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مهدی راسخ، نماینده مردم میدان وردک در مجلس، نیز به روزنامه 8صبح می گوید 
که مردم می خواستند بدانند نیروهای امنیتی به چه هدفی به ولسوالی بهسود 
آمده اند، اما نیروهای اعزامی مستقر در بهسود مردم را با گلوله پاسخ می دهند. 
آقای راسخ نیز تأکید می کند که حضور نیروهای امنیتی و شخص فرمانده پولیس 
میدان وردک در ولسوالی بهسود »تحریک آمیز و مشکوک« بود، زیرا گفته می شد 
نشر  با  داخله  امور  وزارت  شده اند.  اعزام  علی پور  بازداشت  برای  نیروها  این  که 
خبرنامه ای گفته است که رهبری فرماندهی پولیس میدان وردک از چند روز به 
این سو به  منظور معرفی فرماندهان جدید ولسوالی های دوگانه بهسود و تحکیمات 
پاسگاه های پولیس به این ولسوالی ها به سر می برند؛ اما »افراد مسلح غیرمسوول« 

وابسته به علی پور »مانع حضور و فعالیت« نیروهای امنیتی و پولیس شده اند.
۳

ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟

۴ ۴

طالبان به پیروزی نظامی دیپلماسی ذلت
می اندیشند دستگاه دیپلماسی در هر کشور، یکی از سرمایه های بزرگ ملی و یکی از نمادهای ملی است. نماینده گان افغانستان در بیرون 

از کشور، برخالف تعریف متعارف سیاسی آن، تنها نماینده رییس جمهور نیستند. این مأموران، نماینده گان مردم و ملت اند و 
عمل کردشان نیز بازتاب دهنده شاخصه ها، ارزش ها و منافع ملی است.

در سال 2020 میالدی در پنج والیت حوزه جنوب غرب 
کشور 315 غیرنظامی جان باخته و 391 تن دیگر زخم 
برداشته اند. افزایش آمار تلفات غیرنظامیان، سبب نگرانی 
جنگ،  درگیر  طرف های  از  آنان  و  شده  مدنی  فعاالن 
بین المللی  بشردوستانه  قوانین  به  پای بندی  خواهان 
هستند. از دید فعاالن حقوق بشر و کنش گران مدنی، در 

جریان گفت وگوهای صلح انتظار می رفت...
۷

کشتار غیرنظامیان در غرب کشور؛
315 کشته و 391 زخمی 

در یک  سال

امنیت ملی »سرپرست والی نام نهاد طالبان« 
را برای کابل بازداشت کرد وزارت دفاع: 

مسوول کمیسیون نظامی طالبان همراه 33 طالب 
امنیت ملی اعالم دیگر در هلمند کشته شد ریاست عمومی  ۸صبح، کابل: 

کرد که نیروهای این ریاست با اجرای یک عملیات 
سرپرست  الال،  حاجی  به  مشهور  محمد  ویژه 
والی نام نهاد طالبان برای والیت کابل را بازداشت 

کرده اند.
طبق اعالم امنیت ملی، محمد به واسطه جبار آغا 
از فرماندهان گروه طالبان به این گروه پیوسته بود 
و در ابتدا به عنوان عضو ارشد حلقه مرکزی گروه 
طالبان و مسوول نظامی این گروه برای والیت های 
کابل، میدان وردک، ننگرهار، لوگر و پروان گماشته 

شده بود.
والی  سرپرست  معاون  که  می گوید  ملی  امنیت 
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

وزارت  سخنگوی  معاون  کابل:  ۸صبح، 
دفاع ملی می گوید که 3۴ عضو گروه طالبان 
به شمول سه فرمانده برجسته این گروه در 
و  زمینی  عملیات  در  هلمند  ناوه  ولسوالی 
حمله هوایی نیروهای امنیتی کشته شده اند.

فواد امان روز شنبه، یازدهم دلو اعالم کرد 
مسوول  مجاهد  به  مشهور  عبدالولی  که 
کمیسیون نظامی طالبان، عتیق اهلل مشهور 
عبدالخالق  و  سرخ  قطعه  معاون  بالل  به 
مشهور به حاجی آکا از فرماندهان برجسته 
شامل  کشته گان  میان  در  طالبان  گروه 

هستند.
امان گفته است که این عملیات به صورت 
مشترک از سوی نیروهای امنیتی از زمین و 

هوا اجرا شده است.
طبق گفته های امان، سه عراده موتر و 28 
میل سالح مختلف نیز در عملیات نیروهای 

امنیتی از بین برده شده است.
طالبان در مورد اظهارات سخنگوی وزارت 

دفاع ملی تاکنون چیزی نگفته است.
حمالت  امسال  خزان  طالبان  گروه 
و  لشکرگاه  شهر  بر  را  گسترده ای 
ولسوالی های حومه آن اجرا کرد که از سوی 

نیروهای امنیتی عقب زده شد.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که 
این حمالت به هدف ایجاد منطقه  امن برای 
انتقال رهبری گروه طالبان از پاکستان بوده 

است.

نام نهاد طالبان برای کابل دستور رهبری این گروه 
برای انجام قتل های زنجیره ای، ترورها و ناامنی را به 
فرماندهان طالبان در پنج والیت مزبور ابالغ می کرد 

و از چگونه گی اجرای آن حساب می گرفت.
اطالعات امنیت ملی نشان می دهد که پس از رفتن 
به عنوان سرپرست  پاکستان، محمد  به  آغا  جبار 
نام نهاد گروه طالبان برای والیت کابل تعیین شده 

است.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که او پس از 
گماشته شدن در این سمت توسط نیروهای امنیت 

ملی شناسایی و بازداشت شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

کشتار غیرنظامیان در بهسود؛

بازگشت 
به گذشته 

مقدور 
نیست



۸صبح، کابل: پس از آن که محمداشرف غنی، 
با  را  مخالفتش  دیگر  بار  یک  جمهور  رییس 
که  گفت  و  کرد  اعالم  موقت  حکومت  تشکیل 
ویرانی«  و  »خون ریزی  موقت  حکومت  تجربه 
می گوید  نیز  او  ملی  امنیت  مشاور  است،  بوده 
که حکومت موقت به معنای فرصت دایمی برای 

مداخله بیگانه گان است.
یک  در  دلو  یازدهم  شنبه،  روز  محب  حمداهلل 
رشته توییت نوشت، کسانی که با وجود مذاکرات 
برداشته  اند،  مردم  مال«  و  »جان  از  دست  صلح 
باید بدانند که مردم به ارزش مردم ساالری و نظام 

را فهمیده اند.
اجندای  تطبیق  و موقع  زمان  او، دیگر  به گفته 

بیگانه  در کشور وجود ندارد.
اظهارات  به  واکنش  در  را  سخنان  این  محب 
سیاسی  دفتر  معاون  استانکزی،  محمدعباس 
طالبان در قطر مطرح کرده است. او روز پنج شنبه 
اگر اشرف غنی استعفا  اعالم کرد که  در مسکو 
کند، طالبان حاضر هستند که صلح و با حکومت 

جدید کار کنند.

رهایی  از  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
نداشتن  دلیل  به  که  افغانستان  شهروند   98
زندان  ها و  اقامت عربستان سعودی در  ویزای 
بازداشت گاه های این کشور زندانی بودند، خبر 

داده است.
که  افرادی  خارجه،  امور  وزارت  اعالم  طبق 
تالش  اثر  بر  سعودی  عربستان  زندان های  از 
کنسول گری افغانستان در شهر جده رها شده 
بودند، روز جمعه، دهم دلو در یک پرواز ویژه به 

صورت رایگان به کشور بازگردانده شدند.

۸صبح، قندهار: در پی انفجار ماین کنار 
جاده ای در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار 

سه غیرنظامی کشته اند.
پولیس  سخنگوی  بارکزی،  جمال ناصر 
این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  قندهار 
چاشت  از  پیش   10:00 ساعت  انفجار 
صالحان  ساحه  در  دلو  یازدهم  شنبه،  روز 

ولسوالی پنجوایی رخ داده است.
به گفته بارکزی، این انفجار یک زرنج حامل 
غیرنظامیان را هدف قرار داده است. در میان 

کشته گان کودک نیز شامل است.
از  که  جاده ای  کنار  ماین های  انفجار 
از  بیش تر  طالبان جاسازی می شود،  سوی 

غیرنظامیان قربانی می گیرد.
و  بشر  حقوق  حامی  نهادهای  گذشته  در 
دفتر نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد 
از  که  بودند  خواسته  طالبان  از  کابل  در 
خودداری  جاده ای  کنار  ماین های  استفاده 
کنند. استفاده از این ماین ها توسط یوناما 

»جنایت جنگی« خوانده شده است.

۸صبح، کابل: پولیس بلخ تأیید کرده است 
که یک منسوب امنیت ملی در ولسوالی کلدار 

این والیت در انفجاری کشته شده است.
بلخ  پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه 
می گوید که این انفجار ساعت 9:55 صبح روز 
شنبه، یازدهم دلو در مرکز ولسوالی کلدار این 

۸صبح، بامیان: مسووالن ریاست امور زنان 
ولسوالی  در  مرد  یک  می گویند  دایکندی 
ناوه میش این والیت دختر پانزده ساله اش را 

با ضرب گلوله به قتل رسانده است.
بی نظیر جعفری، رییس امور زنان دایکندی 
در  رویداد  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
روستای »درجی« در مرز میان ولسوالی های 
جمعه شب،  والیت  این  کجران  و  ناوه میش 
دهم دلو رخ داده است. به گفته ی رییس امور 
رضایت  بدون  داشته  تصمیم  مرد  این  زنان، 
اما  درآورد  فردی  عقد  به  را  او  دخترش، 

موقت  حکومت  که  است  نوشته  محب  حمداهلل 
به معنای فرصت دایمی برای مداخله بیگانه گان 

سال  اسد  ماه  از  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
جاری تا کنون دو هزار و 1۶۴ تن از شهروندان 
کشور  به  و  رها  سعودی  عربستان  از  کشور 

بازگشته اند.
بابت  سعودی  عربستان  از  خارجه  وزارت 
افغانستان  شهروندان  رایگان  انتقال  و  رهایی 

سپاس گزاری کرده است.
پیش از این، شماری از شهروندان افغانستان که 
در زندان های دبی امارات متحده عربی به سر 

می بردند، رها شدند.

