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کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام از آماده گی هایش برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی والیت غزنی، شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات تعدادی 
از شهرداری ها خبر می دهد. مسووالن این کمیسیون می گویند که در صورت 
تأمین امنیت و فراهم کردن بودجه برگزاری انتخابات، آماده اند تا در ماه میزان 
سال 1400 هجری شمسی این انتخابات را برگزار کنند. مسووالن کمیسیون 
مستقل انتخابات هزینه برگزاری این انتخابات را حدود 100 میلیون دالر تخمین 
انتخابات پارلمانی، شوراهای  زده  و از حکومت خواسته اند که زمینه برگزاری 
والیتی و تعدادی از شهرداری ها را در سال آینده فراهم کند. در همین حال 
مستقل  کمیسیون  که  اند  معتقد  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از  برخی 
انتخابات آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات را ندارد. به گفته مسووالن این 
نهادها این کمیسیون با اعالم آماده گی صرف خواسته است »بار مالمت« را از 

دوشش بردارد.
3

دور اول مذاکرات صلح
خونین بود

انتخابات شوراهای والیتی را ماه میزان 
سال آینده برگزار می کنیم

487 کشته در سه ماه؛
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چرخشروایتطالبان؛درپایانروزهرکسبهخانهخودبرمیگردد
حفظدلبستهگیجنگجویان طالبان مدعی اند که بر بخش های بیش تر این خاک تسلط دارند و خود شان را افغان می دانند؛ اما در پایان فصل اول مذاکرات 

صلح، به جای افغانستان به پاکستان می روند تا مشوره های بیش تری دریافت کنند. در مقابل نماینده های حکومت افغانستان به 
کشور خود شان بر می گردند تا از نماینده گی شان به ملت گزارش دهند.

کنفرانس و نمایشگاه صنعتی هرات با حضور 100 شرکت 
قوس،  بیست وهشتم  جمعه،  روز  صنعتی،  و  تولیدی 
برای زنان و  نمایشگاه 75 غرفه  این  یافت. در  گشایش 
25 غرفه برای تولیدات محصوالت شهرک/پارک صنعتی 
هرات اختصاص یافته است. مقام های اتاق صنایع و معادن 

افغانستان تأکید دارند که...
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نمایشگاه صنعتی هرات؛ 
تاجران از اخاذی و فساد 

در گمرک ها شاکی اند

»حادثه ولسوالی گیالن غزنی ناشی از انفجار هاوان 
باقی مانده از جنگ بوده است«

سه قلم اثر باستانی از ولسوالی حصه دوم یکه اولنگ 
بامیان کشف شده است

۸صبح، بامیان: مسووالن محلی بامیان می گویند 
روستای  از  تاریخی،  اثر  قلم  سه  تازه گی  به  که 
این  یکه اولنگ  دوم  حصه  ولسوالی  »ده سرخک« 

والیت کشف شده است.
بامیان  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  موحد،  اسحاق 
روز شنبه، بیست ونهم قوس، در یک نشست خبری 
گفت که این آثار شامل یک »آفتابه، لگن و سماوار« 

می شود.
به گفته ی موحد، هرچند هنوز زود است در مورد 
دیرینگی این آثار صحبت شود؛ اما به نظر می رسد 

که کهنه گی آن به بیش از صد سال می رسد.
رییس اطالعات و فرهنگ بامیان افزود که نیاز به 
مطالعه ی بیش تر است تا دریافته شود که این آثار 
کدام  با  و  می باشند  تاریخی  دوره ی  کدام  مربوط 

۸صبح، کابل: یک روز پس از انفجار مرگ بار در 
ولسوالی گیالن والیت غزنی که جان 15 کودک را 
گرفت، کمیسیون مستقل حقوق بشر این حادثه 
را ناشی از انفجار هاوان منفجرناشده باقی مانده از 

جنگ خوانده است.
شنبه،  روز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بیست ونهم قوس، با نشر خبرنامه ای گفته است، 
برای  شده اند،  انفجار  این  قربانی  که  کودکانی 
شده   جمع  آهن آالت  بدل  در  بازیچه  خریداری 

بودند.
وزارت امور داخله روز گذشته اعالم کرد که انفجار 
آغوجان  روستای  در  قرآن  ختم  مراسم  یک  در 
ولسوالی گیالن جان 15 تن را گرفته و 20 تن 

را زخمی کرده است.
طارق آرین، سخنگوی این وزارت گفته است که 
بمب گذاری  »زرنج«  انفجار  از  ناشی  حادثه  این 

شده بود.
واحداهلل جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، می گوید 
که این زرنج متعلق به یک »بنجاره فروش« بوده 

است.
این حادثه در منطقه زیر کنترل طالبان رخ داده 

است.
کمیسیون  با  مشابه  روایت  نیز  طالبان  گروه 
مستقل حقوق بشر از این حادثه بیرون داده است.
گفته  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
است که انفجار ناشی از هاوانی بوده که کودکان 

آن را می فروختند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته 
جنگ  از  باقی مانده  منفجرناشده  مواد  که  است 
ویژه  به  غیرنظامیان  مکرر  قربانی شدن  سبب 

کودکان می شود.
حقوق  مستقل  کمیسیون  بررسی های  براساس 
کودکان(  و  زنان  )بیش تر  غیرنظامیان  بشر، 
قندهار،  ارزگان،  کابل،  غزنی،  والیت های  در 
میدان وردک و برخی والیت های دیگر در انفجار 

این گونه مواد قربانی شده و آسیب دیده اند.

دیزاین ساخته شده است.
بامیان  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
می گویند که آثار فوق نخست توسط کودکان یافت 
آثار  امنیتی  نیروهای  و  ولسوالی  اداره  بعد  و  شده 
ریاست  به  نگهداری  و  حفظ  منظور  به   را  تاریخی 

اطالعات و فرهنگ سپرده است.
بامیان، یکی از والیت های باستانی در کشور است که 
آثار باستانی زیادی از دوره های مختلف تاریخی را در 
خود دارد؛ اما قاچاق اثرهای باستانی همواره یکی از 
نگرانی های جدی فرهنگیان و باشنده گان بوده است.

اما مقام  های اداره محلی بامیان می گویند که برای 
ساخت یک پالن امنیتی و حفاطتی بزرگ تر جهت 
حفاظت ساحات تاریخی و همین طور جلوگیری از 

قاچاق اثرهای باستانی این والیت کار جریان دارد.

کمیسیون انتخابات:



والیت  در  بگرام  نظامی  پایگاه  کابل:  ۸صبح، 
پروان صبح روز شنبه، بیست ونهم قوس هدف 

حمله ی راکتی قرار گرفته است.
وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، به روزنامه 

هلمند  در  محلی  مقامات  قندهار:  ۸صبح، 
می گویند که در نتیجه برخورد یک موتر با ماین 
کنار جاده ای در این والیت، دو غیر نظامی کشته 

و چهار تن دیگر زخمی شده اند.
قوس  بیست ونهم  شنبه،  روز  صبح  انفجار  این 
از مربوطات  مانده،  در مسیر خومانو کش-لوی 

ولسوالی گرشک رخ داده است.
انفجار زمانی رخ داد که یک  به گفته مقامات، 
موتر نوع »تونس« حین گذر از این مسیر با ماین 

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرده است 
که در پی انفجار ماین کنار جاده ای در والیت بلخ 

چهار غیرنظامی کشته شده اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، در توییتی 
گفته است که این انفجار شام روز شنبه، بیست ونهم 
قوس رخ داده است. او محل انفجار را »منطقه علم 

خیل مسیر شاهراه ولسوالی بلخ« یاد کرده است.
این ماین یک موتر کروال را هدف قراد داده است.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد 
که در شبانه روز گذشته 17 بیمار کووید-1۹ 

در کشور جان باخته اند.
جدید  بیمار   ۸0 وزارت،  این  اعالم  طبق 
کووید-1۹ نیز در شبانه روز گذشته شناسایی 

شده است.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و 12۳ نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
بیمار   75 بهبودی  از  عامه  صحت  وزارت 
داده  خبر  گذشته  شبانه روز  در  کووید-1۹ 

است.
با ثبت آمار جدید، شمار کل بیماران کرونایی 
در کشور به 50 هزار و 5۳۶ تن رسیده است.

از این میان، ۳۸ هزار و 7۹۹ تن بهبود یافته و 
دو هزار و 54 تن دیگر جان باخته اند.

وزارت صحت عامه تاکنون 17۸ هزار و ۹54 
کرده  بررسی  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه ی 

است.

۸صبح، کابل: وزارت ارشاد، حج و اوقاف با صدور 
فتوایی بازی انترنتی »پابجی« را »شرعاً« ناروا و 

ناجایز خوانده است.
قوس  بیست ونهم  شنبه،  روز  که  فتوا  این  در 
و  بازی کنان  که  است  آمده  شد،  همه گانی 
مرتکب  »پابجی«  بازی  تسهیل کننده گان 

»معصیت و گناه« می شوند.
در فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاف، تصریح شده 
است که بازی »پابجی« در »ذات« خود نامشروع 
برنامه  یک  جواز  شرعی  شرایط  فاقد  و  است 

تفریحی و سرگرمی است.
طبق فتوای وزارت ارشاد، حج و اوقاب، بازی پابجی 
سبب ارتکاب »معاصی و جنایات« می شود و نظم 

و سالمت خانواده ها و جامعه را برهم می زند.
شرعی  جواز  رد  برای  که  دیگری  دالیل  از  یکی 
اوقاف  و  ارشاد، حج  از سوی وزارت  پابجی  بازی 
رسوم  و  عقاید  ترویج  تلقین،  است،  شده  گفته 

»شرکی و تعظیم« به بت ها و مجسمه ها است.
در کنار این، دالیل مثل ترویج تفکر »فنا کردن« 

دیگران برای بقای خود، مصرف کردن پول در راه 
معصیت و گناه، ضیاع وقت و تأثیر منفی آن بر 
درس و آموزش کودکان نیز به عنوان دالیل جواز 

شرعی پابجی یاد شده است.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف نتیجه گیری کرده است 
که بازی »پابجی« و سایر بازهای مشابه ی آن جواز 
به صورت  خانواده ها  و  مسووالن  و  ندارد  شرعی 

جدی متوجه این مساله باشد.
ارشاد، حج  وزارت  فتوای  در  که  آماری  براساس 
و اوقاف ارائه شده است، 421 هزار و 500 تن از 
بازی »پابجی« در افغانستان استفاده می کنند و 
مصارف تخمینی ساالنه آن به 15 میلیارد  و ۳00 

میلیون افغانی می رسد.
اداره اترا یا تنظیم کننده خدمات مخابراتی هفته 
بازی پابجی )PUBG( را  گذشته اعالم کرد که 

در افغانستان به گونه موقت مسدود کرده است.
مخابرات  و  مواصالت  کمیسیون  این  از  پیش 
بود که  اترا خواسته  اداره  از  نماینده گان  مجلس 

بازی پابجی در افغانستان را بسته کند.

۸صبح گفت که پنج راکت ساعت 5:50 صبح 
روز شنبه از ساحه قلندرخیل ولسوالی بگرام به 

پایگاه نظامی بگرام شلیک شده است.
به گفته شهکار، این راکت ها در یک موتر باربری 

کنار جاده ای برخورد کرد.
ارایه شده، دو غیرنظامی در  بر اساس آمارهای 
این رویداد کشته و چهار غیرنظامی دیگر زخمی 

شده اند.
مسووالن در قول اردوی میوند 215 میوند این 
رویداد را تأیید می کنند و آن را کار گروه طالبان 

می دانند.
گفتنی است که گروه طالبان هنوز در مورد این 

رویداد چیزی نگفته است.

خرد نصب شده بود.
سخنگوی والی پروان گفت که هفت فیر راکت 
توسط  بود،  شده  نصب  موتر  این  در  که  دیگر 

پولیس ضبط شده است.
وحیده شهکار گفت که در بیرون پایگاه نظامی 
بگرام به هیچ کسی از اثر شلیک راکت ها آسیب 
احتمالی  تلفات  از  جزییاتی  اما  است،  نرسیده 
ناشی از اصابت راکت در داخل پایگاه در دست 

نیست.
نیروهای  استقرار  محل  بگرام  نظامی  پایگاه 

خارجی است.
مسوولیت راکت پراکنی بر پایگاه نظامی بگرام را 

فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.
در گذشته نیز این پایگاه هدف حمالت راکتی 

قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این ماین 
از سوی طالبان جاسازی شده بود. گروه طالبان در 
این باره چیزی نگفته است. طارق آرین می گوید که 
دوام »جنایات تروریستان« هیچ توجیه ندارد و این 

جنایت محکوم است.
اعالم کرده است که در حمالت  او  از جانب دیگر 
طالبان در سه ماه گذشته نزدیک به 500 غیرنظامی 

در کشور کشته شده اند.

 

عبدالغنی  مال  ریاست  به  را  هیأتی  گذشته  هفته  طالبان  گروه 
بنا بر دعوت رسمی دولت پاکستان، به اسالم آباد فرستاد.  برادر 
و  نخست وزیر  خان  عمران  با  هیأت  این  شد،  اعالم  که  آن گونه 
محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. روند صلح 
افغانستان به صورت عام و کاهش خشونت ها به صورت خاص از 

محورهای اصلی بحث ها در این دیدارها بوده است. 
این  نتیجه  در  طالبان  هیأت  با  پاکستانی  مقامات  این که  درباره 
اعالم  دم  این  تا  یافته اند، چیزی  توافقاتی دست  به چه  بحث ها 
بر  طرف  دو  که  برد  گمان  می توان  وصف،  این  با  است.  نشده 
سر مسأله کاهش خشونت ها در افغانستان برای یک بازه زمانی 
کوتاه به توافق رسیده اند. این بازه زمانی احتماالً فصل زمستان 
افغانستان  در  به صورت طبیعی  فصل  این  در  است. خشونت ها 
کاهش می یابد؛ زیرا طالبان امکان زورآزمایی در بسیاری از مناطق 

کوهستانی، برف گیر و سرد را از دست می دهند.
برای  که  کرده اند  توافق  اخیراً  پاکستان  و  افغانستان  سران 
به  نسبت  نیت  حسن  نشان دادن  و  کشور  دو  بین  اعتمادسازی 
یک دیگر دست به اقدامات عملی و قابل پیمایش بزنند. به همین 
دلیل بود که غنی در پی سفر خان به کابل، فرمان رهایی بخشی 
از زندانیان پاکستان را صادر کرد. هدف این کار، نشان دادن حسن 

نیت افغانستان در قبال پاکستان عنوان شده است. 
می کرد.  اقدام  اعتمادسازی  برای  باید  نیز  پاکستان  مقابل،  در 
مطلوب ترین اقدام برای این کشور در شرایط حاضر، اقناع طالبان 
از  بازه زمانی کوتاه است.  برای یک  به هدف کاهش خشونت ها 
این رو، می توان گمان برد که مقامات پاکستانی در دیدار با هیأت 
طالبان روی این گزینه توافق کرده اند. با این وصف، اجرای این 
طرح مشروط است به آزادی بخشی از زندانیان پاکستانی که غنی 
در دیدارش با خان به رهایی آن ها متعهد شده است. هرگاه فرمان 
ماه قوس غنی اجرا نشود، ممکن است طرح کاهش خشونت ها نیز 

جامه عمل نپوشد.
افغانستان در نظر  برای دولت  نفع چندانی  در معامله پیش رو، 
نتیجه  زمستان،  در فصل  است. کاهش خشونت ها  نشده  گرفته 
فرصتی  طالبان  برای  زمستان  داشت.  به همراه خواهد  معکوس 
است تا استراحت کنند و برای شروع دور تازه ای از خشونت ها در 

فصل بهار آماده شوند. 
از این معامله بسیار بزرگ است. این کشور از  اما  نفع پاکستان 
یک طرف زندانیانش را از بند آزاد می کند و از جانب دیگر برای 
تجدید قوای طالبان فرصت می خرد. در کنار آن، پاکستان با این 

کار میزان اعتماد امریکا را نسبت به خود افزایش می دهد. 
افغانستان  دولت  است.  مشروط  طرح  یک  خشونت ها  کاهش 
برای اجرای این طرح ناگزیر است به شرایطی تن دهد که جانب 
پاکستان از پیش در نظر گرفته است. این طرح اما امکان تمدید 
نیز دارد. برای تمدید آن دولت افغانستان را مجبور خواهند ساخت 
تا شرایط سخت گیرانه تر دیگر پاکستان را نیز بپذیرد. این شرایط 
روابط  تعدیل  تا  پاکستانی  زندانیان خطرناک  رهایی  از  می تواند 

افغانستان با هند را شامل شود. 
 آتش بس، رویای عموم مردم افغانستان است. این رویا فعاًل قابل 
دست رس نیست. نقشه آینده افغانستان به دست مثلث امریکا، 
بازی گر  یک  طالبان  گروه  نقشه،  این  در  است.  قطر  و  پاکستان 
منفعل و فاقد اراده است. هم چنان، آتش بس به عنوان یک طرح، 
تقریباً در پایان این نقشه آمده است. از این رو، توافق روی آتش بس 

در آینده نزدیک یک امر محال است.
با توجه به این موارد، دولت افغانستان در ازای هر گامی که برای 
سنگین  هزینه  که  شود  مطمئن  باید  برمی دارد،  اعتمادسازی 
برایش در قبال ندارد. فرمان رهایی زندانیان پاکستانی باید کاهش 
آتش بس  روی  توافق  به  رسیدن  تا  را  افغانستان  در  خشونت ها 
دایمی و پایدار ضمانت کند. دولت افغانستان نباید به خاطر تمدید 
این طرح هزینه دیگری را متقبل شود. اگر واقعاً هدف پاکستان 
اعتمادسازی است، بیش از این چشم طمع از این معامله نداشته 

باشد.
جامعه جهانی نیز نباید چشم خود بر نگاه ابزاری بعضی از کشورها 
نسبت به روند صلح افغانستان را ببندد. کشورهایی که صادق این 
روند نیستند را باید مورد سرزنش قرار دهد. اگر قرار باشد که هر 
کشوری به دنبال مطامع سیاسی خود از این روند باشد، افغانستان 
به صلح پایدار دست نخواهد یافت. از این رو الزم است تا چشم 
طمع کشورهای حریص نسبت به این روند بسته شود. این کار اما 
زمانی ممکن است که جهان با چشم گشوده این روند را دنبال 
کند. دولت افغانستان نیز باید دست جامعه جهانی از نظارت بر 
این روند را باز بگذارد. هم چنان باید هر گامی را که برای پیش برد 
روند مذاکرات برمی دارد با مردم شریک کند. آگاهی مردم نسبت 
به روند مذاکرات و نظارت آن ها از این روند کمک می کند تا مسیر 

صلح با هزینه کم تر پیموده شود.

