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جو بایدن: 
اکنون زمان رهبری و 
اراده بـرای مواجهه با 
تجاوز طالبان است

غافل به وقت آرامش و 
عاقل در هنـگام توفان

آوارگان کوچک جنگ که از 
رفتن به مکتب محروم شده اند

حمایت بین المللی از روند صلح

مقام ارشد اتحادیه اروپا: 
مذاکرات هسته ای ممکن 

است از ماه آینده 
از سر گرفته شود

ماکرون با پشتیبانی 
از قیــس سـعیـد: 
تـونـس می تـوانـد روی 
حمایت پاریس حساب کند

اطالعات روز: همزمان با افزایش حمالت طالبان 
و تالش این گروه برای تصرف مراکز والیات، جن 
ساکی، سخن گوی کاخ سفید گفته است که...
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تهدید طالبان برای آسیای مرکزی
مشرف  افغانستان  شمالی  والیات  باشیم  داشته  توجه 
اویغور  )مسلمانان  چینی  ترکستان  و  مرکزی  آسیای  به 
هرگونه  وجود  و  می باشد  سین کیانگ(  ایالت  در  چینی 
تهدید نظامی_امنیتی در صفحات شمالی افغانستان تاثیر 
و  مرکزی  آسیای  امنیتی کشورهای  اوضاع  بر  مستقیمی 

چین دارد...

افغانستان و گسترش روزافزون بی ثباتی و  تحوالت اخیر 
ناامنی در این کشور بیش از همه بر کشورهای همسایه 

افغانستان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارد.
در رویدادهای چندماهه ی اخیر افغانستان، شاهد به تصرف 
افغانستان  درآمدن شهر ها و ولسوالی های والیات شمالی 
باید  که  است  حالی  در  امر  این  بودیم؛  طالبان  به دست 
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زن ستیزی خشن، 
وجه اشتراک تروریست ها

پنج سال پیش متوجه شدم که عامالن برخی از بدترین 
حمالت تروریستی یک وجه اشتراک دارند. بررسی سوابق 
این افراد نشان می دهد که اکثرا مدت ها قبل از حمله به 
غریبه ها، مرتکب خشونت علیه همسر، دوست دختر یا یک 

عضو زن خانواده ـ و گاهی اوقات...

روایت مردم از جنگ؛ 
»طالبان زخمی ها 
را به رگبار بستند«

منابع محلی در والیت های سرپل، قندوز و تخار تأیید می کنند که جنگ جویان گروه طالبان وارد 
مراکز این سه والیت شده و بخش هایی از شهرهای سرپل، قندوز و تالقان را در کنترل گرفته اند.

تشدید جنگ در شمال؛ 
طالبان وارد شهرهای سرپل، قندوز و تالقان شدند

صفحه 2

افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  این که  پس 
و  شمال  والیت های  در  ولسوالی ها،  از  بسیاری  در 
کردند،  تاکتیکی  عقب نشیتی  به  اقدام  کشور  غرب 
گروه  دست  به  زیاد  مهمات  و  زرهی، سالح  وسایط 
به  امکانات  از  استفاده  با  گروه  این  و  افتاد  طالبان 
دست آورده شان، حلقه ی محاصره بر بسیاری از شهرها 
و مراکز  والیت ها را تنگ تر کردند که از آن جمله در 
غزنی  نیمروز،  جوزجان،  فاریاب،  هرات،  والیت های 
از  پس  شد.  کشیده   شهر  داخل  به  جنگ  هلمند  و 
سقوط پی هم ولسوالی ها، اکنون طلسم سقوط مراکز 
در  است.  شده   شکسته  طالبان  توسط  نیز  والیت ها 
تازه ترین مورد شهر زرنج مرکز والیت نیمروز و شهر 

شبرغان مرکز والیت جوزجان از کنترل...

هفته  یک  حدود  غنی  اشرف  رییس  جمهور 
که  ملی  شورای  فوق العاده ی  نشست  در  پیش 
بی پیشنه ی  پیشروی های  با  بود  شده  همزمان 
نقاط مختلف کشور، گفت که  گروه طالبان در 
تبلیغات  هجوم  با  گذشته  ماه  سه  در  حکومت 
به   ابهام  اکنون  و  بود  شده  روبه رو  شایعات  و 
میان آمده از بین رفته است. او گفت که استقرار 
نسبی به میان آمده و تا شش ماه آینده کشور به 
حالت استقرار کامل برخواهد گشت. آقای غنی 
امنیتی  واضح  برنامه  یک  دست گرفتن  روی  از 
تمرکز  آن  براساس  که  گفت  سخن  شش ماهه 
ارتش،  وظیفه  استراتژیک  اهداف  از  دفاع  بر 
استراتژیک  ولسوالی های  و  شهرها  از  محافظت 
نیروهای  با  مردمی  بسیج  و  پولیس  وظیفه 

امنیتی وظیفه امنیت ملی است.
رییس  جمهور  سخنرانی  از  پس  می رفت  انتظار 
یا تحرکی در  و  تغییرات  غنی در شورای ملی، 
مبارزه با طالبان به میان آید اما یک هفته پس 

از سخنرانی او...

»برنامه واضح امنیتی« 
حکومت مانند امید 
بستن به سراب نباشد
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باشد  افغانستان  مردم  تمام  نفع  به  باید 
افغانستان دوباره  و نیز تضمین کند که 
به پناه گاهی امن برای تروریستان تبدیل 

نمی شود.
این درحالی است که در سه روز اخیر، 
در  نیمروز  جمله  از  والیت  چهار  مراکز 
قندوز  و  سرپل  شبرغان،  و  جنوب غرب 
به دست  کشور  شمال شرق  و  شمال  در 

طالبان سقوط کرده است.
دو روز پیش بمب افکن بی52 امریکایی 
را  طالبان  مواضع  بایدن  جو  دستور  به 
در شبرغان هدف قرار داد. گزارش شده 
فراز  بر  دیروز  بمب افکن  این  که  است 
شهرهای سرپل و تالقان نیز پرواز کرده 

است. 

جو بایدن: 
اکنون زمان رهبری و اراده برای مواجهه با تجاوز طالبان است

سیاسی از طریق مذاکره، مغایرت دارد.
اقدامات  اعالمیه ای،  در  سفارت  این 
اجباری  تحمیل  به منظور  طالبان 
بر مردم را غیرقابل قبول  حاکمیت شان 
خوانده و گفته است که این گروه نسبت 
عمیقا  غیرنظامیان  حقوق  و  رفاه  به 
بی اعتنا است و بحران بشری را در این 

کشور تشدید می بخشد.
طالبان  از  سفارت  این  اعالمیه ی  در 
خواسته شده است که برای خاتمه دادن 
به رنج مردم افغانستان، با آتش بس دایمی 
و همه جانبه موافقت و در مذاکرات صلح 

به طور کامل مشارکت کنند.
که  سیاسی  راه حل  اعالمیه،  این  طبق 
می آید،  به دست  مذاکره  نتیجه ی  در 

تویتی  در  امریکا  سفارت  هم،  سوی  از 
ادعا  طالبان  گروه  اگر  که  است  نوشته 
بین المللی  مشروعیت  که  می کند 
را  آنها  حمالت  ادامه ی  می خواهد، 
نزدیک  نظرشان  مورد  مشروعیت  به 

نمی کند. 
طالبان  که  است  افزوده  امریکا  سفارت 
باید به جای کارزار نظامی، انرژی خود را 
صرف روند صلح کند. این سفارت یک بار 
دیگر بر تأمین آتش بس میان طرف های 

درگیر در جنگ تأکید کرده است.
اخیر  نیز حمالت  پیشتر  امریکا  سفارت 
طالبان بر مراکز شهرها را محکوم کرده و 
گفته بود که این حمالت »خشونت بار« 
راه حل  یافتن  بر  مبنی  طالبان  تعهد  با 

اطالعات روز: همزمان با افزایش حمالت 
تصرف  برای  گروه  این  تالش  و  طالبان 
سخن گوی  ساکی،  جن  والیات،  مراکز 
کاخ سفید گفته است که رییس جمهور 
زمان  که  می کند  احساس  بایدن  جو 
با تجاوز و  برای مواجهه  اراده  رهبری و 

خشونت طالبان فرا رسیده است.
ساکی  جن  امریکا،  سفارت  از  نقل  به 
بایدن  »رییس جمهور  است:  گفته 
احساس می کند و اظهار کرده که دولت 
افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و 
را در  نیروی کافی  و  آموزش، تجهیزات 
اختیار دارند و اکنون زمان رهبری و اراده 
برای مواجهه با تجاوز و خشونت طالبان 

است.«

در نشست فوق العاده ی شورای ملی، طالبان توانستند 
بگیرند.  به دست  افغانستان  در  را  والیت  دو  مرکز 
جنگجویان این گروه شهر زرنج مرکز والیت نیمروز و 
شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان را تصرف کردند. 
به دنبال آن طالبان حمالت خود را در سرپل و قندوز 
شدت بخشیدند و بخش هایی از مراکز این دو والیت 
دیروز  شام  مورد  تازه ترین  در  کردند.  تصرف  نیز  را 
نیروهای  می داد  نشان  که  شد  منتشر  گزارش هایی 
عقب  نیز  تخار  والیت  مرکز  تالقان،  شهر  از  دولتی 

نشسته اند.
در سه ماه اخیر طالبان با پیشروی بی سابقه توانسته اند 
کنترل بیش از 100 ولسوالی را به دست بگیرند. برخی 
طالبان  کنترل  به  مقاومت  بدون  ولسوالی ها  این  از 
درآمد. در آن زمان مسئوالن حکومت مدعی بودند 
که از این ولسوالی ها »عقب نشینی تاکتیکی« صورت 
برنامه هایی  ولسوالی ها  بازپس گیری  برای  و  گرفته 
ولسوالی ها  بازپس گیری  از  هنوز  است.  دست  روی 
مراکز شهرها شروع  که سقوط  بود  نرسیده  خبری 

شده است.
از  نیروها  کردن  جمع  با  حکومت  می رسید  به نظر 
از  حفاظت  برای  ولسوالی ها،  و  دست  دور  ساحات 
می کردند  فکر  بسیاری ها  می گیرد.  آمادگی  شهرها 
حکومت  نجیب اهلل،  داکتر  حکومت  دوران  مانند 
و  کند  جلوگیری  شهرها  سقوط  از  می کند  تالش 
از ولسوالی ها که هزینه های  برای نگهداشتن برخی 
لوژیستکی و امنیتی بیشتر نیاز دارد، اهمیت کمتر 
قایل شود. از سخنرانی رییس  جمهور نیز برمی آمد او 
با جابجایی های  و  گرفته  برای جنگ  اراده ی جدی 
اخیر در رهبری نهادهای امنیتی، این گمانه بیشتر 
تقویت می شد که حکومت در پی تغییر وضعیت به 

نفع خود است. 
پی هم  کلی، می شود گفت که سقوط  نگاه  در یک 
عوامل  می تواند  شهرها  محاصره شدن  و  ولسوالی ها 
متعدد داشته باشد اما یکی از عوامل برجسته می تواند 
ضعف در رهبری نهادهای امنیتی باشد. اشرف غنی 
پایین  قدمه های  در  ضعف  که  است  معترف  خود 
عوامل  از  یکی  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  صفوف 
اداره  و  سوق  نبود  است.  کشور  در  جاری  وضعیت 
منظم نیروها و مدیریت درست آن در مواردی باعث 
شده است که ولسوالی ها و یا مناطق به دست طالبان 

بیفتد. 
خالی  می تواند  طالبان  پیشروی  دیگر  عامل 
به وجودآمده از خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
نظامیان  سوی  از  افغانستان  پولیس  و  ارتش  باشد. 
ناتو آموزش دیده و تجهیز شده است. در  و  امریکا 
در  خود  عملیات  انجام  برای  نیروها  این  گذشته 
مواردی، از جمله حمالت هوایی، وابسته به نیروهای 
خارجی بودند. از همان ابتدای اعالم خروج نیروهای 
آن ها،  نبود  در  که  بود  مطرح  نگرانی  این  خارجی 
برای  ممکن  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
سرکوب طالبان دچار مشکل شوند. رهبری حکومت 
آمادگی  روزهایی  چنین  برای  آغاز  همان  از  باید 
می گرفت. با وصف تأکید اشرف غنی که مدعی بود 
پیامد خروج نیروهای خارجی از افغانستان را مدیریت 
می تواند، حاال به نظر می رسد حکومت گام های الزم 
برنداشته است.  ابتدا  از همان  برای شرایط فعلی  را 
از زمان شروع  اعلی  حکومت و شخص سرقومندان 
مذاکرات صلح امریکا با طالبان باید می دانستند که 
نیروهای خارجی تا ابد در کشور ماندنی نیستند و باید 
برای مدیریت وضعیت  را  برنامه های فوری و جدی 
دست  روی  نیروها  این  نبود  در  تهدیدات  مهار  و 

می گرفت.
عامل دیگری که به نظر می رسد در پیش آمد وضعیت 
کنونی نقش دارد، بازی های سیاسی و تقرر افراد و 
اشخاص بی تجربه در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی 
است. رییس  جمهور غنی در هفت سال گذشته در 
است.  داشته  قرار  انتقاد  مورد  همواره  این خصوص 
واگذاری  و  امنیتی  وزیران  شدن  صالحیت  سلب 
صالحیت های آن به ارگ ریاست جمهوری زیان هایی 
آورده  میان  به  نیروها  این  فرماندهی  ساختار  در  را 
است. در یک مورد رییس  جمهور حتا صالحیت تقرر 
به  از وزارت داخله  را  فرماندهان پولیس ولسوالی ها 
دفتر شورای امنیت ملی منتقل کرد. چنین تغییراتی 
و  امنیتی  نیروهای  فرماندهی  ساختار  شک  بدون 
دفاعی را دچار گسست کرد و به نظر می رسد پیامد 
چنین برنامه ای امروزه در میدان جنگ دیده می شود. 
با توجه به تمام کاستی ها و مشکالت موجود، هنوز 
فرماندهی  غنی  رییس  جمهور  که  است  فرصت 
نیروهای امنیتی و دفاعی را به نظامیان باتجربه و خبره 
بدهد. برنامه ی فوری و کارا را در مشوره با نظامیان 
باتجربه، فارغ از مالحظات سیاسی و رقابت هایی که 
در چند سال اخیر اعمال کرده است، ترتیب دهد. 
سخن گفتن از برنامه برای شش ماه آینده امید بستن 
به سراب است. »برنامه امنیتی واضح« باید در همین 

روزها به کار آید نه یک ماه و چند ماه بعد.

جمع کشته شدگان شامل است. همچنین براساس اعالم وزارت دفاع، 2۳ جنگ جوی 
گروه طالبان هم در این حمالت زخمی شده اند.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
شهر  اخیر  روزهای  در  که  است  ناامن  والیت های  از  کشور  جنوب  در  هلمند  والیت 
شده  مدعی  گروه  این  است.  بوده  طالبان  سمهگینی  حمالت  شاهد  آن  در  لشکرگاه 
است که بخش های زیادی از این شهر را سقوط داده اند. دولت افغانستان هم گفته که 

جنگ جویان طالبان را در نقاط مختلف هلمند سرکوب کرده اند.

و  امنیتی  نیروهای  حمالت  نتیجه ی  در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
دفاعی کشور در شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند 55 جنگ جوی گروه طالبان کشته 

شده اند.
وزارت دفاع دیروز )یک شنبه، 1۷ اسد( در دو خبرنامه ی جداگانه گفته است که این 
از طریق  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  نتیجه ی حمله های  تعداد جنگ جویان طالبان در 

زمین و هوا در شهر لشکرگاه کشته شده اند.
این وزارت افزوده که مولوی هجرت، مسئول حمالت تهاجمی طالبان در هلمند هم در 

۵۴ جنگ جو و مسئول حمالت تهاجمی طالبان در هلمند کشته شدند

طالبان با ورود به خانه ی دوستم در شبرغان، لباس مارشالی او را به تن کردند
نظامی«  دولت در سراسر کشور »وضعیت 

اعالم کند.
توجه  خواستار  دوستم  نیرو،  به گفته ی 
به شهر شبرغان شده است؛  ویژه ی دولت 
به  که  صورتی  در  دوستم،  به گفته ی  زیرا 
پنج  است  ممکن  نشود،  توجه  شبرغان 

والیت در شمال کشور سقوط کند.
اخیر،  روز  سه  در  که  است  درحالی  این 
در  نیمروز  جمله  از  والیت  چهار  مراکز 
قندوز در  و  جنوب غرب و شبرغان، سرپل 
شمال و شمال شرق کشور به دست طالبان 

سقوط کرده است.

