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در دیدار غنی با رهبران سیاسی 
و جهادی بر تجهیز خیـزش های 
مردمی فیصله شده است

نشست سـه روزه ی نمایندگان 
کشورهای همکار صلح افغانستان 
امروز در دوحه آغاز می شود

ساکناِن لبه  ی پرتگاه

درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )5(

نیروهای ویژه بریتانیا در 
جست وجوی عوامل حمله 

به نفتکش مرسر استریت

تغییرات اقلیمی؛ »وضعیت 
قرمز برای بشریت« و هشدار 
دانشمندان جهان

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری از دیدار 
رییس جمهور غنی با شماری از شخصیت های 
سیاسی و جهادی کشور خبر داده است.
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بین المللی سازی مذاکرات صلح
جنگ،  ریشه های  تا  است  کوشیده   مقاله اش  در  باستین 
چگونگی روند صلح و دالیل شکست مذاکرات در سریالنکا 
به سه  پیریس  آقای  بگیرد. در همین حال  بررسی  به  را 
حوزه ی مهم مشارکت بین المللی به شمول تأثیر نام گذاری 
)ببرهای  ایالم  تامیل  آزادسازی  ببرهای  بر  تروریست ها 

تامیل(، استفاده از کمک ها به عنوان اهرم و...

این مطلب فشرده  ی دو مقاله ای است که توسط سونیل 
اقتصاد سیاسی سریالنکا تحت عنوان   باستین، پژوهشگر 
»مذاکرات در دنیای جهانی شده« و هریم پیریس، خبرنگار 
و تحلیلگر سیاسی با عنوان »محدودیت های نفوذ خارجی« 
نوشته و از سوی موسسه تحقیقاتی کانسیلیشن ریسورس 
آقای  پیداست،  عنوان ها  از  چنانکه  است.  رسیده  نشر  به 
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آموزش در حبس
افغانستان  بزرگ  به شهرهای  در سایه ی حمالت طالبان 
ده ها  هرات  مرکزی  زندان  در  اما  زندانیان،  کردن  رها  و 
زندانی در بخش »فن و حرفه« برای زندگی فارغ از جرم 
مهارت  به دلیل  زندانیان،  این  از  بسیاری   تالش می کنند. 
نداشتن در یک حرفه ، مجبور شدند که به کار های خالف 

قانون روی بیاورند و...

چیـن در افغانســتان؛ 
تجارت و تروریسم

اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( اعالم کرده است که »قساوت« در افغانستان 
روز به روز بیشتر می شود و تنها در سه شبانه روز گذشته، 27 کودک در نتیجه ی جنگ در والیت های 

قندهار، خوست و پکتیا کشته و 136 کودک دیگر زخمی شده اند.

یونیسف: 

در سه شبانه روز گذشته 27 کودک در سه والیت 
کشته و 136 کودک زخمی شده اند

صفحه 2

با  رابطه  حفظ  چگونه  که  دهید  توضیح  کو:  مرسی 
ایاالت  نظامی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
متحده از این کشور منافع ملی چین را تأمین می کند.

با  عمدتا  افغانستان  در  چین  منافع  رابرتس:  شان 
دارد.  پیوند  بیجینگ  راه  و  کمربند  ابتکار  امنیت 
و  بزند  دور  را  افغانستان  می توانست  چین  حکومت 
زیرساخت مسیرهای تجاری ابتکار کمربند و راه خود 
تجاری  گذرگاه  دو  بین  افغانستان  اما  کند.  ایجاد  را 
و  میانه  )آسیای  و جنوب غرب  غرب  در  اصلی چین 
است.  گرفته  قرار  پاکستان(  و  اقتصادی چین  داالن 
در نتیجه افغانستان می تواند به منبع بی ثباتی برای 
منطقه و ابتکار کمربند و راه بیجینگ تبدیل شود. من 
فکر می کنم که اولویت اصلی جمهوری خلق چین در 
افغانستان، اطمینان از این است که افغانستان منافع 

چین را در آسیای مرکزی و پاکستان...

از زمانی که طالبان، عملیات بزرگ تصرف قلمرو 
و سقوط ولسوالی ها را آغاز کردند، کمتر از صد 
بیش  تصرف  از  پس  گروه،  این  می گذرد.  روز 
حمالت شان،  اول  مرحله ی  در  ولسوالی  صد  از 
مراکز  است.  دوخته  چشم  شهرها  به  اکنون 
تخار در تصرف  و  نیمروز، سرپل، کندز  والیات 
از  پس  طالبان  دارد.  قرار  طالبان  جنگجویان 
دوستم،  مارشال  قدرت  مرکز  شبرغان،  تصرف 
انبار اسلحه و مهمات دولتی و نیروهای مردمی 
را خالی کردند و سپس دست  مارشال دوستم 
به  طالبان  می شود  گفته  زدند.  عقب نشینی  به 
بخش هایی از شهر ایبک، مرکز والیت سمنگان 
وارد شده و نمی دانیم با سرعتی که جنگجویان 
عبور  دفاع  خطوط  از  و  می جنگند  گروه  این 
خوانش  به  متن  این  که  زمانی  می کنند، 
کامل  تصرف  در  ایبک  می رسد،  مخاطبان 
سقوط  بر  عالوه  خیر.  یا  می گیرد  قرار  طالبان 
چند شهر به دست طالبان، مراکز چندین والیت 

استراتژیک هرات، غزنی،...

نیروهای امنیتی 
ملی و بسیج مردمی را 

به هم پیوند بزنید



قندهار، هلمند، بغالن، بدخشان، بلخ، بادغیس و 
قرار  طالبان  محاصره ی  در  کامل  به صورت  زابل 

دارد.
به نظر می رسد در شرایط اضطراری کنونی، فرصت 
کافی برای مطول کردن سخن در خصوص عوامل 
رقم خوردن وضعیت  نزدیک  و  ریشه های دور  و 
امنیتی  نیروهای  باشد.  نداشته  وجود  کنونی 
مجهزتر،  طالبان،  با  مقایسه  در  افغانستان،  ملی 
پرتعدادتر، آموزش دیده تر و برخوردار از مشروعیت 
و حمایت قدرتمند داخلی و بین المللی هستند اما 
در میدان عمل و جنگ، این جنگجویان طالبان 
ولسوالی  قدم،  به  قدم  به خط،  که خط  هستند 
به ولسوالی و شهر به شهر فاتح میدان های نبرد 
می شود. پاسخ به این تناقض، مثنوی هفتاد منی 
و  یادداشت  این  تنگ  فرصت  در  که  می طلبد 

وضعیت اضطراری و حساس کنونی نمی گنجد.
و  فوری  راه حل های  و  اقدام ها  از  یکی  بنابراین، 
وجود  آن  اجرایی شدن  امکان  هم  که  دم دستی 
دارد و هم می تواند وضعیت را به نفع جمهوری 
جبهات  در  طالبان  ضرر  و  افغانستان  اسالمی 
امنیتی  نیروهای  زدن  پیوند  بچرخاند،  جنگ 
باید  پیوند  این  است.  مردمی  بسیج های  با  ملی 
صرفا  نه  باشد  واقعی  و  عمیق  استراتژیک، 
محافل  در  که  رسانه ای  و  سیاسی  مستمسک 
استفاده  حکومت  سوی  از  تبلیغاتی  و  رسانه ای 

شود.
بسیج های مردمی و بومی در سطح محالت علیه 
طالبان، از هفته ها قبل، شکل گرفته و عمال در 
هم،  هنوز  اما  یافته اند،  حضور  جنگ  جبهات 
امکان  به دیده ی یک  نه  نیروها  این  به  حکومت 
واقعی، قابل اتکا و اعتماد در جهت بهبود وضعیت 
در جبهات جنگ که به دیده ی یک مستمسک 
علیه  رسانه ای  و  تبلیغاتی  جنگ  برای  سیاسی 

طالبان می نگرد.
بسیج مردمی، نیازمند بودجه، آموزش، تجهیزات، 
گروه های  است.  سیاسی  اعتماد  و  امکانات 
خودجوش مردمی که عزم جزم کرده اند تا در برابر 
طالبان و در حمایت از نظم سیاسی شان بجنگند، 
اعتماد  از طرف حکومت،  کافی  به حد  بی آن که 
پوشش  و  امکانات  تجهیزات،  نظامی،  و  سیاسی 
مالی و تسلیحاتی دریافت کنند، نمی توانند کاری 
از پیش ببرند. گزارش های فراوانی وجود دارد که 
نشان می دهد نیروهای بسیج مردمی، کمک ها و 
حکومت  طرف  از  کافی  جنگی  و  مالی  امکانات 

دریافت نکرده اند.
فقط در صورتی، امکان بازدهی مثبت و مفید این 
نیروها در جبهات جنگ وجود دارد که حکومت 
به آن ها به عنوان امکان و بازو و ظرفیت مضاعف 
امنیتی و جنگی ببیند. حکومت باید در سیاست 
عملی و واقعی  خود نسبت به این نیروها، تغییر 
آورده و بسیج های مردمی را به دیده ی نیروهایی 
در  ملی  امنیتی  نیروهای  دوشادوش  که  ببینند 
برابر هجمه ی سنگین حمالت طالبان می ایستند. 
بهبود  برای  مؤثر  و  فوری  گزینه ی  از  یکی  این 

وضعیت است.

طالبان این دو سرباز پولیس را دو روز پیش از »سای گنج« در حوزه ی اول امنیتی شهر 
غزنی ربودند. این سربازان پولیس که »عذرا« و »مریم« نام داشته، مربوط به حوزه ی 

سوم امنیتی شهر غزنی بوده اند.
طالبان آنان را در هنگام برگشت از محل کار به خانه ی شان، ربوده بودند.

این گروه هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت غزنی در جنوب شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان در 
بیشتر نقاط این والیت از جمله شهر غزنی حضور و فعالیت گسترده دارند. این گروه 

هم اکنون بخش هایی از این شهر را در کنترل دارد.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت غزنی تأیید می کنند که جنگ جویان گروه طالبان 
دو پولیس زن ربوده شده در مرکز این والیت را کشته اند.

این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، دیروز )دوشنبه، ۱۸ اسد( به روزنامه 
اطالعات روز گفت که طالبان این دو سرباز پولیس را عصر دو روز پیش در مربوطات 

شهر غزنی به قتل رسانده اند.
به گفته ی او، طالبان پیکرهای آنان را در ساحه ی »کشک« شهر غزنی انداخته بودند. 
هم اکنون پیکرهای این دو پولیس زن توسط صلیب سرخ به شفاخانه ی غیرنظامی غزنی 

منتقل شده است.

طالبان دو پولیس زن ربوده شده در غزنی را ُکشتند

سکتور خصوصی رشوت می گیرند، خیانت ملی را انجام می دهند.
غنی به وزارت مالیه هدایت داده است که در مشورت با سکتور خصوصی، از طریق روند 

شفاف، کارمندان را استخدام و برای صادرات زمینه های الزم را فراهم کند.
آقای غنی به اداره امور ریاست جمهوری، وزارت مالیه و شهرداری کابل نیز هدایت داده 

است که مشترکا در راستای حل مشکل سکتور خصوصی کار کنند.
درحالی که در یک ماه گذشته اغلب گمرک های تجارتی در مرز با کشورهای تاجیکستان، 
ترکمنستان، پاکستان و ایران به دست طالبان سقوط کرده، اعضای فدراسیون اتاق های 
افغانستان گفته است که در این مدت حدود ده هزار تُن مواد اولیه ی خوراکی به بازار 

عرضه شده است. 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی در دیدار با اعضای فدراسیون اتاق های افغانستان 
و شماری از متشبثین، گفته است که سکتور خصوصی برای یک ماه از پرداخت تعرفه ی 

گمرکی معاف می شود.
این دیدار بعد از ظهر دو روز پیش )یک شنبه، ۱7 اسد( در ارگ ریاست جمهوری انجام 
شده و اعضای فدراسیون اتاق های افغانستان، خواست ها و مشکالت شان را در رابطه به 

واردات مواد اولیه ی خوراکی، مطرح کرده اند.
تعرفه ی  پرداخت  از  معافیت  است که  آنان گفته  به خواست های  پاسخ  در  آقای غنی 
گمرکی به گونه ی امتحانی است و پس از یک ماه، با توجه به وضعیت، تصمیم گرفته 
می شود. او سکتور خصوصی را دست راست خود دانسته و افزوده است؛ کسانی که از 

غنی: سکتور خصوصی برای یک ماه از پرداخت تعرفه ی گمرکی معاف می شود

نشست سه روزه ی نمایندگان کشورهای همکار 
صلح افغانستان امروز در دوحه آغاز می شود

بود که کشورهای اشتراک کننده ی این دو 
نشست پیام افغانستان را گرفته اند.

است که  این  افغانستان  پیام  او،  به گفته ی 
نشست  دو  این  پایان  در  که  اعالمیه ای 
منتشر خواهد شد، اگر نتواند جلوی جنگ 
و  بگیرد  را  شهرها  بر  طالبان  حمالت  و 
همچنین اعالمیه ای که نتواند مسئوالن را 
مسئول و روند صلح را تسریع کند، به درد 

مردم افغانستان نمی خورد.
دولت  خواست  که  بود  کرده  تأکید  اتمر 
افغانستان این است که در این دو نشست 
راه  از  جهانی  جامعه  و  منطقه  قاطعیت 

سیاسی به طالبان توضیح داده شود.

استانکزی،  معصوم  ملی،  مصالحه ی  عالی 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  رییس 
منصور  سیدسعادت  و  افغانستان  اسالمی 
شرکت  صلح  امور  در  دولت  وزیر  نادری، 

می کنند.
به گفته ی او، این نشست به میزبانی کشور 
و  قطر و همکاری های سازمان ملل متحد 
کشور امریکا برگزار می شود و تا ۱۲ اگست 

)۲۱ اسد( ادامه می یابد.
اتمر،  محمدحنیف  اسد   ۱۲ تاریخ  در 
این  برگزاری  از  امور خارجه ی کشور  وزیر 
نشست و نشست »ترویکای گسترش یافته« 
خبر داده بود. در آن هنگام آقای اتمر گفته 

صلح  امور  در  دولت  وزارت  روز:  اطالعات 
روزه ی  سه  نشست  که  می گوید  کشور 
صلح  همکار  کشورهای  ویژه ی  نمایندگان 
پایتخت  دوحه،  شهر  در  امروز  افغانستان 

قطر آغاز می شود.
دولت  وزارت  سخن گوی  انوری،  ناجیه 
اسد(   ۱۸ )دوشنبه،  دیروز  صلح  امور  در 
نشست  این  برگزاری  از  هدف  که  گفته 
ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند 
توقف  و  مذاکرات صلح  روند  تسریع  صلح، 

خشونت های جاری در افغانستان است.
به گفته ی او، از افغانستان در این نشست 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روزه،  سه 

طالبان بدون درگیری وارد شهر »ایبک« سمنگان شدند
برای  را  کامل  آمادگی  دولتی  نظامیان  که 
بود  گفته  او  دارند.  ایبک  شهر  از  حفاظت 
ولسوالی  از  کماندو  تازه نفس  نیروهای  که 
حضرت سلطان بیرون و در کمربندی های 

شهر ایبک مستقر شده اند.
از  کشور  شمال  در  سمنگان  والیت 
جنگ جویان  که  است  ناامن  والیت های 
حضور  والیت  این  نقاط  بیشتر  در  طالبان 
و فعالیت گسترده دارند. شهر ایبک در آن، 
جمعه ی  روز  از  که  است  شهری  ششمین 
سقوط  طالبان  به دست  گذشته،  هفته ی 

کرده است.
مرکز  زرنج،  شهر  جمعه  روز  در  طالبان 
شهر  آن  از  پس  روز  یک  نیمروز،  والیت 
روز  دو  و  جوزجان  والیت  مرکز  شبرغان، 
پیش هم شهرهای قندوز، سرپل و تالقان، 

مرکز والیت تخار را سقوط دادند.

مسئوالن  و  نظامیان  که  گفت  او  است. 
به  مردمی  مقاومت  نیروهای  و  دولتی 
طرف منطقه ی »دره ی کالن« عقب نشینی 
کرده اند. او تأکید کرد که این نیروها، شهر 

ایبک را بدون درگیری ترک کرده اند.
دره صوف  ولسوالی های  جز  به  هم اکنون 
متباقی  روی دوآب  و  خرم وسارباغ  باال، 
ولسوالی های این والیت در کنترل طالبان 

است.
صبح دیروز رییس شورای والیتی سمنگان 
ولسوالی  از  امنیتی  نیروهای  که  گفت 
به خاطر  والیت  این  سلطان  حضرت 
»حفاظت از شهر ایبک« به این شهر منتقل 
ولسوالی  هم اکنون  که  گفت  او  شده اند. 

