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با اعالم رسمی آغاز خروج بی قیدوشرط نیروهای 
افغانستان که براساس جدول زمانی  از  خارجی 
کامل  جاری  سال  سپتامبر   11 در  تعیین شده 
جنگ  دینی  بهانه های  آخرین  شد،  خواهد 
ملی  امنیتی  نیروهای  دولت،  برابر  در  طالبان 
دهه ی  دو  در  فروریخت.  افغانستان  مردم  و 
به  که جنگ شان  بودند  مدعی  طالبان  گذشته، 
مثابه ی جهاد در برابر اشغال افغانستان است. با 
نیز  واهی  بهانه ی  این  نیروهای خارجی،  خروج 

فرور می ریزد.
بی قیدوشرط  آغاز خروج  اعالم رسمی  با وصف 
نه تنها  اما  طالبان  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
پایان منازعه ی جاری در  برای  گزینه ی نظامی 
کشور را کنار نگذاشته که به حمالت و خشونت ها 
در سراسر کشور شدت بخشیده است. در میان 
ماه های مقدس  از  ماه رمضان یکی  مسلمان ها، 
است. براساس آموزه های اسالمی، رمضان ماهی 
است که در آن به امتناع از خشم و خشونت و 
خصومت توصیه شده است. از آغاز ماه رمضان 
تاکنون، طالبان موجی از حمالت خونین را در 
والیت های هلمند، هرات، قندهار، غزنی، بغالن 

و فاریاب آغاز کرده اند. 
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به میخ جنگ، 
به نعل صلح
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خلیل زاد: 
اگر طالبان صلح را 
انتخاب نکنند، امریکا 
کنار افغان ها برای حفظ 
جمهوری می ایستد

جنگ بغالن؛ 
حمالت طالبان دفع شده 
و نیروهای دولتی در حال 
پیشروی اند

ترس و دلهره در افغانستان 
به دنبال ادعای پیروزی طالبان

بگویید من چه بگویم

از آغاز سال جاری 
خورشیدی تا کنون بیش 
از 100 نفر از اثر حوادث 

طبیعی جان باخته اند

سازمان ملل متحد 
خواستار تحقیق درباره 
کشـتار زاغه نشینان 
ریو دو ژانیرو شد

چگونه خروج از افغانستان 
چشم  اندازی بر وضعیت کنونی افغانستانامریکا را آسیب پذیر می کند؟

خوشحالی  موجب  باید  افغانستان  از  امریکا  خروج 
تاریخی  این کشور و سوابق  امروز  اما وضعیت  شود. 
در گذشته،  مشابه  منازعات  از  متحده  ایاالت  خروج 
نشان می دهد که این خروج فقط مشکالت را بیشتر 
گزین گویه ای  افغانستان  ترک  با  واشنگتن  می  کند. 
به  پیش  دهه  یک  از  بیش  که  می کند  محقق  را 
جنگ جوی اسیرشده ی طالبان نسبت داده شده بود: 

»ساعت دست شماست. زمان دست ما.«
اثبات این که طالبان در مسیر اشتباه روانند، مستلزم 
به  فقط  کار  این  نیست.  ناموجه  سیاسی  هزینه 
استخباراتی  عملیاتی،  ویژه  نیروی  هزار  چند  حفظ 
و حمایوی امریکا در افغانستان نیاز دارد. در غیر این 
صورت، خطر این وجود دارد که خروج از افغانستان، 
به چهارمین خروج ایاالت متحده طی حدودا نیم قرن 
گذشته تبدیل شود که در آن ارتش امریکا با ضعیف 

نشان دادن اراده ایاالت متحده،...
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در آستانه  ی سقوط برنامه  ریزی شده

در  و  پدر  سیاست  گذاران  با  تبانی  در  تا  می  رسد  نظر  به 
خفا، تخریب موریانه  وار داخلی و سقوط دو دستی به دامان 
نیم  دهه  اگرچه کنش  های  باشند.  تدارک دیده  را  طالبان 
زیربنای  برای  و  بنیاد برانداز  خود،  خودی  به  حکومت 

وحدت ملی آسیب جدی رسانیده است...

مبحث جنگ و صلح در افغانستان چه بسا بیش  تر از پیش 
در مسیر پیچیده  تر شدن حرکت می  کند و احتمال وقوع 
از  می  آورد.  نظر  در  را  خطرناکی  و  خون  بار  سناریوهای 
در  را  اخیرش  تغییرات  سلسله  مرکزی  دولت  که  آن  جا 
کمال آگاهی از وضعیت عمومی کشور به انجام می  رساند، 
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چرا پاکستان یک افغانستان 
فروپاشیده می خواهد؟

منازعه ی  درگیر  دیرزمان  از  افغانستان  و  پاکستان 
سرزمینی و ارضی بوده  است. خط مرزی دیورند یکی از 
این دو کشور است.  مسائل کلیشه ای مورد منازعه میان 
حاکمان افغانستان در مقاطع مختلف تاریخی برخوردهای 

متفاوت با مسأله خط دیورند داشته و در...

اطالعات روز: بیش از ۲۰۰ فلسطینی در درگیری های 
امنیتی  نیروهای  و  فلسطینیان  میان  آمیز  خشونت 

اسرائیلی در بیت المقدس زخمی شده اند.

امریکا می گوید 
به پایگاه هوایی 
عین االسد عراق 

حمله پهپادی شده

بیش از ۲00 فلسطینی 
در درگیری های بیت المقدس 

زخمی شدند
وال استریت ژورنال: 

امریکا احتماال 
خروج نظامیانش را 

دو هفته به تأخیر 
می اندازد
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حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل 
۳۰ کشته و ۵۲ زخمی برجای گذاشت
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شرق  از  و  جنوب  تا  شمال  از  کشور 
خشونت ها  تشدید  آتش  در  غرب  تا 

می سوزد.
طالبـان از دو سـال و نیـم بـه این سـو، 
تشـدید  بـا  همزمـان  کرده انـد  سـعی 
خشـونت و درگیـری در داخـل کشـور، 
مجالـس  و  میادیـن  در  حضـور  از 
دیپلماتیـک غافـل نماننـد. طالبـان در 
گذشـته،  نیـم  و  سـال  دو  بـه  قریـب 
به صـورت مکـرر از عزم جزم شـان برای 
حل سیاسـی منازعه ی افغانسـتان خبر 
دولـت  مختلـف،  مراحـل  در  و  داده 
افغانسـتان، ایـاالت متحـده، ناتـو و ابـر 
و مـاه و خورشـید و فلـک را بهانه هـا 
افغانسـتان  در  برپایـی صلـح  موانـع  و 
کنـون،  تـا  دسـت کم  تراشـیده اند. 
جنـگ  در  درگیـر  طرف هـای  همـه ی 
خارجـی  نیروهـای  از  افغانسـتان، 
سـعی  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  تـا 
غیرمنطقی تریـن  از  برخـی  کرده انـد 
مطالبـات این گـروه را بـرآورده کرده و 
در مسـیر دسـتیابی بـه توافق سیاسـی 
بـرای پایان دادن به خشـونت، سـخاوت 
و نرمش هـای فراوانـی انجـام داده انـد. 
بـا  افغانسـتان  مـردم  و  دولـت  بـاری، 
نوشـیدن شـوکران رهایـی بیـش از 5 
هـزار زندانـی طالـب که برخـی از آن ها 
بودنـد،  بـه شـنیع ترین جرایـم متهـم 
بـرای  نرمش هـا  دشـوارترین  از  یکـی 
حـل سیاسـی منازعه ی خونیـن جاری 
را متقبـل شـدند. برعکـس ایـن نرمش 
و مـدارای دولـت و مـردم افغانسـتان، 
طالبـان امـا بـه ایـن اقـدام بـه دیده ی 
ضعـف نگریسـتند. براسـاس گزارش ها، 
بخش بزرگی از ایـن زندانیان به محض 
رهایـی از زندان هـای دولت افغانسـتان 
برخـالف توافـق صورت گرفتـه، دوبـاره 

بـه میـدان جنـگ برگشـتند.
در  کرده اند  سعی  اگرچه  طالبان 
مجالس  در  مانوردهی  از  سخن  مقام 
دیپلماتیک و مذاکرات عقب نمانند اما 
سال  دو  طول  در  عمل  در  و  همزمان 
و نیم گذشته به میخ جنگ کوبیده اند. 
تشدید جنگ از طرف طالبان در زمانه ای 
که یکی از جدی ترین روند های سیاسی 
به  پایان بخشیدن  برای  دیپلماتیک  و 
دهه ی  چهار  طول  در  کشور  منازعه ی 
گذشته روی میز قرار دارد، معنایی جز 
این ندارد که طالبان اگرچه در سخن، 
نوای صلح سر می دهند اما در عمل به 
چیزی جز دوام فشار نظامی تا دستیابی 

به کل قدرت سیاسی نمی اندیشند.
افغانستان امروز که با نیمه ی دوم دهه ی 
هفتاد تفاوت های فاحش و انکارناپذیری 
نیست.  فتح  قابل  به هیچ صورت  دارد، 
از یک سو  اگر  افغانستان  دولت و مردم 
برای  تالش  و  صلح طلبی  مدارا،  حجت 
پایان دادن به منازعه ی جاری از طریق 
روند سیاسی را تمام کرده اند، از سوی 
تسلیم  جنگ،  تشدید  برابر  در  دیگر، 
تشنه ی  امروز،  افغانستان  شد.  نخواهد 
صلح، زیست مسالمت آمیز و پایان یافتن 
خشونت و ویرانی و خونریزی است اما 
باید  طالبان  نمی دهد.  تسلیم  به  تن 
صلح  برای  عطش  میان  فاحش  تفاوت 
و تسلیم شدن را درک کنند. افغان ها تا 
کنون تحت تأثیر عطش و اراده ی واقعی 
برای برپایی صلح، مداراهای دشواری را 
نرمش،  و  مدارا  این  اما  داده اند  انجام 
تسلیم شدن  امکان  و  ضعف  با  نباید 
به هیچ  افغانستان،  اشتباه گرفته شود. 
نظامی  فشار  و  طالبان  برابر  در  صورت 

این گروه تسلیم شدنی نیست.

ازآغازسالجاریخورشیدیتاکنونبیشاز100نفرازاثرحوادثطبیعیجانباختهاند
همین طور، معاون سخن گوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که از 
آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 453 خانه به گونه ی کلی و دوهزار و 76۲ خانه ی 
دیگر به گونه ی قسمی تخریب شده است. همچنان در این مدت بیش از چهارهزار و 

11۰ رأس مواشی نیز تلف شده است و هزاران جریب زمین تخریب شده است.
آقای ضربی در ادامه گفت که در جریان ماه حمل سال جاری به 3۰۰ خانواده مواد 
غذایی و غیرغذایی و به بیش از 1۰۰ خانواده نیز پول نقد توزیع شده است. او افزود 

که روند سروی و کمک رسانی به متضرین سیالب های ماه ثور نیز عمال جریان دارد.
به حوادث می گویند که  امور رسیدگی  از سوی هم، مسئوالن در وزارت دولت در 
برنامه ی »مدیریت سیالب ها« با هزینه ی دو میلیارد افغانی در مرحله ی اجرا گذاشته 
شده است. این مسئوالن همچنان می گویند که مواد غذایی و غیرغذایی به والیات 
انتقال داده شده و روند تدارک و انتقال حدود 3۰۰ میلیون افغانی پول نقد نیز جریان 

دارد.

اطالعات روز: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که از آغاز سال جاری 
خورشیدی تا کنون 1۰۲ نفر از اثر حوادث طبیعی در کشور جان باخته و 46 نفر 

دیگر زخمی شده اند. 
عبدالسمیع ضربی، معاون سخن گوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دیروز 
)شنبه، 18 ثور( به روزنامه اطالعات روز گفت که این تعداد افراد در بیش از ۲۰ والیت 
کشته و زخمی شده اند. همچنان در این مدت 3۰ نفر دیگر در پی جاری شدن سیالب 

مفقود شده اند.
آقای ضربی توضیح داد که در جریان ماه حمل سال جاری ۲3 نفر در نتیجه ی حوادث 
مختلف طبیعی از جمله برف کوچ، سیالب، لغزش کوه و فروریختن سقف منازل جان 

باخته و 14 نفر زخمی شده اند.
به ویژه  طبیعی  حوادث  اثر  از  نفر  نیز 79  ثور  ماه  جریان  در  که  گفت  همچنان  او 
جاری شدن سیالب جان باخته، 3۲ نفر زخمی شده و 3۰ نفر دیگر نیز مفقود شده اند.

والاسرتیتژورنال:
یکااحتماالخروجنظامیانشرادوهفتهبهتأخریمیاندازد امر

تا در مورد باز نگهداشتن سفارت خانه ها در کابل، بدون حضور نیروهای بین المللی در 
میدان هوایی حامد کرزی، تجدید نظر کنند.

در گزارش روزنامه وال استریت ژورنال همچنان آمده است که نگرانی های جدید متحدان 
اروپایی، مقام های امریکایی را که قصد دارند ضمن هماهنگی با بسیاری از متحدان، از 

افغانستان به گونه ی سریع خارج شوند، با چالش های بیشتری مواجه کرده است.
وال استریت ژورنال افزوده است در صورتی که ترکیه تصمیم به ترک افغانستان بگیرد، 
سفارت خانه های غربی برنامه ی حفظ حضور محدودشده یا کاهش یافته ی شان را در این 

کشور تجدید نظر خواهند کرد.
جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در ۲5 حمل سال جاری اعالم کرد که 
تمامی نیروهایش را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می کند. ناتو نیز در آن زمان اعالم 

کرد که همزمان با امریکا از افغانستان خارج می شود.
روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان از اول ماه می عمال آغاز شده است. تا کنون 
دو پایگاه نیروهای خارجی در جنوب و شمال افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغان واگذار شده است.

اطالعات روز: روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقام های این کشور گزارش 
تا خروج  داده اند  قرار  فشار  تحت  را  متحده  ایاالت  اروپایی  متحدان  که  است  کرده 

نظامیانش از افغانستان را به تأخیر بیاندازد. 
مقام های امریکایی پیش بینی کرده اند که خروج نظامیان این کشور از افغانستان ممکن 
در چهارم ماه جوالی سال جاری کامل شود. این مقام ها، اما گفته اند که در پاسخ به 
خواست متحدان اروپایی، احتمال دارد خروج نظامیان برای دو هفته و یا بیشتر از آن 
به تأخیر بی افتد. براساس این گزارش وال استریت ژورنال، درخواست تأخیر در خروج 
نظامیان امریکایی به خاطری مطرح شده است که متحدان ناتو فرصت بیشتری برای 

خروج از افغانستان داشته باشند.
طبق اظهارات مقام های امریکایی، مشکل دیگر این است که ترکیه که سال ها امنیت 
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را در کابل تأمین کرده است، به ایاالت متحده و 
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی گفته است که احتمال دارد نیروهایش را از افغانستان 
خارج کند. به گفته ی آنان، عزیمت احتمالی ترکیه که در نخست قصد داشت تا پس از 
خروج نیروهای ائتالف باقی بماند، ممکن است برخی از کشورهای غربی را وادار کند 

ناپذیرفتنی و ظالمانه« خوانده است.
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
حمله  این  وقوع  از  )یوناما(  افغانستان 
بی رحمانه  آن را  و  کرده  انتقاد  شدیدا 

توصیف کرده است.
نماینـده ی  پونتیکـورو،  اسـتیفانو 
غیرنظامـی ناتـو در افغانسـتان در تویتـی 
ایـن حملـه را ناجوانمردانـه و بـر علیـه 
مـردم افغانسـتان توصیـف کـرده اسـت؛ 
مردمـی که به گفتـه ی او، به یـاد خواهند 
آورد که چه کسـانی خشـونت را در سطح 
غیرقابـل قبـول نگه میدارنـد و شـرایط را 
بـرای این گونـه اقدامات »شـنیع« فراهم 

می کننـد.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور 
نیز این حمله را محکوم کرده و خواستار 
شده  بین االفغانی  مذاکرات  فوری  آغاز 
است تا به گفته ی او، از میزان خشونت ها 

در کشور کاسته شود.
مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
حقوق بشر افغانستان نیز در تویتی ضمن 
این حمله، خواستار توقف  محکوم کردن 
بی درنگ حمله بر غیرنظامیان شده است.

