماره دعوت به دواطلبي)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.014( :
بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود
وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک  116قلم ادویهجات مورد ضرورت خویش را
بابت سال مالی  1400به شرکت {تجارتی نوبهار قلبآسیا دارنده جوازنمبر ( )23810و نمبرتشخیصیه
 })9001822403( TINبه قیمت مجموعی مبلغ ( )1،739،716.9یکمیلیون و هفتصد و سی و
نههزار و هفتصد و شانزده اعشاریه نهافغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت امور سرحدات
و قبایل واقع ناحیه نهم جوار سترهمحکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی
قرارداد منعقد نخواهد شد.

حکومـت قـرون وسـطایی خـود را دوبـاره بـر افغانسـتان
تحمیـل کنـد .او گفـت« :جامعـه تغییـر کـرده اسـت».
زنـان تحصیـل کردهانـد ،جوانـان بـا دنیـای وسـیعتر
ارتبـاط دارنـد ،زبـان انگلیسـی در شـهرها معمول اسـت.
او گفـت« :مـردم طالبـان را نمیپذیرنـد .آنهـا عقـب
نخواهـد کشـید .مـا  40هـزار نیـروی ویـژه داریـم .شـما
فکـر میکنیـد آنهـا میگذارند طالبـان یکی یکـی گردن
ببـرد شـان؟» او در ادامـه گفـت« :جنگ داخلـی دیگری
شـروع خواهـد شـد ».جنـگ اول داخلـی افغانسـتان در
دهـه نـود بیـش از  50هـزار کشـته برجـای گذاشـت .اما
صالـح میگویـد اگـر جنـگ داخلـی دیگـری آغـاز شـود،
بدتـر از گذشـته خواهـد بـود« ،مطلقـا بدتـر».
با اینحال مذاکرهکنندگان حکومت مجبور خواهند
شد برخی امتیازات را به طالبان واگذار کنند ،در غیر
اینصورت مذاکرات شکست خواهد خورد و کشورهای
غربی احتماال مردم افغانستان را به حال خودشان رها
خواهند کرد .فاطمه گیالنی ،نماینده حکومت در مذاکرات
و مدافع زنان در افغانستان ،به من گفت« :ما با چنگ و
دندان برای حقوقی که به دست آوردیم خواهم جنگید.
اما این خطر وجود دارد که برخی از این حقوق از دست
خواهند رفت».
یکی از جاهایی که ابعاد این خطر را میتوان سنجید،