حضرت سلطان در کنترل طالبان است.
رییس  سادات،  سیدامیرشاه  حال،  این  با 
بود  داده  اطمینان  سمنگان  ملی  امنیت 

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
سمنگان تأیید می کنند که نظامیان دولتی 
ایبک،  از شهر  نیروهای مقاومت مردمی  و 

مرکز این والیت عقب نشینی کرده اند.
والیتی  شورای  رییس  رازمحمد،  حاجی 
سمنگان به روزنامه اطالعات روز گفت که 
نیروهای امنیتی و دفاعی و مقاومت مردمی 
از  اسد(   ۱۸ )دوشنبه،  دیروز  ظهر  از  بعد 

شهر ایبک عقب نشینی کرده اند.
از  نیروها  این  ترک  به دنبال  که  افزود  او 
شهر، جنگ جویان طالبان وارد شهر شده اند 
و هم اکنون کنترل تمامی بخش های شهر 
فرماندهی  والیت،  ساختمان های  به شمول 

پولیس و امنیت ملی را به دست دارند.
محمدهاشم سروری، معاون شورای والیتی 
سمنگان هم به روزنامه اطالعات روز گفت 
که شهر ایبک به دست طالبان سقوط کرده 

در دیدار غنی با 
رهبران سیاسی و جهادی 
بـر تجهیز خیـزش های 
مردمی فیصله شده است

از  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
از  شماری  با  غنی  رییس جمهور  دیدار 
کشور  جهادی  و  سیاسی  شخصیت های 

خبر داده است.
در  اسد(   ۱۸ )دوشنبه،  دیروز  دیدار  این 
ارگ انجام شده و در آن رییسان مجلس 
نیز  کشور  سنای  مجلس  و  نمایندگان 

حضور داشته اند.
ضمن  دیدار  این  در  ارگ،  اعالم  طبق 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و بقا 
و تداوم جمهوریت، در خصوص انسجام، 
تقویت و تجهیز سریع خیزش های مردمی 
صورت  فیصله  دشمن«  »هجوم  برابر  در 

گرفته است.
رییس جمهور غنی در تاریخ نهم اسد نیز 
با شماری از رهبران سیاسی و جهادی در 
مشورتی  جلسه ی  ریاست جمهوری  ارگ 

برگزار کرده بود. 
دیدار  آن  در  جهادی  و  سیاسی  رهبران 
اعالم کرده بودند که از نیروهای امنیتی و 

دفاعی در برابر طالبان حمایت می کنند.
پیشین،  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
رییس حزب جمعیت  ربانی،  صالح الدین 
حکمتیار،  گلبدین  و  افغانستان  اسالمی 
دیدار  دو  هر  در  اسالمی  حزب  رهبر 
و  سیاسی  رهبران  با  غنی  رییس جمهور 

جهادی حضور نداشته اند.
این درحالی است که طالبان حمالت شان 
بخشیده اند.  شدت  شهرها  مراکز  بر  را 
والیت  پنج  مراکز  کنون  تا  گروه  این 
و  شمال شرق  شمال،  حوزه های  در  را 

جنوب غرب کشور تصرف کرده است.

آنان  که  کمکی  دورنمای  و  می افتد  خطر 
نیز  دهند،  انجام  ملت شان  برای  می توانند 

تاریک می شود.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 
درحالی از تلفات بلند کودکان در والیت های 
است  داده  خبر  پکتیا  و  خوست  قندهار، 
نظامیان  میان  نبرد  روزهای گذشته  در  که 
این  در  طالبان  گروه  و جنگ جویان  دولتی 

والیات جریان داشته است.
نیز درگیری میان دو طرف  در حال حاضر 
در والیات یادشده جریان دارد. طالبان برای 
اما  دارند،  تالش  والیات  این  مراکز  تصرف 
با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 

مواجه شده اند.

ابراز نگرانی کرده است.
که  است  گفته  زمان  عین  در  یونیسف 
به دلیل  دیگر  دختران  و  پسران  از  بسیاری 
مشاهده ی »قساوت ها«یی که در خانواده و 
یا اطرافیان شان رخ داده، از لحاظ روانی به 

شدت آسیب دیده اند.
این اداره تأکید کرده است که کودکان نباید 
کامل  پایان  تنها  و  شوند  منازعات  قربانی 
کند:  محافظت  آنان  از  می تواند  خصومت ها 
دارای  کودکان  جمله  از  کودکان،  »همه 
نیاز  آرامش  و  حفاظت  به  اکنون  معلولیت 

دارند.«
درگیری  که  زمانی  تا  یونیسف،  به گفته ی 
به  کودکان  پیشرفت  حق  می گیرد،  شدت 

افزوده است: »اینها اعداد نیستند.  یونیسف 
رنج  از  مورد  هر  و  مرگ ها  این  از  یک  هر 
شخصی  مصیبت  یا  تراژدی  یک  جسمی 
حق  که  اند  کودکانی  این ها  همه ی  است. 
بشردوستانه ی  قانون  براساس  شان،  امنیت 
بین المللی، از سوی هر دو طرف جنگ نقض 

شده است.«
به نقل از اعالمیه ی یونیسف، این »قساوت ها« 
و  وحشی  ماهیت  نشان دهنده ی  همچنین 
مقیاس خشونت ها در افغانستان است که از 

کودکان آسیب پذیر قربانی می گیرد.
اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد 
در مورد گزارش هایی درگیر شدن کودکان 
عمیقا  مسلح،  گروه های  سوی  از  جنگ  در 

کودکان  از  حمایت  اداره  روز:  اطالعات 
کرده  اعالم  )یونیسف(  متحد  ملل  سازمان 
به  روز  افغانستان  در  »قساوت«  که  است 
روز بیشتر می شود و تنها در سه شبانه روز 
در  جنگ  نتیجه ی  در  کودک   ۲7 گذشته، 
والیت های قندهار، خوست و پکتیا کشته و 

۱36 کودک دیگر زخمی شده اند.
در  اسد(   ۱۸ )دوشنبه،  دیروز  یونیسف 
اعالمیه ای، گفته است که در سه شبانه روز 
گذشته در والیت قندهار ۲0 کودک کشته 
والیت  در  شده اند.  زخمی  کودک   ۱30 و 
خوست دو کودک کشته و سه کودک زخمی 
کودک  پنج  نیز  پکتیا  والیت  در  و  شده اند 

کشته و سه کودک زخمی شده اند.

یونیسف: 

در سه شبانه روز گذشته 27 کودک در سه والیت کشته و 136 کودک زخمی شده اند
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نیروهای امنیتی و خیزش مردمی 
ولسوالی ورسج تخار را 
از طالبـان پس گرفتند

اعالم کرده  اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور 
مردمی  خیزش  و  امنیتی  نیروهای  که  است 

ولسوالی ورسج تخار را از طالبان پس گرفته اند.
که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
عملیات  یک  نتیجه ی  در  ولسوالی  این 
گروه  جنگ جویان  وجود  از  »ضدتروریستی« 

طالبان پاکسازی شده است.
به نقل از اعالمیه، در حال حاضر نیروهای پولیس 

در قرارگاه ولسوالی ورسج مستقر اند.
دو روز پیش شهر تالقان، مرکز والیت تخار پس 
از نبردهای چندروزه به دست طالبان سقوط کرد. 
محاصره ی  در  طرف  این  به  مدت ها  از  تالقان 

طالبان قرار داشت.
یک عضو شورای والیتی تخار به روزنامه اطالعات 
به خاطر  امنیتی  نیروهای  که  بود  گفته  روز 
به  خسارت  و  غیرنظامیان  تلفات  از  جلوگیری 
تأسیسات عام المنفعه، به سوی ولسوالی ورسج و 

فرخار عقب نشینی کرده اند.
ولسوالی  یک  به عنوان  ورسج  ولسوالی  از 
استراتژیک تخار نام برده می شود که با والیت های 

پنجشیر، بغالن و بدخشان مرز مشترک دارد.
نگفته  باره چیزی  این  تا کنون در  گروه طالبان 

است.



حفظ  چگونه  که  دهید  توضیح  کو:  مرسی 
نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  با  رابطه 
نظامی ایاالت متحده از این کشور منافع ملی 

چین را تأمین می کند.
شان رابرتس: منافع چین در افغانستان عمدتا 
پیوند  بیجینگ  راه  و  ابتکار کمربند  امنیت  با 
افغانستان  می توانست  چین  حکومت  دارد. 
تجاری  مسیرهای  زیرساخت  و  بزند  دور  را 
اما  کند.  ایجاد  را  خود  راه  و  کمربند  ابتکار 
افغانستان بین دو گذرگاه تجاری اصلی چین 
در غرب و جنوب غرب )آسیای میانه و داالن 
قرار گرفته است.  پاکستان(  و  اقتصادی چین 
در نتیجه افغانستان می تواند به منبع بی ثباتی 
بیجینگ  راه  و  کمربند  ابتکار  و  منطقه  برای 
اولویت  که  می کنم  فکر  من  شود.  تبدیل 
افغانستان،  در  چین  خلق  جمهوری  اصلی 
منافع  افغانستان  که  است  این  از  اطمینان 
چین را در آسیای مرکزی و پاکستان تهدید 
البته اگر جمهوری خلق چین بتواند با  نکند. 
افغانستان همکاری کند، ثبات را در این کشور 
از  به عنوان بخشی  را  این کشور  برقرار کند و 
مسیرهای ابتکار کمربند و راه در نظر بگیرد، 
زیرا  بود  خواهد  ایده آل  حالت  بیجینگ  برای 
در آن صورت می تواند مسیرهای تجاری خود 
به سمت آسیای میانه و پاکستان را از طریق 
دسترسی  از  و  کند  متصل  هم  به  افغانستان 
کشورهای  بقیه  و  ایران  به  تام  و  عام  تقریبا 

خاورمیانه برخوردار شود.
مسأله  می تواند  چگونه  بیجینگ  کو:  مرسی 
کند  مدیریت  کابل  با  را  تروریسم  و  تجارت 
و در عین حال نگرانی های سیاسی و امنیتی 

محلی افغانستان را مهار کند؟
شـان رابرتس: فـارغ از نوع رژیـم، جمهوری 
خلـق چیـن ترجیح می دهـد بـا حکومت های 
برحـال در کشـورها کار کند. اما در مشـارکت 
با کشـورهایی کـه مانند افغانسـتان حکومتش 
اسـت.  کم تجربه تـر  چیـن  نیسـت،  پایـدار 
بیجینگ از سـابقه طوالنـی در کار با طالبان و 
حکومـت فعلی افغانسـتان برخوردار اسـت اما 
رابطـه کاری بـا هردو طرف برای چین دشـوار 
خواهـد. زیرا طالبان و حکومـت درحال جنگ 
بـا یک دیگر هسـتند. بیجینـگ اغلب از چیزی 
سـخن می زنـد کـه بـه نظـر مـن رویکـردی 
مشـارکت  عنصـر  از  متشـکل  گمراه کننـده 
اقتصادی و سیاسـی اسـت. حفظ ایـن رویکرد 
بـرای جمهوری خلـق چین، اگـر بیجینگ در 

یا خیر و آیا دستگاه امنیتی پاکستان همیشه 
از دستورات دولت پیروی می کند یا خیر. 

مرسی کو: درحالی که چین به دنبال پرکردن 
امریکاست، سه  پسا  افغانستاِن  در  خأل قدرت 
ایاالت  اصلی  امنیتی  و  ژئوپلیتیک  نگرانی 

متحده از نظر شما چیست؟
شان رابرتس: من مشارکت چین در افغانستان 
را تهدید ژئوپلیتیک یا امنیتی فوری نمی بینم. 
اما افزایش قدرت و نفوذ جمهوری خلق چین 
در افغانستان می تواند نگرانی هایی را در آینده 
دارد  وجود  خطر  این  مثال  برای  کند.  ایجاد 
افغانستان فساد،  افزایش دخالت چین در  که 
این  در  را  بی ثباتی  و  ضعیف  حکومت داری 
تشدید  منطقه  سطح  در  ادامه  در  و  کشور 
کند. دوم، این خطر وجود دارد که جمهوری 
خلق چین از قدرت اقتصادی خود در آسیای 
یک  ایجاد  برای  پاکستان  و  افغانستان  میانه، 
حامی  کشورهای  از  متشکل  منطقه ای  بلوک 
از  کند  کمک  بیجینگ  به  تا  کند  استفاده 
در  متحد  ملل  سازمان  برابر  در  پاسخ دهی 
قبال اقدامات داخلی و بین المللی خود سر باز 
از  بسیاری  با  را  سیاست  این  قبال  چین  زند. 
کشورها اجرا کرده است تا از محکوم شدن به 
با  رفتارش  در  بشر  نقض شدید حقوق  خاطر 
کند.  جلوگیری  سین کیانگ  مردم  و  اویغورها 
است  اندک  احتمالش  که  خطری  سرانجام  و 
که  است  این  است  نگران کننده  بسیار  اما 
بی ثباتی  از  دارد  امکان  چین  خلق  جمهوری 
برای گسترش  بهانه ای  به عنوان  افغانستان  در 
از  بین المللی پس  نظامی اش در سطح  قدرت 
سناریو  این  کند.  استفاده  وقفه،  دهه  چندین 
با توجه به سابقه چین در پرهیز از استفاده از 
قدرت نظامی در خارج از کشور، بعید به نظر 
اتفاق بیفتد، چین  این ساریو  اگر  اما  می رسد 
عرصه  در  تهاجمی تر  قدرت  یک  به عنوان  را 
بین المللی معرفی خواهد کرد. در حال حاضر، 
دلیلی  متحده  ایاالت  که  نمی کنم  فکر  من 
از  جین  خلق  جمهوری  منصرف کردن  برای 
افغانستان  بازیگر کلیدی تر در  به  تبدیل شدن 
داشته باشد. اما ایاالت متحده باید بر مشارکت 
داشته  نظارت  افغانستان  در  چین  اقدامات  و 
باشد. ما تنها از روی مشاهده اقدامات بیجینگ 
نقش  درباره  تصویری  افغانستان می توانیم  در 
جهانی  سطح  در  چین  خلق  جمهوری  آینده 

ترسیم کنیم.

مرسی کو، ستون نویس در دیپلمات و معاون 
 Pamir Consulting شرکت  اجرایی 

LLC است.

جهادی های  که  خواست  طالبان  از  بیجینگ 
اویغور را مهار کند. با این حال، تهدید بزرگ تر 
منطقه  در  و  افغانستان  در  چین  منافع  برای 
باشد  غیراویغور  جهادی  گروه های  می تواند 
که از رفتار چین با اویغورها به شدت عصبانی 

آینده مشـارکت خود را در افغانسـتان افزایش 
دهـد، دشـوارتر خواهـد بـود. این کار بـه ویژه 
وقتـی دشـوار می شـود کـه ادامـه ی درگیری 
ایـن  در  چیـن  منافـع  بـرای  افغانسـتان  در 
کشـور خطـرات امنیتـی ایجـاد کنـد. در آن 
حالـت بی طرف مانـدن بـرای جمهـوری خلـق 

چیـن دشـوار خواهـد بود.
قبال  در  چین  سیاست  تأثیر  کو:  مرسی 
در  اسالمی  افراط گرایی  بر  را  سین کیانگ 

افغانستان و پاکستان تحلیل کنید.
به  که  می کنم  فکر  من  رابرتس:  شان 
در  اویغور  جهادی های  تهدید  اصطالح 
افغانستان به نحوی بزرگ نمایی می شود. گفته 
اویغور  جهادی های  از  کوچکی  گروه  می شود 
در افغانستان هستند که با طالبان هم سویند 
افراد  این  که  است  نشده  دیده  هرگز  اما 
تهدیدی مستقیم برای چین باشند. به عالوه 
می تواند،  که  است  داده  نشان  طالبان  گروه 
کند.  مهار  را  افراد  این  فعالیت  بخواهد،  اگر 
نمونه آن را در اواخر دهه ۱990 دیدیم، وقتی 

طرفدار  جهادی  گروه های  اگر  هستند. 
افغانستان  در  را  فعالیت  امکان  اویغورها 
در  را  چینی  پروژه های  می توانند  کنند،  پیدا 
به  حمله  گزارش  کنند.  تهدید  منطقه  سطح 
اتوبوس کارگران چینی در پاکستان در اوایل 
باشد  چیزی  از  نشانه ای  می تواند  جوالی  ماه 
افغانستان  و  پاکستان  در  آینده  در  چین  که 
و احتماال آسیای مرکزی با آن مواجه خواهد 

بود.
مرسی کو: نقش پاکستان در همکاری چین و 

افغانستان را توضیح دهید.
نزدیک ترین  احتماال  پاکستان  شان رابرتس: 
چین  که  معتقدم  من  و  است  چین  متحد 
در  خود  پروژه های  امنیت  از  اطمینان  برای 
تکیه خواهد  پاکستان  به  منطقه  و  افغانستان 
کرد. برای مثال احتمال دارد که چین قبل از 
از  افغانستان  در  چینی  نیروهای  دخیل کردن 
ارتش پاکستان بخواهد در این کشور مداخله 
واقعا  پاکستان  آیا  که  است  این  پرسش  کند. 
ظرفیت کنترل رویدادها در افغانستان را دارد 

چیـــن در افغانســـتان؛ 

تجارت و تروریسم
مصاحبه  با دکتر »شان رابرتس«، نویسنده کتاب »جنگ علیه اویغورها؛ کارزار داخلی چین علیه یک 
اقلیت مسلمان« و استادیار روابط بین الملل و مدیر مطالعات توسعه بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن

متحد  نزدیک ترین  احتماال  پاکستان 
برای  معتقدم که چین  و من  چین است 
در  خود  پروژه های  امنیت  از  اطمینان 
تکیه  پاکستان  به  منطقه  و  افغانستان 
دارد  احتمال  مثال  برای  کرد.  خواهد 
نیروهای  دخیل کردن  از  قبل  چین  که 
پاکستان  ارتش  از  افغانستان  در  چینی 
کند.  مداخله  کشور  این  در  بخواهد 
واقعا  پاکستان  آیا  که  است  این  پرسش 
افغانستان  در  رویدادها  کنترل  ظرفیت 
امنیتی  دستگاه  آیا  و  خیر  یا  دارد  را 
دولت  دستورات  از  همیشه  پاکستان 

پیروی می کند یا خیر. 
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مرسی کو، دیپلمات
مترجم: جلیل پژواک

روشنفکران  می  کند،  اعتراف  گذشته  در  صورت گرفته 
منتقد نیز با این تغییر رویکرد با انعطاف بیشتر برخورد 
کنند. بعضی می  گویند که رییس  جمهور عادت به قول 
دادن و سخنان نیکو راندن و آنگاه به قول خود وفا نکردن 
دارد. ممکن است چنان باشد. اما در این وضعیِت لبه  ی 
پرتگاه، می  توان به خود، به مردم و به حکومت فرصتی 
داد تا از این فضای عمیقا آلوده به سوءظن عبور کنیم و 
چانس تصحیح این وضعیت را بیازماییم. طرح جانشین 
دیگری که بتواند به صورتی معجزآسا و با هزینه  ی کمتر 

ما را از این بن بست برهاند، فعال وجود ندارد. 
که  راند،  خواهند  تباهی  به سوی  را  جامعه  طالبان  اگر 
خواهند راند، و اگر هیچ طرح کارآمد جانشین دیگری 
ندارد،  که  ندارد،  وجود  وضعیت  این  از  عبور  برای 
پرتگاه  لبه  ی  بر  رسیده  مردمی  برای  سیاسی  عقالنیت 
پس  پرتگاه  همین  لبه  ی  از  ابتدا  که  می  کند  حکم 
منطق  همه  که  این  مگر  نیست  ممکن  این  و  بنشیند. 
وضعیت اضطرار را درک کنند و بکوشند )حتا از زاویه  ی 

تالش برای محِض بقا( کنار هم بایستند. 