است  گفته  و  دانسته  حمله  این  مسئول 
که این گروه با تشدید جنگ نامشروع و 
خشونت شان نه تنها به حل بحران کنونی 
به گونه ی صلح آمیز و اساسی تمایل ندارد، 
فرصت  وضعیت،  پیچیده کردن  با  بلکه 
سبوتاژ  را  صلح   به خاطر  فراهم شده 

می کند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
داده  نسبت  طالبان  به  را  حمله  این  نیز 
و گفته است: »این عمل وحشیانه و ضد 
انسانی بدون شک از مصادیق بارز جنایت 
علیه بشریت است. زیرا به طور واضح هدف 
تروریست ها قومی خاص با باورهای خاص 
و  نسل ُکشی  هدف  با  فاجعه  این  و  است 
از بین بردن یک کتله ی اجتماعی صورت 

گرفته است.«
آقای دانش از جامعه جهانی خواسته است 
لیست  در  دوباره  را  طالبان  رهبران  که 
سیاه و در معرض تحریم های سخت قرار 

دهند.
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
کردن  محکوم  ضمن  نیز  ملی  مصالحه ی 
این حمله، آن را »تروریستی، نابخشودنی، 

حوزه ی  مربوطات  در  سیدالشهدا،  مکتب 
دادند.  خبر  کابل  شهر  امنیتی  سیزدهم 
وزارت داخله اما وقوع تنها یک انفجار را 

تأیید کرده است.
روزنامه  به  داخله  وزارت  سخن گوی 
اطالعات روز گفت به دلیل این که در ابتدا 
بررسی  اجازه ی  خانواده  های دانش آموزان 
ندادند، نوعیت انفجار مشخص نشده است. 
سرمعلم های  از  یکی  احسانی،  علی خان 
مکتب سیدالشهدا به روزنامه اطالعات روز 
گفته است که نخست یک عراده موتر نوع 
کروالی بمب گذاری شده در دروازه ی یک 
و  منفجر شده  مکتب  به  متصل  کلینیک 
به تعقیب آن دو انفجار دیگر نیز ناشی از 
فرار  هنگام  که  بوده  شده  جاسازی  ماین 

دانش آموزان رخ داده است.
این  مسئولیت  کنون  تا  گروهی  یا  فرد 

رویداد را بر عهده نگرفته است.
این رویداد  گروه طالبان دست داشتن در 

را رد کرده است.

واکنشها
را  طالبان  غنی  اشرف  رییس جمهور 

کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
دیروز  عصر  انفجار  تلفات  که  می گوید 
در برابر یک مکتب در مربوطات حوزه ی 
ساعت  تا  کابل،  شهر  امنیتی  سیزدهم 
نفر   3۰ از  بیش  به  شب  دقیقه ی   9:3۰

کشته و 5۲ نفر زخمی رسیده است.
به  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
تمامی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
کشته و زخمیان این رویداد غیرنظامیان 
به ویژه دانش آموزان اند. به گفته ی او، آمار 
آن  افزایش  امکان  و  است  ابتدایی  تلفات 
وجود دارد. آقای آرین همچنان گفت که 
مقایسه ی این حمله با حمالت گذشته از 
جمله حمله بر کورس کوثر دانش، حمله 
بر کورس موعود، حمله بر دانشگاه کابل 
لوگر  والیت  در  دانش آموزان  بر  حمله  و 
این حمالت  تمام  بین  که  نشان می دهد 
مشابهت وجود دارد. به گفته ی او، حمله ی 
کار  کابل  غرب  در  دانش آموزان  بر  امروز 

طالبان بوده است.
حوالی ساعت 4:3۰ دقیقه ی بعد از ظهر 
عینی  شاهدان  ثور(   18 )شنبه،  دیروز 
نزدیکی  در  پی هم  انفجار  سه  وقوع  از 

حملهبرمکتبسیدالشهدادرغربکابل۳۰کشتهو۵۲زخمیبرجایگذاشت

غیرنظامی را متوقف کنند.
ناتو  و  اروپایی  کشورهای  نمایندگان 
این  ششم  ماده ی  در  امریکا  به شمول 
اعالمیه گفته اند که ترور هدفمند فعاالن 
جامعه مدنی، عالمان دین، روزنامه نگاران 
و کارمندان رسانه ای، مدافعان حقوق بشر، 
کارمندان صحی، کارمندان عدلی و دیگر 

غیرنظامیان به گونه ی فوری پایان یابد.
عباس  شیرمحمد  حال،  همین  در 
مذاکره کننده ی  هیأت  معاون  استانکزی، 
گروه طالبان گفته است که این گروه به 
خبرنگاران  خارجی،  دیپلمات های  تمام 
بشری  حقوق  سازمان های  کارمندان  و 
اطمینان می دهد که امنیت آنان را تأمین 

می کند.

به خشونت ها خاتمه دهند.
در این اعالمیه ی ۲۰ ماده ای، از طرف های 
درگیر همچنان خواسته شده است که در 
هر گونه شرایط در حمایت از غیرنظامیان 
قوانین  مبنای  بر  تعهدات شان  به 
و  بگذارند  احترام  بشردوستانه  بین المللی 
هرچه زودتر در مورد اقداماتی که اجرای 
را  دایمی  و  جامع  آتش بس  موفقیت آمیز 

امکان پذیر می کند، به توافق برسند.
آلمان،  فرانسه،  اروپا،  اتحادیه  امریکا، 
این  در  بریتانیا  و  ناروی  ناتو،  ایتالیا، 
اعالمیه از طالبان خواسته اند که عملیات 
همچنان  و  را  بهاری شان  اعالم ناشده ی 
مکاتب،  شفاخانه ها،  مجاورت  در  حمالت 
مکان های  دیگر  و  مساجد  دانشگاه ها، 

تمامی  از  افغان  رهبران  او،  به گفته ی 
فرصت  این  از  باید  درگیر  طرف های 
چهل  جنگ  ختم  برای  و  کرده  استفاده 

ساله باهم مذاکره کنند.
است  گفته  خلیل زاد  آقای  هم،  سوی  از 
که اجماع جهانی تنها روی صلح خالصه 
به  افغانستان  ورود  با  بلکه  نمی شود، 
در  همچنان  جهان  جدید،  مرحله ی 
حمایت از این کشور ثابت قدم باقی خواهد 

ماند.
این درحالی است که برخی از نمایندگان 
کشورهای اروپایی و ناتو دو روز پیش در 
قتل های  و  طالبان  حمالت  اعالمیه ای، 
هدفمند در افغانستان را محکوم کرده و از 
افغانستان و طالبان خواسته اند که  دولت 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 
می گوید در صورتی که گروه طالبان صلح 
را  سازش  و  اجماع  بر  مبتنی  آینده ی  و 
افغان هایی  کنار  در  امریکا  نکند،  انتخاب 
که برای حفظ جمهوری تالش می کنند، 

می ایستد.
در  ثور(   17( شب  جمعه  خلیل زاد  آقای 
وحدت  ضرورت  بر  همچنان  رشته تویتی 

سیاسی جمهوری تأکید کرده است.
حاضر  حال  در  که  است  گفته  خلیل زاد 
اجماع بی نظیری برای صلح شکل گرفته 
مذاکره،  راه  از  توافق  که  اجماعی  است؛ 
راه حل  برای  تالش  رد  و  خشونت  ختم 

نظامی را حمایت می کند.

خلیلزاد:

یکاکنارافغانهابرایحفظجمهوریمیایستد گرطالبانصلحراانتخابنکنند،امر ا
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چگونه خروج از افغانستان امریکا را آسیب پذیر یم کند؟
شبه نظامی شیعه موردحمایت ایران در عراق، 
از هم اکنون موفقیت طالبان را منبع الهام خود 
قرار داده است. قیس خزعلی، رهبر »عصائب 
افغانستان  اهل حق« اخیرا گفت که »روش 
]ایاالت  برای مجبورکردن  تنها روش ]موثر[ 
متحده[ به ترک ]عراق[ است.« هر عقب گرد 
یا  عراق  سومالیا،  لبنان،  در  چه  ــ  نظامی 
که  می کند  ترسیم  را  مسیری  ــ  افغانستان 
ایاالت  شکست دادن  راه  آن را  بزرگ  رقبای 
متحده می بینند. تصادفی نیست که روسیه 
از طالبان حمایت کرده و احتماال هدفش از 
این حمایت هم، کمک به طالبان برای تحلیل 
بردن انرژی و روحیه امریکا و تشویق امریکا به 

خروج از منطقه بوده است.
با این حال جو بایدن به جای توجه به خطرات 
به نظر  گذشته،  از  درس گرفتن  و  موجود 
به  بیشتر  ترمپ،  خود  سلف  مانند  می رسد 
دنبال اعتبار سیاسی ای است که با پایان دادن 
به طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده نصیبش 
خواهد شد. به نظر می رسد واشنگتن همانند 
قضیه بیروت و موگادیشو، تا حد زیادی از این 
راضی است که پرسنل نظامی امریکا دیگر در 
معرض خطر قرار نخواهند داشت. اما استراتژی 
مسئوالنه نیازی به این ندارد که نیروهای خود 
در معرض  و مجانی  و مفت  توجیه  بدون  را 
آسیب قرار دهیم. در حقیقت، آخرین تلفات 
افغانستان مال  جنگی نیروهای امریکایی در 
فعلی  تعداد  است.  پیش  سال  یک  از  بیش 
پرسنل،  حدود 35۰۰  افغانستان،  در  نیروها 
حدود ۰.۲7 درصد نیروهای حاضر در وظیفه 
ارتش امریکا را تشکیل می دهد و دشوار است 
که بتوان گفت حفظ آن ها در افغانستان باعث 
ـ هرچند رو به  خالی شدن منابع یک ابرقدرتـ 
زوال ــ خواهد شد. حفظ این گروه کوچک 
این  حفظ  داشت.  خواهد  چشم گیری  تأثیر 
یک  واشنگتن  که  شد  خواهد  باعث  نیروها 
ابزار دِم دست و فوری برای مقابله با هرگونه 
تهدید جدی تروریستی در اختیار داشته باشد 
و در عین زمان حکومت افغانستان و نیروهای 
امنیتی این کشور را تقویت کند. عالوه براین، با 
گرم شدن میدان »جنگ سرد جدید«، حضور 
تعدادی محدود از نیروهای نخبه امریکایی در 
کشوری که با چین مرز مشترک دارد، از منظر 
استراتژیک به نفع امریکا خواهد بود. رها کردن 
افغانستان به حال خودش به مبارزه با تروریسم 
کمکی نخواهد کرد و بعید است که در رقابت 
ایاالت متحده  نفع  به  نیز  قدرت های بزرگ 

واقع شود.
متحده  ایاالت  اما  ندارد.  وجود  خوب  گزینه 
باید به جای پشت کردن به افغانستان، لفاظی 
خود را در »جنگ جهانی علیه تروریسم« از 
»مدیریت«  سمت  به  »باخت«  و  »پیروزی« 
این تغییر می تواند  و »پذیرش« تغییر دهد. 
نیروهای  محدود  اما  مداوم  حضور  زمینه 
امریکایی را که وظیفه شان نه ملت سازی در 
کشور بیگانه بلکه پیشبرد اهداف امنیت ملی 
ایاالت متحده باشد، فراهم کند. حفظ تعداد 
اندکی از نیروهای ویژه امریکا در افغانستان، 
گرچه بعید است که در مبارزات انتخاباتی سال 
۲۰۲4 ریاست جمهوری ایاالت متحده به نفع 
جو بایدن واقع شود، اما به احتمال زیاد طالبان 
و القاعده را از قدرت مندشدن دور نگه می دارد 
و در عین حال از پایگاه عملیاتی پنتاگون در 
حیاط خلوت چین و روسیه محافظت می کند. 
در مقابل، خروج از افغانستان در سطح جهانی 
شکست محسوب خواهد شد. همان طور که 
بن الدن دو سال پیش ثابت کرد، این خروج 
پیروزی  را  جهان  سراسر  های  تروریست 
بالغی خواهد بخشید. و این خروج روحیه ی 
ـ که از این  دولت های رقیب ایاالت متحده راـ 
برداشت که ایاالت متحده رو به ضعف نهاده 

ـ تقویت خواهد کرد. سود می برندـ 

با  مبارزه  ارشد  پژوهشگر  هافمن،  بروس 
اندیشکده  در  داخلی  امنیت  و  تروریسم 
دانشگاه  استاد  و  خارجی«  روابط  »شورای 

جورج تاون است.
جیکوب وار، پژوهشگر مبارزه با تروریسم در 

اندیشکده شورای روابط خارجی است.

خأل به وجود آمده در عراق توسط گروه های 
افراطی جدید به سرعت پر شد. وقتی دولت 
اسالمی هنوز جنینی در شکم افراط گرایی بود، 
باراک اوباما آن را به عنوان »تیم تازه کارها« 
نگذشت  ماه  اما شش  داد.  اهمیت جلوه  کم 
همین  رعدآسای  تروریستی  حمالت  که 
را تحت کنترل دولت  عراق  تازه کارها، غرب 
سوریه  وارد  مرز  از  داعش  و  درآورد  اسالمی 
شد. دولت اسالمی خیلی زود الهام بخش یک 
سری حمالت داخلی در چندین کشور غربی 
شد. طی فقط چند ماه، دولت اسالمی باعث 
شد که پای یک ائتالف بین المللی ضد داعش 
که شامل 83 کشور بود، به منجالب منازعه 

خاورمیانه کشانده شود.
همانند  یک دهه پیش در عراق، ایاالت متحده 
ناچیز  را  طالبان  تهدید  افغانستان  در  امروز 

جلوه داده و تروریسم را دست کم می گیرد. این 
درحالی ست که وضعیت افغانستان خطرناک تر 
از عراِق یک دهه پیش است. وقتی امریکا از 
عراق خارج شد، هیچ گروه تروریستی در این 
کشور وجود نداشت که قادر به سرنگون کردن 
نخست وزیر  دموکراتیک  منتخب  حکومت 
نوری المالکی در بغداد باشد. اما طالبان این 
پتانسیل را دارند و هرگز تالش نکرده اند که 
قصد خود را برای برپایی مجدد حکومت دینی 
این گروه در افغانستان، پنهان کنند. بنابراین، 
حکومت  برای  وجودی  تهدید  گروه  این 
منتخب دموکراتیک رییس جمهور غنی است، 
به گونه ای که یک دهه پیش در عراق چنین 
تهدیدی از جانب هیچ گروهی متوجه نوری 
و  دیرینه  اتحاد  براین،  عالوه  نبود.  المالکی 
و  حقانی  شبکه  القاعده،  با  طالبان  نزدیک 
توان  را  گروه  این  پاکستان،  طالبان  تحریک 
مضاعف بخشیده است، مسأله ای که در زمان 
خروج امریکا در سال ۲۰11 در عراق وجود 

نداشت.
افغانستان  از  امریکا  خروج  وضعیت،  این  در 
مشخصا با خود دو خطر به همراه دارد. اول، 
به  حمله  که  بین المللی  تروریستی  تهدید 
افغانستان را پس از حمالت یازدهم سپتامبر 

اعالم جنگ خود علیه ایاالت متحده در سال 
1996 گفت:

»وقتی ده ها نفر از نیروهای شما در نبردهای 
در  امریکایی  خلبان  و  شدند،  کشته  جزئی 
شما  شد،  کشیده  موگادیشو  خیابان های 
که  درحالی  را  منطقه  و  خوردید  شکست 
کشته های خود را با ناامیدی و حقارت بر دوش 
می کشیدید، ترک کردید. کلینتون پیش همه 
مردم جهان حاضر شد و تهدید کرد و وعده 
انتقام داد. اما این تهدیدها صرفا مقدمه ای برای 
عقب نشینی بود. خداوند هنگام عقب نشینی 
به  عقب نشینی شما  و  کرد  را شرم سار  شما 