سرانجام،  داشت.  قرار  طالبان  محاصره ی 
کامل  به صورت  پیش  روز  دو  شهر  این 

به دست طالبان سقوط کرد.
همزمان با سقوط این شهر، مارشال دوستم 
رییس جمهور  با  کابل  در  پیش  روز  دو 
وضعیت  مورد  در  و  دیدار  غنی  اشرف 
عمومی امنیتی کشور، به ویژه شهر شبرغان 

صحبت و گفت وگو کرد.
احسان نیرو، سخن گوی حزب جنبش ملی 
روزنامه  با  صحبت  در  افغانستان  اسالمی 
دوستم  آقای  که  بود  گفته  روز  اطالعات 
است که  پیشنهاد کرده  با غنی،  دیدار  در 

اطالعات روز: پس از سقوط شهر شبرغان، 
قصر  وارد  طالبان  جوزجان،  والیت  مرکز 
حزب  رهبر  دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
کارته  در  افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش 

500 این شهر شده اند.
در  طالبان  حضور  از  ویدیوهایی  و  تصاویر 
اجتماعی  شبکه های  در  دوستم  خانه ی 
تصاویر  این  از  یکی  در  است.  منتشر شده 
طالبان  گروه  عضو  چند  که  می شود  دیده 
را  دوستم  مارشال  کاله  و  نظامی  لباس 

پوشیده اند.
در  طرف  این  به  مدت ها  از  شبرغان  شهر 

دو دادستان در یک حمله ی »تروریستی« در ولسوالی ده سبز کابل جان باختند
محل رویداد جان باخته و دادستانی دیگر 
از  انتقال به شفاخانه جانش را  از  نیز پس 

دست داده است.
در همین حال، یک منبع معتبر امنیتی نیز 
تأیید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
ده سبز  ولسوالی  در  عمری  توفان  که  کرد 

کابل ترور شده است.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت ترور این دو 

دادستان را بر عهده نگرفته است.

کل به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد دیروز )یک شنبه، 1۷ اسد( رخ داده 

است.
این دو دادستان در دادستانی مرکز عدلی 
بوده اند و هنگامی  بگرام مؤظف  توقیف گاه 
که از وظیفه به سوی کابل در حرکت بوده، 
قرار  »تروریستی«  حمله ی  یک  هدف 

گرفته اند. 
رسولی گفت که یکی از این دادستان ها در 

اطالعات روز: دادستانی کل کشور می گوید 
مبارزه  دادستانی  ریاست  دادستان  دو  که 
با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در 

ولسوالی ده سبز کابل ترور شده اند.
توفان  نام  به  دادستان ها  این  از  یکی  از 
عمری یاد شده است. آقای عمری سابقه ی 
هویت  داشت.  نیز  روزنامه نگاری  کار 
دادستان دومی هنوز مشخص نشده است.

دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 

12 عضو یک خانواده در 
انفجاری در پکتیا جان باختند

می گوید  پکتیا  پولیس  روز:  اطالعات 
ماین  حلقه  یک  انفجار  نتیجه ی  در  که 
این  سیدکرم  ولسوالی  در  کنارجاده ای 
دو  و  باخته  جان  غیرنظامی   12 والیت، 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
پکتیا  پولیس  فرماندهی  خبرنامه ی  در 
آمده است که این رویداد شام دو روز پیش 
»چینو«ی  روستای  در  اسد(   16 )شنبه، 

ولسوالی سیدکرم رخ داده است.
در این رویداد یک عراده موتر نوع سراچه 

با ماین کنارجاده ای برخورد کرده است.
طبق خبرنامه ی پولیس پکتیا، این ماین از 
سوی جنگ جویان گروه طالبان در مسیر 

جاده جاسازی شده بود.
یک  اعضای  همه  رویداد  این  قربانیان 
و  زنان  آنان  میان  در  که  اند  خانواده 

کودکان نیز شاملند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی 

نگفته است.
کشور  جنوب شرق  در  پکتیا  والیت 
موقعیت دارد. چندین ولسوالی این والیت 
ولسوالی  دارد.  قرار  طالبان  کنترل  در 
سیدکرم نیز به دست طالبان سقوط کرده 
را  آن  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  اما  بود، 

دوباره از طالبان پس گرفتند.

شده اند که چهارراهی »شهید عبدالرازق« و 
مقر رادیو و تلویزیون ملی در شهر قندوز را 

از نزد طالبان پس بگیرند.
تخار  والیتی  شورای  عضو  رووفی،  روح اهلل 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  گفت  نیز 
از  جلوگیری  به خاطر  دیروز  ظهر  از  بعد 
تأسیسات  به  و خسارت  غیرنظامیان  تلفات 
کرده اند.  عقب نشینی  تالقان  از  عام المنفعه، 
میان  پراکنده  درگیری های  که  گفت  او 
جنگ جویان  و  مردمی  خیزش  نیروهای 

گروه طالبان جریان دارد.
که  است  کرده  ادعا  طالبان  گروه 
و  قندوز  سرپل،  شهرهای  جنگ جویانش 

تالقان را سقوط داده اند.
استراتژیک  شهر  طالبان  پیش،  روز  دو 
روز  یک  و  جوزجان  والیت  مرکز  شبرغان، 
والیت  مرکز  زرنج،  شهر  هم  آن  از  قبل 

نیمروز را سقوط دادند.

کنترل طالبان قرار دارد.
همزمان با این، امرالدین ولی، عضو شورای 
والیتی قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت 
که پس از دو روز نبرد شدید، جنگ جویان 
طالبان وارد شهر سرپل شده اند. به گفته ی 
شهر  نقاط  تمامی  هم اکنون  طالبان  او، 
فرماندهی  والیت،  ساختمان های  به شمول 
پولیس و امنیت ملی را در کنترل گرفته اند.

آقای ولی تأکید کرد که مسئوالن و نظامیان 
عقب نشینی  قندوز  میدان هوایی  به  دولتی، 

کرده اند.
در  طالبان  که  گفت  او  هم،  سویی  از 
از  قندوز، شماری  به شهر  ورودشان  هنگام 

مارکیت ها را به آتش کشیده اند.
نشر  با  خاص  عملیات  اردوی  قول  اما 
خبرنامه ای گفته است که کماندوهای ارتش 
آغاز  را  قندوز  مرکز  در  پاکسازی  عملیات 
کرده اند. به نقل از اعالمیه، این نیروها موفق 

به پرسش اطالعات روز نوشته است: »سرپل 
]شهر سرپل[ بعد از ۴0 شبانه روز مقاومت 
شدید، صبح دیروز خط شکست و به تصرف 
مخالفین درآمد. ما هنوز در حاشیه ی شهر 

هستیم، اما سوق و اداره منظم نیست.
روزنامه  به  سرپل  شهر  باشنده ی  یک 
در  را  شهر  طالبان  که  گفت  روز  اطالعات 
کنترل گرفته و تعدادی از تأسیسات دولتی 
از جمله ریاست امور زنان سرپل را به آتش 
کشیده اند. به گفته ی او، درگیری ها در شهر 

هم اکنون فروکش کرده است.
یک خبرنگار محلی هم به روزنامه اطالعات 
شهر  در  هم اکنون  طالبان  که  گفت  روز 
از  بخش هایی  در  و  دارند  گشت زنی  سرپل 

آن هم، دست به تالشی خانه ها زده اند.
سرپل،  شمالی  والیت  در  حاضر،  حال  در 
تمامی  دیگر  بلخاب،  ولسوالی  جز  به 
در  سرپل  شهر  به شمول  آن  ولسوالی های 

والیت های  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
که  می کنند  تأیید  تخار  و  قندوز  سرپل، 
این  مراکز  وارد  طالبان  گروه  جنگ جویان 
شهرهای  از  بخش هایی  و  شده  والیت  سه 
سرپل، قندوز و تالقان را در کنترل گرفته اند.

سرپل  والیتی  شورای  عضو  خرم،  اسداهلل 
روزنامه  به  اسد(   1۷ )یک شنبه،  دیروز 
هم اکنون  طالبان  که  گفت  روز  اطالعات 
به شمول  سرپل  شهر  بخش های  تمامی 
ساختمان های والیت و فرماندهی پولیس را 

سقوط داده اند.
نیروهای  و  مسئوالن  که  افزود  خرم  آقای 
دولتی به کندک مستقر ارتش در حومه ی 

شهر سرپل عقب نشینی کرده اند.
این کندک  بر  اما تأکید کرد که طالبان  او 
دو طرف  میان  درگیری  و  کرده  هم حمله 

جریان دارد.
عبدالحق شفق، والی سرپل در پاسخ کوتاهی 

تشدید جنگ در شمال؛ 

طالبان وارد شهرهای سرپل، قندوز و تالقان شدند
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پس این که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
در بسیاری از ولسوالی ها، در والیت های شمال 
تاکتیکی  عقب نشیتی  به  اقدام  کشور  غرب  و 
زیاد  مهمات  و  سالح  زرهی،  وسایط  کردند، 
با  گروه  این  و  افتاد  طالبان  گروه  دست  به 
استفاده از امکانات به دست آورده شان، حلقه ی 
محاصره بر بسیاری از شهرها و مراکز  والیت ها 
را تنگ تر کردند که از آن جمله در والیت های 
هرات، فاریاب، جوزجان، نیمروز، غزنی و هلمند 
جنگ به داخل شهر کشیده  شد. پس از سقوط 
پی هم ولسوالی ها، اکنون طلسم سقوط مراکز 
والیت ها نیز توسط طالبان شکسته شده  است. 
والیت  مرکز  زرنج  شهر  مورد  تازه ترین  در 
نیمروز و شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان 
از کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

خارج شده است. 
در  شهرهای  در  خشونت   از  ترس  و  جنگ 
محاصره گروه طالبان و شهرهای سقوط کرده، 
و  کرده  دشوار  عادی  مردم  بر  را  زندگی  روند 
رویدادهای خونین جنگ خواب را از چشمان 
است.  ربوده  جنگ  درگیر  والیت های  مردمان 
ناهنجار  هیوالی  خشونت،  و  جنگ  برعالوه 
مردم  فالکت بار  زندگی  بر  نیز  بیکاری  و  فقر 
سقوط  از  پس  چنان که  است.  دوخته  چشم 
و عقب نشینی  طالبان  گروه  توسط  زرنج  شهر 
نیروهای امنیتی و دفاعی از این شهر، قبل از 
و چپاول  غارت  به  طالبان دست  گروه  این که 
بسیاری  محل  باشندگان  بزنند،  دولتی  اموال 
خانه های   هم چنان  و  دولتی  ادارات  لوازم  از 
کرده  فرار  جنگ  ترس  از  که  همسایه های 
عطاالدین،  طوری که  کرده اند.  غارت  را  بودند 
یک تن از شهروندان زرنج چشم دید خود را در 
گفت وگو با اطالعات روز چنین بازگو می کند؛ 
»من کسانی را می شناختم که در انتظار سقوط 
بین  آن ها  بودند.  طالبان  دست  به  زرنج  شهر 
دولتی  اداره  کدام  که  می کردند  خود صحبت 

را غارت کنند.«
در پی سقوط شهر زرنج به دست گروه طالبان، 
خانه های  شهر  این  باشندگان  از  بسیاری 
ایران  مرز  به سوی  شبانه  و  کردند  رها  خود 
که  »شبی  می گوید  عطاالدین  کردند.  فرار 
طرف  به  و  کردند  رها  را  خانه های شان  مردم 
از رسیدن طالبان همسایه ها  قبل  رفتند،  مرز 
ما  کوچه  در  کردند.  غارت  را  خالی  خانه های 
شد.  چور  همسایه ها  توسط  خانه  چندین 
بسیاری از مردم فقیر و گرسنه  هستند، وقتی 
استفاده  فرصت  از  می شود  آشوب  و  جنگ 

می کنند. جنگ همین است دیگر.«
در این شب و روزها ادارات دولتی و خانه های 
باشندگان شهر زرنج در غرب افغانستان توسط 
چپاول  و  غارت  فرصت طلبان  و  طالبان  گروه 
کشور  شمال  در  شبرغان  شهر  در  و  می شود 
بر  طالبان  حمالت  از  تکان دهنده  روایت های 
این شهر بازگو می شود. زاهداهلل )مستعار( یک 
از کارمندان شفاخانه والیتی جوزجان در  تن 
جمعه شب  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
پس  طالبان  جنگ جویان  زمانی که  اسد،   15
گسترده  حمالت  و  جنگ  روز  چندین  از 
ادارات مختلف دولتی  و  کنترل شهر شبرغان 
را  دوستم  عبدالرشید  مارشال  خانه  جمله  از 
والیتی  شفاخانه  به سوی  گرفتند،  به دست 

بود  کنارش  در  که  یکی  اما  بود،  ناراضی  من 
گفت که مرا می شناسد و با هماهنگی او من 
در شهر گشت وگذار می کنم. مرا گذاشتند که 

با خانواده ام از آنجا خارج شوم.«  
ش. احمدی در والیت هرات نیز عین تجربه ی 
شهر  در  احمدی  دارد.  را  کوهی  قطب الدین 
خانواده اش  اسد،   ۹ شنبه  روز  که  بود  هرات 
کیلو  انجیل در 5  ولسوالی  قریه »غیبتان«  از 
متری غرب شهر هرات به او تماس می گیرند 
که اوضاع امنیتی خراب است. گروه طالبان در 
نزدیکی قریه شان رسیده اند. »من فورا به داخل 
شهر خانه ای برای بودوباش آماده کردم. فامیل 
تنها خانم با دو فرزندم را به شهر فرستادند و به 
من گفتند که تو دیگر به قریه نیا. اما زمانی که 
جنگ شروع شد، مجبور شدیم همه ی اعضای 
خانواده به شهر هرات کوچ کنیم. زمانی که به 
طرف قریه می رفتم تا در مسیر راه به خانواده 
کمک کنم، دیدم همه جا را دود فراگرفته. مردم 
همه از منطقه فرار می کردند. زنان و کودکان در 
حال فرار گریه می کردند.« احمدی شاکی است 
نیست، چرا حکومت  اگر معامله ی در کار  که 
نمی کند.   حمایت  مردمی  خیزش  نیروهای  از 
حاال  احمدی  خانواده  به  مربوط  فامیل  چهار 
در یک واحد ۹0 متری در شهر هرات زندگی 
می کنند و امیدوارند که مقاومت مردمی علیه 
گروه طالبان موفق شود تا آن ها دوباره به قریه  

و خانه شان برگردند. 
برخالف تجربه ی آوارگی ش. احمدی در والیت 
ساحه  از  جنگ  و  خشونت  ترس  که  هرات 
آمده،  شهر  به  و  کرده  فرار  طالبان  زیرکنترل 
نستوه)مستعار( در والیت غزنی مسیر متفاوتی 
هفته ی  دو  جریان  در  است.  گرفته  پیش  در 
گذشته جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی 
شدت  غزنی  شهر  داخل  در  طالبان  گروه  با 
»نوآباد«  منطقه ی  تا  جنگ  دامنه ی  گرفت. 
در مرکز شهر غزنی رسید. زمانی که جنگ در 
نزدیکی »قالی مری« در ناحیه دوم شهر غزنی 
از  را  رسید، نستوه مجبور شد که خانواده اش 
برخالف  نستوه  اما  بیرون کند.  منطقه جنگی 
اقوام و همسایه هایش مسیر متفاوت در  دیگر 
جنگ  که  است  معلوم  »وقتی  گرفت.  پیش 
می رسد  دولت  کنترل  تحت  مناطق  دیگر  به 
دیگر چه نیاز است که به جایی بروم که دوباره 
آنجا نیز جنگ شود. من تصمیم گرفتم که به 
ساحه  که  چرا  بروم،  طالبان  زیرکنترل  ساحه 
به  من  نیست.  جنگ  دیگر  طالبان  زیرکنترل 
ولسوالی خواجه عمری آمدم. اینجا در کنترل 
طالبان  به  را  خود  عشر  مردم  است.  طالبان 

پرداخت می کنند و فعال در امنیت هستند.« 
ساحات  در  امنیتی  وضعیت  می گوید  نستوه 
ساحات  دیگر  به  نسبت  طالبان  زیرکنترل 
خوب است، چرا که نیروهای امنیتی افغانستان 
حمله  طالبان  زیرکنترل  مناطق  باالی  فعال 
از  دفاع  مصروف  امنیتی  نیروهای  نمی کنند. 
خودشان هستند. »در ولسوالی خواجه عمری 
طالبان به مردم عادی کاری ندارند. عشر خود 
را می گیرند، با کسانی که دزد هستند به شدت 
برخورد می کنند. به نماز و عبادت مردم کاری 
ندارند. اما مردم از طالبان به شدت می ترسند.« 
شهر  به  زودی ها  این  به  ندارد  تصمیم  نستوه 
غزنی برگردد. »تا زمانی که جنگ ختم نشده به 

غزنی برنمی گردم.«

و در روزهای گذشته از مجموع ۹ ناحیه شهر 
دولت  کنترل  در  ناحیه  چهار  تنها  میمنه، 
شهر  این  نواحی  دیگر  در  است.  مانده  باقی 
به  شده اند.  مستقر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
نمی خواهند  فاریاب که  امنیتی در  منابع  نقل 
از  پس  طالبان  »گروه  شود،  برده  نام  آن ها  از 
 200 حدود  در  فاریاب،  ولسوالی های  تصرف 
تانک و ۷ پایه توپ د ی سی را تصاحب شده اند. 
را  میمنه  شهر  محاصره  حلقه  روز  هر  طالبان 