والیت رخ داده است. به گفته عادل، در این 
انفجار که ناشی از ماین جاسازی شده بود، سه 
غیرنظامی و یک نظامی دیگر زخمی شده اند.

عادل از منسوب امنیت ملی که در این انفجار 
یاد  تردی«  »قلیچ  نام  به  است،  شده  کشته 

کرد.

زمانی که با مخالفت دختر مواجه می شود، وی 
را به قتل می رساند.

از  پولیس پس  بانو جعفری،  معلومات  طبق 
عمل  وارد  فرصت  زودترین  به  رویداد  وقوع 
با یک میل اسلحه ی  را  شده و عامل قضیه 

دست داشته اش بازداشت کرده است.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی ریاست امور 
زنان دایکندی، در سال جاری خورشیدی در 
مجموع 180 مورد خشونت علیه زنان در این 
والیت نزد این دفتر به ثبت رسیده که پنج 

مورد آن را قضایای قتل تشکیل می دهد.

سخنگوی پولیس بلخ گفت که زخمیان این 
ولسوالی  فرماندهی  پولیس  توسط  رویداد 
حیرتان  بندری  شهرک  شفاخانه  به  کلدار 

والیت بلخ منتقل شده اند.
مسوولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده 

نگرفته است.

است.
و  مردمی  مشروعیت  از  طالبان  اگر  او،  گفته  به 
مذاکرات  بودند،  برخوردار  داخلی  اراده  و  دینی 

بین االفغانی براساس آتش بس ادامه می یافت.
هرچند هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان 
در دوحه حضور دارند، اما مذاکرات جدی بین دو 

طرف هنوز آغاز نشده است.
هیأت  سخنگوی  نادری،  نادر  گذشته  هفته 
مذاکره کننده دولت در قطر اعالم کرد که طالبان 

از چندین روز به این سو آماده مذاکره  نشده اند.
از جانب دیگر، هم زمان با شروع دور دوم مذاکرات 
زبان ها  برسر  نیز  موقت  حکومت  تشکیل  بحث 
افتاده است و در برخی از محافل سیاسی از آن 

نام برده می شود.
در  موقت  تشکیل حکومت  با  غنی  محمداشرف 

کشور به صورت جدی مخالفت کرده است.
رییس جمهور غنی شام روز پنج شنبه در نشست 
گفته  امریکا  اسپین  اطالعاتی  انستیتوت  آنالین 
و  »خون ریزی  موقت  حکومت  تجربه  که  است 

ویرانی« بوده است.

 

در نقشه عبداهلل برای صلح، یکی از کسانی که باید قربانی بدهد، 
غنی است. عبداهلل برای اولین  بار از این قربانی در اولین نشست 
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی یاد کرد. او گفت برای 
از  باید همه قربانی بدهیم. غنی که یکی  آن که به صلح برسیم 
مخاطبان این سخن بود، نسبت به آن واکنش منفی داشت. او با 
دفاع از اصل جمهوریت نظام گفت که انقطاع نظام مایه بربادی 
است. غنی تلویحاً به عبداهلل یادآوری کرد که اگر نتیجه مذاکرات، 
نخواهد  صلح  برای  را  قربانی  این  باشد،  قدرت  از  او  رفتن  کنار 

پذیرفت.
این  دوم  دور  شروع  و  صلح  مذاکرات  دور  اولین  پایان  از  پس 
مذاکرات، روشن شد که تشکیل حکومت موقت برای گذار به یک 
نظم سیاسی جدید اجتناب ناپذیر است. تاکنون دست کم دو عضو 
هیأت مذاکره کننده دولت که با جناح سپیدار نزدیک هستند، با 
صراحت در این باره سخن گفته اند. قطعاً این دیدگاه با عبداهلل نیز 
شریک شده است. هرچند هیأت مذاکره کننده دولت به عنوان یک 

کل، با این دیدگاه مخالفت کرده است.
در نقشه عبداهلل اگر طرح حکومت موقت شامل نباشد، کنار رفتن 
و  دولت  او هرگاه هیأت های  دید  از  است.  قدرت شامل  از  غنی 
طالبان روی نظام سیاسی آینده به توافق برسند، برای استقرار آن، 
نیاز است که غنی از جایگاه فعلی خود در قدرت بگذرد. این که 
عبداهلل برای کنار گذاشتن غنی از قدرت چه سازوکاری در نقشه 
خود پیش بینی کرده است، تا هنوز روشن نیست. باور عبداهلل این 
است که مذاکرات صلح، در صورتی که دچار شکست نشود، پیش 
از پایان دوره ریاست جمهوری غنی به نتیجه خواهد رسید. از این 
رو، برای اجرای توافق نامه صلح و گذار به نظم سیاسی نوین، نیاز 

است که غنی از ارگ بیرون شود.
)حکومت  آینده  حکومت  در  مشارکت  برای  هم  طالبان  شرط 
تا هنوز  از قدرت است. آن ها  توافق صلح( کنار رفتن غنی  پسا 
از حکومت موقت یاد نکرده؛ اما گفته اند که حکومت بعدی باید 
جانشین حکومت فعلی باشد. این حکومت از دید طالبان باید بر 

نظام سیاسی کاماًل اسالمی استوار باشد.
همچنان  است.  موقت  مخالف حکومت  که  است  گفته  اما  غنی 
قدرت را تنها به جانشین انتخابی خود واگذار خواهد کرد. او میعاد 
حکومت خود را نیز پنج سال در نظر گرفته است. بنابراین، غنی 
برای بقایش در قدرت از نقشه عبداهلل برای صلح تبعیت نخواهد 

کرد.
او،  نزدیکان  و  رییس جمهور  اخیر  موضع گیری های  به  توجه  با 
عبداهلل در موقعیت دشواری قرار گرفته است. او ناگزیر است برای 
تشویق طرف های جنگ به گفت وگو، هم با غنی و هم با هبت اهلل 
وارد مذاکره شود. هرگاه غنی به ترک قدرت در نتیجه یک توافق 

سیاسی راضی نشود، نقشه عبداهلل برای صلح عملی نخواهد شد.
از جانب دیگر تقالی غنی برای حفظ قدرت، جنگ را وارد مرحله 
پیچیده آن خواهد کرد. با افزایش خشونت ها، فرصت آشتی تنگ تر 
خواهد شد. روشن است که غنی در جنگ با طالبان برنده قاطع 
نیست؛ اما جنگ می تواند برای حضور او در قدرت زمان بیش تر 
بخرد. با تصمیمی که غنی گرفته است، ممکن است که جنگ 
برای حکومت آینده نیز به میراث برسد. اما طبق نقشه عبداهلل، 
حکومت آینده نباید میراث دار جنگ کنونی باشد. ترجیح جامعه 

جهانی نیز همین است.
برای صلح زیانبار  ادامه حضورش در قدرت  پافشاری غنی روی 
است. اگر غنی نخواهد قدرت را ترک کند، توافق عبداهلل با هبت اهلل 
باعث استقرار صلح نخواهد شد. هرگاه عبداهلل نتواند غنی را برای 
قربانی دادن آماده کند، در انجام مأموریت خود ناکام خواهد ماند. 
اگر عبداهلل تن به این ناکامی ندهد، باید کمرش را محکم ببندد 
تا غنی را برای ترک قدرت قانع کند. این کار اما آن قدر آسان هم 

نیست.
برای مردم افغانستان چیزی که اهمیت حیاتی دارد، نظام سیاسی 
مبتنی بر اراده آن ها است. آن ها در کنار آن که تشنه صلح اند، مدافع 
جمهوریت نیز هستند. غنی و عبداهلل باید درک کنند که خواست 
مردم چیست. غنی برای بقای خودش در قدرت حق ندارد مانع 
پیش رفت مذاکرات صلح شود. همچنان عبداهلل حق ندارد که برای 
توافق صلح و کنارزدن غنی از قدرت، اصل جمهوریت نظام را زیر 
پا بگذارد. انتظار عمومی آن است که غنی و عبداهلل با تفاهم هم 
برای انجام مذاکره مطلوب با طالبان وارد اقدام شوند. تقابل آن ها 
بر سر منافع سیاسی فردی و یا تیمی، می تواند گره کار را پیچیده 

و مردم را نسبت به آینده ناامید کند.