وضوح ضعف و ناتوانی شما را آشکار کرد.«
بن الدن جرأت این را یافته بود که واقعا باور 
ایاالت  خارجی  سیاست  بتوان  اگر  که  کند 
متحده را با کشتن تعدادی از نیروهای ارتش 
ایاالت متحده متأثر کرد، پس با کشتن هزاران 
غیرنظامی در خود ایاالت متحده، می توان آن را 
به کلی تغییر داد. در نتیجه این تفکر، زنجیره ی 
وقایعی که به یازده سپتامبر انجامید، از بیروت 
آغاز شد، یک دهه بعد از موگادیشو گذشت و 
سپس از طریق نایروبی، دارالسالم و عدن به 
برج های دوقلوی نیویورک، ساختمان پنتاگون 
در واشنگتن دی سی و مزرعه ای در پنسیلوانیا 
رسید. هیچ کس نمی توانست زنجیره این وقایع 
را دقیق پیش بینی کند. اما با وجود آن، خروج 
ارتش امریکا از بیروت و سپس موگادیشو، با 
دامن زدن به این برداشت خطرناک که امریکا 
ضعیف شده است، وقایعی را به جریان انداخت 
که با حمالت یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰1 به 

اوج رسید.
که  می کنند  استدالل  تحلیل گران  از  برخی 
 11 خاطر  به  دقیقا  جهان  امروز  وضعیت 
دهه  در  واشنگتن  است:  متفاوت  سپتامبر 
جدی  کافی  اندازه  به  را  تروریسم   199۰
نگرفت، اما از آن زمان به بعد، این کشور یک 
بروکراسی عظیم را به هدف مبارزه با تروریسم 
ساخته است که ماندن در افغانستان را امری 
غیرضروری می سازد؛ این که اکنون واشنگتن 
پیشرفته،  اطالعات  از  استفاده  با  می تواند 
نیروهای ویژه و تسلیحات دوربرد و نقطه زن، 
از خاک خود محافظت کند و با داشتن این 
منابع، جامعه نظامی و اطالعاتی فوق پیشرفته 
امریکا قادر خواهند بود که تهدیدهای جدید را 

به سرعت شناسایی و برطرف کنند.
شد  باعث  فوق  استدالل  نهفته  منطق  عین 
که نیروهای امریکایی از عراق در سال ۲۰11 
خروج  این  فاجعه بار  عواقب  اما  شوند.  خارج 
خیلی زود با ظهور »دولت اسالمی« خودش 
را نشان داد. واشنگتن به توانایی ضدتروریستی 
خود بیش از حد اطمینان داشت و نوع جدید 
بود دست کم  روبرو  آن  با  را که  تروریسمی 
دهه  در  حزب اهلل  قضیه  همانند  می گرفت. 
198۰ و القاعده در دهه 199۰، این اطمینان 
بیش از حد به توانایی ارتش امریکا و دست کم 
گرفتن تهدید تروریسم، نتایج ناگواری در پی 
داشت: یک بار دیگر تمایل به متارکه در برابر 
دشمن سرسخت و مقاوم غیردولتی، شرایط 
آورد.  پدید  تروریسم  رشد  برای  را  مناسب 

بروس هافمن و جیکوب وار، وار آن د راکس
مترجم: جلیل پژواک

موجب  باید  افغانستان  از  امریکا  خروج 
خوشحالی شود. اما وضعیت امروز این کشور 
از  متحده  ایاالت  خروج  تاریخی  سوابق  و 
منازعات مشابه در گذشته، نشان می دهد که 
بیشتر می  کند.  را  فقط مشکالت  این خروج 
را  افغانستان گزین گویه ای  با ترک  واشنگتن 
محقق می کند که بیش از یک دهه پیش به 
داده  نسبت  طالبان  اسیرشده ی  جنگ جوی 
شده بود: »ساعت دست شماست. زمان دست 

ما.«
اثبات این که طالبان در مسیر اشتباه روانند، 
مستلزم هزینه سیاسی ناموجه نیست. این کار 
فقط به حفظ چند هزار نیروی ویژه عملیاتی، 
استخباراتی و حمایوی امریکا در افغانستان نیاز 
دارد. در غیر این صورت، خطر این وجود دارد 
خروج  چهارمین  به  افغانستان،  از  خروج  که 
گذشته  قرن  نیم  حدودا  طی  متحده  ایاالت 
تبدیل شود که در آن ارتش امریکا با ضعیف 
نشان دادن اراده ایاالت متحده، تروریست ها را 
تشجیع می کند. وقتی امریکا بیروت را در سال 
1983، موگادیشو را یک دهه بعد و بغداد را 
در سال ۲۰11 ترک کرد، نتیجه ی  تروریسم 

بیشتر بود نه کمتر.
تأثیر  بن الدن  اسامه  از  بهتر  واقع کسی  در 
عقب نشینی های گذشته ایاالت متحده را درک 
او در مصاحبه ای در سال 1997  نکرده بود. 
یادآوری کرد که چگونه مرگ ۲41 تفنگ دار 
ایاالت متحده در بمب گذاری  نیروی دریایی 
در پایگاه این نیروها در بیروت، رییس جمهور 
ماه  پنج  ظرف  تا  کرد  وادار  را  ریگان  رونالد 
لبنان  از  را  امریکایی  نیروهای  دستور خروج 
صادر کند. این خروج منجر به فروپاشی نیروی 
چندملیتی در لبنان )که تفنگ داران امریکایی 
رکن اصلی آن بودند( شد و کشور را به کام 
هرج و مرج بیشتر فرو برد. گروهی که نفع اصلی 
را از این هرج و مرج برد، حزب اهلل لبنان بود، 
گروه تروریستی ای که مسئول بمب گذاری بود. 
موفقیت حزب اهلل در لبنان، طی دهه های بعد 
الهام بخش سایر رهبران و گروه های تروریستی 

از جمله بن الدن و القاعده شد.
در سال 1993 ارتش امریکا به شدت درگیر 
مأموریت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن 
ثبات در سومالیا و کمک رسانی به شهروندان 
گرسنه این کشور بود که در آتش جنگ داخلی 
گرفتار شده بودند. اما در ماه اکتبر همان سال 
یک  تمویل کننده  دست گیری  برای  طرحی 
جنگ ساالر سومالیایی، به طرز فاجعه باری به 
شکست انجامید. پانزده عضو نیروی ویژه و سه 
در  امریکا  ارتش  دلتا«ی  »نیروی  کماندوی 
یک درگیری خیابانی که بعدا در قالب کتاب 
به تصویر   Black Hawk Down و فیلم
آنچه  همچنین،  شدند.  کشته  شد،  کشیده 
نادرترین تصاویری خوانده شد که تاکنون به 
طور زنده از تلویزیون پخش شده، یک خلبان 
هلی کوپتر ارتش امریکا را که زخمی شده بود، 
از  گروهی  توسط  که  می داد  نشان  درحالی 
اوباش ها که با خود اسلحه حمل می کنند و 
شعار سر می دهند، در خیابان های موگادیشو 
روی زمین کشیده می شود. رییس جمهور بیل 
کلینتون به این حادثه سریع واکنش نشان داد. 
او که نمی خواست موردانتقاد کنگره، رسانه ها 
تاریخ 31  گیرد،  قرار  امریکا  عمومی  افکار  و 
سرنوشت  به  توجه  بدون  را   1994 مارچ 
مأموریت کمک های بشردوستانه چندملیتی 
تحت رهبری سازمان ملل متحد در سومالیا، 
به عنوان تاریخ قطعی خروج کامل نیروهای 

امریکایی از موگادیشو تعیین کرد.
شبه نظامیان  کنار  در  که  القاعده  اعضای 
روز  آن  در  بودند،  دیده  آموزش  سومالیایی 
کنار  در  موگادیشو  در  سرنوشت ساز  و  شوم 
همان شبه نظامیان در برابر نیروهای امریکایی 
 ۲41 مرگ  الدن،  بن  نظر  از  جنگیدند. 
تفنگ دار نیروی دریایی ایاالت متحده توانسته 
بود ایاالت متحده را در سال 1983 از لبنان 
خارج کند. یک دهه بعد، کشته شدن کم تر از 
یک دهم این تعداد نیروها، واکنش مشابه را 
از جانب امریکا به دنبال داشت. بن الدن در 

پابرجا  همچنان  ساخت،  ضروری   ۲۰۰1
می ماند. القاعده شکست نخورده است. روابط 
نشان  طالبان  با  گروه  این  دیرینه  و  نزدیک 
و  ارضی  از دستاوردهای  القاعده  می دهد که 
سیاسی که شرکای افغان این گروه آماده اند 
پس از خروج ایاالت متحده از افغانستان بدان 
دست یابند، سود خواهد برد. در حقیقت در 
با  طالبان  مذاکرات  درحالی که   ،۲۰19 سال 
ایاالت متحده در جریان بود، گزارش شد که 
تا شخصا  بارها تالش کردند  رهبران طالبان 
وارث  و  الدن  بن  پسر  الدن،  بن  حمزه  به 
اسالمی  »امارت  که  دهند  اطمینان  القاعده، 
هیچ  به  القاعده  با  را  خود  تاریخی  روابط 
قیمتی قطع نخواهد کرد.« در واقع، دو مأمور 
القاعده اخیرا از طالبان برای حمایت از القاعده 
ستایش کردند. یک سخن گوی القاعده گفت: 
»از افغان ها به خاطر محافظت از همرزمان مان 
سپاسگزاریم.« حتا اگر طالبان به وعده ی خود 
مبنی بر جلوگیری از حمله القاعده به ایاالت 
متحده و غرب از خاک افغانستان عمل کند، 
این امر مانع القاعده در استفاده از افغانستان 
برای بی ثبات کردن منطقه ای که از هم اکنون 
دچار آشفتگی است، نمی شود. در سال ۲۰۰8 
در  هماهنگ  انتحاری  حمالت  سری  یک 
بمبئی توسط لشکر طیبه )دیگر متحد نزدیک 
القاعده( هند و پاکستان را در آستانه ی جنگ 
هسته ای قرار داد. همچنین الزم به یادآوری 
است که دو تا از جدیدترین شاخه های وابسته 
به القاعده، بیشتر بر جنوب آسیا و مخصوصا 

کشمیر متمرکز شده اند.
منابع ضدتروریسم امریکا نیز احتماال پراکنده 
است و این امر مدیریت تهدیدات را از راه دور 
افغانستان  حاضر  حال  در  می سازد.  دشوارتر 
یکی از چندین منطقه موردتمرکز تروریست ها 
درحال  ظاهرا  مناطق  این  است.  جهان  در 
گسترش هستند. برای مثال وضعیت امنیتی 
در موزامبیک و ساحل رو به وخامت نهاده و 
درگیری های فرقه ای در ایرلند شمالی، نگرانی 
از بازگشت »مشکالت« را افزایش داده است. 
راست  تروریسم  متحده،  ایاالت  داخل  در 
آژانس های  اگر  حتا  می کند.  بیداد  افراطی 
مهار  برای  را  راهی  متحده  ایاالت  اطالعاتی 
مؤثر النه های امن تروریست ها، بدون استقرار 
سرباز در مناطق موردنظر پیدا کنند، توجه و 
هشیاری این نهادها الزاما در چندین منطقه 

پراکنده خواهد شد.
افغانستان،  از  خطر دوم این است که خروج 
تضعیف  رقبایش  مقابل  در  را  واشنگتن 
ایاالت متحده به درستی  می کند نه تقویت. 
یا به اشتباه دارد اولویت خود را از مبارزه با 
تروریسم به سمت آمادگی برای رقابت جدید 
بین قدرت های بزرگ تغییر می دهد. اما تصور 
این که رقابت با قدرت های بزرگ همزمان با 
با تروریسم امکان پذیر نیست، اشتباه  مبارزه 
اطراف  مناطق  روی  سال هاست  چین  است. 
خود کار می کند؛ روسیه و ایران سال هاست 
که استراتژی جنگ نامتعارف خود را در یمن، 
سوریه  در  آن  شدیدتر  شکل  به  و  اوکراین 
گروه  یک  دست کم  واقع  در  می کنند.  اجرا 

گزینه خوب وجود ندارد. اما 
ایاالت متحده باید به جای 
پشت کردن به افغانستان، 

لفاظی خود را در »جنگ 
جهانی علیه تروریسم« از 

»پیروزی« و »باخت« به سمت 
»مدیریت« و »پذیرش« تغییر 

دهد. این تغییر می تواند 
زمینه حضور مداوم اما 

محدود نیروهای امریکایی را 
که وظیفه شان نه ملت سازی 

در کشور بیگانه بلکه پیشبرد 
اهداف امنیت ملی ایاالت 
متحده باشد، فراهم کند.
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موج  افغانستان  سرتاسر  در  و...  قضات 
ساخته  حاکم  اذهان  بر  را  وحشت  گسترده 
خروج  رسمی  اعالم  آن  که  از  پس  امروز  و 
نیروهای امریکایی از کشور در رسانه  ها خبر 
رسانی شد، دیده می  شود که روحیه عمومی 
است.  شده  تضعیف  نکردنی،  باور  شدت  با 

همه در انتظار یک شکست بزرگ هستند.
ملکی  ادارات  در  بی  کفایتی  و  فساد  بحث 
را  سقوط  این  زمینه  های  آهسته آهسته 
از  مردم  دل  سردی  باعث  و  ساخته  مساعد 
می  رسد  نظر  به  است.  گردیده  فعلی  نظام 
که در توافق چند نفری میان رهبری دولت 
صورت  به  حکومت،  اول  رده  مدیران  و 
وحشتناکی دست   در دست هم به انجام آن 
تالش می-کنند. سروصداهای بسیار از سوی 
مورد  در  کشور  نمایندگان  مجلس  اعضای 
بی  کفایتی   سرپرست وزارت معارف باال گرفته 
که به صورت کلی نظام معارف مملکت را فلج 
نموده و از کار انداخته است. آقای جمشیدی 
نماینده مردم در مجلس نماینده  گان از والیت 
دایکندی، در تازه  ترین مورد، به تاریخ 13 ثور 

به شمار  دیگری اس که می  توان  نمونه  های 
نماینده  رضایی  خان آقا  رابطه  این  در  آورد. 
مردم در جلسه روز دوشنبه، 13 ثور گفت: 
رییس اداره اترا در حدود هفت  صدهزار افغانی 
معاش دریافت می  کند و کم  ترین معاش در 
رده مدیران و حلقه رهبری این اداره پایین  تر 
از سه  صدهزار افغانی نیست. این درحالی  ست 
از  زیادی  تعداد  کمک  معاش  حکومت  که 

کارمندان دولتی را قطع کرده است.
در  آن  نظیر  که  گسترده  آتش  سوزی  های 
هرات  بندرگاه  بود،  نشده  مشاهده  گذشته 
دالر  میلیون  ها  و  یک  سان  با خاک  را  فراه  و 
در  رساند.  آسیب  کشور  اقتصاد  بدنه  به 
تازه  ترین مورد نیز شهر کابل گواه رویدادی 
بس خسارت  بار بود. در این حادثه که هنوز 
از صد  بیش  نیست  آن روشن  اصلی  جریان 
آتش  خوراکی  و  سوختی  مواد  حامل  موتر 
گرفته و چندین تن کشته و زخمی شده  اند. 
این همه جز یک مورد، خبر از چیز دیگری 
چون  نظام!  کلی  فروپاشی  تدارک  ندارند، 
حکومت  بگوییم  می  توانیم  تاریخ  گواهی  به 

و قابل حسابی به انجام رسانیده باشد؟ وزیر 
و  است  بیماری  بستر  در  افغانستان  جنگ 
تأسف  کمال  با  دفاع  وزارت  وزیر  سرپرست 
و  جنگ  راستای  در  عملی  استقالل  فاقد 
دفاع در کشور بوده و به صورت مستقیم از 
قرار  تأثیر  امنیت تحت  سوی مشاور شورای 
صورت  به  امنیتی  ارگان  های  رهبری  دارد. 
واقع  این مشاوریت  انحصار  بی  پیشینه  ای در 
اجازه  به  اقدام نظامی منوط  شده و هرگونه 