تنگ تر می کنند.« 
میمنه  در  محلی  خبرنگار  کوهی،  قطب الدین 
حلقه  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در 
است. حاال  تنگ تر شده  میمنه  محاصره شهر 
والیت  مرکز  در  نظامی  و  ملکی  طیاره  هیچ 
مسیرهای  تمامی  نمی تواند.  نشسته  فاریاب 
در  همجوار  والیت های  سمت  به  میمنه  شهر 

کنترل گروه طالبان است. 
از چشم دیدهای خودش صحبت  آقای کوهی 
این که  از  پس  قربان  عید  سوم  روز  می کند. 
شدت  میمنه  شهر  مختلف  نواحی  در  جنگ 
و  خشونت  از  ترس  دلیل  به  کوهی  گرفت، 
احتمال سقوط پوسته های امنیتی از خانه اش 
روز  چند  از  پس  می کند.  کوچ  اول  ناحیه  در 

آمدند: »حدودا 15 طالب وارد شفاخانه شدند 
و  پشتو  فارسی،  زبان   به  آن ها  از  بسیاری  که 
امنیتی  نیروهای  نمی کردند.  اوزبیکی صحبت 
زخمی های شان را قبال به  جای امن انتقال داده 
در  که  را  پهلوان  اکرم  افراد  تن  دو  اما  بودند. 
بخش عاجل بودند به رگبار بستند. رفتارشان 
با کارمندان شفاخانه و زخمی ها به شدت خشن 
بود  را که در سردخانه  بود. حتا اجساد شهدا 
موترهای  آن ها  انداختند.  بیرون  و  کشیدند 

آمبوالنس شفاخانه را نیز با خود بردند.«
شب  رویداد  مشاهده  برعالوه  زاهداهلل  آقای 
صبح  جوزجان،  والیتی  شفاخانه  در  گذشته 
امروز شنبه 16 اسد، زمانی که از »سرک آلتی 
خوجه« در شهر شبرغان در حال خارج شدن 
سربازان  از  تن  سه  که  می بیند  بوده،  شهر  از 
پولیس به طالبان تسلیم شدند اما طالبان آن ها 
را پس از تسلیمی کشتند. »سربازان سالح شان 
را به طالبان دادند و تسلیم شدند، ولی طالبان 
دست های سربازان پولیس را بسته کردند و بعد 
به رگبار بستند. آن سوتر دو فرد ملکی که یکی 
از آن ها پیرمرد بود، در حدود 50 متر از محل 
نیز  آن ها  سر  طالبان  داشتند.  فاصله  رویداد 
شلیک کردند و در جای کشتند.« گروه طالبان 
و  امنیتی  نیروهای  با  شدید  درگیری  از  پس 
مارشال  به  وابسته  مردمی  خیزش  نیروهای 
شهر  مهم  بخش های  دوستم،  عبدالرشید 
فرماندهی  مقر  مقام والیت،  از جمله  شبرغان 
و  افغانستان  ملی  جنبش  حزب  مقر  پولیس، 
خانه مارشال عبدالرشید دوستم را در تصرف 

خود درآورده اند. 
دست  به  شبرغان  شهر  سقوط  با  هم زمان 
گروه طالبان، در مرکز والیت فاریاب نیز گروه 
گروه  این  هستند.  پیشروی  حال  در  طالبان 
پس از تصرف سیزده ولسوالی والیت فاریاب، 
حاال حلقه محاصره شهر میمنه را تنگ کرده 

او  به  همسایه هایش  اقوام،  خانه  در  آوارگی 
است.  آرام  وضعیت  فعال  که  می دهند  خبر 
اسد،   1۳ گذشته  هفته  شنبه  چهار  »روز 
برگشتیم.  خانه   به  فرزندانم  و  زن  به  دوباره 
در  طالبان  که  دیدیم  شنیدگی،  برخالف  اما 
مسجد سرکوچه ما سنگر گرفته اند. حدودا ۳0 
جنگ جوی طالب در یکی از ساختمان های دو 
طبقه نزدیک خانه ما داخل شده بودند و باالی 
انداخت می کردند. طالبان یک  پوسته پولیس 
طرف خانه را سوراخ کرده بودند و از آنجا باالی 

پوسته  پولیس انداخت می کردند.«
ساعت  نیم  و  یک  از  پس  فرزندانش  و  کوهی 
تحمل صدای فیر گلوله ها و سالح های سنگین 
به این نتیجه می رسند که بهتر است خانه را 
ترک کنند. »ساعت شش و نیم عصر با زن و 
فرزندانم خواستم از خانه خارج شویم و به سوی 
مکان امن حرکت کنیم که جنگ جویان گروه 
طالبان از مسجد سرکوچه بیرون شدند و جلو 
موترم را گرفتند. یکی از آن ها جلو آمد و گفت 
از موتر پایین شوم، گفتند ما تو را می شناسیم. 
شما  گفتم  می کنی.  تبلیغ  طالبان  علیه  تو 
و  مرا خوب نمی شناسید، من بی طرف هستم 
خبرهای که واقعیت است را نشر می کنم. گفتم 
آن  اما  بپرسید.  و  بزنید  زنگ  قومندان تان  به 
را  تو  که  می گفت  فرزندانم  و  زن  جلو  طالب 
علیه  تبلیغ  به جرم  و حاال  خوب می شناسیم 

طالبان همین جا می کشیم.«
کوهی اصرار می کند که می خواهد با قومندان 
به  آن ها  از  »یکی  شود.  تماس  در  طالبان 
ولسوال خواجه سبزپوش زنگ زد و گفت که 
اما من صدایش را شنیدم  مرا اسیر گرفته اند. 
و صدا زدم که مرا اسیر نگرفته، بلکه من تازه 
از خانه ام بیرون شده ام و جلو خانه ام مرا دور 
ولسوال  همراه  تا  داد  من  به  را  تلفن  داده اند. 
از  نیز  ولسوال خواجه  سبزپوش  صحبت کنم. 

روایت مردم از جنگ؛ 

»طالبان زخمی ها را به رگبار بستند«

در حکومت کنونی وقتی می  بینند که طالبان به سوی 
فرصتی  طالبان  پیشروی  این  در  می  آیند،  شهرشان 
می  بینند برای سرکوب و تحقیر رقیب. این است که با 
طالبان تماس می  گیرند و اعالم وفاداری می  کنند. تنها 
وقتی که طالبان بر منطقه  ای مسلط شدند و همه را )به 
شمول آن تازه-به-طالب  پیوستگان( به بردگی می  گیرند، 
این قدرتمندان بی  قدرت  شده  ی محلی درمی  یابند که در 
این همسویی با طالبان بُردی نبوده است. اما آن زمان 
دیگر دیر شده است. باید در زمانی که طالبان پا بر گلوی 
نیاز  از  همگان نگذاشته بودند از ضرورت حل نزاع  ها و 
به اتحاد غافل نمی  شدند. اکنون، عاقل شدن در میانه  ی 

توفان دیر است. 
در  هنوز  لزوما.  نه  است؟  شده  دیر  راستی  به  آیا  ولی 
بسیاری از جاهای کشور این فرصت هست که حکومت 
از تفرقه  افکنی  های کوته  بینانه دست بردارد و قدرتمندان 
محلی نزاع  های کوچک محلی خود را کنار بگذارند و در 
پابند  به هیچ عهدی  برابر طالبان متحد شوند. طالبان 
نیستند- جز آن عهدی که با حکومت پاکستان بسته  اند.

است و برای این تغییِر حمایت توجیهات سیاسی داشته 
است. 

یک  حداقل  اخیر  سال  های  در  طالبان  گرفتن  قدرت 
گزینه  ی دیگر را هم در اختیار رقیبان محلی در سرتاسر 
افغانستان گذاشت. اگر در گذشته حکومت مرکزی تنها 
بود  »انتقام  گیر«ی  مرجع  تنها  یا  »امتیازبخش«  مرجع 
که یک قدرتمند محلی می  توانست به آن مراجعه کند 
و با توسل به آن رقیب خود را از میدان بدر کند، امروز 
یک گزینه یا مرجع دیگر نیز در دسترس این افراد قرار 
تکیه  گاه  تنها  غنی  اشرف  قدرت  اگر  قبال  است.  گرفته 
به  اکنون می  توان  بود،  رقابت  های محلی  برای  مطمئن 
آنان  از  و  داد  نشان  نیز چراغ سبز  اصحاب مال هبه  اهلل 

حمایت دریافت کرد. 
ویرانگر  دینامیسم  این  که  جاهایی  در  حساب،  این  با 
نزاع  های دیرین خانوادگی و عشیره  ای  محلی در شکل 
بالقوه  ی  متحدان  به صورت خودکار  طالبان  است،  فعال 
پشت  حساس  مواقع  در  که  دارند  فراوانی  محلی 
قدرت-از-دست  داده  تلخکاماِن  کنند.  خالی  را  حکومت 

اکثر ما وقتی که درباره  ی پیشروی  های نظامی طالبان 
این  که  نمی  یابیم  قانع  کننده  ای  توضیح  می  کنیم،  فکر 
از هیچ جهتی  توجیه کند. طالبان  ما  برای  را  وضعیت 
بر نیروهای اردوی ملی برتری ندارند. پس چرا نیروهای 
اردوی ملی در این چند ماه گذشته پیوسته عقب  نشینی 
کرده  اند؟ یک توضیحش این است که حکومت چنان که 
باید اراده  ی جنگیدن با طالبان نداشته و این بی  ارادگی 
بر توانایی جنگیدن سربازان در میدان  های نبرد نیز تأثیر 
اما کل  است.  تحلیل درستی  این  است.  منفی گذاشته 

مسأله را توضیح نمی  دهد.
و  قبیله  ای  و  گروهی  نزاع  های  معادله  از  دیگری  بخش 
طبیعی  به صورت  که  است  مردمانی  میان  در  خاندانی 
به  طالبان  برابر  در  مقاومت«  »حوزه  ی  ساکنان  باید  
حساب بیایند. در افغانستان سنت دیرینه  ای از چرخش 
و گردش قدرت در میان قدرتمندان محلی وجود داشته 
که  کسانی  پابرجاست.  همچنان  رسم  این  نیز  امروز  و 
نقشی  ملی(  در سطح  گاهی  )و  محلی  در سطح  امروز 

همان  هایی  غالبا  می  کنند،  بازی  افغانستان  سیاست  در 
و  پدران  از  را  محلی  قدرت  از  پاره  ای  یا  که  هستند 
این  آغازکننده  ی  خود  یا  برده  اند  ارث  به  خود  نیاکان 
زنجیره  ی میراثی هستند و حاضر نیستند چنین قدرتی 
را به راحتی به نیروهای خارج از خانواده  ی خود منتقل 
کنند. در هر دو حالت، این افراد اندیشه  های کالن ملی 
ندارند و موقعیت خود را با حکومت مرکزی یا نیروهای 
دیگر اجتماعی از روی محاسبات ِ محلی قدرت تنظیم 
از »پایگاه  افراد  این  بیانی دیگر، وقتی که  به  می  کنند. 
اجتماعی« خود سخن می  گویند، منظورشان همان بافت 
محلی  ای هست که قدرت شخصی و خانوادگی آنان را 

برپا نگه می  دارد. 
پادشاهان کوچک  این  از  نفر  یا سه  حال، وقتی که دو 
در اقلیم محل خود نمی  گنجند، با هم درگیر می  شوند. 
نزاع  ها  این  از  دیرباز  از  افغانستان  مرکزی  حکومت  های 
استقبال کرده  اند )براساس اصل تفرقه بینداز و حکومت 
یک  در  حکومت  یک  که  آمده  پیش  حتا  گاهی  کن(. 
دوره  ی کوتاه به تناوب از چند رقیب محلی حمایت کرده 

سخیداد هاتف

غافل به وقت آرامش و عاقل در هنگام توفان
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در پی سقوط شهر زرنج به دست 
گروه طالبان، بسیاری از باشندگان 

این شهر خانه های خود رها کردند و 
شبانه به سوی مرز ایران فرار کردند. 
عطاالدین می گوید »شبی که مردم 

خانه های شان را رها کردند و به طرف 
مرز رفتند، قبل از رسیدن طالبان 
همسایه ها خانه های خالی را غارت 

کردند.



تحوالت اخیر افغانستان و گسترش روزافزون 
بی ثباتی و ناامنی در این کشور بیش از همه 
تأثیرات  افغانستان  همسایه  کشورهای  بر 

مستقیم و غیرمستقیم دارد.
افغانستان،  اخیر  چندماهه ی  رویدادهای  در 
شاهد به تصرف درآمدن شهر ها و ولسوالی های 
طالبان  به دست  افغانستان  شمالی  والیات 
بودیم؛ این امر در حالی است که باید توجه 
افغانستان  شمالی  والیات  باشیم  داشته 
ترکستان  و  مرکزی  آسیای  به  مشرف 
ایالت  در  چینی  اویغور  )مسلمانان  چینی 
سین کیانگ( می باشد و وجود هرگونه تهدید 
نظامی_امنیتی در صفحات شمالی افغانستان 
امنیتی کشورهای  اوضاع  بر  تاثیر مستقیمی 

آسیای مرکزی و چین دارد.
آنچه که بر افغانستان و به ویژه شمال کشور در 
این مدت می گذرد، یادآور سقوط مزارشریف 
افغانستان  شمالی  والیات  سایر  همچنین  و 
در سال های دهه نود میالدی توسط طالبان 
که  ندارد  تعجبی  هیچ  روی  همین  از  است، 
و  چین  عالوه  به  منطقه  این  کشورهای 
همچنین روسیه دچار واهمه و شوک جدی 

امنیتی شده باشند.
با توجه به تحوالت اخیر افغانستان روسیه و 
تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان رزمایش 
نظامی مشترک برگزار کردند و نماینده ویژه 
روسیه در کابل از احداث یک پاسگاه مرزی 
جدید در مرز تاجیکستان با افغانستان توسط 
هفته  در  همچنین  است.  داده  خبر  مسکو 
چین  کشور  به  طالبانی  هیأت  سفر  گذشته 
و انجام مالقات با مقامات آن کشور را شاهد 
بودیم که براساس گزارش خبرگزاری دولتی 
این جلسه  امور خارجه چین در  چین، وزیر 
سازمان های  تمام  با  که  خواسته  طالبان  از 
تروریستی از جمله جنبش اسالمی ترکستان 
قاطعانه  آن ها  با  و  کرده  ارتباط  قطع  شرقی 

مبارزه کنند.
جنبش های  بر  افغانستان  کنونی  تحوالت 
به  منجر  و  می گذارد  تأثیر  منطقه  اسالمی 
رشد و تحرک جریان های بنیادگرای اسالمی 
همچون جنبش اسالمی ازبیکستان و جنبش 
در  اگرچه  ترکستان شرقی می شود.  اسالمی 
طول دو دهه اخیر کشورهای آسیای مرکزی 
و  منطقه ای  گسترده  مداخالت  عدم  به دلیل 
فرامنطقه ای، فارغ از درگیری های مسلحانه و 
افغانستان  یک  اما  بوده اند  داخلی  جنگ های 
را  وضعیت  می تواند  طالبان  کنترل  تحت 
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این  اما  داشته اند،  قرار  عربی  اسالم گرای 
دگرگونی های  و  نبود  یکجانبه  تأثیرپذیری 
]این[ منطقه به نوبه خود باعث دگرگونی های 
برجسته ای در عرصه اسالم گرایی عربی شده 

است. )احمدی؛ 1۳۹۳: 1۷0(
افغانستان   رویدادهای  چنانچه  نمونه،  برای 
یعنی کودتای کمونیستی 1۹۷۸ )1۳5۷( و 
دگرگونی های بعدی کشمکش بر سر قدرت 
میان جریان های چپ مارکسیستی افغانستان  
شوروی  جماهیر  اتحاد  مداخله  سرانجام  و 
امنی  نمی داد، زمینه ی  در سال 1۹۷۹ روی 
عربی  اسالم گرای  رادیکال  گروه های  برای 
اسالمی  فعالیت های  آغاز  نمی شد.  فراهم 
این  در  شوروی  سربازان  علیه  افغانستان 
عرب  اسالم گرای  رادیکال های  که  بود  کشور 
همچون عبداهلل العزام اردنی-فلسطینی، ایمن 
الظواهری مصری، و اسامه بن الدن سعودی 
زمین های  تدریج  به  و  کشاند  افغانستان  به 
عرب  رادیکال های  همکاری  و  سازماندهی 
ساخت.  فراهم  را  القاعده  سازمان  پیدایی  و 

)احمدی؛ 1۳۹۳: 1۷0 1۷1( 
امریکا مارات نیز در فصل دوم کتاب »ارتش 
نقش  درباره  مرکزی«  آسیای  در  دولت  و 

فرهنگی و سیاسی میان افغانستان و آسیای 
است،  استوار  عمیقا  لحاظ  به همین  مرکزی 
و نمی شود ارتباطات ]و پیوندهای ناگسستنی 
امروز  مرکزی[  آسیای  و  افغانستان  میان 
استمرار  بلکه  شود  تعبیر  تاریخ  تحریف 
هفتاد  حاکمیت  که  است  تاریخی  فرایندی 
آن  در  کوتاهی  وقفه  شوروی  اتحاد  ساله 

