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ابرقدرت  از ماه ها مذاکره میان بزرگ ترین  پس 
سرانجام  طالبان  بنیادگرای  گروه  و  جهان 
فبروری(،   ۲۹(  ،۱۳۹۸ حوت   ۱۰ شنبه،  روز 
آوردن  »موافقت نامه  عنوان  با  توافق نامه ای 
شد.  امضا  طرفین  میان  افغانستان«  به  صلح 
موافقت نامه مذکور دارای چهار بخش اصلی به 

شرح ذیل بود:
بـرای  عملـی  روش هـای  و  تضمین هـا   .۱
از  افغانسـتان  از خـاک  اسـتفاده  از  جلوگیـری 
سـوی هیچ گـروه یا فـردی علیه امنیـت امریکا 

متحدانـش؛ و 
یک  و  عملی  میکانیسم های  و  تضمین ها   .۲
قوای  تمام  خروج  برای  زمان بندی شده  برنامه 

خارجی از افغانستان؛
با  شدند  عملی  تضمین ها  این  که  زمانی   .۳
حضورداشت برخی شاهدان بین المللی، طالبان 
با  را  بین االفغانی  گفت وگوهای  تا  مکلفند 

جمهوری اسالمی افغانستان آغاز کنند؛
۴. و در نهایت قطع جنگ و آتش بس در اجندای 

گفت وگوهای بین االفغانی قرار گیرد...
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با کلید خوردن پایان 
»اشغال«، تلفات ملکی 
در افغانستان رکورد زد
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کمیسیون حقوق بشر: 
سازمان ملل برای بررسی 
جنایات ضدبشری در 
افغانستان هیأت بفرستد

ارتش پاکستان و نگاه عمق 
استراتژیک به افغانستان

گرگ را گرگ بخوانیم

چهار خبرنگار محلی 
در قندهار توسط امنیت 

ملی بازداشت شدند

ممنوعیت صدور مجوزهای 
تدریس خصوصی در چین 
برای »ترغیب فرزندآوری«

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان یک بار دیگر از سازمان ملل متحد 
خواسته است که به منظور بررسی و...
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نقش بازیگران خارجی در روند صلح؛ 
مشوق های اتحادیه اروپا )۱(

مشوق ها و مشروطیت های ادغام در روابط قراردادی خود 
با کشورهای ثالث استفاده کند. مشوق های ادغام، ویژه ی 
این  است.  ادغام  پروژه  یک  خود  که  است  اروپا  اتحادیه 
پروژه ها به روشنی مربوط به روند الحاق هستند که شامل 

انگیزه ی عضویت برای بسیج در...

اتحادیه اروپا با تصور تالش برای صلح سازی، حل منازعات 
اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  را  مرزهای خود  از  در خارج 
است.  کرده  معرفی  خود  خارجی  سیاست  اولویت های 
مناطق  در  منازعات  حل  از  صحبت  هنگامی که  به ویژه 
از  می تواند  اتحادیه  این  می شود،  اروپا  اتحادیه  با  هم مرز 
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امریکا باید از مقاومت مردمی 
علیه طالبان حمایت کند

را  افغانستان  ایاالت متحده  و خروج  پیروزی های طالبان 
جمله  از  کشور  این  ساله   ۲۰ دستاوردهای  و  کرده  گیج 
حقوق زنان، آزادی مطبوعات و ارزش های دموکراتیک را 
در معرض خطر قرار داده است. با این حال در سفر اخیرم 

به افغانستان و در جلساتی که با...

تروریسم و مواد مخدر؛ 
رویکرد طالبان چیست؟

گنگره ی  در  چارلس  رابرت  وقتی   ۲۰۰۴ سال  در 
ایاالت متحده امریکا بیانیه رسمی را می خواند گفت 
مواد  و  تروریسم  میان  هم افزایی  و  عمیق  رابطه  که 
مخدر وجود دارد. در واقع زرِع مواد مخدر، شبکه های 
منابع  عمده ترین  از  آن  پاالیش  و  قاچاق  بزرگ 
می باشد.  تروریستی  گروه های  جنگی  اقتصاد  مالی 
عموما  مخدر  مواد  کشت  جغرافیایی  همین  برای 
ریشه های  آن  در  تروریسم  که  است  کشورهای  در 
عمیق داشته و مستعد زایش خشونت و افراط گرایی 

می باشند.
افغانستان، جنوب  منطقه »هالل طالیی« که شامل 
از  می شود  ایران  شرقی  جنوب  و  پاکستان  غربی 
و  پاالیش  بسته بندی،  کشت،  جغرافیایی  عمده ترین 
قاچاق مواد مخدر است که سهم اساسی در چرخش 
گیرافتادن  از  پیش  دارند.  امنیت سوز  پدیده ی  این 

افغانستان به یک چرخه...

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( گزارش نیمه ی اول این سازمان در مورد تلفات غیرنظامیان در 
افغانستان را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که تلفات غیرنظامیان در جریان شش ماه نخست سال جاری میالدی 

به باالترین سطح خود رسیده و در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته ی میالدی، 47 درصد افزایش یافته است.

افزایش 47 درصدی تلفات غیرنظامیان در شش ماه گذشته؛ 
می و جون مرگ بارترین ماه ها بوده است

صفحه 5

فرمانده سنتکام در دیدار با محمدی: 
حمالت هوایی نیروهای 
امریکایی ادامه می یابد
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بود که یک هیأت حقیقت یاب بین المللی 
تعیین  متحد  ملل  سازمان  سوی  از 
جمله  از  غیرنظامیان  علیه  جنایات  و 
قتل های هدفمند، حمالت بر اقلیت های 
را  آموزشی  نهادهای  و  مذهبی  و  قومی 

تحقیق کند.
حکومت  از  زمان  آن  در  کمیسیون  این 
این  از  که  بود  خواسته  نیز  افغانستان 
تشکیل  زمینه ی  در  و  حمایت  خواست 

این هیأت و تحقیق آن همکاری کند.

کمیسیون حقوق برش: 

سازمان ملل برای برریس جنایات ضدبرشی در افغانستان هیأت بفرستد
تحقیق  و  بررسی  خواستار  سیدالشهدا، 
محققان  از  مستقل  و  متخصص  تیم 
و  حمله  این  مورد  در  ملل  سازمان 
بین الملل  حقوق  نقض  از  دیگر  موارد 
هدفمند  قتل های  به ویژه  بشردوستانه، 
بر  حمله  رسانه ای،  و  مدنی  فعاالن 
مکان های آموزشی و اقلیت های قومی و 

مذهبی شده است.
این درحالی است که کمیسیون حقوق 
گفته  نیز  سرطان  ششم  تاریخ  در  بشر 

به  حقیقت یاب  هیأت  ارسال  برای  ملل 
افغانستان استقبال کرده است.

هیأت  این  اعزام  بشر  حقوق  کمیسیون 
در  و  دانسته  ضروری  افغانستان  به  را 
جامع بودن  و  همه جانبه  بر  حال  عین 
دستور کار این هیأت برای رسیدگی به 
اتهامات مطرح در مورد تخطی ها از سوی 

طرف های درگیر، تأکید کرده است.
بشر  حقوق  کمیسیون  اعالمیه ی  در 
مکتب  بر  حمله  از  پس  که  است  آمده 

مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
از  دیگر  بار  یک  افغانستان  بشر  حقوق 
که  است  خواسته  متحد  ملل  سازمان 
به منظور بررسی و پی گیری تخطی ها و 
جنایات ضدبشری در کشور، یک هیأت 

حقیقت یاب به افغانستان بفرستد.
اسد(  این کمیسیون دیروز )دوشنبه، ۴ 
وزارت  درخواست  از  اعالمیه ای،  در 
نشست  برگزاری  برای  خارجه  امور 
فوق العاده ی شورای حقوق بشر سازمان 

طالبان را در بخش های مختلف قندهار 
و هلمند در جنوب افغانستان هدف قرار 

داده بودند.
نشست  یک  در  پنتاگون  سخن گوی 
خبری گفته بود که این حمالت هوایی 
در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی 

افغانستان انجام شده است. 
نیروهای  هوایی  حمالت  طالبان  گروه 
توافق نامه ی  از  سرپیچی  را  امریکایی 
آن  عواقب  به  نسبت  و  دانسته  دوحه 

هشدار داده بود.

فرمانده سنتکام در دیدار با دمحمی: 
یکایی ادامه می یابد حمالت هوایی نریوهای امر

ادامه ی  که  است  کرده  تأکید  محمدی 
با افغانستان در امر  همکاری های امریکا 
مهم  و  موثر  بسیار  تروریسم  با  مبارزه 

است.
این درحالی است که فرمانده سنتکام دو 
خبرنگاران  با  صحبت  در  نیز  پیش  روز 
حمالت  به  طالبان  اگر  که  بود  گفته 
ندهند، هدف حمالت  پایان  نظامی شان 
خواهند  قرار  امریکایی  نیروهای  هوایی 

گرفت.
نیروهای امریکایی چند روز پیش مواضع 

حمایت از نیروهای هوایی افغانستان خبر 
داده است.

که  است  نوشته  همچنین  امان  آقای 
و  کمک  ادامه ی  از  سنتکام  فرمانده 
همکاری های کشورش به نیروهای دفاعی 
نیروهای  به ویژه  افغانستان،  امنیتی  و 

هوایی این کشور اطمینان داده است.
دفاع  وزارت  سرپرست  امان،  به گفته ی 
ایاالت  همکاری  و  کمک  از  کشور  ملی 
دفاعی  نیروهای  به  امریکا  متحده ی 
آقای  است.  کرده  قدردانی  امنیتی  و 

اعالم  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
بسم اهلل  سترجنرال  که  است  کرده 
محمدی، سرپرست این وزارت با جنرال 
ستاد  فرمانده  مک کنزی،  کنت  فرانک 
در  )سنتکام(  امریکا  مرکزی  فرماندهی 

کابل دیدار کرده است. 
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع 
صفحه ی  در  اسد(   ۴ )دوشنبه،  دیروز 
است  نوشته  خود  فیسبوک  رسمی 
ادامه ی  از  دیدار  این  در  مک کنزی  که 
در  امریکایی  نیروهای  هوایی  حمالت 

در شفاخانه های ویژه ی کرونا مواجه بود. 
است،  رفع شده  تا حدودی  این کمبود 
باقی  چالش  یک  به عنوان  هم  هنوز  اما 

است.
نشان  عامه  صحت  وزارت  آمارهای 
می دهد که در روزهای اخیر میزان ابتال 
ویروس  این  از  ناشی  مرگ  و  کرونا  به 
این  در  مسئوالن  است.  یافته  کاهش 
وزارت تأکید می کنند که کاهش در آمار 
کرونا  سوم  موج  پایان  معنای  به  روزانه 

نیست.

کسیجن را به افغانستان کمک کرد سازمان جهاین صحت 500 پایه دستگاه تولید آ
ســالمی،  وژمــه  حــال،  همیــن  در 
معیــن مالــی و اداری وزارت صحــت 
کمــک  از  قدردانــی  ضمــن  عامــه 
جهانــی  ســازمان  همکاری هــای  و 
ــرده  ــده ک ــتان، وع ــا افغانس ــت ب صح
ــور  ــتگاه ها را به ط ــن دس ــه ای ــت ک اس
عادالنــه بــه مراکــز صحــی کــه بــه آن 
ــرد.  ــد ک ــع خواهن ــد، توزی ــاز دارن نی
در  افغانستان  که  است  درحالی  این 
کمبود  با  عمال  کرونا  سوم  موج  ابتدای 
آکسیجن برای درمان مریضان کرونایی 

عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
هر یک از این دستگاه ها ظرفیت تولید 
دقیقه  یک  در  را  آکسیجن  لیتر  هشت 

دارا است.
است  کرده  امیدواری  ابراز  پنگ  لیودا 
که این مساعدت بتواند افغانستان را در 
راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا 

کمک کند.
سازمان  همکاری های  ادامه ی  بر  او 
جهانی صحت با بخش صحت افغانستان 

تأکید کرده است. 

عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
افغانستان اعالم کرده است که سازمان 
تولید  پایه دستگاه  جهانی صحت 5۰۰ 
کرده  کمک  کشور  این  به  را  آکسیجن 

است.
)دوشنبه،  دیروز  دستگاه  مقدار  این 
مسئول  پنگ،  لیودا  سوی  از  اسد(   ۴
جهانی  سازمان  نمایندگی  عمومی 
صحت رسما به وژمه سالمی، معین مالی 
و اداری به وزارت صحت عامه در کابل 

تسلیم داده شده است.

تصامیم  براساس  تا  مکلفند  درگیر  طرف های 
نشست بین االفغانی روی تاریخ و چگونگی این 

آتش بس بحث و تاریخ آن را مشخص کنند.
در زمان امضای این توافق نامه، بسیاری از آن 
به عنوان یک »سند تاریخی« یاد کردند. گروه 
را  توافق نامه  این  محتوای  طالبان  بنیادگرای 
یک دست آورد مهم و یک پیروزی بزرگ برای 
خود قلمداد می کرد و در شروع مذاکرات صلح 
مذاکرات  مبنای  را  آن  تا  داشت  اصرار  دوحه، 
ماجرا،  دیگر  طرف  در  دهد.  قرار  بین االفغانی 
امریکایی ها بودند که می توانستند با اتکا به این 
توافق نامه به دو دهه حضور خود در افغانستان 
پایان دهند و مطمئن باشند که دیگر از خاک 
افغانستان هیچ فرد یا گروهی علیه امنیت امریکا 
و متحدانش اقدامی نمی کند. دولت افغانستان 
چندانی  رضایت  توافق نامه  امضای  از  اینکه  با 
نداشت اما به دلیل اینکه خود را در یک تنگنا 
احساس می کرد و به عبارتی چاره ای نداشت، 
آن را پذیرفت. در همین راستا برای نشان دادن 
ُحسن نیت خود، بیش از پنج هزار زندانی طالبان 
را از زندن های کشور آزاد کرد و خود را برای 

گفت وگوهای صلح آماده کرد.  
و طالبان دقت  امریکا  توافق نامه  عنوان  به   اگر 
به  صلح  آوردن  »موافقت نامه  آن  نام  کنیم، 
یک   با گذشت  که  فرایندی  است.  افغانستان« 
سال و چند ماه هنوز محقق نشده است. بلکه 
شدت درگیری ها، خشونت ها و میل به مهاجرت 
افغانستان  در  قابل توجهی  به صورت  آوارگی  و 
افزایش یافته است. نکته بعدی که در توافق نامه 
بخش  محتوای  در  است  اهمیت  حایز  مذکور، 
چهارم است که طرف های درگیر در منازعه را 
نشست  تصامیم  براساس  تا  می ساخت  متعهد 
بین االفغانی روی تاریخ و چگونگی یک آتش بس 
سطح  همچنان  و  کنند  توافق  سرتاسری 
خشونت ها کاهش یابد. نیاز به توضیح نیست که 
هیچ کدام از مواردی که اشاره شد عملی نشد. 
یعنی نه صلح به افغانستان آمد و نه آتش بس 
اتفاق  عمل  در  که  آنچه  اما  گرفت.  صورت 
افتاد و مردم افغانستان آن را با پوست و خون 
لمس کردند خشونت، وحشت عمومی، ترس، 
بی پناهی و نگرانی از آینده ای نامعلوم بود. امریکا 
واسطه  به  و  جهانی  جامعه   ضمنی  حمایت  با 
محتوای توافق نامه اش با طالبان این گروه سلفی 
و عقل ستیز را مشروعیت بخشید، تطهیر کرد و 