این نهاد شده است. 
قلعه،  موسا  باغران،  ولسوالی  های  طالبان 
نوزاد، دیشو و خان  شین هلمند را در تصرف 
کامل خود دارند و جنگ به حومه  های شهر 
چندین  همچنان  است،  رسیده  لشکرگاه 
طالبان  دست  به  نیز  شهر  محافظ  پاسگاه 
افتاده که خطر سقوط این والیت را بیش  تر 
می  سازد. دولت در والیت غزنی تسلط خود 
ُمقر، خواجه عمری،  قره  باغ،  بر ولسوالی  های 
محاصره  و  داده  دست  از  را  ِده  یک  و  جغتو 
سقوط  است.  رسیده  شهر  کمربندهای  به 
آخرین پاسگاه ارتش در منطقه آرزو در شهر 
غزنی، احتمال سقوط کامل را به نزدیک ترین 
نیز  اطالعات  نشان می  دهد، چنانچه  فرصت 
خبردهنده چنین وضعیتی هستند و طالبان 
بر  گسترده  جنگی  برای  تدارک  در  حال  را 
والیت غزنی نشان می  دهد که پس از آن در 
تا این گروه نماز عید را در مرکز  نظر است 
اطالعات  این  جریان  بخوانند.  غزنی  والیت 
از سوی رییس مجلس نمایند  گان کشور در 
جلسه روز دوشنبه تاریخ 13 ثور سال جاری 

به وضاحت تأیید شد.
قبل  ماه  ها  از  و  برنامه  ریزی  سقوط  مقدمات 
دیگری  از  پس  یکی  مهره  ها  و  شده  ریخته 
ترورهای  می  کنند.  اشغال  را  جای    شان 
یما  ترور  جمله  از  خبرنگاران  هدف  مند 
سیاوش در ماه قوس سال  پار، فعالین جامعه 
جمله  از  دولتی  اراکین  و  کارمندان  مدنی، 
داکتران،  کابل،  والی  معاون  محب  اهلل محبی 

عبدالعلیم صدیقی

بسا  افغانستان چه  در  و صلح  مبحث جنگ 
شدن  پیچیده  تر  مسیر  در  پیش  از  بیش  تر 
سناریوهای  وقوع  احتمال  و  می  کند  حرکت 
از  می  آورد.  نظر  در  را  خطرناکی  و  خون  بار 
تغییرات  سلسله  مرکزی  دولت  که  آن  جا 
وضعیت  از  آگاهی  کمال  در  را  اخیرش 
نظر  به  می  رساند،  انجام  به  کشور  عمومی 
می  رسد تا در تبانی با سیاست  گذاران پدر و 
و سقوط  داخلی  موریانه  وار  تخریب  در خفا، 
دیده  تدارک  را  طالبان  دامان  به  دستی  دو 
حکومت  نیم  دهه  کنش  های  اگرچه  باشند. 
زیربنای  برای  و  بنیاد برانداز  به خودی خود، 
است.  رسانیده  جدی  آسیب  ملی  وحدت 
چون به وضاحت کامل می  توان مشاهده کرد 
بین  در  تعامل  و  همدیگرپذیری  شالوده  که 

شهروندان و عموم جامعه از بین رفته است.
صفحات  مرکز،  در  وخیم  امنیتی  وضعیت 
کشور  جنوب غرب  و  جنوب  حوزه  و  شمال 
چند  در  وردک  میدان  تا  گرفته  غزنی  از 
فاریاب،  بغالن،  شهرکابل،  کیلومتری 
بدخشان، قندهار، هلمند، فراه، غور، هرات و 
تعداد دیگری از والیات خطر جدی فروپاشی 
کنش  گری  انفعال  نمی  سازد.  دور  نظر  از  را 
نظامی در سطح ارگان  های امنیتی و دفاعی 
تداوم این وضعیت را هم  چنان میسر می  سازد. 
سناریوی  با  تبانی  در  نیز  مرکزی  حکومت 
سفارش شده، به اقداماتی پرداخته است؛ به 
در  مؤثری  اقدام  هیچ  نباید  که  صورت  این 

مسیر بهبودی وضعیت به انجام برسد. 
رهبری وزارت داخله در بدترین حالت ممکن 
با سرپرستی که از هیچ  گونه تخصص جنگی 
می  شود.  اداره  نیست  برخوردار  مهاربوی  و 
جالب این  جاست که به عوض طرح استراتژی 
سرتاسر  در  جنگ  برای  ج  و  ب  و  الف 
در  خرما  تقسیم  با  می  خواهد  افغانستان 
مبارک رمضان که خون  ریزی هنوز  ماه  ایام 
جریان دارد، میان شهروندان چه کار درشت 

سال جاری از مشکالت موجود در معارف این 
والیت و بی  کفایتی وزیر معارف در رسید  گی 
به این وضعیت گفت: سرپرست وزیر وزارت 
معلمین  تدریسی  برنامه  لغو  با  معارف 
حق  الزحمه بحران کمبود معلم را به  بار آورده 
دایکندی  اصلی والیت  نیاز  و  تشکیل  است، 
که  حالی  در  می  رسد،  معلم  نفر   5941 به 
باقی  و  دارند  حضور  آن  جا  در  معلم   3551
شبیه  می  باشند.  کمبود  دیگر  معلم   ۲39۰
این در سرتاسر کشور از شمال تا جنوب تمام 
دست  وپنجه  مهلک  مشکل  این  با  والیات 
تدریسی  بحران  دامن-گیر  و  می  کنند  نرم 
و  بی  مهابا  جابه  جایی  های  برعالوه  هستند. 
معارف  نظام  مصلحت  نظرداشت  در  بدون 
با روپوش  برنامه  هایی که  و  کشور و طرح  ها 
می شوند،  اجراء  ساختار  این  در  اصالحات 
روزبه روز سطح رضایت از این وزارت را پایین 
در  بزرگ  دست  بردهای  و  اختالس  می  آورد. 
وزارت مالیه و اداره اترا که با افسارگسیختگی 
به زنگ  چور حکومت لبیک گفته و در تبانی 
از  می-پردازند،  غارت  به  آن  ها  حمایت  و 

چشم  اندازی بر وضعیت کنونی افغانستان

در آستانه  ی سقوط برانمه  ریزی شده

میخواهد
دکتر جعفر مهدوی، نماینده پیشین پارلمان 
جامعه شناسی  کتاب  نویسنده  و  افغانستان 
طالبان در گفت وگو با اطالعات روز، با اشاره 
به منازعه ی پاکستان با هند، در مورد ریشه 
پاکستان  و  افغانستان  منازعه  پیشینه ی  و 
هند  با  پاکستان  اصلی  مشکل  که  می گوید 
و عمیق  دیرینه  منازعه  پاکستان یک  است. 
به  برمی گردد  آن  ریشه ی  که  دارد  هند  با 
سر  بر  کشور  دو  این  گسترده ی  منازعات 
منطقه کشمیر در ابتدای استقالل پاکستان. 
بنابراین ریشه ی منازعه افغانستان و پاکستان 
نیز به همین دوره برمی گردد: »چرا که در آن 
زمان دولت افغانستان در سازمان ملل برای 
استقالل پاکستان رأی منفی داد که فضای 
آن  از  پس  و  گذاشت  اساس  را  غیردوستانه 
تاکنون  افغانستان  و  پاکستان  حکومت های 
نتوانسته اند شیوه ی معقول و منطقی را برای 
دو  این  میان  بی اعتمادی  بحران  این  حل 

کشور پیدا کنند.«
مهدوی با اشاره به مسأله خط دیورند میان 
را در  افغانستان و پاکستان که حساسیت ها 
آورده  به وجود  افغانستان  داخلی  سیاست 
جسورانه ی  و  منطقی  موضع گیری   مانع  و 
حاکمان افغانستان شده، به مسأله ی سیاست 
و  می کند  توجه  نیز  افغانستان  خارجی 
می گوید حکومت های افغانستان در دوره های 
مختلف در عرصه سیاست خارجی و سیاست  
نتوانستند سیاست بی طرفی فعال  منطقه ای 
همسایه  کشورهای  منازعات  به  نسبت  را 
از  یک  هر  مثال  »به  عنوان  کنند:  اتخاذ 
مختلف  مقاطع  در  افغانستان  حکومت های 
در جهت های خاص سیاسی و بلوک بندی ها 
که  گرفتند  قرار  جهان  و  منطقه  سطح  در 
به  رابطه  در  را  کشور  بی طرفی  نتوانستند 

عباس عارفی

درگیر  دیرزمان  از  افغانستان  و  پاکستان 
منازعه ی سرزمینی و ارضی بوده  است. خط 
مرزی دیورند یکی از مسائل کلیشه ای مورد 
حاکمان  است.  کشور  دو  این  میان  منازعه 
تاریخی  مختلف  مقاطع  در  افغانستان 
دیورند  خط  مسأله  با  متفاوت  برخوردهای 
از  بسیاری  پسین  دهه های  در  و  داشته 
حاکمان افغانستان به دلیل انگیزه های قومی 
رسمیت  به  را  مرزی  خط  این  سیاسی  و 
کشورهای  اکثریت  درحالی که  نشناخته، 
جهان این خط را به عنوان مرز رسمی میان 
افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته اند. 
استخبارات  و  ارتش  دیورند،  خط  برعالوه 
عمق  مثابه ی  به  را  افغانستان  پاکستان، 
استراتژیک شان تعریف کرده  و در واقع جنگ 
نیابتی شان را علیه منافع اقتصادی، سیاسی 
پیش  به  افغانستان  در خاک  هند  امنیتی  و 

می برند. 
هند  از  »اسالم«  وجودی  علت  با  پاکستان 
جدا شد و به عنوان یک دولت-ملت مسلمان 
در آسیای جنوبی عرض اندام کرد. این کشور 
و  حامی  کشورهای  از  یکی  به  عنوان  اکنون 
و  بنیادگرایی اسالم  گروه های  پرورشگاه 
به خصوص حامی گروه  بین المللی،  تروریسم 
طالبان در افغانستان شناخته  شده است. حاال 
است،  در جریان  افغانستان  پروسه صلح  که 
در  شرقی  همسایه  این  نقش  قبل  از  بیشتر 
مسائل جنگ و صلح افغانستان برجسته شده 
و مورد توجه قرار گرفته است. اکنون پرسش 
اصلی این است که پاکستان از افغانستان چه 
می خواهد؟ آیا  حمایت پاکستان از طالبان در 
قالب جنجال های مرزی قابل خوانش است؟

فروپاشیده افغانستان یک پاکستان

کشورهای  پایگاه  به  را  افغانستان  جهانی، 
درگیر منازعه در منطقه تبدیل کرده است که 
عمده ترین آن منازعه بین پاکستان و هند در 
خاک افغانستان است: »افغانستان در مقاطع 
و  خلوت  حیات  به  نسبی  به صورت  تاریخی 

چرا اپکستان یک افغانستان فرواپشیده یم خواهد؟

حفظ  همسایه  کشورهای  و  منطقه  مسائل 
کنند که از این طریق به رابطه ی افغانستان 

با کشورهای همسایه اش آسیب رسانده اند.«
بی طرف نبودن  که  می گوید  مهدوی  جعفر 
بلوک بندی های  در  افغانستان  حکومت های 

هند  امنیتی  و  سیاسی  فعالیت های  پایگاه 
تبدیل شده است.« بنابراین بدیهی است که 
پاکستان با توان و قدرتش در خاک پاکستان 
که  می کند  فعالیت  دیرینه اش  دشمن  علیه 
یکی از این گزینه ها حمایت از گروه طالبان 

پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی از درون به سمت فروپاشی 
رفت و جایگاه و اتوریته ی خود را در جهان دوقطبی از دست داد و 
پیروزی های مجاهدین در نتیجه ی سیاست های سازمان استخبارات 

پاکستان و حمایت های این کشور تکرار شد، مجاهدین رفته رفته به 
فکر ایجاد حکومتی مبتنی بر ارزش های اسالمی افتادند.

آتش  سوزی  های گسترده که نظیر آن در گذشته مشاهده نشده بود، 
بندرگاه هرات و فراه را با خاک یک  سان و میلیون  ها دالر به بدنه 

اقتصاد کشور آسیب رساند. در تازه  ترین مورد نیز شهر کابل گواه 
رویدادی بس خسارت  بار بود. در این حادثه که هنوز جریان اصلی آن 

روشن نیست بیش از صد موتر حامل مواد سوختی و خوراکی آتش 
گرفته و چندین تن کشته و زخمی شده  اند. این همه جز یک مورد، 

خبر از چیز دیگری ندارند، تدارک فروپاشی کلی نظام!

فروغ می گوید پاکستان در ۲۰ سال گذشته به عمده ترین خواست دولت افغانستان که مبارزه صادقانه و 
متعهدانه در برابر تروریسم و بستن پناهگاه امن طالبان در آن سوی مرز است، به رغم وعده های بسیار پاسخ 
رد داده است. اکنون نیز که دولت افغانستان خواستار قطع حمایت اطالعاتی، تسلیحاتی و سیاسی پاکستان از 
اسالم آباد است، رهبران پاکستانی نمی خواهند چنین امتیازی را به حکومت افغانستان که به باور آن ها در 

ورطه سقوط است، بدهند
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 85 در  بُرکه  بغالن،  والیت  در  طالبان  گسترده ی  حمالت  در 
این  کرد.  سقوط  که  بود  ولسوالی  اولین  پلخمری،  کیلومتری 

ولسوالی تا کنون در دست طالبان است. 
ولسوالی که حمالت طالبان عقب  تمامی سه  در  در حال حاضر 
در  رهبری جنگ  دارند.  کماندو حضور  نیروهای  است،  زده شده 
لوای  فرمانده  و  توکلی  عباس  جنرال  را  غوری  دهنه ی  ولسوالی 

کماندو به عهده دارند. 
در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، نیروهای خیزش مردمی 
مرکزی  بغالن  و  نهرین  ولسوالی  به ویژه  ولسوالی  این سه  در  نیز 
نظری،  عبدالهادی  داشته اند.  مهم  نقش  طالبان  دفع حمالت  در 
سخن گوی قول اردوی ۲17 پامیر در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز به عنوان نمونه به نقش حاجی میرویس، از فرماندهان نیروهای 
خیزش مردمی در ولسوالی بغالن مرکزی اشاره کرد و گفت که او 
با نیروهای دولتی کمک کرد تا از سقوط شهر جدید این ولسوالی 

جلوگیری شود.
او اضافه کرد که باشندگان منطقه ی کیلگی و ولسوالی دوشی هم 
که شمارشان به سه هزار تن می رسند سالح برداشته اند و در کنار 

نیروهای دولتی ایستاده اند. 
سخن گوی قول اردوی ۲17 پامیر گفت که در جنگ اخیر در بغالن 
۲5 طالب مسلح به شمول مال کریم، فرمانده نظامی طالبان برای 

ولسوالی بغالن مرکزی کشته و 1۲ تن دیگر زخمی شده اند. 
از  نقاط  است  قرار  نخست  مرحله ی  در  که  گفت  نظری  آقای 
دست رفته ی ولسوالی بغالن مرکزی پس گرفته شود و در آن نقاط 
تأکید کرد که  ادامه  او در  اردوی ملی مستقر شوند.  پاسگاه های 
عملیات پاکسازی تمامی ولسوالی ها به ترتیب ادامه خواهد یافت. 