به وجود آورد. )رشید، 1۳۸۷: 260(
عالوه بر موضوع مواد مخدر و کشت خشخاش، 
آسیای  کشورهای  بودن  خشکی  در  محصور 
امنیتی_ پیوندهای  دیگر  ابعاد  از  مرکزی 
همسایه  کشورهای  با  افغانستان  اقتصادی 

شمالی آسیای مرکزی است.
سیاسی  علوم  استاد  احمدی،  حمید  دکتر 
چنانچه  است  معتقد  تهران  دانشگاه 
دگرگونی های  به ویژه  منطقه،  رویدادهای 
سال های  در  افغانستان   سیاسی_اجتماعی 
پایانی دهه 1۹۷0 و اوایل دهه 1۹۸0 نبود، 
عرصه  در  بعدی  های  دگرگونی  از  بسیاری 
روی  عربی  سیاسی(  )اسالم  اسالم گرایی 
که  است  درست  دیگر،  عبارت  به  نمی داد. 
افغانستان ، آسیای میانه )مرکزی( و پاکستان 
اندیشه ها و فعالیت های  تأثیر  تا حدی تحت 

بر  افغانستان  در  شوروی  جنگ  و  افغانستان  
جنگ  می نویسد؛  مرکزی  آسیای  کشورهای 
قومی-ملی  جنبش های  بر  آثاری  افغانستان 
ازبیکستان  و  تاجیکستان  مذهبی-توده ای  و 
کمونیسم  فروپاشی  از  پس  که  داشت 
بی  جمعه  نمونه  بهترین  کرد.  خودنمایی 
نمنگانی  جمعه  پیش تر  که  بود  حاجی اف 
خوانده می شد. او پس از بازگشت از خدمت 
پرشور  مبلغان  از  یکی  به  افغانستان  در 
ملی گرایی اسالمی در ازبیکستان تبدیل شد. 
نمنگانی پس از بازگشت به نمنگان به سرعت 
همراه  و  یافت  شهرت  محلی  رهبر  به عنوان 
هدف  با  را  توبه«  »جنبش  یولداشف،  طاهر 
ازبیکستان  و  فرغانه  تأسیس خالفت در دره 
توبه  از سرکوب جنبش  کرد. پس  راه اندازی 
به  ابتدا  نمنگانی  کریم اف،  اسالم  دست  به 
او  گریخت.  افغانستان   سپس  و  تاجیکستان 
روابطی را با رهبران مجاهدان در این کشور 
میدانی  فرماندهان  از  یکی  به  و  کرد  برقرار 
شد.  تبدیل  ازبیکستان  اسالمی  حرکت 
نمنگانی در طول جنگ داخلی تاجیکستان در 
کنار مخالفان مذهبی جنگید. او در سال های 
1۹۹۹ و 2000 نظامیانی را به سوی مرزهای 

به طور اساسی تغییر دهد، تجربه جنگ داخلی 
بهترین شاهد  تاجیکستان )1۹۹2_ 1۹۹6( 

مثال ما بر این ادعاست.
که  است  مسلم  و  عیان  حقیقت  یک  این 
فرهنگی-اجتماعی،  عمیق  پیوندهای 
افغانستان  میان  اقتصادی  و  سیاسی-امنیتی 
که  دارد  وجود  مرکزی  آسیای  کشورهای  و 
موضوعات،  از  بسیاری  در  را  آن ها  سرنوشت 
مسائل  و  اسالمی  بنیادگرایی  به خصوص 
مهم  موضوع  همچنین  و  هویتی_قومیتی 
به  آن  از  که  انرژی  کریدورهای  و  داالن هان 
 The New Great( جدید  بزرگ  »بازی 
زده  پیوند  به هم  می شود،  یاد  هم   )Game

است.
در طول  ناگسستنی مشترک  پیوندهای  این 
تاریخ وجود داشته و به یکباره به وجود نیامده 
از فروپاشی شوروی )1۹۹1م(  اما بعد  است، 
به  مرکزی  آسیای  کشورهای  دستیابی  و 

استقالل، بیشتر نمایان شد.
چرا که از یک سو افغانستان با سه کشور از 
پنج کشور آسیای مرکزی دارای مرز مشترک 
است )ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان( 
و از سوی دیگر پیوندهای تاریخی و فرهنگی، 
و  افغانستان  میان  ناگسستنی  زبانی  و  قومی 
این کشورها وجود دارد. نکته ی مهم تر این که 
اشغال  همچون  افغانستان  معاصر  تحوالت 
شکل گیری  و  شوروی  توسط  افغانستان 
دولت  سقوط  آن،  مقابل  در  اسالمی  جهاد 
حوادث  و  طالبان  ظهور  کابل،  کمونیستی 
نافذ و  تأثیرات  و...  یازده سپتامبر  تروریستی 
مستقیمی بر روند تحوالت کشورهای آسیای 

مرکزی داشته است.
روزنامه نگار  رشید،  احمد  روی  همین  از 
این  در  بسیاری  پژوهش های  که  پاکستانی 
»جهاد؛  کتاب  در  است،  داده  انجام  زمینه 
به  میانه«  آسیای  در  پیکارجو  اسالم  ظهور 
صراحت می گوید بحران در افغانستان، تنها و 
فزاینده در  بی ثباتی  مهم ترین عامل خارجی 

آسیای مرکزی است. )رشید، 1۳۸۷: 25۹(
احمد رشید، مناسبات و پیوندهای ناگسستنی 
چنین  را  افغانستان  و  مرکزی  آسیای  میان 
توضیح می دهد؛ افغانستان از دیرباز مناسبات 
داشته  مرکزی  آسیای  با  فرهنگی  و  تاریخی 
قرون  نشیب  و  فراز  در  منطقه  دو  این  است 
متمادی در قلمرو امپراتوری های مختلف در 
تبار  از  افغانستان  شمال  اقوام  تافته اند.  هم 
آسیای  ترکمن های  و  تاجیک ها  ازبیک ها، 
مرکزی می باشند. رشته های قومی، اجتماعی، 

تهدید طالبان برای آسیای مرکزی

بلکه  نیست  ظالمانه  سیستم  یک  ساقط کردن  صرفا  ساتیاگراها،  نهایی  هدف 
کار  این  است.  آن  به جای  مثبت تر  سیستم  یک  ساختن  جایگزین  همچنین 
برای  چیزی  هیچ  است:  هم  راهبرد  یک  است،  اصل  یک  این که  بر  افزون 
کمک  مطلوب  رژیم  یک  ساختن  از  بهتر  نامطلوب  رژیم  یک  ازمیان بردن 
نمی کند. چیزی قدرتمندتر از این نیست که جامعه خودش را با چیره شدن 

بر وابستگی و ستم ارتقا دهد.

زن ستیزی خشن، وجه اشتراک تروریسـت ها عامالن  که  شدم  متوجه  پیش  سال  پنج 
یک  تروریستی  حمالت  بدترین  از  برخی 
افراد  این  وجه اشتراک دارند. بررسی سوابق 
نشان می دهد که اکثرا مدت ها قبل از حمله 
همسر،  علیه  خشونت  مرتکب  غریبه ها،  به 
دوست دختر یا یک عضو زن خانوادهـ  و گاهی 
اوقات همه این موارد ـ خود شده بودند. در 
تابستان سال 2016 دو حمله تروریستی در 
فلوریدای امریکا و جنوب فرانسه 1۳5 کشته 
و صدها زخمی برجای گذاشت. عامالن این دو 
حمله ادعا کردند که اسالم گرا هستند. اما این 
واقعیت که هر دو مرد سابقه خشونت خانگی 

وحشت ناکی داشتند مرا تکان داد.
سال بعد چهار حمله مرگ بار در بریتانیا رخ 
داد. معلوم شد که عامالن این حمالت سابقه 
خشونت علیه زنان داشتند و یک نفر از این 
و  خواهر  علیه  پدرش  خشونت  شاهد  میان 
آزبورن«،  »دارن  سوابق  بین  بوده.  مادرش 
نمازگزاران  موتر  با  که  افراطی  راست گرای 
و  گرفت،  زیر  را  لندن  شمال  در  مسجدی 
حمله  که  افراطی  اسالم گرای  مسعود،  خالد 
را  لندن  مینستر«  »وست  پل  تروریستی 
وجود  قابل توجهی  شباهت های  داد،  سازمان 
دارد. هر دو مرد سابقه جرائم خشونت آمیز و 
سابقه تعرض و خشونت علیه زنان را داشتند.

باور  شباهت ها  این  که  می کردم  فکر  من 
می گوید  که  را،  تروریسم  مورد  در  متعارف 
پشت پدیده تروریسم همیشه یک ایدئولوژی 
قرار دارد، به چالش می کشد. من متوجه شدم 
که بسیاری از حمالت تروریستی مرگ بار، در 
گاها  که  بوده  خشونت هایی  اوج  نقطه  واقع 
حمله  عامالن  خانواده  اعضای  علیه  سال ها 
نتیجه رسیدم که  این  به  جریان داشته. من 
در  باید  بریتانیا  ام آی-5  و  پولیس  نیروی 

و  می کند  تأیید  است،  مرتبط  نیز  مردانه 
عصبانی  جوان  مردان  که  می دهد  نشان 
به  که  می شوند  افراطی ای  ایده های  جذب 
»توجیه«  را  نارضایتی هاشان  می رسد  نظر 
می کند. مسیری که در آن قربانی تبدیل به 
عامل می شود واضح است و تحقیقات نشان 
بزرگ ساالن  از  می دهد که حدود 16 درصد 
ارجاع شده به برنامه  پیش گیری، خود قربانی 

خشونت خانگی بوده اند.
پرونده غم انگیز برادران دقایس از شهر برایتون 
دقایس 1۸  عامر  بگیرید:  نظر  در  را  انگلیس 

از  وسیعی  طیف  ثبت شده  »حوادث  است: 
افراد را شامل می شود، از کودکانی که شاهد 
خشونت خانگی در خانواده خود بوده اند گرفته 
تا مردانی که به جرم قتل همسرشان محکوم 

شده اند.«
همان طور که انتظار داشتم، پیوند ایدئولوژی 
عامالن  است.  مشهود  امری  جنایات  این  با 
اسالم گرایان  می توانند  زنان  علیه  خشونت 
این  باشند.  افراطی  راست گرایان  و  افراطی 
یافته نظریه مرا که معتقدم تروریسم دست کم 
خشونت  با  تروریست،  ایدئولوژی  اندازه  به 

ارزیابی خطر مظنونان تروریستی تغییر روش 
عنوان  به  را  خانگی  خشونت  سابقه  و  دهند 
عنصر بسیار مهم در اعمال تروریستی در نظر 

بگیرند.
اما من وقتی این موضوع را با مقامات مطرح 
روبرو  آن ها  از جانب  تردید  و  با شک  کردم، 
شدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با استفاده 
از منابع در دسترس کتابی بنویسم و فهرست 
از  قبل  مدت ها  که  کنم  تنظیم  را  مردانی 
بدنام شدن به عنوان تروریست، زنان را مورد 
تحقیر، ضرب و شتم و حتی تجاوز جنسی قرار 
داده بودند. کتابم در سال 201۹ منتشر شد 
و این بار مقامات پولیس مبارزه با تروریسم و 

وزارت کشور به حرفم گوش دادند.
به بیش  از داده های مربوط  استفاده  با  آن ها 
»برنامه  به  ارجاع داده شده  فرد  هزار   ۳ از 
سال  در  ولز  و  انگلستان  در  پیش گیری« 
انجام  به  را  پیشگامانه ای  تحقیقات   ،201۹
رساندند. این ۳ هزار فرد شامل بزرگ ساالن 
آسیب پذیری  دلیل  به  که  بود  نوجوانانی  و 
احتمالی شان در برابر رادیکالیسم باعث نگرانی 
معلمان، مددکاران اجتماعی و اعضای خانواده 
استارالیت  پروژه  آنچه  نتایج  بودند.  شده 
منتشر  هنوز  می شود،  نامیده   )Starlight(
نشده است، اما من به آن ها دسترسی دارم و 

آنچه را دیدم تکان دهنده است.
ارجاع شده  بزرگ ساالن  درصد   ۴0 تقریبا 
یا  عامل،  عنوان  به  یا  پیش گیری  برنامه  به 
در  یا  و  قربانی  عنوان  به  یا  عنوان شاهد،  به 
ترکیبی از هر سه نقش، سابقه خشونت خانگی 
داشته اند. اما با توجه به این واقعیت که جامعه 
گزارش  پولیس  به  کم تر  را  خانگی  خشونت 
احتماال نمی تواند  آمار  و  ارقام  این  می دهند، 
ارائه  را  جنایات  دست  این  از  کاملی  تصویر 
دهد. ولی گستردگی این جنایات را به خوبی 
نشان می دهد. نتایج تحقیق پروژه استارالیت 

نشان می دهد که ۳0 درصد کودکان/نوجوانان 
سابقه  پیش گیری  برنامه  به  شده  ارجاع 
در  پروژه  این  در  داشته اند.  خانگی  خشونت 
بیشتر  مراتب  به  مردان  تعداد  نمونه ها  بین 
از تعداد زنان است و این امر تفاوت معنادار 
دیگری را بین جنسیت ها نشان می دهد و آن 
عامالن خشونت  عمدتا  مردان  که  است  این 
خانگی و زنان عمدتا قربانی خشونت خانگی 
است،  تکان دهنده  واقعا  آنچه  اما  هستند. 
میزان و شدت خشونتی است که خانواده ها 
آمده  تحقیق  این  در  هستند.  مواجه  آن  با 

رضا عطایی 

جوآن اسمیت، گاردین
مترجم: جلیل پژواک
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یکی از این شهرها است که این روزها به کانون تجمع آوارگان جنگی 
مبدل شده است .

به  خود  نفری   6 خانواده  با  که  می شود  روز   25 به  نزدیک  حمید 
این والیت  به مرکز  از ولسوالی مالستان  علت جنگ و حمله طالبان 
آمده است. او با چهار کودک و همسرش در این مسیر چندین شب 
گرسنه و تشنه در دشت ها و کوه ها مانده و خطرهای زیای را پشت  
سر گذاشته اند. می گوید، آوارگی و مشکالت نداشتن جای بودوباش از 
یک سو و بازماندن کودکانش از رفتن به مکتب از سوی دیگر امان او را 
بریده است. »کودکانم لباس خوب و غذای خوب نداشته باشند اما باید 
درس و سبق خوب بخوانند. دو هفته است که درس های مکاتب شروع 
شده و نگرانی من هر روز از نرفتن کودکانم به مکتب بیشتر می شود. 
کودکانم باید درس بخوانند. هم سن وساالن ما درس نخواندند که این 
همه بدبخت و بی سرنوشت هستیم. به همین خاطر دعا می کنم که 

طالبان دیگر مانع رفتن کودکان ما به مکتب نشوند.«
براساس گفته های عطااهلل واحدیار، معین تعلیم و تربیه افغانستان، 1۷6 
باب مکتب در اثر جنگ در ساحات مختلف کشور تخرب شده است. اما 
مسئولین وزارت معارف کشور آمار دقیق از بازماندن کودکان از رفتن 

به مکتب ندارد.
در ماه های اخیر که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شده اند، جنگ 
و خشونت ها در این کشور افزایش یافته و گروه طالبان پیشروی های 
چشم گیری در مناطق تحت کنترل دولت داشته است. در پی افزایش 
این جنگ و درگیری ها هزاران خانواده آواره شده و نیازمند کمک های 
ملل  سازمان  گزارش  براساس  جنگ  داخلی  آوارگان  تعداد  فوری اند. 
که اخیرا منتشر شده، در سال 2021 به دوهزار خانواده می رسد. این 
سازمان قبال اعالم کرده بود که افزایش خشونت ها و خشک سالی در 
افغانستان باعث شده وضعیت در این کشور به سمت »فاجعه ی انسانی« 
پیش برود. بنا بر اعالم این سازمان حدود 1۸ میلیون نفر در افغانستان 

نیازمند کمک انسانی هستند.
بسیاری از کودکان آوارگان کوچک جنگ هرچند نیازمند کمک های 
مناطق  پس گیری  با  که  می خواهند  دولت  از  اما  هستند،  فوری 
مناطق  به  را  آن ها  برگشت  زمینه ی  امنیت،  تأمین  و  ازدست رفته 
آن ها  بروند.  مکتب  به  دوباره  بتوانند  آن ها  تا  کند  فراهم  اصلی شان 
می گویند تنها چیزی که از دولت می خواهند، تأمین امنیت و رفتن به 
مکتب است. فریبا 1۷ ساله )اسم مستعار( بیشتر از 20 روز می شود که 
با خانواده هشت نفری خود به علت جنگ و حمله طالبان از ولسوالی 
رباط سنگ هرات به مرکز این شهر آمده است. او با اشاره به کتابی 
که در دست دارد می گوید، بر اثر درگیری شدید میان طالبان و نیرو 
های دولتی، مجبور شدند که مکتب نروند و در مرکز شهر آواره شدند. 
»همه چیز مثل یک خواب بد و وحشتناک می ماند. نه خانه وکاشانه 
داریم نه می توانیم مکتب رفته درس بخوانیم. صنف یازدهم هستم. باید 