ماشین کشتار آنان را فعال تر ساخت. 
گروه بنیادگرای طالبان همیشه مدعی بوده که 
زمانی  تا  لذا  است.  اشغال  در  افغانستان  خاک 
در  همچنان  آن ها  نیابد،  پایان  اشغال  این  که 
به  توجه  با  می کنند.  جهاد  اشغال گران  برابر 
نیروهای  و کلید خوردن خروج  توافق نامه  مفاد 
این  که  می رفت  انتظار  افغانستان  از  خارجی 
گروه عقل ستیز، دیگر دلیلی برای کشتار، ترور و 
خلق وحشت نداشته باشد. اما درست زمانی که 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان کلید خورد 
و زمان بندی خروج آن ها مشخص شد، به یکباره 
ماشین کشتار طالبان فعال تر شد. به طوری که 
نمایندگی دفتر ملل متحد »یوناما« در  دیروز 
گزارش تازه خود از تلفات افراد ملکی، اعالم کرد 
که در شش ماه نسخت سال ۲۰۲۱ میالدی، 
است.  شکسته  رکورد  غیرنظامیان  تلفات  رقم 
گزارش یوناما نشان می دهد که طی شش ماه 
اول سال جاری میالدی، بیش از پنج هزار فرد 
ملکی در افغانستان کشته و یا زخمی  شده اند. 
این در حالی است که بر اساس گزارش مذکور 
نسبت به زمان مشابه در سال قبل، این رقم ۴۷ 

درصد افزایش یافته است. 
پرسش اساسی این است که چه کسی مسئول 
یوناما  گزارش  است؟  ارقام  و  آمار  این  تولید 
نشان می دهد که گروه عقل ستیز و بنیادگرای 
طالبان مسئول تولید باالترین رقم )۳۹ درصد( 
بنابر  افغانستان هستند.  در  ملکی  افراد  تلفات 
آمار یوناما 5۱۸۳ نفر طی نیمه اول سال ۲۰۲۱ 
کشته و زخمی شده اند که از این تعداد ۱۶5۹ 

نفر کشته و ۳۲5۴ زخمی شده اند. 
خود  کمی  ماهیت  دلیل  به  ارقام  و  آمارها 
واقعیت های  بیان کننده  نمی توانند  هیچ گاه 
کیفی و زندگی قربانیان باشند. آنچکه در آمارها 
قابل مشاهده نیست، میزان درد و رنج قربانیان، 
ترس و وحشت عمومی و در نهایت آوارگی و 
بی پناهی قربانیانی است که قربانی قدرت طلبی 
و جنگ افروزی گروه بنیاد گرای طالبان شده اند. 
گزارش یوناما نشان می دهد که رقم قابل توجهی 
از قربانیان خشونت های اخیر طالبان را زنان و 
کودکان تشکیل می دهد. گروهی که هیچ نقشی 

در معادالت قدرت و جنگ نداشته اند.

طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.
این درحالی است که در ماه های اخیر طالبان 
به حمالت شان در کشور شدت بخشیده اند. 
در جریان کم تر از سه ماه گذشته، بیش از 
۱۰۰ ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده 
بیشتر  در  گفته  افغانستان  دولت  است. 
مناطقی که به دست این گروه سقوط کرده 
است، طالبان مرتکب جنایت جنگی شده اند.
گروه  این  که  گفت  شینواری  عمر  اجمل 
 ۴۰۰ حدود  قندهار  اسپین بولدک  در  تنها 
خانواده را آواره و حدود ۱۰۰ غیرنظامی را 
تیرباران کرده اند. او تأکید کرد که این گروه 
در ولسوالی مالستان نیز چنین اقدامی کرده 

است.

جریان  در  شینواری،  آقای  گفته ی  به 
جنگ جوی   5۲۸ و  یک هزار  عملیات  این 
طالبان کشته و ۸۰۱ جنگ جوی دیگر این 
 ۱۶ این ها،  بر  افزون  شده اند.  زخمی  گروه 
جنگ جوی دیگر طالبان هم توسط نظامیان 

دولتی بازداشت شده اند.
او همچنین گفت که ۱۴ غیرنظامی در این 
مدت توسط طالبان کشته و ۲۹ غیرنظامی 
زخمی  گروه  این  جنگ جویان  توسط  دیگر 
شده اند. سخن گوی قوای مسلح کشور افزود: 
و  عام المنفعه  تأسیسات  از  زیادی  »تعداد 
آن جاها  در  که  مناطقی  در  دولتی  اماکن 
]هم[  طالبان  توسط  دارد،  جریان  جنگ 

ویران و به آتش کشیده شده است.«

کرد  تأکید  کشور  مسلح  قوای  سخن گوی 
این روند  نقاط کشور  تاکنون در بیشتر  که 
تطبیق شده است و نیروها به حالت تعرضی 

تغییر موضع داده اند.
تاکنون  نیروها  این  که  گفت  او  همچنین 
به دست  را  ولسوالی   ۳۰ از  بیش  کنترل 
گرفته اند. به گفته ی اجمل عمر شینواری، در 
بیشتر نقاط این مناطق، تحکیمات مدافعوی 

ایجاد و یا هم تقویت شده است.
دفاعی  نیروهای  که  گفت  او  هم،  سویی  از 
گذشته،  هفته ی  یک  در  کشور  امنیتی  و 
۱5۴ عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، 
تصفیوی، تصرف، خاص و دستگیری را علیه 

جنگ جویان طالبان راه اندازی کرده اند.

شینواری،  عمر  اجمل  روز:  اطالعات 
که  می گوید  کشور  مسلح  قوای  سخن گوی 
نقاط  اکثر  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
کشور از حالت دفاعی به حالت تعرضی تغییر 

موضع داده اند.
آقای شینواری که دیروز )دوشنبه، ۴ اسد( 
صحبت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
که  ساحاتی  در  گفت  همچنین  می کرد، 
و  امنیتی  نیروهای  است،  بلند  تهدیدات 

دفاعی در حالت دفاعی قرار دارند.
دفاع  ساحات  این  در  ابتدا  او،  گفته ی  به 
با تجدید نیروها،  شدیدتر می شود و سپس 
موضع  تغییر  تعرضی  حالت  به  نیروها  این 

می دهند.

تغیری موضع نظامیان دولیت به حالت تعریض؛ 
بیش از ۳۰ ولسوایل از طالبان پس گرفته شده است

این  که  است  گفته  )یوناما(  افغانستان 
کل  دادستانی  می کند.  بررسی  را  موضوع 
ده ها  کشتار  اعالمیه ای  در  هم  افغانستان 
باشنده ی ولسوالی اسپین بولدک را مصداق 
گفته  و  خوانده  بین المللی  جرایم  از  بارزی 
جرایم  تحت  کشور  جزای  ُکد  در  که  است 
نسل ُکشی و جنایت جنگی جرم انگاری شده 

است.
این نهاد گفته بود که به ارگان های امنیتی 
در  تا  است  شده  داده  هدایت  کشفی  و 
با  مبارزه  دادستانی  ریاست  با  هماهنگی 
باشندگان  عام«  »قتل  بین المللی،  جرایم 

اسپین بولدک را بررسی کنند.

فعالیت  و  حضور  والیت  این  نقاط  بیشتر 
اخیر  ماه های  در  گروه  این  دارند.  گسترده 
این والیت شدت بخشیده  به حمالتش در 
سقوط  هم  را  بولدک  اسپین  ولسوالی  و 

داده اند.
داخله  وزارت  گذشته  هفته ی  جمعه ی  روز 
این  تصرف  از  پس  طالبان  که  کرد  اعالم 
از  را  غیرنظامی   ۴۰۰ حدود  ولسوالی، 
خانه های شان بیرون و حدود ۱۰۰ نفر آنان 

را تیرباران کرده اند.
کرده  رد  را  موضوع  این  اما  طالبان  گروه 

است.
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 

اسپین بولدک رفته بودند.
توضیح  افغانستان  آزاد  خبرنگاران  انجمن 
شامل  بازداشت شدگان  که  است  داده 
و  سلطانی  قدرت  وطن دوست،  بسم اهلل 
صدای  »رادیو  خبرنگاران  عبیدی  محیب 
ملت« و ثنااهلل صیام، خبرنگار آژانس خبری 

»شینوا« اند.
این انجمن همچنین خواستار رهایی فوری 

این خبرنگاران شده اند.
این  در  هنوز  قندهار  ملی  امنیت  ریاست 

مورد چیزی نگفته است.
والیت قندهار در جنوب کشور از والیت های 
در  طالبان  جنگ جویان  که  است  ناامن 

آزاد  خبرنگاران  انجمن  روز:  اطالعات 
افغانستان می گوید که چهار خبرنگار محلی 
در والیت قندهار توسط ریاست امنیت ملی 

این والیت بازداشت و زندانی شده اند.
نشر  با  افغانستان  آزاد  خبرنگاران  انجمن 
امنیت  نیروهای  که  است  گفته  اعالمیه ای 
 ۴ )دوشنبه،  دیروز  را  خبرنگاران  این  ملی 
اسد( به دستور شورای امنیت ملی در هنگام 
بازگشت از ولسوالی اسپین بولدک، در شهر 

قندهار بازداشت کرده اند.
تهیه ی  برای  افراد  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
»قوم ُکشی«  مورد  در  تحقیقی  گزارش 
توسط جنگ جویان گروه طالبان به ولسوالی 

چهار خربنگار محلی در قندهار توسط امنیت ملی بازداشت شدند



در سال ۲۰۰۴ وقتی رابرت چارلس در گنگره ی 
ایاالت متحده امریکا بیانیه رسمی را می خواند 
گفت که رابطه عمیق و هم افزایی میان تروریسم 
مواد  زرِع  واقع  در  دارد.  وجود  مخدر  مواد  و 
مخدر، شبکه های بزرگ قاچاق و پاالیش آن از 
عمده ترین منابع مالی اقتصاد جنگی گروه های 
جغرافیایی  همین  برای  می باشد.  تروریستی 
است  کشورهای  در  عموما  مخدر  مواد  کشت 
که تروریسم در آن ریشه های عمیق داشته و 
مستعد زایش خشونت و افراط گرایی می باشند.

افغانستان،  شامل  که  طالیی«  »هالل  منطقه 
ایران  شرقی  جنوب  و  پاکستان  غربی  جنوب 
کشت،  جغرافیایی  عمده ترین  از  می شود 
بسته بندی، پاالیش و قاچاق مواد مخدر است 
پدیده ی  این  چرخش  در  اساسی  سهم  که 
امنیت سوز دارند. پیش از گیرافتادن افغانستان 
تروریسم،  و  جنگ  و  خشونت  چرخه  یک  به 
کشورهای دیگر تولیدکننده اصلی مواد مخدر 
و  بود  مشهور  هاللی«  »منطقه  به  که  بودند 
بخش قابل مالحظه مواد مخدر جهان را تولید 

و قاچاق می کرد.
هرچند کشت مواد مخدر در افغانستان قدامت 
تاریخی دارد، اما آغاز پیکار و مبارزه مسلحانه 
افغانستان،  جنگ  در  شوروی  تجاوز  برابر  در 
ظهور  مجاهدین،  درون گروهی  جنگ  داخلی 
سرآغاز  بزرگ  جنگ ساالران  قدرت گیری  و 
کشت، پاالیش و قاچاق عمده تریاک می باشد. 
وقتی در سال ۱۹۹۴ طالبان از دل جنگ های 
داخلی با ایدیولوژی اسالمی با نسخه افراطی تر، 
سخت گیرتر و خشونت بارتر پرتاب شدند، تولید 
و قاچاق مواد مخدر به اوج خود رسید و زایش 
طالبان با زایش توفانی پدیده ی مواد مخدر به 

پیمانه ی وسیع آن همزاد بود.
در واقع تریاک و تولید مواد مخدر استوانه اقتصاد 
جنگی طالبان را تمویل می کرد. هر چند کشت 
و فروش مواد مخدر و نشه آور در اسالم حرام 
توجیه  یک  طالبان  مذهبی  رهبران  اما  است 
نیم بند و دلیل لرزان را برای مشروعیت  بخشی 
برای زرع آن  را  بودند که دهقانان  آن ساخته 
تشویق کرده و ماشین جنگی خود را که از راه 
جریان  به  می شد،  تمویل  مخدر  مواد  فروش 
نیز  تریاک  زرع  برای  طالبان  توجیه  بیندازند. 
را  مردم  توسط  می خواست  که  بود  مکر  یک 

فریب بدهند.
احمد رشید، روزنامه نگار و نویسنده ی پرآوازه و 
نام آشنای پاکستانی در سال ۱۹۹۷ با مسئول 
دیدار  قندهار  در  طالبان  مواد مخدر  با  مبارزه 
او نقل می کند که رییس عمومی  کرده است. 
طالبان  رژیم  دستگاه  مخدر  مواد  با  مبارزه 
استدالل می کرد که کشت چرس را حرام و زرع 
تریاک را مجاز دانسته است. به باور این مقام 
بلند طالبان، تریاک تولیدشده را غربی ها و کفار 
برای همین کشت آن مجاز  مصرف می کنند، 
و چرس استفاده داخلی دارد و افغان ها از آن 

استفاده می کنند که برای همین حرام است. 
صورت  در  که  بود  این  طالبان  دیگر  استدالل 
زارع ها  و  دهقان ها  تریاک،  زرع  کردن  قدغن 
و  حکومت  برای  و  کرده  شورش  آن ها  علیه 
امنیت رژیم آن ها مشکل بزرگ ایجاد می شود. 
این دلیل طالبان بی بنیاد بود و آن ها صرفا برای 
توجیه کشت و تولید و قاچاق تریاک به مقیاس 
که  می شدند  دالیلی  به  متوسل  آن  جهانی 
هیچ مصداق عینی و قانع کننده نداشت. وگرنه 
شورش دهقانان در حاکمیت طالبان با آن همه 
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گسترش فزاینده ی مواد مخدر به 
مثابه تروریسم امنیت منطقه و 
جهان را تهدید می کند و طالبان 

نیز نه تنها هم آغوشی را با این دو 
پدیده امنیت سوز و زندگی ستیز 

قطع نکرده اند بلکه برای گسترش 
خشونت ها و حمالت نظامی از 

تروریسم جهانی به مثابه باور نظامی و 
از قاچاق مواد مخدر به عنوان هسته و 

ستون اقتصادی استفاده می کند. 