»برنامهیطالبانبرایسقوطوالیتهاناکامماند«
طالبان از یک هفته  به این سو در والیت های بغالن، قندهار، هلمند، 

غزنی، فراه و هرات حمالت گسترده ای را آغاز کرده اند. 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور در کنفرانس مطبوعاتی 
یکی دو  با حمالت گسترده   داشتند  دیروز گفت که طالبان قصد 
هفت  »در  شدند:  مواجه  شکست  با  اما  دهند،  سقوط  را  والیت 
والیت حمله ی شدید کردند، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی آنان 
را شکست دادند. هر جایی را که سقوط بدهند، دوباره دولت آن را 

پس می گیرد و تلفات زیاد بر طالبان وارد می شود.«
در همین حال، یاسین ضیا گفت که هفته ی گذشته نزدیک به هزار 
نیروهای  فرماندهان کلیدی گروه طالبان در حمالت  و  جنگ جو 
دفاعی و امنیتی کشور کشته و زخمی شده اند. او گفت که فعال 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حالت تعرضی قرار دارند. 
بغالن در شمال شرق از والیت هایی بود که از یک هفته ی گذشته به 
این سو گواه حمالت گسترده ی طالبان بوده است. از میان چهارده 
ولسوالی این والیت، برکه در دست طالبان است و در سه ولسوالی 
دیگر جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان به شدت جریان دارد. با 
این حال، به گفته ی اعضای شورای والیتی بغالن، بعید است که 
طالبان در این والیت ولسوالی های بیشتری را در اختیار بگیرند و 

یا مرکز این والیت را با سقوط مواجه کنند. 
به گفته ی فیروزالدین ایماق در حال حاضر در شهر پلخمری »نسل 
دوم مقاومت« در حال شکل گیری و مسلح شدن هستند و در برابر 
بتوانند  طالبان  که  می دانم  بعید  بسیار  »من  می ایستند:  طالب 
پلخمری را تصرف کنند. سقوط نهرین را هم بعید می دانم، زیرا 
حدود سه هزار نفر از مردم محل مسلح شده اند که در کنار نیروهای 
نیروهای  کنار  در  مردم  هم  مرکزی  بغالن  در  بایستند.  دولتی 

امنیتی در حال تجمع و انسجام هستند.«

لطف علی سلطانی 

از یک هفته به این سو ولسوالی های نهرین، دهنه ی غوری، بغالن 
مرکزی و برکه ی والیت بغالن گواه حمالت گسترده ی طالبان بوده 
بغالن  ولسوالی  کهنه ی  و شهر  بُرکه   ولسوالی  میان  این  از  است. 
مرکزی به دست طالبان سقوط کرده است. در سه ولسوالی دیگر اما 
به گفته ی مقام های امنیتی و محلی حمالت طالبان عقب زده شده 
است و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با همکاری نیروهای خیزش 

مردمی در حال پیشروی اند. 
گذشته  ساعت   ۲4 در  غوری  دهنه ی  و  نهرین  ولسوالی های 
است.  بوده  طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان  شدید  درگیری  گواه 
در  ولسوالی  دو  این  بغالن  والیت  در  محلی  مقام های  گفته ی  به 
همکاری  و  کماندو  نیروهای  ورود  با  اما  بوده،  سقوط  آستانه ی 
دو  این  در  طالبان  حمالت  دولتی  نیروهای  با  مردمی  خیزش 

ولسوالی دفع شده است. 
فیروزالدین ایماق، عضو پیشین شورای والیتی بغالن در صحبت 
نیروهای  با روزنامه  اطالعات روز می گوید که در ولسوالی نهرین 
امنیتی و دفاعی کشور در همکاری با نیروهای خیزش مردمی از 
سقوط این ولسوالی جلوگیری کردند و طالبان با 1۰ نفر تلفات از 

این ولسوالی عقب زده شدند. 
آقای ایماق اضافه کرد که ولسوالی دهنه ی غوری هم در آستانه ی 
سقوط قرار داشت و شش پاسگاه ارتش بدون درگیری در دست 
آن که  از  پس  سقوط  خطر  او  گفته ی  به  اما  بود؛  افتاد  طالبان 
نیروهای کماندو به این ولسوالی رسید، رفع شد و محاصره  شکست. 

استفادهازخانههایمسکونیبهعنوانسنگر
ولسوالی  جنگ  در  که  گفت  همچنان  والیتی  شورای  عضو  این 
استفاده  به عنوان سنگر  از خانه های ملکی  دهنه ی غوری طالبان 

کرده اند و همچنان چندین دکان را به آتش کشیده  اند. 
آن  و  شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  که  تصاویری  در 
که  می شود  دیده  نیز  داده اند  نسبت  بغالن  در  اخیر  به جنگ  را 
جنگ جویان طالبان در این ولسوالی در یکی از خانه های مسکونی 
طالب  جنگ جویان  که  می شود  دیده  تصویر  در  گرفته اند.  سنگر 
بخش هایی از دیوار آن خانه را سوراخ کرده اند و از آن طریق بر 
نیروهای دولتی شلیک می کنند. در بخش دیگری از ویدیو دیده 
می شود که یک پیرمرد و یک زن که به نظر می رسند مالک این 

خانه اند سراسیمه در داخل حویلی این سو و آن سو می دوند. 
یاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع و رییس ستاد ارتش که دیروز 
در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل صحبت می کرد نیز گفت که 
طالبان در جنگ اخیر در بغالن از خانه های مسکونی به عنوان سپر 
و سنگر استفاده  کرده اند. به گفته ی او این امر سبب کندی عملیات 

و در عین حال تلفات اندک به نیروهای دولتی شده  است. 
از تلفات غیرنظامیان و نیروهای دولتی تاکنون آماری دقیقی در 

دست نیست. 
از حدود 48  ایماق،  آقای  گفته ی  به  مرکزی  بغالن  ولسوالی  در 
ساعت به این طرف طالبان تحرکی نداشته و فعال نیروهای کماندو 

در آن مستقرند. 
هفته ی  پنج شنبه ی  روز  مرکزی  بغالن  ولسوالی  کهنه ی  شهر 
گذشته به دست طالبان سقوط کرد. این منطقه بدون هیچ درگیری 
به دست طالبان افتاد. همزمان با سقوط شهر کهنه ی بغالن مرکزی 
و  اسلحه  با  نیروی دولتی  ادعا کرد که حدود ۲۰۰  گروه طالبان 
تاکنون  امنیتی  نیروهای  است.  پیوسته  گروه  این  به  مهمات شان 
موفق نشده است که شهر کهنه ی بغالن مرکزی را از طالبان پس 

بگیرند. 

روزهای  آخرین  در  نیز  نجیب  اهلل  داکتر 
بود.  شده  مواجه  سرنوشتی  چنین  با  عمرش 
با شدت بسیار زیر فشار قرار  مسیر شاهراه  ها 
مثابه  به  که  وقت  مواصالتی  راه  های  و  گرفته 
می  کند،  کار  بدن  در  خون-رسانی  سیستم 
نیز  فعلی  وضعیت  در  بود.  افتاده  گردش  از 
جریان مواصالت در بیش  تر شاهراه  های کشور 
در  طالبان  است.  مواجه  بسیاری  مشکالت  با 
مسیر شاهراه کابل مزار در والیت بغالن عماًل 
می  گیرند  مالیه  تجاری  و  باربری  موترهای  از 
سفر  افتادن  تعویق  به  باعث  روزها  نیز  گاه  و 
آن  ها می  شوند. در جنوب کشور نیز شاهراه  ها 
والیت  های  می  برند.  سر  به  بدی  وضعیت  در 
لوگر  و  مرکزی همانند غزنی و میدان وردک 
رنج  زمینه  این  در  کم  تری  تحرک  از  نیز 

می  برند. 
دست  های مخرب که طالبان شاید یک قسمت 
باشند در  به دوش داشته  را  آن  از مسئولیت 
که  آن جهت  از  می  کنند.  فعالیت  عرصه  این 
نیروهای  ماه می خروج  اول  در  قبل  روز  سه 
رسانه  های  شد  آغاز  متحده  ایاالت  و  ناتو 
قول  نقل  آن  ها  سخن  گویان  زبان  از  خارجی 
از  خود  تجهیزات  تمامی  با  ما  که  می  کنند 
صورتی  در  چون  می  شویم.  خارج  افغانستان 
که این  جا باقی بمانند، به دست طالبان خواهد 
مجلس  در  مردم  نماینده  صافی  اقبال  افتاد. 
نماینده  گان با ابراز این خبر نگرانی شدید خود 

نسبت به وضعیت را اعالم نمود. 
جزئیات توافق پشت پرده طالبان با امریکایی  ها 
شد،  مواجه  معطلی  اندکی  با  که  دوحه  در 
کلیت  دودسته  تسلیم  دهی  وعده  نشان دهنده 
سیاسی  دالیل  بنابر  اما  بود.  طالبان  به  نظام 
کامل  خروج  شدن  عملی  متحده،  ایاالت  در 
بود  قرار  که  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
اول  تا  برسد،  انجام  به  می  ماه  روز  اولین  تا 
که  حالی  در  افتاد.  تعویق  به  سپتمبر  ماه 
آخرین  خروج  از  پس  تا  بودند  آماده  طالبان 
و  پرداخته  گسترده  جنگ  به  خارجی  نظامی 
حال  در  بپردازند.  سیاسی  قدرت  تصاحب  به 
از  زودتر  ماه  سه  کامل  خروج  نیز  حاضر 
موعدی صورت خواهد گرفت که دولت ایاالت 
متحده برای آن، شش ماه اال اول ماه سپتامبر 

برنامه ریزی کرده بود. 
طالبان دوباره عملیات انتحاری را شروع کرده 
و   بار دیگر آماده می  شوند تا با جنگی گسترده 
به دست  را  مرکزی  و حکومت  سیاسی  قدرت 
بیاورند. در تازه  ترین مورد نیز حمله موتربمب 
در والیت لوگر که براساس آمار وزارت صحت 

۲6 نفر کشته و بیش از 1۰۰ نفر زخمی برجا 
می-دهد.  نشان  را  روند  این  آغاز  گذاشت 
حکومت نیز از داخل به سوهان  کاری ساختار 
نظام پرداخته و الیه ی محافظ در برابر طالبان 
را روز به روز ضعیف، نازک و ناتوان تر می  سازد. 
درجه اول  مدیران  سوی  از  گروهی  تبانی 
و  امتیازات  سلسله  یک  برابر  در  حکومت 
در  بزرگ  دست  بردهای  زمینه ی  فراهم ماندن 
را  خائنانه  فرصت همکاری  ادارات،  مالی  امور 
که  است  صورت  این  در  است.  کرده  مساعد 
وقتی طالبان در یورش گسترده ی خود بتوانند 
پاسخ  گو  کسی  هیچ  کنند،  سرنگون  را  نظام 

نبوده و نخواهد بود. 
از  که  است  رسانده  جایی  به  را  ما  ناچاری 
نمی  شود  خانه  داخل  در  دزد  همدستان 
هیچ  حال  بگیرند.  را  دزدی  جلو  تا  بخواهیم 
انتظاری نمی  رود که حکومت به دنبال بهبود 
نزدیکی  در  غزنی،  والیت  امنیتی  وضعیت  در 
پایتخت، باشد. هشدارها زمانی جدی می  شوند 
که برفرض محال غزنی با سقوط مواجه شود، 
مقاومت  توان  قوتی  و  نیرو    هیچ  آن  زمان 
نخواهد  را  ریگی  سد  این  فروپاشی  برابر  در 
شاهد  والیت،  این  سقوط  صورت  در  داشت. 
وجود  با  که  ناامنی  والیات  که  بود  خواهیم 
ایستاد  گی  هنوز  امنیتی،  تهدید  باالی  فشار 
مواجه  سقوط  به  دیگری  از  پس  یکی  دارند، 
خواهند شد. وضعیت بحرانی در اقتصاد کشور، 
روحیه ضعیف نیروها، نبود رهبری الزم، تبلیغ 
دامان  به  را  طالبان، جنگ  نفع  به  بین  المللی 
مرکز رسانده و دیر نخواهد بود که طالبان از 
دریچه شبکه  های خبری سیاست  گذاری نموده 
خواهند  خونین  تر  را  کابل  جاده-های  رنگ    و 

ساخت.
ایـن سـناریو، کـه  وقـوع  امـکان  در صـورت 
طراحـان خارجـی و داخلـی بـرای آن نقشـه 
دارنـد، هیـچ راهـی نیسـت تـا یک  بـار دیگـر 
در  کامـل  هوشـیاری  بـا  افغانسـتان  مـردم 
حمایـت از نیروهـای امنیتی و دفاعـی برآمده 
و بـر محـور مقاومـت، بـه ایسـتادگی و دفـاع 
تصاحـب  پـی  در  طالبـان  چـون  بپرازنـد. 
قـدرت هسـتند و شـریعت را بهانـه می  گیرند. 
مذاکـرات صلـح نیـز از زمـان آغـاز تـا اکنـون 
جـز تاکتیـک بـرای ادامـه ی راه و رسـیدن به 
دم دروازه سـقوط چیـز دیگـری نبوده اسـت. 
طالبـان در پـی صلـح نیسـتند و این  پـا آن  پـا 
کامـل  به صـورت  خارجی  هـا  تـا  می   کننـد 
بـا  آن  هـا  بعـد  و  کننـد  تـرک  را  افغانسـتان 
وحشـی  گری قدرت سیاسـی را صاحب شـوند. 

مشاور امنیت ملی کشور در کنفرانس مطبوعاتی دیروز گفت که طالبان قصد داشتند با 
حمالت گسترده  یکی دو والیت را سقوط دهند، اما با شکست مواجه شدند: »در هفت والیت 
حمله ی شدید کردند، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی آنان را شکست دادند. هر جایی را که 

سقوط بدهند، دوباره دولت آن را پس می گیرد و تلفات زیاد بر طالبان وارد می شود.«

و  ارتش  کنترل  زیر  نیابتی  نیروهای  به  عنوان 
استخبارات پاکستان است. 

پارلمان  پیشین  نماینده  منصور،  حفیظ 
مذاکره کننده  هیأت  عضو  و  افغانستان 
با  گفت وگو  در  طالبان  با  اسالمی  جمهوری 
اطالعات روز می گوید که پاکستان می خواهد 
به وجود  پایدار  نظم سیاسی  افغانستان  که در 
نیاید و همواره زیر نفوذ پاکستان قرار داشته 
افغانستان  یک  آرزوی  در  »پاکستان  باشد: 
بی قانون  و  بی ارتش  بی اداره،  ضعیف،  ویران، 
است. این کشور می خواهد که افغانستان یک 
سرزمین بی حکومت، فاقد نظم و رفاه با مردم 
تهدید  احساس  وقت  هیچ  تا  باشد  پراکنده 
نکند. هر نوع حکومت، حتا حکومت طالبانی 
که بتواند نظم و آرامی را در افغانستان بیاورد، 
در تضاد با منافع پاکستان انگاشته می شود.« 

فعلی  پروسه  در  پاکستانی ها  این حال  با 
افغانستان نقش برجسته دارند و به نظر می رسد 
نزد  پاکستان  استخبارات  و  ارتش  که ضمانت 
امریکایی ها از طالبان دارای اهمیت زیاد است 
و به نوعی یکی از طرف های اصلی پروسه صلح 
موضع گیری های  چنان که  است.  افغانستان 
صلح،  پروسه  قبال  در  پاکستان  اخیر 
امارت  بازگشت  عدم  مورد  در  موضع گیری 
برای  تالش  افغانستان،  در  طالبان  اسالمی 
مذاکره  میز  به  طالبان  نمایندگان  بازگرداندن 
بزرگ  قدرتمندهای  سیاست   با  همسویی  و 
زمینه ی  در  روسیه  و  چین  امریکا،  همچون 
کشور  این  خارجی  سیاست  افغانستان،  صلح 
در قبال افغانستان در وضعیت پیچیده ای قرار 
نمی توانیم  این ها  همه ی  با  »آنچه  می دهد: 
صلح  پروسه  از  پاکستان  اصلی  خواسته های 

و آینده سیاسی افغانستان را نادیده بگیریم.«
مسائل  کارشناس  و  پژوهشگر  فروغ،  تابش 
سیاسی در گفت وگو با اطالعات روز بر این باور 

به  پاکستان  ارتش  استراتژیست های  که  است 
خوبی می دانند و در مواردی اذعان نیز کرده اند 
افغانستان  در  طالبانی  امارت  برگشت  با  که 
یک  برپایی  هزینه ی  که  چرا  نیستند.  موافق 
رژیم دینی و منفور جهانی درحالی که پاکستان 
خود با معضل افراطیت و جهادگری ستیزه گر 
مواجه است، برای اسالم آباد قابل تحمل نیست: 
مشارکت  با  جدید  حکومت  یک  »تشکیل 
طالبان که از یک سو درگیر بحران مشروعیت 
و نیازمند میانجی گری همیشگی اسالم آباد در 
افغانستان باشد و از سوی دیگر بتواند هند را 
از یک شریک قابل اطمینان افغانستان به یک 
بازیگر منفعل تقلیل بدهد، عملی ترین هدف و 
خواسته استراتژیک پاکستان در بحث جنگ و 