این روزها امتحاناتم را می دادم.«
در ماه های اخیر که درگیری ها شدت گرفته، کنترل برخی از ولسوالی ها 
میان دولت و گروه طالبان دست به دست شده است. دولت بارها اعالم 
را  ازدست رفته  ولسوالی های  بازپس گیری  عملیات  به زودی  که  کرده 
ولسوالی های  از  توجهی  قابل  بخش  کنترل  تاکنون  اما  می کند  آغاز 
سقوط کرده به دست طالبان است. این گروه در ماه سرطان ادعا کرده 
بود که کنترل 150 ولسوالی از ۳۸۸ ولسوالی را در دست دارد اما دولت 

افغانستان کنترل ۸0 ولسوالی را تأیید کرده بود.
دوستانش  از  یکی  در خانه  هرات  مرکز شهر  در  روزها  این  که  فریبا 
است، می گوید که طالبان زندگی آرام آن ها را مختل کرده است. »جای 
رفتن،  مکتب  طالبان،  نداریم.  درس خواندن  و  بودباش  برای  مناسب 

همان کوچکترین حق  را از ما گرفته است.«

شب ها به امید خوب شدن اوضاع و باز شدن راه ها سر بر بالین می گذارد 
اما نه خبر خوب می شنود و نه راه باز  می شود تا فرزندانش دوباره به 

مکتب بروند. 
ولسوالی  بر  طالبان  گروه  افراد  حمله  قبل  ماه  یک  به  نزدیک  وقتی 
جاغوری والیت غزنی شدت یافت، خانواده او مثل صدها خانواده ی دیگر 
شبانه سراسیمه از روستای شان فرار کردند. احمد ۴2 ساله و برادرش 
با کودکان قد و نیم قدشان با پشت سرگذاشتن مشکالت و خطرهای 
زیادی سه هفته قبل به کابل رسیده اند. اما او در این مدت نتوانسته آرام 
بخوابد. می گوید، جنگ ویرانگر است و این روزها سبب شده که هفت 
کودک آن ها از رفتن به مکتب محروم شوند: »ما بیست سال با دل و 
جان زحمت کشیدیم، کار کردیم، خانه و زندگی نسبتا مناسب برای 
کودکان ما ساختیم و کودکان ما را تشویق به درس خواندن کردیم. اما 
طالبان یک شبه همه زحمت های ما را نقش بر آب کردند. ما را آواره 

کردند.کودکان ما از رفتن به مکتب محروم شدند.«
در ماه های اخیر، هزاران خانواده مثل خانواده ی احمد بر اثر درگیری، 
خشونت، جنگ و سقوط مناطق شان به دست طالبان، آواره شده اند. بر 
پایه ی آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، پس از ماه 
حمل امسال حدود 51 هزار خانواده، محل دایمی سکونت شان را ترک 
کرده و به جاهای امن تری در مراکز شهرها پناه برده اند. این آوارگان 
جنگی بیشتر از مناطق درگیر جنگ و ولسوالی های که از کنترل دولت 
خارج شده و به دست گروه طالبان افتاده، فرار کرده و به مراکز شهرهای 
امن تر کوچیده اند. در کنار مشکالت و آواره شدن این خانواده ها کودکان 
آن ها نیز از رفتن به مکتب باز مانده اند. یکی از این کودکان نورولی 15 
ساله از والیت پکتیا است که بر اثر جنگ و حمله طالبان بر روستای 
آن ها او و خانواده اش شبانه از ولسوالی سیدکرم فرار کرده و به مرکز 
این والیت پناه آورده اند. می گوید، پس از آواره شدن و آمدن در شهر 
گردیز با مشکالت زیادی روبه رو شده اند. جای بودوباش ندارند و روزهای 
سختی را سپری می  کنند. همچنان او، برادر و خواهرانش از رفتن به 
مکتب محروم شده اند. »صنف ده هستم. قبل از جنگ مکتب می رفتم 
و درس می خواندم. امتحانات ما جریان داشت که طالبان بر روستای ما 
حمله کردند و ما امتحان را ناتمام گذاشته از آن جا فرار کردیم. دلم برای 
خانه و دوستان مکتبم تنگ شده. کاش جنگ تمام شود و ما دوباره مثل 

روزه های قبل مکتب برویم.«
و شاگرد  این والیت  زرمت  ولسوالی  باشندگان  از  یکی  نیز  کبیرخان 
صنف ۹ مکتب است. او در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز، می گوید که 
به سبب جنگ و خشونت های طالبان بر ولسوالی آن ها ناگزیر به شهر 
گردیز آواره و بی جا شده اند. به گفته وی امسال برای او و هم قطارانش 
سال پر از حادثه های بد بوده است. »امسال برای شاگردان مکتب سالی 
خوبی نبود. در ماه های اول سال تعلیمی به سبب شیوع ویروس کرونا 
نتوانستیم به مکتب برویم و درس بخوانیم. بعدا به خاطر حمله طالبان، 
جنگ و خشونت در روستاهای ما. حاال هم که در شهر گردیز آمدیم 
دولت برای ما امکانات درس خواندن و رفتن به مکتب را فراهم نکرده 
است.« کبیرخان از دولت و وزارت معارف کشور می خواهد تا راه حل 
مناسب پیدا کرده و زمینه درس را برای آن ها در شهر گردیز مساعد 
کند تا او وکودکان دیگر که بی جا شده و به شهر گردیز آمده اند، بتوانند 

به درس و مشق شان ادامه دهند. 
هرچند آوارگان جنگ از تمام والیت های کشور هستند اما بر پایه ی 
آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بیشترین رقم بی جاشدگان 
مربوط به 12 والیت از جمله قندوز، فاریاب، جوزجان، لغمان، قندهار، 
هلمند و ننگرهار هستند. بیشتر آوارگان از مناطق جنگی و تحت قلمرو 
طالبان به مراکز والیت ها می روند. مرکز والیت غزنی در جنوب کشور، 

جنوبی قرقیزستان حرکت داد تا با عبور از مرز 
سال 2001  در  نمنگانی  بروند.  ازبیکستان  به 
نیروهای  دست  به  افغانستان  قندوز  شهر  در 
ناتو کشته شد، ولی محل پنهان شدن یولداشف 

هنوز نامعلوم است. )مارات؛ 1۳۹۸: ۴۴(
حاکمیت  و  شوروی  اتحاد  فروپاشی  پی  در 
نیروهای ائتالفی ملی_اسالمی در تاجیکستان 
که با مخالفت نظامی کمونیست ها مواجه شد، 
روابط مجاهدین افغان و برادران تاجیک آن ها 
نظامی در  و  بی ثباتی سیاسی  یافت.  گسترش 
از هر دو جمهوری  از فروپاشی  سال های پس 
به یکدیگر انتقال یافت. در دوران جنگ داخلی 
برقراری  دوران  در  سپس  و  تاجیکستان  در 
کشور  دو  هر  افغانستان  در  طالبان  حاکمیت 
را  عمیقی  تأثیرات  یکدیگر  داخلی  تحوالت  از 
پذیرا شدند و با حاکمیت طالبان در افغانستان، 
تهدیدی  به  سیاسی(  )اسالم  اسالم گرایی 
جدی برای امنیت آسیای مرکزی تبدیل شد. 

)کوالیی؛ 1۳۸۸: 1۳۴(
افغانستان  به عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی 
این منطقه دارای  به  برای دسترسی پاکستان 
این  جمهوری های  است.  بوده  بسیار  اهمیت 
آزاد  آب های  به  دسترسی  فاقد  که  منطقه 
در  شوروی  فروپاشی  از  پس  هستند،  جهان 
به  اتصال  برای  مناسب  مسیرهای  یافتن  پی 
میلیونی  حضور  برآمده اند.  جهانی  بازارهای 
اهمیت  خود  نوبه  به  افغانستان  در  ازبیک ها 
روابط با ازبیکستان را برجسته تر ساخته است. 
مارشال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نظامی 
یک صد  که حدود  افغانستان  شمال  برجسته 
هزار نیروی نظامی در اختیار داشت، در تحوالت 

سیاسی_نظامی افغانستان  همواره اثرگذار بود.
دولت  با  نزدیک  رابطه  ایجاد  ضمن  دوستم 
ازبیکستان از حکومت غیرمذهبی و فدرالیسم 
جریان  در  او  می کرد.  حمایت  افغانستان  در 
را  ازبیک  مهاجران  تاجیکستان،  داخلی  جنگ 
که از قورقان تپه به افغانستان  رفته بود، مورد 

حمایت قرار داد. )کوالیی؛ 1۳۸۸: 1۳6(
احمدشاه مسعود وزیر دفاع دولت ربانی نیز از 
اتحاد  درباره  او  بود.  پنجشیر  دره  تاجیک های 
احتمالی تاجیک های افغانستان  با تاجیکستان 
اعالمیه  تاجیکستان  داخلی  جنگ  جریان  در 
می توانست  اعالمیه  این  البته صدور  بود.  داده 
دوشنبه  دولت  بر  فشار  افزایش  برای  اهرمی 

باشد. )کوالیی؛ 1۳۸۸: 1۳۷(
ازبیکستان نیز حمایت موثر از مارشال دوستم 
را مورد توجه قرار داد. ازبیکستان که نگران از 
انتقال امواج اسالم گرایی و بی ثباتی سیاسی در 

تاجیکستان به قلمرو خود بود، تالش وسیعی 
داخلی  جنگ  و  منازعه  به  پایان دادن  برای  را 
تاجیکستان در شرایط پس از فروپاشی شوروی 
آغاز کرد و برای حفظ موقعیت برتر منطقه ای 
داخلی  جنگ  گسترش  با  و  می کوشید.  خود 
نیروهای  از  تاجیک  هزاران  تاجیکستان  در 
ملی گرا و اسالمی به افغانستان  پناه برده بودند. 

)کوالیی؛ 1۳۸۸؛ 1۳۹ و 1۴۴(
)1۷۴۷م(  نوین  افغانستان   تشکیل  زمان  از 
همواره پشتون ها بیشتر جمعیت آن را تشکیل 
شوروی  با  جنگ  سال های  طی  می دادند. 
کردند.  مهاجرت  پاکستان  به  آنان  از  بسیاری 
در  داخلی  جنگ  طول  در  که  همان گونه 
تاجیکستان عده زیادی از تاجیک ها و ازبیک ها 
روابط  تحوالت  این  گریختند.  افغانستان   به 
دشواری  دچار  را  همسایگانش  با  افغانستان  
دارای  تاجیکستان  از  بیش  افغانستان  ساخت. 
پاکستان  در  درحالی که  است،  تاجیک  سکنه 
نیز بیش از افغانستان پشتون ها ساکن هستند. 
انتقال سریع بی ثباتی در  امکان  این ویژگی ها 
از  بعد  روند  این  است.  آورده  فراهم  را  منطقه 
و  افغانستان شدت  در  آمدن طالبان  کار  روی 

حدت بیشتری داشت.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که 
چرا در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی 
اخیر  تحوالت  به  نسبت  سایرین  از  بیش 
امارت  و  جمهوریت  میان  جدال  و  افغانستان 
در این کشور، واکنش نشان می دهند و دچار 
تب و تاب شده اند، زیرا هر آنچه در افغانستان 
می گذرد اولین آثار و پیامدهایش، پیش از همه 
مشاهده  قابل  مرکزی  آسیای  کشورهای  بر 

است.
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هرچند آوارگان جنگ از تمام والیت های کشور هستند اما بر پایه ی آمار وزارت امور مهاجرین و 
عودت کنندگان بیشترین رقم بی جاشدگان مربوط به 12 والیت از جمله قندوز، فاریاب، جوزجان، 
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به کانون تجمع آوارگان جنگی مبدل شده است .
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پدرش  خشونت  سال ها  تحمل  از  پس  ساله 
در خانه، به سوریه گریخت و در سال 201۳ 
دو  شد.  النصره  جبهه  تروریستی  گروه  عضو 
و  عامر گذاشتند  پای  پا جای  برادر کوچک تر 
طی چند ماه پس از پیوستن به جبهه النصره 
برایتون  در  که  عامر  دیگر  برادر  شدند.  کشته 
مانده بود، در سال 201۹ به جرم حمل مواد 
مخدر دادگاهی شد و بعدا به ضرب چاقو کشته 
شد. پرونده این برادران به خوبی نشان می دهد 
که هزینه خشونت خانگی به چقدر به صورت 

تکان دهنده ای باال است.
یکی دیگر از دالیلی که سازمان های افراطی برای 
این  زن ستیزی  هستند،  جذاب  رنجور  مردان 
سازمان هاست. وقتی محققان پروژه استارالیت 
به دنبال پیوند بین افراد ارجاع شده به برنامه 
پیش گیری و جنایت نفرت محور برآمدند، پیوند 
افراد  این  اما دریافتند که بین  نیافتند  خاصی 
و نفرت از زن پیوند معناداری وجود دارد. در 
واقع افراد به اصطالح »اینسل« که مردان جوان 
داشتن  در  ناتوانی  خاطر  به  و  هستند  عصبی 
رابطه جنسی، زنان را مقصر می دانند، حمالت 
انجام  کانادا  و  متحده  ایاالت  در  را  مرگ باری 

داده اند.
که  می دهد  نشان  اخیر  هولناک  مورد  یک 
این  مراقب  باید  تروریسم  با  مبارزه  مقامات 
احتمال باشند که زن ستیزی افراطی و خشن 
ماه  است.  افراط گرایی  نوعی  خود  خودی  به 
دو  قتل  جرم  به  ساله   1۹ جوان  یک  گذشته 
خواهر به نام »بیبا هنری« و »نیکول اسمالمن« 
محاکمه  این  در  محکوم شد.  لندن  در شمال 
مشخص شد که دانیال حسین در سال 201۷ 
پس از استفاده از لپ تاپ مکتب برای دسترسی 
پیشگیری  برنامه  به  افراطی  راست  مطالب  به 

ارجاع شده بود.
پنل  مقابل   201۷ سال  در  حسین  دانیال 
Channel که یک نهاد قانونی در بریتانیا برای 

ارزیابی خطر افراد است، ظاهر شد اما چند ماه 
بعد بدون هیچ گونه نگرانی در خصوص ارتباط 
اما  شد.  تبرئه  تروریسم،  یا  افراط گرایی  با  وی 
بعدا حسین »قرارداد«ی را با یک »دیو« منعقد 
برنده شدن  ازای  در  داد  قول  آن  در  که  کرد 
التری اینسل شش زن را در شش ماه بکشد. 
او از دادن گذرواژه حساب خود به کارآگاهان 
خودداری کرد و بنابراین نمی توان این احتمال 
اینترنت  در  اینسل  سایت های  به  او  که  را 
یادداشتی  اما در  تأیید کرد.  دسترسی داشته، 
که بیانگر »وسواس اینسلی« وی است ـ مبنی 
جذاب  زنان  برای  کافی  اندازه  به  این که  بر 
نیستـ  او متعهد شده که در ازای مجبورکردن 
دختری به عشق ورزیدن به او »مقداری خون« 

پیشکش کند.
همه این یافته ها نشان می دهد که ما به انقالبی 
تروریسم، خشونت  درباره  تفکر خود  نحوه  در 
نیاز داریم. گزارش پروژه  خانگی و زن ستیزی 
و  توصیه ها  از  مجموعه ای  شامل  استارالیت 
پیشنهادات است که در آن محققان خواستار 
گسترش آگاهی درباره ارتباط بین افراط گرایی 
افراد  خانگی  خشونت  سابقه  و  خشونت آمیز 
شده اند. در گزارش آمده است: »همه مأموران 
مبارزه با تروریسم باید همیشه پیوند احتمالی 
و  اذیت  و  آزار  به  مربوط  حوادث  با  تروریسم 

خشونت خانگی را در نظر بگیرند.«
اما سرپوش گذاری بر جنایات علیه زنان دیگر 
خشونت  بین  پیوند  اکنون  نیست.  قابل تحمل 
و  است.  شده  آشکار  کامال  عمومی  و  خانگی 
سنگین  بسیار  پیوند  این  نادیده گرفتن  هزینه 

است.

جوآن اسمیت نویسنده کتاب »محصول خانه؛ 
تروریست  را  مردان  خانگی  خشونت  چگونه 
می سازد« و رییس شورای شهرداری لندن برای 

مقابله با خشونت علیه زنان و دختران است.