تـروریـسـم و مـواد مخدر؛ 

رویکرد طالبان چیست؟

اقتصادی قاچاق محور  و تولید تریاک سیاست 
خود را تغییر داده اند؟ نقش قاچاق مواد مخدر 
موثر  طالبان چقدر  نیازهای جنگی  تأمین  در 
است و تعهد آن ها نسبت به جهان در خصوص 

مبارزه با مواد مخدر چیست؟ 
تا پیش از سال ۲۰۱۴ اقتصاد جنگی طالبان 
متکی بر تجارت تریاک، کمک کشورهای عربی 
کمک ها  هرچند  بود؛  پاکستانی  همکاری  و 
کشورهای نقش در تشکیالت اقتصادی طالبان 
برجسته ترین  مخدر  مواد  قاچاق  اما  داشت؛ 
تشکیالت  که  بود  طالبان  اقتصادی  ستون 
نظامی این گروه حمایت مالی می کند. اما بعد 
از سال ۲۰۱۴ با دسترسی طالبان به شاهراه ها، 
این  اقتصادی  رویکرد  طبیعی  منابع  و  معادن 
را  طبیعی  معادن  طالبان  کرد.  تغییر  گروه 
در  را  درآمدزا  شاهراه های  و  کرده  استخراج 

کنترل خود درآوردند. 
از  طالبان  درآمد  نصف  به  نزدیک  هم  آن  با 
می شود.  مالی  تأمین  مخدر  مواد  قاچاق  راه 
تشکیالت  حیطه  در  که  مخدر  مواد  قاچاق 
این  والیتی  کمیسیون های  و  طالبان  نظامی 
قاچاق بران  با  سال ها  این  در  می باشد  گروه 
و  ایران  از  مخدر  مواد  بزرگ  کارتل های  و 
ترکیه،  عربی،  کشورهای  تا  گرفته  پاکستان 
یونان و اروپا رابطه برقرار کردند. امروزه بخش 
اروپا  به  که  هیروئین  و  مخدر  مواد  از  بزرگ 
در  طالبان  بزرگ  پاالیشگاه های  در  می رود 
انبارهای  از  و  تصفیه شده  بدخشان  و  هلمند 
صادر  جهان  به  پشاور  و  کویته  در  گروه  این 

می شود.
اقتصادجنگی  رویکرد  نه تنها  طالبان 
آن ها  بلکه  نداده اند،  تغییر  را  قاچاق محورشان 
به روزشده،  روش های  جدید،  ابزارها ی  با 
بزرگ تر  جغرافیایی  و  وسیع تر  دامنه های 
به صورت نظام یافته و منسجم دست به قاچاق 
مواد مخدر و تولید هیروئین و شیشه می زنند. 
هرچند اختالفات سر چگونگی قاچاق در میان 
وجود  طالبان  سیاسی  رهبران  و  نظامی ها 
دارد، اما آن هم برای منافع شخصی است که 
نظامیان از این راه به دست می آورند و شماری 

از رهبران سیاسی از آن محروم اند. 
گروه  این  رویکرد  و  پالیسی  که  همان طور 
تروریسم  و  جهانی  جهاد  گروه های  به  نسبت 
به  آن ها  نگاه  نکرده؛  تغییر  فرامنطقه  ای 
تجارت و فروش غیرقانونی مواد مخدر، شیشه 
امروزه  است.  نکرده  تغییر  نیز  هیروئین  و 
طالبان  قلمرو  در  زمین  هکتار  هزار  صدها 
تریاک کشت شده و صدها پاالیشگاه انبار در 
تصفیه  برای  استراتژیک  و  مرزی  والیت های 
تا  دارد  وجود  محموله های  این  نگهداری  و 
که  صادرات  کنند.  صادر  جهان  کشورهای  به 
مفادهای هنگفت آن به جیب نظامیان طالبان 
و استخبارات پاکستان میرود تا ماشین جنگی 

طالبان فعال باشد. 
گسترش فزاینده ی مواد مخدر به مثابه تروریسم 
و  می کند  تهدید  را  جهان  و  منطقه  امنیت 
طالبان نیز نه تنها هم آغوشی را با این دو پدیده 
بلکه  نکرده اند  قطع  زندگی ستیز  و  امنیت سوز 
برای گسترش خشونت ها و حمالت نظامی از 
تروریسم جهانی به مثابه باور نظامی و از قاچاق 
اقتصادی  و ستون  به عنوان هسته  مواد مخدر 
استفاده می کند. جهان باید پالیسی میدان دهی 
به طالبان را تغییر بدهد وگرنه کشورها جهان 
مجبورند که در خیابان های واشنگتن و پاریس 

با مواد مخدر و تروریسم مبارزه کنند.

خیزش  و  طالبان  رژیم  نخست  سقوط  از  بعد 
و  سیاه  ایدیولوژی  مرده ریگ  دوباره ی 
 ۲۰۱۰ تا   ۲۰۰۴ سال های  بین  افراط گرایی 
مواد  قاچاق  به  گسترده ای  رویکرد  با  طالبان 
با  که  می کردند  تصور  آن ها  آوردند.  رو  مخدر 
امریکا  علیه  می توانند  مخدر  مواد  از  درآمد 
نظامی  نظر  از  طالبان  بجنگند.  پسابن  نظام  و 
هزاران جنگجوی خارجی را اسکان داده و مجهز 
گسترده  شبکه  دیگر صدها  از سوی  و  کردند 
مواد مخدر را ایجاد کرده و هلمند و بدخشان 
و ننگرهار را به کانون اصلی مواد مخدر و تولید 

هیروئین تبدیل کردند.
به این ترتیب نه تنها در افغانستان بلکه تروریسم 
افراطی  و  خشونت گستر  گروه های  و  منطقه 
مانند القاعده، سپاه صحابه، جنداهلل، ترکستان 
شرقی و جیش محمد از این فرایند سود برده 
و کار مواد مخدر را به گونه ی گسترده تر همگام 
طالبان  از  عالوه  امروزه  کردند.  آغاز  طالبان  با 
ده های گروه دیگر کار پاالیش و قاچاق تریاک 
کشورهای  و  منطقه  به  افغانستان  طریق  از  را 
اروپایی انجام می دهند و از پول آن جنگ افزار و 
مهمات می خرند تا چرخ خشوت بچرخد و نان 

و نوای برای خوردند داشته باشند.
تقویت کننده  و  پیچیده  رابطه ی  همین  برای 
تروریسم و مواد مخدر است که کشت تریاک 
تروریسم خیز  جغرافیای  در  هیروئین  تولید  و 
در  می یابد.  رشد  خشونت  مستعدزایش  و 
که  زمانی  تا  است.  بوده  چنین  نیز  افغانستان 
تروریسم هنوز قد و قامت بلند اکنون را نداشت، 
نبود  گسترش  به  رو  نیز  مخدر  مواد  و  تریاک 
و همین که تروریسم در افغانستان ریشه های 
خود را گستراند و پر و بال یافت، مواد مخدر 
نیز به پیمانه جهانی افزایش یافت و افغانستان 

سرزمین تریاک، خشونت و تروریسم شد. 

طالبان، تریاک و فصل جدید
فصل جدید طالبان بعد از خیزش دوباره آن ها 
حامد  ریاست جمهوری  دوم  دوره  اوایل  در 

استبداد و خفقان که زیر نام دین در افغانستان 
جریان داشت، از ناممکنات بود. 

و حجم  بزرگ  پیمانه های  به  تریاک  اوایل  در 
رشید  می شد،  تولید  پاکستان  در  کالن 
 ۷۰ به  نزدیک   ۱۹۸۶ سال  در  که  می نویسد 
تولید  پاکستان  در  جهان  هیروئین  درصد 
می شد اما بنا بر سیاست های امریکا و پاکستان 
جغرافیای کشت تریاک و پالیشگاه های بزرگ 
تولید هیروئین در جنوب افغانستان نقل مکان 
تولید  جغرافیایی  پاکستان  آن که  از  بعد  کرد. 
تریاک را توسط طالبان به جنوب منتقل کردند، 
بین  پاکستان  در  تریاک  تُنی  هفت صد  تولید 

سال ۱۹۸۶ به دو تن در سال ۱۹۹۹ رسید.
به این طریق پاکستان از فشار سیاسی جهان 
گردن  به  را  تریاک  تولید  بار  تا  شد،  آسوده 
گسترش  و  خیزش  از  بعد  بیندازد.  افغانستان 
نفوذ طالبان، این گروه تجارت تریاک را رونق 
داده و از ۱۷5۰ تُن در سال ۱۹۹۰ به ۲۸۰۰ 
تُن در سال ۱۹۹۷ رسانیده اند که بخش بزرگ 
مدیریت  با  و  رفته  پاکستان  به  تریاک  این  از 
حضور  می شد.  قاچاق  پاکستان  استخبارات 
طالبان در افغانستان و سه دهه جنگ ویران گر 
افزایش  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  زرع  پدیده ی 
داده و افغانستان را تبدیل به سرزمین تریاک 

و تولیدگاه مواد مخدر نموده است.

تروریسم و مواد مخدر
با این پیشنه ی تولید، زرع و افزایش مواد مخدر 
در افغانستان، فهم رابطه تروریسم و مواد مخدر 
و  تریاک  است.  فرایند خونین  این  باید های  از 
مواد مخدر هسته اقتصادی تروریسم در منطقه 
را تشکیل می دهد. القاعده به عنوان بازوی اصلی 
طالبان و هزاران جنگجویان خارجی که در زیر 
چتر امنیتی طالبان زندگی می کنند، در گذشته 
ماشین  و  کرده  تغذیه  مخدر  مواد  از  حال  و 
درواقع  نگه داشته اند.  پا  روی  را  خود  جنگی 
قاچاق  و  تولید  با  هم افزا  رابطه  یک  تروریسم 

مواد مخدر دارد. 

کرزی رییس جمهوری پیشین، سه سال پیش 
نماینده  خلیل زاد  زلمی  که  شد  آغاز  زمانی 
مذاکرات  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 
نظام مند و دوام داری را آغاز کرد که دیپلماسی 
فعال  حضور  و  دوحه  توافق نامه  به  منجر  آن 
طالبان در منطقه شد. بعد از قدرت گیری این 
گروه با کمک پاکستان و هم آغوشی با القاعده 
و جهادگران بین المللی حضور فعال طالبان در 
 – سیاسی  خیزش  دومین  منطقه  کشورهای 

نظامی این گروه بود. 
طالبان در موافقت نامه دوحه برای امریکایی ها 
تعهد کردند که رابطه خود را با تروریسم جهانی 
گروه  این  جنگجویان  و  کرده  قطع  القاعده  و 
این  واقع  در  می کنند.  بیرون  افغانستان  از  را 
رویکرد و تعهد طالبان مبنی بر قطع رابطه با 
جدید  رویکرد  از  نشان  بین المللی  جهادگران 
بررسی های  و  عینی  شواهد  اما  دارد  طالبان 
جهانی نشان می دهد که طالبان نه تنها به تعهد 
خود عمل نکردند بلکه رابطه آن ها با تروریسم 
القاعده مستحکم تر و قوی تر شده و  جهانی و 
هم آغوشی مرگ بار آن ها همچنان ادامه دارد. 

یکی از پرسش های اساسی در خصوص رویکرد 
رسانه ای  بازنمایی  به  نظر  که  طالبان  جدید 
سطح  در  گروه  این  به  جهان  میدان دان  و 
گروه  این  رویکرد  است؛  آمده  به وجو  منطقه 
نسبت به مواد مخدر و تولید و قاچاق آن در 
تجارت  به  نسبت  طالبان  آیا  است.  افغانستان 

در  –که  را  پاکستان  ارتش  می  کند  سعی  ما  حکومت 
ارتش  است-  شده    وارد  طالبان  هیئت  در  افغانستان 
هویتی  طالبان  برای  خاطر  همین  به  نبیند.  پاکستان 
می  تراشند که خود طالبان از آن خبر ندارند. می  گویند 
از  و  طالبان مخالفان  سیاسی حکومت مرکزی هستند 
آینده  ی  مملکت  برای  می  توان  آنان  با  گفت  وگو  طریق 

بهتری رقم زد. 
واقعیت اما این است که طالبان پاره  ای از ارتش پاکستان 
اشغال  را  افغانستان  از  وسیعی  بخش  های  و  هستند 
بپوشانید،  لباس دیگری که  این واقعیت هر  بر  کرده  اند. 
در اصل قضیه فرقی نمی  آید. به همین دلیل هم هست 
ارتش  فرماندهان محلی  با  با طالبان مذاکره  که مذاکره 
پاکستان است. چرا پاکستانی که این  همه در کار تسخیر 
افغانستان کامیاب بوده، این روند کامیاب را متوقف کند و 

با دولت افغانستان وارد مذاکره  ی واقعی شود؟

و اردوی ملی ما درگیر جنگ است. درست است که اکثر 
طالبان افغان هستند و در افغانستان پایگاه اجتماعی دارند. 
می  کنند.  خدمت  پاکستان  ارتش  در  طالبان  همین  اما 
ارتش پاکستان بر افغانستان تجاوز کرده، در بسیاری از 
والیت  ها مستقر شده و ده  ها ولسوالی   را  سقوط داده است. 
حکومت ما این را به مردم نمی  گوید. بعد سعی می  کند 
افغانستان(  )مقیم  پاکستان  ارتش  محلی  فرماندهان  با 
اگر یک کشور  برسد.  به صلح  و  و مذاکره کند  بنشیند 
اشغالگر، در این مورد پاکستان، در حال تسخیر یک کشور 
دیگر باشد، آیا آن اشغالگر به فرماندهان محلی ارتش خود 
حکومت  با  که  می  دهد  اجازه  طالبان(  رهبران  )بخوانید 
افغانستان صلح کنند؟ آیا پاکستان به طالبان اجازه خواهد 
داد که روند اشغالگری پاکستان را متوقف کنند و از این 
پس به جای وفاداری به ارتش پاکستان به صلح با مردمان 

افغانستان بیندیشند؟ 

مخصوصا درازمدت برای توسعه  ی یک کشور است. طالبان 
چنان هدفی ندارند و برای تنها کاری که بلدند -سرکوب 
مردم و تحمیل دگم  های خود بر محکومان- به چیزی جز 

خشونت بی  حد نیاز ندارند. 
چرا طالبان چنین هستند؟ مهم  ترین علت این که طالبان 
این  گونه هستند و این  گونه رفتار می  کنند این است که 
سیاستمداران  باشند.  دیگری  چیز  نبوده  قرار  طالبان 
پاکستان طالبانی »طورِ دیگر« نمی  خواستند؛ تنها طالبانی 
که به کارشان می  آمد همین چیزی است که می  شناسیم. 
در  طالب پروری  مدرسه  ی  هزاران  که  بوده  این  قرار 
پاکستان همین مجموعه  ای را تولید کنند که نیم قرن 
است به صورت مستقیم و سراپا در خدمت آن کشور است. 
بیان دیگر این مساله این است: گروه طالبان همان ارتش 
پاکستان است. یعنی همین شب  ها و روزها پاره  ای از ارتش 
پاکستان در هیئت یک گروه پشتوزبان افغان با حکومت 

دیگر سال  هاست که می  دانیم »طالبان« یعنی چه. حتا 
همان بی  خبرترین آدم  های جامعه نیز تصور بسیار دقیق و 
درستی از طالبان دارند و می  دانند که آنان چگونه افرادی 
هستند. طالب خشن است؛ طالب سواد ندارد یا سواد نقلی 
اندکی دارد؛ طالب متعصب است؛ طالب حرمتی برای جان 
و مال و عزت کسی قایل نیست؛ طالب دشمن آزادی و 
آبادی است؛ طالب فقط کشتن و ویران کردن بلد است؛ 
طالب با حقوق انسانی و فردی شهروندان بیگانه است و 
طالب به هیچ اصلی که یک جامعه  ی انسانی را به رشد و 
شکوفایی می  رساند باور ندارد. سیاست طالبانی نیز هیچ 
چیز گنگ و مبهمی ندارد. طالبان هرگز در پی ساختن 
مملکت و توسعه  ی اقتصادی یا اجتماعی افغانستان نبوده  اند 
که به سیاست و برنامه  ی پیچیده و چندالیه  ای نیاز داشته 
باشند. سیاست  ها و برنامه  های پیچیده محصول هدفگیری 

گرگ را گرگ بخوانیم
سخیداد هاتف



اتحادیه اروپا با تصور تالش برای صلح سازی، 
خود  مرزهای  از  خارج  در  منازعات  حل 
اولویت های  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  را 
است.  کرده  معرفی  خود  خارجی  سیاست 
به ویژه هنگامی که صحبت از حل منازعات در 
این  اروپا می شود،  اتحادیه  با  مناطق هم مرز 
اتحادیه می تواند از مشوق ها و مشروطیت های 
با کشورهای  قراردادی خود  روابط  در  ادغام 
ثالث استفاده کند. مشوق های ادغام، ویژه ی 
اتحادیه اروپا است که خود یک پروژه ادغام 
روند  به  مربوط  به روشنی  پروژه ها  این  است. 
عضویت  انگیزه ی  شامل  که  هستند  الحاق 
است.  منازعات  حل  خدمت  در  بسیج  برای 
مثال این پروژه را در پیمان پایداری ۱۹۹5 
مرزها  و  اقلیت ها  تنش های  پخش  برای 
با  کرد.  مشاهده  می توان  شرقی  اروپای  در 
از  می توانند  نیز  ادغام  مشوق های  این حال 
انصراف،  یا  پیشنهاد  جمله  از  عضویت،  نظر 
اروپا،  اتحادیه  با  ترجیحی  تجاری  روابط 
و  آژانس های جامعه  و  برنامه ها  مشارکت در 
این  باشد.  کم  اتحادیه،  قوانین  با  هماهنگی 
طریق  از  ادغام  مشوق های  جایگزین  اشکال 
توافق نامه های  مانند  قراردادی  روابط  انواع 
همکاری،  و  شراکت  توافق نامه های  انجمن، 
سیاست  و  انجمن  و  تثبیت  توافق نامه های 
می شوند.  گرفته  کار  به  اروپا  همسایگی 
آن ها  به  روابط  این  که  ثالثی  کشورهای 
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اروپا برای »به رسمیت نشناختن«  اجرای منفعل مربوط به تعهد قانونی اتحادیه 
است. به رسمیت نشناختن مربوط به وظیفه ی یک کشور یا یک سازمان بین المللی 
است که نقض هنجارهای عمومی حقوق بین الملل را به رسمیت نمی شناسد و یا 

به آن ها کمک نمی کند.