صلح افغانستان است.« 
گذشته  سال   ۲۰ در  پاکستان  می گوید  فروغ 
که  افغانستان  دولت  خواست  عمده ترین  به 
تروریسم  برابر  در  متعهدانه  و  مبارزه صادقانه 
سوی  آن  در  طالبان  امن  پناهگاه  بستن  و 
رد  پاسخ  بسیار  وعده های  به رغم  است،  مرز 
افغانستان  دولت  که  نیز  اکنون  است.  داده 
خواستار قطع حمایت اطالعاتی، تسلیحاتی و 
آباد است، رهبران  از اسالم  پاکستان  سیاسی 
به  را  امتیازی  چنین  نمی خواهند  پاکستانی 
افغانستان که به باور آن ها در ورطه  حکومت 
سقوط است، بدهند: »جنراالن ارتش پاکستان 
شکنند گی   به  توجه  با  افغانستان  قضیه  در 
وضعیت موجود، حداقل خواه  نیستند. تشکیل 
غیردموکراتیک  و  وابسته  کامال  حکومت  یک 
و  منطقه ای  مشروعیت  که  افغانستان  در 
را  اسالم آباد  تایید  رأی  ضرورت  جهانی اش 
اصلی سیاست گذاران  باشد، خواسته ی  داشته 
پاکستانی است. درحالی که تن دادن به چنین 
خواستی برای هر گروه سیاسی در افغانستان 

هزینه های هنگفتی دارد.«

جنگ بغالن؛ 

حمالت طالبان دفع شده و نیروهای دولیت 
در حال پیرشوی اند
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سازمانمللمتحدخواستارتحقیقدرباره
یودوژانریوشد کشتارزاغهنشینانر

یکامیگویدبهپایگاههواییعنیاالسدعراق امر
حملهپهپادیشده

پنجشنبه به وقت محلی آغاز شد، جان باخته اند.
حلبی آباد  زاغه نشینان  از  تن  صدها  شب  جمعه 
پلیس  بی سابقه  به خشونت  اعتراض  در  ژاکارزینیو 
قربانیان،  از  نفر  دو  دست کم  کردند.  تظاهرات 
شهروندان عادی بودند که در جریان تیراندازی های 
به »کماندوهای  معروف  تبهکاران  و  پلیس  متقابل 

سرخ« در قطار شهری کشته شدند.
مه،  شش  عملیات  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
از  یکی  به  برزیل  پلیس  یورش  مرگ بارترین 

زاعه نشینان این کشور بوده است.
ژائیر بولسونارو، رییس جمهور دست راستی برزیل 
که به ویژه با شعار برقراری امنیت به قدرت رسید، 
هنوز واکنش رسمی  به این کشتار نشان نداده است. 
با این حال نزدیکان آقای بولسونارو در ارتش و پلیس 
نماینده مجلس و پسر  بولسونارو،  ادواردو  به ویژه  و 
بولسونارو تاکید می کنند که تمام قربانیان »آدم های 

کثیفی« بودند.
برزیل  کالن شهرهای  حلبی آبادهای  ساکنان  اکثر 
از جامعه  رانده شده  را شهروندان رنگین پوست و 

تشکیل می دهند.

اطالعات روز: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از کشتار زاغه نشینان 
خواستار  ژانیرو،  دو  ریو  فقیر  حومه های  از  یکی 
برزیل  دولت  بی طرفانه  و  مستقل  جامع،  تحقیق 

درباره عملکرد پلیس شد.
درباره  نگرانی ها  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
عملیات ضد قاچاق مواد مخدر در زاعه نشین  )فاِوال(  
شاهدان  که  گرفت  قوت  زمانی  برزیل  ژاکارزینیو 
عینی موارد متعددی از قتل خودسرانه و بدون دلیل 

شهروندان از سوی پلیس را گزارش کردند.
بر اساس آخرین گزارش ها دست کم ۲8 نفر، از جمله 
یک مامور پلیس در جریان این عملیات که از بامداد 

مسبب حمالت موشکی منظم علیه نیروهایش در 
عراق می داند.

دیپلمات های  از  برت مک گورک،  پیش  روز  چند 
نیروهای  حضور  درباره  گفت وگو  برای  امریکا 

امریکایی در عراق به بغداد سفر کرد.
پایگاه هوایی عین  االسد عراق پایگاهی بزرگ است 
که در دهه 198۰ در استان انبار برای ارتش عراق 
 16۰ فاصله  در  و  کویر  در  پایگاهی  شد،  ساخته 
کیلومتری غرب بغداد. ولی پس از حمله امریکا در 
سال ۲۰۰3 این پایگاه تبدیل به یکی از بزرگ ترین 
ایجاد  هم  زود  خیلی  و  شد  امریکا  پایگاه های 

تغییرات در آن آغاز شد.

اطالعات روز: نیروهای امریکایی مستقر در عراق از 
حمله پهپادی به پایگاه هوایی عین االسد در غرب 

این کشور خبر دادند.
محل  پایگاه  این  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
نیروهای  سایر  و  امریکایی  نیروهای  استقرار 

بین المللی در عراق است.
در  ائتالف  سخن گویان  از  ماروتو،  وین  سرهنگ 
به  تلفاتی  حمله  این  که  گفته  توییتی  در  عراق 
جریان  در  آن  درباره  تحقیقات  و  نداشته  همراه 

است.
به گفته این سخن گو گزارش های اولیه حاکی است 
که این حمله در نخستین ساعات امروز ) شنبه 8 
و  افتاد  اتفاق  محلی  وقت  به  اردیبهشت(   18 مه/ 

باعث تخریب یک آشیانه هواپیما شد.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله امروز را برعهده 

نگرفته است.
این چهارمین حمله پهپادی و یا راکتی به پایگاه 
در  عراق  در  امریکایی  نیروهای  استقرار   های 

روزهای اخیر است.
امریکا، گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران را 
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مقابله کند.
صلیب سرخ برای درمان مجروحان در محوطه مسجد یک 

درمانگاه صحرایی مستقر کرده است.
مسجد االقصی در بخش قدیمی بیت المقدس قرار دارد. 
مسلمانان آن را سومین مکان مقدس خود پس از مکه و 
معبد  کوه  را  محوطه  این  نیز  یهودیان  و  می دانند  مدینه 
می خوانند و می گویند که دو معبد یهودی پیش از این در 

این محوطه برقرار بوده است.
سر  بر  تنش ها  در  ریشه  المقدس  بیت  اخیر  ناآرامی های 
منطقه شیخ جراح دارد. شیخ جراح از مناطق نزدیک به 

بیشاز۲۰۰فلسطییندردرگرییهایبیتاملقدسزخمیشدند
خط سبز است که غرب و شرق بیت المقدس را از یکدیگر 

جدا می کند.
فلسطینی  خانواده   4 خانه های  زمین های  روی  یهودیان 
 5۰ دهه  از  می گویند  فلسطینیان  دارند.  مالکیت  ادعای 
میالدی در منطقه شیخ جراح زندگی کرده اند اما شهرک 
نشین های یهودی می گویند زمین های مورد اختالف را به 
طور قانونی از دو نهاد یهودی که این زمین ها را بیش از 

یکصد سال پیش خریده بودند، خریداری کرده اند.
اردن  مقامات  از  را  زمین ها  این  می گویند  فلسطینیان 
تا  از 1948  را  المقدس شرقی  بیت  خریده اند که کنترل 

1967 در دست داشتند.
دولت اردن به نفع فلسطینیان وارد عمل شده و اسناد و 

مدارکی در حمایت از ادعای فلسطینیان ارائه کرده است.
مستقل  کشور  که  هستند  آن  خواهان  فلسطینی ها 
بگیرد.  شرقی شکل  المقدس  بیت  پایتختی  با  فلسطینی 
با  اعراب  جنگ  در   1967 سال  در  شرقی  المقدس  بیت 
اسرائیل به اشغال اسرائیل درآمد. دولت اسرائیل در سال 
1981 بیت المقدس شرقی را به خاک خود ضمیمه ساخت.

اسرائیل کل شهر را پایتخت خود می داند اما عمده کشورها 
حاکمیت اسرائیل بر این شهر را به رسمیت نمی شناسند.

جنجالی  اقدامی  در   ۲۰17 سال  در  ترامپ  دونالد 
رسمیت  به  اسرائیل  پایتخت  به عنوان  را  بیت المقدس 
شناخت و در بهار سال ۲۰18 سفارت امریکا از تل آویو به 

این شهر منتقل شد.

از پلیس اسرائیل خواستند به شلیک گلوله صوتی و پرتاب 
بمب صوتی پایان دهد و از جوانان فلسطینی هم خواستند 

تا آرامش خود را حفظ کنند.
تخلیه  باید  اسرائیل  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
»حداکثر  و  کند  متوقف  را  خود  خانه های  از  فلسطینیان 
خویشتن داری را در استفاده از زور« علیه معترضان نشان 

دهد.
زخمی  االقصی  مسجد  محوطه  در  فلسطینیان  بیشتر 
شدند، جایی که پلیس تالش کرد با معترضانی که به سوی 
نیروهای امنیتی اسرائیل سنگ و بطری پرتاب می کردند 

درگیری های  در  فلسطینی   ۲۰۰ از  بیش  روز:  اطالعات 
خشونت آمیز میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیلی 

در بیت المقدس زخمی شده اند.
امریکا  و  فارسی، سازمان ملل متحد  از بی بی سی  نقل  به 
این  ایران،  کرده اند.  نگرانی«  »ابراز  خشونت ها  این  از 
خشونت ها را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد خواسته 
»به وظیفه قطعی خود در برخورد با این جنایت جنگی« 

عمل کنند..
احتمال  سر  بر  اخیر  هفته های  در  شهر  این  در  تنش ها 
در  خانه هایشان  از  فلسطینی  خانواده  چند  کردن  بیرون 

منطقه شیخ جراح افزایش یافته است.
پلیس اسرائیل شب گذشته در مسجد االقصی و در نقاط 
با  و  شد  درگیر  فلسطینیان  با  شرقی  بیت المقدس  دیگر 
کرد  تالش  صوتی  بمب  پرتاب  و  الستیکی  گلوله  شلیک 

آنها را متفرق کند.
محوطه  در  رمضان  ماه  روز  آخرین  در  فلسطینی  هزاران 

مسجد االقصی جمع شده بودند.
امریکا خواهان کاستن از تنش ها در این منطقه شده است. 
خانواده های  تا  آورده  فشار  اسرائیل  به  بایدن  جو  دولت 

فلسطینی را از خانه هایشان اخراج نکند.
قانون«  و  نظم  برقراری  »برای  زور،  از  می گوید  اسرائیل 

استفاده کرده است.
خبرگزاری  شده اند.  آرامش  خواهان  فلسطینی  مقام های 
بلندگو  با  مقامات مسجد  درگیری  زمان  در  رویترز گفت 

کننـد و به طـور مشـترک رونـد مذاکـرات را پیـش ببرند. 
او همچنیـن از طرف هـا خواسـت تـا اراده سیاسـی را بـه 

کار عملـی تبدیـل کننـد.
گروه های متحد منطقه ای جمهوری اسالمی نیز در ارتباط 
نصراهلل،  حسن  دادند.  نشان  واکنش  وین  مذاکرات  با 
دبیرکل حزب اهلل لبنان، در سخنرانی روز قدس خود گفت: 
»ما از هر گفت وگویی میان ایران و قدرت های بین المللی، 
منطقه ای و جهان عرب حمایت می کنیم. به نظر ما، چنین 

اقدامی به آرام کردن تنش ها در منطقه کمک می کند.«
عصائب  شیعه  شبه نظامی  گروه  رهبر  خزعلی،  قیس 
جمهوری  حمایت  تحت  شبه نظامیان  از  عراق،  حق  اهل   
توافق  هیچ  گفت:  تلویزیونی  اظهاراتی  در  نیز  اسالمی، 
احتمالی بین ایران و امریکا، سیاست »مقاومت« عراق را 
در بیرون کردن نیروهای نظامی بین المللی از این کشور 

جوبایدن:
معتقدمایراننسبتبهگفتوگوهایهستهایجدیاستاماروشننیستتاچهحدجدیتدارد
تغییر نخواهد داد.

پیش از آن، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران 
این کشور در مذاکرات وین، گفته  ارشد  و مذاکره کننده 
طرف  به  امریکایی ها  از سمت  که  اخباری  اساس  بر  بود 
ایرانی منتقل می شود آنها برای بازگشت به برجام »جدی« 
بوده و اعالم آمادگی کردند »بخش بزرگی« از تحریم ها را 

لغو کنند اما کافی نیست.
در همین حال روز جمعه، دادگاهی در سن آنتونیو امریکا، 
نقض  به  را  ایرانی،  ساله   39 شهروند  انصاری،  مهرداد 
این  طبق  کرد.  محکوم  ایران  علیه  امریکا  تحریم های 
امارات »قطعات  در  از طریق شرکت خود  انصاری  حکم، 
حساسی« را به ایران فرستاده که غیر از قابلیت غیرنظامی، 
نیز  را  موشک  و  هسته ای  سالح های  در  استفاده  قابلیت 

دارند.

دستیابی به سالح هسته ای را مسدود کند.
نیز  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  دیگر،  سوی  از 
گفت:  ملل  سازمان  امنیت  شورای  مجازی  نشست  در 
دولت ایاالت متحده برای بازگشت مشترک همه اعضای 
رژیم  تقویت  نیز  و  خود  تعهدات  به  پایبندی  به  برجام 
انجام  حال  در  جمعی،  کشتار  سالح های  گسترش  منع 

هماهنگی های دیپلماتیک است.
دور جدید گفت وگوهای هسته ای ممکن است تا دو هفته 
وزرای خارجه  از آن نشستی در سطح  و پس  یابد  ادامه 

برگزار شود.
از  نماینـده چیـن در سـازمان ملـل، پـس  وانـگ کـن، 
نشسـت روز جمعـه کمیسـیون مشـترک برجـام از همـه 
بـه تمرکـز و  طرف هـا در گفت وگوهـای ویـن خواسـت 
پرهیـز  متقابـل  اتهام هـای  از  دهنـد،  ادامـه  اتفاق نظـر 

گفت وگوهای  چهارم  دور  درحالی که  روز:  اطالعات 
هسته ای ایران در وین در حال برگزاری است، جو بایدن، 
رییس  جمهوری امریکا، گفت ایران نسبت به این مذاکرات 

جدی است اما روشن نیست تا چه حدی جدیت دارد.
ساکی،  جن  همزمان  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
سخن گوی کاخ سفید، در نشست خبری روز جمعه خود 
با  غیرمستقیم  گفت وگوهای  در  خوبی  نشانه های  گفت: 

ایران وجود دارد.
او افزود که طی هفته های گذشته در گفت وگوهای وین 
درباره احیای برجام، تعامالت دیپلماتیک وجود داشته و 

پیشرفت هایی نیز حاصل شده است.
سخن گوی کاخ سفید خاطرنشان کرد بازگشت به برجام 
ایران برنامه هسته ای خود را به طور  نیاز به این دارد که 
برای  موجود  هر مسیر  و  برگرداند  عقب  به  توجهی  قابل 
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ترس و دلهره در افغانستان به دنبال ادعای پیروزی طالبان
حمالت  که  حالی  در  می کند.  رد  را  نظامی  شبه  گروه 
جداگانه ای که توسط TTP در کویته و وزیرستان شمالی 
قرار  هدف  نیست،  غیرمعمول  امری  شد  گرفته  عهده  به 
از  ترس  اپریل،   ۲۲ در  باال  امنیت  با  مکان  یک  دادن 
تجدید حیات این گروه را ایجاد کرده است. در حالی که 
کانادا  و  انگلیس  امریکا،  توسط  پاکستان  طالبان  تحریک 
القاعده،  و  )داعش(  اسالمی  دولت  با  ارتباطش  دلیل  به 
گروه تروریستی نامیده می شود، این حمله نشان داد که 
علی رغم موفقیت نسبی اخیر پاکستان در برابر این گروه، 
مانده  باقی  آن دست نخورده  ایدئولوژیک  های  زیرساخت 
است و احتماال از پیروزی آشکار طالبان افغانستان در برابر 

امریکا و کابل، الهام خواهد گرفت.
یک  شرقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش  ترتیب،  همین  به 
برای  می تواند  افغانستان،  در  مستقر  ضدچینی  جنبش 
گزارش ها  افزایش  پی  در  بیجینگ  برابر  در  فشار  تجدید 
کیانگ،  سین  در  اویغورها  اقلیت  علیه  »نسل کشی«  از 
تنها  جنبش  این  شود.  تقویت  چین،  نقطه  غربی ترین 
می تواند  که  نیست  افغانستان  در  اسالمی  مبارز  گروه 
توسط طالبان در این کشور احیا و قدرتمند شود. داعش 
نگرانی  اصلی  عامل  همچنان  که  گروهی  افغانستان،  در 
روسیه، چین و ایران است، نیز می تواند با خروج نیروهای 
امریکایی و قدرت گیری طالبان در کابل دوباره جان بگیرد.