غنی مخالف نقشه عبداهلل 
برای صلح است
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مشاور امنیت ملی: 
حکومت موقت به معنای فرصت دایمی برای مداخله 

بیگانه گان است

9۸ شهروند افغانستان از زندان های 
عربستان سعودی رها شدند

انفجار ماین کنار جاده ای 
در قندهار سه غیرنظامی 

را کشت

یک منسوب امنیت ملی در ولسوالی کلدار والیت بلخ در انفجاری کشته شد

مردی در ناوه میش دایکندی دخترش را با شلیک گلوله کشت



الیاس طاهری

حسیب بهش

بر  مبنی  طالبان  خواست 
با  جمهور  رییس  استعفای 
درون  در  واکنش ها  از  موجی 
است.  شده  روبه رو  کشور 
رییس  غنی،  محمداشرف 
این  از  پس  کشور،  جمهور 
درخواست،  در یک نشست گفت 
که حکومت موقت موجب خون ریزی می شود و این کار 
تصریح کرد که صالحیت  او  است.  افغانستان  زیان  به 
خورده  زیرا سوگند  ندارد،  را  کردن جمهوریت  منحل 
است که از قانون اساسی حراست می کند. معاون اول 
ریاست جمهوری نیز معتقد است که طالبان به جای 
اتفاق  این  و  هستند  دیکتاتوری   نظام  دنبال  به  صلح، 
ناممکن است. برخی دیگر از مقام ها در حکومت نیز باور 
دارند که حکومت موقت به معنای فرصت دایمی برای 
مداخله بیگانه گان است و دیگر موقع تطبیق اجندای 
بیگانه در کشور وجود ندارد. به گفته آنان، بازگشت به 
عقب از راه جنگ و معامله مقدور نیست و مردم این 
دیگری خواهند سپرد.  فرد  به  رای  از طریق  را  اقتدار 
پیش تر اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان آقای غنی 
را »مانع صلح« عنوان کردند و برای به نتیجه رسیدن 

مذاکرات خواستار استعفای او شدند.
عضو  استانکزی،  عباس  شیرمحمد  اخیر  حرف های 
بلندرتبه هیأت مذاکره کننده طالبان در مسکو، پایتخت 
روبه رو  کشور  درون  در  واکنش ها  از  موجی  با  روسیه، 
دلو، در یک نشست  یازدهم  روز شنبه،  او  است.  شده 
خبری گفت که حکومت افغانستان »یگانه مانع« در برابر 
صلح است و اگر مذاکرات به نتیجه برسد، حکومت آقای 
غنی از بین می رود و »حکومت جدید اسالمی« شکل 
می گیرد. او در بخشی از سخنانش در این نشست گفته 
که اگر محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، از جنگ 
دست بردارد و کناره گیری کند، طالبان برای حکومت 

شماری از متنفذان و باشنده گان 
بهسود  اول  حصه  ولسوالی 
جمعه،  روز  میدان وردک 
دهم دلو، در یک گردهمایی 
این والیت  پولیس  فرمانده  از 
می خواهند که با نیروهای تحت 
از  جلوگیری  به  خاطر  امرش 
مرکز  به  کرده  ترک  را  ساحه  حادثه ای  هرگونه  بروز 
والیت برگردند. بر بنیاد معلومات برخی از نماینده گان 
میدان وردک در مجلس، قطعه  333 پولیس از پانزده 
روز به این سو زیر امر اهلل داد فدایی، فرمانده پولیس 
به  می برند.  سر  به  بهسود  ولسوالی  در  میدان وردک، 
گفته  آنان، حضور نیروهای امنیتی و فرمانده پولیس 
در ولسوالی بهسود »تحریک آمیز و مشکوک« بود و در 
بازداشت و سرکوب فرمانده علی پور  واقع آن ها برای 
برنامه ریزی می کردند. براساس معلومات این نماینده  
مجلس، زمانی  که متنفذان و باشنده گان محل خواهان 
خروج فرمانده پولیس میدان وردک و نیروهای تحت 
امرش از این ولسوالی می شوند، »نیروهای دولتی بر 
مردم گلوله باری« می کنند و در نتیجه شماری کشته 

و زخمی می شوند. 
هرچند آمارهای ضد و نقیضی از شمار جان باخته گان 
از قول منابع مختلف منتشر  این رویداد در رسانه ها 
شده است، اما ستاد دادخواهی برای قربانیان بهسود 
نفر  ده  را  قربانیان  شمار  قطع نامه ای  طی  کابل  در 
گفته است. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، اما 
تیراندازی بر غیرنظامیان را کار »افراد مسلح وابسته به 
علی پور« می داند و در یک پیام ویدیویی جان باخته گان 
رویداد را نیز »افراد مسلح غیرمسوول« دانسته است. 
به گفته  سخنگوی وزارت داخله، شماری از نیروهای 

امنیتی نیز زخمی شده اند.

بهسود  در  میدان وردک  پولیس  فرمانده  حضور 
»مشکوک« است

عبدالغنی  به  نزدیک  افراد  از  توانا،  محمدحسین 
گفت  8صبح  روزنامه  به  محلی،  فرمانده  علی پور، 
نیروهای  و  میدان وردک  پولیس  فرمانده  حضور  که 
تحت امرش در ولسوالی بهسود از همان نخست هم 
دولتی  نیروهای  پالن  توانا،  گفته   به  بود.  »مجهول« 
سرانجام  که  بود  مردم  و  مقاومت«  »جبهه   بر  حمله 
و  کردند  گلوله باری  محل  باشنده گان  بر  جمعه  روز 
توانا  آقای  بیست غیرنظامی کشته شدند.  به  نزدیک 
به  میدان وردک  پولیس  فرمانده  که  افزود  هم چنان 
بهانه  معرفی فرمانده پولیس ولسوالی حصه اول بهسود 
به این ولسوالی آمده بود؛ اما هدفش سرکوب عبدالغنی 

علی پور از فرماندهان محلی بوده است.
مهدی راسخ، نماینده مردم میدان وردک در مجلس، 
نیز به روزنامه 8صبح می گوید که مردم می خواستند 
ولسوالی  به  هدفی  چه  به  امنیتی  نیروهای  بدانند 
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جدید مذاکره می کنند. به گفته این عضو هیأت طالبان، 
»سنگ اندازی«  صلح  روند  فراراه  غنی  جمهور  رییس 

می کند تا زمان اقتدارش طوالنی تر شود. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، شام روز شنبه، 
آسپن  امنیتی  مجمع  مجازی  نشست  در  دلو،  یازدهم 
گفت که سرانجام دولت موقت خون ریزی است و این کار 
در گذشته تجربه شده است. به گفته آقای غنی، چنین 
می خواهد  او  و  است  افغانستان  مردم  زیان  به  دولتی 
جمهور  رییس  شوند.  قدرتمند  کشور  شهروندان  که 
را  جمهوریت  کردن  منحل  صالحیت  که  کرد  تصریح 
از قانون اساسی سوگند خورده  ندارد، زیرا به حراست 
است. هم زمان با رد این درخواست طالبان، آقای غنی 
و  هستند  اخیر  ترورهای  مسوول  طالبان  که  می گوید 
فراخوان سازمان ملل متحد و خواست مردم افغانستان 
برای آتش بس را نادیده می گیرند. به باور رییس جمهور، 
طالبان به تعهدات شان در توافق نامه صلح با امریکا پابند 
نبوده اند و مسوولیت های شان در قبال روند صلح را نیز 
انجام نداده اند. او هم چنان در سخنانش اشاره کرد که 
به  به محض رهایی دوباره  زندانیان  طالبان  90 درصد 

میدان های جنگ بازگشته اند. 
باور دارد که طالبان  اما  معاونت اول ریاست جمهوری 
امراهلل صالح،  نظام دیکتاتوری روحانی هستند.  در پی 
دوازدهم  یک شنبه،  روز  جمهوری،  ریاست  اول  معاون 
دلو، در توییتی نوشت که این اتفاق ناممکن است، زیرا 
گفته  به  نمی فروشند.  را  روح شان  افغان ها  او،  باور  به 
آقای صالح، کشورهای بین المللی باید بدانند که طالبان 
آزمایش قطع روابط با شبکه های تروریستی بین المللی 
و منطقه ای را نمی توانند پشت سر بگذارند و روایت آنان 

نیز »بسیار نازک«  است. 
امنیت ملی، در  در همین حال حمداهلل محب، مشاور 
واکنش به خواست طالبان، می گوید که تجربه حکومت 
موقت،  خون ریزی و ویرانی است و فرصت دایمی را برای 

بهسود آمده اند، اما نیروهای اعزامی مستقر در بهسود 
مردم را با گلوله پاسخ می دهند. آقای راسخ نیز تأکید 
می کند که حضور نیروهای امنیتی و شخص فرمانده 
پولیس میدان وردک در ولسوالی بهسود »تحریک آمیز 
و مشکوک« بود، زیرا گفته می شد که این نیروها برای 
با  داخله  امور  وزارت  اعزام شده اند.  علی پور  بازداشت 
فرماندهی  رهبری  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر 
پولیس میدان وردک از چند روز به این سو به  منظور 
معرفی فرماندهان جدید ولسوالی های دوگانه بهسود 
و تحکیمات پاسگاه های پولیس به این ولسوالی ها به 
اما »افراد مسلح غیرمسوول« وابسته به  سر می برند؛ 
و  امنیتی  نیروهای  فعالیت«  و  »مانع حضور  علی پور 

پولیس شده اند.
ستاد مردمی دادخواهی برای قربانیان بهسود نیز روز 
انتشار قطع نامه ای، گفته است  با  دلو،  یازدهم  شنبه، 
مسلح  نیروهای  با  میدان وردک  پولیس  فرمانده  که 
نامعلوم در  این طرف به هدف  به  از روزها  همراهش 
بهسود حضور دارند. در قطع نامه آمده است، زمانی که 
وضاحت  خواهان  مسالمت آمیز  تجمع  یک  در  مردم 
می شوند، با شلیک گلوله پاسخ دریافت می کنند. این 
ستاد، اعتراض و تجمع مسالمت آمیز را حق شهروندان 
دانسته و ضمن محکوم کردن حمله بر معترضان، آن 
بشردوستانه   قوانین  و  کشور  نافذه   قوانین  خالف  را 
بین المللی دانسته است. در یکی از ماده های قطع نامه 
مسلح  با  داخله  وزارت  سخنگوی  که  است  آمده 
غیرمسوول خواندن افراد ملکی، در صدد مقصر دانستن 
همین طور  و  عامه  اذهان  ساختن  منحرف  و  مردم 
توجیه »جنایت ضدبشری« خود است. طبق قطع نامه، 
»نیروهای اعزامی در بهسود، برعالوه کشتار بی رحمانه  
مردم، تعداد زیادی از مردم ملکی را به گروگان گرفته 

که یک تعداد آن ها زخمی ها هستند.« 
در  بهسود  قربانیان  برای  دادخواهی  مردمی   ستاد 
امنیتی  قطع نامه اش هشدار می دهد که اگر نیروهای 
آزاد  گروگان ها  و  نکنند  ترک  را  ساحه  زودتر  هرچه 
برای  والیت ها  و  پایتخت   - کابل  در  مردم  نشوند، 
از آن  ناشی  پیامدهای  و  به جاده ها می آیند  اعتراض 

برعهده حکومت و مسووالن امنیتی خواهد بود.