آوارگان کوچک جنـگ که از 
رفتن به مکتب محروم شده اند
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روز  فرانسه،  رییس جمهور  ماکرون،  امانوئل  روز:  اطالعات 
شنبه ۷ آگست )16 اسد( در تماسی تلفنی با قیس سعید 
همتای تونسی خود ضمن پشتیبانی از وی حمایت کشورش 

را از تالش ها برای بازگرداندن آرامش به تونس اعالم کرد.
آقای  تلفنی  مکالمه  این  در  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
تعقیب  را  وقایع  نگرانی  با  فرانسه  که  است  گفته  ماکرون 
که  برگردد  وضعیتی  به  به  تونس  است  منتظر  و  می کند 
فائق شود.  کنونی  بهداشتی  و  اقتصادی  بر مشکالت  بتواند 
که  است  کرده  اضافه  تماس  این  در  فرانسه  رییس جمهور 
حساب  پاریس  حمایت  روی  مسیر  این  در  می تواند  تونس 

کند.
بنابر اعالم کاخ الیزه، قیس سعید نیز در در پاسخ بیان کرده 
است که تالش می کند هرچه زودتر نقشه  راهی برای خروج 

از وضعیت کنونی آماده کند.
تونس در هفته های اخیر شرایطی بحرانی را تجربه می کند. 
و  کرد  منحل  را  پارلمان  سعید  آقای  گذشته  ماه  اواخر  در 
هشام المشیشی نخست وزیر و شماری دیگر از مقامات ارشد 
بازداشت  زمان همچنین دستور  آن  از  او  برکنار ساخت.  را 
چندین مخالف سیاسی مشهور و روحانی متنفذ را صادر کرده 

و  می کنند  ارزیابی  نگران کننده  را  تونس  در  اوضاع  آفریقا، 
و  عبدالفتاح سیسی  کودتای  نظیر  را  تونس  اتفاقات  برخی 
آقای غنوشی  نظامیان در مصر می دانند.  به قدرت رسیدن 
که حزب متبوعش در جریان رویدادهای اخیر از قدرت خلع 
شده، بروز برخی اشتباهات در نحوه هدایت کشور را پذیرفته، 
با این حال گفته است که مسیر اصالح آنان از انحالل مجلس 

نمی گذرد.
این در حالی است که گزارش ها در تونس حاکی از کاهش 
محبوبیت آقای غنوشی و حزب تحت رهبری او است. روز 

برای  طرفدارانش  از  غنوشی  آقای  دعوت  از  بعد  و  دوشنبه 
تحصن مقابل پارلمان این کشور، تنها چند صد نفر از مردم با 

این سیاستمدار ۸2 ساله تونسی همراهی کردند.
از سوی دیگر رئیس جمهوری تونس می گوید همه در داخل 
و خارج از تونس اطمینان داشته باشند که حاکمیت قانون در 

این کشور حکمفرما خواهد بود.
پیشتر اتحادیه اروپا و امریکا پیشتر در بیانیه های مختلفی از 
تحوالت تونس ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ آرامش و 
حرکت در راستای اصول دموکراسی در این کشور شده بودند.

است.
راشد غنوشی، رهبر حزب اسالمی »النهضه« تونس و رییس 
پارلمان این کشور در حال حاضر آنچه در کشورش روی داده 
را به عنوان »کودتا« محکوم می کند. حزب النهضه از ده سال 

پیش قدرت را در تونس در دست دارد.
را  خود  جدید  نخست وزیر  هنوز  که  تونس  رییس جمهور 
معرفی نکرده است، اتهام »کودتا« را رد کرده و گفته که بر 
اساس قانون اساسی عمل می کند؛ قانونی که به رییس جمهور 
اقدامات  قریب الوقوع«  »تهدید  صورت  در  می دهد  اجازه 

استثنائی را انجام دهد.
آقای سعید عالوه بر تعلیق پارلمان، مصونیت تمام نمایندگان 
را نیز لغو کرده است. او همچنین طی دستوری دیگر قرار منع 
رفت و آمد سراسری خودروها از ساعت ۷ شب تا 6 صبح را 

برای مدت یک ماه صادر کرده است.
برنامه  اعالم  با  تونس  رییس جمهور  که  حالی  در  همزمان 
»سرکوب فساد« ۴60 تاجر تونسی را به اختالس متهم کرده 
دستگیری های  به  نسبت  بشری  حقوق  سازمان های  است، 

گسترده ابراز نگرانی کرده اند.
شمال  و  خاورمیانه  مسائل  ناظران  و  تحلیلگران  از  شماری 

ماکرون با پشتیبانی از قیس سعید: 

تونس می تواند روی حمایت پاریس حساب کند

دو شنبه | 18 اسد 1400 | سال دهم | شماره 2212

اطالعات روز: عربستان سعودی با پذیرش زائران خارجی 
آغاز  را  عمره  حج  شده اند،  واکسینه  کرونا  مقابل  در  که 

می کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، خبرگزاری عربستان گزارش 
کرده که مقامات از فردا )دوشنبه ۹ آگست/ 1۸ اسد(، یک 
سال و نیم پس از بستن مرزهای این کشور به دلیل همه 
گیری ویروس کووید1۹، درخواست های سفر به این کشور 

را دریافت می کنند.
فردا  از  این گزارش، مقامات وزارت حج و عمره  براساس 
مختلف جهان  از کشورهای  عمره  درخواست  تدریج  »به 
را بررسی می کنند.« و هر زائر خارجی که قصد ورود به 
عربستان را دارد باید واکسن مورد تایید این کشور را زده 

باشد و با قرنطینه هم موافق باشد.
عربستان در پی شیوع کرونا ورود زائران خارجی را منع 

کرده بود.
از سال  حج عمره اختیاری است و می تواند در هر زمان 
و  آئین  مهمترین  از  برخی  هم  عمره  اگرچه  شود.  انجام 
مراسم حج را شامل می شود، اما این مراسم کوتاه تر و تعداد 

زائران آن هم معموال کمتر است.
همه گیری کرونا، بر انجام مراسم عمره و حج تمتع که یکی 
از منابع اصلی درآمدزایی عربستان است، به شدت تاثیر 
گذاشت. تا قبل از شیوع کووید، درآمد ساالنه این کشور از 

انجام این مناسک حدود 12 میلیارد دالر برآورد شده بود.
اکتبر سال گذشته عربستان پس از هفت ماه اجازه برگزاری 
حج عمره را صادر کرد، که باز هم تنها شامل اتباع عربستان 
و خارجی های ساکن در این کشور می شد. براساس اعالم 
از ماسک  تا  بودند  مراسم مردم موظف  این  عربستان در 

استفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
و  شهروندان  به  تنها  هم  گذشته  سال  تمتع  حج  مراسم 

ساکنان عربستان محدود شد.
براساس اعالم وزارت حج و عمره تنها به افراد 1۸ تا 65 
سال که واکسینه شده بودند و بیماری های مزمن نداشتند، 
اجازه شرکت در مراسم حج تمتع داده شد. تعداد شرکت 

کنندگان هم در این مراسم محدود اعالم شد.

جنوب لبنان، مرکز تجمع نیروهای حزب اهلل به شمار می آید.
حسن نصراهلل گفت که حزب اهلل می خواهد نشان دهد که به 
حمالت هوایی اسرائیل پاسخ مناسب و مناسب داده می شود.

در روز شنبه هیچ حمله  یا تلفاتی گزارش نشده است.
پایان جنگ 2006  مناسبت  به  در سخنرانی خود  نصراهلل 
با اسرائیل یادآور شد که حمالت هوایی این هفته اسرائیل 
مشاهده  گذشته  سال   15 در  که  بود  خطرناک«  »تحولی 
به  دهد  نشان  می خواهد  گروه  این  که  گفت  او  بود.  نشده 

هرگونه حمله هوایی اسرائیل پاسخ »متناسب« خواهد داد.

رد اتهامات علیه انتقال مواد منجره به بندر بیروت
آقای نصراهلل در این سخنرانی همچنین اتهامات طرح شده 
علیه حزب اهلل در مورد انتقال کودهای انفجاری در حادثه 

انفجار سال گذشته بندر بیروت را هم رد کرد.
آوردن  در  گروه  این  داشتن  دست  به  مربوط  اتهامات 

کودهای انفجاری به اسکله بوده است.
مخالفان این گروه شیعه در هفته های اخیر مدعی شده اند 
مشارکت  بندر  به  آمونیوم  نیترات  انتقال  در  حزب اهلل  که 
داشته است تا آن را به سوریه منتقل کند. گفته  می شود 
حکومت سوریه از این ماده برای ساخت بمب های بشکه ای 

استفاده می کند که قدرت تخریب بسیاری دارد.
آقتای نصراهلل در سخنرانی تلویزیونی خود این اتهامات را 
»ساختگی« و »مضحک« خواند و گفت »گویا حزب اهلل که 
دارای سالح و موشک است ... باید نیترات وارد کند. گویی 
انبارهایی که ده ها هزار موشک را در خود جای داده بود، 

جایی برای قرار دادن نیترات در آن نداشت.«
او گفت امریکا و عربستان این اتهامات را در جهت خدمت 

به اسرائیل طرح می کنند.
تحقیقات مربوط به این انفجار موقتا متوقف شده، موضوعی 
که انتقاد بازماندگان و خانواده قربانیان را به دنبال داشته 

است.
مدعی  پرونده  قاضی  به  با حمله  لبنان  اهلل  دبیرکل حزب 
شد تحقیقات این پرونده سیاسی شده و از او خواست برای 
پارلمان  از  قاضی مسئول تحقیق  بیاورد.  ادعاها »شواهد« 
خواسته تا مصونیت سه وزیر پیشین را لغو کند تا تحقیقات 

ادامه یابد.
انفجارهای غیرهسته ای  از شدیدترین  انفجار پارسال یکی 
بود که تا کنون ثبت شده؛ این انفجار حتی در قبرس در 
که  می رود  گمان  شد.  حس  هم  بیروت  کیلومتری   2۴0

انباری عظیم پر از نیترات آمونیوم علت انفجار بود.

اطالعات روز: حسن نصراهلل رهبر حزب لبنان گروه وابسته 
به ایران روز گذشته در سالگرد انفجار در بندر بیروت گفت 
را در زمین های  اسرائیل  تا کنون پاسخ حمالت  این گروه 
باز و بدون جمعیت انجام داده اما در آینده این استراتژی 

می تواند تغییر کند.
جمعه  روز  اهلل  حزب  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
موشک هایی را به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کرد. این 
به  اسرائیل  که  به حمالتی  بود  تالفی جویانه  پاسخی  اقدام 

حسن نصراهلل درباره حمالت بیشتر به اسرائیل هشدار داد

هسته ای  مذاکرات  آیا  نیست  مشخص  هنوز  که  افزود  او 
نهاد  یا  باقی می ماند  ایران  تحت مسئولیت وزارت خارجه 
عهده  بر  را  آن  ایران  ملی  امنیت  شورای  مانند  دیگری 

می گیرد.
ایران و امریکا با حضور قدرت های  مذاکرات غیر مستقیم 
جانبه  دو  بازگشت  برای  وین  در  فروردین ماه  از  جهانی 
این  دور،  شش  برگزاری  از  پس  اما  شد.  آغاز  برجام  به 

گفت وگوها بدون اعالم زمان مشخصی برای برگزاری دور 
هفتم پایان یافت.

فوری«  »اولویت  که  است  گفته  امریکا  بین،  همین  در 
با  به ویژه  تنش ها  اما  است.  مذاکره  میز  به  ایران  بازگشت 
حمله پهپادی هفته گذشته به نفتکش اسرائیلی در نزدیکی 

عمان، افزایش یافته است.
مقام ارشد اتحادیه اروپا اظهار کرد که مقام های ایرانی اعالم 
کردند قصد دارند »در اسرع وقت« نه تنها برای گفت وگو، 
بلکه برای دستیابی به توافق، هرچه زودتر به وین بازگردند. 

او افزود: »مقام های ایران موفقیت می خواهند.«
اروپایی همچنین اضافه کرد که مقام های  این مقام ارشد 
اشاره  تغییری در موضع خود در مذاکرات  به هیچ  ایرانی 
امیر  با  خود  مذاکرات  اصل  نیز  مورا  انریکه  و  نکرده اند 

عبدالهیان را به ایالت متحده اطالع داده است.
مقام ارشد اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که اگر توقفی بین 
وضعیت  نگیرد،  صورت  امریکا  و  برجام  طرف های  ایران، 
ایران بدتر خواهد شد. او در پایان گفت: »ما بر این فرض 

کار خواهیم کرد که توافق حاصل خواهد شد.«

اطالعات روز: یک مقام اروپایی گفت که ایران آماده است تا 
در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رییسی مذاکرات را برای 
احیای توافق هسته ای با قدرت های جهانی از سر بگیرد و 
احتماال این مذاکرات از ماه آینده، اوایل ماه سپتامبر، آغاز 

خواهد شد.
به گزارش ایران اینترنشنال، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا 
که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه 16 اسد، گفت که 
انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 
طی  گذشته  پنج شنبه  ایران،  هسته ای  مذاکرات  در  اروپا، 
رییسی،  ابراهیم  تحلیف  مراسم  برای  تهران  در  حضورش 
با حسین امیر عبداللهیان، مدیرکل امور بین الملل مجلس 
ایران و دستیار ویژه محسن قالیباف، گفت وگو داشته است.

به گفته این مقام اروپایی، امیر عبداللهیان قرار است وزیر 
امور خارجه جدید ایران در کابینه ابراهیم رییسی باشد، اما 

هنوز سمت او به طور رسمی اعالم نشده است.
مقام ارشد اتحادیه اروپا مالقات انریکه مورا با امیرعبداللهیان 
را »بسیار مفید« خواند، اما گفت که هنوز بسیاری از مسائل 

به صورت مبهم باقی مانده است.

مقام ارشد اتحادیه اروپا: 

مذاکرات هسته ای ممکن است از ماه آینده از سر گرفته شود

عربستان حج عمره را برای 
همه زائران از سر می گیرد
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هرچند نه در ادامه که در پیوند به بین المللی سازی مذاکرات 
صلح که پروند ه ی سریالنکا را بررسی می کند، این مطلب 
نیز به بحث حمایت های بازیگران بین المللی از روند صلح 
در خصوص سریالنکا که شباهت های فراوانی با افغانستان 
دارد، می پردازد. این مطلب فشرده ی مقاله های اکادمیک از 
آقای صحتار ناداراجه، استادیار دانشگاه سواس لندن تحت 
برایان  آقای  و  ناامنی«  و  عنوان »تعصب، عدم هماهنگی 
»حمایت  عنوان  تحت  بین المللی  توسعه  مشاور  اسمیت، 
آقای  زیادی خواهی است؟« است.  آیا  از صلح؛  بین المللی 
اسمیت که که از سال 200۳ تا 2006 در سریالنکا مستقر 
بود تا با ذینفعان طرف های جنگ برای یافتن راه هایی برای 
حمایت از روند صلح همکاری کند، ناکامی مشروط شدن 
روند  در  بین المللی  مداخالت  ناکارآمدی  علل  و  کمک ها 
صلح سریالنکا را بحث کرده است. همین طور آقای نادارجه 
ناهماهنگی در ابزارهای مورد استفاده بازیگران بین  المللی 
را بررسی کرده که روی هم رفته، هردو مبحث به هم مرتبط 

و به شرح زیر است:

مقدمه
از طریق  منطق اجتناب ناپذیر مداخله در یک روند صلح 
وضع تحریم ها، مشروط ها و شاید تا حدی کمتر، مشوق ها 
یا چند طرف درگیر مشارکت کننده ی  این است که یک 
شوند.  نگه داشته  خود  مسیر  در  باید  که  باشند  بی میل 
هر  تعهد  درگیری،  اصلی  علل  مورد  در  مداخله کنندگان 
برای  خود  دالیل  مشروعیت  و  صلح  به  طرفین  از  یک 
کندکردن یا ترک روند، قضاوت های ارزشمندی می کنند. 
است،  ارزشمند  بسیار  خارجی  مداخله  خالصه،  به طور 
فرستنده ها نیز به دنبال راهنمایی روند و راه حلی هستند 
که مناسب می دانند. اگر فرستنده ها اشتباه محاسبه کنند، 
اقدامات آن ها به راحتی می تواند بر تنش ها بیفزاید و توازن 
غالب را - شاید قاطعانه - تغییر دهد و در نتیجه روند صلح 

را تضعیف کند.
با توجه به این تحلیل، مداخله در سریالنکا در قالب فرایند 
و  دولتی  برجسته  بازیگران  توسط   2002 سال  در  صلح 
بین دولتی -از جمله ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، جاپان 
به عنوان  ابتدا  از  تامیل  ببرهای  بود.  ناروی- مشکل ساز  و 
مشارکت کننده ی ناخواسته مطرح می شد درحالی که تعهد 
دولت به عنوان یک ضرورت بسیار جدی تلقی می شد. این 
مفروضات مجموعه فشارها و انگیزه های به کار گرفته شده 
را عمیقا شکل داد. عالوه بر این، نقش »تسهیل کننده« ی 
ناروی که توسط جامعه بین المللی حمایت می شد، به شدت 
مداخله گرانه بود. برخالف انتقادات رایج از ضعف، مقامات 
ناروی در تعیین دستور کار و سرعت گفت وگوها به دنبال 
راه حلی بودند که وحدت سریالنکا را حفظ کرده و منجر 

به خلع سالح ببرهای تامیل شود.
در  طرفین  وقتی  شدید،  درگیری  سال  هفت  از  پس 
فبروری 2002 توافق نامه آتش بس را امضا و مذاکرات را 
در سپتامبر آغاز کردند، در ابتدا با رویکرد مرحله به مرحله 
موافقت کردند که در آن مسائل اساسی سیاسی تنها پس 
از کاهش بحران غالب بشردوستانه و عادی سازی روابط 
مورد بحث قرار می گرفت. با این حال حتا در صورت بروز 
بندهای  اجرای  از  دولت  امتناع  سر  بر  جدی  اختالفات 
مقامات  آتش بس،  توافق نامه  سازی«  »عادی  کلیدی 
نارویژی بر این موضوع فشار آوردند که در مورد موضوعات 

اصلی بحث شود.
ببرهای تامیل با آگاهی از تصویر سخت گیرانه و نظامی گری 
افزایش نگرانی در عدم  با وجود  خود در خارج از کشور، 
هماهنگی بین امتیازات و عدم اجرای توافق نامه از سوی 
دولت، مدتی به دنبال اجتناب از اختالل در روند بوداما در 
اپریل 200۳ در اعتراض به امتناع دولت از انجام تعهدات 
بین المللی شدن«  حد  از  »بیش  همچنین  و  عادی سازی 

روند صلح، از مذاکرات کنار رفت.