سفر هیأت طالبان به پاکستان 
و مسأله کاهش خشونت ها
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فتوای وزارت حج و اوقاف: بازی پابجی شرعاً ناجایز است

حمله راکتی بر پایگاه نظامی بگرام

دو غیرنظامی در انفجار ماین کنار جاده ای در هلمند کشته شدند

در شبانه روز گذشته ۱۷ انفجار ماین در بلخ چهار غیرنظامی را کشت
بیمار کرونایی در کشور 

جان باختند



کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام از آماده گی هایش 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی والیت غزنی، شوراهای 
از  تعدادی  انتخابات  و  ولسوالی  شوراهای  والیتی، 
کمیسیون  این  مسووالن  می دهد.  خبر  شهرداری ها 
می گویند که در صورت تأمین امنیت و فراهم کردن 
بودجه برگزاری انتخابات، آماده اند تا در ماه میزان سال 
برگزار کنند.  را  انتخابات  این  1400 هجری شمسی 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات هزینه برگزاری 
این انتخابات را حدود 100 میلیون دالر تخمین زده  
و از حکومت خواسته اند که زمینه برگزاری انتخابات 
شهرداری ها  از  تعدادی  و  والیتی  شوراهای  پارلمانی، 
را در سال آینده فراهم کند. در همین حال برخی از 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات معتقد اند که کمیسیون 
مستقل انتخابات آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات 
را ندارد. به گفته مسووالن این نهادها این کمیسیون 
با اعالم آماده گی صرف خواسته است »بار مالمت« را 

از دوشش بردارد. 
انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  انتقادهای  از  پس 
والیت  ولسی جرگه  انتخابات  نشدن  برگزار  بر  مبنی 
انتخابات شوراهای  انتخابات شوراهای والیتی،  غزنی، 
کمیسیون  اکنون  شهرداری ها،  انتخابات  و  ولسوالی 
مستقل انتخابات از آماده گی هایش برای برگزاری این 
رییس  نورستانی،  علم  حوا  است.  داده  انتخابات خبر 
این کمیسیون، روز شنبه، بیست ونهم قوس، در یک 
نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون مستقل 
عملیاتی اش  و  تخنیکی  آماده گی های  تمام  انتخابات 
را برای برگزاری چهار انتخابات در خزان سال 1400 
هجری خورشیدی گرفته است. او گفت که برگزاری 
این چهار انتخابات بارها مورد غور و بررسی مسووالن 
از بررسی  این کمیسیون قرار گرفته و سرانجام پس 
انتخابات  تا  بر آن شده  تخنیکی و عملیاتی ، تصمیم 
انتخابات  والیتی،  شوراهای  انتخابات  غزنی،  پارلمانی 
سال  در  شهرداری ها  انتخابات  و  ولسوالی  شوراهای 

آینده برگزار شود. 
هرچند به گفته نورستانی کمیسیون مستقل انتخابات 
در 1۶ اسد و به تعقیب آن در 21 سنبله سال جاری 
طرح برگزاری انتخابات ولسی جرگه غزنی و انتخابات 
شوراهای والیتی را به گونه رسمی با حکومت شریک 
کرد و زمان برگزاری آن را ۳1 ثور سال آینده در نظر 
گرفته بود، اما در طرحی که در این اواخر با حکومت 
زمان  میزان سال 1400  ماه  میان گذاشته شده،  در 

آمارهای حکومت نشان می دهد که در دور اول مذاکرات 
صلح بین االفغانی، نزدیک به 500 غیرنظامی از سوی گروه 
طالبان کشته و بیش از یک هزار غیرنظامی دیگر زخمی 
از زمان  امور داخله می گوید که طالبان  شده اند. وزارت 
گشایش مذاکرات بی االفغانی تا اکنون بیش از ۳0 حمله 
انتحاری انجام داده  و بیش از 500 ماین مقناطیسی را 
سازمان دهی و منفجر کرده اند. به گفته مسووالن، کشتن 
غیرنظامیان از سوی گروه طالبان »جنایت جنگی« است 
و هیچ توجیحی برای آن وجود ندارد. طالبان اما ادعای 
حکومت را رد می کنند و می گویند که هیچ نیازی برای 
حمله بر غیرنظامیان ندارند. این گروه نیروهای امنیتی را 
مقصر تلفات غیرنظامیان می داند و تصریح می کند که در 
جریان کم تر از یک ماه، 200 غیرنظامی در نتیجه حمالت 
زیرکنترل  مناطق  در  امنیتی  نیروهای  راکتی  و  هوایی 
طالبان کشته شده اند. هرچند حکومت، امریکا و برخی 
دیگر از سازمان ها از طالبان خواسته اند که خشونت ها را 
مثبت  پاسخ  آن  به  تاکنون  گروه  این  اما  کاهش دهند، 
پاکستانی  مقام های  که  است  در حالی  این  است.  نداده  
که  گفتند  مذاکره کننده طالبان،  با هیأت  دیدار  از  پس 
کاهش خشونت ها تنها مسوولیت این گروه نیست و باید 

همه طرف ها نقش شان را بازی کنند.
سال  سنبله  بیست ودوم  در  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
ماه  سه  از  پس  آن  اول  دور  و  آغاز شد  دوحه  در  روان 
در بیست ودوم قوس پایان یافت. اکنون نهادهای امنیتی 
 4۸7 مذاکرات،  این  اول  دور  جریان  در  که  می گویند 
غیرنظامی در نتیجه حمالت گروه طالبان کشته شده اند. 
شنبه،  روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
بیست ونهم قوس، گفت یک هزار و 4۹ غیرنظامی دیگر نیز 
زخمی شده اند. به گفته او، این تلفات در جریان ۳5 حمله 
شده  وارد  غیرنظامیان  به  ماین  انفجار  و 507  انتحاری 
است. آرین افزود که گروه طالبان »خالف همه ارزش های 
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انسانی و اسالمی و تعهدات خود«، 
به غیرنظامیان و تاسیسات عامه 
سخنگوی  است.  زده  آسیب 
کردن  وارد  داخله  امور  وزارت 
تلفات به غیرنظامیان را »جنایت 
جنگی« خواند و تصریح کرد که 

این حمالت توجیحی ندارد.
وزارت  سوی  از  شده  ارایه  آمارهای  اما  طالبان  گروه 
امور داخله را بخشی از »پروپاگندا« می خواند و ادعای 
را  گروه  این  سوی  از  غیرنظامیان  به  تلفات  شدن  وارد 
گفت  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  می کند.  رد 
که جنگ جویان این گروه نیازی به حمله بر مکان های 
از ۳5  نمونه   ندارند و حکومت نمی تواند حتا یک  عامه 
اهداف غیرنظامی  بر  به طالبان  انتحاری منتسب  حمله 

برگزاری این انتخابات تعیین شده است. وی تصریح 
کرد که اکنون منتظر حکومت اند که زمینه برگزاری 
انتخابات را از نگاه »امنیت و بودجه« فراهم کند تا آنان 
بتوانند انتخابات شوراهای والیتی، انتخابات تعدادی از 
شهرداری ها و انتخابات پارلمانی والیت غزنی را برگزار 
کنند. این کمیسیون هزینه برگزاری این انتخابات ها را 

حدود 100 میلیون دالر تخمین زده است. 
کمیسیون  داراالنشای  رییس  ننگ،  حبیب الرحمن 
مسوده  در  گفت  نشست  این  در  انتخابات،  مستقل 
انتخابات  برگزاری  بودجه  شده،  ایجاد  که  ابتدایی 
برگزاری  بودجه  و  دالر  میلیون   1۹ غزنی  پارلمانی 
و  ولسوالی  شوراهای  والیتی،  شوراهای  انتخابات 
شهرداری ۸0 میلیون دالر پیش بینی شده است. وی 
تاکید کرد که این رقم ابتدایی است و ممکن پس از 

بحث و بررسی ها مقدار آن کم یا زیاد شود. از سوی 
دیگر موالنا محمد عبداهلل، کمیشنر کمیسیون مستقل 
دور  این  برگزاری  هزینه  که  کرد  تصریح  انتخابات، 
انتخابات به مراتب کم تر از انتخابات ریاست جمهوری 
سال گذشته است؛ زیرا به گفته او، در این انتخابات 
نیاز به خرید دستگاه بایومتریک نیست و کمیسیون از 
دستگاه های بایومتریک خریداری شده استفاده خواهد 
کرد. هم چنان عبداهلل گفت که در انتخابات های سال 
نشده  آورده  برگزاری  شیوه  در  تغییری  کدام  آینده 
شد.  خواهد  برگزار  گذشته  سال  انتخابات  همانند  و 

در سه ماه اخیر را اثبات کند. با این حال، گروه طالبان 
زیرکنترل شان  مناطق  را در  از خشونت ها  آمارهایی  نیز 
ثبت کرده اند. مجاهد افزود که در کم تر از یک ماه اخیر، 
و  هوایی  حمالت  نتیجه  در  غیرنظامی   200 دست کم 
راکتی نیروهای امنیتی و پولیس محلی کشته شده اند. به 
گفته او، نزدیک به 100 حمله در جریان سه هفته اخیر 
بر محل های ملکی زیرکنترل  امنیتی  نیروهای  از سوی 

طالبان انجام شده است.
این در حالی است که در جریان سه ماه اخیر، حمالت 
نتیجه  در  است.  شده  انجام  کشور  سراسر  در  بزرگی 
و  دانش  کوثر  آموزشی  مرکز  کابل،  دانشگاه  بر  حمالت 
شدند.  کشته  غیرنظامی   100 به  نزدیک  بامیان،  مرکز 
کردند.  رد  را  حمالت  این  در  داشتن  دست  اما  طالبان 
دو طرف در حالی تلفات غیرنظامیان را متوجه یک دیگر 

جمهوری  ریاست  انتخابات  بودجه  که  است  گفتنی 
سال گذشته نزدیک به 200 میلیون دالر تخمین زده 

شده بود. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  سویی  هم  از 
پروژه حمایت  کمیسیون سند  این  که  کرد  یادآوری 
از انتخابات را با دفتر معاونت سازمان ملل متحد در 
افغانستان )یوناما( و برنامه  انکشافی ملل متحد امضا 
مجدد  ارزیابی  رای دهی  مراکز  است  قرار  و  کرده 
تا  دارد  نظر  در  کمیسیون  این  که  افزود  وی  شود. 
تقویتی  ثبت  نام  و  اصالح  را  رای دهنده گان  فهرست 
رای دهنده گان را پیش از برنامه های عملیاتی انتخابات  
پارلمانی غزنی، انتخابات شوراهای والیتی و انتخابات 

تعدادی از شهرداری ها آغاز کند. 
کمیسیون  که  افزود  هم چنان  نورستانی  علم  حوا 
برگزاری  برای  آماده گی ها  کنار  در  انتخابات  مستقل 
و  آگاهی دهی  دوام دار  نشست های  انتخابات ها،  این 
اصالح  طرح  و  بر گزار  را  والیت   ۳4 در  اعتماد سازی 
قانون برگزاری انتخابات را نهایی کرده است. او گفت 
که این طرح به زودی با وزارت عدلیه و شورای ملی 
در میان گذاشته می شود. این در حالی است که وزارت 
عدلیه در دوازدهم ماه قوس گفت که قانون انتخابات 
با توجه به مشکالت آن بازنگری شده است. به گفته 
انتخابات،  ساختار های  انتخابات،  نظام  وزارت،  این 
نام  ثبت   روند  انتخابات،  روند  از  نظارتی  سیستم های 
رای دهنده گان و مکانیزم اجرایی و چگونه گی استفاده 
قانون  در  که  است  مواردی  جمله  از  تکنولوژی  از 
انتخابات مورد بحث و بازنگری قرار گرفته است. افزون 
بر این، طرح اصالحی قانون انتخابات از سوی وزارت 
بود  قرار  و  ارسال شده  نماینده گان  به مجلس  عدلیه 
گذاشته  رای  به  قوس،  بیست وششم  چهارشنبه،  روز 
شود. مجلس نماینده گان اما به خواست فیفا و به دلیل 
تکمیل نبودن آن، روند تصویب این طرح را به تعویق 

انداخت. 
این  که  کرد  خاطر نشان  نورستانی  خانم  این همه  با 
تمام  با  را  انتخابات  مسایل  است  مصمم  کمیسیون 
جوانب ذی دخل داخلی و بین المللی در میان بگذارد 
و از نظریات و دیدگاه  آنان در برگزاری این انتخابات 
در  که  مشکالتی   داد،  اطمینان  او  کند.  استفاده 
انتخابات های گذشته موجود بودند را بررسی کرده و 
در این انتخابات و انتخابات های آینده کوشش می کنند 
تا از چنین مشکالتی پیش گیری شود. با این همه وی 

خوانده  »نگران کننده«  خشونت ها  ادامه  که  می کنند 
دیدار  در  رییس جمهور،  غنی،  است. محمداشرف  شده 
با مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده 
امریکا، از افزایش خشونت  توسط گروه طالبان ابراز نگرانی 
کرد. هم زمان با این، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، بر اهمیت »کاهش محسوس خشونت ها« 
در جریان مذاکرات تأکید کرد. مارک میلی اما در دیدار 
این گروه خواست که  از  با هیأت مذاکره کننده طالبان، 
خشونت  را کاهش دهد، زیرا دوام این وضعیت می تواند 
مذاکرات را با چالش روبه رو کند. طالبان اما هنوز به این 

خواست پاسخ مثبت نداده اند. 
به  اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان  از  برخی  پیش تر 
محض پایان دور اول مذاکرات بین االفغانی، به پاکستان 
خارجه  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود  با  و  کردند  سفر 
با هیأت  دیدار  از  قریشی پس  داشتند.  دیدار  پاکستان، 
مذاکرات  آغاز  وجود  با  که  گفت  طالبان،  مذاکره کننده 
افغانستان کاهش نیافته است.  صلح، سطح خشونت  در 
او تصریح کرد که کاهش خشونت ، تنها مسوولیت طالبان 
نیست و باید همه طرف ها در آن سهم شان را ادا کنند. 
پاکستان در حالی بر این موضوع تاکید کرد که تالش های 
ساختن  قانع  برای  دوحه  در  کشور  این  فرستاده های 
است.  نبوده  نتیجه بخش  خشونت،  کاهش  به  طالبان 
در  مذاکرات  دوم  دور  است  قرار  زمان بندی ها،  بر اساس 
شانزدهم جدی سال جاری آغاز شود. مقام ها در حکومت 
پیش تر گفته اند که کاهش  خشونت ، از مسایل اصلی مورد 

بحث در دور دوم مذاکرات بین االفغانی است.