برای روشنفکران منتقد حکومت
در ملک ما، نگاه روشنفکران منتقد حکومت به حکومت 
خصمانه  نگاه  این  است.  خصمانه  موارد  اکثر  در  فعلی 
وجود  با  غنی،  اشرف  حکومت  هست.  هم  درک  قابل 
شعارهایی که تا کنون در مورد شایسته  ساالری و عبور از 
رویکردهای قومی داده، عمال در اجرای این شعار سخت 
ناکام بوده است. شمار کثیری از روشنفکران که اشرف 
اندیشه  های  از  برگذشتن حکومت  برای  امیدی  را  غنی 
تکنوکراتی  او  در  و  می  پنداشتند  عوامگرایانه  سیاسی 
می  دیدند،  جهان  چند  تجربه  های  با  آشنا  و  توسعه  دان 
در عمل با کسی روبه رو شدند که همچنان به تعهدات 
طایفه  ای یک جامعه  ی عقب  مانده وفادار است. به همین 
خاطر، روشنفکران با ناامیدی و خشم بسیار در برابر او 
در  او،  مقابل  جانب  در  نیز  خود  که  آنجا  تا  ایستادند؛ 

چاله  ی متناظر نقدهای قومی، افتادند. 
چنگ  در  کشتی  کل  شد،  گفته  که  چنان  اما،  امروز 
گردابی وحشتناک افتاده است. عقالنیت سیاسی در این 
اشتباهات  به  رییس  جمهور  وقتی  که  وضعیت می  طلبد 

افغانستان عمال بر لبه  ی پرتگاه رسیده است. آداب تعامل 
فرق  دیگر  جاهای  در  تعامل  آداب  با  پرتگاه  لبه  ی  بر 
می  کند. اگر حکومت و روشنفکران و گروه  های سیاسی 
در چنین موقعیتی نتوانند حداکثر عقالنیت سیاسی را 
برای نجات کشور به کار ببندند، کشور ما به زودی به 
ما  از  کدام  هر  برای  کرد.  اعماق ظلمت سقوط خواهد 
می  نهد  پیش  را  متفاوتی  فوریت  های  سیاسی  عقالنیت 
به  راهی  می  تواند  فوریت  ها  آن  شناختن  رسمیت  به  و 

چشم  انداز بهتری بگشاید:

برای حکومت و رییس  جمهور
این  به  فعلی  حکومت  دایره  ی  در  سیاسی  عقالنیت 
معناست که رییس  جمهور و کابینه و مشاورانش درک 
کنند که همین اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به 
واقعیت  است.  حکومت  و  مردم  میان  اعتماد  بازسازی 
و  قول  ها  و  به حکومت  نسبت  مردم  که  است  آشکاری 
وعده  های آن کمترین اعتماد را دارند. اما این وضعیت 
ارکان  که  آمده  پیش  فرصتی  فعال  نیست.  تغییرناپذیر 
گوش  با  غنی،  رییس  جمهور  خاص  به طور  و  حکومت، 
دادن به نگرانی  های شهروندان و تالش عملی و ملموس 
برای رفع آن نگرانی  ها این اعتماد از دست  رفته را احیا 
حکومت  از  کنونی  وضعیت  در  افغانستان  مردم  کنند. 
و رییس  جمهور فقط یک مطالبه  ی مرکزی دارند و آن 
تأمین امنیت و سرکوب تروریستان است. رییس  جمهور 
مختلف(  مناسبت  های  )در  است  گفته  مردم  به  اخیرا 

چون  لوازم  از  ایستاد.  خواهد  تروریستان  برابر  در  که 
رییس  جمهور  که  است  این  ایستادگی  این  و چراناپذیر 
با یک دید کالن ملی تمام نیروهای موجود در جامعه 
این کار مالحظات  را علیه تروریستان بسیج کند و در 
و  کوچک  اندیشی  ها  و  سمتی  و  زبانی  و  قبیله  ای 

تنگ  نظری  های ُخرد سیاسی را کنار بگذارد. 

برای گروه  های سیاسی مخالف زیر چتر نظام
کـه  سیاسـی  ای  گروه  هـای  بـرای  سیاسـی  عقالنیـت 
زیـر چتـر همیـن نظـام فعالیـت دارنـد، امـا بـا روش 
اداره  ی کشـور و مشـخصا بـا تیـم رییس  جمهور مشـکل 
دارنـد ایـن اسـت کـه حساسـیت وضعیـت فعلـی را بـا 
سـنجه  های متناسـب بـا وضعیـت اضطـرار بسـنجند و 
نـه بـا معیارهـای نرمـال   یـک وضعیـت نرمـال. معنـای 
ایـن سـخن ایـن اسـت کـه اگـر نظامـی باقـی مانـد، 
می  تـوان در چـون و چنـدش مناقشـه کـرد. امـا فعـال 
کل سـخن همیـن اسـت کـه این نظـام پرعیـب و نقص 
بـا خطر فروپاشـی )توسـط یـک تهدید بـزرگ بیرونی( 
گروه  هـای  دارد.  مانـدن  بـه  نیـاز  و  هسـت  روبـه رو 
سیاسـی می توانند در برابر اشـغال کشـور توسـط ارتش 
پاکسـتان -بخوانیـد طالبـان- بـا حکومـت در یک صف 
قـرار بگیرنـد و مناقشـات سیاسـی خـود بـا حکومت را 
بـرای وقتـی بگذارنـد کـه خطر تباهـی کامل کشـور به 

دسـت اشـغالگران رفـع شـده باشـد. 

اشرف ساکناِن لبه  ی پرتگاه که  روشنفکران  از  کثیری  شمار 
حکومت  برگذشتن  برای  امیدی  را  غنی 
عوامگرایانه  سیاسی  اندیشه  های  از 
آشنا  و  توسعه  دان  تکنوکراتی  او  در  و  می  پنداشتند 
کسی  با  عمل  در  می  دیدند،  جهان  چند  تجربه  های  با 
یک  طایفه  ای  تعهدات  به  همچنان  که  شدند  روبه رو 

جامعه  ی عقب  مانده وفادار است. 
سخیداد هاتف

تحلیل



که  است  مقاله ای  دو  فشرده  ی  مطلب  این 
اقتصاد  پژوهشگر  باستین،  سونیل  توسط 
سیاسی سریالنکا تحت عنوان  »مذاکرات در 
دنیای جهانی شده« و هریم پیریس، خبرنگار 
و تحلیلگر سیاسی با عنوان »محدودیت های 
موسسه  سوی  از  و  نوشته  خارجی«  نفوذ 
نشر  به  ریسورس  کانسیلیشن  تحقیقاتی 
پیداست،  عنوان ها  از  است. چنانکه  رسیده 
است  کوشیده   مقاله اش  در  باستین  آقای 
و  روند صلح  ریشه های جنگ، چگونگی  تا 
به  را  دالیل شکست مذاکرات در سریالنکا 
بررسی بگیرد. در همین حال آقای پیریس 
بین المللی  مشارکت  مهم  حوزه ی  سه  به 
بر  تروریست ها  نام گذاری  تأثیر  به شمول 
)ببرهای  ایالم  تامیل  آزادسازی  ببرهای 
اهرم  به عنوان  کمک ها  از  استفاده  تامیل(، 
روند  در  بین المللی  حمایت  سازماندهی  و 
به  بخش  هر  که  می پردازد  سریالنکا  صلح 

شرح زیر است: 

مقدمه
و  قومیت  سیاسی،  هویت  برای  مبارزات 
پس  را  سریالنکا  سیاسی  تاریخ  که  قدرت 
دهه  در  می کند،  مشخص  استقالل  از 
با  دولت  بین  خشونت  وقوع  سبب   ۱9۸0
اکثریت سینال و ببرهای آزادی بخش تامیل 
رخ  معروف اند،  تامیل  ببرهای  به  که  ایالم 
مسلحانه  مبارزات  در  تامیل  ببرهای  داد. 
در  تامیل  جداگانه  دولت  ایجاد  برای  خود 
شمال شرقی، کنترل بخش مهمی از جزیره 
در  داخلی  جنگ  این  گرفت.  به دست  را 
آوارگی  و  میر  و  مرگ  به  منجر  سریالنکا 
سال های  در  صلح  ابتکارات  شد.  گسترده 
 9۵  -۱99۴ و   90-۱9۸9  ،۱9۸7  ،۱9۸۵
روند  اما  بینجامد  به موفقیت های  نتوانست 
شد،  آغاز   ۲00۱ سال  در  که  مذاکرات 

امیدهای جدیدی برای یک توافق بود.
دولت جدید سریالنکا به رهبری نخست وزیر 
فبروی  در  ناروی  تسهیل  با  مازینگ  ویکر 
ببرهای  با  را  آتش بس  توافق نامه   ۲00۲
آن سال  ماه سپتامبر  در  کرد.  امضا  تامیل 
شد.  آغاز  تایلند  در  مذاکرات  دور  اولین 
مذاکرات بیشتر در فبروی ۲003 در برلین 
یافت.  ادامه  مارچ در جاپان  و در  آغاز شد 
اعتماد بین دو  این تالش ها،  با وجود تمام 
توافق نامه ها  رفت،  بین  از  تدریج  به  طرف 

اجرایی نشد و نقض آتش بس رخ داد.
در  نتوانست  زمانی که  تامیل  ببرهای 
عنوان  داشتن  به خاطر   ۲003 اپریل  ماه 
واشنگتن  در  نشست  یک  در  »تروریست« 
شرکت کند، احساس کرد که برای داشتن 
شریک برابر، در ابعاد بین المللی این فرایند 
مالی  کمک های  است.  شده  سرخورده 
برای سازوکارهای مشترک دولت- ببرهای 
تامیل به این ناامیدی ها دامن زد و ببرهای 
تامیل به زودی با شکایت از به حاشیه راندن 
مشارکت خود، مذاکرات صلح را متوقف کرد. 
یک کنفرانس دونرها در ماه جون ۲003 در 
را  دالر  میلیارد   ۴.۵ که  شد  متعهد  توکیو 
در طول چهار سال کمک کنند و قرار شد 
این کمک ها با پیشرفت اساسی و موازی در 
و  باشد  تنگاتنگی داشته  ارتباط  روند صلح 
براساس ده معیار مورد بررسی قرار گیرد. با 
قرار  تنگنا  قبل در  از  روند صلح  این حال، 
داشت و معیارهای آن کم تر رعایت می شد.

آتش بس نزدیک به شش سال ادامه داشت 
از  پیوسته  به طور  صلح  روند  تخته های  اما 
کنار هم جدا می شدند. مبارزه بین احزاب 
قرار  کنار دولت  با هم در  قبال  سینالی که 
ویکرمازینگ  دولت  باعث شکست  داشتند، 
سیاسی  تحول  از  بین المللی  بازیگران  شد. 
با  درحالی که  شدند،  ناامید  سریالنکا  در 
کشته شدن وزیر خارجه الکشمن قادرگامار 
همچنین  و  تامیل  مخالفان  از  بسیاری  و 
کودک،  سربازان  مورد  در  آن  موضع گیری 
ماه  در  تامیل عمیق تر شد.  ببرهای  انزوای 
جون ۲006 اتحادیه اروپا ببرهای تامیل را 
یک سازمان ممنوعه اعالم کرد. پس از یک 
سرانجام  خشونت آمیز،  تشدیدهای  سری 
آتش بس توسط دولت سریالنکا در جنوری 
۲00۸ لغو شد و در نتیجه ماموریت نظارتی 

نمایندگی می شد، در نظر نگرفت. مدیریت 
این ها برای برخورد با روابط بین تامیل های 
استراتژی  بود.  ضروری  دولت  و  سریالنکا 
جبهه متحد ملی در شرایطی اجرا شد که 
دو حزب اصلی بخش های مختلف دستگاه 
سیاسی را کنترل کرده و رقابت خود را در 
عدم  بودند.  کرده  نهادینه  دولتی  ساختار 
مدیریت روابط بین احزاب سینالی تناقضی 
برکناری دولت  به  منجر  نهایت  در  بود که 
جبهه متحد ملی توسط رییس اتحاد مردم 
گرفتن  درنظر  با  آتش بس  توافق نامه  شد. 
روابط بین رژیم ببرهای تامیل و رژیم ویکر 
به نحوی  را  پیچیده  مازینگ یک درگیری 
نظر  در  برای  جایی  امر  این  کرد.  ساده 
این  از  درگیری  که  پیچیدگی هایی  گرفتن 

نوع مستلزم آن است، باقی نگذاشت.
متحمل  ملی  متحد  جبهه  دولت  دوم؛ 
اقتصادی  اصالحات  از  سیاسی  پیامدهای 
خود شد. استراتژی دولت جبهه متحد ملی 
مسائل  از  که  نمی کرد  ایجاد  را  تصور  این 
اقتصادی  بحران  دچار  کشوری  اجتماعی 
شده است آگاه است، بلکه بیشتر به دنبال 
ثبات کشور از طریق امتیاز دهی به ببرهای 
تامیل است تا اصالحات اقتصادی،- تصوری 

که به شکست انتخاباتی کمک کرد.
نمی تواند  که  دریافت  تامیل  ببرهای  سوم؛ 
کند.  مدیریت  را  استراتژی  بین المللی  بعد 
در ابتدا از فرصت برای به رسمیت شناخته 
مشارکت  که  بین المللی  بیشتر  شدن 

استقبال  داشت،  همراه  به  را  بین المللی 
کرده بود. عالوه بر این، توافق نامه آتش بس 
به این گروه این امکان را داد که در حین 
حمل سالح به فعالیت های سیاسی حتا در 
در  و  بپردازد  دولت  کنترل  تحت  مناطق 
مناطق جدید –به ویژه در ایالت های شرقی- 
را  خود  تسلیحات  عرضه  و  یابد  گسترش 
افزایش دهد. همچنین از موقعیت ممتازی 
که توافق نامه برای ادامه خالص شدن از شر 
استفاده  تامیل  جامعه  در  مخالفت  هرگونه 
می کرد، استفاده کرد. اما ببرهای تامیل به 
حمایت بین المللی که دولت با شک و تردید 
دریافت می کرد ، نگاه کرد و آن را »شبکه 
جنبه  در  نامید.  دولت«  بین المللی  ایمنی 
ظرفیت  افزایش  باعث  امر  این  اقتصادی 
نهادینه  درحالی که  شد،  سریالنکا  دولت 
فرایند  در  خارجی  بازیگران  نقش  شدن 
مذاکره به عنوان تالشی برای کشاندن آن ها 
تلقی می شد که فضای بسیار  در موقعیتی 
کمی برای مانور آن ها وجود داشت. امتناع 
به  تامیل  ببرهای  دعوت  از  آمریکا  دولت 