د مالی او اداری لوی ریاست

مرکز رشد مهارتهای زنان افغانستان واقع در کابل
است .این مرکز کارگاههای آموزشی خیاطی و آشپزی را
برگزار میکند و با رستورانتی برای ایجاد زمینه اشتغال
کارآموزان این مرکز همکاری دارد .این مرکز همچنین
سرپناهی را برای زنان و کودکانی فراهم کرده که از
مشکالت جامعهای فراری هستند که در بسیاری از نقاط
افغانستان هنوزهم پیرو قوانین قدیمی است .تقریبا هر
روز زن یا دختری به این مرکز پناه میآورد که یا کودک
عروسی است که از شوهرش فرار کرده است ،یا زنی است
که از ازدواج اجباری گریخته است و یا زنی تازه مطلقهای
است که خانوادهاش او را مایه شرمساری میدانند و از خانه
آواره شده است .همین اواخر یک روز صبح زن جوانی
به این مرکز پناه آورد که چنان لتوکوب شده بود که
همکاران مرکز هر روز به مدت دو هفته او را ماساژ دادند.
یکی از کارمندان این مرکز به من گفت« :روی بدنش هیچ
نقطهای پیدا نمیشد که کبود نباشد .میخواستم فریاد
بزنم ».این پناهگاه که اولین در نوع خود در کابل به شمار
میآید ،حداکثر میتواند هفتاد نفر را در خود جا دهد .و
اغلب هم پر است.
یکـی از زنانـی کـه ایـن مرکـز را اداره میکنـد ،مجبوبـه
سـراج هفتـاد سـاله ،زنـی پرجنبوجـوش اسـت .او
کـه اصـل و نسـبش بـه خانـواده سـلطنتی افغانسـتان
میرسـد ،در سـال  1978بـا فروپاشـی افغانسـتان همراه
خانـوادهاش از کشـور فـرار کـرد و مدتـی در منهتـن ،در
خیابـان لکسـینگتون و خیابـان  43مسـتقر شـد .پـس
از سـال  2001چشـمانداز تغییـر در افغانسـتان سـراج
را بـه وطنـش بازگردانـد .از آنزمـان او را ایـن احسـاس
کـه سـنتهای منسـوخ جامعـه درحـال از بیـن رفتن در
افغانسـتان نگه داشـته اسـت .او بـه من گفـت« :تغییرات
زیـادی به میـان آمده اسـت ،همچنین احتمـاالت زیادی
وجـود دارد ،درد فـراوان و همچنیـن خوشـحالیهای
بسـیار .قبلا فرصتهـا از زنـان دریغ میشـد ،آنها جایی
بـرای رفتـن نداشـتند .اکنـون دارنـد».
او در پاسخ به این پرسش که آیا سرپناه زنان در صورت
بازگشت رژیم طالبان دوام خواهد آورد یا خیر ،مطمئن
نبود .او معتقد است که نسلهای جوانتر افغانستان که
بیشتر جمعیت شهری کشور را تشکیل میدهند ،مبارزه
خواهند کرد .او گفت« :من به انرژی و ایده و تازگی و
تعهد جوانان این کشور باور دارم .ما اکنون پزشک داریم،
افرادی با درجه فوق لیسانس و دکترا داریم .این همه
زن تحصیلکرده و جوان پر از انرژی داریم .آنها تسلیم
نمیشوند».
سراج در مورد بقیه کمتر مطمئن بود .او به من گفت
که اخیرا با دوستانش گپ زده است و همه آنها موافق
بودند که اوضاع احتماال بسیار بدتر خواهد شد .او گفت:
«برای اولینبار طی این همه سال به دوستانم گفتم بیایید
قهرمان نباشیم .در این مرحله ما باید جان خود را نجات
دهیم».

دکستر فیلکینز ،روزنامهنگار ،همکار نیویورکر و نویسنده
کتاب «جنگ ابدی» است که برنده «جایزه ملی حلقه
منتقدان کتاب» امریکا شد.
پایان

ریاست عمومی مالی و اداری

موضوع :اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد  30قلم البسهباب
شماره داوطلبیMOBTA/1400/NCB/OPT/G009 :
به تاسی از ففره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود وزارت
امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک  30قلم البسهباب مورد ضرورت خویش را به
(شرکت خدمات لوژستیکی ناصراسحاق سبحانیگروپ) (دارای جوازنمبر  40104نمبرتشخیصه
 )9000437773و (شرکت نویقریشی دارای جوازنمبر  371نمبرتشخصیه  )1003657010به قیمت
مجموعی  7,431,550هفتمیلیون و چهارصد و سی و یکهزار و پنجصد و پنجاههزار افغانی اعطا
نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت
امور سرحدات و قبايل مکروریانسوم جوار سترهمحكمه ،کابل افغانستان ،وفق احکام ماده پنجاهم
قانون تدارکات ارائه نمایند
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اهمیت نشست
همزمـان بـا بـه بنبسترسـیدن مذاکـرات
مسـتقیم میـان هیأتهـای جمهـوری
اسلامی افغانسـتان و گروه طالبـان در دوحه،
در افغانسـتان رهبـران حکومـت منتظـر
معلومشـدن سرنوشـت انتخابـات ریاسـت
جمهـوری امریـکا بودنـد .انتظـار حکومـت
افغانسـتان ایـن بـود کـه در صـورت پیـروزی
جـو بایـدن ،موضـع امریـکا در قبـال صلح نیز
تغییـر میکنـد و راهـی را کـه دونالـد ترمپ،
رییسجمهـور پیشـین امریـکا بـا طالبان طی
کـرده بـود ،در اداره بایـدن رهـرو نخواهـد
داشـت .امـا نامـهی وزیـر خارجـه امریـکا بـه
اشـرف غنـی و عبداهلل عبـداهلل آب سـردی بر
ایـن انتظـار ریخـت .امریـکا طرح جدیـدی را
مطـرح کـرد کـه به پیـروی از آن نشسـتی در
اسـتانبول برگـزار میشـود.
پیشتر عبداهلل عبداهلل در یک گفتوگوی
اختصاصی با بیبیسی گفته بود که نشست