تاکید کرد که کمیسیون آماده گی برگزاری انتخابات 
حکومت  از  او  رو  این  از  دارد،  را  شده  یاد  زمان  در 
خواست که با تامین امنیت و بودجه انتخابات، زمینه 

برگزاری آن را مهیا کند. 
در همین حال وزارت داخله می گوید که این وزارت 
آماده است تا امنیت انتخابات پارلمانی والیت غزنی، 
انتخابات شوراهای والیتی، انتخابات شوراهای ولسوالی 
آرین،  طارق  کند.  تأمین  را  شهرداری  انتخابات  و 
سخنگوی وزارت امور داخله، به روزنامه ۸صبح گفت 
امنیت در  تامین  برای  نیروهای کافی  این وزارت  که 
اختیار دارد و در صورت برگزاری انتخابات، آماده است 

امنیت آن را تامین کند.
از سوی دیگر برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات 
انتخابات هنوز هم  اند که کمیسیون مستقل  معتقد 
برنامه ای برای برگزاری انتخابات ندارد. یوسف رشید، 
رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( 
به روزنامه ۸صبح گفت، با توجه به این که طرح های 
بدون  حکومت  سوی  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
»بار  که  است  خواسته  کمیسیون  این  مانده،  جواب 
کرد  خاطر  نشان  رشید  بردارد.  دوشش  از  را  مالمت« 
که میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات فاصله 
زیادی وجود دارد و این کمیسیون باید تالش کند تا 
حکومت را وادار به تامین بودجه انتخابات سازد. با این 
بر  مبنی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  طرح  او  حال 

برگزاری انتخابات را زیاد عملی ندانست.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  دیگر  از سوی   
طرح  کمیسیون  این  که  کرد  بیان  )فیفا(  افغانستان 
اصالحی قانون انتخابات را با این نهاد در میان نگذاشته 
است. یوسف رشید گفت که کمیسیون پس از انتقادات 
این نهاد مبنی بر این که کدام طرحی روی دست ندارد، 
این مورد را ابراز کرده است. هم چنان او از کمیسیون 
مستقل انتخابات خواست که باید اعتماد سازی کند و 
دیدگاه منفی مردم نسبت به انتخابات را تغییر دهد. 
انتخابات  در  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
میلیون  ریاست جمهوری سال گذشته حدود هشت 
انتخابات  اما در روز  بودند،  نام کرده  رای دهنده ثبت 

نزدیک به دو میلیون رای دهنده اشتراک کردند. 
سال  سه  حدود  پارلمانی  انتخابات  که  است  گفتنی 
پیش در ۳۳ والیت برگزار شد. انتخابات غزنی اما به 
دلیل اختالف دیدگاه در مورد چگونه گی برگزاری آن، 
برگزار نشد. پس از آن قرار شد انتخابات پارلمانی والیت 
غزنی و انتخابات شوراهای والیتی هم زمان با انتخابات 
ریاست جمهوری در ششم میزان سال گذشته برگزار 
از سوی کمیسیون مستقل  اما  انتخابات ها  این  شود. 
کمبود  اقتصادی،  مشکالت  آن چه  دلیل  به  انتخابات 
منابع انسانی و مشکالت فنی خوانده شد، برگزار نشد.

48۷ کشته در سه ماه؛ 
دور اول مذاکرات صلح خونین بود

کمیسیون انتخابات: 
انتخابات شوراهای والیتی را 

عبداالحمد حسینی ماه میزان سال آینده برگزار می کنیم

حسیب بهش



در پایان روز هرکس محمد شکیب مهندس 
به خانه خود برمی گردد

شکیب احمد نظری
بخش اول

یک شنبه
شماره 3502

30 قوس 1399
20 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

سه ماه انتظار و بی قراری، سه ماه نگرانی و ترس، سه 
و  تلویزیون ها  تهوع آوراز  چهره های  دیدن  تحمل  ماه 
شنیدن صداهای ترسناک که بویی از منطق نداشت و 
باالخره سه ماه تمام، تماشای خون و خشم و آدم های 
تکه تکه شده، شنیدن پیام دختری که  از دانشگاه به 
خانه نمی رسد و پسری که خواب های جوانی اش را به 
نکبت بار چه ها  ماه  این سه  در  باالخره  و  گور می برد 
که ندیدیم و چه ها که نکشدیم، فقط به این امید که 
روزنه ای  برای صلح باز شود. حتا صلح را موکول کردیم 
برای روزهای دور و آینده  نه چندان نزدیک، تنها برای 
این گریه کردیم که دیگر ما را نکشید تا حداقل ببینم 
بدون جنگ  فضای  در  و  دارد  رنگی  کبوتر صلح چه 
ماه  این سه  در  پیدا می کنند.  ما چه حسی  کودکان 
زخم خوردیم، شهید شدیم و با تمام »هر دم شهیدی« 

فریاد کردیم که دیگر ما را توان شنیدن 
ضجه های کودکان یتیم و مادران بی فرزند 
نیست، خانه خانه این وطن سوگ وار است 
و در خانه خانه این سر زمین اشک خون 
جاری است. از دیدن جسدهای افتاده بر 
مردن  از  و  مادران  برهنه  سر  از  جاده ها، 
همیشه  خاک  این  در  زنده گی  روح 
از  ترس  نخورد؛  تکان  وجدانی  پرخون، 
نلرزاند،  را  دلی  جزا  روز  محاسبه  و  خدا 
و  نشد  متوصل  رحم  صله  به  عاطفه ای 
مغزهای منفت جو به اندازه سر سوزن به 
از یک فصل  انسانی نیندیشیدند.  کرامت 
تمام شده گفت وگوهای صلح که برآیند آن 
یک مشت تهی برای مردم افغانستان بود، 
درس های زیادی به جا ماند که می تواند 
سرآغاز فصل تازه برای اندیشیدن و ایجاد 

بستری برای گفت وگوهای بیش تر باشد.
سه ماه قبل، تصور بر این بود که طالبان 
جنگ  از  افغانستان  مردم  مانند  نیز 
خسته اند و دنبال راهی برای گریز از این 
به صلح منتهی  راهی که  جنگ  هستند؛ 
پنداشت ها،  این  تمام  از  نظر  شود. صرف 

همین که یک گروه جز جنگ و خشونت گزینه دیگری 
صلح  برای  این که  و  نداشت  خود  روایت  تداوم  برای 
بود  فراوان خوشحالی  جای  می داد،  نشان  سبز  چراغ 

حکومت افغانستان باشد، نشانه حسن نیتی است که 
این گروه برای نتیجه بخشی گفت وگوهای صلح دارد. 
طالبان می توانستند از آتش بس به عنوان وسیله خوبی 
متأسفانه  اما  گیرند؛  کار  ملت  به  نزدیک شدن  برای 
چنین چیزی اتفاق نیفتاد. در مقابل نشانه های حسن 
نیت ملت افغانستان در رهایی پنج هزار زندانی، نتیجه 
خوبی نداشت و چنان می نماید که گروه طالبان در هر 
مقطع شرط هایی می گذارد تا از مردم و حکومت باج 
در  که  تنها  نه  طالب  زندانی  هزار  پنج  رهایی  بگیرد. 
دامنه  بلکه  نشد؛  واقع  مفید  روند گفت وگوهای صلح 
ناامنی ها و انفجار و انتحار گسترش یافت. گمانه زنی ها 

که باالخره در این بن بست، مورچه راهی برای عبور از 
جنگ به صلح پیدا شده است. سپری شدن این سه ماه 
فراوانی که  بدبختی های  و  بحران و سختی ها  اوج  در 
مردم کشور از آدرس طالبان کشیدند - در حالی که 
گفت وگوها در دوحه جریان داشت - یک حقیقت تلخ 
را روشن ساخت که گروهی به نام طالبان هیچ اراده و 
انفجار  ندارد. جنگ و خشونت،  برای صلح  اندیشه ای 
آن ها  آخر  و  اول  و حرف  روایت همیشه  گی  انتحار  و 

آتش بس  می توانستند  طالبان  نبود،  اگر چنین  است. 
مژده  افغانستان  ملت  به  گفت وگوها  اول  وهله  در  را 
دهند و مدعی شوند که بدون این که آتش بس شرط 

چنان است که  این گروه در مقطع دیگر برای تداوم 
مذاکره  میز  روی  را  طویل تری  فهرست  گفت وگوها 
می گذارد. آن هایی که در گفت وگوهای صلح که از جانب 
نظام جمهوریت نماینده گی می کنند، نباید فکر کنند 
که هر قماری برای صلح بهای مناسب است. صلحی 
که  به عجز و باج دهی به دست می آید، صلح نیست، 
دریوزه گی است و با دریوزه گی، ملک آباد نمی شود و از 
این راه صلحی نیز به میان نخواهد آمد. اما این نگرانی 
وجود دارد که در پایان راه که گفت وگوهای صلح به هر 
دلیلی به بن بست بخورد، در کنار این که ما فرصتی را 
از دست دادیم و ناکامی کالنی را به پای خود تسجیل 
از نیروی جنگی را هم به  می کنیم، یک لشکر کالن 
مصیبت های  می تواند  که  داده ایم  تحفه  مخالف  گروه 

فراوان دیگر را برای کشور ایجاد کند.
این خاک  بیش تر  بخش های  بر  که  مدعی اند  طالبان 
در  اما  می دانند؛  افغان  را  شان  خود  و  دارند  تسلط 
پایان فصل اول مذاکرات صلح، به جای افغانستان به 
پاکستان می روند تا مشوره های بیش تری دریافت کنند. 
در مقابل نماینده های حکومت افغانستان به کشور خود 
شان بر می گردند تا از نماینده گی شان به ملت گزارش 
دهند. حرف همین است که هرکس در پایان روز به 
خانه خود بر می گردد و اگر گروه طالبان در این جامعه 
جا می داشت، حداقل به یک روستای کشور برمی گشت 
و در همان جا به عنوان قلمرو فرمان روایی خود به یک 
دوحه  در  خویش  ماهه  سه  کارنامه  از  کوچک  جمع 

گزارش می داد.
ای کاش در پایان آخرین روز گفت وگوهای صلح در 
طالبان  که  می گفت  رسانه ها  و  می شد  معجزه  دوحه 
برای مشوره های بیش تر عازم افغانستان شده اند تا با 
گفت وگو  مذاکرات  دوم  فصل  برای  افغانستان  مردم 
برای  طالبان  گروه  نشد.  چنین  متأسفانه  اما  کنند؛ 
چنین امری به افغانستان نخواهد آمد. به قول معروف 

هر آن کس نان دهد، فرمان دهد.

روایت، بیان داستان با جزییات بیش تر است که در آن 
بُعد دوام داری در ابزارها و فرآورده های تبلیغاتی سنجیده 
شده است و برای تقویت آن پیام های متنوع با ابزارهای 
مختلف به دست رس مخاطبان قرار می گیرد. در پیام ها، 
حجم اطالعات سنجش می شود تا از فرستنده به گیرنده 
به زودترین فرصت ممکن با ابزارهای دست داشته برسد 

و قابلیت جذب آن باال رود.
شما در طول سال های پسین به یک جمله حتماً سر 
خورده اید: »افغانستان اشغال شده«. حاال در این نوشته 
به این مبحث نیز خواهیم پرداخت که این مسأله از کجا 
خورشیدی  میزان 1۳7۳  در 1۸  است؟  گرفته  نشأت 
در  میالدی،   1۹۹4 اکتوبر   10 با  می شود  برابر  که 
منطقه  در  گروهی  افغانستان،  داخلی  جنگ های  اوج 
سپین بولدک والیت قندهار به رهبری مال محمد عمر 
ظهور و به فعالیت آغاز کرد. در نخستین پیام ها که از 
نیازی  سوی شخص مال محمد عمر و مال عبدالمنان 
)اولین سخنگوی گروه طالبان( به مردم با محتوای جهاد 
افکار  که  بود  آن  فرستاده شد، هدف  کفر  و  با شرک 
بیش تر جنگ جویان در آن شرایط به سوی این گروه 

تازه تشکیل  جلب شود.
سال  تا  پیروزی  از  پس  طالبان  پیام،  این  تزریق  با 
1۳۸0 خورشیدی که برابر می شود با 2001 میالدی، 
امان نگذاشتند و  موارد وابسته به حیات بشری را در 
کردند.  قطع  و  کشیدند  آتش  به  نیز  را  درختان  حتا 
این عمل کرد در واقع جهاد در برابر اموال عام المنفعه 
تاکنون گواه  از سال 1۳7۳  این گروه  روایت های  بود. 
تغییرات بی پیشینه است. پس از سال 1۳۸7، طالبان در 
تمام فرآورده های تبلیغاتی شان باالی صبغه های دینی 
تمرکز داشتند؛ چون این گروه خود را مدافع واقعی دین 

اسالم می داند.

روایت سازان، پیام سازان و افراد نخبه تبلیغاتی طالبان، 
چون  دینی  شعایر  و  غزوه ها  اساس  بر  را  روایت ها 
دیگر،  شده  شناخته  نام های  هم  یا  و  الخندق  البدر، 
انتخاب ها، آگاهانه است و زمینه ساز  انتخاب می کنند. 
برای تزریق پیام های متفاوت در هر قالب - تا فضای 
معلوماتی را پُر کند. طالبان پس از ساعت 5 صبح 24 
بنیان گذار  نام  به  را  بهاری شان  حمل 1۳۹5، عملیات 
این گروه )مال محمد عمر( زیر نام »عمری« آغاز کردند 
و جنگ جویان شان به دلیل احترام و تعهدی که نسبت 
به رهبر شان داشتند، مایل بودند که بکشند و یا کشته 

شوند.
باالی  را  سرمایه گذاری  آن ها  عمری،  عملیات  از  پس 
الخندق در ثور 1۳۹7 آغاز کردند و سپس با رونمایی 
تاریخ 2۳ حمل 1۳۹۸  به  بهاری جدید شان  عملیات 
زیر نام الفتح، قالب پیام های این گروه تغییر کرد. تغییر 
روایت عمری به الخندق و سپس به الفتح، بحث پیش پا 

افتاده و یا هم تصادفی نیست؛ بلکه سنجش دقیق است 
پیامبر  با  برابر  را  بنیان گذار گروه طالبان  به نحوی  که 
اسالم معرفی می کند و نبرد طالبان را شبیه غزوات صدر 
اسالم جلوه می دهد. در غزوه های پیامبر، سه هزار مبارز 
در برابر ده هزار جنگ جوی قریش قرار می گرفتند که 
پس از هر پیروزی در نبرد، فتح نصیب مسلمانان می شد. 
طالبان نیز برای به کارگیری از نمودارهای اسالمی در 
نبرد استخباراتی شان، تالش کرده اند تا مسایل را آن گونه 
وانمود سازند که نبرد آنان به نصرت اهلل پیروز می شود؛ 

در حالی که استخبارات منطقه حامی این گروه اند.
آغاز  از  گروه  این  طالبان،  روایت های  کتاب  از  نقل  به 
شورش مجدد در سال 1۳۸۳ خورشیدی که برابر است 
با 2004 میالدی، چهار روایت بزرگ را در میان تمامی 
مخاطبان موافق، مخالف و خنثا ترویج کرد. در روایت 
در  است«.  شده  اشغال  )افغانستان(  »کشور  نخست، 
روایت دوم »جنگ جویان گروه طالبان در تمامی نقاط 

فعال دارند«. در روایت سوم »عامل  افغانستان حضور 
جنگ در افغانستان امریکا و متحدان افغان آن ها هستند 
که سبب بی ثباتی منطقه شده اند« و در روایت چهارم 
»امریکا و متحدانش باید از افغانستان خارج شوند و با 

گروه طالبان روی میز مذاکره بنشینند«.
این چهار روایت، در 1۶ سال اخیر فضای معلوماتی را 
به نفع گروه طالبان پُر کرد که سرانجام ایاالت متحده 
امریکا گفت وگوهای مستقیم را با نماینده های طالبان 
آغاز کرد و دو طرف پس از هژده ماه به توافق نامه صلح 
دست یافتند. امضای توافق نامه صلح میان ایاالت متحده 
امریکا و گروه طالبان، یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بود. 
این گروه در 1۶ سال به زعم خود شان در برابر کفار، 
به ویژه غربی ها جهاد و پیکار کردند و جنگیدند؛ از این رو 
روایت  چون  ساخت،  شوکه  را  همه  طرف،  دو  سازش 
مستقر  خارجی  نیروهای  برابر  در  طالبان جهاد  اصلی 
در افغانستان بود/است. پس از امضای توافق نامه، گروه 
طالبان شیوه های تبلیغاتی خود را تغییر داد و با چهره 

جدید به مرحله انتقال روایت ها پرداخت.
ایاالت  و  طالبان  میان  موافقت نامه  امضای  دنبال  به 
متحده امریکا، تغییر در روایت الخندق به الفتح، نه تنها 
تغییری را در سطح جنگ گروه طالبان به بار نیاورد؛ 
بلکه روحیه جنگ جویان این گروه تقویت شد. طالبان به 
تاریخ 2۳ حمل 1۳۹۸، روایت الفتح را جاگزین روایت 
با  روز  نیز در همان  را  اولین خبرنامه شان  و  الخندق 
محتوای درگیری در والیت فراه منتشر کرد که تاکنون 
استفاده  تبلیغاتی شان  نوارهای  تمام  در  روایت  این 

می شود.
مشروعیت  اسالم،  پیامبر  غزوات  از  استفاده  با  طالبان 
دینی شان را میان جنگ جویان شان باال بردند. این گروه 
پس از چرخش روایت الخندق به الفتح توانست تمامی 
جنگ جویانش را بدون کم وکاست حفظ کند و به آنان 
 1۳۹۸ سال  از  روایت  این  بدهد.  جنگ  ادامه  روحیه 
تاکنون در اذهان مخاطبان و جنگ جویان گروه طالبان 
تزریق می شود و به روایت مسلط بدل شده است. بنا 
بر همین تغییر روایت، طالبان اکنون خود را فاتح نبرد 

طوالنی افغانستان می دانند.
ادامه دارد....

چرخش روایت طالبان؛

حفظ دلبسته گی جنگ جویان

طالبان مدعی اند که بر بخش های 
بیش تر این خاک تسلط دارند و 

خود شان را افغان می دانند؛ اما در 
پایان فصل اول مذاکرات صلح، به 

جای افغانستان به پاکستان می روند 
تا مشوره های بیش تری دریافت 

کنند. در مقابل نماینده های حکومت 
افغانستان به کشور خود شان بر 
می گردند تا از نماینده گی شان به 
ملت گزارش دهند. حرف همین 

است که هرکس در پایان روز به 
خانه خود بر می گردد و اگر گروه 

طالبان در این جامعه جا می داشت، 
حداقل به یک روستای کشور 

برمی گشت و در همان جا به عنوان 
قلمرو فرمان روایی خود به یک جمع 

کوچک از کارنامه سه ماهه خویش 
در دوحه گزارش می داد.