واشنگتن این ترس ها را تایید می کرد.
بین  در  منسجمی  رویکرد  هیچ  سرانجام، 

نقش  سازی  نهادینه  برای  چارچوبی   •
که  مذاکره،  فرایند  در  خارجی  بازیگران 
ناروی، ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و جاپان 
را به عنوان هم سرپرست به همراه داشت و 

مأموریتی برای نظارت بر آتش بس داشت؛
متحد  جبهه  رژیم  بین  مستقیم  مذاکرات 
جلسه  شش  شامل  تامیل  ببرهای  و  ملی 
بود   ۲003 مارچ  تا   ۲00۲ سپتامبر  بین 
دسامبر  بیانیه  آن  دست آورد  مهم ترین  که 
۲00۲ مبنی بر توافق دو طرف برای یافتن 
چارچوب  در  درگیری  مورد  در  راه حلی 
از  تامیل  ببرهای  حال،  این  با  بود.  فدرال 
خارج   ۲003 اپریل  در  مستقیم  مذاکرات 
واشنگتن  در  جلسه ای  به  آن ها  زیرا  شد 
برای یک  را  تا آمادگی خود  دعوت نشدند 
کنندگان  کمک  از  بزرگ  تر  بسیار  نشست 
که قرار بود در ماه جون آن سال در توکیو 

برگزار شود، اعالم کند.
غیرمستقیم  مذاکرات  بعد  به  نقطه  این  از 
فرآیند  مهم  نتایج  از  یکی  گرفت.  صورت 
ایجاد  برای  تامیل  ببرهای  پیشنهاد  اخیر، 
امر  این  بود.  خودگردان  موقت  نهاد  یک 
از  فراتر  بسیار  که  بود  عناصری  دارای 
چارچوب فدرال ذکر شده در بیانیه دسامبر 
۲00۲ بود و در مورد تعهد ببرهای تامیل 
به یک چارچوب فدرال تردید ایجاد می کرد. 
برخی از سازوکارهای دیگر که طی مذاکرات 
مانند  جنبه هایی  از  مراقبت  برای  مستقیم 
توان بخشی و مدیریت مسائل امنیتی ایجاد 

شده بود، دست اورد چندانی نداشت.
شکست در انتخابات پارلمانی اپریل ۲00۴ 
پایان استراتژی حزب جبهه متحد ملی بود. 
در دسامبر ۲00۵ ، ویکر مازینگ با اختالف 
کمی در انتخابات ریاست جمهوری شکست 
زمان  آن  تا  که   - تامیل  ببرهای  خورد. 
متحد  جبهه  استراتژی  احیای  بود  معتقد 
ملی با حمایت بین المللی این کشور را در 
فشار  –با  می دهد  قرار  دشواری  موقعیت 
مستقیم و غیر مستقیم بر مردم در شمال 
در راستای رای ندادن به این نتیجه کمک 
انتخابات  برنده ی  راجاپاکس،  ماهیندا  کرد. 
با احزاب سیاسی نماینده جریانات شدیدتر 
ائتالف شد.  یک  وارد  سینالی  ناسیونالیسم 
همان طور که بسیاری ها انتظار داشتند، این 
تحوالت سیاسی عالمتی برای دور دیگری 

از جنگ بود.

توضیح سقوط استراتژی
چهار عامل را می توان برای توضیح سقوط 

استراتژی جبهه متحد ملی برجسته کرد:
یکم؛ این استراتژی نبردهای سیاسی درون 
جامعه سینال را که از سوی دو حزب اصلی 

بازیگران خارجی نسبت به طرفین درگیری 
وجود نداشت. در میان سیاست های متنوع 
و مواضع سیاست خارجی آن ها، دو دیدگاه 
کرد.  مشخص  می توان  را  سیاست  وسیع 
اولین مورد در توافق نامه آتش بس منعکس 
می شود؛ حضور دو ارتش در کشور و کنترل 
قلمرو توسط این ارتش ها و نیاز به برخورد 
یک سان با این دو طرف و پیشبرد مذاکرات 
مورد  در  اساسی  فرض  یک  می پذیرد.  را 
و  تامیل  ببرهای  بین  رابطه  موقعیت،  این 
که  مساله ای  اصلی ترین  به عنوان  را  دولت 
کند،  تمرکز  آن  بر  منازعات  حل  در  باید 
دیدگاه  اولیه  موقعیت  می بخشد.  برتری 
است  سریالنکا  دولت  امنیت  و  ثبات  دوم، 
از جنگ سرد  امنیتی پس  که در معماری 
آسیا  جنوب  منطقه  کل  امنیت  از  بخشی 
امکان  ضمنی  به طور  موضع  این  است. 
مذاکره با ببرهای تامیل را می پذیرد که در 
به خلع سالح آن ها می شود  نهایت منجر 
مسلح  گروه  یک  با  که  نمی کند  تصور  اما 
هم طراز با یک دولت رفتار کند. این واقعیت 
از  گسترده ای  به طور  سریالنکا  دولت  که 
با  و  می کند  پیروی  لیبرال  اقتصادی  مدل 
منافع غرب در تضاد نیست، در تدوین این 
این رو  از  است.  گرفته شده  نظر  در  موضع 
این استراتژی عبارت بود از تحت فشار قرار 
دادن، تشویق و حمایت -و نه بدون قید و 
برای حل درگیری.  شرط- دولت سریالنکا 
اگر جنگ داخلی به حدی بدتر می شد که 

تبدیل  ثباتی  بی  اصلی  منبع  به  سریالنکا 
شود یا سیاست های خارجی یا اقتصادی آن 
به طور قابل توجهی تغییر کند، این نگرش 

می توانست تغییر کند.
و دولت  تامیل  ببرهای  بین  دوره مذاکرات 
مشخص  گرایش  دو  هر  وجود  با  سریالنکا 
موقعیت های  ایجاد  به  منجر  امر  این  شد. 
متفاوت و متغیر در بین بازیگران بین المللی 
با  کشور  یک  داخل  در  اوقات  گاهی  شد. 
وقوع حوادث، تأکید تغییر می کرد. به عنوان 
به موضع  تمام طول مدت  در  ناروی  مثال 
ببرهای تامیل و دولت سریالنکا با یکدیگر 
مشابهی  موضع  اوایل  جاپان  بود.  پایبند 
داشت اما پس از پایان مذاکرات، این کشور 
از طریق  و  به موقعیت معمول خود رسید 
نرم«  »پشتیبانی  سریالنکا  دولت  به  کمک 
ایاالت  نگرانی  ابتدا  همان  از  کرد.  ارائه 
متحده امنیت دولت سریالنکا بود که برای 
امنیت منطقه ای  از  سیاست آمریکا بخشی 
جنوب آسیا است. در این چارچوب، ایاالت 
وقتی  اما  کرد  حمایت  مذاکرات  از  متحده 
ببرهای تامیل از مرز عبور کرد، از حمایت 

شدید دولت سریالنکا دریغ نکرد.

که  شد  مشخص  و  یافت  پایان  سریالنکا 
خواهان  ناسیونالیستی  صداهای  هرچند 
مسائل  در  خارجی  دخالت  هرگونه  پایان 
یک  می رسید  به نظر  اما  هستند  درگیری 
که  شده  بین المللی  به شدت  صلح  روند 
نوید اصالحات اساسی اساسی را داده بود، 
تعویق  به  را  جنگ  به  بازگشت  نهایت  در 

انداخته است. 
کشورهای غربی برای مدتی نگرانی خود از 
تحوالت را ابراز می کردند اما دولت سریالنکا 
قدرت های  با  جدید  روابط  ایجاد  دنبال  به 
شرایط  از  فارغ  آسیا،  در  اقتصادی  نوظهور 
سیاسی بود. بنابراین به نظر می رسید وقایع 
سال های پس از آتش بس متعلق به دوره ای 

متفاوت است.
دولت  بین  مذاکرات  چرخه ی  آخرین 
ایالم  تامیل  آزادی  ببرهای  و  سریالنکا 
زمان  آن  از  و   ۲003-۲00۲ سال های  در 
لیبرال«  طلبی  صلح  در  »آزمایش  بعد،  به 
روند  حد«  از  بیش  شدن  »بین المللی  و 
این  درک  است.  شده  نام گذاری  صلح 
بین المللی سازی  رویدادها هم در چارچوب 
در  سریالنکا  سیاسی  اقتصاد  آزادسازی  و 
دهه های گذشته و هم در رابطه با واکنش 
استراتژیک دولت به بحران اقتصادی که در 
بوده  مهم  بسیار  است،  آمده  وجود  به  آن 
صلح«  »روند  یک  به عنوان  رویدادها  است. 
و -فرض بر این که آنچه اتفاق افتاده است، 
می تواند در رابطه با یک مدل ایده آل از روند 
را  برداشت  این  امکان  شود-  ارزیابی  صلح 
میسر می کند که آنچه اتفاق افتاده و نتایج 

پس از آن را باید به خوبی فهمید.
دهه  اواخر  از  سریالنکا  سیاسی  نخبگان 
۱970 به دنبال تغییر شکل جامعه، طراحی 
مجدد نهادهای سیاسی و حرکت به سمت 
محور  بازار  لیبرال  اقتصادی  سیاست های 
ایدئولوژیکی  و  مادی  حمایت  با  بودند. 
در  سریالنکا  جاپان،  و  یافته  توسعه  غرب 
تا  اما  شد.  ادغام  شدن  جهانی  فرایندهای 
سال ۲000 مدل آزاد شده جامعه سریالنکا 
دچار بحران شد. سال های ۲000 و ۲00۱ 
از  ناشی  جدی  اقتصادی  بحران  یک  با 
شدید  خشک سالی  جهانی،  رکود  تأثیرات 
برای  »جنگ  دولت  نظامی  استراتژی  و 
صلح« مشخص شد. همچنین درک بیرونی 
برای  جاری  جنگ  داشت؛  وجود  بحران  از 
معماری امنیتی پس از جنگ سرد مشکل 
ساز بود که در آن دولتی که تا حدی تحت 
ناامنی  منبع  و  مسلح  گروه  یک  کنترل 

جهانی بود.

بین المللی سازی و مذاکره
در چارچوب این بحران بود که دولت حزب 
اتحاد مردم از بازیگران خارجی که بخشی 
سریالنکا  سیاسی  اقتصاد  از  ناپذیر  جدایی 
شده بودند، کمک گرفت. در فبروی ۲000 
تسهیل  تا  شد  دعوت  ناروی  دولت  از 
و  سریالنکا  دولت  بین  مذاکرات  کننده ی 
ببرهای تامیل باشد. صندوق بین المللی پول 
اپریل  در  که  دالری  میلیون  توافق ۵30  با 
۲00۱ اعالم شد، موافقت کرد که در ازای 
باید اصالحات مختلفی  آن دولت سریالنکا 

را انجام می داد.
با این حال، شکوفایی کامل استراتژی برای 
تثبیت سریالنکا و ادامه اصالحات اقتصادی 
مردم  اتحاد  دولت  شکست  از  پس  لیبرال 
 ،۲00۱ دسامبر  پارلمانی  انتخابات  در 
ویکر  رهبری  به  ملی  متحد  جبهه  توسط 
دولت  استراتژی  گرفت.  صورت  مازینگ 
با  مشترک  به طور  که   - ملی  متحد  جبهه 
شدت  به  و  شده  تدوین  خارجی  بازیگران 
توسط سازمان های مدنی با بودجه خارجی 

حمایت می شد - شامل سه عنصر بود:
• برنامه گسترده اصالحات اقتصادی لیبرال، 
آژانس هایی  که  عناصری  از  بسیاری  شامل 
مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، 
بانک توسعه آسیایی و دیگر کمک کنندگان 
این  دولت  به  بودند،  آن  خواستار  مدت ها 
امکان را می داد تا بودجه قابل توجهی را از 

این آژانس ها تامین کند؛
تشخیص  که  آتش بس  توافق نامه  امضای   •
مناطق  کشور  این  در  ارتش  دو  می داد 
را کنترل می کنند و  این سرزمین  مختلف 

باید مذاکرات با ببرهای تامیل آغاز شود؛

بیـن المـللی سـازی مذاکرات   صلح

آنچه در نهایت از 
اهمیت اولیه در 
روند صلح برخوردار 
است، تعامل و 
رابطه بین طرفین 
درگیری است، نه 
لزوما رابطه بین 
طرفین و دولت ها 
یا سازمان های 
خارجی. برای ایجاد 
سطح اعتماد مورد 
نیاز برای مذاکره در 
خصوص یک راه حل 
سیاسی پایدار، روند 
صلح باید بر ایجاد 
گام های کوچک قابل 
اندازه گیری از توافق 
متقابل بین طرفین 
متمرکز شود که 
باعث ایجاد اعتماد 
به نفس برای حرکت 
در مسائل بزرگ تر 
می شود.
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کار می کنیـم و سـاعت مـا هـم تیر می شـود و هم پولی بـرای خود 
پیـدا می کنیـم.«

عبدالکریم به جرم یک رویداد ترافیکی به سه سال زندان محکوم 
شده و تا حاال یک سال را سپری کرده است. او نیز مانند بسیاری 
از زندانیان جوان، امید دارد که با رهایی از زندان، زندگی مشترک 

شکل بدهد و با خیاطی  چرخ زندگی اش را به چرخش بیندازد. 

آموزش حرفه
بـر بنیـاد آمـار مسـئوالن زنـدان مرکـزی هـرات، بیـش از دو هزار 
زندانـی در ایـن زنـدان دوران حبس شـان را سـپری می کننـد، امـا 
ملحق شـدن بـه مرکـز فـن و حرفـه مشـروط بـر تخطی نکـردن در 
زنـدان اسـت. هـم اکنون بیـن ۵0 تـا 60 زندانی مصـروف آموزش 

در ایـن مرکز هسـتند. 
تسبیح سازی،  خیاطی،  نجاری،  حکاکی،  بخش های  در  زندانیان 
مصروف  دیگر  حرفه  چندین  و  شیرینی پزی  فلزکاری،  مهره بافی، 
حرفه  و  فن  مرکز  سرپرست  پژمان،  محبوب شاه  هستند.  آموزش 
زندان مرکزی هرات می گوید که تنها دلیل فعال بودن مرکز آموزش 
»هدف  است:  جرمی  زندگی  به  زندانیان  برنگشتن  حرفه  و  فن 
آموزش حرفه در زندان این است که شغل یاد بگیرند و وقتی به 
کانون گرم خانواده برگردند، دوباره مجبور نشوند، به خاطر بیکاری 

مرتکب جرم شوند.«
ارتکاب جرم  از  و حرفه  فن  مرکز  در  زندانیان  که  است  معتقد  او 
پشیمانی می کنند و این باعث می شود که به 
افراد سالم در جامعه مبدل گردند. مرکز فن و 
حرفه زندان مرکزی هرات برای هر زندانی که 
بتواند دوره های فن و حرفه را آموزش بدهد، 

کارگاه می سازد.

در انتظار فروش
وسـایلی کـه در بخـش فـن و حرفـه زنـدان 
مرکزی هرات سـاخته می شـود، هفتـه دو روز 
در داخـل ایـن زنـدان بـرای مالقات کننـدگان 
زندانیـان بـه هدف فـروش به نمایش گذاشـته 

می شـود. چشـم و امید ده هـا زندانی بـه خریداری تولیدات شـان از 
سـوی مالقات کننـدگان زندانیـان هسـتند، تـا از ایـن طریـق پولی 

بـرای خانواده های شـان بفرسـتند. 
نان آوران  تنها  محمد،  به شمول  زندانیان  از  زیادی  شمار 
خانواده های شان هستند و حاال کار در مرکز فن و حرفه یک مزیت 
همسرش  زندانی  شدن،  با  که  می کند  روایت  او  می شود.  شمرده 
مجبور شده که در خانه های اقوام شان کار کند تا شکم سه فرزندش 
را سیر کند و حاال وضعیت زندگی اش کمی بهبود یافته؛ چرا که در 

مرکز فن و حرفه کار می کند.
او مانند دیگر زندانیان دو خواست از حکومت دارد: بازاریابی بیشتر 

محصوالت شان و بلندبردن ظرفیت جذب در مرکز فن و حرفه. 
محبوب شـاه پژمـان، سرپرسـت مرکـز فـن و حرفـه زنـدان مرکزی 
هـرات می گویـد که یک مرکز فـروش محصوالت تولیـدی زندانیان 
در مرکـز تجارتـی فردوسـی واقـع در جـاده لیالمی فروشـان هرات 
بـه نمایـش گذاشـته می شـود و فـروش محصـوالت قناعت بخـش  

است.
نفر سخن  از ۱00  بلند مرکز فن و حرفه حتا بیش  از ظرفیت  او 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  که  می گوید  اما  می زند، 

مجبور شده اند که ظرفیت را پایین بیاورند. 
شمار  کاهش  با  هرات  مرکزی  زندان  در  مسئوالن  این  وجود  با  
مبتالیان به کرونا، در تالش افزایش جذب در دوره های فن و حرفه 
هستند، تا از این طریق به نیروی کارآزموده در سطح جامعه افزوده 

شود. 