به اعمال پیش شرط های منفی تمایل ندارد. 
بنا براین تحریم ها به ندرت مورد استفاده قرار 
دور  و  ضعیف  کشورهای  اغلب  و  می گیرند 
-مانند کشورهای آفریقایی، حوزه کارائیب و 
آن ها  می دهند.  قرار  هدف  را  آرام-  اقیانوس 
فقط در مواقعی با این پیش شرط های منفی 
متوجه  اروپا  اتحادیه  که  می شوند  مواجه 
تهدیدات جدی امنیتی شود و منافع متضادی 
–به عنوان  ندارند  همکاری  نفع  به  فشار  با 
حمایت  مورد  تروریسم  برای  سوریه  مثال 
جنایات  برای  سابق  یوگسالویای  دولت ها، 
برای  بالروس  منطقه ای،  بی ثباتی  و  جنگی 
و سازمان  اروپا  اتحادیه  دیپلمات های  تهدید 
امنیت و همکاری اروپا با این تحریم ها مواجه 
اروپا  اتحادیه  نمونه تحریم های  تنها  شده اند. 
در پاسخ به همکاری نکردن در حل اختالفات، 
برای رهبری  ویزا در سال ۲۰۰۳  ممنوعیت 
اتحادیه  هنگامی که  برعالوه،  بود.  ماورالنهر 
اروپا تحریم ها را انتخاب می کند، در کنارش 
تالش می کند اقدامات مثبتی را علیه جمعیت 
به  مثال  –به عنوان  کند  اعمال  دیده  آسیب 
مسیر موازی تحریم ها علیه بالروس همراه با 
حمایت مالی از جامعه مدنی بالروسمی توان 

اشاره کرد.
اروپا سیاست های مشروطیت مثبت  اتحادیه 
خود را به ویژه در روند گسترش شرق از طریق 
ورودی ها،  نگهداری  روش های  از  استفاده 
شرایط  داد.  توسعه  نظارت  و  گذاری  معیار 
معیار و نظارت شده ای که برای ادامه مراحل 
اصالحات  به  مربوط  الحاق  روند  پی  در  پی 
و  بشر  حقوق  دموکراسی،  زمینه های  در 
همچنین اصالحات بازار و هماهنگی با کمیته 

و شرط های منفی شامل مجازات در صورت 
مشهودترین  و  است  مشخص  تعهد  نقض 
موارد در این زمینه تحریم های دیپلماتیک و 

اقتصادی است.
انجام تعهدات همچنین می تواند قبل از ارائه 
مکانیزم های حل اختالف یا بعد از آن باشد؛ 
یعنی شرایط تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا 
است  یافته  تحقق  قرارداد  امضای  از  قبل  یا 
در  رعایت شود،  باید  توافق نامه  در  باید  یا  و 
حالت  به  می تواند  قرارداد  صورت  این  غیر 
و  قید  حد،  دو  این  بین  در  درآید.  تعلیق 
و  شود  اعمال  زمان  طول  در  می تواند  شرط  
نه منحصرا در زمان یا پس از تحویل منافع 
کپنهاگ   ۱۹۹۳ معیارهای  مورد  مشخص. 
از  نمونه ای  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  برای 
امضای  از  پیش  که  است  شرایطی  تعیین 
درحالی که  شود،  کامل  و  اجرا  باید  قرارداد 
»بند حقوق بشر« در توافق نامه های اتحادیه 
امضای  از  پس  مشروطیت  از  نمونه ای  اروپا 
تقسیم  به  توجه  با  عوض،  در  است.  قرارداد 
به  مشروط  کمک ها  دوام  ارائه شده،  سود 

تحقق مدام این پیش شرط هاست.
مشروط ساختن ها  نوع  این  درحالی که 
اما  است،  اروپا  اتحادیه  دسترس  در  اصوال 
که  است  داده  نشان  عمل  در  اروپا  اتحادیه 
امضای  از  قبل  که  مثبت  پیش شرط های 
پیش شرط های  بر  می یابد،  تحقق  قرارداد 
یا  و  می شود  رعایت  توافق نامه  در  باید  که 
اغلب  اتحادیه  و  دارد  ارجحیت  است،  منفی 

اتحادیه اروپا -یا بدنه قانون باید انجام شود. 
با این حال، شرایط در مورد انواع دیگر روابط 
قراردادی و همچنین اهداف دیگری مانند حل 
تعارض اعمال می شود. تحویل منافع اتحادیه 
تالش های  به  منوط  مستقیما  می تواند  اروپا 
برای   ۱۹۹5 ثبات  پیمان  مورد  مانند  صلح 
همچنین  مشروطیت  باشد.  شرقی  اروپای 
می تواند با تأثیرگذاری بر زمینه های سیاسی 
مرتبط با دستور کار حل تعارض، که می تواند 
را  درگیری  چانه زنی طرف های  موقعیت های 
غیرمستقیمی  تأثیر  دهد،  قرار  تأثیر  تحت 
بر اختالفات بگذارد. به عنوان مثال، الزامات 
اعدام  مجازات  لغو  مورد  در  اروپا  کمیسیون 
در ترکیه تأثیر غیرمستقیم بر مسئله کردها 

داشت.

آموزه ها
می تواند  اروپا  اتحادیه  که  دومی  مکانیسم 
یادگیری  کند،  تقویت  را  صلح  آن  طریق  از 
ارتباط  طریق  از  که  است  اجتماعی  اقناع  و 
نهادی، سیاسی، اقتصادی و گسترده تر جامعه 
بین اتحادیه اروپا و طرف های درگیری صورت 
حساب  که  پیش شرط ها  برخالف  می گیرد. 
تغییر  را  گیرندگان  تصمیم  سود  و  هزینه 
می دهد، تغییرات داخلی از طریق یادگیری با 
تغییر منافع درک شده اتفاق می افتد، زیرا که 
طرفین درگیری داوطلبانه هنجارها و منطق 
از  را درونی می کنند.  اروپا  اتحادیه  زیربنایی 
طریق مشارکت یا تماس نزدیک با چارچوب 
نهادی اتحادیه اروپا، طرفین درگیری ممکن 
است اعتقادات اساسی، چشم اندازها و اهداف 
و همچنین استراتژی های ترجیحی خود را در 

پیشنهاد می شود و بنابراین اتحادیه می تواند 
سیاست های حل تعارض را که با واسطه های 
سنتی متفاوت است، توسعه دهد، کشورهای 
شامل  اروپا  همسایگی  هستند.  آن  همسایه 
شرقی،  مدیترانه  خاورمیانه،  آفریقا،  شمال 
قفقاز جنوبی، بالکان غربی و اروپای شرقی –

به شمول اوکراین، مولدووا، بالروس و روسیه- 
است. اهداف اعالم شده این روابط قراردادی 
هم دست یابی به درجات مختلفی از همکاری 
تقویت  و همچنین  اروپا  اتحادیه  در  ادغام  و 
حل  مانند  مدت  طوالنی  ساختاری  تحوالت 
تعارض در داخل و بین کشورهای ثالث است. 
طریق  از  اروپا  اتحادیه  قراردادی  روابط  اما 
کدام مکانیزم ها می تواند انگیزه دهنده ی حل 
را  آن ها  تأثیر  چیزی  چه  و  باشد؟  منازعات 

تعیین می کند؟

حل  برای  اروپا  اتحادیه  سازوکارهای 
منازعه

مشروط بودن
طریق  از  اروپا  اتحادیه  که  مکانیزمی  اولین 
فراتر  را  اختالفات  زمینه ی حل  می تواند  آن 
پیش  کشیدن  کند،  مهیا  خود  مرزهای  از 
قید  است.  منفی  و  مثبت  شرط های  و  قید 
در  وعده ی سود  مثبت مستلزم  و شر ط های 
تعیین شده  پیش  از  شرط های  تحقق  ازای 
است و بیشتر اوقات در ارائه کمک های مالی/ 
اقتصادی و همچنین در چارچوب پیوستن به 
اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. قید 

نقش بـازیـگـران خارجی در رونـد صلح؛ 
مشوق های اتحادیه ارواپ )۱(

ناتالی توکی
مترجم: فاطمه فرامرز

متحده  ایاالت  خروج  و  طالبان  پیروزی های 
 ۲۰ دستاوردهای  و  کرده  گیج  را  افغانستان 
ساله این کشور از جمله حقوق زنان، آزادی 
در  را  دموکراتیک  ارزش های  و  مطبوعات 
در  این حال  با  است.  داده  قرار  خطر  معرض 
سفر اخیرم به افغانستان و در جلساتی که با 
اپوزیسیون  چهره های  دولتی،  شخصیت های 
متوجه  داشتم  کشور  این  نظامی  مقامات  و 
تصویری پیچیده تر و برخی نشانه های مثبت 

شدم.
خبر بد این است که طالبان چندین ولسوالی 
را سقوط داده اند، مسیرها را مسدود و ارتباط 
ایست های  و  امنیتی  پوسته های  زمینی 
بازرسی را قطع کرده اند. جنگ جویان طالبان 
با حرکت از جنوب و شرقـ  که از نظر تاریخی 
صحنه شدیدترین نبردها بوده اند ـ به شمال 
و حمله به یکی از قول اردوهای ضعیف ارتش 
خارجی  نظامیان  منطقه،  این  در  افغانستان 
کرده اند.  غافلگیر  را  افغانستان  نیروهای  و 
بسیاری از پوسته های کوچکـ  که فرماندهان 
قابل  بودند که  داده  امریکایی  سال ها هشدار 
سقوط  یا  شده اند  تسلیم  ـ  نیستند  دفاع 

کرده اند.
تغییرات گسترده اخیر در فرماندهی نیروهای 
مشکالت  این  به  است  ممکن  افغانستان 

طالبان به شهرهای بزرگ حمله 
نکرده اند. اما ناظران انتظار دارند این 

حمالت به زودی آغاز شود. ما باید 
فورا اقدامات نمادینی را روی دست 

گیریم تا آسیب پیام های متناقض ما 
را جبران و این مسأله را واضح کند که 

پشتیبانی ما واقعی است.

رییس جمهور  دهد.  توضیح  مردمش  برای  را 
اشرف غنی به من گفت که چنین استراتژی را 
دارد. او حاال باید عناصر اصلی استراتژی خود 

را علنی کند.
مهم  بسیار  نیز  این  متحده  ایاالت  برای  اما 
روحیه  اقداماتش  که  کند  درک  که  است 
کاری  باید  و  آورده  پایین  افغانستان  در  را 
تاریخی  نظر  از  دهد.  انجام  آن  جبران  برای 
که  یافته  پایان  زمانی  افغانستان  جنگ های 
جنگ جویان یک طرف جنگ را برنده دانسته 
و جنگ را متوقف کرده اند. ما در سال ۲۰۰۱ 
اتفاق بودیم؛ وقتی روحیه طالبان  این  شاهد 
پس از چند نبرد فروپاشید. اگر این بار نیروهای 
افغانستان روحیه خود را ببازند و ارتش شهرها 
را از دست دهد، امکان دارد اوضاع به هم بریزد 
درحال  را  خودش  ناگهان  متحده  ایاالت  و 

مقاومت ها  این  شنیدم.  افغانستان  متعدد 
از  طالبان  که  هستند  جدی  کافی  اندازه  به 
شدید  مجازات  به  را  مقاومت گران  هم اکنون 

تهدید می کند.
با این حال، هرچند که مواردی از این مقاومت با 
هماهنگی رهبران ارتش و پولیس محلی شکل 
گرفته است، اما خیزش مردمی در افغانستان 
در کل فاقد رهبری مرکزی یا سازمان است. 
این مقاومت فاقد جنگ افزار موردنیازش است 
و اگر پشتیبانی نشود، امکان دارد تحت فشار 

حمالت متمرکز طالبان از بین برود.
اظهار  بایدن  رییس جمهور  که  همان طور 
حکومت  دوش  بر  اصلی  مسئولیت  داشت، 
باید  افغانستان  حکومت  است.  افغانستان 
را پشتیبانی و رهبری کند،  مقاومت مردمی 
استراتژی واضح تری اتخاذ کند و آن استراتژی 

هیچ  بدون  که  همان طور  باشد،  کرده  کمک 
سربازان  و  فساد  نتیجه  مشکالت  این  شکی 
تا حدی  هم  متحده  ایاالت  اما  است.  خیالی 
مقصر این وضعیت است. پوسته های نیروهای 
افغانستان دورافتاده هستند، اما ایاالت متحده 
منابع تأمین هوایی خود را از افغانستان خارج 
کرده است. برعالوه، ایاالت متحده پیمان کاران 
برای  افغانستان  نیروهای  که  را  خارجی 
متکی  بدان ها  خود  تأمین  زنجیره  گرداندن 
بودند و همچنین پیمان کارانی را که در حفظ 
و مراقبت از جنگنده ها و هلیکوپترهای قوای 
هوایی افغانستان نقش داشتند، از کشور خارج 
کرده است. با توجه به ظرفیت محدود حمل 
سربازان  افغانستان،  نیروهای  هوایی  نقل  و 
ارتش و پولیس اکنون مطمئن نیستند که اگر 
بجنگند آیا تأمین خواهند شد و اگر زخمی 
شوند آیا تخلیه هوایی خواهند شد. یک مقام 
نیروهای  که  گفت  من  به  افغانستان  ارشد 
دفاع  مناطق  بسیاری  از  می توانند  افغانستان 
دشوار  برای شان  مناطق  آن  حفظ  اما  کنند 

است.
مورد  در  امیدواری  برای  دلیلی  این حال  با 
که  تصور عمومی  این  دارد.  افغانستان وجود 
فقط کماندوهای افغانستان درحال جنگند و 
ارتش افغانستان منفعل شده اغراق آمیز است. 
ارتش افغانستان در هلمند به شدت می جنگد 
و به رغم فشار جدی از اطراف، در مرکز این 

والیت همچنان پابرجا باقی مانده است. یکی 
جنگ  درباره  که  افغانستان  در  دوستانم  از 
دوردست  والیت  در  خود  ارتشی  پسرکاکای 
نیمروز قصه می کرد، گفت که نیروهای ارتش 
دفع  را  طالبان  حمله  نبرد  روز  سه  از  پس 
کردند و حاال با کمک جنگ جویان محلی یک 

ولسوالی را از طالبان پس گرفته اند.
ارتش  که  نمی کند  ثابت  داستان ها  چنین 
خوبی  به  اما  است  استوار  و  قوی  افغانستان 
نشان می دهد که این فرض که درحال حاضر 
همه چیز در افغانستان از کار افتاده، اغراق آمیز 

است.
شاید مثبت ترین نشانه در افغانستان مقاومت 
برخی  در  باشد.  طالبان  برابر  در  مردمی 
مناطق، مقاومت مردمی توسط جنگ ساالران 
قدیمی رهبری می شود، اما در بسیاری نقاط 
محلی  جوامع  توسط  مردمی  خیزش  کشور، 
گزارش های  من  است.  شده  سازماندهی 
مناطق  در  شدید  درگیری های  از  مفصلی 

امریکا ابید از مقاومت مردیم 
علیه طالبان حمایت کند

رونالد نیومن، واشنگتن پست
مترجم: جلیل پژواک
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در گزارش سازمان ملل 64 درصد تلفات مجموعی 
غیرنظامیان به عناصر مخالف دولت نسبت داده شده 

است. از این میان، گروه طالبان مسئول 39 درصد، 
داعش مسئول ُنه درصد و عناصر نامشخص مخالف 

دولت مسئول 16 درصد تلفات غیرنظامیان دانسته 
شده اند.