روایت، بیان داستان با جزییات بیش تر است که در آن بُعد دوام داری در ابزارها و فرآورده های تبلیغاتی سنجیده شده است و 
برای تقویت آن پیام های متنوع با ابزارهای مختلف به دست رس مخاطبان قرار می گیرد. در پیام ها، حجم اطالعات سنجش می شود 

تا از فرستنده به گیرنده به زودترین فرصت ممکن با ابزارهای دست داشته برسد و قابلیت جذب آن باال رود.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



اجماع سیاسی در افغانستان
اکنون  اما  کشور؛  داخل  در  دیدگاه  تفاوت  رغم  به 
یک نفع جمعی در محور قانون اساسی و اصل نظام 
سیاسی شکل گرفته است. در شروع به کار کمیته 
رهبری صلح، تمامی جریان های موثر سیاسی حضور 
داشتند. افغانستان در این مقطع خاص تنها می تواند 
با اجماع سیاسی در محوریت نظام و قانون اساسی از 

دشواری ها عبور کند.
و  قوی  حمایت  و  بین المللی  مشروعیت  کنار  در 
گسترده جهان که در نشست ژنو به خوبی تبلور یافت، 
اجماع سیاسی داخلی نیز از اهمیت فوق العاده برای 
تحکیم موقف حکومت برخوردار است. افغانستان طی 
بوده است.  تلخ  از 42 سال شاهد رویدادهای  بیش 
انقطاع نظام در کشور بحران های عظیمی را به همراه 
داشته است. افغانستان آماده گی برای شانس دوم را 
و  نظام  انقطاع  به  منجر  که  تصمیمی  هرنوع  ندارد. 
عقب گرد شود، خطرناک است. دست آوردهای بیست 

سال اخیر در کشور به رغم مشکالت، بی نظیر است. 
حفظ و توسعه آن برای همه مهم است. جهان نیز 
فرصت های  تهداب های  در  افغان ها  با  شانه  به  شانه 
جدید کار کرده است. قطعاً جهان هم نمی خواهد که 
مالکیت نظام آینده سیاسی افغانستان از آن طالبان 
برگردد. کوشش  به عقب  افغانستان  این که  یا  شود. 
طریق  از  چگونه  که  است  این  برای  جهان  جمعی 
به  تا  شوند،  نظام  جزو  طالبان  صلح  گفت وگوهای 
حاال  شود.  داده  خاتمه  افغانستان  در  سال ها جنگ 
موجود  نظام  و  اساسی  قانون  آماده،  و  فعال  گزینه 
حیاتی  همه  برای  مهم  دست آورد  این  حفظ  است. 
بدیل وضعیت موجود  برای  است. طرح های طالبان 
یک چیز مجهول و مبهم است. اصاًل ضرورت نیست 
تا ما از یک مسیر روشن و معلوم در فضای مجهول 

حرکت کنیم.

کشورهای منطقه طی 42 سال در 
جنگ و صلح افغانستان به نحوی دخیل 

بوده اند. طی سال های اخیر، رییس 
جمهور غنی سیاست خارجی خود را در 
پنج حلقه مشخص تعریف کرد. در این 

سیاست، نقش برجسته و مهم برای 
کشورهای منطقه داده شده است. 
هدف اساسی این است که روابط 

دولت محور شود. هم چنان نباید جنگ 
و صلح افغانستان به رقابت منطقه ای 

بدل شود. ثبات کشورهای منطقه و 
جهان در ثبات افغانستان باثبات است. 
به همین دلیل آقای غنی سعی دارد تا 

با احیای جایگاه افغانستان در تجارت 
و ترانزیت، منافع جمعی را در محور 

اقتصاد گره بزند.

یک شنبه
شماره 3502
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شاه حسین مرتضوی

و  بیم   فضای  در  دوحه  در  صلح  گفت وگوهای 
و  استقبال  با  نشست  این  آغاز  شد.  شروع  امید 
خوشبینی های زیادی همراه بود. برای اولین بار هیأت 
تصمیم  و  نشستند  روبه روی هم  طالبان  و  حکومت 
کشور صحبت  موضوع  اساسی ترین  روی  تا  گرفتند 

کنند.
در  بین المللی  هم کاران  و  افغانستان  حکومت  پیام 
روز نخست نشست واضح بود. حمایت از جمهوریت 
و ارزش های آن در همه صحبت ها به صورت روشن 

بیان شد.
نیز یک  افغانستان  هیأت حکومت  برای  پیام ها  این 
می رفت.  شمار  به  گفت وگوها  آغاز  در  مهم  قوت 
جامعه  نزد  طالبان  که  روشن شد  به خوبی  حداقل 
اما  نیستند.  برخوردار  سیاسی  مشروعیت  از  جهانی 
آدرس رسمی سیاسی  به حیث  افغانستان  حکومت 
شریک و هم کار کشورهای جهان در این نشست تبارز 

یافت.

بن بست در طرزالعمل
طالبان برای نخستین بار در بخش گفت وگوهای صلح 
با یک ترکیب مهم وارد شده اند. رییس هیأت طالبان 
مسوولیت  که  کسی  است؛  گروه  این  قاضی القضات 
تمام رویدادها را به عهده گرفته است. هم چنان در 
ترکیب هیأت طالبان حداقل 1۳ تن از اعضای شورای 

کویته حضور دارند.
این ترکیب نشان می دهد که طالبان برای یک بحث 
مهم، جدی و سرنوشت ساز همراه با تصامیم سخت و 

دشوار آماده شده اند.
گرفته،  صورت  تالش های  با  که  می رفت  انتظار 
بحث ها از مسایل نرم و آسان شروع شود. اما چنین 
نشد. در حالی که طرزالعمل برای گفت وگوها یک 
موضوع ساده به شمار می رفت؛ اما طالبان با طرح 
برخی موضوعات فضا را دشوار و به مرحله بن بست 
روزه،  هفتاد  و  روزه   45 بن بست های  دادند.  قرار 
شکیبایی  و  صبر  آزمایش کردن  هدف  به  همه گی 
افغانستان  هیأت  اما  بود.  افغانستان  هیأت  سیاسی 
و هم چنان حکومت با حوصله مندی، متانت، تمرکز 
الزم و دقت وضعیت را مدیریت کردند. شاید طالبان 
حوصله  و  شکیبایی  چنین  که  می کردند  تصور 
همین  به  ندارد.  وجود  هیأت حکومت  در  سیاسی 
دلیل بود که آنان حداقل چهل روز یا بیش تر روی 
کلمه یا کلمات تمرکز کردند و یا اصاًل پیام روشنی 

ارایه نمی کردند.

وحدت مذهبی با پیام وحدت ملی
طالبان در بحث طرزالعمل، موضوع فقهی و مسایل 
آغاز  در  طرح  این  هرچند  کردند.  طرح  را  مذهبی 
بدل  نگرانی جدی  یک  حیث  به  خبرها  سرخط  به 
شد، اما با موقف روشن حکومت و هیأت افغانستان 
این موضوع به نقطه قوت در کشور بدل گردید. به 
با زیرکی تمام  شمول حکومت، همه اقشار سیاسی 
قوی  پیام های  اختالف برانگیز  و  فتنه  طرح  این  به 
دادند. طالبان تصور داشتند که با طرح موضوع فقهی 
و مذهبی اختالف ها را در صفوف حکومت و هیأت 
می توانند دامن بزنند. اما در دوحه تمام اعضای هیأت 
جمهوریت  مهم  ارزش  و  اساسی  قانون  از  یک صدا 
به  طالبان  این طرح  نیز  افغانستان  در  کردند.  دفاع 
یک صدایی میان اقشار مختلف بدل شد. همه اقشار 
علیه این طرح طالبان موقف گرفتند و در حمایت از 

حقوق اساسی شهروندان بیانیه دادند.
را  شیعه  مذهب  موضوع  دوحه،  در  هیأت  اعضای 
به حیث یک موضوع ملی جدی گرفتند و به جای 
اعضای شیعه مذهب، سایر اعضا با قدرت و قاطعیت 
تمام در برابر هیأت طالبان استدالل کردند. مشکل 
افغانستان  واقعیت های  با  بیگانه گی  طالبان  اصلی 
و  مذهبی  وحدت  در  افغانستان  امروز  است.  نوین 
هم پذیری مذهبی در سطح جهان اسالم نمونه است. 
روحیه  افغانستان  پیمانه  به  اسالمی  هیچ کشور  در 
محصول  همه  این  ندارد.  وجود  مذهبی  هم پذیری 
نظام سیاسی، قانون اساسی، نگاه حکومت به حقوق 
اگر  طالبان  است.  مردم کشور  بصیرت  و  شهروندی 
از واقعیت های عینی کشور آگاهی دقیق می داشتند، 
قطعاً مسایل فقهی و مذهبی را در بحث طرزالعمل 

مطرح نمی کردند.

چتر  زیر  که  کسانی  همه  ملی  مسوولیت  بنابراین 
نظام اند، حمایت از این ارزش های جمهوریت و قانون 

اساسی است.

آواز رسای زنان در پروسه صلح
زنان نقش برازنده در پروسه صلح دارند. نقش چهار 
بود.  برجسته  نیز  هیأت  ترکیب  در  خانم ها  از  تن 
کابل  در  زنان  متعدد  نشست های  کشور  داخل  در 
زنان در  بزرگ  برگزار شد. نشست  تمامی والیات  و 
خیمه لویه جرگه با پیام های روشنی همراه بود. رفتار 
آزادی  و  اقلیت های مذهبی  زنان،  به  نسبت  طالبان 
بیان سبب شده است تا یک بستر مشترک در کشور 

برای دفاع از حقوق اساسی شکل گیرد.
تعلقات  نظرداشت  در  بدون  کشور  زنان  همه  امروز 
مذهبی، قومی، سیاسی و زبانی در یک مسیر مشترک 
برای حراست از جایگاه و حقوق اساسی خود مبارزه 
می کنند. در تاریخ کشور به این پیمانه هم صدایی و 
نگرفته  زنان شکل  آدرس  از  برجسته  و  فعال  نقش 

است.
نیز به شمول علمای کرام در  اقشار  سایر گروه ها و 
حمایت از حقوق زنان موقف روشن دارند. هم چنان 
در  نیز  مدنی  آزادی های  و  بشر  حقوق  بحث  در 

افغانستان نوین هم نظری قوی شکل گرفته است.

طالبان تغییر نکرده اند
به رغم شروع گفت وگوهای صلح، تغییری در رفتار 
جنگ  میدان  در  آنان  است.  نشده  دیده  طالبان 
برخی  و  کابل  در  کرده اند.  تشدید  را  خشونت ها 
از ختم  والیت ها دست به جنایت های بزرگی زدند. 
هدف  را  سال  خرد  کودکان  تا  گرفته  کریم  قرآن 
قرار دادند. طالبان پس از امضای موافقت نامه دوحه 
فاتح میدان  را  آنان خود  دچار غرور کاذب شده اند. 
فکر می کنند. طالبان به این تصور اند که پس از فتح 
اقامه نظامی است که  میدان جنگ، گام بعدی شان 
باشد. نظام مطلوب طالبان،  این گروه  برای  مطلوب 
همان بدیل امارت، اما با محتوای امارت خواهد بود. 
از  برخی  که  است  گرفته  شکل  زمانی  روحیه  این 
گروه  این  برابر  در  فعاًل  را  نظامی  روی کرد  کشورها 

متوقف کرده اند.
این غرور سبب شده است تا طالبان در میز گفت وگو 
نیز با نگاه لجوجانه در صدد تحمیل اراده خود باشند.  
این  اما در میدان جنگ به رغم تالش های طالبان، 
از دست داده   را  اراضی  گروه قدرت تصرف و حفظ 
با  روانی  جنگ  به  طالبان  اصلی  تمرکز  فعاًل  است. 
استفاده از شیوه های جدید جنگی مانند استفاده از 

ماین های مقناطیسی است.
اعضای هیأت طالبان هرچند فعاًل مشخصاً از احیای 
را  نظامی  نوع  اما  نمی گویند؛  اسالمی سخن  امارت 
که طالبان مطرح می کردند با امارت تفاوتی نخواهد 

داشت.
در وضعیت تغییرناپذیری طالبان، مسیر گفت وگوها با 
دشواری های فراوان همراه خواهد بود. حاال دیده شود 

که برای دور دوم گفت وگوها این گروه تا چه میزانی 
از خود انعطاف نشان می دهد.

از  پیروی  گروه،  این  تغییرناپذیری  در  اصلی  دلیل 
نیز  طالبان  پیروان  است.  سخت گیرانه  ایدیولوژی 
به آسانی تن به صلح نخواهند داد. به همین دلیل 
برای هیأت طالبان تصمیم گیری دشوار است. طالبان 
اکنون ترس دارند که با شروع گفت وگوها دچار تجزیه 
شوند. چون برخی گروه های طالبان، حیات خود را در 
جنگ می بینند و از منافع سرشار اقتصاد جرمی سود 
می برند. هم چنان مواد مخدر و قاچاق منابع طبیعی از 

دیگر منابع برای این گروه به شمار می رود.

سایه سنگین کشورهای منطقه در جنگ و صلح
صلح  و  جنگ  در  سال   42 طی  منطقه  کشورهای 
سال های  طی  بوده اند.  دخیل  نحوی  به  افغانستان 
اخیر، رییس جمهور غنی سیاست خارجی خود را در 
پنج حلقه مشخص تعریف کرد. در این سیاست، نقش 
شده  داده  منطقه  کشورهای  برای  مهم  و  برجسته 
است. هدف اساسی این است که روابط دولت محور 
شود. هم چنان نباید جنگ و صلح افغانستان به رقابت 
منطقه ای بدل شود. ثبات کشورهای منطقه و جهان 
در ثبات افغانستان باثبات است. به همین دلیل آقای 
در  افغانستان  جایگاه  احیای  با  تا  دارد  سعی  غنی 
تجارت و ترانزیت، منافع جمعی را در محور اقتصاد 

گره بزند.
انتظار فعلی از کشورهای منطقه همین خواهد بود که 
تا همه روی کرد شان در قضیه افغانستان مثبت باشد.

آدرس واحد تصمیم گیری
نهادهای متعدد تصمیم گیری و پالیسی سازی هرچند 
نشان از ظرفیت های موجود در کشور است؛ اما به هر 
پیمانه در رابطه به صلح آدرس ها منسجم باشد، به 

همان میزان تصمیم گیری و موثریت بهتر می شود.
آدرس و مرجع واحد تصمیم گیری و عقبه منسجم 
و هماهنگ برای هیأت مذاکره کننده نیز مهم است. 
درایت  دور  این  حداقل  افغانستان  حکومت  هیأت 
نماینده گی  خوبی  به  و  داد  نشان  را  خود  سیاسی 
جامع از کشور را تمثیل کرد. از همین جهت هیأت 
نباید از مراجع و آدرس های مختلف تحت فشار و یا 

مشورهای متضاد و مختلف باشد.

رییس جمهور مانع صلح نیست
برخی جریان های سیاسی گفته اند که آقای غنی مانع 
صلح است. آقای غنی با تالش های که انجام داد صلح 
را بدل به گفتمان ملی کرد. برای اولین بار در نشست 
توسط  صلح  راه  نقشه  ژنو  نشست  در  بعد  و  کابل 
رییس جمهور غنی ارایه شد. نشست های متعدد در 
شد  سبب  صلح  مشورتی  جرگه های  خصوصاً  کابل 
تا همه اقشار در متن پروسه قرار بگیرند ودر نقش 

تصمیم گیران اصلی صلح باشند.
برخی ها با این فکر اند که نشست دوحه احتماالً به کنار 
رفتن آقای غنی منجر خواهد شد. آنان گاهی با همین 
تصور خواب حکومت موقت را می بینند. این نوع فکر 
بی نهایت سطحی است. ما باید به عمق نشست دوحه، 
پی ببریم،  گروه  این  واقعی  نیت  و  طالبان  طرح های 
آنان تغییر نکرده اند. آنان روحیه تمامیت خواهی دارند. 
طالبان نمی خواهند جزو نظام شوند. آنان می خواهند 
مالک نظام شوند. بنابراین خطر طالبان برای یک فرد 
افغانستان، نظام، قانون اساسی و  برای  بلکه  نیست؛ 

حقوق اساسی همه شهروندان است.
موقف آقای غنی در حمایت از جمهوریت و حقوق 
چهره های  همه  است.  شفاف  و  شجاعانه  اساسی 
سیاسی در این مرحله دشوار باید چنین شجاعت را 
به خرج دهند. در غیر آن همه بازنده میدان خواهند 
بود و آخرین فرصت و شانس را برای همیشه از دست 

خواهیم داد.
ما نباید اسیر توطیه طالبان شویم تا به نام مذهب، قوم، 
جنسیت، سمت و... هرکدام را جدا جدا قربانی کنند. 
قانون اساسی و  از نظام،  با هم  با وحدت ملی همه 
ارزش های جمهوریت حراست کنیم. اکنون که هیأت 
به کابل آمده است، بهتر خواهد بود تا چشم دید ها و 
تصویر واقعی طالبان را با اقشار مختلف شریک کند. 
مردم باید بدانند که طالبان به آسانی تغییر نمی کنند. 
خطر و فرصت های صلح را همه باید مشترکاً درک و 

مشترکاً برای حراست از جمهوریت کار کنیم.