روایت زخمیان و شاهدان رویداد
از  بهسود که  از زخمی های حادثه   احمد جاوید، یکی 
به  درمان  برای  و  برداشته  زخم  فقرات  ستون  ناحیه 
انتقال شده است، به روزنامه  شفاخانه والیتی بامیان 
8صبح گفت که نیروهای امنیتی »باالی ما تیراندازی 
کردند.« به گفته  جاوید، نیروهای وابسته به علی پور در 

مداخله بیگانه گان فراهم می کند. او روز شنبه، یازدهم 
دلو، در توییترش نوشت که مردم به ارزش مردم ساالری 
اجندای  تطبیق  برای  موقع  دیگر  و  فهمیده اند  نظام  و 
اگر  محب،  آقای  باور  به  ندارد.  وجود  کشور  در  بیگانه 
داخلی  اداره  در  دینی  و  مردمی  مشروعیت  از  طالبان 
براساس  باید  بین االفغانی  مذاکرات  بودند،  برخوردار 

آتش بس ادامه می یافت.
مشاور ارشد رییس جمهور نیز می گوید که »بازگشت به 
گذشته مقدور نیست« و طالبان باید واقعیت »افغانستان 
ارتباطات  اداره  رییس  عمر،  وحید  کنند.  درک  را  نو« 
عامه و استراتژیک و مشاور رییس جمهور روز یک شنبه، 
دوازدهم دلو، در یک نشست خبری گفت که صدای اخیر 
طالبان، »صدایی است که چند وقت پیش برای انحالل 
نیروهای امنیتی و دفاعی بلند شده بود.« به گفته آقای 
عمر، جنگ کنونی »برای افغانستان یک پارچه، متحد، 
دموکراتیک و دارای نظام است« و بازگشت این ارزش ها 
هنوز  افزود که  او  نیست.  قبول  قابل  فردی  برای هیچ 
برنداشته اند  روند صلح  در  طالبان »گام حساب  شده« 
که »نیت کوچک« این گروه به صلح را نشان دهد. او اما 
معتقد است که حکومت در جریان دو سال اخیر حدود 
شش گام اساسی برداشته که هر کدام »قربانی« برای 

این روند شمرده می شود.
نیت  دادن  نشان  برای  گام  اولین  به گفته وحید عمر، 
»نیت صادقانه«  که  و هر طرفی  است  آتش بس  صلح، 
برای صلح داشته باشد، باید »کشتن مردم«، »تخریب 
تاسیسات عامه« و »تهدید شهروندان« را متوقف کند. 
ابراز آماده گی کرده  او، حکومت برای آتش بس  باور  به 
این نشان می دهد  ندارند و  اما طالبان آماده گی  است، 
مشاور  می کنند.  ممانعت  صلح  برای  کسانی  چه  که 
گام  هر  با  طالبان  که  می کند  تصریح  جمهور  رییس 
و  می کنند  ارایه  تازه ای  تهدیدهای  و  شرط  حکومت، 
سایر  پایتخت های  در  میز،  روی  گفت وگوی  جای  به 

ساحه اصاًل حضور نداشتند. 
که  می گوید  حادثه،  دیگر  زخمی  محمدکاظم، 
پولیس  فرمانده  حضور  خاطر  به   محل  باشنده گان 
میدان وردک و نیروهای تحت امرش در این ولسوالی 
و »مانور نظامی« آن ها تجمع کرده بودند، اما در همین 
گیر و دار، یکی از سربازان امنیتی آماده گی تیراندازی بر 
اعتراض به خشونت  نتیجه آن  مردم را گرفت که در 
کشیده شد و نیروهای دولتی بر مردم گلوله باری کردند.

و  علی پور  عبدالغنی  که  می گوید  نیز  محمدکاظم 
نیروهایش در ساحه حضور نداشتند و افراد غیرنظامی 
و باشنده گان محل مورد حمله  نیروهای امنیتی قرار 
از  نفر   18 حادثه،  زخمی  این  روایت  به  گرفته اند. 
نیروهای  مستقیم  تیراندازی  اثر  بر  محل  باشنده گان 

امنیتی جان باخته اند.
شاهدان  از  و  بهسود  باشنده   هاشم،  دیگر،  سوی  از   
رویداد، نیز به روزنامه 8صبح گفت: »نیروهای دولتی در 
صدد خلع سالح و بازداشت فرمانده علی پور هستند. ما 
به هیچ وجه اجازه چنین کار را به حکومت نمی دهیم.« 
این باشنده  محل هم چنان افزود که علی پور »هیچ کار 
خالف قانون« انجام نداده و دولت به جای سرکوب او، 

باید مسیر جلریز را از وجود طالبان پاک سازی کند.
به  نزدیک  افراد  از  توانا،  محمدحسین  هم  سویی  از 
تا ساعت سه جمعه شب  علی پور، گفت که زخمی ها 
شماری  و  داشتند  قرار  امنیتی  نیروهای  اسارت  در 
پی  در  و  شفاخانه  به  نرسیدن  دلیل  به  زخمی ها  از 
زخم هایی که برداشته بودند، جان های خود را از دست 
دستور  که  شلیک  پی  در  او،  معلومات  طبق  دادند. 
نزدیک  بود،  داده  میدان وردک  پولیس  فرمانده  را  آن 
بودند،  غیرنظامیان  همه  که  معترضان  از  نفر   20 به 
است  گفتنی  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر   30 و  کشته 
این زمینه  با تماس های مکرر در  که روزنامه 8صبح 
اداره محلی  به دریافت دیدگاه وزارت داخله و  موفق 

میدان وردک نشد.
قالب  در  مسلح  افراد  از  شماری  با  علی پور  فرمانده 
مقاومت«  نام »جبهه  تحت  مردمی  نیروهای  خیرش 
از چند سال به این طرف در ولسوالی بهسود والیت 
نیز   1397 سال  در  می کند.  فعالیت  میدان وردک 
نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بازداشت آقای علی پور 
در ولسوالی لعل وسرجنگل والیت غور انجام دادند که 
در پی آن بیش از ده غیرنظامی جان باختند و شماری 
زخمی شدند. در آن عملیات، نیروهای امنیتی قادر به 

بازداشت این فرمانده محلی نشدند. 
باشنده گان والیت های مرکزی کشور به این باور اند که 
فرمانده علی پور در مقابل تهاجم طالبان و کوچی های 

در  او، »طالبان  باور  به  تهدید می ریزند.  کشورها طرح 
و خرابه ها حکومت  بر گورستان ها  زمان حاکمیت شان 
می کردند« و اکنون افغانستان در مقایسه با آن زمان از 
نگاه سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی و اقتصادی چندین پله 

پیش رفت کرده است. 
مشاور رییس جمهور غنی تصریح کرد که طالبان باید 
افغانستان نو را بشناسند، با آن کنار بیایند و طرح های 
آقای عمر گفت  نکنند.  ارایه  را  تاریخ  محکوم  شده در 
که صلح خواست مردم است، اما صلحی که نتیجه آن 
یک افغانستان باثبات، متحد،  دموکراتیک، صاحب نظام 
و صاحب صدا باشد. به باور وی، صلح آرامش گورستان 
نیست و حکومت به شرطی قربانی می دهد که برایند 
نظام، دموکراسی، کثرت گرایی و  صلح سبب استحکام 
مراجعه به آرای مردم برای انتخابات زعامت شان شود. 
که  است  این  ما  برای  اصلی  افزود: »حرف  عمر  وحید 
اقتدار از آن مردم افغانستان است و اقتدار را مردم از یکی 
می گیرند و به دیگری می دهند و آن از طریق انتخابات 
می شود. نه استانکزی صاحب گرفته می تواند و نه هیچ 
کس دیگری.« او با یادآوری از گذشته، هشدار داد که 
از  هم  و  از طریق جنگ  هم  به گذشته  بازگشت  »راه 

طریق معامله مسدود است.«
در  حکومتی  مقام های  بیش تر  که  است  حالی  در  این 
نشان  واکنش  طالبان  خواست  به  اجتماعی  صفحات 
خواندند.  عقب  به  بازگشت  برای  تالش  را  آن  و  دادند 
گفتنی است که با وجود آغاز دور دوم مذاکرات صلح، 
طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های  میان  گفت وگوها 
برای  آماده گی ها  بر  طرف  هردو  هرچند  است.  متوقف 
ادامه مذاکرات تاکید دارند، اما منابع در دوحه می گویند 
که طالبان به میز مذاکره حاضر نمی شوند. این تنش ها 
میان حکومت و طالبان در حالی شکل می گیرد که امریکا 
روند بازنگری توافق نامه صلح دوحه را آغاز کرده است. 
تعهد  این جریان،  در  این کشور گفته اند که  مقام های 
گروه های  با  روابط  قطع  کاهش  خشونت ها،  به  طالبان 
تروریستی و اشتراک در صلح معنادار را بررسی می کنند. 

مسلح از باشنده گان این والیت ها دفاع می کند. مهدی 
نیز می گوید  نماینده میدان وردک در مجلس،  راسخ، 
که کوچی های مسلح در تبانی با طالبان بر مردم حمله 
می کنند و به همین دلیل آقای علی پور حمایت مردمی 
را در سرکوب طالبان و کوچی های مسلح با خود دارد.