به درگیری مستقیم زمینی و مهمات منفجرناشده ی جنگ نسبت 
داده و گفته است که عامالن آن را مشخص نتوانسته است. با این 
حال، در این گزارش آمده است که از ۲۰۰۹ میالدی به این طرف، 
این نخستین گزارشی است که در آن تلفات حتا یک غیرنظامی به 

نیروهای خارجی نسبت داده نشده است. 

علت های تلفات غیرنظامیان
در بخشی از این گزارش آمده است که مهم ترین علت های تلفات 
استفاده ی  میالدی،  جاری  سال  نخست  ماه  در شش  غیرنظامیان 
گسترده از مواد جاسازی شده انفجاری توسط عناصر مخالف دولت، 
عناصر  توسط  هدفمند  قتل های  زمینی،  مستقیم  درگیری های 
افغانستان  هوایی  نیروهای  توسط  هوایی  و حمالت  دولت  مخالف 
یافته های گزارش نشان می دهد که علت  این حال،  با  بوده است. 
اصلی تلفات غیرنظامیان، استفاده ی طالبان و داعش از مواد انفجاری 
جاسازی شده ی غیرانتحاری بوده است که سبب ۳۸ درصد کل تلفات 
غیرنظامیان شده است. این آمار در مقایسه به زمان مشابه در سال 
گذشته سه برابر افزایش را نشان می دهد. استفاده از مواد انفجاری 
فشاری نیز که همه توسط طالبان صورت گرفته، ۴۲ درصد افزایش 
مواد  نوع  این  از  استفاده  که  است  گفته  ملل  است. سازمان  یافته 
انفجاری نقض کننده ی نورم های حقوق بین المللی بشردوستانه است. 
مواد  نوع  این  از  استفاده  است که  از طالبان خواسته  این سازمان 

انفجاری را برای دایم منع قرار دهند.
تلفات  کل  درصد   ۳۳ باعث  زمینی  درگیری های  طور،  همین 
غیرنظامیان شده است. تمامی این تلفات به طالبان و نیروهای دفاعی 
و امنیتی افغانستان نسبت داده شده است. آمارهای سازمان ملل 
نشان می دهد که میزان تلفات غیرنظامیان در درگیری های زمینی در 
مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته، ۴۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین، از قتل های هدفمند توسط عناصر مخالف دولت، به عنوان 
سومین عامل عمده ی تلفات غیرنظامیان یاد شده است. قتل های 
هدفمند باعث ۱۴ درصد کل تلفات غیرنظامیان شده است. حمالت 
هوایی نیروهای افغان باعث هشت درصد تلفات غیرنظامیان شده 
درصد  گذشته، ۳۳  سال  در  مشابه  زمان  به  مقایسه  در  که  است 

افزایش یافته است.
سازمان ملل در این گزارش از ادامه ی حمالت بر کارمندان غیرنظامی 
و  بزرگان مذهبی  کارمندان رسانه ها،  بشر،  مدافعان حقوق  دولت، 

کارمندان بشردوستانه ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان افزوده است که حمالت عمدی فرقه گرایانه علیه شیعیان 
افغانستان که بیشترشان به قوم هزاره تعلق دارند، را نیز ثبت کرده 
است. به گفته ی این سازمان، مسئولیت تقریبا تمامی این حمالت را 
گروه داعش به عهده گرفته است. در گزارش آمده است که از اول 
جنوری تا ۳۰ جون سال جاری، مردم شیعه/هزاره در دست کم ۲۰ 
حادثه هدف قرار گرفته اند که در نتیجه ۱۴۳ نفر کشته و ۳5۷ نفر 

دیگر زخمی شده اند.
در همین حال، دیبرا الینز، نماینده ی خاص دبیرکل سازمان ملل 
برای افغانستان از طالبان و رهبران افغانستان خواسته است که روند 
ناخوشایند و وحشت ناک درگیری و تأثیرات مخرب آن بر افراد ملکی 
را در نظر بگیرند: »تالش های خود را در میز مذاکره تشدید کنید 
افغانستان  افغان را بگیرید. از مردم  افغان در برابر  و جلوی جنگ 

محافظت کنید و آنها را برای آینده ی بهتر امیدوار کنید.«

واکنش دولت و طالبان
اجمل عمر شینواری، سخن گوی قوای مسلح کشور یافته های این 
امنیتی و دفاعی  نیروهای  گزارش که در آن گفته شده است که 
افغانستان عامل ۲۳ درصد کل تلفات غیرنظامیان بوده اند، را رد کرد. 
آقای شینواری در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی و 
دفاعی از احتیاط کامل کار می گیرند. او افزود که نیروهای دفاعی و 

امنیتی در هیچ جایی به غیرنظامیان تلفات وارد نکرده اند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان نیز در اعالمیه ای، یافته های 
او گفته است که در هیچ  را رد کرده است.  گزارش سازمان ملل 
نقطه ی کشور غیرنظامیان از سوی جنگ جویان این گروه به گونه ی 

عمدی هدف قرار نگرفته اند.

ابوذر ملک نژاد

گزارش  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
نیمه ی اول این سازمان در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان 
را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که تلفات غیرنظامیان در 
جریان شش ماه نخست سال جاری میالدی به باالترین سطح خود 
رسیده و در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته ی میالدی، ۴۷ 

درصد افزایش یافته است.
در گزارش که دیروز )دوشنبه، ۴ اسد( منتشر شده، آمده است که 
در شش ماه اول سال جاری میالدی، در مجموع یک هزار و ۶5۹ 
افغانستان کشته و سه هزار و ۲5۴ غیرنظامی دیگر  غیرنظامی در 
زخمی شده اند. سازمان ملل در این گزارش هشدار داده است که اگر 
خشونت ها به گونه ی قابل مالحظه کاهش نیابد، ممکن است افغانستان 
شاهد مستندسازی باالترین آمار تلفات غیرنظامیان در سال جاری 
باشد. گزارش سازمان ملل همچنین نشان می دهد که زنان، پسران 
و دختران ۴۶ درصد از تلفات غیرنظامیان در شش ماه نخست سال 
جاری میالدی را تشکیل می دهند. از این میان، ۳۲ درصد کودکان 
)۴۶۸ کشته و ۱۲۱۴ زخمی( و ۱۴ درصد دیگر زنان )۲۱۹ کشته 
و 5۰۸ زخمی( بوده اند. طبق این گزارش، تلفات غیرنظامیان از اول 
ماه می، همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
به شدت افزایش یافته است؛ طوری که میزان تلفات غیرنظامیان در 
ماه های می و جون با آمار کل تلفات غیرنظامیان در جریان چهار ماه 

نخست سال جاری میالدی برابری می کند.
سازمان ملل می گوید که باالترین آمار تلفات غیرنظامیان را از سال 
۲۰۰۹ میالدی تا کنون به ماه های می و جون تعلق گرفته است. 
یافته های گزارش نشان می دهد که در جریان ماه های می و جون 
۷۸۳ غیرنظامی کشته و یک هزار و ۶۰۹ غیرنظامی زخمی شده اند؛ 
درحالی که از ماه جنوری تا اپریل سال جاری ۷۸۶ غیرنظامی کشته 

و یک هزار و ۹۱5 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
با این حال، دیبرا الینز، نماینده ی خاص دبیرکل سازمان ملل متحد 
میدان های  در  اقدامات  بیشترین  که  است  گفته  افغانستان  برای 
جنگ در مرگ بارترین ماه های می و جون در خارج از شهرها و در 
مناطق با سطح جمعیت نسبتا کم انجام شده است. او گفته است که 
سازمان ملل به شدت نگران است که اگر اقدامات نظامی شدید در 
مناطق شهری با تراکم باالی جمعیت انجام شود، عواقب آن برای 
غیرنظامیان می تواند فاجعه بار باشد: »جستجوی راه حل نظامی فقط 

رنج مردم افغانستان را افزایش می دهد.«

عامل تلفات غیرنظامیان
در گزارش سازمان ملل ۶۴ درصد تلفات مجموعی غیرنظامیان به 
عناصر مخالف دولت نسبت داده شده است. از این میان، گروه طالبان 
نامشخص  عناصر  و  درصد  نُه  مسئول  داعش  درصد،  مسئول ۳۹ 

مخالف دولت مسئول ۱۶ درصد تلفات غیرنظامیان دانسته شده اند.
طبق این گزارش، نیروهای طرفدار دولت مسئول ۲5 درصد تلفات 
غیرنظامیان در شش ماه نخست سال جاری میالدی بوده اند. از این 
میان، ۲۳ درصد تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان و دو درصد دیگر توسط گروه های مسلح طرفدار دولت یا 

نیروهای نامشخص طرفدار دولت انجام شده است.
سازمان ملل در این گزارش، ۱۱ درصد کل تلفات غیرنظامیان را 

درگیری به روشی که برای صلح مناسب است، 
تغییر دهند.

دامنه  به  چیز،  هر  از  قبل  یادگیری  پتانسیل 
و شدت تماس بین اتحادیه اروپا و طرف های 
به  همچنین  امر  این  دارد.  بستگی  درگیر 
و  اروپا  اتحادیه  بین  موجود  میزان هم پوشانی 
هنجارهای داخلی در داخل کشوری که دارای 
دو طرف درگیری است و همچنین شناسایی 
ارزش های  و  اروپا  اتحادیه  با  درگیری  طرف 
تعیین  عامل  دارد.  بستگی  آن  شده ی  اعالم 
کننده ی دیگر دامنه یادگیری میزان نارضایتی 
مردم از وضع موجود است. تا آن جا که مردم 
ناراضی  آن  رهبری  از  درگیری  طرف  یک  در 
و  ایده ها  پذیرای  زیاد  احتمال  به  باشند، 
پیشنهادهای منشا گرفته از اتحادیه اروپا است. 
به عنوان مثال، استقبال مردم ترک تبار قبرس 
از ایده ها و مشوق های اتحادیه اروپا در ۲۰۰۲ 
از  آنان  از عدم رضایت  تا ۲۰۰۴ بیشتر ناشی 
حکومت رئوف دنکتاش بود که در نتیجه بحران 
قبرس شمالی  و  ترکیه  که  اقتصادی شدیدی 

را در ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ درگیر کرد، تشدید شد.
مثال قبرس این پرسش را مطرح می کند که آیا 
تغییر ناشی از مشروطیت مکمل تغییرات الهام 
حالی که  در  یا خیر؟  است  یادگیری  از  گرفته 
تغییر از طریق مشروط شدن در کوتاه مدت و 
میان مدت اتفاق می افتد، تغییرات ریشه ای تر از 
طریق یادگیری فقط در بلند مدت می تواند رخ 
دهد. با این حال، یک مکانیسم می تواند جای 
خود را به مکانیسم دیگر بدهد. در مورد قبرس، 
شمال  و  ترکیه  به  اروپا  اتحادیه  مشروطیت 
قبرس همراه با رکود اقتصادی در اواخر قرن، 
ترک تبارهای قبرسی را مشتاق »یادگیری« و 
بروکسل  از  ناشی  پیام های  و  ایده ها  دریافت 
کرد. این امر منجر به روند عمیق تری از تغییر 
در شمال شد که صرف نظر از انتظارات کاهش 
یافته از اتحاد مجدد و پیوستن به اتحادیه اروپا 
در دوره برنامه پس از طرح عنان، تا حد زیادی 

ادامه داشته است.

اجرای انفعالی
حل  در  اروپا  اتحادیه  تأثیر  نهایی  مکانیسم 
منازعات، اجرای انفعالی آن است. اتحادیه اروپا 
در  که  مجازات  منطق  برجسته کردن  به جای 
هنگام نقض قوانین تعیین می شود، این شیوه 
سیستم  به  انفعالی  خارجی  سیاست گذاری 
که  دارد،  بستگی  قانون  به  محدود  همکاری 
داخلی  انگیزه های  طریق  از  می رود  انتظار 
اجرای  مشروطیت ها،  برخالف  کند.  کار  آن 
منفعالنه تالش نمی کند انگیزه های یک طرف 
و سود  هزینه  در حساب  تغییر  با  را  درگیری 

آن تغییر دهد. تحویل مزایای اتحادیه اروپا به 
منزله جبران خسارت به انطباق طرف دعوا با 
را  الزم  قوانین  تعهدات  نیست.  خاص  شرایط 
تشکیل می دهند که همکاری سودمند متقابل 
با اتحادیه اروپا را ممکن می سازد. برای اجرای 
قوانین  از  مشخصی  مجموعه  باید  منفعالنه 
قراردادهای  در  تعریف  قابل  و  شده  تعریف 
اتحادیه اروپا وجود داشته باشد نه یک سلسله 
سیاسی  نظر  از  اروپا  اتحادیه  که  شرایطی 
سیستم  این  این،  بر  عالوه  می داند.  مطلوب 
قوانین باید به عنوان قیمت الزم همراه با تعامل 
مورد  در  شود.  گرفته  نظر  در  اروپا  اتحادیه 
طرفین درگیری که سیاست های آنها با اهداف 
قوانین  این  می کند،  مخالفت  اروپا  اتحادیه 
–به عنوان  باال  هزینه های  عنوان  به  ابتدا  در 
مثال نقض ظرفیت حاکمیت یک کشور برای 
پیگیری بدون قید و شرط منافع ادراک شده 
آن- تلقی می شود. در این شرایط، روند تغییر 
در اجرای انفعالی مستلزم آن است که هزینه ها 
به عنوان یک الزام تلقی شود و طرف دعوا قبول 
عهده  بر  را  اجباری  هزینه های  این  که  کند 
بگیرد. با انجام این کار و بنابراین تجربه احترام 
زمان هزینه های منسوب  با گذشت  قانون،  به 
به  احترام  و  کند  تغییر  منفعالنه  می تواند  آن 

قانون به عنوان یک مزیت تلقی شود.
اتحادیه  قانونی  به تعهد  اجرای منفعل مربوط 
به  است.  نشناختن«  رسمیت  »به  برای  اروپا 
یک  وظیفه ی  به  مربوط  نشناختن  رسمیت 
که  است  بین المللی  سازمان  یک  یا  کشور 
را  بین الملل  حقوق  عمومی  هنجارهای  نقض 
کمک  آن ها  به  یا  و  نمی شناسد  رسمیت  به 
مورد  این  در  توجه  قابل  موضوع  نمی کند. 
در  اسرائیل  و  اروپا  اتحادیه  بین  اختالف 
منشا  محصوالت  با  ترجیحی  برخورد  مورد 
به  شده  مصادره  و  اسرائیلی  شهرک های 
بوده  ارتباط  توافق نامه  اساس  بر  اروپا  اتحادیه 
اروپا  اتحادیه  اختالف،  سال ها  از  پس  است. 
در سال ۲۰۰5 به تعهد قانونی خود در مورد 
و  حل  بر  مبتنی  محصوالت  ترجیحات  انکار 
این  اقدام نکردن در  این استدالل که  با  فصل، 
زمینه مستلزم کمک و وام به نقض اسرائیل در 
قوانین بین المللی بشردوستانه است، عمل کرد. 
اتحادیه اروپا موضع خود را به عنوان سیاست 
مشروط ارائه نداد، چه رسد به تحریم. سرانجام 
اسرائیل آن را به عنوان »قاعده بازی« ضروری 
مشترک  تجاری  روابط  روان  عمل کرد  برای 

پذیرفت.
کانسلیشن  تحقیقاتی  مؤسسه ی  منبع: 

ریسورس
ادامه دارد...
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یم و جون مرگ ابرترین ماه ها بوده است

تخلیه اضطراری از کابل بیابد.
تصمیم ایاالت متحده برای خروج قبل از موعد 
سپتامبر   ۱۱( بایدن  خود  توسط  تعیین شده 
امسال( شوکه کننده بوده است. تمرکز ضروری 
مترجمان  ویزای  مسأله  روی  پرسروصدا  اما 
حکومت  برای  که  افرادی  سایر  و  افغانستان 
می کردند،  کار  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
باعث شده شهروندان افغانستان فکر کنند که 
ایاالت متحده احتماال به توانایی کشورشان برای 
مقاومت در برابر طالبان باور ندارد. و تکرار این 
حرف که نتیجه جنگ و صلح افغانستان فقط به 
دست خود افغان ها است، باعث شده شهروندان 
از  احتماال  ایاالت متحده  افغانستان فکر کنند 
هم اکنون از مسئولیت خود در قبال افغانستان 

دست می شوید.
ایاالت متحده می گوید به حمایت از نیروهای 

امنیتی افغانستان ادامه می دهد. افغان ها شک 
دارند ما پای حرف خود بیاستیم.