گفت وگوهای صلح؛

فرصت و خطر



مقام ها در وزارت تجارت و صنایع کشور باور دارند، افرادی که خالف قانون اجناس بی کیفیت را بدون پرداخت محصول گمرکی 
و قاچاقی وارد می کنند، از »هراس افگنان و انتحاری ها« بدتر هستند و حکومت تالش دارد مانع آنان شود. سرمایه گذاران 
و صنعت گران، از فساد در گمرک ها، اخاذی در مسیر بزرگ راه ها و نبود بازارهای فروش برای محصوالت تولیدی در کشور 

شکایت دارند و از حکومت می خواهند که افزون بر تأمین امنیت، سهولت های بیش تری برای آنان ایجاد کند.

هیچ کس   ،2020 سال  پایان  به  نزدیک  شدن  با 
نمی تواند مخالفت کند که بیماری همه گیر ویروس 
و  جهانی  جامعه  برابر  در  عمده  چالش های  کرونا، 
زیرا میزان فقر  بزرگ تر ساخته است؛  را  افغانستان 
اقتصادی  فشارهای  با  توأم  بشردوستانه  نیازهای  و 
مشترک  مبارزه  بنابراین  است.  یافته  افزایش 
جهانی در مقابل ویروس کرونا، تغییر اقلیم و سایر 
برخوردار  به  سزایی  اهمیت  از  جهانی  چالش های 
است. تولید واکسین ها نشان داده است که می توانیم 
از طریق همکاری سریع جهانی و سرمایه گذاری در 
بریتانیا  آییم.  فایق  چالش ها  بر  توسعه،  و  تحقیق 
بزرگ ترین تمویل کننده دو جانبه اتحاد جهانی برای 
که  ایتالفی  است؛  کرونا  ویروس  واکسین  ساخت 
برای اطمینان از دسترسی یکسان جهان به واکسین 
تشکیل شده است و ما از طریق این برنامه افغانستان 

را حمایت می کنیم تا به واکسین دست یابد. 
کنفرانس انکشافی 2020 جینوا در مورد افغانستان، 
چالش های  به  تا  ساخت  قادر  را  جهانی  جامعه 
انکشافی در افغانستان پاسخ هماهنگ ارایه کند. در 
بین المللی  همکاران  سایر  و  بریتانیا  کنفرانس،  این 

با حضور 100  نمایشگاه صنعتی هرات  و  کنفرانس 
شرکت تولیدی و صنعتی، روز جمعه، بیست وهشتم 
قوس، گشایش یافت. در این نمایشگاه 75 غرفه برای 
تولیدات محصوالت شهرک/ برای  غرفه  و 25  زنان 

پارک صنعتی هرات اختصاص یافته است. مقام های 
در  که  دارند  تأکید  افغانستان  معادن  و  اتاق صنایع 
رسیده  به خودکفایی  در کشور  گذشته 25 سکتور 
بودند، اما اکنون صنعت گران در 55 سکتور تولیدی 
صادرات  برای  تالش ها  و  رسیده اند  خودکفایی  به 

کاالهای داخلی به خارج از کشور، آغاز شده است.
مقام ها در وزارت تجارت و صنایع کشور باور دارند، 
بدون  را  بی کیفیت  اجناس  قانون  افرادی که خالف 
می کنند،  وارد  قاچاقی  و  گمرکی  محصول  پرداخت 
و  هستند  بدتر  انتحاری ها«  و  »هراس افگنان  از 
سرمایه گذاران  شود.  آنان  مانع  دارد  تالش  حکومت 
و صنعت گران، از فساد در گمرک ها، اخاذی در مسیر 
محصوالت  برای  فروش  بازارهای  نبود  و  بزرگ راه ها 
حکومت  از  و  دارند  شکایت  کشور  در  تولیدی 
امنیت، سهولت های  بر تأمین  افزون  می خواهند که 

بیش تری برای آنان ایجاد کند.

گشایش کنفرانس و نمایشگاه صنعتی هرات
کنفرانس و نمایشگاه صنعتی هرات قرار بود چند ماه 
پیش برگزار شود، اما به دلیل شرایط ویژه همه گیری 
کرونا، با چند ماه تأخیر روز جمعه در هرات گشایش 
یافت. بر اساس معلومات اتاق صنایع و معادن هرات، 
و 75  دارند  غرفه دار حضور  نمایشگاه 100  این  در 

غرفه برای زنان اختصاص یافته است.
اتاق صنایع و معادن هرات،  حمیداهلل خادم، رییس 
این  که  کرد  تأکید  نمایشگاه  گشایش  مراسم  در 
نهاد تالش دارد برای بازاریابی و زمینه سازی فروِش 
روی  را  مشخص  اقدامات  زنان،  تولیدی  محصوالت 
دست گیرد. به گفته او، افزون بر این، در 25 غرفه 
تولیدی کارخانه های شهرک/پارک  دیگر محصوالت 
صنعتی هرات به نمایش و فروش گذاشته شده است. 
آقای خادم افزود که اگر حکومت شرایط الزم را فراهم 
سازد، کارخانه های صنعتی هرات می توانند 100هزار 
کارگر جدید جذب کنند. قرار است تا چند ماه آینده 
عضو  کشورهای  حضور  با  مشترک  نمایشگاه  یک 
آماده گی ها  و  برگزار شود  هرات  در  ایکو«  »سازمان 
نمایشگاه  این  برپایی  برای  الزم  هماهنگی های  و 

بین المللی روی دست گرفته شده است.

خودکفایی تولیدات داخلی در 55 سکتور 
با وجود مشکالت گوناگون که دامن گیر صنعت گران 
در کشور است، کارخانه داران در والیت های مختلف 
موفق شده اند تا در 55 سکتور تولیدی افغانستان را 
به خودکفایی برسانند. مقام های اتاق صنایع و معادن 
افغانستان می گویند که تا چند سال پیش افغانستان 
در 1۶ سکتور تولیدی خودکفا بود، اما اکنون در 55 

سکتور خودکفا شده است.
معادن  و  صنایع  اتاق  رییس  کمین زاده،  شیرباز 
افغانستان، می گوید خروج نیروهای خارجی و کاهش 
کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان، بر سکتور 
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تا  شده  سبب  مسأله  این  و  می شود  وارد  کشور  به 
را  محصوالت شان  نتوانند  داخلی  تولیدکننده گان 

بفروشند.
عبدالرشید عظیمی، یکی دیگر از غرفه داران نمایشگاه 
صنعتی هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح از حکومت 
می خواهد که با جلوگیری از ورود محصوالت مشابه 

داخلی، از تولیدکننده گان داخلی پشتی بانی کند.
و  تجارت  اتاق  عامل  رییس  هاشمی،  سیدزمان 
همه گیری  که  دارد  باور  افغانستان،  سرمایه گذاری 
کشورهای  مرزهای  شدن  بسته  و  کرونا  ویروس 
خارجی، تأثیر منفی بر سکتورهای تولیدی و تجارتی 
بازرگانان  که  می افزاید  او  است.  داشته  کشور  در 
برای  صنایع،  و  تجارت  وزارت  سرپرست  زمان  در 
خود  با  »باید  وی  گوش  به  مشکالت شان  رساندن 
ترجمان می بُردند!« وی تأکید کرد، اتاق های تجارت 
و سرمایه گذاری و صنایع و معادن، باید در همکاری 
با یک دیگر زمینه  برای صادرات محصوالت داخلی به 

کشورهای خارجی را فراهم سازند.

تالش برای مهار اخاذی ها و فساد در گمرک ها  
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  در  مقام ها  دید  از 
مسیر  در  اخاذی  و  گمرک ها  در  فساد  افغانستان، 
بزرگ راه های کشور، بزرگ ترین مشکالت بازرگانان و 
فعاالن اقتصادی است. خان جان الکوزی، معاون این 
اتاق، از حکومت می خواهد که جلو فساد در گمرکات 

و اخاذی در بزرگ راه ها را بگیرد.
انتقال  برای  بازرگانان  که  می افزاید  الکوزی  آقای 
اموال شان مجبور اند رشوت پرداخت کنند و برخی 
او  می کنند.  اخاذی  آنان  از  امنیتی  پاسگاه های 
می گوید: »اسناد گمرکی حکومت از هرات به فراه و 
هلمند چلش ندارد، اما برگه های گمرکی طالبان در 

تمام مناطق زیر کنترل شان اعتبار دارد.«
نثاراحمد فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت کشور، 
سفر  هرات  به  صنعتی  نمایشگاه  گشایش  برای  که 
کرده بود، وجود برخی مشکالت و فساد در گمرکات 
را می پذیرد. از دید او، افرادی که خالف قانون کاالهای 
بی کیفیت را بدون پرداخت محصول گمرکی و قاچاقی 
به کشور وارد می کنند، از »هراس افگنان و انتحاری ها« 

بدتر هستند و حکومت تالش دارد مانع آنان شود.
مشابه  اجناس  که  کسانی  می افزاید،  غوریانی  آقای 
مرتکب  می کنند،  وارد  قاچاقی  را  داخلی  تولیدات 
مالیه  وزیر  او،  گفته  به  می شوند.  ملی«  »خیانت 
وعده سپرده تا برای جلوگیری از فساد در گمرک ها، 
همین  روند  این  و  کند  اعمال  را  جدی  اصالحات 

اکنون آغاز شده است.
ارزش  با  تولیدی  کارخانه  پنج  تازه گی  به  هرچند 
بیش تر از 20 میلیون دالر امریکایی در شهرک/پارک 
صنعتی هرات به بهره برداری رسید، اما صنعت گران از 
فساد در گمرک ها، ناامنی و نبود حمایت حکومت از 

تولیدکننده گان داخلی، شکایت دارند.

با این حال صنعت گران  تأثیر منفی گذاشت،  تولید 
در  او  دادند.  ادامه  را  داخلی  محصوالت  تولید  روند 
مراسم گشایش نمایشگاه صنعتی هرات تصریح کرد 
که در جریان چند سال اخیر حکومت نتوانست نیروی 
کاری جوان و سرمایه های خارجی را در کشور جهت 
دهد و هزاران تن از جوانان کشور در نبود فرصت های 

کاری، به کشورهای خارجی مهاجر شدند.
سال  شش  طی  که  دارد  پافشاری  کمین زاده  آقای 
اقدام   ۳۶ دست کم  اقتصادی  عالی  شورای  گذشته، 
مشخص برای رشد و حمایت از صنعت گران در کشور 
نشست های  در  رییس  جمهور  شخص  و  داد  انجام 
به  اقتصادی،  عالی  شورای  جلسات  و  جداگانه 
خواست ها و پیشنهادهای صنعت گران و کارخانه داران 

رسیده گی کرد.

جلو ورود کاالهای مشابه داخلی را بگیرید
در  که  صنعت گران  و  اقتصادی  فعاالن  از  شماری 
نمایشگاه صنعتی هرات اشتراک کرده اند، جلوگیری 
از ورود محصوالت وارداتی مشابه تولیدات داخلی را 
از حکومت عنوان می کنند.  مهم ترین خواست خود 
از زنان صنعت گر در هرات، که در  نفس گل جامی، 
بازار  نبود  از  مشغول اند،  نفر  او 15  تولیدی  شرکت 
محصوالت  که  دارد  تأکید  او  است.  نگران  فروش 
اما  با کیفیت خوب تولید می کند،  صنایع غذایی را 
محصوالت مشابه خارجی با »کیفیت و قیمت پایین« 

انکشافی مان  روابط  از سال 2021،  کردیم که پس 
چارچوب  در  شده  تنظیم   اساسی  اصول  بر  مبتنی 
مشارکت افغانستان و مشروط بر یک بررسی دقیق 
برای  تالش  شامل  اصول  این  بود.  خواهد  ساالنه 
کاهش سطح باالی فقر، کاهش قابل توجه فساد و 
حمایت از حقوق بشر جهانی زنان و اقلیت ها است. 

است  متعهد  بریتانیا  تمویل کننده گان،  سایر  مانند 

که به افغانستان کمک کند تا با استفاده از فرصت 
راه حل  از طریق یک  این کشور  تاریخی، جنگ در 
سیاسی همه شمول و منصفانه خاتمه یابد. همکاران 
افغان ما به وضاحت گفته اند که آن ها به روند صلح 
متعهد هستند و ما از گام های مهمی که در جریان 
راستا  این  در  دوحه  در  افغانستان  صلح  مذاکرات 

برداشته شده است، استقبال می کنیم. 
هم زمان با برگزاری کنفرانس جینوا، ما شاهد حمالت 
غم انگیز در والیت بامیان بودیم و این حادثه یادآور 
آن بود که گفت وگوهای صلح در دوحه، طوری که 
امیدوار بودیم، باعث کاهش قابل توجه و فوری  ما 
خشونت نشده است. صلح یگانه راه حل برای پایان  
دادن به خون ریزی است. بریتانیا، همراه با همکارانش 
به خاطر مردم افغانستان که برای یک مدت طوالنی 

رنج کشیده اند، خواستار آتش بس فوری است. 
موفقیت ها  می دهند،  گوش  هم دیگر  به  دوستان 
درباره  و  می گیرند  جشن  یک جا  را  دست آوردها  و 
صحبت  شود،  انجام  متفاوت  باید  که  کارهایی 
مردم  و  جمهوریت  دوستان  عنوان  به  می کنند. 
باید  ما  اعتقاد  به  ما در مورد آن چه که  افغانستان، 
انجام  برای  می توانیم  چگونه  این که  و  یابد  بهبود 
و  به صحبت ها  کار کنیم،  با هم دیگر  تغییرات  این 
بحث های خود صادقانه ادامه می دهیم و این گونه ما 
یک افغانستان همه شمول، مرفه و صلح آمیز را ایجاد 

خواهیم کرد.

تعهد  کشور  این  مردم  از  حمایت  به  افغانستان 
سپردند و هم چنان تعهد کردند که برای ایجاد آینده 
امن تر، مرفه و صلح آمیز برای همه مردم افغانستان، با 

هم دیگر کار خواهند کرد. 
دیرینه  دوست  و  همکار  یک  عنوان  به  بریتانیا 
افغانستان، از سال 2002 تاکنون بیش از ۳ میلیارد 
پوند به این کشور کمک کرده است. در 24 نوامبر 
کمک  پوند  میلیون   155 بریتانیا  جاری،  سال 
دسترسی  هدف  به   2021 سال  برای  را  توسعه ای 
و  آشامیدنی  آب  صحی،  خدمات  به  مردم  بیش تر 
بهداشتی و فرصت های تعلیمی برای کودکان افغان، 
به  ویژه دختران، به افغانستان تعهد کرد. ما در امر 
توسط  تشویق رشد رهبری شده  و  فساد  با  مبارزه 
با  خود  نزدیک  همکاری های  به  خصوصی،  سکتور 

جامعه افغانستان ادامه خواهیم داد. 
کنفرانس انکشافی 2020 جینوا در مورد افغانستان، 
تأمین  جهت  جهانی  جامعه  قوی  و  محکم  تعهد 
آینده مرفه افغانستان را نشان داد؛ اما این کنفرانس 
هم چنان یک پیام واضح را فرستاد که مشارکت ما 
بدون قید و شرط نیست. ما با دولت افغانستان توافق 

بریتانیا خواستار برقراری آتش بس 
فوری در افغانستان است

نمایشگاه صنعتی هرات؛ 

تاجران از اخاذی و فساد 
در گمرک ها شاکی اند

محمدحسین نیک خواه

الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در افغانستان



در این شماره ویژه با »نقد و آرمان« هم کاری کند. من 
پدیده  درباره  را  خود  تأمالت  ایشان  که  داشتم  اصرار 
به  آرد. پسان تر،  قلم  به  و غربت  پناه گزینی  و  آواره گی 
تا  نخواست  و  داد  عقیده  تغییر  رهنورد  مناسبت هایی، 
شریک  خواننده  با  زمینه  این  در  را  خود  دیدگاه های 
سازد. من که می پنداشتم حضور رهنورد در شماره ویژه 
غربت و آواره گی بر وزنه نشریه خواهد افزود، از پاسخ شان 
ناامید نشدم و با حفظ حرمت نویسنده، گزینه دیگری 
را پیشنهاد کردم که به جای مقالت، ایشان به ترجمه 
نوشته ای در زمینه آواره گی و تبعید - از یک فرهنگ 
هم روزگار )از انگلیسی به فارسی دری( بپردازد. مقالتی 
 The Palestinian Exile as« ،که من در نظر داشتم
ابراهیم جبرا بود.  از جبرا  a Writer«،  نوشتار بلندی 
متن انگلیسی را با معرفی مختصری از نویسنده آن به 
از  پاسخ دل گرم کننده ای  و  فرانسه فرستادم  به  سرعت 
رهنورد گرفتم. درست آن چنان که من حدس می زدم، 

وی از خواندن متن انگلیسی لذت برده بود و پیشنهادم 
را برای ترجمه آن پذیرفته بود. او با نکته سنجی تمام 
که  می رسد  نظر  »به  بود:  نوشته  من  به  خود  نامه  در 
نویسنده در انتخاب عنوان این نبشته به رمان معروف 
 Portrait of the Artist as a Young( جیمز جویس
Man( نظر داشته بوده باشد.« که مسلماً نیز چنین بود.  
از  را  نویسنده«  در سیمای  فلسطینی  »آواره  متن  من 
نویسنده  می پنداشتم  که  برگزیدم  ترجمه  برای  رو  آن 
نویسنده  تأمالت  در  می تواند  افغانستان  از  غربت نشین 
و  بنگرد  آشکارتر  را  غربت  تجربه  فلسطینی  تبعیدی 
از سوی دیگر، درست  بیابد.  با آن رابطه معنوی ژرفی 
آن چنان که رهنورد در عرصه ادبیات نوین در افغانستان 
جایگاه بلندی دارد، نویسنده متن »آواره فلسطینی در 
ادبیات  نام آورترین چهره های  از  نیز  نویسنده«  سیمای 

رهنورد زریاب با ادبیات کهن 
»فارسی دری« سخت مأنوس 

و با متون کهن صمیمانه دل 
بسته بود؛ ولی این دلبسته گی 

مانع نمی شد که او تالش 
نورزد تا سمت وسوی تازه ای 

به ادبیات داستانی افغانستان 
بدهد. از اولین داستان های 
کوتاه زریاب که در نشریات 

کابل چاپ شده بود تا واپسین 
کارهایش در گستره رمان، 
می توان شم قوی نویسنده 

را برای پیمودن راه های کم تر 
کوبیده شده و نوین در خلق 
آثار داستانی، پی گیری کرد.