واکنش های سیاسیون
بهسود  ولسوالی  در  غیرنظامیان  شدن  کشته 
داشته  پی  در  را  زیادی  واکنش های  میدان وردک 
است. شماری از سیاسیون نیز در پیوند به این حادثه 
واکنش نشان داده اند. سرور دانش، معاون دوم ریاست  
که  است  گفته  رویداد  این  به  واکنش  در  جمهوری، 
هر  طرف  از  ایجاد خشونت  و  شدن  زخمی  و  کشته 
انگیزه ای که باشد، به هیچ وجه قابل  کسی و به هر 
پیشین  جمهور  رییس   کرزی  حامد  نیست.  پذیرش 
کشور، نیز در پیامی از بروز این حادثه ابراز تأسف کرده 
از حکومت خواسته  به آرامش،  و ضمن دعوت مردم 
است که هرچه زودتر از راه مسالمت آمیز و در تفاهم 

با باشنده گان محل، برای حل این معضل اقدام کند.
رهبر  و  جمهور  رییس   پیشین  معاون  خلیلی،  کریم 
که  است  گفته  نیز  افغانستان،  اسالمی  حزب وحدت 
نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی مسالمت آمیز مردم را 
هدف قرار داده و از قوه و خشونت استفاده کرده اند. 
آقای خلیلی در پیامی گفته است: »جای تأسف است 
که مسووالن امنیتی به  جای این که امنیت مردم را در 
ساحات ناامن بگیرند و مسیرهای رفت و آمد شهروندان 
را امن بسازند، در یک ساحه امن و تابع نظم و قانون 

مشکالت ایجاد می کنند.« 
نیز  نماینده گان،  مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
با نشر پیامی این رویداد را با توجه به شرایط کنونی 
کشور دور از انتظار دانسته و از حکومت خواسته است 
آنان  با  و  شناسایی  را  حادثه  وقوع  اصلی  عامالن  که 

برخورد قانونی کند.
در همین حال، محمد هدایت، مشاور رسانه ای معاونت 
دوم ریاست جمهوری، به روزنامه 8صبح گفت که یک 
هیأت باصالحیت از جانب حکومت توظیف شده است 
تا با سفر به بهسود از یک سو حقیقت ماجرا را پیدا 
کند و از جانب دیگر، جلو درگیری و تنش در آینده 
تحت  هیأت  این  که  افزود  هدایت  آقای  گرفته شود. 
به  زودی  ملی  امنیت  شورای  مشاور  معاون  رهبری 
باصالحیت  نماینده گان  می شود.  میدان وردک  عازم 
اداره  ملی،  امنیت  ریاست  داخله،  دفاع،  وزارت های 
در  بزرگان محل  و  والیتی  ارگان های محلی، شورای 

ترکیب این هیأت حضور دارند.

بازگشت به گذشته مقدور نیست

کشتار غیرنظامیان در بهسود؛  
ماجرا چگونه اتفاق افتاد؟
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سرمایه های  از  یکی  کشور،  هر  در  دیپلماسی  دستگاه 
نماینده گان  است.  ملی  نمادهای  از  یکی  و  ملی  بزرگ 
تعریف متعارف  از کشور، برخالف  بیرون  افغانستان در 
این  نیستند.  جمهور  رییس  نماینده  تنها  آن،  سیاسی 
مأموران، نماینده گان مردم و ملت اند و عمل کردشان نیز 

بازتاب دهنده شاخصه ها، ارزش ها و منافع ملی است.
دیده می شود که در چند سال اخیر دستگاه دیپلماسی 
کشور و سیاست گذاری در این نهاد در انحصار ارگ قرار 
گرفته است و نماینده گان ارشد افغانستان در کشورهای 
می شوند.  انتصاب  ارگ  سفارش  و  سماجت  با  دیگر 
و  توانایی ها  براساس  این که  از  پیش  انتصاب ها،  این 
مبنای  بر  باشد،  و شایسته گی  دیپلماتیک  ظرفیت های 
نزدیکی افراد به رییس جمهور است. همین مسأله باعث 
شده است تا در مواردی، نامزدی سفیران افغانستان در 

برخی از کشورها، افتضاح آور و ذلت بار شود.
در سیاست بین المللی، کشورهای میزبان به عنوان یک 
عرف دیپلماتیک در مورد پذیرفتن و یا نپذیرفتن سفیران 
کشورهای مهمان، به یک سلسله اصول نانوشته و عرفی 
پای بند هستند و این اصول در واقع بیان گر شناخت و 
روابط کشورهای میزبان با کشور مهمان است. یکی از 
این اصول نانوشته، سکوت کشور میزبان در مورد موافقت 
آن کشور با سفیر تازه معرفی شده کشور مهمان است. 
در عرف دیپلماتیک، زمانی که یک کشور برای مدت سه 
ماه در مورد موافقت با یک سفیر سکوت اختیار کرد، به 

معنای رد آن سفیر تلقی می شود.
در چند سال گذشته، دستگاه دیپلماسی افغانستان به 
باشد،  افغانستان  ملی  غرور  بازتاب دهنده  این که  جای 
بیان گر ذلت و خواری ملت افغانستان شده است. چندین 

گفت وگوهای صلح در دوحه به بن بست رسیده است. 
سه هفته از زمان آغاز دور دوم مذاکرات می گذرد؛ اما 
هنوز هم دو طرف موفق به تعیین آجندای ابتدایی و 
برگزاری نشست رسمی نشده اند. هیأت مذاکره کننده 
برگزاری  برای  تمایلی  طالبان  که  افغانستان می گوید 
و ختم  روی کاهش خشونت   بحث  و  نشست رسمی 

جنگ در کشور ندارد.
وزارت  افغانستان،  در  خشونت ها  افزایش  با  همزمان 
خزانه داری امریکا در گزارشی از روابط نزدیک طالبان و 
القاعده خبر می دهد و تأکید دارد که القاعده با حمایت 

و پشتیبانی طالبان در افغانستان قدرتمند شده است.
حقانی  شبکه  رهبران  که  است  آمده  گزارش  این  در 
و القاعده در صدد تشکیل یک واحد مشترک نظامی 
تروریستی  گروه  دو  میان  همین  اکنون،  و  هستند 

همکاری فنی، مالی و مشاوره ای جریان دارد.
ملل  امنیت سازمان  نظارتی شورای  تیم  این،  از  قبل 
در گزارشی تحت عنوان »تحلیل و نظارت بر تحریم ها 
درباره داعش، القاعده و افراد و اشخاص وابسته«، تأکید 
کرده بود که شاخه شبه قاره  القاعده به اسم گروه طالبان 
فعالیت می کند. طبق این گزارش، ایمن الظواهری، رهبر 
شبکه القاعده با یحی حقانی یکی از اعضای ارشد شبکه 

حقانی در افغانستان دیدار کرده است.
حکومت افغانستان نیز قباًل اعالم کرده بود که تهدید 
تروریسم و رابطه  طالبان با شبکه های تروریستی هنوز 
هم پابرجا است. رییس شورای عالی مصالحه ملی در 
افزایش  دلیل  به  که  است  گفته  اظهاراتش  تازه ترین 
خشونت ها، دور دوم مذاکرات دوحه متوقف شده است.

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  در 
آمده است که در سال 2020 به تعداد 985 تن از افراد 
ملکی کشته و 5  هزار و 5۴2 نفر دیگر زخمی شدند. 
گزارش ها از سفر هیأت طالبان به ایران نیز می رساند 
ادامه  بر  ایرانی  مقام های  با  دیدار  در  گروه  این  که 
جنگ و خشونت در افغانستان تأکید کرده است. علی 

کشید؛ اما حکومت افغانستان با سماجت و پررویی تمام 
تا بیش  و خالف اصول دیپلماتیک، بر هند فشار آورد 
از این مایه سرافکنده گی دستگاه دیپلماسی افغانستان 
نشود و با فرید ماموندزی به عنوان سفیر جدید افغانستان 
موافقت کند. این موافقت از سوی هند صورت گرفت، اما 
روشن است که مأموریت سفیر جدید افغانستان در هند 
خالی از چالش برای او و دستگاه دیپلماسی افغانستان 

نخواهد بود.
تعیین محمد شفق خواتی به عنوان سفیر سیار در ایران 
و ماجرای به رسمیت نشناختن او از سوی آن کشور، یکی 
بدون  انتصاب  این  بود.  دیپلماتیک  افتضاحات  از  دیگر 
محاسبه با اصول دیپلماتیک صورت گرفت و در پایان 

کار نیز منجر به آبروریزی وزارت خارجه شد.
که  را  ابدالی  محمد  شیدا  افغانستان  مورد،  آخرین  در 
مدعی دستیابی به ریاست جمهوری افغانستان بود، به 
عنوان سفیر افغانستان در جاپان گماشت. شیدا محمد 
ابدالی که زمانی تأیید سند دکترایش از هند با مشکل 
به  را  کشور  امور  سکان  این که  امید  به  بود،  برخورده 
حمایت رییس جمهور کرزی و حلقات نزدیک به او در 
دست خواهد گرفت، از سفارت افغانستان استعفا داد و 
وارد مبارزات انتخاباتی برای تصاحب ریاست جمهوری 
بزرگ ترین  از  یکی  هند  در  افغانستان  سفارت  شد. 
سفارت  با  مقایسه اش  و  است  کشور  سفارت های 

افغانستان در جاپان، نتیجه ای جز تقلیل جایگاه شیدا 
محمد ابدالی به دست نمی دهد. در مورد دیگر، زلمی 
رسول نیز که ادعای ریاست جمهوری داشت، به کرسی 

سفارت قناعت کرد.
تاجیکستان، کشوری که در زمان زمامداری حامد کرزی 
کشورهای  میان  از  افغانستان  استراتژیک  دوست  تنها 
نامزدسفیران  دوبار  نیز  می شد،  محسوب  همسایه 
افغانستان را در زمان حاکمیت اشرف غنی رد کرد. آقای 
نعمت اهلل سایر، سرکنسول افغانستان در بن نیز که برای 
مورد  بود،  شده  معرفی  برلین  به  سفارت  کرسی  احراز 