روی  ما  که  حمایتی  اقدامات  براین،  عالوه 
دست داریم ـ مانند ارائه هلیکوپترهای جدید 
برای نیروهای افغانستان ـ تحت تأثیر پیام های 
متناقض ما قرار گرفته و حرف ما بی ارزش شده 

است. 
اما  نکرده اند.  بزرگ حمله  به شهرهای  طالبان 
آغاز  به زودی  این حمالت  انتظار دارند  ناظران 
شود. ما باید فورا اقدامات نمادینی را روی دست 
گیریم تا آسیب پیام های متناقض ما را جبران و 
این مسأله را واضح کند که پشتیبانی ما واقعی 

است.
یک اقدام می تواند تأمین فوری غذا و مهمات 
از طریق هوا به سربازان در شهرهای بزرگ در 
انتهای زنجیره پیچیده تأمین و تدارکات نظامی 
افغانستان باشد. ما می توانیم نیازهای نیروهای 
مقاومت را شناسایی کرده و تجهیزات و بودجه 
موردنیاز آن ها را به صورت فوری فراهم کنیم. 
ما می توانیم از جنگنده های ارتش امریکا که در 
افغانستان مستقر است برای حمالت  از  خارج 
ایده های  کنیم.  استفاده  افغانستان  در  هوایی 

بهتری نیز ممکن است وجود داشته باشد.
باید  امریکا  اقدامات  اکنون  این است که  نکته 
افغان ها  باشد.  معنادار  و  قابل مشاهده  بزرگ، 
را  جنگ  یا  کنند  متوقف  را  طالبان  باید  یا 
تالش  تمام  باید  متحده  ایاالت  و  باخته اند. 
می تواند  که  تردیدهایی  برطرف کردن  را  خود 
به فروپاشی افغانستان منجر شود به کار بندد. 
پنجره عمل به سرعت درحال بسته شدن است. 

ما باید همین حاال اقدام کنیم.

سفیر   ۲۰۰۷ تا   ۲۰۰5 سال  از  نیومن  رونالد 
ایاالت متحده در افغانستان بود.
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کرد که قانون اساسی این کشور اجازه انحالل پارلمان را 
نمی دهد، اما اجازه تعلیق فعالیت های آن را در صورت 

خطر فوری می دهد.
تونس به شدت درگیر ویروس کرونا است به طوری که 
بیش از ۱۸ هزار بر اثر آن جان باخته اند در حالی که 

جمعیت تونس تنها ۱۲ میلیون نفر است.

این  شدن  کشیده  خشونت  به  از  حکایت  گزارش ها 
اقدام  پلیس  از یک سو  که  به طوری  دارد،  اعتراضات 
به شلیک گاز اشک آور کرده و از سوی دیگر، معترضان 
نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده اند. چندین تن از 

معترضان نیز بازداشت شده اند.
پیام خود عنوان  قیس سعید، رییس جمهور تونس در 

کردند و نسبت به شکست های دولت در مهار بحران هایی 
نظیر شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند.

روز گذشته نیز هزاران معترض در پایتخت تونس مقابل 
پارلمان گرد هم آمدند و علیه حزب حاکم اسالم گرای 
النهضه و دولت المشیشی شعار دادند و خواستار انحالل 

پارلمان شدند.

اطالعات روز: به دنبال اعتراض های گسترده به عملکرد 
رییس جمهور  سعید،  قیس  تونس،  پارلمان  و  دولت 
تونس، هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور، را برکنار 

کرد و فعالیت های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش رادیو فردا، هزاران تونسی در روزهای اخیر 
در چندین شهر این کشور علیه حزب حاکم تظاهرات 

یر برکنار شد اعرتاض های تونس؛ پارملان تعلیق و نخست وز

است.
بیشترین افزایش در موارد ابتال به کرونا در ایاالتی با میزان 
واکسیناسیون کمتر، مانند فلوریدا، تگزاس و میسوری است.
میرهای  و  از مرگ  همچنین گفته شده که ۹۹.5 درصد 
مربوط به کرونا در میان افراد واکسینه نشده اتفاق می افتد.
دکتر فاوچی در مصاحبه خود با شبکه خبری سی ان ان 
گفت که مقامات محلی در مناطقی که میزان واکسیناسیون 
آنها پایین است الزم است کارهای بیشتری برای تشویق 

یکا »در جهت اشتباه« پیش می رود یکا؛ دکرت فاوچی می گوید امر افزایش موارد ابتال به کرونا در امر
مردم به تزریق واکسن انجام دهند.

جمهوری خواه  فرمانداران  اینکه  شنیدن  »از  گفت  او 
هایشان  ایالت  در  را  واکسیناسیون  فلوریدا  و  آرکانزاس 
این  دوی  هر  است.  شده  دلگرم  بسیار  می کنند«  تشویق 
رهبران محلی در گذشته نسبت به توصیه های دکتر فاوچی 

انتقاد داشتند.
دکتر فاوچی مشاور اصلی جو بایدن، رییس جمهوری کنونی 
امریکا و سلف او، دونالد ترامپ ، در مورد بیماری همه گیر 
تغییر  برای  گفتگو  در حال  او گفت که  است.  بوده  کرونا 
بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  دستورالعمل های 

ایاالت متحده )CDC( در مورد استفاده از ماسک است.
شده اند  واکسینه  کامال  که  افرادی  می گوید،  مرکز  این 
می توانند »فعالیت هایی را که قبل از همه گیری کرونا انجام 

می دادند بدون استفاده از ماسک از سر بگیرند«.
حاال دکتر فاوچی گفته که مقامات محلی می توانند قوانین 

خود را تحت راهنمای کنونی این مرکز وضع کنند.
برای  محلی  دولت های  از  برخی  که  کرد  یادآوری  او  اما 
جلوگیری از افزایش ابتال، استفاده از ماسک در داخل اماکن 

عمومی را دوباره برقرار کرده اند.
از ماسک در اماکن  در شهر لس آنجلس، اکنون استفاده 
سرپوشیده عمومی چه برای افراد واکسینه شده و چه برای 

افراد واکسینه نشده ضروری است.

امریکا  ایالت های جنوبی  ویژه در  به  واکسیناسیون  میزان 
پایین است، به طوری که در بعضی از مناطق حتی کمتر 

از نیمی از ساکنان اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند.
در همین حال، پس از کاهش تعداد ابتال به کرونا در ماه 
مه و ژوئن، موارد ابتالی روزانه به ویروس کرونا بار دیگر در 

حال افزایش است.
این روند، تا حدی به گسترش سریع نوع بسیار قابل انتقال 
بار در هند مشاهده شد، نسبت داده شده  اولین  دلتا که 

عفونی  بیماریهای  متخصص  برجسته ترین  روز:  اطالعات 
امریکا هشدار داد که این کشور در زمینه مقابله با کرونا 

»در جهت اشتباه« پیش می رود.
به گزارش بی بی سی فارسی، دکتر آنتونی فاوچی گفت که 
نوع دلتای کرونا در مناطقی که میزان واکسیناسیون در آن 

پایین است، در حال افزایش است.
بایدن،  جو  پزشکی  اصلی  مشاور  فاوچی،  دکتر 
رییس جمهوری امریکا، روز یکشنبه به شبکه خبری سی ان 
ان گفت: مقامات بهداشتی امریکا در حال بررسی و تجدید 
نظر در دستورالعمل های مربوط به ماسک حتی برای افراد 

واکسینه شده هستند تا افزایش موارد ابتال را مهار کنند.
او گفت که تزریق دوز اضافی واکسن به افراد آسیب پذیر 

هم در دست بررسی است.
دکتر فاوچی گفت: وضعیت ویروس کرونا در ایاالت متحده 
در حال تبدیل شدن به »یک همه گیری در بین افراد غیر 

واکسینه« است.
آمار رسمی نشان می دهد بیش از ۱۶۲ میلیون و هفت صد 
هزار نفر، یا ۴۹٪ از جمعیت امریکا، به طور کامل واکسینه 

شده اند.
تا ماه اپریل، ایاالت متحده در زمینه تزریق واکسن پیشرو 
بود اما از آن زمان به بعد میزان واکسیناسیون در این کشور 

شروع به کاهش کرد.
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CALP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، که اطالعیه 
تصمیم اعطای قرارداد، اعمار شبکه آبیاری تورراغه واقع قریه باره کاله ولسوالی رودات والیت ننگرهار را با شرکت محترم )ساختمانی و سرکسازی شاهدراحل( دارای جواز نمبر )D-41337-0( آدرس- خانه 1، کوچه 

27، کارته نو، مرکز کابل، کابل افغانستان به قیمت مجموعی )1,398,611.8( یک میلیون و سه صد و نود و هشت هزار و شش صد و یازده اعشاریه هشت افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری 

به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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مدارس به کلی ممنوع است.
فعالیت های  از  آموزشی همچنین  موسسات خصوصی 

سرمایه گذاری منع شده اند.
هدف دولت چین از این تغییرات کاهش فشار بر روی 
پائین آوردن هزینه زندگی  این کشور و  دانش آموزان 
فرزندآوری  نرخ  آمدن  پائین  در  که  خانواده هاییست 

مشارکت داشته اند.
این کشور در ماه می امسال )۲۰۲۱( اعالم کرد که سه 
این داشتن  از  است؛ پیش  این کشور مجاز  در  فرزند 

فقط دو فرزند مجاز بود.
بر اساس آمار انجمن تحصیلی در چین، بیش از ۷5 
این کشور  تا ۱۸ ساله در  بین ۶  درصد دانش آموزان 
از کالس های  مدرسه،  کار  از ساعات  اوقات خارج  در 
سال  آمار  این  کرده اند؛  استفاده  آموزشی  خصوصی 

۲۰۱۶ میالدی را در بر می گیرد.

این  نمی دانند  چینی  والدین  و  کرده  شوکه  را  کشور 
رقابتی  سیستم  در  را  فرزندانشان  چگونه  ممنوعیت 

تحصیلی در این کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تقاضا  افزایش  پیش بینی  با  و  اخیر  سال های  در 
چین،  پرجمعیت  کشور  در  خصوصی  آموزش  برای 
سرمایه گذاری های بزرگی از طریق بخش های عمومی 
و خصوصی در بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت 

و حاال میلیاردها دالر سرمایه به مخاطره افتاده است.
سهام  ارزش  جمعه  روز  از  تغییرات،  این  اعالم  با 
شرکت های خصوصی آموزشی چین شروع به افت کرد 
و امروز )دوشنبه ۴ اسد( هم با شروع به کار بازارهای 
تا ۴۰  بین ۳۰  این سهام ها  ارزش  بورس،  بین المللی 

درصد کاهش یافت.
 ۱۴ شاهد  امروز  چین«  آموزشی  »صنعت  شاخص 

درصد افت بود.

اطالعات روز: ممنوعیت صدور مجوزهای جدید برای 
به  چین  در  مدارس  اصلی  دروس  خصوصی  تدریس 
نگرانی ها دامن زده و ارزش سهام موسسات آموزشی 
بازارهای بورس هنگ کنگ و  این کشور در  خصوصی 

نیویورک با افت شدیدی مواجه شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، دولت چین اواخر هفته 
پیش اعالم کرد که برای »کاهش هزینه های زندگی« 
و ترغیب فرزندآوری در این کشور، آموزش خصوصی 

»انتفاعی« را در این کشور ممنوع کرده است.
آموزشی  موسسات  تمامی  جدید،  قوانین  اساس  بر 
سازمان های  عنوان  به  باید  پس  این  از  خصوصی 
»غیرانتفاعی« ثبت شوند و هیچ مجوز جدیدی برای 
دارند،  فعالیت  زمینه  این  در  که  خصوصی  موسسات 

صادر نخواهد شد.
این  در  آموزشی  خصوصی  بخش  قوانین  این  تغییر 

یس خصویص در چنی برای »ترغیب فرزندآوری« ممنوعیت صدور مجوزهای تدر

خصوصی  موسسات  شده  اعالم  قوانین  اساس  بر 
تدریس  و  بود  بیشتر خواهند  نظارت های  تحت  فعال 
اواخر  در  مدارس  کاری  ساعت  از  خارج  خصوصی 
هفته، تعطیالت عمومی و همچنین در زمان تعطیالت 



www.etilaatroz.comتحلیل

G
SD

M

ارتش اپکستان و نگاه عمق اسرتاتژیک به افغانستان
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موضوع: اعالن پروژه ساختمانی:
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تغذیه آب های زیرزمینی و جمع آوری آب باران در پوهنتون پولی تخنیک کابل اشتراک نموده و سافت شرطنامه و 
اسناد تخنیکی مربوطه را از وب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 25/05/1400 به آمریت تدارکات امور ساختمانی - ریاست تدارکات بالک پنجم منزل اول سرک داراالمان – سناتوریم، اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای 

ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 45,000 چهل و پنج هزار افغانی می باشد.

»اعالن تدارکات«

MAIL/PD/NCB/G301/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 54 قلم اجناس مختلف النوع مورد ضرورت ریاست عمومی منابع طبیعی( 
تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G301/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه 
مورخ 31/05/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )100,000( یک صدهزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.

آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و 

مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

منطقه ای پاکستان به واسطه  ی کنترل افغانستان از طریق 
پژوهشگر  ریتز،  دیتزیش  است.  بنیادگرایی  جنبش  یک 
پاکستان  استراتژیک  عمق  که  دارد  باور  آسیا،  جنوب 
جغرافیای  طریق  از  هندوستان  با  مقابله  افغانستان،  در 
نظامی  رییس جمهور  ضیاالحق،  جنرال  است.  افغانستان 
پاکستان، عمق استراتژیک را دیواری کشورهای اسالمی در 
مقابله با کشور هندوستان می داند. جنرال اسلم بیک، رییس 
ستاد ارتش پاکستان در زمان بی نظیر بوتو می گوید عمق 
استرایژیک یعنی به وجودآمدن یک رژیم دوست و اسالم گرا 
در کابل که به احساس ناامنی دایمی پاکستان نقطه  ی پایان 
گذاشته و منابع نفوذ دولت های متخاصم در مناطق قبایلی 
در غرب این کشور شود و حکومت های افغانستان از روابط 
بسیار عمیق با دهلی نو پرهیز کنند. حسین حقانی، سفیر 
پیشین پاکستان در امریکا، در کتابش، پاکستان در میان 
مسجد و نظامیان، توضیح می دهد. فهم ارتش پاکستان از 
عمق استراتژیک و اضطراب ناشی از آن میراث استعماری 
در  را  این سیاست  انگلیسی  نیروهای  که  است  بریتانیوی 
قبال مناطق سرحدی پیاده می کردند. رهبران پاکستان از 
سوی افغانستان ترس عینی نه بلکه نگرانی ذهنی دارند. اگر 
افغانستان از مناطق سرحدی پاکستان حمایت جدی کند، 

این کشور عمال باید در دو جبهه و با دو همسایه بجنگد.
عمق  درباره ی  پاکستان  رسمی  نظر  اظهار  اخرین  شاید 
سال  در  ارتش  رییس  کیانی،  جنرال  سوی  از  استراژیک 
۲۰۱۰ باشد. به باور جنرال پرویز اشفق کیانی، »پاکستان 
در  هیچ کس  ندارد،  افغانستان  کنترل  برای  قصدی  هیچ 
طول تاریخ قادر نشده که افغانستان را به زیر سلطه خود 
درآورد. ما می خواهیم در افغانستان عمق استراتژیک داشته 
افغانستان نیست. اگر ما  این به معنای کنترل  اما  باشیم، 
کنار  روابطی دوستانه در  با  و  باثبات  آرام،  افغانستان  یک 
خود داشته باشیم، این امر خودبه خود عمق استراتژیک ما 
را تأمین می کند. چرا که مرزهای غربی ما امن خواهد بود و 
ما ناچار نخواهیم بود که مراقب دو جبهه باشیم.« نظامیان 

و استراتژیست های پاکستان، همیشه افغانستان را بخشی از 
قلمرو نیابتی خود تعریف کرده اند و سیاست های مشخصی 
پاکستان  اعالمی  و  رسمی  سیاست  در  کرده اند.  اعمال  را 
یا  هندوستان دشمن تعریف شده است و همیشه نگرانی 
توهم از جانب افغانستان دارند که هندوستان از جغرافیای 

افغانستان علیه پاکستان استفاده می کند.
مقامات  و  پژوهشگران  سوی  از  دیدگاه هایی  همه  این  با 
مطرح  استراتژیک  عمق  سیاست  قبال  در  پاکستانی 
افغانستان، هنوز بحث جدی و سیاست  اما مقامات  است. 
تعریف شده   ای را در قبال عمق استراتژیک پاکستان ندارند. 
حقیقت انکارناپذیر همین است که پاکستان برای افغانستان 
چالش های کالنی امنیت ملی ایجاد کرده است و نگذاشته 
از  پاکستانی ها  و  بگیرد  شکل  ملی  دولت  یک  روایت  تا 
به وجودآمدن یک دولت ملی و مستقل در افغانستان هراس 
همدست  هندوستان  با  افغانستان  دولت  این  که  دارند 
می شود و بر قلمرو پاکستان ادعای عرضی و مرزی می کند. 
در  اسالمی  و  دوست  دولت  اصطالح  از  همیشه  پاکستان 
افغانستان حمایت می کند و باور دارد وجود چنین دولتی 
با  پاکستان  نظامیان  تفکر  این  اما  است.  پاکستان  نفع  به 
ندارد  هم خوانی  نه تنها  افغانستان  جامعه  ی  حقیقت های 
بلکه در تضاد است. در سال ۲۰۱5 دو نهاد امریکایی، بورد 
نشراتی ایاالت متحده و شرکت گلوپ، در افغانستان یک 
انظار مردم  نظرسنجی در خصوص محبوبیت کشورها در 
افغانستان راه اندازی کردند. در این نظرسنجی از کشورهای 
درصدر   ۶۲ با  هندوستان  است.  شده  گرفته  نام  مختلف 
منفورترین  با ۷،۳ درصد،  پاکستان  و  محبوب ترین کشور 
کشور جهان در انظار مردم افغانستان است. حتا گروه داعش 
نسبت به پاکستان محبوبیت بیشتر در این نظرسنجی دارد.

نتیجه گیری
ارتش  تصمیم گیران  ذهنیت  در  که  درمی یابیم  نتیجه   در 
پاکستان که سیاستگذار اصلی در قبال هند و پاکستان است، 
سیاست عمق اسراتیژیک به معنایی حضور فیزیکی ارتش 
نیست.  افغانستان  قلمرو  به  شکست  صورت  در  پاکستان 
بلکه به تعبیر پاکستانی ها و اظهارات نظریاتش که در باال 
دولت  به وجودآمدن یک  یعنی  استراتژیک  ذکر شد، عمق 
اسالم گرای تندرو که در مخالف با دهلی نو و دوست نزدیک 
پاکستان باشد. سیاستگذاران پاکستانی باور دارند تا زمانی 
دیگری  دولت  هر  نیاید،  به وجود  اسالم گرا  دولت  یک  که 
که در افغانستان شکل بگیرد با هندوستان نزدیک است و 
این نزدیکی یعنی دشمنی با پاکستان. با گذشت سال ها و 
تغییرات جدی در داخل افغانستان و منطقه هنوز هم ارتشیان 
پاکستان سیاست عمق استراتژیک خود را در قبال افغانستان 
تغییر ندادند و از واقعیت های که در داخل افغانستان وجود 
دارد، چشم پوشی می کنند. در این میان تناقض دیگری هم 
وجود دارد: همان نظام اسالمی طرفدار اسالم آباد که ایده ال 
پاکستانی ها است، در زمان به قدرت رسیدن مجاهدین اتفاق 
افتاد. اما باز هم دیدیم که مجاهدین هم میانه  ی خوبی با 
پاکستان  در  حکومت  همان  اگرچه  نداشتند.  پاکستان 
هنوز  افغانستان  مقامات  این که  جالب تر  بود.  گرفته  شکل 
هیچ تعریف و اظهار نظر جدی در خصوص سیاست عمق 

استراتژیک پاکستان در قبال افغانستان نداشتند.

پاکستان باشد.
وقتی اتحاد جماهر شوروی با شورش  روستاییان افغانستان 
مواجه شد، استراتژیست های پاکستان به عمق استراتژیک 
باورمند شدند. اما چیزی مهم دیگر که باید توضیح داده شود 
که تعریف پاکستانی ها از عقب نشینی فیزیکی نیروهای شان 
مقابل  در  پاکستان  ارتش  اگر  یعنی  نیست؛  افغانستان  به 
هندوستان شکست بخورد، از مرزهای عبور بکنند و داخل 
به جنگ  دوباره  و  کنند  نیرو  انسجام  تا  بیایند  افغانستان 
با هندوستان بپردازند. پاکستان با هند مسأله  ی کشمیر و 
با افغانستان موضوع دیورند را دارد. هراس پاکستانی ها از 
جغرافیای افغانستان به دلیل درگیرنشدِن هم زمان پاکستان 
سوی  از  است.  افغانستان  و  هندوستان  جبهه ی  دو  در 
اتحاد  در  که هندوستان  نگران اند  به شدت  پاکستان  دیگر 
با افغانستان پاکستان را تحت فشار قرار می دهد. موضوع 
دیگر که از همه مهم تر است، افغانستان در مقابل هندوستان 
به  عنوان عمق استراتژیک پاکستان تعریف شده است. اگر 
پیدا  کاهش  پاکستان  و  هندوستان  میان  دشمنی  فردای 
کند یا به روابط دوستی مبدل شود. دیگر افغانستان عمق 

استراتژیک پاکستان نخواهد بود.

تعریف و برداشت نظامیان از عمق استراتژیک
متفاوت  تعریف های  استراتژیک  عمق  از  پاکستان  ارتش 
درباره ی  پاکستان  سیاستگذاران  و  ارتش  رهبری  دارند. 
اجماع  است،  پاکستان  استراتژیک  افغانستان عمق  این که 
عمق  از  نظر شان  اظهار  و  برداشت های   اما  دارند.  دید گاه 
استراتژیک متفاوت و پیچیده است. حتما استراتژیست های 
اختالف  استراتژیک،  عمق  مورد  در  غربی  و  پاکستانی 
متخصص  که  فرانسوی  دانشمند  روا،  اولیور  دارند.  نظر 
جریان های اسالمی جنوب آسیا است، عمق استراتژیک را 
به  عنوان چشم انداز استراتژیکی توصیف می کند و باور دارد 
که هدف از عمق استراتژیک که در زمان اشغال افغانستان 
توسط اتحاد شوروی شکل گرفت، هدف آن تحمیل نفوذ 

عمق استراتژیک یا حیات خلوت دو واژه ای است که همیشه 
در ادبیات سیاسی و نظامی افغانستان کاربرد فراوان دارد. از 
کارشناس تا پژوهشگران و مقامات دولتی همیشه می گویند 
عمق  افغانستان  می خواهد  پاکستان  که  می نویسند  و 
استرایژیک این کشور باشد. اما واقعا این عمق استراتژیک 
چیست و چرا هنوز دولت مردان افغانستان تعریف مشخصی 
از عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان ندارند. در این 
مقاله می خواهیم که اصطالح عمق استراتژیک پاکستان در 
قبال افغانستان را به بررسی بگیریم. اساسا این رویکرد چه 
زمان به وجود آمد؛ نظامیان و سیاسیون پاکستان چه تعریف 

و برداشتی از عمق استراتژیک در قبال افغانستان دارند.
عمق استراتژیک در ادبیات نظامی به فاصله بین خط مقدم 
نبرد یا نواحی جنگی و مناطق اصلی غیرنظامی، مانند شهرها، 
مناطق متراکم از جمعیت های غیرنظامی، مناطق صنعتی و 
غیره گفته می شود. معموال فرماندهان نظامی آسیب پذیری 
این فاصله استراتژیک را در مقابل حمالت دشمن ارزیابی 
را  و عملیاتی خود  برنامه های دفاعی  آن  براساس  و  کرده 
طراحی می کنند. نکته مهم دیگری که در این برنامه ریزی ها 
به آن توجه می شود این است که آیا یک ارتش در صورت 
تهاجم و پیشروی دشمن یک »عمق استراتژیک« مناسب 
در داخل قلمرو خود برای عقب نشینی و سپس انسجام نیرو 
و حمله دوباره به منظور عقب راندن دشمن را دارد. از نظر 
نظامی، عمق استراتژیک منطقه ای ست که محل مناسبی 
برای عقب  نشینی یک ارتش و انسجام دوباره آن باشد و در 
عین حال در تهدید پیشروی بیشتر نیروی دشمن نباشد 
و این عقب  نشینی از نظر زمانی بتواند فرصت کافی جهت 
به  کند.  فراهم  ارتش  برای  نظامی  پالن گذاری  و  انسجام 
عبارت ساده تر عمق استراتژیک جایی است که اگر ارتش 
تیررس دشمن  از  که  دارد  نیاز  مکانی  به  بخورد  شکست 
به دور باشد و با یک عقب  نشینی  در مکان عمق استراتژی تا 

دوباره انسجام نیرو کند و حمله کند.

چرا افغانستان عمق استراتژیک تعریف شد؟
جماهر  اتحاد  اشغال  زمان  در  استراتژیک،  عمق  اصطالح 
شوروی در افغانستان از سوی نظامیان پاکستان در رقابت 
بر  پاکستان  و  هند  شد.  مطرح  هندوستان  با  شکست  و 
که  کردند  رویارویی  هم  با  بار  چهار  کشمیر  موضوع  سر 
چهار  هر  در  و  است  بوده  آغازگر جنگ  بار  سه  پاکستان 
جنگ پاکستان، شکست خورده است. جنگ سوم هند و 
از  بنگالدیش  جدایی  به  منجر   ،۱۹۷۱ سال  در  پاکستان 
پیکر پاکستان شد و ارتش پاکستان به گونه  ی تحقیرآمیز از 
هند شکست خورد و بیشتر ۹۰ هزار نیرو نظامی پاکستان 
این شکست  از  پس  اسیر شد.  هندوستان  ارتش  به دست 
حقارت بار پاکستان به فکر عمق استراتژیک افتاد و زمانی که 
شوروی به افغانستان حضور پیدا کرد، آهسته آهسته دست 
پاکستان به مسائل افغانستان باز شد. اظهارات نظامیان و 
سیاسیون پاکستان درباره ی افغانستان بیشتر شد و عمال 
افغانستان را به  عنوان عمق استراتژیک خود تعریف کردند. 
پاکستانی ها پس از تجزیه  ی بنگالدیش به این فکر افتادند 
که باید جغرافیایی را به  عنوان عمق استراتژیک خود تعریف 
کنند. فقط افغانستان می تواند محل مناسب برای برنامه های 

مصطفی مدثر



تحقیقی  مرکز  توسط  گزارش  این  اشاره: 
پیک تهیه شده و اطالعات روز در یک تفاهم 
رسانه ای این گزارش را نشر می کند. مسئولیت 
محتوایی و حقوقی این گزارش برمی گردد به 

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک.
پروژه  ی کاسا یک  هزار به  دالیل ناامنی، حاکمیت 
طالبان در برخی از ولسوالی  های مسیر پروژه و 
استمالک غیرقانونی حریم زمین و جایدادهای 

مردم، از چندین ماه به   این  سو متوقف است. 
پیشرفت  و  کار  پیرامون  تازه  بررسی  یک  در 
سندها  افغانستان،  در  یک  هزار  کاسا  پروژه  ی 
خبرنگاری  مرکز  اختیار  در  معلوماتی  که  و 
که  نشان می  دهد  گرفته،  قرار  پَیک  تحقیقی 
و  )للمی  مردمی  ملکیت  های  از  برخی  نه  تنها 
آسیب  پذیر  و  تاثیر  زیر  ساحه  ی  روستایی( 
پایه  ها، زیرنام »زمین دولتی« به ثبت رسیده 
باشندگان  از  برخی  به  گفته  ی  بلکه  است، 
و  اطالع  رسانی  هیچ  گونه  محلی،  بزرگان  و 
این  زیان  و  سود  خصوص  در  آگاهی  دهی 
پایه  ها از سوی مسئوالن پروژه برای آنان داده 
نشده و به   همین دلیل، کار استمالک زمین 
متوقف  جایدادهای شان  حریم  مناطق  در  را 

ساخته  اند.  
پروژه  ی  بزرگ   ترین  به  عنوان  »کاسا یک  هزار« 
آسیای  در  برق  انرژی  انتقال  میلیارددالری 
 ۱۳۸۴ سال  در  بار  نخستین  برای  مرکزی، 
خورشیدی در نشست همکاری  های اقتصادی 
با  سرانجام  و  شد  مطرح  )ریکا(  منطقه  ای 
توافق  نامه  ی مشترک میان کشورهای  امضای 
افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان 
در سال ۱۳۹۸ خورشیدی کار عملی آن در 

افغانستان آغاز شد.
برق  میگاوات  لین۱۳۰۰  که  پروژه  این 
نصب  طریق  از  را  قرغیزستان  و  تاجیکستان 
کم  ازکم ۱۷۰۰ پایه )تاور( در خاک افغانستان 
والیت  های  از  کیلومتر   ۱۲5۰ به   درازای 
)کندز، بغالن، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان 
انتقال  پاکستان  به  و  داده  عبور  ننگرهار(  و 
می  دهد، بربنیاد گزارش  ها و وعده  های مسئوالن 
دولت افغانستان، قرار بود پیش از فرارسیدن 
برسد؛  بهره  برداری  به  ۱۴۰۰خورشیدی  بهار 
اما به  دلیل مشکل استمالک زمین و عقب  مانی 
کار پروژه در پاکستان که متصدی اصلی کاسا 
سال  تا  پروژه  این  است،  منطقه  در  یک  هزار 

۲۰۲۳ میالدی تمدید شده  است.
پروژه  ی کاسا  عبداهلل ساجد، مسئول عمومی 
یک  هزار در شرکت برق افغانستان، به  خبرنگار 
پَیک می  گوید که تاکنون ۶۰ درصد کار این 
اما  رفته،  پیش  افغانستان  خاک  در  پروژه 
استمالک  بر  مبنی  اعتراض  های مردمی  بنابر 
جایدادهایشان، این پروژه اکنون متوقف است. 
به  گفته  ی این مسئوالن، از میان ۲5 ولسوالی 
مسیر پروژه در ولسوالی  های )خان  آباد، بورکه، 
نهرین، پُل  حصار، جلگه، نجراب، تگاب، بادبیش 
کرده  کاری  طالبان  اجازه  ی  بدون  لعل  پور(  و 

نمی  توانند. 