آثار رهنورد زریاب به چشم می خورد، در حالی  که به 
گفته  رییس اطالعات و فرهنگ بامیان، این مزیت در 
نوشته های هیچ یک از دیگر نویسنده گان معاصر کشور 

با این ابعاد گسترده دیده نمی شود.
رهنور زریاب بیش تر از صد داستان و چندین رمان را 
در قالب نزدیک به بیست اثر از خود برای دنیای پارسی 

دری به میراث گذاشته است.
رییس اطالعات و فرهنگ بامیان که به گفته  خودش با 
مرحوم رهنورد زریاب از نزدیک شناخت داشته، معتقد 
است که او تنها یک داستان نویس نه، بلکه روشن فکر 
و ادیب روشن گر هم بوده است. به نظر وی، زریاب در 
راستای گسترش روشن گری هایی که در ابعاد زنده گی 

مردم تأثیرگذار بود، نیز تالش های فراوان انجام داد.
توسعه،  که  بوده  معتقد  زریاب  موحد،  آقای  نظر  از 
مدنیت و سایر پدیده ها را می توان از بیرون وارد کرد، 
اما فرهنگ پدیده  وارداتی نیست و هرگز از خارج وارد 
نمی شود. از نگاه زریاب، فرهنگ یک پدیده  اکتسابی، 
خریداری و وارداتی نیست، بلکه فرهنگ آن ارزش های 
مادی و معنوی  است که یک جامعه در بستر زنده گی 

تأثیرگذاری همانند او در عصر خودش نزیسته است. به 
گفته  رییس اطالعات و فرهنگ بامیان، زریاب، شناخت 
دقیقی از پس  منظر ادبیات فارسی- دری داشت و منابع 
و  بود  کرده  مطالعه  کامل  صورت  به  را  فارسی  زبان 
می دانست. طبق گفته  وی، دانایی زریاب در این عرصه 

بیش تر از هر نویسنده  دیگِر هم دوره  اش بوده است.
آقای موحد افزود که رهنورد زریاب تالش می کرد در 
آثارش از واژه های جدید و شگردهای نوین نویسنده گی 
کار  به  زریاب  که  را  واژه هایی  او،  گفته  به  بگیرد.  کار 
و  داشتند  آشنایی  آن  ها  با  کم تر  دیگران  می گرفت، 
سبک نوشتاری او نیز متفاوت  تر از نویسنده گان دیگر 
بود. به نقل از موحد، می توان ادعا کرد که رهنور زریاب، 
یکی از ادب شناسان بی نظیر در تاریخ معاصر کشور بوده 
است. از نگاه او، موضوعاتی که بر موثریت نویسنده گی 
مرحوم زریاب شاهد و گواه خوبی بوده می تواند، آشنایی 
زریاب با فلسلفه  جهان است. موحد معتقد است که اکثر 
نویسنده گان معاصر این برتری را در آثار خود ندارند، 
چنان چه نقدی بر فلسفه، نظام های سیاسی، ریالیسم، 
دیدگاه هایی از ماتریالیسم و همین طور سایر مکاتب در 

و پیش کسوت بود. بسیاری از نویسنده گان هم وطن که 
به  خامه   - غربت  در  یا  و  کشور  داخل  در  یا   - امروز 
مدرنیستی  داستانی  ادبیات  زمینه  در  و  گرفته اند  کف 
تجربه های شگفتی آور و درخشانی به دست داده  و در 
برخی موارد از اسالف خود نیز جلوتر تاخته اند؛ مستقیم 
یا غیرمستقیم راهیان راهی اند که زریاب دهه ها قبل، 

یک تنه و با شکیبایی تمام گشوده بود. 
توانایی  ادبی رهنورد زریاب،  از جنبه های کارکرد  یکی 
چشم گیر وی در ترجمه )از زبان انگیسی به فارسی دری( 
به جایگاه  تا  آنم  بر  پی می آید، من  در  آن چه  در  بود. 
بلند رهنورد زریاب در ترجمه، اشارتی ورزم و مشخصاً 
به ترجمه بسیار دقیق و درخشان از یک متن سنگین و 
پرمایه اشارت کنم که رهنورد زریاب، به خواهش صاحب 

این قلم، حدود دو دهه قبل انجام داده بود. 
در تابستان 1۹۹7، آن گاه که رهنورد زریاب با خانواده 
در مهاجرت در شهر مون پلیه فرانسه می زیست و من 
تازه نخستین وظیفه رسمی تدریسی خود را در دانشگاه 
دوست  وساطت  به  بودم،  کرده  آغاز  امریکا  ویرجینیا 
مشترک، نشانی پستی ایشان را به دست آوردم و بی درنگ 
نسخه ای از نشریه »نقد و آرمان« را برای شان فرستادم. 
)من در بین سال های 1۹۹5 تا 2004، مسوولیت نشر و 
ویراستاری »نقد و آرمان«؛ نشریه ای که در سال دوبار در 
گستره ادبیات و علوم انسانی به نشر می رسید را عهده دار 
بودم.( در شماره دوم مجله، من جسارت ورزیدم و یکی 
به  را  »مقاله«  عنوان  با  رهنورد،  کوتاه  داستان های  از 
انگلیسی ترجمه کردم و به نشر سپردم. البته وسواسی 
نویسنده  که  داشت  وجود  من  در  اضطراب  با  آمیخته 
بزرگی چون رهنورد که می دانستم در کار نشر فرهنگ 
و ادبیات سخت گیرانه قضاوت می کند، »نقد و آرمان« را 
چگونه ارزش یابی خواهد کرد. آیا آن را خواهد پسندید؟ 
آیا احتماالً با آن هم کاری خواهد کرد؟  دیری نگذشت 
از  نامه ای سرشار  کردم؛  دریافت  رهنورد  از  نامه ای  که 
مهربانی و محبت و تشویق و البته حاوی تذکری چند 

برای بهکرد و بهبود مجله. 
از  تا  واداشت  مرا  زریاب  رهنورد  محبت آمیز  نامه های 
ایشان خواهش کنم که با »نقد و آرمان« هم کاری کند. 
من  گفت.  لبیک  مرا  خواهش  مهربانی،  سر  از  رهنورد 
اکنون به خود می بالم که بخش هایی از دو اثر ماندگار 
از قلم رهنورد »مارهای زیر درختان سنجد« و »سیب 
و  »نقد  دفترهای  در  بار  نخستین   - ارسطاطالیس«  و 
آرمان« منتشر شد. این دو داستان که اوج آفرینش گری 
واقعیت گرایی  از  بدیع  آمیزه ی  و  می رساند  را  نویسنده 
جادویی و روان نگری نوین است، برای خواننده گان »نقد 

و آرمان« سخت پسندیده و شایسته آمد.
پس از مراودات کتبی بسیار با رهنورد زریاب در فرانسه 
آن  بر  دیگر،  کشورهای  در  غربت نشین  دوستان  با  و 
از »نقد و آرمان« را به موضوع  شدم تا شماره ویژه ای 
غربت، تبعید و آواره گی اختصاص دهیم. وقتی تصمیم 
با رهنورد زریاب در  خود را درباره نشر این دفتر ویژه 
شماره ای  جای  که  نوشت  بی درنگ  او  گذاشتم،  میان 
تا  وعده سپرد  او  است.  بوده  تاکنون خالی  یک چنین 

والیت  فرهنگ  و  اطالعات  اداره 
آماده  که  کرده  اعالم  بامیان 
است آثار چاپ  ناشده  رهنورد 
زریاب، نویسنده  فقید کشور را 
گردآوری و چاپ کند. اسحاق 
موحد، رییس اطالعات و فرهنگ 
بامیان، می گوید آن چه در توان و 
ظرفیت این اداره باشد، تالش خواهد کرد آن دسته آثار 
مرحوم زریاب را که در زنده گی وی توفیق چاپ نیافته 
است، پس از گردآوری و ویرایش، چاپ کند. هرچند 
زریاب  مرحوم  چاپ  ناشده   آثار  دقیق  شمار  تاکنون 
مشخص نیست، اما نزدیکانش گفته اند که او روی رمان 

»زن بدخشانی« کار می کرد.
محمداعظم رهنورد زریاب، نویسنده  مشهور و سرشناس 
عمر  به  قوس،  بیست ویکم  گذشته،  جمعه   کشور، 
درگذشت.  کابل  در شهر  در شفاخانه ای  ساله گی   7۶
که  اند  باور  این  به  کشور  فرهنگیان  و  نویسنده گان 
حرفه ای ترین  و  برجسته ترین  از  یکی  زریاب،  رهنورد 
نویسنده   که  بود  کشور  معاصر  تاریخ  نویسنده گان 

در سال های نوجوانی در کابل - آن گاه که شیفته ادبیات 
بودم و هر دفتر شعر و داستان که به دستم می رسید، 
با عطش فراوان می خواندم، از میان نویسنده گان معاصر 
کارهای رهنورد زریاب را همواره متفاوت می یافتم. در 
داستانی  ادبیات  تحول  و  تطور  راستای  در  روزگار،  آن 
کشور، نویسنده گان دیگری نیز آثار قابل توجهی آفریده 
بودند؛ ولی رهنورد، از رهگذرهایی چند، یک استثنا بود. 
هم زبان روایی اش و هم شیوه نگارش و سبک نوشتارش 
می نمود.  برازنده تر  دیگران  از  گردن  و  سر  یک  را  او 
مهم تر این که، او با وصف دلبسته گی های سیاسی خود، 
توانسته بود از انگاره واقعیت گرایی انتزاعی و گاه سخت 
ایدیولوژی زده ای که بر کل ساحت داستان آن زمان سایه 

افکنده بود، دوری جوید. 
با  دنبال کردم،  به گونه جدی تر  را  ادبیات  پسان تر که 
مکتب ها و نحله های ادبی کم و بیش آشنا شدم. هم زمان، 
زمینه آشنایی با آثار بزرگانی که در مغرب زمین نام شان 
میسر  برایم  بود،  گره خورده  ادبی  مدرنیسم  با حرکت 
شد. با نگاه دوباره به آثار رهنورد زریاب، رفته رفته به 
این نتیجه رسیدم که رهنورد بی گمان فصل آغازین دفتر 
آفرینش داستان مدرنیست در افغانستان را نوشته است؛ 
کتابی که نویسنده گان جوان تری که پس از ظهور زریاب 
مطرح شده ، هرکدام پاره و بخش دیگری به آن افزوده اند 
و هم اکنون نیز با تجربه های جدید در این حوزه، بر قطر 

آن دفتر می افزایند. 
آن چه نمی توان از نظر دور داشت، این است که رهنورد 
زریاب با ادبیات مدرنیستی و آثار پر بهای آن آشنا بود. از 
جریان سیالن ذهن و روایت خودکار و جایگاه ناخودآگاه 
در  متفاوت  دیدگاه  رو  همین  از  بود،  باخبر  ادبیات  در 
انسان  باره فراز و فرود شخصیت آدمی، تب وتاب روان 
پیرامونش، مفاهیم هستی  با جهان  معاصر در مواجهه 
و مرگ، پوچی و بی آرمانی، تنش و دلهره هم زاد آدمی 
داشت. مفاهیمی از این دست که سنگ زیرین ادبیات 
بیش ترین  پایه  و  مایه  می شود،  محسوب  مدرنیستی 
که  نیست  بی جهت  می سازد.  نیز  را  وی  داستان های 
راهش از همان آغاز کار، از همگنان قلم به دستش جدا 
شد. رهنورد زریاب هدایت را به دقت خوانده بود. او آثار 
سارتر،  فاکنر،  جویس،  کافکا،  پروست،  داستایوسکی، 
یا  را  مدرنیست  داستان نویسان  دیگر  و  سالینجر  کامو، 
به زبان انگلیسی و یا به ترجمه های رایج فارسی آن ها 
نهاده  فراوان گام  بود. زریاب در ساحت فلسفه  خوانده 
بود و در روان شناسی و دیگر دانش های انسانی مطالعات 
با  همراه  چنین،  یک  آموخته هایی  داشت.  گسترده 
آشنایی با حرکت های گوناگون مدرنیسم ادبی، بر شیوه 
و شگرد نوشتن داستان های رهنورد زریاب اثر گذاشته 
بود. ساخت و پرداخت داستان هایش حاکی از تجربه های 
نویسنده در ایجاد و استفاده از شیوه ها و شگردهای بکر 

روایی بود. 
سخت  دری«  »فارسی  کهن  ادبیات  با  زریاب  رهنورد 
ولی  بود؛  بسته  دل  صمیمانه  کهن  متون  با  و  مأنوس 
تا  نورزد  تالش  او  که  نمی شد  مانع  دلبسته گی  این 
سمت وسوی تازه ای به ادبیات داستانی افغانستان بدهد. 
از اولین داستان های کوتاه زریاب که در نشریات کابل 
رمان،  گستره  در  کارهایش  واپسین  تا  بود  شده  چاپ 
می توان شم قوی نویسنده را برای پیمودن راه های کم تر 
کوبیده شده و نوین در خلق آثار داستانی، پی گیری کرد. 
به سخن دیگر، رهنورد زریاب نویسنده  راه گشا و پیشتاز 

بومی از خود تبارز می دهد. به باور موحد، این اندیشه  
زریاب در نوع خود در بخش های تیوریزه کردن ارزش ها 
نویسنده   یک  را  زریاب  او  همین طور،  است.  بی نظیر 
»بی باک« و »صریح اللهجه« می داند که در همه آثارش 
را کوبیده  نه کسی  و  نوشته  به کسی ستایش نامه  نه 
بسیار صریح و صادقانه  با لحن  را  است؛ فقط حقایق 

بیان کرده است.
رهنورد  بامیانی،  شاعر  و  نویسنده  فیاض،  محمدعلی 
افغانستان  در  داستانی  ادبیات  »تک ستاره«  را  زریاب 
سال های  تنهایی  به  زریاب  فیاض،  گفته   به  می داند. 
کرد  تالش  داستانی  ادبیات  بالنده گی  راه  در  سال 
که  است  باور  این  به  فیاض  آقای  درخشید.  و خوش 
رهنورد زریاب طی نیم قرن برای فرهنگ، تعقل و تفکر 
سرزمینش قلم زد و برخالف برخی نویسنده گان دیگر، 
تا آخر عمر در کشورش باقی ماند و برای رشد ادبیات 
کشورش کار کرد. فیاض می گوید که زریاب توانست 
در پنجاه سال آخر عمرش، قالب نوین ادبیات داستانی 

کشور را به بلندترین جایگاه برساند.
رهنورد  که  اند  معتقد  کشور  نویسنده گان  از  بسیاری 
خوب  را  دری  فارسی  زبان  فراراه  خطرات  زریاب 
سختی های  تحمل  با  دلیل  همین  به  و  می دانست 
فراوان، سرزمینش را ترک نکرد و دست به خلق آثار 
داستانی فراوانی زد. افزون بر آن، با کار کردن در یکی از 
رسانه های کشور، تالش کرد به سهم خود برای ادبیات 

رسانه ای نیز کاری انجام دهد.