نشست استانبول؛

فرصتها و نگراینها چیست؟
جریان سپردن پیشنویس طرح صلح به رییس شورای عالی مصالحهی ملی ،عکس :شورای عالی مصالحه

کمتر از یک هفته مانده به برگزاری نشست
استانبول ،کمیتهی تهیه و توحید پیشنویس
طرح صلح افغانستان نتیجهی کار خود را آماده
کرده و به داکتر عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای
عالی مصالحهی ملی سپرده است .آقای عبداهلل
در صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته است
که «پیشنویس طرح صلح که پس از تحلیل و
توحید طرحهای مطرحشده در رابطه به صلح،
تهیه شده بر حفظ و تقویت نظام جمهوری،
حقوق شهروندی ،حقوق بشر ،آزادی بیان،
رسانهها ،انتخابات ،نهادهای ملی و ختم دایمی
جنگ تأکید دارد».
در همین حال عنایتاهلل بابر فرهمند ،معاون
نخست شورای عالی مصالحهی ملی گفته
است که این پیشنویس «بعد از تأیید اعضای
شورای رهبری بهعنوان طرح واحد حوزه
جمهوریت در نشست استانبول مورد بحث
قرار خواهد گرفت».
همزمان با این امراهلل صالح ،معاون اول
رییسجمهور دیروز در نشستی گفته است
که برای نشست استانبول سه آجندای مهم
برای بحث پیشبینی شده است .به گفتهی او،
«توافق روی ارزشها»« ،آتشبس» و «ایجاد
حکومت صلح» از آجنداهای پیشبینیشده
برای نشست استانبول است؛ نشستی که قرار
است در  16اپریل برای ده روز در ترکیه برگزار
شود.
این گفتهها و تکمیلشدن پیشنویس طرح
صلح در حالی مطرح است که یک روز پیش
زلمی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی امریکا
برای صلح افغانستان در سفری به کابل با
رییسجمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل
بهصورت جداگانه دیدار کرد .در این دیدارها
روی آمادگیها برای برگزاری نشست استانبول
و ارائه طرح واحد از سوی جمهوری اسالمی
افغانستان در این نشست صحبت شده است.
نشسـت اسـتانبول حـدود شـش مـاه پـس
از آغـاز رسـمی مذاکـرات مسـتقیم میـان
جمهوری اسلامی افغانسـتان و گـروه طالبان
در دوحـه قطـر برگـزار میشـود .این نشسـت
در واقـع براسـاس طـرح جدید ایـاالت متحده
امریـکا قـرار اسـت برگـزار شـود و انتظـار
مـیرود دولـت ،رهبـران سیاسـی و طالبـان
بـا میزبانـی ،تسـهیلگری و میانجیگـری
سـازمان ملـل متحد ،ترکیـه و قطـر در آن بر
سـر یـک توافق سیاسـی بـرای پایـان منازعه
توافـق کننـد.
در افغانستان چشمها به سوی این نشست
دوخته شده است و پرسشها و نگرانیهای
زیادی در خصوص آن مطرح است .چه این
که در شش ماه اخیر موضوع صلح افغانستان
اما و اگرهایی نیز داشته است .اهمیت نشست
استانبول برای صلح افغانستان ،فرصتها و
چالشهای آن و از جمله این که برآیند این
نشست چه چیزی باید باشد ،از جمله موارد
پرسش برانگیز است.