استمالک غیرقانونی و اعتراض مردم 
پروژه  ی  معلوماتی  داده  های  و  اسناد  بربنیاد 
ُکِل  یا  برق  انتقال  یک  هزار، حریم خط  کاسا 
پروژه  تطبیق  برای  زمین  استمالک  ساحه    ی 
در خاک افغانستان، به ۳۹۹۰ هکتار می  رسد 
ساحه  ی  آن  را  هکتار   ۳55 میان،  این  از  که 
ساحه  ی  آن  را  دیگر  هکتار   ۲۷ و  کشاورزی 

مسکونی و تجارتی تشکیل داده  است. 
 ۶۸۶ و  یک  هزار  سندها،  این  براساس 
و  شرقی  والیت  هفت  در  استمالکی  محل 
درنظر  پایه  ها  نصب  برای  کشور  شمال  شرقی 
گرفته شده که ازاین میان، تنها 5۱۰ محل آن 
ملکیت شخصی و باقی همه ملکیت دولتی به   

ثبت رسیده  است. 
این پروژه درُکل، ۱۰۸۷ خانواده را در مسیر لین 
انتقالی برق ۱۳۰۰ میگاوات زیر تاثیر قرار داده 
و در این میان، بیشتر از ۳۷۰ خانواده، زمین  ها 
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عبدالمطلب فراجی، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک 

کاسا یک  هزار متوقف است؛ 

حق مالکیت و جربان خساره  ی مردم کجاست؟

پیش ازاین، سخن  گوی وزارت پیشین انرژی و 
آب نیز در   تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۶ خورشیدی 
میلیون  از ۴۷  بیش  که  بود  گفته  به  رسانه  ها 
استمالک زمین  و  پرداخت خساره  برای  دالر 
در مسیر پروژه  ی کاسا یک  هزار در نظر گرفته 

شده  است.
عمومی  مسئول  ساجد  عبداهلل  بااین  حال، 
درباره  ی  که  می  گوید  یک  هزار  کاسا  پروژه  ی 
این پول  های یادشده، چیزی نمی  داند و آنچه 
هشت  تنها  است،  رسمی   ثبت  آنان  نزد  که 

میلیون دالر است. 
 ۲۳ به   ۴۷ از  رقم  این  چگونه  و  چرا  این  که 
یافته،  اختصار  دالر  میلیون   ۸ به  بالخره  و 
باره جزییات  ازاین مسئوالن دراین  هیچ  کدام 

بیشتر و واضح  تر ارایه نمی  کنند. 
آنچه که به باور میرویس عالمی رییس پیشین 
باره  دراین  می  توان  افغانستان،  برق  شرکت 
اظهار خوش  بینی کرد؛ اما موجودیت فساد را 

دراین تناقض  گویی  ها رد نمی  کند. 
درصورت  که  می  دهد  ُهشدار  عالمی،  آقای 
پول  به  وقت  نه  پرداختن  و  فساد  موجودیت 
خساره و استمالک زمین  های مردم، سرنوشت 
پایه  های کاسا یک  هزار نیز به روزگار پایه  های 

برق وارداتی کابل گرفتار خواهد شد. 

پروژه،  دوباره  ی  آغاز  و  اعتراض  پایان 
مشخص نیست

در  حقوق  دانان  از  برخی  به  باور  اعتراضی  که 
استمالک  »قانون  و  اساسی«  »قانون  روشنی 
اسالمی  جمهوری  دولت  نافذه  ی  زمین« 
آن  به  راه  حل  می  توان  به  خوبی  افغانستان، 

پرداخت. 
سبحان  اهلل مصباح معاون اتحادیه حقوق  دانان 
قانون،  به  این  مطابقت  در  که  می  گوید  کشور 
خساره  ی  پول  تا  مکلف  اند  پروژه  مسئوالن 
بهره  برداری  و  ساخت  وساز  از  پیش  را  مردم 
پروژه بپردازند و همان  گونه که از مزایای پروژه 
زیان  های  و  خطرها  از  می  کنند،  اطالع  رسانی 
به  مردم  باید  هم  آن  اقتصادی  و  اجتماعی 
آگاهی بدهند. درغیر این  صورت، قانون  شکنی 

شده  است. 
چنان  که در بند اول ماده  ی ۳۷ قانون استمالک 

زمین، آمده  است:

است،  مکلف  کننده  استمالک  »اداره  ی 
تعویض ملکیت استمالک شده را به مالک 
و مصارف آن  را به متصرف و متضرر، قبل 

از تطبیق پروژه تادیه نماید«. 
نیز، ُحکم می  کند  قانون  این  بند ۲ ماده ۱۸ 
به  منظور  کننده  استمالک  اداره  ی  هرگاه  که 
تطبیق پروژه  ی نصب پایه  ها یا جنکشن برق، 
آنتن مخابرات، رادیو و تلویزیون، دستگاه  های 
تخنیکی و امثال آن به  ساحه  ی کمتر از یک  هزار 
مترمربع ضرورت داشته باشد، می  تواند ساحه 
را براساس سند مدار اعتبار مالک و با کسب 

رضایت وی خریداری کند. 
مورد  در  قانون  این   ۳۴ ماده  ی  همچنان 
کننده،  استمالک  اداره  ی  تصمیم  بر  اعتراض 
چنین صراحت دارد که هرگاه مالک ملکیت 
تحت استمالک قناعت نداشته باشد، می  تواند 
در خالل ۶۰ روز اعتراض خودرا با ذکر دالیل 
به اداره  ی استمالک کننده ارایه کند. اداره    ی 
استمالک کننده نیز در خالل ۳۰ روز مکلف 
اتخاذ  تصمیم  و  نموده  رسیدگی  به  آن  است 
نماید. درصورت عدم قناعت مالک، موضوع به 
هیات منصفه محول گردیده و تصمیم هیات 
قناعت  مورد  بازهم  اگر  بود.  خواهد  نهایی 
محول  ذیصالح  محکمه  ی  به  نبود،  طرفین 

خواهد شد.
و  امور  آگاهان  از  برخی  باور  به  که  آنچه 
کشور،  ملی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
قوانین  پرتو  در  تا  اند  مکلف  پروژه  مسئوالن 
پرداخته  اعتراض  ها  راه  حل  به  کشور  نافذه  ی 
پروژه،  کار  پیشرفت  از  هرقدم  به  پیوند  در  و 

پاسخ  گو باشند.

شکایت دریافت کرده  اند 
شکایت  هفت  به  که 
چهار  در  آن  جنجالی 
رسیدگی  هنوز  والیت، 
نتوانسته  اند. او می  افزاید 
که شماری از معترضان، 
پیش  پرداخت  خواهان 
پول استمالک و جبران 
هستند؛  شان  خساره  ی 
و  جزییات  مورد  در  اما 
هویت افراد مربوط به  این 
جنجالی  پرونده  های 

چیزی نمی  گوید. 
آنچه که به باور میرویس 
پیشین  رییس  عالمی 
افغانستان،  برق  شرکت 
در  قانون  از  تخطی 
استمالک  پروسه  ی 
است.  شده   خوانده 
عالمی،  آقای  به  گفته  ی 
استمالک  پروسه  ی  از  زنده  نمونه  ی  یک 
برق  جنکشن  نصب  و  ایجاد  در  غیرقانونی 
ارغندی در غرب کابل را به  خاطر دارد که دو 
سال از بهره  برداری پروژه گذشته و تاهنوز پول 

استمالک زمین آن پرداخته نشده  است. 
محمد زلمی نوری نماینده مردم پنجشیر در 
مجلس نمایندگان نیز، َروند ثبت ملکیت  های 
را  یک  هزار  کاسا  مسیر  استمالک  شده  ی 
می  کند  تاکید  و  نگریسته  شک  به  دیده  ی 
سر  بر  اختالف  نظرها  و  اعتراض  افزون  بر  که 
و  قانونی  آگاهی  هیچ  گونه  مردم،  ملکیت  های 
و  اجتماعی  سودوزیان  های  درباره  ی  حقوقی 
داده  به  مردم  کاسا یک  هزار  پروژه  ی  اقتصادی 

نشده است.. 

اختصار و چندگانه  گی بودجه  ی استمالک 
و خساره... 

کاسا  پروژه  ی  مسئوالن  به  گفته  ی  درحالی  که 
یک  هزار، بودجه  ی کافی برای جبران خساره، 
استمالک و اسکان مجدد درنظر گرفته شده 
و  بدیل جایداد  فرد متضرر  به هیچ  تاهنوز  و 
هزینه  ی استمالک پرداخت نشده؛ اما شماری 
از شهروندان معترض، افزون  بر ادعای دست  بُرد 
در ملکیت  های شان، ُهشدار داده  اند که بدون 
پیش  پرداخت خساره، به  کارمندان و مسئوالن 
ملکیت  های  حریم  در  یک  هزار  کاسا  پروژه  ی 

شان اجازه  ی کار نخواهند داد.

جایدادهای شان   را  و 
دست  از  ُکلی  به  صورت 
همچنان  داد.  خواهند 
از  بیشتر  مسیر،  دراین 
مسکونی  سازه  ی   5۰۰
به  نزدیک  تجاری،  و 
و  چوب  درخت   ۱۰۰۰
۴۷۰ درخت میوه نیز، از 

بین خواهند رفت. 
کاسا  پروژه  ی  مسئوالن 
که  می  گویند  یک  هزار، 
استمالک  پروسه  ی 
در  دولتی  زمین  های 
این  پایه  های  مسیر 
و  شده  تکمیل  پروژه 
مسکونی،  ساحات  تنها 
تجارتی،  کشاورزی، 
که  روستایی  و  شهری 
ُکل  درصد  ده  از  بیشتر 
را  استمالک  ساحه  ی 

به  دلیل  به   این  سو  مدتی  از  می  گیرد،  دربر 
جاروجنجال  های مردم به تاخیر افتاده  است. 

استمالک  و  ثبت  از  به  دست آمده  سندهای 
کاسا  مسیر  والیت  هفت  از  یکی  در  زمین 
یک  هزار )پنجشیر(، نشان می  دهد که تنها ۲۱ 
محل نصب پایه  ها »ملکیت شخصی« و بیشتراز 
۲۴۰ محل دیگر »ملکیت دولتی« ثبت شده  

است. 
این داده  ها درحالی به   ثبت رسیده   که به  گفته  ی 
ولسوالی  محلی  بزرگان  از  غالم سرور  حاجی 
عنابه  ی والیت پنجشیر، مشمول خودش ۱۳5 
خانواده  ی ساکن در یک روستای این ولسوالی 
گرفته  اند؛  قرار  پروژه  این  مستقیم  تاثیر  زیر 
حریم  درنظرداشت  بدون  پروژه  کارمندان  اما 
ملکیت  های مردم، تنها ۴۰۰ مترمربع ساحه  ی 
نصب هر پایه را استمالک می  کنند و این قابل 

قبول نیست. 
دراین  حال، معراج  الدین نوری معاون اجتماعی 
پروژه  ی کاسا یک  هزار، می  پذیرد که در برخی 
از والیت  ها »معیار« در نظر گرفته نشده و بنابر 
نیازمندی بین ۱5۰ تا ۴۰۰ مترمربع ساحه  ی 
نصب پایه و تا 5۲ متر پهن دوطرف پایه به  ثبت 
رسیده  است. اما سندهای ثبت استمالک در 
ساحه  ی  مترمربع  تنها ۴۰۰  پنجشیر،  والیت 

نصب پایه را به  طور» قلمی « نشان می  دهد. 
به  پیوند  تاکنون در  آقای نوری می  افزاید که 
 ۲۰۰ بیش   از  استمالکی،  نظرهای  اختالف 

در  معترض  باشندگان  از  یکی  میرزا  احمد 
به  گفته  ی  ولسوالی عنابه  ی والیت پنجشیرکه 
و  للمی  کشت  زار  جریب  چندین  خودش، 
مسیر  در  شان  غیرمثمر  و  مثمر  درختان 
موردنظر و زیر تاثیر مستقیم پایه  ها قرار خواهد 

گرفت، به خبرنگار پیک می  گوید:

ما  خساره  و  استمالک  پول  زمانی  که  »تا 
نقد پرداخته نشود، هیچ پایه  ای دراین  جا 

نصب نخواهد شد«.
احتمالی  اش  خساره  ی  مجموع  از  هرچند  او 
استمالک  سندهای  در  اما  نمی  داند؛  چیزی 
زمین و جایدادهای شخصی والیت پنجشیر، 
آمده  است که بلندترین قیمت یک جریب زمین 
براساس نوعیت و موقعیت )شهری، روستایی، 
تا سه میلیون  رهایشی، کشاورزی، تجاری...( 
افغانی و پایین  ترین تا ۱5۰ هزارافغانی است. 
به  گفته  ی مسئوالن پروژه، محاسبه و پرداخت 
و  قیمت  گذاری  ها  همین  براساس  نیز  خساره 
تصمیم نهایی هیات فنی صورت خواهد گرفت.  
مسئوالن پروژه  ی کاسا یک  هزار، آمار متفاوت 
ملکیت  های  استمالک  مجموعی  هزینه  ی  از 
شخصی در مسیر این پروژه و سهم هر والیت 
ارایه می  کنند و می  افزایند که نزدیک به ۳5 
درنظر  پنجشیر  والیت  سهم  افغانی  میلیون 

گرفته شده  است.
اما جواد نوری مسئول پروژه  ی کاسا یک  هزار 
در والیت پنجشیر، می  گوید که هیچ پولی در 
پیوند به خساره و استمالک زمین به  این والیت 
تخصیص نیافته و سیستم پرداخت  هم طوری  
نمی  یابد،  انتقال  والیت  ها  به  پول  که  است 
بل  که ازطریق وزارت مالیه به  گونه  ی مستقیم 

به  حساب بانکی افراد واریز خواهد شد. 
معلوماتی  داده  های  و  اسناد  دیگر،  ازسوی 
که  می  دهد  نشان  یک  هزار  کاسا  پروژه  ی 
هزینه  ی مجموعی پرداخت خساره و استمالک 
زمین  های مردم در مسیر این پروژه به بیش از 
۲۳ میلیون دالر معادل بیش از یک میلیارد و 
بودجه  ی  از  که  می  رسد  افغانی  میلیون   ۸۰۰

ملی کشور تمویل خواهد شد.
اطالع  رسانی  مسئول  آرین  عبدالمتین  اما 
وزارت مالیه، این رقم را بیشتر از ۴۷ میلیون 
دالر خوانده و گفته  است که این پول به  منظور 
استمالک  و  مجدد  اسکان  خساره،  جبران 
زمین و ملکیت  های شخصی در مسیر پروژه  ی 
کاسا یک  هزار از بودجه  ی ملی اختیاری دولت 

افغانستان در نظر گرفته شده  است. 

آقای نوری می  افزاید 
که تاکنون در پیوند 
به اختالف نظرهای 
استمالکی، بیش   از 
۲۰۰ شکایت دریافت 
کرده  اند که به هفت 
شکایت جنجالی آن 
در چهار والیت، هنوز 
رسیدگی نتوانسته  اند. 
او می  افزاید که شماری 
از معترضان، خواهان 
پیش  پرداخت پول 
استمالک و جبران 
خساره  ی شان 
هستند.