در سایه ی حمالت طالبان به شهرهای بزرگ افغانستان و رها کردن 
زندانیان، اما در زندان مرکزی هرات ده ها زندانی در بخش »فن و 
این  از  بسیاری   می کنند.  تالش  از جرم  فارغ  زندگی  برای  حرفه« 
در یک حرفه ، مجبور شدند که  نداشتن  مهارت  به دلیل  زندانیان، 
به کار های خالف قانون روی بیاورند و حاال تاوان اشتباه شان را با 

سپری کردن حبس پس می دهند.
کار  ساعت  هشت  روزانه  کالن،  هنگر  یک  زیر  در  زندانیان  این 
می کنند و آموزش فن و حرفه در آن جا، سختی زندان را نسبت به 

سلول ها کمتر می کند.
جاویـد بـا دقـت در حـال بـرش سـنگ ها بـرای سـاخت تسـبیح 
اسـت. او 33 سـال دارد و بـه جرم قتل به ۱6 سـال زنـدان محکوم 
شـده و حاال هفت سـال را سـپری کرده اسـت. سـه سـال می شود 
کـه جاویـد در بخـش فـن و حرفـه زنـدان هـرات مصروف اسـت و 
حـاال بـه یکـی از اسـتادان چیره دسـت در بخـش سـاخت تسـبیح 

مبدل شـده اسـت. 
زندان  سلول های  تنهایی  از  فرار  و  بهتر  زندگی  برای  زندانی  این 
کار  با  برده و حاال  پناه  زندان مرکزی هرات  به مرکز فن و حرفه 
در این بخش، بخشی از مصارف خانواده اش را در بیرون از زندان 
تأمین می کند. هرچند عاید ماهوارش کمتر از سه هزار افغانی است، 

فن  بخش  در  »وقتی  است:  بهتر  هیچ،  از  اما 
می شود  تیر  من  ساعت  می کنم،  کار  حرفه  و 
می کنم.  کار  این جا  که  خوشحالم  خیلی  و 
وقتی آمده بودم، این جا از ساخت تسبیح هیچ 
نمی دانستم، اما حاال با تمام وسایل برش سنگ 

آشنا شدم.«
سر  در  را  زندانش  دوران  ختم  رویای  جاوید 
می پروراند تا بتواند که زندگی اش را از نو بسازد 
و ازدواج کند. او با قاطعیت اطمینان می دهد 
که هیچ گاهی به زندگی جرمی برنمی گردد و با 

این زندگی وداع کرده است.

آموزش به امید زندگی بهتر
از  یکی  او  است.  تزئینی  کشتی  یک  ساخت  مصروف  عبدالهادی 
سابقه دار ترین افراد در بخش کارگاه فن و حرفه در زندان مرکزی 
هرات است. براساس روایت وی، تاکنون ۲0 شاگرد را آموزش داده 
و آنان پس از رهایی از زندان، مصروف پیدا کردن لقمه نان حالل 

برای خانواده های شان شده اند. 
عبدالهادی به جرم قتل به ۱6 سال زندان محکوم است و تا حاال 
او تأکید می کند که همچنان به  هفت سال را سپری کرده است. 
به  را  آنان  دیگر  بار  بیکاری  تا  داد  خواهد  ادامه  زندانیان  آموزش 

سمت زندان نکشاند. 
جذب  ظرفیت  که  می خواهد  هرات  مرکزی  زندان  مسئوالن  از  او 
زندانیان در مرکز فن و حرفه را بیشتر فراهم کنند تا وقت زندانیان 
در زندان با بیکاری تلف نشود: »کسانی که این جا می آیند، در اول 
هیچ چیز یاد ندارند، اما پس از شش ماه به کار کاسب می شوند و 

می توانم به خود کار کنند.«
به گفته ی او، هر کشتی تزئینی تا ۲00 افغانی ارزش دارد و این پول 

خوبی برای یک زندانی در روز است.
عبدالکریـم ۲7 سـاله مصـروف اتـو کـردن لبـاس  در مرکـز فـن و 
حرفـه زنـدان مرکـزی هـرات اسـت. او بـا پشـتکاری کـه داشـته 
توانسـته در مـدت شـش مـاه بـه خیـاط ماهـری مبـدل شـود. او 
برخـالف روزهـای نخسـت اش در زنـدان بـا کار در مرکـز فـن و 
حرفـه، خوشـحال اسـت و حـاال از گوشـه تنهایـی نیز بیرون شـده 
اسـت: »از این کـه بیـکار در زنـدان باشـیم، خوب اسـت کـه این جا 

روند  در  خارجی  نفوذ  محدودیت های 
صلح سریالنکا

ابزارهای سیاسی مبتنی بر مشوق ها، تحریم ها 
سیاست  از  جنبه ای  هر  در  مشروط شدن  و 
خارجی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد 
موثر آن احتماال می تواند در فرایندهای تغییر 
شخص  دخالت  یابد.  گسترش  نیز  منازعه 
عدم  رفع  برای  اغلب  صلح  روند  در  ثالث 
اعتماد متقابل طرفین و ناتوانی در پیشرفت 
به سوی مذاکره مورد نیاز است. با این حال، 
همان طور که تجربه سریالنکا نشان می دهد، 
نمی شود که ابزارهای تحریک و فشار سیاست 
خارجی بیش از حد تأثیر محدودی در حل 
از  است  ممکن  باشند.  داشته  مشکالت  این 
انگیزه ها برای کمک به ایجاد اعتماد و تشویق 
فرایندی مبتنی بر ارزش های خاص استفاده 
جمله  -از  منسجم  بین المللی  اجماع  و  شود 
چگونگی  مورد  در  منطقه ای-  قدرت های 
به  دستیابی  جهت  در  طرفین  از  حمایت 
گام های حل و فصل ضروری است. اما تحقق 
است  دشوار  شرایط  تنظیم  و  خارجی  فشار 
اطمینان  و  اعتماد  اساسی  توسعه  از  لزوما  و 
بین طرفین درگیری حمایت نمی کند، بلکه 
در نهایت باید مسئولیت تغییرات خود را بر 

عهده بگیرند.

فرایندهای صلح و تروریسم
طول  در  که  می کرد  ادعا  تامیل  ببرهای 
است  نشده  برابر  برخورد  آنان  با  صلح  روند 
بازیگران  بین  در  متفاوتی  رویکردهای  اما 
بین المللی در زمینه برخورد برابر وجود دارد. 
سرپرست  و  کننده  تسهیل  به عنوان  ناروی 
مأموریت نظارتی همواره تالش کرده می کرد 
که بی طرف باشد و رفتار برابر با طرفین در 
چارچوب روند صلح را حفظ کند و به دنبال 
تأثیرگذاری بر هرکدام برای سازش های مورد 
نیاز برای پیشرفت بوده است، حتا اگر آن ها 
را  سینال  و  تامیل  ناسیونالیست های  انتقاد 
از  بسیاری  اما  بر می انگیخت.  به طور یکسان 
به عنوان  را  تامیل  ببرهای  دیگر  کشورهای 
یک سازمان تروریستی ممنوعه معرفی کرده 
بودند و یک دولت در جریان سیاست خارجی 
با یک سازمان تروریستی به سادگی و  خود 
برابری یک دولت دموکراتیک مستقل برخورد 

نمی کند.
درحالی که برخی از ابزارهای سیاست بر نتایج 
تروریستی  نام  هستند،  متمرکز  صلح  فرایند 
نیز هنجارهای پذیرفته شده بین المللی رفتار 
به کارگیری  عدم  دموکراسی،  مانند  متمدن 
بشردوستانه  هنجارهای  جنگ،  در  کودکان 
و حقوق بشر را منعکس می کند. هنگامی که 
در  را  صلح  روند  بر  تروریستی  نام  تأثیر 
این  به  که  را  اقداماتی  باید  می گیریم،  نظر 
تحول  بشناسیم.  می کند،  کمک  نام گذاری 
سرعتی  با  تامیل  ببرهای  در  دموکراتیک 
کندتر از آنچه که بسیاری از کشورها انتظار 
داده  رخ  بود،  شده  بینی  پیش  یا  داشتند 
سازمان  و  ایرلند  جمهوری خواه  ارتش  است. 
از  از حل و فصل  آزادی بخش فلسطین قبل 
سیاسی  بازیگر  یک  به  تروریستی  گروه  یک 
تبدیل شدند و بخشی از روند صلح سیاسی 
انجام بودند. از سوی دیگر، ببرهای  در حال 
یک  اول  درجه  در  که  می داد  ترجیح  تامیل 
سازمان نظامی باقی بماند و عدم پیشرفت در 
روند صلح مانع از آن شد که ببرهای تامیل 
به عنوان یک بازیگر قانونی و شریک روند صلح 

توسط جامعه بین المللی شناخته شود.
آنچه در نهایت از اهمیت اولیه در روند صلح 
طرفین  بین  رابطه  و  تعامل  است،  برخوردار 
درگیری است، نه لزوما رابطه بین طرفین و 
ایجاد  برای  خارجی.  سازمان های  یا  دولت ها 
در  مذاکره  برای  نیاز  مورد  اعتماد  سطح 
روند  پایدار،  سیاسی  حل  راه  یک  خصوص 
قابل  کوچک  گام های  ایجاد  بر  باید  صلح 
طرفین  بین  متقابل  توافق  از  اندازه گیری 
متمرکز شود که باعث ایجاد اعتماد به نفس 

برای حرکت در مسائل بزرگ تر می شود.

کمک به مثابه ی پاداش و مجازات
آزمایش های مشروط شدن کمک ها - پیوند 
در   - صلح  روند  در  پیشرفت  با  کمک ها 
سریالنکا کامال معتبر تلقی نشده و در نهایت 
بی نتیجه بوده است. کنفرانس دونران توکیو 
نداشت.  چندانی  تأثیر   ۲003 جون  در 

درحالی که دولت سریالنکا مشتاق اعالم سود 
زیاد از صلح بود و از کمک به عنوان ترکیبی 
تالش  می کرد،  استفاده  مجازات  و  پاداش  از 
برای  اقتصادی  مشروطیت  از  استفاده  برای 
روند صلح  در  امتیازات سیاسی  به  دستیابی 
اندیشیده نشد. سرمایه گذاری متعهد شده ی 
سال  چهار  طی  آمریکا  دالری  میلیارد   ۴.۵
دالر  میلیارد  یک  ساالنه  میانگین  از  بیش 
به صورت  -تقریبا  توسعه ای  کمک  به عنوان 
وام های قابل بازپرداخت در مقابل کمک هایی 
که  دونران  تعهدات  بود.  است-  بالعوض  که 
تا حد زیادی تعهدات قبلی را تکرار می کرد، 
عمدتا از سوی آژانس های وام دهنده ی چند 
روند  در  پیشرفت  به  توجه  بدون  که  جانبه 
صلح، وجوه را مطابق با پیمان های وام پروژه 
بر  عالوه  کردند.  پرداخت  داده،  اختصاص 
این، تنها بخشی از این کمک ها برای مناطق 

آسیب دیده از درگیری تعیین شده بود.
با فروپاشی روند صلح از سال ۲00۵، بسیاری 
قطع  یا  کاهش  به دنبال  غربی  کشورهای  از 
بودند  سریالنکا  با  همکاری  پایان  و  کمک ها 
ناسیونالیست  نیروهای  و  کنونی  دولت  و 
را  غربی  کشورهای  مشارکت  عدم  سینال، 
اصالحات  ایجاد  برای  کافی  ناراحتی  موجب 
مشارکت  عدم  درعین حال  گرفتند.  نظر  در 
بخش هایی از جامعه بین المللی متعهد به حل 
کاهش  را  آن ها  نفوذ  دامنه  مذاکره،  فصل  و 
را  ناوری  نفوذ  غیرفعال  اروپای  یک  می داد. 
کمک های  بودجه  کاهش  می کرد.  تضعیف 
توسعه ای و عدم مشارکت اقتصادی و تجاری 
قوی در سریالنکا، اهرم های نسبتا کمی برای 
نفوذ به اروپا می داد. اظهارات انتقادی به جز 
کمی  وزن  سیگنالینگ  سیاست  تغییرات 
داشت. با توجه به این که سریالنکا در صفحه 
رادار رهبری عالی رتبه سیاسی اتحادیه اروپا 
قرار نگرفت، این بود که سیاست آن در مورد 
و  هماهنگ  کم تر  سریالنکا  درگیری های 

واکنش پذیرتر بود.

پشتیبانی سازمان یافته و منسجم
ایاالت  ناروی،  کشورهای  جمهور  روسای 
متحده ، ژاپن و اتحادیه اروپا در موقعیتی قرار 
داشتند که نقش های باز و کامال مکمل خود را 
ایفا کنند، اگرچه عدم وجود اجماع بین المللی 
واقعی در مورد سریالنکا گاهی منجر به عدم 
هماهنگی بین آن ها می شد. عدم تمایل هند 
برای انتقال از نقش غیر رسمی »پشت پرده« 
به نقشی بیشتر، ضعف واقعی در تالش برای 
روند صلح  از  بین المللی  سازماندهی حمایت 
در  هند  مستحکم  و  استراتژیک  منافع  بود. 
سریالنکا  سیاست  تأثیر  جمله  از  سریالنکا، 
در  مهمی  نقش  نادو،  تامیل  سیاست  بر 
ایفای آن داشت. تعداد فزاینده ای از بازیگران 
را  هند  فعال تر  نقش  ارزش  سریالنکایی 
تشخیص می دادند. با توجه به حساسیت های 
اجتناب  مستقیم  نقش  از  آن ها  هندی ها، 
نارویژی  کنندگان  تسهیل  و  می کردند 
توجه  قابل  اقتدار  از  استفاده  با  می توانستند 
هند در پشت صحنه، اجماع کافی و تاکتیکی 
بر  اول  در درجه  که  کنند  ایجاد  را  معتبری 
حصول اطمینان از ایجاد اجماع بین المللی در 
زمینه خطوط شهرک تمرکز کند. سپس در 
یک نقشه راه احتمالی - ابزارهای رسیدن به 

راه حل مورد نظر را بررسی کنند.

نتیجه گیری
انتقاد  ضمن  می توانند  بین المللی  بازیگران 
از حل  و دهشت افگنی،  بشر  نقض حقوق  از 
میز  به  را  و طرفین  کرده  اختالفات حمایت 
بر  مبتنی  صلح  روند  کنند.  تشویق  مذاکره 
تعهد به ارزش های دموکراسی، تکثر، حقوق 
پایداری  روند،  این  دوام  برای  کرامت  و  بشر 
حل و فصل و مشروعیت سیاسی سازش های 
مورد نیاز در این راه بسیار مهم است. تعهد 
بازیگران خارجی به چنین فرآیند های مبتنی 
بر ارزش، شاید الگوهای مهمی را فراهم کند 
جدی  انزوای  با  طرفین  آن ها  از  خارج  که 
برای  تالش  به جای  آن ها  هستند.  روبه رو 
القای برخی نتایج، باید رویکردی  تحمیل یا 
تشویق  را  تغییر در درگیری  برای  فرایندگرا 
بر  بلکه  نهایی  راه حل  بر  نه تنها  که  کنند 
رسیدن  برای  نیاز  مورد  سیاسی  پویایی های 
این  به  دست یابی  برای  آنچه  و  هدف  به 
پویایی های سیاسی الزم است ، متمرکز شود.

زندان  حرفه  و  فن  مرکز  سرپرست 
دلیل  تنها  که  می گوید  هرات  مرکزی 
فعال بودن مرکز آموزش فن و حرفه 
جرمی  زندگی  به  زندانیان  برنگشتن 
است: »هدف آموزش حرفه در زندان 
این است که شغل یاد بگیرند و وقتی 
برگردند،  خانواده  گرم  کانون  به 
به خاطر  نشوند،  مجبور  دوباره 

بیکاری مرتکب جرم شوند.«

آموزش در حبس
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گرفتن  پیش  در  و  سازی  مقاوم  ای،   گلخانه  گازهای 
تدابیر و سیاست هایست که آسیب پذیری نسبت به 

تغییرات اقلیمی را کمتر میکند.
و  خشکسالی  های  فصل  برای  آب  منابع  مدیریت 
موارد  جمله  از  زیستی  تنوع  و  ها  جنگل  از  حفاظت 
مقام سازیست که سوء مدیریت آن در کشورهایی مثل 
تغییرات  عراق، هند و خیلی کشورهای دیگر عوارض 
اقلیمی را دو چندان کرده است از جمله در ایران بویژه 
در چارچوب هشدارهایی درباره خطرات خشکسالی و 

محیط زیستی در این کشور.
پیشتر علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب 
در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا کم توجهی و سوء مدیریت 
را دالیل اصلی »ضعف« مدیریت از جمله در منابع آب 
میان  انسجام  نبود  است  معتقد  و  می داند  کشور  در 
همین طور  و  دولت  مختلف  نهادهای  سیاست های 
که  هستند  کلیدی  موانع  نادرست  اولویت بندی های 
ایلنا  به خبرگزاری  او  برداشته شوند.  میان  از  در  باید 
گفت:  » تا زمانی که وزارت خانه های کشاورزی، انرژی، 
محیط زیست و صنعت سیاستی یکپارچه اتخاذ نکنند، 

به جایی نخواهیم رسید.«
گزارش  هزار   ۱۴ تجمیع  ملل  سازمان  امروز  گزارش 
علمی دیگر است که از امروز بر روی میز سیاستمداران 

جهان قرار می گیرد.
بهترین شانس بشر برای در امان ماندن از شدیدترین 
در  الزم  تصمیمات  گرفتن  اقلیمی،   تغییرات  عوارض 
با همین  کنفرانسی جهانیست که در آبان ماه امسال 

هدف در بریتانیا برگزار می شود.