استانبول سرنوشت آینده افغانستان را رقم
میزند .حاال دیدگاهها و خواستههای گوناگون
مطرح است .عدهای انتظار دارند که نشست
استانبول نظم سیاسی موجود در افغانستان را
متحول کرده و در واقع ساختار نظام متمرکز
کنونی را به ساختار نظام سیاسی غیرمتمرکز
تغییر دهد .در سوی مقابل نیز تالشهایی در
جریان است تا ساختار نظام کنونی حفظ شود
و در استانبول روی برقراری آتشبس و ختم
جنگ در کشور توافق شود.
عمـر صمـد ،سـفیر پیشـین افغانسـتان در
فرانسـه و عضـو ارشـد مرکـز آسـیای جنوبـی
شـورای آتالنتیـک بـه ایـن بـاور اسـت کـه
نشسـت اسـتانبول یـک فرصت تاریخـی برای
افغانسـتان اسـت .او در گفتوگـو بـا روزنامـه
اطالعـات روز میگویـد« :تاریخـی بـودن این
نشسـت به اشـتراک تمامی اطـراف ذیدخل،
بـه محتـوا و نتیجـهی بهدسـتآمدهی آن
ارتبـاط ميگيـرد .اگـر راه را بـرای تأسـیس
ت و کاهش
یـک حکومـت مشـارکتی یـا موقـ 
خشـونت و تبادلـهی اسـرا و چنـد فقـره از
مطالبـات جانبیـن بـاز کنـد ،میتـوان آنرا
یـکنشسـت تاریخـی قلمـداد نمـود».
نیشانک موتوانی ،پژوهشگر مسایل افغانستان
که در مورد محورهای درگیری ،امنیت و
دیپلماسی متمرکز بر افغانستان کار میکند،
نیز به این باور است که مطرحبودن آیندهی
سیاسی افغانستان و بقای نظام جمهوری،
نشست استانبول را به یک فرصت تاریخی
تبدیل میکند .او در پاسخ به سوال اطالعات
روز که چرا نشست استانبول یک فرصت
تاریخی است ،میگوید« :روند صلح افغانستان
نیز از این جهت غیرعادی است که در آن
مسأله رفتارهای بدخواهانه پاکستان و اینکه
چگونه اهداف تجدیدنظرطلبانه اسالمآباد به
افغانها آسیب رسانده است ،نادیده گرفته
میشود و این روند به جای پرداختن به این
مسایل ،با اسالمآباد بهعنوان طرفی برخورد
میکند که حق دارد از یک سازمان تروریستی
برای براندازی و سرکوب یک کشور مستقل
استفاده کند».
انتظارها از نشست استانبول
هنوز مشخص نیست که شرکتکنندگان
نشست استانبول در چه سطحی قرار دارند و
اگر آنان در این نشست به توافقی دست یابند،
آیا فیصلهی آنها برای همه قابل پذیرش
خواهد بود یا خیر .عدهای این نشست را با
نشست بن در سال  2001مقایسه میکنند که

در آن بنیاد نظام جدید در افغانستان با حضور
چند گروه سیاسی گذاشته شد .این گروه به
این باورند که نشست استانبول میتواند آغاز
یک فصل جدید در تاریخ افغانستان باشد.
پیشتر منابعی به روزنامه اطالعات روز گفته
بودند که تأکید بر قطع جنگ و برقراری صلح
بهعنوان خواست سراسری همهی افغانها،
تالش و همکاری مشترک برای ایجاد یک
افغانستان اسالمی ،متحد و دموکراتیک ،توافق
بر سر دین اسالم بهعنوان دین رسمی دولت
و مردم افغانستان ،ایجاد حکومت همهشمول
و اشتراکی و قانون اساسی مدون ،حرکت به
سمت اعالم آتشبس و در موازات با آن ایجاد
یک حکومت انتقالی/عبوری صلح که به یک
حکومت دایمی منجر شود ،بخشی از اصول
مورد توافق بهعنوان اساسات مذاکرات در
استانبول است.

نیشانک موتوانی میگوید
که امیدواریها نسبت
به نتایج نشست ترکیه
اندک است «زیرا حکومت
افغانستان برای بقا میجنگد.
با اینحال اگر طیف وسیعی
از بازیگران دخیل در روند
صلح افغانستان در کمک به
افغانستان برای داشتن آینده
بهتر جدی باشند ،میتوانند
دستاوردها را حفظ کنند».