قبول آلمان قرار نگرفت و موافقت دریافت نکرد.
قاعده  یک  گذشته ها  در  که  است  این  دیگر  موضوع 
در  افغانستان  سفیران  گزینش  مورد  در  نانوشته 
این  در  قومی  توازن  و  داشت  وجود  منطقه  کشورهای 
گزینش ها در نظر گرفته می شد. اما در چند سال اخیر، 
سفیران افغانستان در کشورهایی مانند پاکستان، هند، 
ایران، چین و روسیه همه از یک قوم خاص و از نزدیکان 
رییس جمهور گماشته شده اند. البته این نوع نگرش در 
تعیین دیپلمات ها تنها منحصر به سفارت خانه ها نمانده 
است. اگر کشور هند را مثال بزنیم، هم سفارت و هم 
کنسولگری ها و هم پست های ارشد دیپلماتیک در اختیار 
یک قوم قرار داده شده است. با رفتن فرید ماموندزی به 
هند، دیگر سوالی در مورد بی توجهی به کثرت گرایی و 
بر عالوه  زیرا  نمی ماند؛  باقی  افغانستان  در  قومی  تنوع 
سفیر، سه کنسول و معاونان آن و اکثریت مستشارها، 
اتشه ها و معاونان شان در هند متعلق به یک قوم اند. اگر 
مبنای این همه انتصاب ها تنها و تنها شایسته گی می بود، 
متأسفانه  اما  نمی کرد؛  خلق  مردم  ذهن  در  را  سوالی 
این رویکرد در گزینش مأموران دیپلماتیک تنها و تنها 

برخاسته از حس برتری جویی قومی است.
افغانستان  انتصاب سفیران جدید  ماجراهای  به  نگاه  با 
موافقت کشورها  عدم  از  مواردی  و  از کشور  بیرون  در 
با نامزدسفیران، این مسأله روشن می شود که سیاست 
خارجی رییس جمهور که زمانی به »پنج حلقه سیاست 
خارجی« تقسیم بندی شده بود، به بن بست رسیده است. 
تکیه رییس جمهور به یک گروه کوچک از اطرافیانش 
این حلقه  از میان  نو  برای ساختن رهبران  او  و تالش 
بیگانه با افغانستان، سبب شده است تا نارضایتی داخلی 
از سوی دیگر اوج بگیرد.  از یک سو و فاصله منطقه ای 
رییس جمهور نباید بیش از این با انتصاب های قومی و 
گروهی دیپلماتیک، با دستگاه دیپلماسی افغانستان بازی 
بازتاب دهنده  باید  افغانستان  دیپلماسی  دستگاه  کند. 
دستگاه  باشد.  آن  تنوع  و  کشور  این  واقعیت های 
دیپلماسی افغانستان باید از سایه نفوذ عواملی در ارگ، 
پارلمان و بقیه سیاست پیشه گان به دور نگه داشته شود 

و وقارش را باز یابد.

جنگ  در  را  امریکایی ها  طالبان  است.  داده  قرار 
افغانستان بازنده می دانند و باور دارند که این کشور به 
یک صلح منفی تن خواهد داد. طالبان با این نگرش از 
تمام گزینه های دست داشته شان به هدف فشار آوردن 
میدان های  در  امریکایی ها  و  افغانستان  حکومت  بر 
نبرد، روابط سیاسی با کشورهایی  که به قول خودشان 
مخالف تأمین صلح امریکایی در افغانستان هستند، میز 
مذاکره، وقت کشی و تعلل خودآگاهانه بهره می گیرند 
تا نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و از راه 
جنگ قدرت را به دست آورند. در این صورت نیازی به 

مذاکره و تقسیم قدرت و یا مشارکت نیست.

از تحوالت جاری در  را  این ذهنیت  چرا طالبان 
افغانستان یافته اند؟

ماه  جریان 18  در  طالبان  گروه  است.  واضح  دلیلش 
نظرداشت  در  بدون  آن  از  پس  و  امریکا  با  مذاکره 
توافق نامه دوحه و منطق مذاکره، سطح خشونت ها را 
افزایش داد، سنگرهای نبرد را داغ نگه داشت و بر برد 
نظامی تأکید ورزید. اما جانب ایاالت متحده امریکا با 
نگاه خوشبینانه به خواسته های طالبان پاسخ مثبت داد.

 5 هزار زندانی طالبان رها شدند و دوباره به خط مقدم 
جنگ برگشتند. همچنان، زلمی خلیل زاد تالش کرد 
جامعه  و  منطقه  کشورهای  با  را  طالبان  روابط  که 
بین المللی برقرار و این گروه را از یک گروه شورشی 
و تروریستی به یک مخالف سیاسی حکومت افغانستان 
تبدیل کند. تمام این تالش ها، طالبان را به این باور 
رساند که امریکا مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق در 

پی خروج غیرمسووالنه است و فقط بهانه می  جوید.
بسیار  طالبان  قبال  در  امریکا  سابق  اداره  سیاست 
مسأله   ترمپ  دونالد  برای  بود.  عجوالنه  و  شتاب زده 
این  با  و  نبود  بیش  انتخاباتی  کاالی  یک  افغانستان 
روحیه نسبت به قضایای افغانستان برخورد می کرد. به 
این  دلیل، روند مذاکرات با طالبان یک جانبه پیش رفت 

کشور با اختیارکردن سکوت در مورد سفیران معرفی شده 
از سوی رییس جمهور، عدم موافقت شان را با گزینش 
این  ریاست جمهوری شاید  برای  داشته اند.  ابراز  سفیر 
امر معنای زیادی نداشته باشد، اما برای یک ملت، این 
نوع برخورد به معنای بازی با صالبت و غرور آن ملت 

پنداشته می شود.
سفیرانی که از سوی کشورهای میزبان رد شده اند، اکثراً 
دیپلمات های کار کشته و با تجربه نبوده ، بلکه برخاسته 
از انتصاب های سیاسی و گروهی و یا هم قومی رییس 
است،  در دست  که  اطالعاتی  براساس  بوده اند.  جمهور 
کشور ترکیه با انتصاب فاروق وردک به عنوان سفیر در 
آن کشور موافقت نکرده است. ایتالیا نیز با انتصاب ناهید 
ایثار، معین پیشین وزارت خارجه موافقت نکرد. کشور 
هند نیز در دو مورد با انتصاب سفیران افغانستان برای آن 
کشور موافقت نشان نداد. در آخرین مورد، سکوت هند 
افغانستان  به عنوان سفیر  انتصاب ولید تمیم  در مورد 
دیپلماسی  دستگاه  سرافکنده گی  مایه  کشور،  آن  در 
افغانستان شد؛ زیرا تبلیغات دستگاه ارگ در مورد این 
انتصاب و سپس خاموشی حکومت هند در مورد پذیرش 
او به عنوان سفیر، دستگاه دیپلماسی را در موقعیت بدی 
قرار داد. البته موافقت هند با انتصاب فرید ماموندزی به 
عنوان سفیر افغانستان در هند نیز مدت پنج ماه طول 

شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته است که 
طالبان را در مبارزه با امریکا مصمم یافتم.

در این جستار به اعتماد یک جانبه ایاالت متحده امریکا 
بر طالبان، بی باوری این گروه نسبت به آن کشور، تأکید 
طالبان بر خروج نیروهای خارجی و پیروزی از طریق 
گزینه نظامی، ضرورت بازنگری توافق نامه دوحه و تغییر 

در برخورد با طالبان پرداخته شده است.
طالبان از زمان امضای توافق نامه با ایاالت متحده امریکا 
در 29 فبروری 2020 تاکنون، هیچ یکی از تعهداتش 
را عملی نکرده اند. یکی از مهم ترین مفاد این توافق نامه، 
قطع رابطه طالبان با شبکه القاعده، دشمن درجه یک 
امریکا در منطقه و کاهش خشونت ها در افغانستان بود. 
اما گروه طالبان نه  تنها روابط   شان را با این شبکه قطع 
نکرد، بلکه آن را تقویت و بهبود بخشید. گزارش ها نشان 
می دهد که جنگ جویان القاعده و طالبان در هماهنگی 

با هم در برابر نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند.
توان شان  بیش ترین  اخیر  سال  دو  مدت  در  طالبان 
را بر گزینه  نظامی، تقویت سنگرهای نبرد و افزایش 
که  می دهد  نشان  این  ساخته اند.  متمرکز  خشونت ها 
اندک ترین تغییر در رویکرد طالبان از دهه 70 تا امروز 

به میان نیامده است.
زمینه  در  گام  کوچک ترین  طالبان  دلیل،  همین  به 
اعتمادسازی چه در میز مذاکره و چه در میان مردم 
مکرر  درخواست  به  طالبان  برنداشته اند.  افغانستان 
جامعه  بین المللی، به ویژه مردم افغانستان برای تأمین 
بر طبل جنگ و  و  پاسخ رد داده  آتش بس سراسری 

خشونت در کشور کوبیده اند.
آهنگ صلح  هدفمند،  ترورهای  و  افزایش خشونت ها 
است  پیروزی  ساز  بلکه  می نوازد؛  طالبان  که  نیست 
مردم  بیش تر  بیچاره گی  و  ملکی  افراد  کشتار  با  که 
افغانستان به  صدا درمی آید. گروه طالبان چنان عمل 
و  دارد  باال  نظامی دست  لحاظ  به  گویی  که  می کند 
حکومت افغانستان با جامعه بین المللی را در ناگزیری 

و بر فربه شدن این گروه انجامید. همین مسأله باعث 
در هر صورت  برسند که  باور  این  به  شد که طالبان 
پیروز جنگ اند و باالخره قدرت را از طریق نظامی به 

دست می آورند.
اکنون با روی  کار آمدن اداره جدید در ایاالت متحده 
امریکا، الزم است که توافق نامه دوحه دوباره بازنگری 
شود. اداره بایدن باید روی ضمیمه های این توافق نامه، 
گزارش های  عمل کردشان،  و  طالبان  تعهدات  بین 
القاعده،  با  طالبان  روابط  از  استخباراتی  و  امنیتی 
واقعیت های موجود، خواست مردم افغانستان و تحلیل 
واقع بینانه استراتژیست های پنتاگون و دستگاه سیاست 
خارجی امریکا از تحوالت جاری در افغانستان تمرکز 
با  کار  آغاز  در  متحده  ایاالت  جدید  دولت  اگر  کند. 
طالبان مثل دونالد ترمپ برخورد سطحی گرایانه داشته 
باشد، امنیت و ثبات منطقه و دست آوردهای 20 سال 
اخیر در افغانستان با تهدید جدی و غیرقابل پیش بینی 
تصمیم  نگران  جداً  طالبان  گروه  شد.  خواهد  مواجه 
مقام های کاخ سفید درباره سرنوشت توافق نامه دوحه 
است و به این دلیل میز مذاکره را ترک کرده و به طرف 
ایران رو آورده است تا امریکا را متوجه گزینه های بدیل 

برای شان بسازد.
دوحه  توافق نامه  که  است  مهم  بسیار  بنابراین 
باید  امریکا  آسیب شناسی و تحلیل کارشناسانه شود. 
راه  یک  بدون  که  باشد  داشته  نظر  در  را  مورد  این 
حل سیاسی، تقویت طالبان و رابطه این گروه با سایر 
و  منطقه  ثبات  و  امنیت  برای  تروریستی،  شبکه های 

جهان فاجعه بارتر از حمالت 11 سپتامبر خواهد بود.
این  کنند.  تکرار  را  گذشته  اشتباه  نباید  امریکایی ها 
کشور در زمان حضور قشون سرخ شوروی در افغانستان 
نیروهای  زمانی  که  اما  می کرد.  حمایت  مجاهدین  از 
از  را  خود  امریکا  کردند،  ترک  را  افغانستان  شوروی 
قضایای افغانستان کنار کشید و این بی تفاوتی نسبت به 
خطر تروریسم، زمینه ساز حمالت 11 سپتامبر 2001 
شد. بدون دست یافتن به یک راه حل سیاسی، خطر 

طالبان فاجعه بارتر از حمالت 11 سپتامبر خواهد بود.