هشدار اصلی این است که نباید گذاشت میزان افزایش 
گرما از ۱.۲ درجه سانتیگراد که امروز شاهد آن هستیم 

به دو درجه برسد.
رسیدن به دو درجه آستانه خطرناکی توصیف شده که 
می تواند طبیعت را دچار واکنش های شدید و غیرقابل 

پیش بینی کند.
برای  را  اقتصادی  و  غذایی  امنیت  اتفاقی  چنین 
خطرناک  تبعات  و  اندازد  می  خطر  به  نفر  میلیاردها 

سیاسی و اجتماعی دارد.
گلخانه  گازهای  اگر  بینی می کنند  پیش  دانشمندان 
ای مهار نشوند، شاید تا سال ۲030 زمین به آستانه 

دو درجه برسد.
مهار  از  بغیر  اقلیمی،  تغییرات  با  مقابله  دیگر  روی 

تن گاز گلخانه ای وارد اتمسفر زمین شده است.
تاکنون  شده  باعث  گلخانه ای  گازهای  از  حجم  این 
جهان با نوسانات شدید آب و هوایی مثل خشکسالی و 

طوفان و سیل روبرو شود.
و  اروپا  و جنوب  ترکیه  امروز در  از آتش سوزی های 
و شمال  در چین  اخیر  های  تا سیالب  گرفته  امریکا 
اروپا، خسارت های انسانی و مالی فراوانی را هر سال به 

اقتصاد جهان وارد می کند.
دانشمندان هشدار می دهند اگر ورود گازهای گلخانه 
و  بدتر  مراتب  به  اوضاع  نشود،  مهار  زمین  جو  به  ای 

غیرقابل پیش بینی تر خواهد شد.
درباره چند و چون بدتر شدن اوضاع در گزارش امروز 

سازمان ملل توضیحات مفصلی داده شده است.

اطالعات روز: محققان زیست محیطی در گزارشی که 
در سازمان ملل متحد تهیه شده در یک مطالعه قابل 
توجه آب و هوایی، درباره تاثیر مخرب عملکرد بشر بر 
تغییرات اقلیمی هشدار داده و بحرانی بودن وضعیت را 
برای ساکنان  »بیان واقعیت تلخ وضعیت کره زمین« 

آن خوانده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، این گزارش از اثر مخرب 
افزایش دمای کره  بر  انتشار مداوم گازهای گلخانه ای 
که  آن هشدار می دهند  نویسندگان  و  زمین می گوید 
افزایش دو متری سطح آب دریاها تا پایان قرن حاضر 
کتمان  قابل  هم  قطبی  های  یخ  ذوب شدن  دلیل  به 

نیست.
گزارش  این  که  گفته اند  زیست  محیط  کارشناسان 
انتشار  کاهش  برای  ها  دولت  به  عظیم«  باش  »بیدار 

گازهای گلخانه ای است.
منتشر  گزارشی  چنین  ملل  سازمان  که  باری  آخرین 

کرد هشت سال پیش بود.
اما اینبار اطالعات و داده های دانشمندان از ساز و کار 

اقلیم کره زمین بسیار بیشتر شده است.
در حال  زمین  است که  این  گزارش  مهم  نکته  اولین 
گرم تر شدن است. میزان این گرمایش امروز ۱.۲ درجه 

سانتیگراد بیشتر از زمان شروع انقالب صنعتی است.
مصرف  نتیجه  عمدتا  شدن  گرم  این  اینکه  دوم  نکته 
سوخت های فسیلی است. مصرف سوختهای فسیلی 
و دیگر فعالیت های اقتصادی بشر هر سال بالغ بر ۴0 

میلیارد تن گاز گلخانه ای وارد اتمسفر زمین می کند.
از زمان شروع انقالب صنعتی نزدیک به ۲۴00 میلیارد 

تغییرات اقلیمی؛ »وضعیت قرمز برای بشریت« و هشدار دانشمندان جهان

با  اسراییل  نخست وزیر  بنت،  نفتالی  روز:  اطالعات 
حمله  با  رابطه  در   7 گروه  گیری  موضع  از  استقبال 
عمان،  های  آب  نزدیکی  در  استریت  مرسر  کشتی  به 

خواهان اقدام علیه ایران شده است.
یکشنبه  بنت که  آقای  فارسی،  بی سی  بی  به گزارش 
نتیجه  از  کرد،  می  صحبت  اسراییل  کابینه  جلسه  در 
تحقیقات ارتش امریکا درباره این حمله از جمله کشف 
دارد،  تعلق  ایران  پهپادهای  به  گفته شده  که  قطعاتی 

ابراز رضایت کرد.
آقای بنت گفت: ›‹آزمون امروز در عمل کردن است، نه 

در صدور بیانیه. ›‹
بیانیه  با صدور  امور خارجه گروه 7 روز جمعه  وزیران 
ای، ایران را به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت 
متهم  است،  اسراییلی  میلیاردر  که تحت مدیریت یک 

کرد.
در این بیانیه ایران همچنین به ایجاد خطر برای امنیت 

بین المللی متهم شده است.
امریکا در خاورمیانه و آسیای  ستاد فرماندهی مرکزی 
میانه، سنتکام هم روز جمعه با انتشار نتیجه تحقیقاتش، 

ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بود.
این کشتی در  بریتانیایی و رومانیایی  از خدمه  نفر  دو 

این حمله کشته شدند.
اسناد  و  رد کرده  را  این حمله  در  ایران دست داشتن 

منتشر شده را ›‹جعلی ›‹ خوانده است.
نفتالی بنت همچنین از دولت و ارتش لبنان خواست تا 
مانع از حمالت راکتی از خاک این کشور علیه اسراییل 

شوند.

یا  بودن  فلسطینی  از  نظر  صرف  گفت  بنت  آقای 
لبنانی بودن حمله کنندگان، دولت و ارتش لبنان باید 
مسوولیت حمالت صورت گرفته از خاک این کشور را 

برعهده بگیرد.
آقای بنت گفت: ›‹اسراییل شلیک موشک به خاکش را 

نخواهد پذیرفت. ›‹
به گفته آقای بنت، ایران و حزب اهلل قصد دارند اسراییل 

را در بحران سیاسی و اقتصادی لبنان گرفتار کنند.
او همچنین از ›‹بیداری مهم مردم لبنان ›‹در واکنش به 

رفتار حزب اهلل تقدیر کرد.

کنیم.«
گفتـه می شـود که نیروهای ویـژه بریتانیایـی در فرودگاه 
الغیضـه در اسـتان مهره فـرود آمده و با کمـک نیروهای 
محلـی کـه بـا منطقـه آشـنا بودند، بـه تعقیـب نیروهای 
حوثـی پرداختنـد. ایـن تیم همچنین شـامل یـک واحد 
جنـگ الکترونیکـی تخصصـی اسـت کـه می توانـد منابع 
مکالمـات و امـواج رادیویـی را برای جمـع آوری اطالعات 

بـه کار گیرد.
بیم آن می رود که تهران باز هم هواپیمای بدون سرنشین 
تا  کند  فراهم  شبه نظامیان  برای  را   )UAV( دوربرد 
از شلوغ ترین  را در برخی  بین المللی  کشتی های تجاری 

خطوط کشتیرانی جهان تهدید کنند.
ایـن  معتقدنـد  اسـرائیل  و  امریـکا  اطالعـات  نهادهـای 

در جهان سرعت گرفته، ما با استقامت و انعطاف بیشتری 
وارد نیمه دوم سال ۲0۲۱ می شویم«.

آرامکو یکی دیگر از شرکت های بزرگ انرژی است که در 
هفته های اخیر نتایج قوی را گزارش کرده است.

از  امریکا  موبیل«  »اکسون  انرژی  شرکت  گذشته  ماه 
افزایش 7/۴ میلیارد دالری درآمد خود در سه ماهه دوم 
سال خبر داد، در حالی که این شرکت در همین دوره در 

سال گذشته، یک میلیارد دالر ضرر داده بود.
خبر  هم  آنها  اروپایی  رقیب  شل«،  داچ  »رویال  شرکت 
از باالترین سود سه ماهه خود در بیش از دو سال داده 

است.
شروع  و  کرونا  با  مرتبط  محدودیت های  کاهش  پی  در 
فعالیت های اقتصادی، تقاضای جهانی نفت رو به افزایش 

است که منجر به افزایش قیمت نفت شده است.
و  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  توافق  از  پس 
کاهش  برای  پالس،  اوپک  به  موسوم  گروه  متحدانش، 
تولید نفت خود، قیمت نفت خام برنت هم به حدود 70 

دالر در بشکه افزایش یافت.
با این وجود، افزایش قیمت نفت خام بر رانندگان تاثیر 

پهپـاد از شـرق یمـن پرتاب شـده و قبل از اینکـه اپراتور 
کنتـرل مسـافت پایانـی را در دسـت بگیـرد و موشـک را 
از طریـق دوربیـن بـه داخـل پـل کشـتی هدایـت کنـد، 
توسـط رهیـاب )جی پـی اس( به سـمت نفتکش هدایت 

است. شـده 
این حمله ۸ اسد/ 30 جوالی در ۱۵۲ مایلی دریایی، در 

شمال شرقی بندر دوقم عمان رخ داد.
ایـاالت  ویـژه  عملیـات  نیـروی  بـا  بریتانیـا  ویـژه  تیـم 
متحـده کـه قبـاًل در منطقـه حضـور داشـت همـکاری 
می کنـد و بـه آمـوزش یـک واحـد کمانـدوی سـعودی 

می کنـد. کمـک 
مرسر  به  حمله  به  را  ایران  اسرائیل،  و  امریکا  بریتانیا، 
استریت متهم کرده اند، هرچند ایران دخالت خود را در 

این حمله رد می کند.
مأموریـت بریتانیـا پیامـی بـه ایـران اسـت کـه بریتانیـا 
تحمـل  بین المللـی  آب هـای  در  را  حمالتـی  چنیـن 

کـرد. نخواهـد 
یائیر الپید، وزیر خارجه اسرائیل که گفته بود در تماس 
است،  راب  دومینیک  خود  بریتانیایی  همتای  با  مداوم 

گفته: »راب به ضرورت واکنش شدید توجه کرد.«
یک منبع ارشد نظامی بریتانیا شب گذشته گفت: »همه 
چیز نشان می دهد که هواپیمای بدون سرنشین از یمن 
پرتاب شده است. نگرانی در حال حاضر این است که یک 

پهپاد دور پرواز، قابلیت جدیدی به آنها بدهد.«

می گذارد، چرا که هزینه بنزین را باال می برد.
هفته گذشته، سازمان نظارتی بریتانیا »آر ای سی« اعالم 
کرد که قیمت بنزین در این کشور، پس از 9 ماه افزایش 
پیاپی، به باالترین میزان خود در ۸ سال گذشته رسیده 

است.
که  داد  هشدار  سازمان  این  سخنگوی  ویلیامز،  سایمون 
جهت  در  و  طرفه  یک  فقط  حاضر  حال  در  »قیمت ها 
افزایش، پیش می رود و این روندی نیست که رانندگان 

بخواهند شاهد آن باشند«.

اطالعات روز: یک تیم از نیروهای ویژه بریتانیا روز شنبه 
۱6 اسد / 7 آگست وارد یمن شده تا نیروهای متهم به 
اسرائیلی در دریای  نفتکش  به یک  حمله هفته گذشته 

عمان را مورد تعقیب قرار دهد.
به گزارش رادیو زمانه، دیلی اکسپرس گزارش کرده این 
تیم متشکل از ۴0 نیروی ویژه است که می تواند مکالمات 

و امواج رادیویی را ردیابی کند.
اعتقـاد بـر این اسـت که شورشـیان حوثی مـورد حمایت 
ایـران ایـن حملـه را بـه دسـتور تهـران انجـام داده انـد. 
وزیـران خارجـه کشـورهای گـروه 7 در بیانیـه ای ایـران 
را تهدیـدی بـرای صلـح و امنیـت بین المللـی دانسـته و 
گفتنـد همـه شـواهد موجـود نشـان می دهـد کـه حمله 
هفتـه گذشـته بـه نفتکـش »مرسـر اسـتریت« کار ایران 
بـوده اسـت. فرماندهـی مرکـزی امریـکا )سـنتکام( نیـز 
مـدارک خـود مبنـی بـر ایرانی بـودن پهپاد انتحـاری در 

ایـن حملـه را منتشـر کرد.
بریتانیا،  مسلح  نیروهای  فرمانده  کارتر،  نیک  ژنرال 
خواستار انتقام غرب از این حمله شده است. این حمله 
باعث کشته شدن آدریان آندروود، سرباز سابق بریتانیایی 
شده که در شرکت امبری در بریتانیا برای تأمین امنیت 
هم  نفتکش  این  رومانیایی  کاپیتان  می کرد.  کار  کشتی 

کشته شده است.
نیک کارتر گفته: »آنچه ما باید انجام دهیم این است که 
بازخواست  بی پروایش  بسیار  رفتارهای  دلیل  به  را  ایران 

اطالعات روز: سود آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، در 
از باال رفتن تقاضا، حدود  افزایش قیمت نفت ناشی  پی 

چهار برابر شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آرامکو گفته است که کاهش 
افزایش واکسیناسیون و  با کرونا،  محدودیت های مرتبط 
به  کمک  برای  دولتی  حمایتی  اقدامات  طور  همین 
از  ناشی  خسارت های  جبران  و  اقتصادی  فعالیت های 

همه گیری، منجر به این سوددهی شده است.
در  خام  نفت  قیمت  میالدی،  جاری  سال  ابتدای  از 

بازارهای جهانی حدود 30 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل آرامکو همچنین برای بقیه سال ۲0۲۱ ارزیابی 

مثبتی کرده است.
نفت در جهان  تولیدکننده  بزرگترین شرکت  آرامکو که 
است، می گوید که درآمد خالص این شرکت در سه ماهه 
دوم سال جاری میالدی با ۲۸۸ درصد افزایش به ۵/۲۵ 

میلیارد دالر رسیده است.
امین ناصر، مدیرعامل این شرکت، در بیانیه ای گفت«نتایج 
سه ماهه دوم ما بازتاب بازگشت قوی تقاضای انرژی در 
سراسر جهان است و در حالی که روند بهبود اقتصادی 

نیروهای ویژه بریتانیا در جست وجوی عوامل حمله به نفتکش مرسر استریت

افزایش 3۰۰ درصدی سود شرکت نفت آرامکو عربستان

نخست وزیر اسراییل 
خواهان اقدام علیه ایران شد
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درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )5(
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دست   یابی به فهم عمیق از سات   یاگ   راها
از  سات   یاگ   راها  و  خشونت  عدم  که  دیدیم 
آماده  باید  ما  یعنی  می   شود،  شروع  ما  خود 
نیت  با  هرمنازعه  با  که  بیاموزیم  و  باشیم 
رفتار کنیم. همچنین، سات   یاگ   راها  درست، 
فقط در صورتی موفق خواهد بود که وسایل و 
ابزار صواب، از جمله واکنش متناسب با میزان 
تعریف شده  اهداف  توافق،  ایجاد  خشونت، 
به عنوان  سازنده  برنامه   های  و  مشخص  و 
اما،  شوند.  گرفته  به کار  مناسب،  راهکارهای 
ابعادی از سات   یاگ راها، باقی مانده است که 
باید بررسی شود. برای مثال، در صورتی که 
ما،  عدم خشونت  بر  مبتنی  رهبرد  می   بینیم 
نتیجه   ای دارد، چگونه واکنش نشان دهیم، و 
بدانیم  که  است  مهم  میزان  همان  به  دقیقا 
در صورت موفقیت چگونه عمل کنیم؟ نکته 
آخر این   که بسیاری از ما ممکن است، از طرح 
این پرسش تعجب کنیم    که آیا ممکن است 
که کاربرد نادرست عدم خشونت و یا کاربرد 
نادرست سات   یاگ   راها، لزوما سبب می   شود به 
کار گیرندگان آن    اسباب رنج و زحمت را به 
وجود آورند. بررسی این پرسش   ها به ما بیشتر 
کانونی  نقطه  و  درون   مایه  که  می   کند  کمک 

سات   یاگ   راها تعیین کنیم.