داکتر محمدنعیم ،سخنگوی هیأت
مذاکرهکننده طالبان و عضو این هیأت به
روزنامه اطالعات روز میگوید که «هر نشستی
که باعث استقالل کشور و به میانآمدن یک
نظام اسالمی مستقل و قوی شود ،مهم است و
ما از کنفرانس ترکیه اگر برگزار گردد ،همین
توقع را داریم».
عمـر صمـد میگویـد نخسـتین انتظـار از
نشسـت اسـتانبول این اسـت که در آن تمامی
جوانـب سیاسـی و نظامـی عمـده و رهبـران
مطـرح کشـور تحـت پوشـش سـازمان ملـل
متحـد و کشـورهای ذیدخـل شـرکت کننـد
و نشسـت در زمـان معیـن برگـزار گـردد .او
میافزایـد« :آجنـدای آن بـا اتفـاق نظـر تأیید
و مـورد بحـث آزاد قـرار گیـرد و باالخـره این
نشسـت نتیجـهی ملمـوس داشـته باشـد تـا

بـا پیشـرفت در رونـد صلـح ،در افغانسـتان
خشـونت کاهـش یابـد و زمینـه بـرای آغـاز
دورهی انتقالـی و مذاکـرات جـدی دربـارهی
آینـده کشـور میسـر گـردد».
اما نیشانک موتوانی به این باور است که در
نشست استانبول فشار بیشتر بر حکومت
افغانستان برای پذیرفتن شرایطی که امریکا
و متحدانش پیشنهاد کردهاند ،اعمال خواهد
شد .یکی از این شرایط به گفتهی او ،انحالل
حکومت افغانستان است ،درحالیکه در جانب
مقابل ،گروه طالبان با چنین شرایطی از
جانب طرفها روبهرو نیست .او در این مورد
میگوید« :روندی که احتماال منجر به انحالل
حکومت افغانستان میشود و نقشه راه را برای
ورود طالبان به میدان سیاسی هموار میسازد
و طالبان از شرایط بهوجودآمده برای قاپیدن
قدرت استفاده خواهند کرد».
گروه طالبان تاکنون موضع روشن در قبال
آیندهی سیاسی افغانستان نداشته است.
هرچند این گروه برپایی یا تشکیل دولت
اسالمی را خواستهی اصلی خود میداند و
بارها به آن اذعان کرده اما تعریف روشنی از
حکومت اسالمی یا نظام اسالمی ارائه نکرده
است .اکنون که نشست استانبول در راه
است ،برخی از آگاهان به این باورند که در
نشست ترکیه طالبان دستکم سه هدف عمده
خواهند داشت.
نیشـانک موتوانـی میگویـد کـه «جـدول
زمانـی مشـخص بـرای خـروج تمـام نیروهای
امریکایـی و خارجـی از افغانسـتان»،
«وادارکـردن ایـاالت متحـده و شـرکایش
بـه یـک توافـق سیاسـی مبنـی براینکـه
تنهـا راه دسـتیابی بـه صلـح در افغانسـتان
انحلال حکومـت فعلـی اشـرف غنـی اسـت»
و «بهدسـت آوردن یـک توافقنامهی سیاسـی
از حکومـت ایـاالت متحـده کـه رونـد انحالل
حکومـت افغانسـتان را آغـاز کنـد و بـه جـای
آن یـک حکومـت انتقالـی را با حضـور طالبان
در تمـام شـاخههای آن ،روی کار آورد» سـه
هـدف اصلـی طالبـان در ایـن نشسـت خواهد
بو د .
دفاع از ارزشهای مشترک :آیا امکان
پیروزی وجود دارد؟
زلمی خلیلزاد در سفر اخیرش از رهبران
سیاسی افغانستان خواسته است که در نشست
استانبول با طرح واحد شرکت کنند .شورای
عالی مصالحهی ملی نیز تاکید دارد که حوزه
جمهوری اسالمی افغانستان با طرح واحد در