ابزارهای ناهماهنگ
ابزارها بدون هماهنگی یا اجماع بین المللی در مورد  این 
»ایجاد صلح« در سریالنکا، به جز نگه داشتن ببرهای تامیل 
روی میز، یک بسته موقت و نه یک بسته فشرده را تشکیل 
می دادند. عالوه بر این، این بسته به طور گسترده ای سعی 
داشت تا ببرهای تامیل را از »بازگشت به جنگ« باز دارد 
و آن را مجبور به پذیرش شرایطی مانند دست کشیدن از 
استقالل و در نهایت خلع سالح کند. این رویکرد قهرآمیز 
مصئونیت  »شبکه  به عنوان  سریالنکا  دولت  اعتماد  بر 

بین المللی« تأکید داشت.
این عدم هماهنگی ذاتی را می توان در پیشکش کمک ها 
مشروط های  از  استفاده  با  نمونه  به عنوان  کرد.  مشاهده 
توافق نامه  نقض  بودن  جدی  شرق،  شمال  به  کمک 
آتش بس توسط طرفین و ترجیح تحریم ها بر انگیزه ها در 
برابر ببرهای تامیل در جون 200۳، دونران ۴.5 میلیارد 
دالر را برای بازسازی »کل« کشور متعهد شدند اما مبلغی 
»پیشرفت«  به  منوط  جنگ  درگیر  شمال شرق  برای  که 
تعهدات،  این  از  بود. خارج  نامشخص  بود،  روند صلح  در 
کمک های دوجانبه و چند جانبه به دولت سریالنکا ادامه 
یافت و دولت همچنین از کمک های اقتصادی مانند شرایط 

به  دستیابی  حین  در  افراد  سایر  مقابل  در  می داد  اجازه 
حفظ  را  خود  امنیت  مصالحه،  طریق  از  سیاسی  اهداف 
کنند. مهم تر از همه، تالش ها و ابزارهای بین المللی باید 
به منظور حصول اطمینان از طرفین برای حل علل اصلی 
و  وحدت  دولت-حفظ  استراتژیک  اهداف  باشد.  درگیری 
به عنوان هدف  نمی تواند  دولتی-  غیر  مخالف  خلع سالح 
گرفته  نظر  در  صلح  روند  در  بین المللی  مداخالت  اولیه 

شود.

ناکامی مشروط شدن کمک ها
مورد  در   200۳ سال  در  توکیو  کنفرانس  از  پس  بیانیه 
بازسازی و توسعه در سریالنکا مثال خوبی است که نشان 
بدهد مشروط شدن یا انگیزه بین المللی که از ایجاد صلح 
است.  کرده  تضعیف  را  آن  یا  کرده  حمایت  سریالنکا  در 
شدند  متعهد  دالر  میلیارد   ۴.5 مبلغ  رسما  اهداکنندگان 
- هرچند ابهامات زیادی در مورد میزان اضافی کمک های 
وجود  آن  از  استفاده  نحوه  و  قبلی  شده ی  برنامه ریزی 
داشت - و ده ارتباط بین حمایت متعهد آن ها و روند صلح 
پیروی  مانند  مواردی  شامل  پیوندها  این  کردند.  بیان  را 
کامل از توافق آتش بس، مشارکت یک هیات از مسلمانان 
و  ارتقا  همچنین  و  صلح،  مذاکرات  در 
گروه  یک  بود.  بشر  حقوق  از  حمایت 
متشکل از چند دونر که برای نظارت بر 
رعایت مقررات در کلمبو مستقر باشد، 

ایجاد شد.
که  شد  آشکار  به زودی  این حال،  با 
سازمانی  و  سیاسی  محدودیت های 
هماهنگ  موضع  با  دونران  از  یک  هر 
یا   - پیوندها  تفسیر  نحوه  مورد  در 
غیرممکن   - آن ها  اساسی  توصیه  حتا 
تفاوت های  کنفرانس  این  در  است. 
زیادی بین حمایت کنندگان از مفهوم 
مشروط بودن صلح و این که آیا شرط ها 
به عنوان  صرفا  یا  مثبت  منفی،  باید 
بر  نظارت  به  کمک  برای  عطف  نقاط 
نمایانگر  بیانیه  این  داشت.  وجود  شوند،  تعریف  پیشرفت 
یک مصالحه با هدف حفظ همه شرکت کنندگان در روند 
بود. جای تعجب نیست که این تفاوت ها پس از کنفرانس 
همچنان ادامه داشت، با محدود شدن بودجه توسط چند 
سازمان، اما اکثر دونران تنها در مواقعی که با عالیق خود 
چند  جز  به  کردند.  اشاره  ارتباطات  به  بودند،  منطبق 
مورد استثنایی، کمک کنندگان اصلی تصمیم گرفتند به 
به  را  خود  کمک  برنامه های  و  کنند  توجه  خود  خدمات 

صورت معمولی ادامه دهند.
بینی  »پیش  بودجه  از  کاهش  دالر  میلیاردها  نتیجه  در 
شده«، منتقدان سریالنکایی از دولت به دلیل ناکامی در 
اجرای یک استراتژی مناسب برای تقویت روند صلح انتقاد 
– در مورد درستی  نظر  اظهار  با  کردند. یک وزیر دولت 
خلع سالح - در پاسخ منتقدان گفت که اکثریت قریب به 
اتفاق تعهدات توکیو علیرغم عدم پیشرفت به سوی صلح، 

در حال اجرا هستند.
چندین سال بعد و با در اختیار داشتن یک دولت متفاوت، 
تعداد زیادی از بازیگران بین المللی در پیگیری برنامه های 
ابراز کردند. استراتژی  را  ناراحتی فزاینده ای  کمک رسانی 
دولت برای بیان عبارات مهم در مورد حل و فصل مذاکره 
بر راه حل نظامی درگیری بسیار واضح  و تمرکز هم زمان 
است که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما فراتر از انتقادات 

از رویکرد دولت و توسل مزمن ببرهای تامیل به خشونت، 
میز  به  »بازگشت  برای  تامیل  ببرهای  دوباره ی  تشویق 
مذاکره«، از سوی بازیگران بین المللی بود که به نظر می 
رسیدند نا توان از راه اندازی دوباره ی مذاکرات صلح است 

و همین طور نیز شد.

علل ناکارآمدی بازیگران بین المللی
متعدد،  عوامل  بین المللی،  ضعیف  واکنش  خصوص  در 
گیج کننده و گاه متناقض وجود دارد. اول، تنوع گسترده 
برنامه های سیاسی و سازمانی و سازمان های کمک کننده 
نظر  در  بدون  متعهد  وجوه  واریزکردن  برای  فشار  تحت 
گرفتن روند درگیری - در برخی از کشورهای غربی با توجه 
به تقاضای سیاسی داخلی حوزه های مهاجر سریالنکایی در 
حمایت از بازسازی. از نظر دیپلماتیک، بسیاری از بازیگران 
اهمیت  با  کشوری  در  خود  بیشتر  مشارکت  به  تمایلی 
استراتژیک متوسط ندارند: به  رغم حمایت کالمی آن ها از 
روند صلح مجدد در سریالنکا، آن ها از نگرانی های متعدد 
اولویت های دیرتر هستند، منحرف  دیگری که در لیست 

می شدند.
دوم، اکثر بازیگران بین المللی عوامل محرک درگیری را به 
اندازه کافی تحلیل نکرده اند و عموما از پرسیدن این پاداش 
تأثیر  بر منافع سیاسی قهرمانان اصلی  یا جزا که چگونه 
می گذارد، غافل شده اند. در نتیجه، مشوق ها یا انگیزه های 
جزایی که آن ها پیشنهاد کرده اند، اغلب برای افراد مربوط 
ارائه  که  فرض  این  مثال  به عنوان  ندارد.  چندانی  اهمیت 
مبالغ قابل توجهی برای بازسازی شمال شرقی جهت جلب 
ببرهای تامیل کافی است، در نظر گرفته نشد. در مواردی 
اصلی  منافع  بر  که  آن جا  تا  فقط  اقتصادی  انگیزه های 
سیاسی تأثیر می گذارد، اهمیت دارند. توافق نامه آتش بس 
احتمال  از  طرف  دو  هر  درک  به دلیل  تنها   2002 سال 
نسبی دستاوردهای میان مدت با توجه به اهداف سیاسی 
آن ها امضا شد. وعده تعهدات در توکیو تا حد زیادی برای 
ببرهای تامیل بی اهمیت بود، زیرا پس از کنفرانس اپریل 
تامیل  ببرهای  کرد،  حذف  را  آن ها  که  واشنگتن   200۳

خود را در رتبه دوم سیاسی قرار داد.
سوم، با توجه به برنامه های متناقض بین المللی که در باال به 
آن اشاره شد، اکثر بازیگران کمک اقتصادی و دیپلماتیک، 
بازسازی منافع  به بحث جدی در مورد چگونگی  تمایلی 
شان در یک رویکرد گسترده تر و هماهنگ تر نداشتند، که 
در آن پاداش و جزا ممکن است مکمل یک دیگر بوده و 
در نتیجه متقابل تقویت شوند. مفهوم مکمل استراتژیک 
در بحث درباره نقش بازیگران بین المللی جای حاشیه ای 

را اشغال کرده است.
چهارم، بسیاری از بازیگران بین المللی تا این اواخر نتوانسته 
ایده را درک کنند که مسئولیت  این  بودند به طور کامل 
وضعیت درگیری هم بر عهده ببرهای تامیل و هم جانشین 
دولت های سریالنکا است. این امر منجر به عدم یک نواختی 
آشکار در تعریف مشوق ها و عدم جدییت در پاسخ گویی 
دولت شده بود. با توجه به محکومیت گسترده، مسئولیت 
-از  متعدد  وحشتناک  اقدامات  قبال  در  تامیل  ببرهای 
ترورها گرفته تا سربازگیری از کودکان، سرکوب دموکراسی 
سازمان های  ذاتی  مکرر  سوگیری های  و  شرق  شمال  در 
کمک کننده نسبت به دولت ها، گرایش عمومی این بود که 
ببرهای تامیل را به صورت علنی محکوم کنند، با ببرهای 
»نسبتا  به عنوان  دولت  با  و  بد«  »افراد  به عنوان  تامیل 
خوب« رفتار کنند. این جانب داری ببرهای تامیل را حتا 
بیشتر به حاشیه بحث کشاند، جایی که آن ها معتقد بودند 

هرگز با آن ها منصفانه برخورد نخواهد شد.

نتیجه گیری
در  بتوانند  بالقوه  به طور  بین المللی  بازیگران  اگر 
مثبتی  نقش  سریالنکا  مانند  داخلی  عمدتا  درگیری های 

ایفا کنند، مشروط به چندین شرط است:
• کمک به پیشبرد روند صلح باید محور استراتژی آن ها 
باشد، نه این که به اهداف سیاسی یا سازمانی دیگری کمک 

کند؛
• انگیزه ها و تحریم ها باید بر مبنای درک روشنی از عوامل 
مسیر  احتماال  آنچه  نتیجه  در  و  درگیری  ایجادکننده ی 

آن را تغییر می دهد، باشد؛
بخشی  که  می شوند  نابود  زمانی  ایده ها  بهترین  حتا   •
تدوین  در  باید  بین المللی  جامعه  باشند؛  ناسازگاری  از 
نهاد  هر  که  باشد  جدی  صلح  از  حمایتی  استراتژی های 

نقش مکمل را ایفا می کند؛
جانبداری های  شناسایی  برای  بیشتری  تالش های  باید   •
آشکار یا ضمنی در حمایت ارائه شده انجام شود تا ارزیابی 
مفید  پایدار  صلح  روند  پیشبرد  در  می توانند  که  شود 

نباشند یا نه.
در  باید  صلح  داخلی  و  بین المللی  حوزه های  سرانجام، 
تشخیص محدودیت های آنچه جامعه بین المللی می تواند و 
نمی تواند سهیم باشد، واقع بینانه تر عمل کنند. برای این که 
یک روند صلح وجود داشته باشد، باید در ابتدا قهرمانان 
بین المللی  جامعه  بخواهند.  را  صلح  فرایند  یک  داخلی، 
می تواند از روند صلح حمایت کند، اما نمی تواند به تنهایی 

فرایندی را ایجاد کند.

مطلوب واردات اتحادیه اروپا بهره مند شد. بنابراین تأثیر 
اولیه مشروطیت کمک ها مسدود کردن بیشتر کمک های 

بشردوستانه به شمال شرقی با اکثریت تامیل بود.
با تقویت ارتش و بهبود وضعیت اقتصادی، انگیزه چندانی 
مورد  امتیازات  تا  نداشت  وجود  سریالنکا  دولت  برای 
در  بگذارد.  میز  روی  را  روند صلح«  »پیشرفت  برای  نیاز 
عین حال، وضع مشروطیت ها بر ببرهای تامیل منجر به 
تغییرات محسوس در نگرش های بین المللی نشد. موافقت 
ببرهای تامیل برای »بررسی« فدرالیسم به عنوان راه حلی 
به جای حمایت، با بدبینی مواجه شد. موافقت آنان برای 
دولت  یک   - مذاکرات  در  اولیه  تقاضای  گذاشتن  کنار 
موقت - به دشواری تایید شد. با این حال، پس از امضای 
ایاالت  و  شدند  رویگردان  دونران  آتش بس،  توافق نامه 

متحده بر ممنوعیت خود برای ببرهای تامیل تاکیدکرد.
ببرهای تامیل که به نقض آتش بس متهم شد، نسبت به 
دولت به طور قابل مالحظه ای مورد انتقادات قرار گرفت. 
افراد زیر سن  استخدام  به  اتهامات مربوط  به عنوان مثال 
حالی  در  ثبت شد  دقت  به  تامیل  ببرهای  توسط  قانونی 
که اشغال دایمی ۳0 هزار خانه غیرنظامی تامیل از سوی 

ارتش نادیده گرفته شد.
تشخیص  عدم  با  بین المللی  بازیگران 
چرخه  یک  خشونت  افزایش  این که 
تالفی بین شبه نظامیان تحت حمایت 
را  دومی  است،  تامیل  ببرهای  و  ارتش 
محکوم کردند و در برابر دولت سریالنکا 
تحریم ها  اساس  این  بر  و  کردند  مدارا 
واقع،  در   کردند.  اعمال  را  مشوق ها  و 
اعتراضات ببرهای تامیل مبنی بر این که 
خشونت با حمایت مستمر دولت از شبه 
آتش بس  توافق نامه  خالف  بر  نظامیان 
ادامه یافته است، تا اواخر سال 2006، 
مدت ها پس از آغاز جنگ اعالم نشده، 
گرفته  جدی  بین المللی  جامعه  توسط 

نشد.
به طور کلی، به غیر از چشم انداز مبهم 

ارائه  تامیل  ببرهای  به  معتبری  مشوق های  مشروعیت، 
مشترک،  مکانیزم های  از  لفظی  حمایت  علی رغم  شد. 
اهداکنندگان کمک ها را برای مناطق تحت کنترل ببرهای 
تامیل پس از تأیید دولت- از طریق سازمان های غیردولتی 
دادن  قرار  دیگر،  سوی  از  کردند.  ارائه  تامیل  ببرهای  به 
تامیل در فهرست سازمان های تروریستی توسط  ببرهای 
اتحادیه اروپا و کانادا در سال 2006 قرار بود ببرهای تامیل 
را تشویق کند تا به میز بازگردد -حتا اگر دولت جدید تا 
آن زمان از تعهد به توافق نامه آتش بس امتناع کرده بود. 
اما هیچ معیاری برای حذف قرارداد وجود نداشت -ایاالت 
متحده و بریتانیا همیشه اصرار داشتند که ببرهای تامیل 

ابتدا باید خلع سالح شود.
توازن  ایجاد  باعث  بین المللی  اقدامات  این  نهایت  در 
دولت  نفع  به  صلح  روند  آن  اساس  بر  و  شد  استراتژیک 
سریالنکا آغاز شد. این امر اجتناب ناپذیر بود زیرا ابزارهای 
ببرهای  که  می شدند  استفاده  طوری  شده  گرفته  کار  به 
تامیل به روند صلح بی میل است و باید از بازگشت مجدد 
ابزارهای بین المللی برای دولت  به جنگ جلوگیری کرد. 
تأثیری  می گیرد،  سر  از  را  جنگ  که  شده  مسلح  تازه 
نداشت-همان طور که سرانجام در سال 2006 اتفاق افتاد.