با وجود القاعده، داعش، جنبش اسالمی ترکستان شرقی 
و سایر گروه های مبارز که همگی هرچند در مناطق مرزی 
طالبان  بازگشت  اند،  شده  پنهان  افغانستان  دوردست 
می تواند کشور را به یک میدان تاخت و تاز این گروه ها و 
ایدئولوژی های رقابتی جهادی برای ایجاد شبکه هایی حتا 
فراتر از افغانستان برای دستیابی به اهداف بنیادگرایانه شان 
تنها  نه  مبارزاتی  سناریوی  چنین  احتماال  کند.  تبدیل 
شرایط  بلکه  کرد،  خواهد  بی ثبات  درون  از  را  افغانستان 
از  افغانستان  به همسایگان  این گروه ها  برای گسترش  را 

جمله چین، پاکستان و ایران نیز ایجاد می کند.
همسایگان  از  برخی  که  شود  باعث  می تواند  سناریو  این 
افغانستان در مورد پشتیبانی فعلی خود از طالبان تجدید 
نظر کنند، موضعی که هدف اصلی اش عملی شدن خروج 

امریکا از این کشور و منطقه آسیای میانه بود. 
این  بر  ایران  و  چین  روسیه،  می رسد  نظر  به  درحالی که 
کمتر  طالبان  قدرت گیری  از  حاصل  منافع  که  عقیده اند 
از خطرات حضور پایدار نظامی امریکا باشد، اما بازگشت 
طالبان خطرات خاص خود را به دنبال خواهد داشت که 

می تواند برای منافع آن ها بسیار زیانبارتر باشد.

طالبان  رهبری  تحت  اسالمی  دولتی  شکل گیری  با  که 
در  جهادی  گروه های  دیگر  به  آن  سرایت  افغانستان،  در 
و منطقه چگونه خواهد  و کشورهای همسایه  این کشور 
بود؟ این سوال حساس، مخصوصا متوجه کشور همسایه، 
وسیعی  کوهستانی  مشترک  مرزهای  دارای  که  پاکستان 
مناطق  آن  در  بی شماری  گروه های  و  است  افغانستان  با 

فعالیت دارند، خواهد بود.
تهدیدهـا و افزایش خشـونت طالبان در مـاه رمضان باعث 
 )TLP( جـان گرفتـن تحریک اسـالمی لبیـک پاکسـتان
کـه در شـهرهای مختلـف پاکسـتان تظاهرات برپـا کرده 
بودنـد، شـده اسـت. این گـروه کـه فعالیت هایـش ممنوع 
اعـالم شـده اسـت، قیـام خـود را بـه دلیل عـدم موفقیت 
نخسـت وزیـر عمـران خـان در به نتیجـه رسـیدن توافق 
قبلـی ایـن گروه برای اخراج سـفیر فرانسـه از اسـالم آباد 
در پـی انتشـار تصاویـر بحث برانگیز حضـرت محمد )ص( 

در فرانسـه، آغـاز کرد.
افزایش  ظرفیت  که  نیست  تندرو  گروه  تنها   )TLP(
طالبان  گروه  اپریل،   ۲۲ در  دارد.  را  منطقه  در  بی ثباتی 
 )TTP( مستقر در پاکستان به نام تحریک طالبان پاکستا
واقع  در  که  داد  انجام  را  کویته  در  انتحاری  حمله  یک 
این  کامل  بر شکست  مبنی  پاکستان  دولت  قبلی  ادعای 

همه اقوام و گروه ها حقوق و منافع خود را در یک نظام 
اسالمی  نظام  یک  فقط  در حقیقت  ببینند.  امن  اسالمی 
با ثبات  افغانستانی سعادتمند و  واقعی است که می تواند 

را تضمین کند.«
همه ی این ها متضاد با پیشنهاد رییس جمهور غنی مبنی 
طریق  از  کشور  جاری  جنگ  و  بن بست  حل وفصل  بر 
تیر در چله  توسط آخرین  است. طالبان  انتخابات جدید 
کمان خود، پیشنهاد غنی برای آتش بس در ماه رمضان، 
ماهی که اسالم گرایان رادیکال معتقدند در آن »فضایل« 
طالبان  که  آن جایی  از  کردند.  رد  را  می رود  باال  جهاد 
در  بودند،  مشهور  شریعت  قانون  از  حمایت  به  همیشه 
ارتباط  در  هیچ گونه چرخشی  نیز  آن ها  جدید  مانیفست 
به رویکرد و دیدگاه ظاهرا »جدید« و »معتدل« این گروه 

دیده نمی شود.
دموکراتیک  نیروهای  و  مدنی  جامعه  طالبان  مانیفست 
افغانستان را بیش  از پیش دچار ترس و دلهره کرده است. 
از سایه ی شوم  که  افغان  زنان  میان  در  به ویژه  نگرانی ها 
و  آمده اند  بیرون  طالبان  قبلی  محدودکننده ی  حکومت 
می توانند نقش برجسته ای را در جامعه دموکراتیک نوپای 

افغانستان بازی کنند، افزایش یافته است.
با وجود این سوال مهم تری این نگرانی را تداعی می کند 

سلمان رفیع شیخ، آسیا تایمز
برگردان: علی احمد حبیبی

اخیر  سال   ۲۰ جنگ  این  در  که  می کنند  ادعا  طالبان 
پیروز شده و امریکا شکست خورده است، اما تشکیل یک 
دولت اسالمی جدید در کابل می تواند مقدمه ی بی ثباتی 

گسترده تر باشد.
سال  سپتامبر  ماه  در  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  با 
که  بین االفغانی  صلح  توافق  شکل گیری  تصور  و  جاری 
چندان نشانه ای از آن به چشم نمی خورد، طالبان را مدعی 
پیروزی در جنگ طوالنی خود برای بازپس گیری قدرت 
طالبان،  رهبران  از  حکمت،  حاجی  است.  کرده  کابل  در 
درست پس از اعالم جو بایدن، رییس جمهور امریکا، مبنی 
افغانستان در 11 سپتامبر  از  امریکا  بر خروج همه قوای 
امسال، به بی بی سی گفت: »ما در جنگ پیروز شده ایم و 

امریکا باخته است.«
این رهبر تندرو، به صراحت روشن کرد که پیروزی طالبان 
برای کسانی که از نظام سکوالر و دموکراتیک کنونی این 
خواهد  پی  در  پیامدهایی  چه  می کنند  طرفداری  کشور 
افزود: »ما خواهان حکومتی اسالمی هستیم  داشت. وی 
که توسط شریعت اداره شود. ما جهاد خود را تا زمانی که 
آن ها »طرفداران دموکراسی« خواسته های ما را بپذیرند، 

ادامه خواهیم داد.«
اعالمیه پیروزی طالبان به این معنا است که دیگر خود را 
صرفا یک شورشی که برای تغییر سیستم حکومتی موجود 
تحت حمایت امریکا به رهبری اشرف غنی رییس جمهور 
را  خود  رسما  طالبان  اکنون  بلکه  نمی دانند،  افغانستان 
سخت گیرانه  برنامه های  با  منتظر  دولت  یک  عنوان  به 
حکومتی  نظام  یک  را  آن  آن چه  تا  جایگزین  می بینند 
»پوسیده« و »غیر اسالمی« که از غرب دستور می گیرند، 

بشوند و امارت اسالمی را مجددا برپا کنند.
مانیفست حاکمیت طالبان که اخیرا نشر شده است، صریحا 
دموکراسی را رد کرده و خواستار »یک نظام اسالمی ]که[ 
اصول آن در قرآن، احادیث و فقه اسالمی بیان و تدوین 
افزود: »ما خواهان یک نظام  شده است«، می باشند. وی 
اسالمی هستیم که در آن تمامیت ارضی ما تأمین شود 
و  آن ها  ایدئولوژی های  و  نیروهای خارجی  از  ما  و کشور 
همچنین هرگونه اثری از سیستم های حقوقی غرب پاک 
شود. ما خواهان نظامی اسالمی هستیم که از ارزش های 
دینی، منافع ملی، فرهنگ و سنت های ما محافظت کند، 
جنرال های  رهبرش  آن  در  که  نمی خواهیم  نظامی  ما 
 ... با دسته های گل خوش آمد بگوید  امریکایی را  متجاوز 

تمام  شده و به کمال  رسیده  ی عموم جامعه بیرون بروی. 
سطح  نازل  ترین  که  ببین  باشی،  رهبر  می  خواهی  اگر 
باورهای دینی )از منظر خردپذیری، استحکام منطقی و 
سودمندی روانی( در جامعه کدام است و با همان سطح 

هم  سطح شو. چاره  ی دیگری نداری. 
اگر به سخنرانی احمد مسعود )پسر احمدشاه مسعود( 
ماجرا  باشید، همین  داده  امسال گوش  ثور  در هشتم 
البته آدمی مومن و متعهد  را می  بینید. احمد مسعود 
به ایدئولوژی جهاد است. ولی حتا اگر چنان هم نبود، 
نمی  توانست در کسوت دیگری در میان مردم برود. او 
بر نقش علمای دینی در سرنوشت کشور تأکید کرد، از 
انزوای مجاهدین ناراضی بود و به تکرار گفت که خواهان 
تطبیق شریعت اسالمی و برقرار کردن یک نظام اسالمی 
است. او گفت که »راه انقالب اسالمی« در مسیر حق 
و  سابق  شوروی  فروپاشی  که  کرد  تأکید  است.  بوده 
نباید به عوامل دیگر نسبت  برلین را  فروریختن دیوار 
داد، چرا که آن فروپاشی و آن فروریزی نتیجه  ی جهاد و 
مقاومت برحق مردم افغانستان علیه شوروی سابق بود. 
با  )همراه  عامیانه  و  ساده  سازی  شده  روایت  های  این 
یافتن  محوریت  و  اسالمی  شریعت  تطبیق  بر  تأکید 
علمای دینی( همان چیزهایی هستند که به اکثر مردم 
افغانستان احساس مثبت می  دهند. و رهبر افغانستانی 
نیاز دارد.  به خود  این احساس مثبت مردم نسبت  به 
به همین خاطر، مهم  ترین سوالی که از مردم دارد این 
شوید.  تا شما خوش  بگویم  چه  من  بگویید  که  است 
کسانی که پیشاپیش با مردم و عقایدشان همنوا هستند، 
کارشان آسان است. اما آنانی که در خلوت فردی خود 
منتقد عقاید دینی و مناسک مذهبی   جامعه هستند و 
در پشت میز خطابه هیچ چاره  ای جز همنوایی با مردم 
در  اما  نتیجه  پیدا می  کنند.  ندارند، وضعیت مضحکی 
باورهای دینی و  هر دو حالت یکی است: مهم نیست 
از مسایل جهان  افراد جامعه  برداشت  های دیگر مردم 
بر  که  دارید  وظیفه  رهبر-  مقام  -در  شما  چیستند؛ 
باورها و برداشت  ها صحه بگذارید و به عنوان رهبر  آن 
اجتماعی از پِی میلیون  ها آدمی حرکت کنید که نیاز به 

رهبری شان دارید.

از میان مردم برخاستن و با مردم بودن معنای دیگری 
دارد؟ 

تصور اکثر افراد جامعه  ی ما از »رهبری خوب« در واقع 
همان »پیروی کامل« رهبر از باورها و احساسات مردم 
است. رهبران زیرک این را یا از ابتدا می  دانند یا بعدا از 
تجربه می  آموزند. حتما به یاد دارید که داکتر نجیب اهلل 
–رییس جمهور کمونیست افغانستان- در سال  های اخیر 
حکومت خود کاله سفید بر سر می گذاشت و به مسجد 
دریافته  می  گفت.  سخن  راستین  اسالم  از  و  می  رفت 
بود که در افغانستان با هر چیز بتوان جنگید، با عقاید 
اسالمی رخنه  ناپذیر ملت مومن درافتادن حاصلی ندارد. 
بیانی دیگر، در این کشور چه کمونیست خداناباور  به 
و چه  باشی  معلم   و چه  مومن  مسلمان  و چه  باشی 
رییس جمهور و چه فرمانده لشکر و چه تعمیرگر موتر، به 
هر حال مسلمانی و سر مویی حق نداری از نظام باورهای 

سخیداد هاتف

افغانستان  در  ما  تکان  دهنده  ی  تجربه  های  میان  در 
باشد  هرچه  که  می  شناسید  را  کسی  است:  این  یکی 
اهل شریعت نیست و روزش با دعا و صلوات نمی  گذرد. 
فراتر از این، می  دانید که او حتا منتقد عقاید و پاره  ای از 
مناسک دینی مردم است و پیوسته می  گوید که مردم 
باید آن عقاید و آن مناسک را فروبگذارند. بعد، چرخ 
دایره  های  از  یکی  در  آدم  همین  و  می  چرخد  روزگار 
می  گیرد.  قرار  »رهبری«  موقعیت  در  اجتماعی  حیات 
او حاال دیگر تنها یک فرد برای خود  این معنا که  به 
از  بزرگ تری  گروه  است  قرار  و  نیست  خانواده  اش  و 
آدم  های جامعه را رهبری کند. آن وقت همان تجربه  ی 
تکان  دهنده رخ می  دهد: می  بینید که همین فرد پشت 
میز خطابه ایستاده و سخن   می  راند و سراسر گفتارش 
تأیید و تحکیم همان عقاید و   و  ارجاعات دینی  از  پر 
مناسک دینی است که تا چند روز پیش مورد انتقاد او 
بودند. هر بار که او از دین »رهایی  بخش« اسالم حرف 
می  زند، حدقه  ی چشمان شما بزرگ می  شود؛ هر بار که 
ارواح شهدای صدر  برای شادی  می  خواهد  مردم  از  او 
اسالم صلوات بفرستند، شما با خود می  گویید: »جدی؟ 

باورنکردنی است. این را چه شده؟«
پاسخ آن »این را چه شده؟« این است:

در افغانستان کنونی، کسی که بخواهد در هر درجه  ای 
چاره  ای  هیچ  کند،  بازی  نقش  اجتماعی  رهبری  از 
ندارد جز این که دایما با نازل  ترین سطح عقاید دینی 
منفعالنه  نمی  تواند  همراهی  این  کند.  همراهی  مردم 
و  بنشینید  خاموش  فقط  نمی  توانید  شما  یعنی  باشد. 
باید  با سکوت اعالم کنید. همراهی  تان  همراهی  تان را 
عقاید  با  مواضع همسو  باید  یعنی حتما  باشد؛  فعاالنه 
دینی مردم  تان را پیوسته اعالم کنید و »فعاالنه« نشان 
بدهید که با باورهای دینی افراد جامعه     تان کامال همنوا 
هستید. تصور کنید که در موقعیت رهبری اجتماعی 
هستید )درجه و گستره  ی این رهبری فرق نمی  کند( 
و دو روز بعد در همان حوالی اقامت شما نماز جمعه  ی 
بزرگی برگزار می  شود. جرأت دارید در آن نماز جمعه 
شرکت نکنید. یا تصور کنید که مراسمی برگزار شود 

بگویید من چه بگویم

در بزرگداشت یکی از شهدای صدر اسالم و از شما که 
مثال والی یا ولسوال هستید بخواهند که در آن مراسم 
درباره  ی آن شهید بزرگوار )و کال در باره  ی فضایل جهاد 

و شهادت( سخن بگویید. جرئت دارید بگویید نه. 
محاسبه  ی این معادله خیلی آسان است. مردم به رهبر 
یا کسی که خواهان موقعیت رهبری است می گویند که 
رهبر مایی و تاج سر مایی اگر همنوا با باور مایی. اگر تو 
باورهای ما را نداری یا با عقاید و برداشت  های دینی ما 
همنوا نیستی، ما هزار نفر، بیست  هزار نفر، یک میلیون 
نفر، ده میلیون نفر، پانزده میلیون نفر.. نیز با تو نیستیم. 