دیدن نتایج واقعی
عمل مبتنی بر عدم خشونت همیشه اثر مفید 
خواهد داشت، همیشه اثر خوب در اذهان و 
این  از  گذاشت.  خواهد  برجای  مردم  قلوب 
مقابل  نقطه  در  دقیقا  خشونت،  عدم  لحاظ، 
از خود ضرر،  دارد که همیشه  قرار  خشونت 
تلخی و بیگانگی/ بیزاری برجای می   گذارد. اما 
جایی که عدم خشونت مشابه خشونت است، 
احتمال موفقیت آن در به دست آوردن نتیجه 

عادالنه، مشکوک و نامعلوم است.
وقتی که دقت می   کنیم متوجه می   شویم که 
ما عدم موفقیت سات   یاگراها و یا عدم خشونت 
را غالبا بیشتر از آنچه که هست می   بینیم، به 
یا عمق عدم خشونت  و  درجه  این   که  خاطر 
با شدت  که به کار گرفته می   شود، متناسب 
خشونت نیست. یک اعتراض خودجوش بدون 
استراتژی  داشتن  بدون  و  آموزشی  پشتوانه 
روشن، فقط نوک توده یخ شناور عدم خشونت 
است؛ صرف خودداری از تجاوز فیزیکی فقط 
کامل  قدرت  موثرساختن  برای  الزم  شرط 
این  از  نیست.  کافی  اما  است،  عدم خشونت 
شکست  پارلمانی  تالش  یک  که  وقتی  رو، 
می   خورد، ما نباید فورا نتیجه بگیریم که عدم 
خشونت کار نمی   دهد. درست همان   گونه که 
یک فعال ترک اخیرا اظهار داشته است: »ما 
شکست  را  ما  او  داده   ایم،  شکست  را  روش 

نداده است.«
دلیلی دیگر بر این   که گاهی فکر می   کنیم عدم 
خشونت شکست خورده است، این است که 
نیستیم که عدم خشونت در الیه  ما متوجه 
عمق  در  غالبا  می   کند،  کار  چگونه  عمیق   تر 
مسیر ما به سوی آینده به نتایج مهم تر از آنچه 
منجر  باشد،  کرده  خطور  ما  مخیله  در  فعال 
می   شود. همان طوری که مورخ شهیر بی. آر. 
ناندا بیان داشته است، »واقعیت این است که 
سات   یاگ   راها برای هیچ هدفی خاص و یا برای 
کوبیدن مخالف، طراحی نشده بود، بلکه برای 
این طراحی شده بود که در نیروهای محرک 
که در نهایت منتهی به برابری می   شود، کار 
کامال  استراتژی   ای  چنین  در  شود؛  گذاشته 
تمامی  دادن  دست  از  به    رغم  است  ممکن 
جنگجویان، فاتح و پیروز جنگ باشیم«. )۲6(
مثال دراماتیک آن، در خالل سات   یاگ   راهای 
نمک برای شکستاندن انحصار حکومت بر نمک 
رخ داد که باعث محنت شدید بر هندی   های 
فقیر شده بود و به این منظور اعمال می   شد 
که قدرت استعماری بریتانیا را در هندوستان 
دو  حدود   ۱930 می   ۲۱ در  کند.  محقق 
هزار از مردم برای استخراج نمک در داراسنا 
»به صورت غیرقانونی« رفتند و در نمکی که 
کردند.  تصرف  می   آمد،  خودشان  سواحل  از 
امواج پی هم از مردم به  صورت سازمان یافته 
گاهی  داوطلبانه،  و  غیرمسلح  دسته   هایی  در 
همزمان بیست و یک دسته، به سوی آن محل 
می   رفتند و زمین را می   کاویدند، عمدتا بدون 
این   که سالحی را برای محافطت از خودشان 
بردارند. در ختم همان روز 3۲0 داوطلب در 

می   کند،  رد  می   شود،  اقامه  از خشونت  عاری 
از  عاری  مقاومت  که  است  این  اعتراض 
خشونت هرگز علیه نازی   ها نتیجه نداده است. 
اما، در واقع هرجا که از آن استفاده شده است، 

به گونه   ای مؤثر نتیجه داده است.
این   گونه موفقیت   ها وقتی به دست می   آید که 
آن   ها  کمک  با  که  تکنیک   ها  سلسله  یک  از 
بودن  خشونت  از  عاری  ویژگی   ای  می  توانیم 
هرگونه حرکت برای برخورد و تعامل با جانب 
مطمئن  می   توانیم  و  کنیم  حفظ  را  مقابل 
باشیم که تالش   های ما هدر نمی   رود. پیش از 
این، اهمیت عدم تمسک به مسأله جدید که 
گفتگو را به سوی نزاع قدرت سوق می   دهد، 
خاطر نشان کردم. اما مهم   تر از آن، اجتناب از 
تعصب ورزی است، که مانند بازیکن فوتبال 
بعد از وارد کردن توپ به دروازه تیم حریف، 

سخن بگوییم. 
در طی شدت یافتن مذاکرات در مونت   گومری 
شرکت  ساله  یک  بایکوت  پی  در  که  االباما 
رانی شهری شروع  اتوبوس  ملی   بس/ شرکت 
اتوبوس   رانی  بس/  شرکت  مدافع  وکیل  شد، 
تسلیم خواست  بود که  نگران  این  از  شهری 
معترضان شدن، در را برای آنان باز خواهند 
پیروزی  الف  نهاده  فراتر  »قدم  که  کرد 
سفید  مردم  بر  آنان  که  بگویند  و  داده  سر 
است  چیزی  این  و  اند  شده  پیروز  پوست 
این نگرانی،  که نمی   خواهیم.« در واکنش به 
کینگ به همکاران خود مشخص ساخت که 
»از طریق مقاومت عاری از خشونت ما از این 
اختیار  را  پیروز  افراد  روانشناسی  وسوسه که 
کنیم، اجتناب می   کنیم.« این روانشناسی به 
دینامیک نسل   های قدیمی من – علیه - تو 
تعلق دارد که زندگی را به مثابه برخورد اجزای 
جدا از هم که عمدتا بر سر نمادها رخ می   دهد، 
مقاومت  روانشناسی  برخالف،  اما  می   دیدند. 
موفقیت  کردن  تبدیل  از  خشونت  از  عاری 
به پیروزی که باعث می   شود مخالفین قطب 
متضاد و بیگانه پنداشته شود، اجتناب می   کند. 
گفت  که  بیاوریم  خاطر  به  را  بی  توین  نظر 
گاندی برای بریتانیا حکمروایی بر هندوستان 
را محال ساخت لکن )و یا تا حدودی به این 
بریتانیا ممکن ساخت که  برای  او  دلیل( که 

هند را بدون دشمنی و خفت، ترک کند.
آخرین ایده   ای که در مواجهه با موفقیت   های 
ذهن  در  از خشونت  عاری  مقاومت  از  ناشی 
اوقات  گاهی  که  است  این  باشیم  داشته 
موفقیت   ها صرفا به مثابه یک آغاز دیده شود. 
کرد،  پیش بینی  را  حاالتی  می  توان  چون 
در  برنیامده   اید.  آن   ها  پس  از  هنوز  شما  که 
سرمستی ناشی از پیروزی و یا صرفا در خلسه 
استراحت، بسیاری از جنبش   ها پیش این   که 
که   - اند  شده  آب  شود،  واقعی حل  مشکل 
این وضعیت، سرانجام منجر به نابودی نفس 
نه فقط وجود آن علیه گروه و   ، تصور ستم 
سالیانه  وقایع  می   گردد.  خاص،  شخص  یا 
اخیر در باب مقاومت    عاری از خشونت مملو 
پی  در  که  است  آور  یأس  عقب   گردهای  از 
آمده  وجود  به  آمیز  موفقیت  سرنگونی   های 
و  یمن  مصر،  صربستان،  فیلیپین،  از  است: 
اکراین فقط به   عنوان چند نمونه یاد می   شود. 
همچنین، هرچند انتفاضه نخست در فلسطین 
)۱9۸7 – ۱993( که منجر به امضای پیمان 
اسلو شد، لکن آن پیمان از سقف آرمان آزادی 

برای فلسطین، کوتاه   تر بود.
هیچ  حرفه،  این  در  که  است  واضح  تقریبا 
به شکست  که  نیست  موفقیت  مانند  چیزی 
تبدیل می   شود. لکن پیش از این   که با شتاب 
این   گونه نتیجه    بگیریم، به خاطر بیاوریم که 
این جنبش   ها که به شکست انجامیده   اند، غالبا 
و به گونه   ای که می   توان توضیح داد و قابل فهم 
ساخت، کامل نبوده   اند. همان   گونه که پیش از 
این توضیح دادیم عنصر تنومند ساختاری با 
کنند،  کار  خال  حالت  در  که  بدیل  نهادهای 
کامل می   شود و غالبا مانع شکست می      گردد. 
مقاومتی شدید فراتر از حد معمول، که فعاالن 
امریکای التین آن را مقاومت دایمی فیرمسا 
نامیده است، نیاز است و این مقاومت حتا بعد 

از پیروزی نیز باید تداوم یابد.
مسأله  نکردن  »طرح  چون  قواعدی  ما  اگر 
را  پیروزها،  روانشناسی  از  اجتناب  و  جدید« 
رعایت کنیم، می   توانیم موفقیتی را به دست 
از طریق  ببریم که فقط  از آن لذت  آوریم و 
مقاومت عاری از خشونت می   توان به آن دست 
یافت و کسی هم نمی   تواند آن را از میان ببرد.
ادامه دارد...

آنان  از  نفر  دو  و  شدند  بستری  بیمارستان 
به  دلیل حمله حیوانات وحشی جان باختند.

فداکاری داوطلبان هندی در چارچوب اهداف 
کوتاه مدت آنان، »نتیجه نداد«: استخراج نمک 
آزاد نشد و مالیه لغو نشد. )۲7( این بدان معنا 
لکن  بود.  باخته  را  مبارزه  هندیان  که  بود 
وقتی می   بینیم طی این سال   ها آنان توانستند 
آمادگی بگیرند و مقدمات یک مبارزه نهایی 
کردند  فراهم  خشونت،  از  عاری  به  صورت  را 
آوردند،  دست  به  را  نظم  حفظ  توانایی  و 
»جنگ«  در  هندیان  که  بگوییم  می   توانیم 
پیروز شدند. چون قدرت استعماری به چماق 
حالی   که  در  شد،  متوسل  آهنین  مشت  و 
مقاومت  پایداری  و  شجاعت  با  معترضان 
و  را مردود شمردند،  نفرت  کردند و هرگونه 
رژیم مشروعیت خود را از دست داد. ماهیت 
در  هندوستان  و  گردید  آشکار  رژیم  واقعی 
قرار  آزادی خویش  آوردن  به دست  وضعیت 

گرفت. فقط مانده بود که زمان آن فرا برسد.
آمد،  دست  به  استقالل  که  وقتی  واقع،  در 
قادر  بریتانیا  و  هندوستان  بعد،  سال  هفت 
شدند که به رابطه استثماری از صمیم قلب 
که  کشورهایی  اغلب  برخالف  دهند.  خاتمه 
این دو  از وضعیت استعماری خارج شده   اند، 
ملت با هم شریک و دوست شدند. همان   طور 
اشاره  بی  توین  آرنولد  بریتانیایی  مورخ  که 
بر  بریتانیا حکومت  برای  کرده است، گاندی 
برای  او  لکن  کرد،  ممکن  غیر  را  هندوستان 
بریتانیا این امکان را فراهم کرد که هندوستان 
ترک  تحقیر،  تحمل  بدون  و  کینه  بدون  را 
از  کالسیک  توصیف  بیان  این   .)۲۸( کند. 
هیچ  لکن  است،  خشونت  از  عاری  عمل  اثر 
یک از این   نتایج در زمان ]جنبش اعتراضی[ 

استخراج نمک در داراسانا، آشکار نبود. 
در تاریخ عدم خشونت، این تنها زمان نیست 
موفقیت   های  بذر     به  را  ظاهری  شکست  که 
خاطر  به  لکن  باشد.  کرده  تبدیل  بزرگ تر 
بر  مبتنی  عمل  میان  زمانی  فاصله  وجود 
عدم خشونت و اثرات آن، ما به آسانی وجود 
رابطه میان آن دو را نمی   بینیم و از دیدمان 
پنهان می   ماند، و یکی از دالیلی که بسیاری از 
مردم از فهم قدرت خود عدم خشونت عاجز 
به خاطر  می   ماند، همین فاصله زمانی است. 
از به دست یک  بسپاریم که ما در پی فراتر 
آوردن فقط یک نتیجه مستقیم و محسوس 
می باشیم. ممکن است توقف فوری یک جنگ 
یک  راه  سر  بر  مانع  ایجاد  برای  فرسایشی، 
موافقت نامه بیرحمانه در مورد »تجارت آزاد« 
و یا ساقط کردن یک دیکتاتور از قدرت، کامال 
مهم باشد و نرسیدن به این هدف مستقیم، 
یک نا امیدی باشد. اما به  دلیل این   که مبارزه 
همه  مبارزه  یک  فقط  خشونت،  از  عاری 
بیشتر  ما  این   که  به  دلیل  و  نیست  هیچ  یا  و 
نباید  بلند مدت هستیم،  نتایج در  عالقه   مند 
دست  از  شکست  یک  از  بعد  را  خود  امید 
دهیم. از فعالیت بر اساس عدم خشونت، باید 
بیاموزیم که باید تابع نتایج دراز مدت از قبیل 
رژیم   های کمتر سرکوبگر، آشتی در میان همه 

جوانب، عدالت جامع و فراگیر،    باشیم. 
به  آسانی  به  و  بالدرنگ  ایمان،  از  نوع  این 
یک  در  نفر  وقتی که شصت  نمی   آید.  دست 
آفریقای  در  شارپیولی  در  صلح آمیز  اعتراض 
جنوبی در سال ۱960 هدف گلوله قرار گرفت 
و کشته شدند، رهبران کنگره تصمیم گرفتند 
رژیم  بردن  میان  از  برای  خشونت  عدم  که 
سی  آن   ها  نتیجه،  در  نیست.  کافی  اپارتاید 
علیه  می   کردند  تالش  آن،  طی  که  را  سال 
رژیم بجنگند از دست دادند، تا این   که نلسون 
به  باره  دو  آن   ها  و  شد  رها  زندان  از  ماندال 
جنبش عدم خشونت روی آوردند. همچنین 
بسیار دشوار است که کسی دل و جرأت خود 
در  که  نوعی  از  بیرحمانه  سرکوب  از  بعد  را 
لکن  ندهد،  از دست  داد  رخ  تیان   من  میدان 
می   تواند  خشونت  عدم  منطق  عمیق   تر  فهم 
به  همچنین  کند.  کمک  و  بوده  مفید  غالبا 
خاطر سپردن و در ذهن داشتن کلمات مورخ 
شهیر تیودور روزاک، ممکن است کمک کند: 
که  می   کنند  تالش  هفته  یک  برای  »مردم 
وقتی  کنند،  خشونت  عدم  بر  مبتنی  مبارزه 
نتیجه نگرفتند به خشونت روی می   آورند که 

قرن   ها است نتیجه نداده است.« )۲9(

کوشش برای به دست آوردن موفقیت
علم به این   که مقاومت عاری از خشونت غالبا 
یک پروژه طوالنی مدت است، کمک می   کند 

بیرون  پرده  از  برلین  در  داشت  آموزنده،  و 
می   افتاد. در نخستین آخر هفته مارچ ۱9۴3 
یهودیان »دارای پیوند خویشاوندی با آرین   ها 
« که عمدتا همسران شان زنان غیر یهودی 
کار  اردوگاه   های  به  فرستادن  برای   - بودند 
اجباری جمع آوری شده بودند. کامال برخالف 
که  مردان  این  مادران  و  همسران  انتظار، 
هزار  شش  به  نزدیک  شان  تعداد  سرانجام 
بازداشت   گاه  مرکز  برابر  در  می   رسید  زن 
روزن   اشتراسه تجمع کردند و خواهان رهایی 
عزیزان شان شدند و از ترک محل خود داری 
نرم شد  با گذشت چند روز گشتاپو،  کردند. 
و آن مردان را رها کردند، بعضی از آنان که 
شده  فرستاده  اجباری  کار  اردوگاه   های  به 
شدند.  برگردانده  بود، 
در  مردان  این  سرانجام 
ماندند.  زنده  جنگ  این 
این رویداد از این جهت 
تعجب  باعث  بیشتر 
مقامات  می   شود،    که 
پایتخت  در  گشتاپو 
اروپایی دیگر  کشورهای 
»نژادی  جمعیت  نیز 
اختیار  در  مختلط« 
چشم  اما  داشتند،  خود 
صادره  هدایات  به  شان 
این  لکن  بود،  برلین  از 
این  مختصر  اعتراض 
نتیجه را داشت که جان ده   ها هزار انسان را 

نجات داد. )3۱(
ضعیف   ترین  از  یکی  حتا  دیگر،  عبارت  به 
صورت   های مقاومت عاری از خشونت- اعتراض 
کوتاه و خودجوش توسط مردم آموزش ندیده، 
بدون هیچ درکی و یا با درک اندک از این   که 
عدم خشونت چگونه کار می   کند و بدون هیچ 
برنامه   ای که در فعالیت   های خود از آن پیروی 
کند- به طور مؤثر علیه یکی از ستمگرترین 
با  که  داد،  نتیجه  مدرن،  تاریخ  در  رژیم   ها 
می   توانست  استراتژی،  و  آموزش  مقداری 
نمونه،  این دو  باشد.  بوده  این  از  تأثیرگذارتر 
به طور خاص نمونه دوم، یک اعتراض شدیدا 
شایع را که در نقد استدالل به سود مقاومت 