دیده می شود که در چند سال 
اخیر دستگاه دیپلماسی کشور و 

سیاست گذاری در این نهاد در 
انحصار ارگ قرار گرفته است 
و نماینده گان ارشد افغانستان 

در کشورهای دیگر با سماجت و 
سفارش ارگ انتصاب می شوند. 
این انتصاب ها، پیش از این که 

براساس توانایی ها و ظرفیت های 
دیپلماتیک و شایسته گی باشد، 

بر مبنای نزدیکی افراد به رییس 
جمهور است. همین مسأله باعث 

شده است تا در مواردی، نامزدی 
سفیران افغانستان در برخی از 

کشورها، افتضاح آور و ذلت بار شود.

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار

سیروس
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت 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 ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



به  نظامی  و  علنی  صورت  به  این که  از  قبل  امریکا 
افغانستان حمله کند، بسیار تالش کرد تا از مجرای 
استخباراتی، اقتصادی و دیپلماتیک با رهبری طالبان 
صفحات  از  برخی  در  گرینییر  شود.  مذاکره  وارد 
از واشنگتن وقت  ما  کتاب خود مدعی می شود که 
می خریدیم تا شکاف در بین رهبری طالبان بر سر 
موضوع عرب ها بیش تر شود و تا می توانستیم باید از 
حلقه ضد عرب ها در رهبری طالبان دفاع می کردیم. 
می توان گفت که طالبان خواسته و یا ناخواسته وارد 
معرکه شدند؛ از اول هم امریکا سر ستیز با طالبان 
نداشت. در حقیقت طالبان سپر بالی القاعده شدند، 
به گونه ای که همزمان و قبل از حمله ایاالت متحده 
استخباراتی  سازمان  و  ویژه  نیروهای  افغانستان،  به 
امریکا به برخی از حلقه های ضد طالبانی کمک های 
بسیار کردند، از جمله گل آغا شیرزوی، حامد کرزی 

و ائتالف شمال.
با آنچه گفته شد، دیده می شود که طالبان دشمن 
اصلی امریکا نیست، به همین خاطر است که امروز 
دوباره بر سر میز مذاکره با هم نشسته اند و به تعهد 
یعنی  برگشته اند؛  آن  از  بعد  و  از 11 سپتامبر  قبل 
دیگری  سوال  اما  القاعده«.  با  طالبان  رابطه  »قطع 
رسیده  نتیجه  این  به  امریکا  چرا  که  می آید  پیش 
یک  هیچ گاه  »طالبان  می نویسد:  گرینییر  است؟ 
جریان سیاسی نبودند، آن ها بیش تر از همه، شبیه 

یک حرکت مذهبی بودند.« )ص 3۶۴(. اکنون، این 
معادله و درک دگرگون شده؛ به گونه ای که امریکا 
این که  بر عالوه  متوجه شده است که گروه طالبان 
یک جریان مذهبی - نظامی است، حاال یک جریان 
است  شده  متوجه  امریکا  است.  شده   هم  سیاسی 
بازسازی  اگر طالبان را در سال 2001 در روند  که 
سیاسی افغانستان سهم می داد، امروز با این مشکل 
مواجه نمی شد؛ ولی همان گونه که گرینییر می نویسد: 

مذاکره با طالبان یکی از موضوعات 
بسیار داغ و سرنوشت ساز برای مردم 

افغانستان و دولت امریکا محسوب 
می شود. پیامد مذاکره )چه توافق 

صورت بگیرد و چه نگیرد( از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. تداوم مذاکره 
هم تأثیرات بسیار عمیقی را بر تحوالت 
بعدی خواهد گذاشت. با آمدن حکومت 
جدید در ایاالت متحده امریکا، هر دو 
طرف مذاکره )دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان و طالبان( چشم امید به 

کاخ سفید دوخته اند و هر یک بیانات 
واشنگتن را به نفع خود تفسیر و 

تحلیل می کنند.

فشار دولت امریکا بر سودان، این کشور مجبور شد 
که اسامه را اخراج کند، به همین دلیل، او در سال 
199۶، سالی که طالبان کابل را تسخیر کردند، وارد 
افغانستان شد. دولت امریکا هرازگاهی متوجه اسامه 
بالفعل  تهدید  را  آن  ولی  بود،  او  شبکه  و  بن الدن 
حساب نمی کرد، حتا هنگامی که اسامه بن الدن بر 
علیه امریکا اعالن جنگ داد هم زیاد مورد توجه قرار 
در  سال 1998  در  که  حوادثی  از  پس  اما  نگرفت. 
شرق آفریقا اتفاق افتاد، موضوع القاعده کمی جدی تر 
شد؛ زیرا دو بمب گذاری در مقابل سفارت امریکا در 
کشورهای کنیا و تانزانیا رد پای القاعده را هم نشان 
امریکا برای تالفی، چند موشک کروز را بر  می داد. 
پایگاه های آموزشی القاعده در افغانستان شلیک کرد. 
گرچه این موشک ها آسیبی به خود بن الدن نزد، ولی 
هشداری بود به این شبکه. حکومت کلینتون از مال 
عمر خواست که اسامه را به سیستم قضایی امریکا 
استرداد کند. مال عمر از این خواست سرپیچی کرد. 
امریکا در اقدام تالفی جویانه تحریم های اقتصادی و 

دیپلماتیک را بر علیه طالبان اعمال کرد.
عامل تنش بین امریکا و طالبان در حقیقت موضوع 
القاعده بود. این تنش زمانی به اوج خود رسید که 
حادثه 11 سپتامبر رخ داد و مسوول اصلی آن شبکه 
القاعده شناخته شد. امریکا قبل از این که به افغانستان 
که  طالبان خواست  از حکومت  هم  باز  کند،  حمله 
اسامه را تحویل دهد؛ ولی مال عمر بار دیگر مخالفت 
الدن  بن  تحویل دهی  برای  عمر  مال  مخالفت  کرد. 
امری نبود که در آن توافق نظر در بین طالبان وجود 
داشته باشد. »به صورت مشخص تر، در میان طالبان 
نیز نوعی نارضایتی نسبت به مسأله بن الدن و عرب ها 
که کم کم به دولتی در میان دولت طالبان مبدل شده 
بودند، ایجاد شده بود.« )ص ۶1(. براساس نوشته های 
گرینییر، کمک های مالی القاعده برای طالبان، مسأله 
همان  در  نویسنده  می آمد.  حساب  به  ارزشمندی 
صفحه می نویسد: »در واقع جنگ جویان عرب با توجه 
به گرایش های تند مذهبی شان و به دلیل حضور در 
خطوط مقدم جبهه و نیز پولی که از کشورهای شان 
می رسید، منبع مهم اقتصادی برای طالبان، به ویژه 
ظاهراً  می آمدند«.  به شمار  قندهار  در  آنان  رهبری 
گروه  القاعده،  به  مالی  وابسته گی  که  دیده می شود 
بود.  به آن شبکه کرده  وابسته  نحوی  به  را  طالبان 
حتا گرینییر مدعی است که تصور ما این بود که با 
طالبان  رهبران  از  عده  آن  به  گزاف  پول های  دادن 
که با آن ها ارتباط برقرار کرده بودیم، بتوانیم زمینه 
اخراج عرب ها را از افغانستان فراهم سازیم و بدون 
حمله نظامی این موضوع را به صورت دیگری حل 
و فصل کنیم. ولی برخی از رهبران طالبان برعالوه 
خواستار  امریکا،  سوی  از  مالی  کمک های  تداوم 
مشروعیت بخشی بین المللی هم شده بودند. »طالبان 
و به صورت ویژه مال جلیل برای ما به وضاحت گفته 
به  خواستار  آن ها  کارشان  این  برابر  در  که  بودند 
رسمیت شناخته شدن طالبان به عنوان دولت مشروع 
افغانستان اند. آن ها خیلی عالقه مند بودند تا کرسی 
تصاحب  متحد  ملل  سازمان  در  را  افغانستان  خالی 

کنند.« )ص ۶2(.