نوین عرب شمرده می شود. جبرا ابراهیم جبرا در سال 
1۹20 در بیت الحم )فلسطین( متولد شد و در مدارس 
زادگاه خویش درس های مقدماتی را فرا گرفت. پسان تر، 
سال هایی چند در انگلستان به سر برد و در دانشگاه های 
اگزتر و کمبریج ادبیات انگلیسی خواند. سرانجام وقتی 
هاروارد  دانشگاه  در  را  انگلیسی  ادبیات  ماستری  دوره 
بسته  را  زادگاه  خود  به  برگشت  راه  تمام کرد،  امریکا 
قرار  اسراییل  اشغال  در  اکنون  فلسطین  زیرا  دید؛ 
به  مجبور  فلسطینیان  از  بی شماری  جمعیت  و  داشت 
بی نام  مهاجران  هم چون  و  بودند  شده  وطن شان  ترک 
و نشان در سرزمین های دیگر در تبعید ناخواسته به سر 
می بردند. جبرا، ناگزیر بغداد را برای زیستن در تبعید 
برگزید و تا پایان عمر پر بارش در دانشگاه بغداد ادبیات 
آثار ماندگار به عربی  انگلیسی تدریس کرد و هم زمان 
و انگلیسی نوشت. جبرا در کنار تنی چند از سرآمدان 
ادبیات مدرن عرب، حرکت های مهم و پر ثمری را در 
گستره ادبیات مدرنیستی سروسامان بخشید و خود به 
ترجمه اشعار الیوت )T.S. Eliot(  به عربی دست یازید 

و هم چنان به نقاشی روی آورد. 
سرگذشت پر فراز و فرود نویسنده مدرنیست تبعیدی 
کتاب  فصل  نخستین  که  نویسنده ای  برای  فلسطینی، 
و  بود  نوشته  را  افغانستان  مدرنیستی  داستان  ناتمام 
اکنون تجربه تلخ آواره گی را در غربت غریب در غرب 
شاید  داشت.  شگرفی  هم سانی های  می کرد،  سپری 
درخشانی  ترجمه  رهنورد  که  بود  مناسبت  همین  به 
و حواشی  انجام رساند  به  به سرعت  را  مقالت جبرا  از 
مفیدی نیز بر متن آن افزود تا خواننده را در دریافت بهتر 
و شایسته تر مفاهیم نهفته در متن یاری رساند. »آواره 
فلسطینی در سیمای نویسنده« در شماره ششم »نقد و 
آرمان« )پاییز 1۳7۶(، ویژه غربت و آواره گی - در کنار 
آثاری از ادوارد سعید )ترجمه حورا یاوری(، عبدالرحمان 
واتیونگو  نگوگی  عالمشاهی(،  ذوالمجد  )ترجمه  منیف 
آدونیس،  از  غربت واره هایی  احمدی(،  پرخاش  )ترجمه 
)برگردان  ریتسوس  یانیس  الرا،  عمر  درویش،  محمود 
پرخاش احمدی(، غربت سروده هایی از نوذر الیاس، ع. 
موسوی کابلی، غالم حیدر یگانه، عزیزاهلل نهفته، شبگیر 
پوالدیان، و میرویس موج و تأمالتی از زلمی باباکوهی و 
داستانی از مریم محبوب منتشر شد و بازتاب گسترده ای 

در میان فرهنگیان داشت.  
رهنورد زریاب، پیش از آن که از غربت فرانسه به آغوش 
به  نامه  بیست ونُه  مجموع  در  برگردد،  کابل  در  میهن 
هرکدام   که  نامه هایی  بود؛  فرستاده  قلم  این  صاحب 
دقت  بر  دال  هم  و  دارد  مهربانی  و  هم دلی  نشان  هم 
فراوان نویسنده آن نامه ها در خوانش تک تک از مطالب 
نبود رهنورد  آرمان« است.  شماره های مختلف »نقد و 
نشانده  سوگ  به  را  افغانستان  فرهنگی  جامعه  زریاب 
است. شایسته خواهد بود اگر پژوهش های قاعده مند و 
دقیق در تحلیل و بازگشایی داستان های کوتاه، رمان ها 
یل  این  و جایگاه  آید  قلم  به  پراکنده اش  نوشته های  و 
ادبیات  تاریخ  دفتر  در  افغانستان  داستان نویسی  عرصه 
نوین کشور به گونه فراخور تثبیت گردد. روانش شاد باد!
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ریاست اطالعات  و فرهنگ بامیان 

برای چاپ آثار زریاب اعالم آماده گی کرد

رهنورد زریاب، 
مدرنیسم ادبی و جبر تبعید

ولی پرخاش احمدی

الیاس طاهری



آسیه حمزه ای

»توافق نامه چاپولتپک«؛
صلح السالوادور چه درس هایی 

برای افغانستان دارد؟
ارتش السالوادور در ادامه 

رهبران حزب مسیحی و سوسیال 
دموکرات و هم چنین یک نماینده 

از فعاالن اقتصادی و تجاری را 
برای چند ماه کوتاه به پیوستن به 

حکومت نظامی این کشور دعوت 
کرد. بعدها توسط ناظران مختلف، 

از جمله رابرت وایت، سفیر 
ایاالت متحده امریکا این گونه 
گفته شد که »السالوادور در 

مسیر صلح مسالمت آمیز قرار 
گرفته است«؛ اما حکومت جدید 

که از طرفی با حمایت بسیار 
محدودی در ارتش و جامعه 

برخوردار بود و از سوی دیگر 
توان مدیریتی نداشت، دچار 

بی ثباتی سیاسی شد.

جنرال کارلوس هومبرتو رومرو در سال 1۹77 میالدی 
با تقلب در انتخابات، رییس جمهور السالوادور شد. او 
که پس از تقریباً 50 سال حاکمیت نظامی روی کار 
آمد، مورد حمایت نخبه گان اقتصادی قرار گرفت. ده ها 
انتخابات  این  به  با خشونت  کشور  این  شهروند  هزار 
امریکایی  مقامات  حال،  همان  در  کردند.  اعتراض 
شکل  به  سیاسی  مخالفان  با  که  خواستند  رومرو  از 
مسالمت  آمیز، از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام به 
توافق برسد؛ اما رومرو قبول نکرد. در پانزدهم اکتوبر 
1۹7۹ جناح اصالح طلب از افسران نظامی السالوادور 
کودتای غیرمسلح و بدون  خون ریزی برپا که در نتیجه 

آن رومرو و اکثریت کابینه وی از کشور فرار کردند.
و  مسیحی  حزب  رهبران  ادامه  در  السالوادور  ارتش 
سوسیال دموکرات و هم چنین یک نماینده از فعاالن 
اقتصادی و تجاری را برای چند ماه کوتاه به پیوستن 
به حکومت نظامی این کشور دعوت کرد. بعدها توسط 
ایاالت  سفیر  وایت،  رابرت  جمله  از  مختلف،  ناظران 
»السالوادور  که  شد  گفته  این گونه  امریکا  متحده 
اما  است«؛  گرفته  قرار  مسالمت آمیز  صلح  مسیر  در 
حکومت جدید که از طرفی با حمایت بسیار محدودی 
در ارتش و جامعه برخوردار بود و از سوی دیگر توان 
مدیریتی نداشت، دچار بی ثباتی سیاسی شد. به این 
ترتیب اعتراض ها دوباره شکل گرفت و حکومت نظامی 

نیز اقدام به سرکوب معترضان  کرد.
اتفاقی رخ داد که در حقیقت سرآغاز شروع جنگ های 
داخلی در السالوادور بود. مونسینور اسکار رومرو، اسقف 
اعظم سان سالوادور در مارچ 1۹۸0 میالدی ترور شد. 
اتفاق مردم و سیاسیون  به  این رویداد به ظن قریب 
توسط بازی گران جناح راست انجام گرفته بود. در ادامه، 
شماری از آن ها زندانی شدند. پس از مدت کوتاهی و 
در فاصله چند ماه، ائتالفی از گروه های چریکی چپ 
افراطی موسوم به جبهه آزادی بخش فاربوندو ماریتی 
)اف. ام. ال. ان( با حمایت مستقیم کوبا و فیدل کاسترو 
تأسیس شد. اتحاد جماهیر شوروی که با کوبا هم کاری 
را  خود  حمایت  چریک چپ  جنبش های  از  می کرد، 
استفاده  با  بالفاصله  افراطی  چپ  ائتالف  کرد.  اعالن 
از سالح و اطالعات، حمله مسلحانه ای را علیه دولت 
السالوادور آغاز کرد. خشونت ها باال گرفت و آتش جنگ 
داخلی شعله کشید. این جنگ نزدیک به 1۳ سال دوام 
یافت که منجر به کشته شدن بیش از 75 هزار نفر شد. 
بیش تر قربانیان، غیرنظامیان ساکن مناطق روستایی 

بودند.
در جریان جنگ داخلی، ارتش چندین بار به قتل عام 
نهادهای  مختلف  تحقیقات  پرداخت.  غیرنظامیان 
بین المللی حقوق بشر و بررسی های مقامات وزارت امور 
خارجه ایاالت متحده امریکا، دخالت مستقیم فرمانده 
را  روستاییان  قتل عام های  در  السالوادور  ارتش  عالی 
تأیید کرد. هر دو طرف از میان کودکان و جوانان برای 
آموزش و جذب، سربازگیری می کردند و کسانی که 
حاضر به عضویت نمی شدند، آماج حمالت آن ها قرار 
آزادی بخش  جبهه  اعضای  دیگر  از سوی  می گرفتند. 
ترور  به  دست  گسترده ای  شکل  به  ماریتی  فاربوندو 
هم چنین  زدند.  مخالفان  و  غیرنظامیان  اختطاف  و 
تخریب  با  را  اقتصاد  به  ضربه  استراتژی  گروه  این 
و  مزارع  برق،  پل،  مانند  کشور  این  زیرساخت های 
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»ایجاد پولیس ملی مدنی مستقل از نیروهای مسلح«، 
عالی«،  دادگاه  قضات  انتخاب  برای  »مکانیسم جدید 
»ایجاد  بشر«،  حقوق  از  دفاع  ملی  شورای  »تأسیس 
دادگاه عالی انتخابات به جای هیأت مرکزی انتخابات« 
برای  حقیقت یاب  کمیسیون  »تشکیل  هم چنین  و 
اقدامات خشونت آمیز در  تحقیق در مورد جدی ترین 
با  بود.  آن  بندهای  مهم ترین  از  داخلی«  طول جنگ 
خشونت ها  اما  گذشت؛  توافق  این  از  ماه  چند  آن که 
تدوام  این  داشت.  ادامه  طرف  دو  سوی  از  هم چنان 
ملل  سازمان  نقش  برجسته سازی  سبب  خشونت 
اما  کرد؛  پیدا  ادامه  گفت وگوها  شد.  میانجی گری  در 

پیش رفت چشم گیری مشاهده نمی شد.
پس از به بن بست رسیدن توافق نامه مکزیک، توافق نامه  
دیگر به هدف برقراری صلح پایدار و ختم خشونت در 
ائتالف   ،1۹۹1 سپتامبر  در  شد.  تنظیم  السالوادور 
السالوادور  دولت  و  افراطی  چپ  چریکی  گروه  های 
آن جا  در  و  دیدار  نیویورک  در  ملل  سازمان  مقر  در 
»توافق نامه نیویورک« را امضا کردند. این توافق شامل 
»تعریف مجدد مأموریت نیروهای مسلح برای تمرکز 
بر دفاع از حاکمیت السالوادور«، »سازماندهی پولیس 
ملی جدید«، »استفاده از زمین های بزرگ تر از 245 
هکتار برای تأمین نیاز کشاورزان کوچک بدون زمین« 
و » ایجاد کمیسیون ملی برای تحکیم صلح به هدف 

نظارت بر اجرای توافق نامه های سیاسی« بود.
ائتالف گرو ه های چریکی  نوامبر 1۹۹1،  در شانزدهم 
چپ افراطی رسماً توقف فعالیت خود را اعالن کرد و در 
شانزدهم جنوری 1۹۹2، دولت السالوادور و مخالفان 
مسلح دولت توافق نامه صلح دیگری به نام »توافق نامه 
اجرایی  آتش بس  رسماً  و  کردند  امضا  را  چاپولتپک« 

شد.

نقش بازی گران بین المللی
بازی گران بین المللی هم در مذاکرات صلح السالوادور 
و هم در اجرای اصالحات آن، نقش اساسی داشتند. 
تسهیل گفت وگوها از طریق سازمان ملل و مأموریت 
صلح بانی سازمان ملل متحد برای السالوادور با عنوان 
حایز  بسیار  توافق نامه  بندهای  اجرای  و  صلح  ناظر 

اهمیت بود.
مذاکرات  در  نیز  کاتولیک  کلیسای  دیگر،  طرف  از 
صلح السالوادور نقش بسزایی داشت. کلیسا در طول 
یا  میزبانی  را  جانبه  دو  جلسه  چندین  داخلی  جنگ 
کاتولیک  کلیسای  درحالی که  کرد.  شرکت  آن ها  در 
یک میانجی گر رسمی نبود؛ اما اقتدار اخالقی آن در 
السالوادور نقش مهمی در به نتیجه رسیدن صلح میان 

طرفین مذاکرات داشت.

نتیجه
جنگی  به  پایان دادن  صلح  مذاکرات  اساسی  هدف 
غیرنظامی  نفر، عمدتاً  از 75 هزار  بود که جان بیش 
آواره شدند  نفر  هزار  این جریان صدها  در  گرفت.  را 
و زیرساخت های اقتصادی ملی به شدت آسیب دید. 
بود. سیاست در  این منظر، مذاکرات موفقیت آمیز  از 
روند  این  زیادی  حد  تا  و  شد  غیرنظامی  السالوادور 
هم چنان ادامه دارد. نیروهای امنیتی اصالح و ناقضان 
شهرداری،  انتخابات  و  شدند  مجازات  بشر  حقوق 
قانون گذاری و ریاست جمهوری هم چنان به موقع و با 
شفافیت باال برگزار می شود. هم چنین پس از برقراری 
السالوادور  در  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  صلح، 

جدی گرفته شد.
توافق نامه صلح یک راه حل کاماًل سیاسی را به هر دو 
طرف ارائه داد تا بر مبنای آن، منافع مشترک به جای 
البته  شود.  شناسایی  ایدیولوژیک  سازش  بر  تمرکز 
ناگفته نماند که راه حل های سیاسی، دو طرف را ملزم 
به حل و فصل اساسی اختالفات اقتصادی نمی کرد، برای 
همین یک سد سیاسی سبب رکود در توسعه اقتصادی 

السالوادور شده است.

اقدامات مهم در روند صلح السالوادور
میانجی گری سازمان ملل متحد عامل اصلی موفقیت 
ثالث  )شخص  میانجی  یک  بدون  بود.  مذاکرات  در 
ایجاد  به  قادر  مذاکره کننده  هیأت  دو  بی طرف(،  و 
تعهدات معتبر برای خلع سالح یا ایجاد اعتماد میان 
مخالفان چپ و رهبران دولت نبودند. رهبران مقتدر و 
برای  تأثیر بسزایی در تشویق دو طرف  میانجی گران 

مذاکرات صلح و به نتیجه رسیدن آن داشتند.
کلیسای  ملل،  سازمان  رسمی  میانجی گری  از  فراتر 
غیررسمی  تسهیل کننده  یک  عنوان  به  کاتولیک 
دولت  و  افراطی  چپ  مخالفان  میان  گفت وگوها  در 
السالوادور نقش مهمی ایفا کرد. کشورهای دیگر مانند 
مکزیک و ونزوئال نیز با میزبانی گفت وگوهای مختلف 

در طول مذاکرات از این روند حمایت کردند.
راه حل های موجود در روند صلح، معطوف به مطالبات 
دولت السالوادور و مخالفان چپ بود؛ اما آن ها مشارکت 
قابل توجه بسیاری از سازمان های غیردولتی، کشاورزی، 
تأثیر درگیری  تحت  کارگری و مذهبی که مستقیماً 
قرار داشتند را نیز به همراه داشتند. در نتیجه با توافق 
صلح، نیازهای قابل توجه بسیاری از غیرنظامیانی که 
تا حدودی رفع  بودند،  در طی درگیری متضرر شده 
شد. برخی از اصالحات و موارد در توافق نامه صلح بیش 
از آن چه انتظار می رفت، عملی شد و برخی دیگر هرگز 

به طور کامل محقق نشد.

آموزه های صلح السالوادور برای افغانستان
صلح  پیمان  انعقاد  برای  ثالث  شخص  میانجی گری 
بسیار ضروری است، مانند میانجی گری سازمان ملل 

متحد برای السالوادور.
به ویژه  طالبان،  سیاسی  مجدد  ادغام  مکانیسم های 
برای  اجرای عدالت  بر  باید مشروط  در سطح جامعه 
و  زنان  اساسی  حقوق  هم چنین  شود.  طرح  قربانیان 
اقلیت ها قومی نباید نادیده گرفته شود. در روند صلح 
افغانستان  اقوام  و  مذاهب  تمامی  و سهم گیری  ادغام 

حایز اهمیت است.
نکته مهم این است که در السالوادور انتخابات تقلبی 
آغاز  بر  تأثیرگذار  عامل  حکومت،  مشروعیت  عدم  و 
جنگ های داخلی در این کشور بود. از همین حیث، 
برد که میزان مشروعیت  این موضوع پی  بر  می توان 
دولت بر طول عمر صلح در افغانستان تأثیرگذار است.

نقش »سازنده« دین در روند صلح حایز اهمیت است. 
نقش  السالوادور  صلح  روند  در  کلیسا  که  همان گونه 

مهمی ایفا کرد.
موضوع مهم تر، توازن در ارایه خدمات به عموم مردم و 
کسب رضایت آنان است. صلح زمانی نتیجه پذیر است 
هم چنان خدمات  شود.  برداشته  میان  از  تبعیض  که 
اساسی مانند مراقبت های صحی، فرصت های اقتصادی 
و تأمین امنیت در مناطق جنگ زده به صورت درست 
زنان  و  جوانان،  کودکان،  دست رسی  فرصت  و  ارایه 

مردان به شکل برابر به آموزش مهیا شود.