مایکل ان.ناگلر
مترجم: محمدامین احمدی

که در مواردی که مقاومت عاری از خشونت 
افسردگی  به  مبتال  می   ماند،  ناکام  )موقتا( 
همان  به  همچنین  نشویم،  اخالق زدایی  و 
نیز  نیز  پیروزی  است، در صورت  اندازه مهم 
این  به  جمله  از  نشویم  غرور  و  عجب  دچار 
تعیین  دید  خواهیم،  که  همان   گونه  دلیل، 
از  عاری  مقاومت  شکست  و  موفقیت  مقدار 
دقت  نیازمند  و  مهم  است  کاری  خشونت، 
پرهیز،  برای یک شخص خشونت  و ظرافت. 
خشونت   پرهیز ماندن حتا تحت شرایط بسیار 

سخت و دشوار، یک موفقیت است. 
یقینا می   تواند  از خشونت،  عاری  کارزار  لکن 
واقع  در  باشد.  داشته  نیز  موفقیت محسوس 
مقاومت  که  می   دهد  نشان  جدید  مطالعات 

دو  خشونت  از  عاری 
برابر و در یک سوم زمان 
خشونت   بار  مقاومت   های 
می   شوند.  واقع  مؤثر 
)30( در واقع ، به موازات 
تاریخ  تدریج  به  این   که 
آگاهانه  نا  تمایل  دارد 
خویش به سود خشونت 
می   کند،  اصالح  را 
افزون  روز  به  صورت 
و  موفقیت  داستان   های 
مقاومت   های  پیروزی 
و  خفا  از  جمعی  دسته 
و  می   آید  بیرون  تاریکی 

در معرض دید قرار می   گیرند.
در  ویشی  رژیم  قدرت  قلمرو  در  مثال،  برای 
جنوب فرانسه، آندره تروکمه کشیش کلیسای 
تمامی  ماگدا  همسرش  و  فرانسه  پروتستان 
برای  را  لینون  سور  لوشامپون  ساکن  اهالی 
زمان  در  پناه   جویان  دیگر  و  یهودیان  رهایی 
رهبری  نازی   ها[  توسط  کشور  ]این  اشغال 
نهایت جان هزاران  و سازماندهی کردند، در 
انسان را نجات دادند. شجاعت مقاومت   گران، 
تحت  را  اشغالگران  فرماندهی  افسر  آنچنان 
تأثیر قرار داده بود که او با قبول خطر جانی، 
به  محلی  گشتاپوی  دسته  که  نمی   داد  اجازه 

مراکز نجات یورش ببرند. 
در عین حال، رویدادهای عمیقا احساس برانگیز 

همیشه  خشونت  عدم  بر  مبتنی  عمل 
همیشه  داشت،  خواهد  مفید  اثر 
مردم  قلوب  و  اذهان  در  خوب  اثر 
برجای خواهد گذاشت. از این لحاظ، 
مقابل  نقطه  در  دقیقا  خشونت،  عدم 
از  همیشه  که  دارد  قرار  خشونت 
خود ضرر، تلخی و بیگانگی/ بیزاری 
برجای می   گذارد. اما جایی که عدم 
خشونت مشابه خشونت است، احتمال 
موفقیت آن در به دست آوردن نتیجه 

عادالنه، مشکوک و نامعلوم است.



هیأت  دفتر  به  طالبان  حمله ی  دنبال  به 
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
)یوناما( در هرات، اکنون شماری از کارمندان 
اوضاع  بدترشدن  با  که  می گویند  نهاد  این 
گفته ی  به  ندارند.  جانی  امنیت  امنیتی، 
آنان، در شرایط جنگی امکان تشخیص افراد 
وجود  دولت  ضد  گروه های  برای  بی طرف 
ندارد، از همین رو امکان دارد که کارمندان 

این نهاِد بی طرف نیز هدف قرار بگیرند.
این کارمندان از دفتر هیأت معاونت سازمان 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( می خواهند 
یا  افغانستان  در  آنان  از  حفاظت  برای  که 

بیرون از این کشور فکر کند.

هدف اصلی
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با 
به  گرفت.  شدت  کشور  در  خشونت ها 
کردند  اعالم  از کشورها  آن، شماری  دنبال 
افغان  همکاران  از  حفاظت  به منظور  که 

نیروهای شان، به آنان پناهندگی می دهند.
در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  اما 
به  وعده ای  چنین  )یوناما(  افغانستان 
از  برخی  است.  نداده  خود  افغان  همکاران 
نهادهای  دیگر  و  ملل  سازمان  کارمندان 
در  سازمان  این  زیرشاخه ی  و  مرتبط 

افغانستان در این باره اعتراض کرده اند.
اشاره  طالبان  حمله ی  چندین  به  آنان 
در  یوناما  محلی  کارمندان  که  می کنند 
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کارمندان محلی یوناما: 

مصونیت نداریم

ملل متحد عالمه گذاری شده بود، اما توسط 
گرفته  قرار  هدف  مورد  دولت  ضد  عناصر 

است.
به نقل از اعالمیه، محل ورودی دفتر با فیر 
هاوان و شلیک گلوله هدف قرار گرفته است 
نگهبان  پولیس  یک  آن،  نتیجه ی  در  که 
زخمی  شماری  و  کشته  نهاد  این  افغان 

شده اند.
دیبرا الینز، نماینده خاص دبیرکل سازمان 
را  حمله  این  افغانستان  در  متحد  ملل 
اسفناک خوانده و به شدت محکوم کرده بود. 
عامالن  ساختن  پاسخگو  و  شناسایی  به  او 
که  بود  گفته  و  کرده  تاکید  حمله  این 
سازمان  غیرنظامی  کارمندان  علیه  حمالت 
ملل براساس قوانین بین المللی ممنوع است 
و ممکن است جنایت جنگی پنداشته شود.

گروه طالبان اما گفته بود که هیچ مشکلی 
نیست.  ملل در هرات  دفتر سازمان  متوجه 
دفتر  که  بود  گفته  همچنین  گروه  این 
سازمان ملل در ساحه ی جنگی قرار داشت و 
ممکن است در جریان درگیری به محافظان 

آن آسیب رسیده باشد.

ما صدای افغان های نیازمند را می شنویم
سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  حال  این  با 
می گوید  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
نسبت  سازمان  این  کارمندان  مصونیت  که 
به همه چیز در اولویت است و این سازمان 
پروتکل های  و  اقدامات  آنان  به  برای کمک 

امنیتی را اعمال می کند.
روزنامه  به  یوناما  لیام مک دوال، سخن گوی 
اطالعات روز گفت که برای موثریت بیشتر 
و این که جان کارمندان سازمان ملل با خطر 
مواجه نشود، جزئیات این اقدامات را علنی 

نمی توانند. 
سازمان  که  گفت  مک دوال  هم،  سوی  از 
ارائه ی  و  افغانستان  در  حضورش  به  ملل 
خدمات برای مردم این کشور ادامه می دهد. 
طول  در  افغانستان  در  اوضاع  او،  به گفته ی 
۴0 سال گذشته خوب نبوده است و وضعیت 
کنونی افغانستان نیز چالش های جدیدی را 
به وجود آورده است. او گفت که در شرایط 
کنونی، میلیون ها نفر در افغانستان به کمک 

فوری نیاز دارند.
سـخن گوی یونامـا در ادامه گفت که بیشـتر 
نیروی کاری سـازمان ملل را در افغانسـتان، 
افغان هـا تشـکیل می دهنـد و آنـان نقـش 
مـردم  بـه  خدمـات  ارائـه  در  را  مهمـی 
داشـته اند: »رهبـری سـازمان ملـل متحـد 
نگرانی هـای  از  خوبـی  بـه  افغانسـتان  در 
کارمنـدان محلی اش آگاه اسـت، امـا با تمام 
ایـن نگرانـی و چالش هـا در ایـن کشـور، به 

می دهـد.« ادامـه  کارش 
او تأکید کرد که مأموریت سازمان ملل در 
افغانستان تغییر نکرده است و این سازمان 
به کار غیرنظامی خود با بی طرفی و به هدف 
ادامه  افغان ها  تمام  حقوق  تأمین  و  صلح 
و  پشتیبانی  پایدار  توسعه ی  از  تا  می دهد 
و  مردم  برای  را  بشردوستانه  کمک های 

نیازمندان فراهم کند.

کارکردهای شان  قربانی  و  رها  تنها  جنگ 
شوند.

مرگ  به  اشاره  با  کارمندان  این  از  یکی 
حقوق  کمیسیون  کارمند  عبدالصمدامیری، 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  بشر 
تفکر  در  خارجی  نهاد های  با  کارکردن  که 
کارمندان  آن  اگر  حتا  است،  حرام  طالبانی 
بهبودی  برای  و  باشند  مسلمان  محلی، 
افغانستان کار کرده باشند و در درگیری ها 
طالبان  که  می دانند  »همه  باشند:  بی طرف 
پابند  ارزشی  هیچ  به  و  نکرده اند  تغییر 
خارجی  و  داخلی  کارمند  آنان  نیستند. 
افرادی  تفکیکی،  بدون هیچ  و  نمی شناسند 
قرار  هدف  هستند  گروه  این  مخالف  که  را 

می دهند. چنانچه با اقای امیری کردند.«
نیز  یوناما  کارمندان  که  می کند  تأکید  او 
آسیب پذیرند  خارجی،  کارمندان  مانند 
مشروع  اهداف  اولین  از  کار شان  به دلیل  و 

نظامی طالبان به شمار می روند. 

مسئولیت گریزی
متحد  ملل  سازمان  محلی  کارمندان 
ملل  سازمان  آن،  با  مرتبط  نهاد های  و 
به  را  افغانستان  در  آن  نمایندگی  و 

مسئولیت گریزی متهم می کنند.
کارمندان مدعی اند که دفتر سازمان ملل با 
آن که اوضاع امنیتی افغانستان را می داند، اما 
به امنیت جانی کارمندان محلی این سازمان 
بی اعتنا است. عبداهلل )اسم مستعار(، یکی از 
کارمندان این سازمان می گوید که سازمان 
خارجی اش  کارمندان  از  درصد   9۸ ملل 
جواب  به  اما  کرده،  بیرون  افغانستان  از  را 
محلی اش  کارمندان  مکرر  درخواست 

بی توجه است.

دیده اند.  آسیب  حمالت  آن  در  افغانستان 
در آخرین مورد، در حمله ی طالبان به دفتر 
سازمان ملل متحد در هرات که در هشتم 
این  افغان  محافظ  یک  شد،  انجام  اسد  ماه 
سازمان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. 
حامل  کاروان  نیز  گذشته  سال  دلو   ۲۴ در 
کابل  سروبی  ولسوالی  در  یوناما  کارمندان 
در  که  گرفت  قرار  مسلحانه  حمله ی  هدف 
نتیجه پنج محافظ این سازمان کشته شدند.

موتر حامل  نیز  قوس سال ۱39۸  در سوم 
کارمندان هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
شهر  نهم  حوزه  در  )یوناما(  افغانستان  در 
یک  حمله  آن  در  گرفت.  قرار  هدف  کابل 
در  ملل  سازمان  نمایندگی  خارجی  کارمند 
و  خارجی  کارمند  یک  و  کشته  افغانستان 

یک کارمند افغان یوناما زخمی شدند.
حمله به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد 
در بلخ که در ماه حمل سال ۱390 صورت 
شهروند  یک  کشته شدن  به  منجر  و  گرفت 
شهروند  یک  ناروی،  شهروند  یک  سویدن، 
رومانی و چهار نگهبان نیپالی این دفتر شده 
افغانستان  در  یوناما  کارمندان معترض  بود. 
و  داشتن  ارتباط  به دلیل  که  می گویند 
افغانستان  در  نهاد های خارجی  با  کارکردن 

در معرض تهدید جدی طالبان قرار دارند.
آنان استدالل می کنند که کارمندان محلی 
در  خارجی  نیروهای  حضور  آغاز  از  یوناما 
کرده  کار  نیروها  این  با  همپا  افغانستان، 
تقویت  و  ترویج  در  را  کلیدی  نقش  و 
در  بیان  آزادی  بشر،  حقوق  حکومت داری، 
طالبان  خشونت  محکومیت  و  افغانستان 
اوضاع  در  اکنون  اما  داشته اند.  جهان  در 
نیروهای  بالقوه  تهدید  با  امنیتی  نابه سامان 
میدان  این  در  نباید  و  مواجهند  دولت  ضد 

به گفته ی او، دفتر سازمان ملل در افغانستان 
آورده  دلیل  سه  محلی اش  کارمندان  برای 
است که قابل قبول نیست و مسئولیت گریزی 

یک نهاد بین المللی را نشان می دهد.
است  بوده  این  ملل  سازمان  اول  استدالل 
تمام  در  بی طرف  نهاد  یک  به عنوان  که 
خطر  با  آن  کارمندان  و  می کند  کار  دنیا 
ملل،  استدالل دوم سازمان  نیستند.  مواجه 
به کشورها  برای کمک  این سازمان  این که 
تا  نیست  قلمرو خاص  دارای  و  کار می کند 
کارمندان محلی خود را منتقل کنند. دلیل 
سومی این است که این سازمان مسئولیتی 
در قبال کارمندان محلی اش ندارد؛ زیرا آنان 
)کارمندان محلی( با دانستن قانون سازمان 

ملل، در ازای پول کار کرده اند.
را  استدالل  این  اما  معترض  کارمندان 
سازمان  اگر  که  می گویند  و  نذپرفته اند 
عوض  در  ندارد،  خاصی  قلمرو  متحد  ملل 
بزرگ ترین نهادهای مهاجرتی جهان را زیر 
چتر خود دارد و ساالنه 70 تا ۸0 درصد کل 
انجام  نهاد  این  نظر  زیر  دنیا  مهاجرت های 

می شود.
اگر  که  می گویند  معترضان  رو،  همین  از 
امنیت  قبال  در  مسئولیتی  ملل  سازمان 
میزان  به  توجه  با  ندارد،  خود  کارمندان 
انجام  که می تواند  کاری  تهدید ها، کمترین 
کارمندان  از  تأییدیه  نامه ی  یک  با  دهد، 
برای  آنان  تا  کند  حمایت  خود  محلی 
مصونیت خود و خانواده های شان اقدام کنند.

از  دیگر  یکی  مستعار(،  )اسم  عبدالرحمان 
این کارمندان می گوید: »ما قوانین سازمان 
داریم.  احترام  آن  به  و  می دانیم  را  ملل 
تهدیدی  و  است  بی طرف  نهاد  این  اگر  اما 
کارمندان  چرا  نیست،  کارمندانش  متوجه 
واقعیت  می کند؟  بیرون  را  خارجی اش 
همین است که به یک میزان خطر متوجه 
این  از  دلیل  همین  به  است.  کارمندان  ما 
سازمان می خواهیم که حداقل برای ما یک 
H.R.Letter بدهد تا خود ما اقدام کنیم.«
به  طالبان  که  می کند  اضافه  عبدالرحمان 
ارزش های اسالمی و انسانی اعتقاد ندارند و 
در صدد است تا قدرت نظامی اش را به دنیا 
اثبات کند، از این رو از هیچ جنایتی چشم 
نمی پوشند: »همان طور که در مورد حمله 
بر دفتر سازمان ملل در هرات گفتند که در 
جنگ آسیب دیده، در مورد ما هم خواهند 
گفت. در جنگ کسی حلوا تقسیم نمی کند. 
را  ما  در یک خال معلوماتی و عدم تفکیک 

خواهند کشت.« 

هرات
خورشیدی  جاری  ماه  هشتم  تاریخ  در 
دو  ماالن«  »پل  و  پشتون«  »پل  منطقه ی 
نقطه ی نزدیک به شهر هرات گواه درگیری 
سنگین میان نظامیان دولتی و جنگ جویان 
دفتر  درگیری،  این  در  بود.  طالبان  گروه 
نمایندگی سازمان ملل متحد نیز هدف قرار 
با آن که  یوناما،  اعالمیه ی  از  نقل  به  گرفت. 
در بخش ورودی محوطه سازمان ملل متحد 
در هرات به گونه واضح به نام مکان سازمان 

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0785428540  سردبیر چاپی: خادم حسین کریمی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، سهراب سروش، عابر شایگان، عباس اسدیان، معصومه جعفری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس، 

واجد روحانی و فریضه عالمی
 بخش صلح: حسین علی کریمی، عباس عارفی و فاطمه فرامرز

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  
 صفحه آرا: محمدرضا مظفری

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 

توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

سکینه امیری
گزارش

ملل  سازمان  که  گفت  مک دوال 
و  افغانستان  در  حضورش  به 
ارائه ی خدمات برای مردم این 

اوضاع  او،  به گفته ی  می دهد.  ادامه  کشور 
در افغانستان در طول 4۰ سال گذشته خوب 
نیز  افغانستان  کنونی  وضعیت  و  است  نبوده 
چالش های جدیدی را به وجود آورده است. 
نفر  میلیون ها  کنونی،  که در شرایط  او گفت 
در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند.