حمایت بین المللی از روند موفقیت آمیز صلح در سریالنکا 
باید بر اساس حفظ شرایطی می بود که به هر دو قهرمان 

فاطمه فرامرز

حمـایت بیـن المـللی از روند صلح
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حوزه های بین المللی و 
داخلی صلح باید در تشخیص 
محدودیت های آنچه جامعه 

بین المللی می تواند و نمی تواند 
سهیم باشد، واقع بینانه تر عمل 
کنند. برای این که یک روند 
صلح وجود داشته باشد، باید 
در ابتدا قهرمانان داخلی، 

یک فرایند صلح را بخواهند. 
جامعه بین المللی می تواند از 

روند صلح حمایت کند، اما 
نمی تواند به تنهایی فرایندی را 

ایجاد کند.



طالی  مدال  با  وقتی  سرطان  ماه  اوایل  در 
آنچنان  برگشت،  افغانستان  به  آسیا  قهرمانی 
که انتظار می رفت، مردم از او استقبال نکردند. 
به  غیرمنتظره  پیشامد  این  از  رضایی  محسن 
خود شک برد، این که نکند مدالی که او آورده 
ارزش استقبال نداشته است. چند وقت  واقعا 
بعد زمانی که پایش به مشهد رسید، مهاجران 
افغانستان با جیغ و هورا و صف کشیدن های 
طوالنی از او استقبال کردند، جایی که او 2۴ 
سال قبل در آن جا متولد شد و در یک باشگاه 
تمرین  تکواندو  و  فو  کونگ    معمولی  خیلی 
قانع  معمولی  ورزشکاربودن  یک  به  اما  کرد 
نشد. او به زودی راهش را از هم باشگاهی ها و 
مشقت های مهاجرت به میدان های کشوری و 
بین المللی باز کرد. آخرین مبارزه ی او به یک 
ماه و نیم پیش برمی گردد که برای نخستین 
دوره ی  چهارمین  و  بیست  طالی  مدال  بار 
افغانستان  برای  را  آسیا  قهرمانی  مسابقات 
در  جون  ماه  که  مسابقات  این  در  او  کاشت. 
کشورهای  نمایندگان  بود،  شده  برگزار  لبنان 
را  جنوبی  کوریای  و  چین  کویت،  پاکستان، 
کیلوگرام   5۸ وزن  در  و  برداشت  پیش رو  از 
این  گرفت.  را  آسیا  تکواندوی  قهرمانی  لقب 
لبنان  تا 2۸ ماه جوزا در  از 26  مسابقات که 
 2 افغانستان  ورزشکاران  بود،  شده  برگزار 
کنار  در  آوردند.  خانه  به  برنز   ۴ و  نشان طال 
محسن رضایی، دومین نشان طالی قهرمانی را 
عبدالمتین هوتک در بخش پاراتکواندوی این 

مسابقات گرفت.
محسن رضایی در آخرین دور مسابقاتش وقتی 
داشت برای مبارزه با حریف کوریای جنوبی اش 
به میدان می رفت، شانه هایش از هق هق گریه 
می لرزید و چشم هایش اشک می ریخت. وقتی 
قهرمانی  سکوی  در  مسابقه  پایان  در  هم 
شد،  آویخته  گردنش  به  طال  مدال  و  ایستاد 
چهره ی  در  رضایت  لبخند  و  پیروزی  شادی 
چرا  که  نمی دانست  کسی  نمی شد.  دیده  او 
شادی  محسن  برای  قهرمانی  و  پیروزی  این 
و خوشی نیاورده است. حاال خودش می گوید 
که گریه های آن روزش به خاطر محروم شدن از 
کسب سهمیه ی المپیک 2020 توکیو به علت 
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تکواندوکاری که برای افغانستان طال کاشت؛ 

از درخشش در میدان های بین المللی 
تا زندگی خیلی معمولی

کنار  در  بود،  دیده  زیاد  کم مهری  آن  از  قبل 
دیگر  رخ  با  خشونت  و  جنگ  و  بدبختی ها 
برخوردها  اولین  »در  شد:  آشنا  هم  وطنش 
بسیار  افغانستان  مردم  که  شدم  متوجه 
خون گرم و مهمان نواز هستند. وقتی عضویت 
تیم ملی را گرفتم استقبال خیلی گرم کردند. 
من بسیار خوشحال شدم و گفتم تا وقتی عمر 

دارم برای این وطن خدمت می کنم.«
پس از آن که محسن رضایی عضویت تیم ملی 
بین المللی  مسابقات  در  گرفت،  را  افغانستان 
حضور یافت و تا اکنون در کارنامه ی ورزشی 
خود هشت مدال بین المللی دارد. مدال طالی 
مسابقات جنوب آسیا در 2016، مدال نقره ی 
مسابقات بین المللی جام فجر ایران در 201۷، 
 ،201۸ در  اوپن  کوریا  مسابقات  برنز  مدال 
مدال نقره  و بهترین بازیکن در جام فجر ایران 
بین المللی  مسابقات  برنز  مدال   ،201۸ در 
کیش در 201۸، مدال طالی مسابقات چین 
در  اردن  مسابقات  نقره ی  مدال   ،201۹ در 
2020 و مدال طالی مسابقات قهرمانی آسیا 
در 2021 از مهم ترین دست آوردهای ورزشی 

محسن رضایی است. 
نفری اش  شش  خانواده ی  با  رضایی  محسن 
سال  دانشجوی  و  می کند  زندگی  مشهد  در 
اول رشته ی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی 
شعبه ی مشهد است. پدرش که یک بنای ۴5 
ساله است حدود ۳0 سال پیش با دو برادر خود 
از ولسوالی زارع والیت بلخ به هدف تحصیل به 
ایران  به  وقتی  برادر  سه  کرد.  مهاجرت  ایران 
رسیدند به جای تحصیل از کوره های خشت پزی 
سر درآوردند. فقط برادر بزرگ تر موفق شد در 
درس  علمیه  حوزه ی 
دینی بخواند. پدر محسن 
نتوانست  هرچند خودش 
تحصیالتش را ادامه بدهد 
اما تمام این سال ها خشت 
و  گذاشت  خشت  روی 
را  زیادی  ساختمان های 
آباد کرد تا بتواند مخارج 
و  فرزندانش  تحصیل 
محسن  خرج  جمله  از 
کند.  تهیه  را  ورزشکار 
محسِن که حاال به عنوان 
حرفه ای  ورزشکار  یک 
در میدان های بین المللی 
می درخشد و برای خود و 
وطنش مدال می آورد اما 
در اوضاع و احوال مالی و 
معیشتی او و خانواده اش 
نمی آید،  تغییری 
ورزشکاران  درحالی که 
در  دیگر  کشورهای 
رضایی  محسن  قدوقامت 
زندگی حرفه ای و مرفهی دارند. محسن اما در 
کارگری  دستمزد  روی  که  مستاجری  خانه ی 
روزگار  مشهد  گلشهر  در  می چرخد  پدرش 
می گذراند و در یک باشگاه خیلی معمولی برای 
گرفتن مدال مسابقات جهانی تکواندو که چند 
ماه بعد در چین برگزار می شود، صبح و شب 
آمادگی می گیرد. مدالی که  و  تمرین می کند 
دولت افغانستان برای آن ارزشی قایل نیست و 
با دادن ماهیانه یک هزار افغانی به ورزشکاران 

عضو تیم های ملی، سر آن ها منت می  گذارد.

سال  در  است.  رضایی  محسن  آن ها  از  یکی 
2012 که روح اهلل نیکپا در مسابقات المپیک 
لندن حضور داشت، چشمان بسیاری از مردم 
جمله  از  بود.  شده  دوخته  او  به  افغانستان 
گلشهر  منطقه ی  در  مهاجر  کارگر  مرد  یک 
رویدادهای  به  خاصی  عالقه ی  که  مشهد 
از  چشم  خانواده اش  اتفاق  با  داشت،  ورزشی 
صفحه ی تلویزیون بر نمی داشت. در مرحله ی 
حریف  با  نیکپا  روح اهلل  وقتی  مسابقه  اول 
میدان  وارد  لونیفسکی  میشل  لهستانی اش 
ابتدای  همان  از  تهاجمی اش  برخورد  با  شد، 
خلق  هوادارانش  دل  در  را  امید  این  مسابقه 
کرد که پیروزی این بازی می شود. در نتیجه 
او با امتیاز 12 در مقابل 5 بر حریفش غالب 
شد. محسن پسر بزرگ محمد جعفر، آن بنای 
مهاجر هم در آن جمع با شور و شوق خاصی، 
رقص پا و حرکات حرفه ای آن ها را می دید. در 
آن  بزرگ  فرزند  محسن  خانوادگی،  آن جمع 
دیگران  از  بیشتر  ورزش دوست،  مهاجر  بنای 
دو  آن  حرفه ای  حرکات  و  پا  رقص  مجذوب 
حریف شده بود. در مسابقه یک چهارم نهایی، 
محمدباقر معتمد، تکواندوکار ایرانی که عنوان 
قهرمانی جهان را داشت، حریف روح اهلل نیکپا 
شد. در سه مرحله ی مسابقه هر دو ورزشکار 
اما  کردند  مبارزه  باهم  مساوی  امتیازهای  با 
یک  معتمد  محمدباقر  چهارم،  مرحله ی  در 
در  پنج  امتیاز  با  بازی  و  گرفت  بیشتر  امتیاز 
مقابل چهار به نفع ایران تمام شد. در نتیجه 
راه  مسابقه  بعدی  مرحله  به  ایرانی  ورزشکار 
یافت و روح اهلل نیکپا به مدال برنز دست یافت. 
مغلوب شدن نیکپا در مقابل حریف ایرانی اش، 

را  جعفر  محمد 
ناراحت  بسیار 
پسر  محسن  کرد. 
اوضاع  که  بزرگش 
را  پدر  احوال  و 
خودش  با  دید، 
چرا  که  کرد  فکر 
چنین  آورنده ی  او 
برای  مدال و شادی 
آدم های مثل  و  پدر 
همان  او  نباشد.  او 
 1۹ شب،  پنجشنبه 
اسد 1۳۹1 با دیدن 
روح اهلل  مسابقه ی 
نیکپا که به اندازه ی 
و  او  مجذوب  کافی 
شده  تکواندویش 
مهم  تصمیم  بود، 
زندگی اش را گرفت. 
یک ماه بعد در یک 
معمولی  باشگاه 
گلشهر  در  تکواندو 

نام نویسی کرد. از آن به بعد چهار سال پیوسته 
برای   2016 سال  در  کرد.  تمرین  منظم  و 
تیم  اعضای  گزینشی  مسابقات  در  اشتراک 
شامل  نفری  چهار  گروه  یک  با  تکواندو  ملی 
دو تکواندوکار و یک استاد وارد کابل شد. البته 
او از سال 1۳۸5 زمانی که 1۳ سال داشت رو 
به ورزش آورد. ۷ سال کونگ فو کار کرده بود 
و شش مدال طالی مسابقات کشوری ایران و 
این  بود.  گرفته  را  مشهد  قهرمانی  مدال   10
فرصت  غیرقابل چشم پوشی،  دست آوردهای 

مبتالشدن به ویروس کرونا بوده است. کاروان 
در  که  افغانستان  تکواندوی  ملی  تیم  ورزشی 
ماه ثور برای کسب سهمیه ی المپیک به اردن 
رفته بود، سه تن آن ها به ویروس کرونا مبتال 
محروم  مسابقات  این  در  اشتراک  از  و  شدند 
حق  تکواندو  رشته ی  در  افغانستان  شدند. 
مسابقات  در  که  دارد  المپیک  در  سهمیه  دو 
کسب سهمیه ی المپیک 2020 توکیو محسن 
رضایی، فرزاد منصوری، سمیه غالمی و زهرا 

میرزایی اشتراک کرده بودند. 
محسن رضایی به عنوان یک ورزشکار حرفه ای، 
در آرزوی به دست  آوردن مدال المپیک است و 
المپیک 2020 توکیو حسرت  از  محروم شدن 
آمادگی  »من  است:  شده  زندگی اش  بزرگ 
بودم  برای کسب سهمیه گرفته  خیلی خوبی 
و می خواستم برای افغانستان مدال بیاورم نه 
بد  از شانس  باشم.  این که فقط حضور داشته 

تست کرونای ما مثبت شد.«
افغانستان  از ورزش های پرطرفدار در  تکواندو 
یک  از  بیش  در  رشته  این  ستارگان  است. 
افتخاربخشی  دست آوردهای  اخیر  دهه ی 
 200۸ سال  در  نیکپا  روح اهلل  داشته اند. 
مدال  نخستین  پکن  المپیک  بازی های  در 
او  از  قبل  گرفت.  افغانستان  برای  را  المپیکی 
نثاراحمد بهاوی نخستین مدال نایب قهرمانی 
تکواندوی جهان را در سال 200۷ از مسابقات 
کارشناسان  همه  این  با  آورد.  خانه  به  چین 
ورزش معتقدند که دست آوردهای ورزشکاران 
افغانستان پیش از آن که محصول یک سیستم 
و برنامه ریزی مدون و جامع باشد، از سر تالش 
همین  به  است.  ورزشکاران  فردی  زحمات  و 
سبب درخشش ورزشکاران افغانستان مقطعی 
 200۹ سال  در  طوری که  است،  بوده  گذرا  و 
جهانی  هفتم  جایگاه  در  افغانستان  تکواندوی 
 201۳ سال  تا  بعد  به  آن  از  و  داشت  قرار 
این  از  بخشی  کرد.  سقوط   1۸0 جایگاه  به 
مشکالت به چنددستگی و اختالفات مدیریتی 
در فدراسیون تکواندوی افغانستان بر می گردد. 
جهانی  فدراسیون  پای  حتا  که  اختالفاتی 
تکواندو را وسط کشید. با این همه حتا همین 
الگو  تکواندو،  درخشش های مقطعی ستارگان 
و چراغ راه نسل جدید ورزشکاران شده  است. 

ملی  تیم  عضویت  و  ایران  شهروندی  گرفتن 
این کشور را برایش فراهم کرده بود. در سال 
2016 زمانی که تصمیم سفرش به افغانستان 
این  تیم ملی تکواندوی  برای گرفتن عضویت 
مخالفت  مادرش  گذاشت،  میان  در  را  کشور 
که  گفت  محسن  جوانش  پسر  به  رو  و  کرد 
تکواندوی  ملی  تیم  عضویت  گرفتن  جای  به 
را  آن ها  و  بگیرد  را  ایران  تابعیت  افغانستان، 
عمر  یک  و  مهاجرت  بی پایان  مشتقت های  از 
بدهد.  نجات  دوشی  به  خانه  و  مستاجری 
گرفتن تابعیت ایران و متعاقبا عضویت در تیم 
ملی تکواندوی این کشور برای او و خانواده اش، 
از  را  شان  زندگی  که  بود  بی نظیری  فرصت 
اما  جوان  محسن  می کرد.  رو  آن  به  رو  این 
چشم  ایرانی  تابعیت  گرفتن  و  مادر  حرف  به 
بست و راهی سفر پرماجرای وطن گم شده اش 

افغانستان شد. 
و  ماست  وجود  در  که  وطن دوستی  »حس 
رگ و ریشه ی ما که به افغانستان برمی گردد 
باعث شد از میان دو گزینه ی تابعیت ایران و 
کنم.  انتخاب  را  دومی  ایران،  در  مهاجربودن 
آدم دوست دارد در کشوری خدمت بکند که 
مردمش او را از خود بدانند. من فکر کردم من 
هستند  من  از  مردمش  که  می روم  جایی  به 
قایل  تفاوتی  هیچ  و  هستم  مردم  از  من  و 
افغانستان  خود  در  که  کسی  میان  نیستند 
تمرین می کند و کسی که مهاجر است. همین 
حس وطن  پرستی بود که سختی و چالش های 
زندگی در مهاجرت را پذیرفتم و عضویت تیم 
آن  حاال  گرفتم.  را  افغانستان  تکواندوی  ملی 
دارد  کشیدم  را  که  سختی هایی  و  زحمات 

نتیجه می دهد و از انتخاب خود راضی هستم.«
به  قدم  که  زمانی  پیش  سال  پنج  محسن 
افغانستان  مادری اش  ناشناخته  سرزمین 
گذاشت، چیز زیادی در مورد آن نمی دانست. 
و  مادر  و  پدر  از  را  آن  بدبختی  قصه های  اما 
تلویزیون ها  از  را  آن  و خشونت  تصویر جنگ 
زیاد دیده بود. وقتی در مسابقات منتخب تیم 
ملی تکواندوی کشور طال گرفت و عضویت آن 
هم تیمی ها،  گرم  استقبال  با  آورد،  به دست  را 
او که  تکواندوکاران و دیگر مردم روبه رو شد. 

عابر شایگان

محسن رضایی 
به عنوان یک 
ورزشکار حرفه ای، 
در آرزوی 
به دست  آوردن 
مدال المپیک است 
و محروم شدن 
از المپیک 2020 
توکیو حسرت 
بزرگ زندگی اش 
شده است: »من 
آمادگی خیلی 
خوبی برای کسب 
سهمیه گرفته بودم 
و می خواستم برای 
افغانستان مدال 
بیاورم نه این که 
فقط حضور داشته 
باشم. از شانس بد 
تست کرونای ما 
مثبت شد.«
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