فابریکه ها دنبال کرد؛ آن چنان که اعضای آن ۹0 درصد 
نابود  با مواد منفجره  را  السالوادور  از پل های عمومی 
کردند و خسارتی قریب به یک تا یک ونیم میلیارد دالر 

به اقتصاد ملی این کشور وارد ساختند.
درحالی که امریکا از دولت السالوادور و نیروهای نظامی 
آن حمایت می کرد، نیکاراگوا، کوبا و شوروی مخالفان 
دولت یا همان جبهه آزادی بخش فاربوندو ماریتی را 
مسلح می کردند. درگیری ها به ویرانی جامعه السالوادور 
انجامید و منجر به نقض حقوق بشر، آواره گی جمعی، 
هزار  هشت  حدود  ناپدیدشدن  غیرقانونی،  اعدام های 

شهروند این کشور و مرگ بیش از 75 هزار نفر شد.
در اواسط دهه 1۹۸0 میالدی، نخستین تالش برای 
ایجاد روند صلح میان ائتالف گروه های چریکی چپ 
افراطی و دولت السالوادور شکل گرفت؛ اما موفقیت آمیز 
بزرگ،  مراسم  به یک  با حمله  روزها  در همان  نبود. 
تالش برای مذاکرات صلح متوقف شد. دو هفته بعد، 
ائتالف چپ افراطی بزرگ ترین حمله خود را انجام داد 
و ناآرامی ها دوباره آغاز شد. این گروه مسلح با حمالت 
مانند  بزرگ  شهرهای  از  زیادی  بخش های  شدید، 
سان سالوادور، سان میگوئل و سانتاآنا را اشغال کرد. در 
شانزدهم نوامبر 1۹۸۹، نیروهای نظامی السالوادور به 
دانشگاه امریکای مرکزی در سان سالوادور یورش بردند 
و شش کشیش عیسوی و دو نفر از اشتراک کننده گان را 
به قتل رساندند. خشونت ها در پایان سال 1۹۸۹ نشان 
داد که پیروزی نظامی هر دو طرف بعید است. عالوه 
بر آن، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تأمین کننده 
اسلحه اعضای جبهه فاربوندو ماریتی بود، بر فعالیت 
این جبهه تأثیر منفی گذاشت و سبب تضعیف مخالفان 
دولت السالوادور شد. از سوی دیگر، دولت امریکا که 
صلح  مذاکرات  پیشبرد  برای  منطقه ای  تالش های  با 
در دهه 1۹۸0 مخالف بود، به طور جدی در معرض 
خطر قطع کمک های کنگرس قرار گرفت. در دسامبر 
1۹۸۹ و اوایل سال 1۹۹0، دولت السالوادور و مخالفان 
مسلح دوباره از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا 

مذاکرات صلح را رهبری کند.

مذاکرات روند صلح و چارچوب های اساسی
نماینده  دوسوتو،  آلوارو   ،1۹۹0 مارچ  و  فبروری  در 
ابتدا  در  تا  کرد  هم کاری  طرف  دو  با  ملل  سازمان 
اپریل  در  کنند.  ایجاد  گفت وگوها  برای  چارچوبی 
همان سال، طرحی با چهار هدف اصلی برای مذاکرات 
درگیری  به  »پایان دادن  شامل  که  شد  اعالن  صلح 
السالوادور«،  دموکراتیک سازی  ترویج   « مسلحانه«، 
مجدد  اتحاد   « و  بشر«  حقوق  به  احترام  »تضمین 
جامعه« بود. پس از آن، دو مرحله توافق برای مذاکرات 
توافق سیاسی شامل چندین  اول  مرحله  ایجاد شد. 
موضوع از جمله نیروهای مسلح، حقوق بشر، اصالحات 
قانون اساسی، اصالحات قضایی و انتخاباتی، اصالحات 
اقتصادی و آتش بس بود که همه این موارد مورد تأیید 
مذاکرات،  دوم  مرحله  در  گرفت.  قرار  ملل  سازمان 
بندهای توافق نامه اجرا شد و ادغام مجدد جنگ جویان 
مخالف دولت در زنده گی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

السالوادور صورت گرفت.
چند ماه بعد طرفین با بسته اصالحاتی به نام »توافق نامه 
مکزیک« موافقت کردند که »اصالح نیروهای مسلح«، 



13th Year   No: 3502  Sunday  20 December, 2020   Price: 20 Afs

روز  امریکا  متحده  ایاالت  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
اصلی حمالت  عامل  را  روسیه  به صورت رسمی  گذشته 
سایبری گسترده اخیر بر ضد زیرساخت های اطالعاتی و 

امنیتی خود معرفی کرد.
مقام های امریکایی انگشت اتهام را در این خصوص به سوی 
مسکو نشانه گرفته و این کشور را متهم کرده اند که پشت 
وی  گفته  به  که  بوده   اخیر  سایبری  بزرگ  بسیار  حمله 

اهدافی واقع در کشورهای دیگر را شامل شده است.
در  گذشته  روز  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  پمپیو،  مایک 
جریان گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی تاکید کرد: »کار 
بسیار چشم گیری صورت گرفته و به باور من کاماًل واضح 

و مشخص است که روس ها پشت این فعالیت بوده اند.«
حمله  که  کرد  تصریح  ادامه  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
سایبری اخیر بسیار گسترده بوده و طی آن تالش شده 
تا با استفاده از یک نرم افزار خاص به درون سیستم های 

کمپیوتری دولت فدرال نفوذ صورت گیرد.
اتهام در حالی مطرح شده که روسیه دست داشتن  این 
است.  کرده  تکذیب  قاطعانه  را  سایبری  حمله  این  در 

ایتالف نظامی به رهبری عربستان در جنگ با شبه نظامیان 
ماین  یک  خنثا سازی  و  از کشف  روز گذشته  یمن،  حوثی 
دریایی ساخت سپاه پاسداران ایران در جنوب دریای سرخ 

خبر داد.
به نقل از رادیو  فردا و به گزارش تلویزیون دولتی عربستان 
سعودی، ماین دریایی کشف  شده، مدل »صدف« است که 

توسط ایران ساخته و تولید می شود.
کرده  تاکید  عربستان  رهبری  به  نظامی  ایتالف  فرماندهی 
حمایت  تحت  حوثی های  »خصمانه«  اقدام های  که  است 
ایران، هم چنان امنیت تنگه باب المندب را تهدید می کند؛ 
منطقه ای راهبردی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل 

می کند.
روزنامه »الشرق االوسط« نیز در گزارشی نوشته است که این 
ماین کشف  شده، یک صد  و هفتاد و یکمین ماین کاشته  شده 
توسط شبه نظامیان حوثی است که ایتالف نظامی به رهبری 

عربستان در دریای سرخ تاکنون کشف و خنثا کرده است.
جنگ یمن از سال 2014 در پی تصرف مناطق گسترده ای 
از این کشور از جمله صنعا، پایتخت، توسط شورشیان حوثی 
آغاز شد. صنعا در حال حاضر در اختیار شبه نظامیان حوثی 
است و حکومت ایران این گروه شبه نظامی را به عنوان دولت 

یمن به رسمیت می شناسد.

سفیر روسیه در واشنگتن در این خصوص مدعی شده که 
کشورش در فضای سایبری هیچ گونه علمیات تهاجمی را 

دنبال نمی کند.
ابعاد  که  متحده  ایاالت  در  اخیر  سایبری  حمالت  دامنه 
آن بر اساس اطالعات تازه به دست آمده به تدریج کشف 
می شود، بسیار گسترده بوده و نگرانی ها در خصوص خطر 
را  کشور  این  در  حساس  داده های  ربودن  و  جاسوسی 

افزایش داده است.
رسانه های امریکایی روز پنج شنبه از انجام حمالت سایبری 
با منشا و پشتی بانی یک قدرت خارجی بر ضد  گسترده 
و  دادند  خبر  کشور  این  دولت  اطالعاتی  زیرساخت های 
اعالم کردند که چندین نهاد حساس از جمله وزارت امنیت 
داخلی، وزارت خزانه داری و سازمان امنیت ملی هسته ای 

امریکا هدف این حمالت واقع شده   اند.
برخی منابع خبری در ایاالت متحده نیز اعالم کرد ه اند که 
اطالعات حساس و مهمی در جریان این حمالت سایبری 
از مراکزی که مدیریت ذخایر تسلیحات هسته ای را بر عهده 

 دارند، ربوده شده است.

سپاه  که  است  کرده  اعالم  این  از  پیش  ایران  حکومت 
پاسداران انقالب اسالمی مسوول »کمک های مستشاری و 

فکری« به شبه نظامیان حوثی در یمن است.
پی  در  و   1۳۹1 سال  از  مستشاری«  »کمک های  عبارت 
است.  شده  رایج  بیش تر  سوریه  در  ایران  نظامی  حضور 
نظامی  کمک های  توصیف  برای  پاسداران  سپاه  مسووالن 
عبارت  این  از  نهاد  این  به  وابسته  گروه های شبه نظامی  به 

استفاده می کنند.
اداره  هادی  منصور  عبدربه  توسط  که  یمن  قانونی  دولت 

می شود، مورد حمایت سازمان ملل است.
ایتالف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار 2015 با 
هدف مقابله با حوثی ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن 

وارد این جنگ شد.
این کشور درگیر بحران داخلی  طی پنج سال گذشته که 

شده، حداقل 100 هزار نفر کشته شده اند.
برخی از رسانه های بین المللی از جنگ یمن به عنوان جنگ 

نیابتی ایران و عربستان سعودی یاد می کنند.
بین  حوثی،  شبه نظامیان  با  یمن  دولت  درگیری  بر  عالوه 
دولت یمن و گروه جدایی طلبان جنوب یمن نیز اختالفاتی 

وجود دارد.
در روزهای اخیر گزارش هایی از توافق جدایی طلبان جنوب 

کمیسیون  رییس  و  جمهوری خواه  نماینده  روبیو،   مارکو 
فاکس  با  گفت وگو  در  امریکا،  سنای  مجلس  اطالعات 
به عنوان »عملیاتی بزرگ  اخیر  از حمالت سایبری  نیوز 
و بی سابقه« نام برد که به ادعای او هم چنان ادامه دارد. 
وی همانند دولت امریکا که حمله سایبری به چند نهاد 
حساس را مورد تایید قرار داد، از عملیات یاد شده به عنوان 
محلی،  سازمان های  فدرال،  دولت  برای  جدی  تهدیدی 
ایاالت متحده  در  و بخش خصوصی  زیرساخت های مهم 

یاد کرد.

تقسیم قدرت  و  کابینه  برای تشکیل  قانونی یمن  با دولت 
منتشر شده است.

در ماه عقرب پارسال نیز جدایی   طلبان یمن و دولت عبدربه 
منصور هادی برای تشکیل ایتالف و پایان درگیری ها با هم 

به توافق رسیدند، اما این توافق عملی نشد.

پمپیو: روسیه عامل حمالت سایبری به نهادهای دولتی امریکا بوده است

عربستان: یک ماین دریایی ساخت ایران در جنوب دریای سرخ کشف و خنثا شد

وزیر دفاع اسراییل 
بر لزوم تداوم فشار 
بر ایران تاکید کرد

جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت 
متحده، در سفرش به اسراییل با وزیر دفاع این کشور 

در مورد آن چه تهدیدهای ایران خواند، گفت و گو کرد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش روزنامه تایمز اسراییل، 
وزیر  گانتس  بنی  با  گذشته  روز  میلی،  مارک  جنرال 
دفاع اسراییل دیدار کرد. دفتر وزیر دفاع اسراییل هم 
اعالم کرده است که در این نشست آن ها در خصوص 
در  عملیاتی  در وضعیت  تغییرات مختلف  و  چالش ها 

خاورمیانه بحث کردند.
بنی  که  است  کرده  اضافه  اسراییل  دفاع  وزیر  دفتر 
گانتس در این دیدار بر لزوم ادامه فشار علیه حکومت 
اسراییل  آماده گی  از  هم چنین  وی  کرد.  تاکید  ایران 
برای مقابله با تحرکات منطقه ای و تسلیحات هسته ای 

ایران خبر داد.
جنرال میلی، در ابتدای سفر دو روزه اش، پنج شنبه شب 
با رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل در پایگاهی در 
تل آویو دیدار کرد. در این دیدار، شماری از مقام های 

ارشد نظامی اسراییل و امریکایی حضور داشتند.
از  اسراییل،  به  سفر  از  پیش  میلی  مارک  جنرال 
عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  افغانستان ، 

دیدار کرده بود.
بنی گانتس در دیدارش با جنرال مارک میلی تاکید 
کرده که حضور ارتش امریکا در خاورمیانه »یک عنصر 

مهم در ثبات منطقه است که باید حفظ شود.«
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کوخاوی،  آویو  جنرال 
بر  میلی  مارک  جنرال  با  دیدارش  در  نیز  اسراییل، 

همکاری استراتژیک بین دو کشور تاکید کرده است.
رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل در این دیدار گفته 
میزبان  بار  سومین  برای  که  خوش وقتم  بسیار  است: 
جنرال میلی در اسراییل هستم و از او برای این دیدار 

مهم تشکر می کنم.
ارتباط نزدیک  جنرال آویو کوخاوی تصریح کرده که 
اهمیت  از  ایاالت متحده  ارتش  و  اسراییل  ارتش  بین 
استراتژیک برخوردار است و ما شاهد این همکاری در 
عرصه عملیاتی و فناوری هستیم که باعث تقویت ارتش 

اسراییل را در خاورمیانه شده است.
ایاالت  مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد  رییس  سفر 
متحده پس از آن انجام می شود که تنش میان ایران 
و اسراییل در پی کشته شدن محسن فخری زاده، مقام 

ارشد هسته ای و صنایع دفاعی ایران، باال گرفته است.
و  هسته ای  برنامه  ارشد  دانشمند  شدن  کشته  ایران 
صنایع دفاعی خود در ترور سه هفته پیش در حومه 

تهران را به اسراییل نسبت داده است.
مقام های اسراییل تاکنون درباره ترور محسن فخری زاده 
سکوت کرده اند، اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 
مقام های ارشد امریکایی تایید کرده است که اسراییل 

عامل حذف »مغز متفکر« برنامه هسته ای ایران بود.
یک مستند شبکه 1۳ تلویزیون اسراییل که به تازه گی 
پخش شد، با بازسازی فرضی ترور محسن فخری زاده، 
آن را تلویحاً در شمار اقدام های صورت گرفته در دوران 
موساد  سازمان  بر  کوهن  یوسی  ریاست  پایاِن  به  رو 

اسراییل دانسته است.

ترکیه در تالش بهبود روابط با اروپا است
مناسبات انقره و اروپا در ماه های اخیر تنش آلود بوده، 
اما اردوغان در کنفرانسی ویدیویی با صدراعظم آلمان، 
در  را  جدیدی  باب  می خواهد  ترکیه  که  کرده  تاکید 
برای  مرکل  تالش   او  بگشاید.  اروپا  اتحادیه  با  روابط 

کاهش کش مکش ها را ستوده است.
اردوغان،  طیب  رجب  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
رییس جمهور ترکیه، در نشستی مجازی، از تالش های 
صدراعظم آلمان برای بهبود مناسبات انقره و اروپا تقدیر 
کرده و تحوالت مثبت در آخرین اجالس اتحادیه اروپا را 
ستوده است. خبرگزاری رسمی آناتولی با اعالم این خبر 
و به نقل از اردوغان نوشته است: »انقره خواهان فصل 

نوینی در روابط با اروپا است.«
و  نظر  اختالف  وجود  با 

کش مکش های جدی بین ترکیه و اروپا، آخرین اجالس 
اتحادیه اروپا به جای تحریم انقره، به تدابیر تنبیهی علیه 
چند فرد و شرکت بسنده کرد. این تنش به میدان های 
گازی کشف شده در مدیترانه و حق یونان و قبرس در 

بهره برداری از گاز طبیعی، برمی گردد.
اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته که با طرفین این اختالف 
وارد گفت وگو شود. در عین حال، اقدام های گسترد ه تر 
اروپا برای تحریم های اقتصادی یا تسلیحاتی ترکیه در 

صورت تداوم مناقشه منتفی نیست.
اردوغان روز سه شنبه، 15 دسامبر، در تماس تلفنی با 
شارل میشل، رییس شورای اروپا، نیز با ابراز تمایل به 
»تحریکات  از  اروپا،  اتحادیه  و  ترکیه  مناسبات  بهبود 

عرصه مداوم برخی«  این  در 

جمهوری  ریاست  دفتر  از  نقل  به  بود.  کرده  شکایت 
بر اساس  اروپا  امیدواری کرده که  ابراز  اردوغان  ترکیه، 
قبال  در  سازنده ای  موضع  مشترک،  مصالح  و  منافع 
است:  گفته  میشل  شارل  به  او  کند.  اتخاذ  کشورش 

»مناسبات ما باید از چرخه معیوب فعلی خارج شود.«
از  بهره برداری  شیوه  از  برآمده  کش مکش  بر  افزون 
میدان های گازی مدیترانه، دخالت های ترکیه در لیبیا 
اروپا  انتقاد  و جمهوری آذربایجان نیز مورد اعتراض و 
است. ترکیه  به نیروهای درگیر در جنگ داخلی لیبیا 
سالح می دهد و تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض 
می کند. در جنگ قره باغ نیز ترکیه آشکارا در کنار باکو 

ایستاد.
ابراز امیدواری اردوغان نسبت به بهبود مناسبات با اروپا 
و تقدیر از تالش های صدراعظم آلمان در این راستا، در 
حالی است که امریکا از آغاز هفته جاری، تحریم هایی 

علیه انقره به جریان انداخته است.
این واکنشی به خرید سامانه پدافند موشکی اس-400 
از روسیه است. بر این اساس، واشنگتن صنایع دفاعی 

ترکیه را تحریم کرده است.
تسلیحات  خرید  و  است  ناتو  پیمان  عضو  ترکیه 
استراتژیک از روسیه خطری جدی برای دیگر اعضای 

این پیمان محسوب می شود.