نشست استانبول شرکت میکند اما منابعی به
اطالعات روز گفتهاند که جمهوری اسالمی
افغانستان قرار است با سه طرح به این نشست
برود :طرح توحیدشدهی جناحهای سیاسی از
طرف شورای عالی مصالحهی ملی ،طرح حزب
اسالمی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار
و طرح صلح حزب جمعیت اسالمی افغانستان
به رهبری صالحالدین ربانی.
نگرانی اساسی در این خصوص تعدد طرحها
است .باورها بر این است که پراکندگی طرحها
در طرف مقابل طالبان ،حوزه جمهوری را
در مذاکرات آسیبپذیر میسازد .عمر صمد،
سفیر پیشین افغانستان در فرانسه استدالل
میکند که «جانب جمهوریت با یک اندازه
تنوع و تفاوتهای در سلیقه و در راه و روشی
که دارد ،ضرورت به اجماع قویتر و هدفمندتر
دارد تا از موقف و ارزشهای مشترک و مردمی
دفاع کرده بتواند».
او در پاسخ به این پرسش که جانب جمهوریت
چه طرحی داشته باشد ،میگوید« :طرح
طرف جمهوریت نه تنها که باید افکار عامه
و خواهشات مردمی را دقیقتر انعکاس بدهد
بلکه باید با نگهداشت توازن و منافع کشور ،با
موقف همگانی کشورهای مطرح نیز در تضاد
جدی قرار نگیرد .این طرح و طرح طالبان هر
دو باید راهگشای دور دوم و قدمهای بعدی
روند مذاکرات باالی جزئیات باشند و سر
نقشهی راه و موعد آن به توافق برسند».
در جریان شش ماه پس از شروع مذاکرات
مستقیم میان جمهوری اسالمی افغانستان
و گروه طالبان روشن شده است که
موضعگیریهای دو طرف در خصوص رسیدن
به صلح تاکنون از همدیگر بسیار فاصله دارد.
یک طرف روی برقراری آتشبس بهعنوان
نخستین موضوع مذاکرات تاکید دارد و
طرح دیگر بر رسیدن به توافق بر سر نظام
آیندهی سیاسی و سپس آتشبس دایمی
بهعنوان آخرین گزینه روی میز .همین فاصله
نگرانیهایی را در خصوص نتیجهی نشست
ترکیه نیز خلق کرده است.
حاال پرسش این است که چه عواملی منجر به
کامیابی نشست و چه عواملی منجر به شکست
آن خواهد شد .عمر صمد به این باور است
که «حضور همه جناحهای مطرح و جامعهی
بینالمللی به میزبانی یککشور بااعتبار مانند
ترکیه یقینا که ممد قرار میگیرد ولی از همه
مهمتر ارادهی سیاسی جوانب ذیدخل برای
تأمین صلح و ختم جنگ همراه با یک طرح
و نقشهی راه عملی و منصفانه میتواند این
نشست را به موفقیت برساند ».به باور او ،در
مقابل «نبود ارادهی قوی و یا از خودگذری
و یا عدم انعطافپذیری سیاسی که هدف آن
تخریب روند صلح باشد و منافع ملی و مصالح
مردم را مد نظر نداشته باشد ،باعث ناکامی
خواهد شد».
نیشانک موتوانی میگوید که امیدواریها
نسبت به نتایج نشست ترکیه اندک است
«زیرا حکومت افغانستان برای بقا میجنگد.
با اینحال اگر طیف وسیعی از بازیگران دخیل
در روند صلح افغانستان در کمک به افغانستان
برای داشتن آینده بهتر جدی باشند ،میتوانند
دستاوردها را حفظ کنند ،طالبان را تهدید
کنند که در صورت کوتاهنیامدن بهعنوان یک
سازمان تروریستی خارجی معرفی خواهند
شد و به پاکستان عواقب جدی میزبانی از
شورشیان را یادآوری کنند تا خشونت متوقف
شود و روند سیاسیای در پیش گرفته شود
که انتخابات را بهعنوان یگانه راه برای انتخاب
رهبران افغانستان در نظر بگیرد و نظم مبتنی
بر قانون اساسی کثرتگرای افغانستان حفظ
شود».
دکتر محمدنعیم ،عضو هیأت مذاکرهکننده
گروه طالبان در دوحه نیز به باور است که
«در هر نشست اخالص اطراف ذیربط،
واقعیتهای زمینی ،ارزشها و منافع علیای
ملت و کشور ،و ژرف فکرکردن ستون اساسی
و مهم برای پیشرفت میباشد».