برو بساطت را در جای دیگری پهن کن. 
معادله  این  عیب  بپرسد:  کسی  است  ممکن  حال، 
رهبر  جامعه  ای  در  که  کس  هر  آیا  نه  مگر  چیست؟ 
و  باورها  حافظ  و  خواست  ها  حامی  باید  می شود، 
منعکس  کننده  ی احساسات مردم آن جامعه باشد؟ آیا 
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بررسی یافته های یک گزارش درباره ی نگرانی های زنان از روند صلح

اتریخ نباید تکرار شود

اکثر شرکت کنندگان در این 
گفت وگوها از جمله زنان، 
طالبان را به عنوان یکی از 

واقعیت های جامعه افغانستان 
دانسته اند و مایل به صلح 

با آنان هستند. نگرانی 
اشتراک کنندگان در این 

گفت وگوها این بوده است که 
طالبان درک نمی کنند که جامعه 

افغانستان تغییر کرده است.

گفت وگوها اشتراک کنندگان بر خالهای زیادی 
میان دولت و مردم افغانستان تأکید کردند که 
عدم موجودیت یک قرارداد اجتماعی مقاوم را 
آشکار می سازد. دالیل اشتراک کنندگان شامل 
فساد گسترده در نهادهای دولتی، ارائه خدمات 
ضعیف به مردم و رهبران متمرکز بر خود که 
برای  رسانه ها  و  مدنی  جامعه  تالش  به  رغم 
پاسخگویی به مردم بدون اجازه عمل می کنند. 

بیاعتمادیوچندپارچگیجامعه
رهبران  نقش  گفت وگوها  در  شرکت کنندگان 
سیاسی در تجزیه جامعه ی افغانستان، افزایش 
و  غیرمسئوالنه  را  بی اعتمادی  و  اختالفات 
منفی می دانند. این عدم اتحاد در بین رهبران 
سیاسی افغانستان یک برتری در روند صلح را 
برای طالبان فراهم کرده است. شرکت کنندگان 
طالبان  که  می کنند  استدالل  گفت وگوها  در 
قدرتمند نیستند. اما طرف جمهوریت پراکنده 
با تمرکز بر  و ضعیف است. رهبران خودمحور 
درگیر کردن  و  داخلی  قدرت طلب  جنگ های 
مردم، فرصت ایجاد جبهه ی متحد در همکاری 
با گرو ه های زنان، جامعه  مدنی، رسانه ها، علما، 
جوانان و دیگران را برای صحبت از موضع  قوی 
با حمایت قوی مردم از دست داده اند. اختالف 
طی  در  افغانستان  سیاسی  رهبران  میان  نظر 
مشهود  به وضوح  ریاست جمهوری  انتخابات  دو 
گردید که نامزدها، کمپین های خود را براساس 
سمت گرا  و  قوم گرایانه  شخصی،  اولویت های 
این  در  اشتراک کنندگان  از  بسیاری  ساختند. 
گفت وگو نگران اختالف و تفرقه میان رهبران 
سیاسی بودند که ممکن است در میان عام مردم 
و  ملی  برای وحدت  بزرگی  مانع  و  کند  رخنه 

صلح ملی ایجاد کند. 

ناتوانیوعدمتمایلطالبانبرایتوافقدر
مذاکرات

اکثر شرکت کنندگان در این گفت وگوها از جمله 
واقعیت های  از  یکی  به عنوان  را  طالبان  زنان، 
با  افغانستان دانسته اند و مایل به صلح  جامعه 
این  در  اشتراک کنندگان  نگرانی  هستند.  آنان 
درک  طالبان  که  است  بوده  این  گفت وگوها 
کرده  تغییر  افغانستان  جامعه  که  نمی کنند 
است. خواست های پی درپی آنان برای بازگشت 
توقف  به  موافقت  عدم  و  گذشته  حکومت  به 
خشونت ها نشان می دهد که آن ها تمایل به صلح 
ندارند. نگرانی شرکت کنندگان در این گفت وگوها 
این بود که رهبران سیاسی و بازیگران بین المللی 
به جای واردکردن فشار بر طالبان، فرش سرخ را 
برای آنان هموار می کنند و طالبان معتقدند که 
آن ها در جنگ پیروز خواهند شد و می توانند 
موضوع  این  که  کنند  مذاکره  قدرت  موضع  از 
برای جامعه افغانستان خطرناک است و می تواند 

جنگ را طوالنی تر کند.

ناامنشدنوالیات
شرکت کنندگان در این گفت وگو مدعی اند که با 
آغاز گفت وگوهای صلح وضعیت امنیت والیات 
در  نظامی شدن  و  افراط گرایی  و  شده  وخیم 
والیات شدت یافته است. اعضای جامعه نگران 
ازدیاد گروه های مسلح در دو طرف درگیری و 
بر  اشتراک کنندگان  هستند.  محلی  قومندانان 
به  فرایند صلح سازی در جامعه  باورند که  این 
توافق  از  پس  که  است  الزم  و  دارد  نیاز  زمان 

صلح، این روند ادامه یابد.

که از حقوق بشری هر فرد از جمله زنان حمایت 
می کند. این معاهدات توسط کشورهای اسالمی 
آنان  از  بسیاری  و  است  شده  امضا  نیز  دیگر 
تضادی بین حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان 

و دین اسالم ندارند. 
که  می کنند  پیشنهاد  گزارش  نویسندگان 
آگاهی دهی و آموزش درباره ی حقوق زنان که 
دین اسالم نیز به آن تأکید دارد، افزایش داده 
شود. در مذاکرات صلح با طالبان با استفاده از 
که  گردد  دفاع  زنان  حقوق  از  اسالمی  اصول 
ظرفیت های  از  می توان  امر  این  تحقق  برای 
تیم  در  دینی  برجسته ی  شخصیت های 
فقه  به  مسلط  که  زنانی  به ویژه  مذاکره کننده 

اسالمی هستند، استفاده کرد. 

گیرافتادنبیشازحددرساختارنظام
انجام شده  گفت وگوهای  در  شرکت کنندگان 
از حد  بیش  بحث های صلح  که  باورند  این  بر 
حکومت داری  نظام   در  اسالم  نقش  درباره ی 
متمرکز هستند. افغانستان یک جامعه مذهبی 
خود  جان  حاضرند  مردم  است.  محافظه کار  و 
را به نام دین فدا کنند. قانون اساسی افغانستان 
نیز بر این موضوع تأکید می کند و آن را یک 
اصل دانسته و تأکید آن نیز این است که هیچ 

رسانه ها و جامعه ی مدنی فعال« و » انتخابات و 
باور مردم به مشارکت در آن« است. 

هدفعمدهیاینگفتوگوها
الف( نشان دادن توانایی رهبری و بسیج زنان و 
همچنان دفاع از حقوق و منافع آن ها در مورد 

صلح
دیگر  و  زن  فعاالن  بین  هماهنگی  تقویت  ب( 
گروه های تأثیرگذار اجتماعی در والیات به منظور 
و  فراگیر  جامعه ی  پیشرفت  برای  اتحاد  ایجاد 
از جمله  بشر  از حقوق  آن  در  پایدار که  صلح 
حقوق زنان محافظت صورت بگیرد و اختالفات 

به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود.
ج( بحث درباره ی ریشه های اختالفات و منازعات 
در افغانستان و پیشنهادات در مورد روند صلح 
که بتواند منافع ملی افغانستان را حفظ کند و 
همچنان نقش بازیگران غیردولتی که می توانند 

در حمایت از روند صلح نقش داشته باشند.
ده  در  زنان  توسط  که  محلی  گفت وگوهای 
است،  شده  انجام  صلح  محوریت  با  والیت 
جمع آوری  را  متنوعی  و  ارزشمند  بحث های 
کرده است. برخی از مهم ترین موضوعاتی که در 
این گفت وگوها به آن اشاره شده است به شرح 

زیر است:

تضادسنتهاوارزشهایفرهنگیبادین
اسالمدربارهیحقوقزنان

که  بودند  معتقد  گزارش  در  شرکت کنندگان 
بسیاری از بحث های عمومی پیرامون زنان دارای 
دو واقعیت اساسی است که همواره نادیده گرفته 
شده است. اول، دین اسالم و قرآن حقوق اساسی 
انسان را به زنان اعطا کرده است که هیچ کس 
نمی تواند آن را نادیده بگیرد و یا نقض کند. این 
حقوق شامل حق تعلیم، تحصیل، کار، میراث و 
ازدواج است که ریشه ی فرهنگی دارد نه دینی. 
به دلیل عدم آگاهی این دو موضوع با هم خلط 
می شود. دوم، دولت افغانستان مطابق با عقاید 
اسالمی، معاهدات بین المللی را امضا کرده است 

حسین علی کریمی

یک  در  دموکراسی  و  صلح  برای  برابری  نهاد 
گفت وگوهای  نظرهای  خالصه ی  تازه،  گزارش 
مذهبی،  رهبران  از  تن  هزار  با  را  زنان  والیتی 
متنفذین قومی و جوانان در 1۰ والیت )پروان، 
پکتیا، ننگرهار، قندهار، بامیان، دایکندی، هرات، 
بلخ، فاریاب و بدخشان( منتشر کرده است. این 
گفت وگوها از تاریخ ۲8 مارچ تا 1۲ اپریل ۲۰۲1 
میان گروه های مختلف اجتماعی صورت گرفته 
است. محور اصلی این گفت وگوها، صلح، نقش و 
مشارکت زنان در فرایند صلح سازی، نوع نظام، 
بحران اعتماد و عدم یک پارچگی میان نخبگان 
سیاسی، نگرانی های گروه های مختلف اجتماعی 
درباره ی روند صلح و به خصوص زنان بوده است.  
در این گزارش آمده است که زنان در دهه های 
گذشته با وجود این که با کمبود منابع مالی و 
نقش  هم  باز  بوده اند،  روبه رو  گسترده  سیاسی 
در  میانجی  و  صلح  معماران  به عنوان  فعالی 
از خود نشان داده اند. در سطح ملی و  والیات 
محلی زنان نه تنها از حقوق خود بلکه از حقوق 
گروه های  و  اقلیت ها  به ویژه  شهروندان  سایر 
گروه های  آن ها  کرده اند.  دفاع  نیز  محروم 
پرجوش ، فعال  و سازگاری را از فعاالن مدنی در 

مرکز و والیات تشکیل می دهند. 
برای  مداوم  به طور  زنان  اخیر  سال های  در 
صلح در افغانستان صدای خود را بلند کرده اند. 
و  بسیج  جهت  آن ها  حرکت های  و  فعالیت ها 
به صورت  دیگران  و  خودشان  صدای  شنواندن 
زنان  آنچه  است.  داشته  دوام  خستگی ناپذیری 
از سایر گروه های اجتماعی متمایز می کند،  را 
پابندی به اصول، خواسته ها و پیشنهادات آنان 
بشردوستانه،  آتش بس  خواستار  آن ها  است. 
کاهش خشونت و جلوگیری از مالمت یکدیگر 
آن ها  می باشند.  جنگ  درگیر  طرفین  توسط 
خواستار شفافیت در گفت وگوهای صلح، تقویت 
و  والیات  بین  نزدیک  ارتباط  و  ملی  وحدت 
مرکز و سرمایه گذاری باالی ظرفیت های محلی 
هستند. همچنان برای صلح پایدار زنان خواستار 
تطبیق برنامه خلع سالح و مشارکت حداقل 3۰ 
درصد زنان در همه بخش ها و سطوح روند صلح 

به شمول سطح رهبری می باشند. 
نویسندگان گزارش بر این باورند که زنان از روند 
صلح حمایت می کنند اما در خصوص کشیدن 
خط و یا معامله بر دستآوردها و حقوق اساسی 
بشر از جمله حقوق زنان خیلی حساس هستند. 
زنان در بسیاری از موارد تنها کسانی اند که در 
مورد عدالت انتقالی، حکومت  داری خوب و صلح 
وقتی  این  وجود  با  می کنند.  صحبت  فراگیر 
صورت  بلند  سطح  در  رسمی  گفت وگوهای 
یا  و  می شوند  رانده  حاشیه  به  زنان  می پذیرد، 

کمتر به آن ها سهم داده می شود. 
در  زنان  نقش  بر  گفت وگوها  سلسله  این  در 
شده  تأکید  پایدار،  و  فراگیر  صلح  تسهیل 
زنان  اجتماعی  قابلیت  های  به   آن ها  است. 
می کنند.  تأکید  جامعه  صلح سازی  فرایند  در 
نویسندگان گزارش بر این باورند که افغانستان 
دهه  سه  از  متفاوت  بسیار  جامعه ای  امروز، 
میزان  است.  جوان  کشور  جمعیت  است.  قبل 
تحصیل کردگان و آگاهی در بخش های مختلف 
دستآوردهای  است.  یافته  افزایش  آنان  میان 
بی شماری برای افغان ها در طول دو دهه گذشته 
رقم خورده است که آن ها نیاز به پاسبانی دارند. 
گزارش  که  دستآوردهایی  مهم ترین  جمله  از 
به آن اشاره می کند. »قانون اساسی«، »آزادی 

قانونی با دین اسالم در تضاد نباشد. همچنین 
نظام  از  حکمی  اسالم  دین  جای  هیچ  در 
ندارد.  وجود  امارت  مانند  حکومت داری  خاص 
نظام  اتخاذ  حق  کشوری  هر  به  اسالم  دین 
حکومت داری را می دهد که با شرایط اجتماعی و 
سیاسی آن سازگار باشد. به شرط آن که از اصول 
اسالمی پیروی نماید. نویسندگان برای حل این 
مشکل پیشنهاد می کنند که درباره ی نظام های 
موفق حکومت داری در میان کشورهای اسالمی، 

آگاهی دهی شود. 

کمرنگبودنصداهایغیرسیاسیدرروند
صلح

تیم های  درباره ی  اشتراک کنندگان  نظر 
نهاد  دو  اگرچه  که  است  چنین  مذاکره کننده 
سیاسی  احزاب  تمام  از    )HCNR, ANT(
اما  می کنند  نمایندگی  افغانستان  در  عمده 
دیدگاه آن ها شامل جامعه  مدنی، علمای دین، 
جوانان و زنان برخوردار نمی باشد. عالوه بر این با 
توجه به سابقه طوالنی جنگ در افغانستان نقش 
زندگی  مهاجرت  در  که  مردم  زیاد  تعداد  یک 
و  جامعه  صلح سازی  فرایند  در  نیز  کرده اند 
گفت وگوهای مهم است. آن ها پیشنهاد می کنند 
که تیم های مذاکره کننده باید شامل نمایندگان 
مدنی،  جامعه  جمله  از  جامعه  مختلف  اقشار 
قومی  متنفذین  و  دین  علمای  زنان،  جوانان، 

باشند. 

مشروعیتوعدماعتماد
دولت افغانستان همیشه ادعایش این بوده است 
که برای گفت وگوهای صلح یک تیم متنوع و 
تیم  این  اما  است،  کرده  انتخاب  را  همه جانبه 
هنوز اعتماد مردم را ندارند. برای این که همه این 
ادعاها بر عملکرد تبدیل شوند باید قراردادهای 
اجتماعی بین رهبران و شهروندان صورت گیرد 
باید  این توافق  باشند.  که بسیار قوی و مقاوم 
نحوی  مشترک،  زندگی  چگونگی  مورد  در 
اعمال قدرت و نحوه توزیع منابع باشند. در این 

ی
س

کرا
مو

 د
 و

ح
صل

ی 
برا

ی 
بر

برا
د 

ها
ن