و  داغ  بسیار  موضوعات  از  یکی  طالبان  با  مذاکره 
امریکا  دولت  و  افغانستان  مردم  برای  سرنوشت ساز 
توافق صورت  )چه  مذاکره  پیامد  محسوب می شود. 
بگیرد و چه نگیرد( از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
تداوم مذاکره هم تأثیرات بسیار عمیقی را بر تحوالت 
در  جدید  حکومت  آمدن  با  گذاشت.  خواهد  بعدی 
)دولت  مذاکره  طرف  دو  هر  امریکا،  متحده  ایاالت 
جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان( چشم امید به 
کاخ سفید دوخته اند و هر یک بیانات واشنگتن را به 
در گیرودار  اما  تحلیل می کنند.  و  تفسیر  نفع خود 
این مذاکرات و جو حاکم در افغانستان، سوال اصلی 
با  امریکا  چرا  این که  است؛  مانده  پاسخ  بدون  هنوز 
متعددی روی  تحلیل گران  مذاکره می کند؟  طالبان 
روند مذاکره بحث کرده اند؛ اما کم تر کسی به علت 
مذاکره پرداخته است، حتا برخی ها تالش می کنند 
که با داده های دست داشته شان به نحوی آینده نگری 
محصول  هستیم،  شاهد  امروز  ما  آنچه  ولی  کنند، 
امروز و دیروز نیست، بلکه این فرایند مربوط به قبل 

از سال 2001 است.
رابرت  از  کتابی  بر  استوار  را  تحلیل خویش  مبنای 
 88« کتاب  در  گرینییر  می دهم.  قرار  گرینییر  ال. 
به  آمد؟«  افغانستان  به  امریکا  چرا  قندهار؛  تا  روز 
نحوی چشم دیدها، عمل کردها، سیاست و برنامه های 
استوار  پیش فرض هایی  با  را  استخباراتی  و  سیاسی 
کرده است. گرچه از چاپ و ترجمه این کتاب حدود 
۴ سال می گذرد، ولی می تواند سندی برای تحلیل و 
رسیدن به پرسشی باشد که مطرح شد. گرینییر که 
رییس پیشین دفتر ساحه ای سی آی ای در اسالم آباد 
بود، در کتاب خود از فرایند شکل گیری نظام جدید 
در افغانستان، نقش امریکا، مخصوصاً نیروهای ویژه، 
مأموران سی آی ای، آی اس آی پاکستان، خیزش های 
سخن  و...  طالبان  علیه  بر  مقاومت  جبهه  مردمی، 

بسیار گفته است. 
است  این  گفت،  می توان  باب  این  در  آنچه  اساساً 
در  طالبان  رژیم  با  هم خصومتی  اول  از  امریکا  که 
افغانستان نداشت. مسأله طالبان زمانی بر روی میز 
سیاست امریکا قرار گرفت که القاعده عرض اندام کرد 
و اسامه بن الدن، رهبر این شبکه در افغانستان برای 
خود جای پا باز کرد. حادثه 11 سپتامبر در حقیقت 
تلنگری به رژیم طالبان بود؛ رژیمی که از سال 199۶ 
را  افغانستان  خاک  درصد   90 از  بیش   2001 الی 
صدد  در  هم  اول  از  امریکایی ها  داشت.  اختیار  در 
سرنگونی رژیم طالبان نبودند، بلکه هدف اصلی آن ها 
القاعده و اسامه بن الدن بود. براساس کتاب گرینییر، 
اسامه در سال 1980 به افراطیت رو آورد و بعد از 
به  امریکا  با  توافق عربستان سعودی  و  سال 1990 
خاطر ایجاد پایگاه نیروی های ایاالت متحده در آن 
کشور و نیز جنگ اول خلیج فارس )حمله عراق به 
عربستان  دولت  که  هنگامی  شد.  افراطی تر  کویت( 
متوجه دیدگاه های افراطی او شد، اسامه به سودان 
رفت و در آنجا سازمان القاعده را که دیدگاه به شدت 
افراطی داشت، تأسیس کرد. این کار وی باعث شد 
که سی آی ای و سایر سازمان های استخباراتی امریکا، 
نتیجه  در  دهند.  قرار  نظارت جدی  تحت  را  اسامه 

حاال باید متوجه شده باشیم که چرا 
امریکا با طالبان مذاکره می کند. در 

حقیقت، کلمه »مذاکره« مصداق وجود 
یک جریان سیاسی است. یعنی این که 

طالبان از یک حالتی به حالت دیگر تغییر 
موضع داده اند. این گروه هم در میدان 
است و هم بر سر میز مذاکره. هم نبرد 
می کند و هم حرف می زند. ولی تفاوتی 
که امروز با 20 سال قبل وجود دارد، 
این است که شعار »آن که با ما است 
با ما است و آن که با ما نیست بر علیه 
ما است«، دیگر در عرصه بین المللی و 
منطقه ای خریدار چندانی ندارد. امروز 
امریکا تنها سخنگوی مبارزه با تروریسم 
نیست، بلکه ایران، روسیه، هند، چین و 

اتحادیه اروپا هم بازیگران بالقوه و بالفعل 
در امور منطقه ای و بین المللی محسوب 

می شوند. اساساً می توان گفت که مذاکره 
ایاالت متحده با طالبان نجات خود این 

کشور از یک اشتباه سیاسی و محاسباتی 
است. اشتباهی که می توانست در سال 

2001 اتفاق نیافتد، ولی امروز بازگشت 
طالبان در عرصه سیاسی، عرصه نظامی 

را هم در برگرفته است. سیاست مدارن 
افغانستان بهتر است به جای تحقیر و 
تقدیر در جست وجوی اقناع و سازش 
باشند. زمزمه های همکاری طالبان با 

القاعده دوباره همان سناریویی را تعریف 
می کند که قبالً بوده است.
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در  حرف  این  گرفت«،  خواهند  یاد  زمان  مرور  »به 
در  امریکا  سیاست های  به  است  تلنگری  حقیقت 
قبال افغانستان و این که ایاالت متحده حاال فهمیده 
است که طالبان نه تنها می توانند در افغانستان نقش 
مهمی را بازی کنند، بلکه حاال در صدد کسب قدرت 
می توان  حقیقت  در  هستند.  هم  مطلق  صورت  به 
گفت که امریکا دوباره به نقطه اول رسیده است. اگر 
ایاالت متحده طالبان را رها نمی کرد و با یک چوب 
همه را نمی زد، ممکن بود افغانستان چهره  دیگر به 
خود می گرفت. در این معادله، پاکستان را هم نباید 
فراموش کنیم و نباید توقع داشته باشیم که پاکستان 
همانند افغانستان یا امریکایی ها فکر کند؛ زیرا تعهد 
بر سر مسأله  ایاالت متحده  با  پاکستان  و همکاری 
طالبان.  سران  دست گیری  نه  است،  بوده  القاعده 
پاکستان در خط مبارزه با تروریسم شناخته می شد 
استخباراتی  همکاری های  امریکا  خاطر  همین  از  و 
القاعده  امور  در  آی اس آی  با  را  گسترده ای  بسیار 
نبوده  متعهد  هیچ گاه  کشور  این  ولی  است؛  داشته 
که با طالبان هم به گونه ای رفتار کند که با القاعده 
رفتار کرده است. گرینییر با اشاره به نقش پاکستان 
هم به این امر اعتراف می کند که ما پاکستان را در 
امر مبارزه با القاعده نیاز داشتیم، نه چیزی بیش تر. 
باشند که  باید متوجه  افغانستان  اما سیاست مداران 
توقع آن ها از امریکا بی جا است. امریکا القاعده را از 
افغانستان تا حدودی ریشه کن کرد؛ ولی هیچ گاهی 
به صورت قاطع و همه جانبه بر علیه طالبان ایستاده 
نشد، چون قرار نبود چنین کاری را انجام دهد. امریکا 
به عنوان یک هژمون در عرصه بین المللی نقش های 
متفاوتی را برعهده می گیرد. حمله ایاالت متحده در 
سال 2003 به عراق نمایان گر این است که این کشور 
نمی تواند فقط در یک منطقه سالیان سال بماند و 
حاشیه رفتن  به  واقع  در  عراق  موضوع  کند.  هزینه 
افغانستان بود و این حاشیه رفتن روز به روز بیش تر 
می شود. شاید القاعده و سران آن شبکه، یکی پس از 
دیگری نابود و دست گیر شدند، ولی اعضای طالبان به 
خانه های خود رفتند و در یک فرصت مناسب دوباره 
به میدان آمدند. دولت نتوانست از فرصت به دست 
آمده به صورت درست بهره ببرد و انکشاف متوازن را 

عملی سازد.
حاال باید متوجه شده باشیم که چرا امریکا با طالبان 
مذاکره می کند. در حقیقت، کلمه »مذاکره« مصداق 
وجود یک جریان سیاسی است. یعنی این که طالبان 
از یک حالتی به حالت دیگر تغییر موضع داده اند. این 
بر سر میز مذاکره.  گروه هم در میدان است و هم 
هم نبرد می کند و هم حرف می زند. ولی تفاوتی که 
امروز با 20 سال قبل وجود دارد، این است که شعار 
»آن که با ما است با ما است و آن که با ما نیست بر 
علیه ما است«، دیگر در عرصه بین المللی و منطقه ای 
سخنگوی  تنها  امریکا  امروز  ندارد.  چندانی  خریدار 
مبارزه با تروریسم نیست، بلکه ایران، روسیه، هند، 
بالفعل  و  بالقوه  بازیگران  هم  اروپا  اتحادیه  و  چین 
می شوند.  محسوب  بین المللی  و  منطقه ای  امور  در 
با  متحده  ایاالت  مذاکره  که  گفت  می توان  اساساً 
طالبان نجات خود این کشور از یک اشتباه سیاسی 
و محاسباتی است. اشتباهی که می توانست در سال 
بازگشت طالبان در  امروز  نیافتد، ولی  اتفاق   2001
عرصه سیاسی، عرصه نظامی را هم در برگرفته است. 
سیاست مدارن افغانستان بهتر است به جای تحقیر 
باشند.  سازش  و  اقناع  جست وجوی  در  تقدیر  و 
دوباره همان  القاعده  با  زمزمه های همکاری طالبان 
سناریویی را تعریف می کند که قباًل بوده است. امریکا 
تأکید می کند که طالبان باید رابطه خود را  مجدداً 
با القاعده قطع کند. اما نکته ظریفی که وجود دارد، 
و  ندارد  وجود  دیگر  عمر  مال  نخست  که  است  این 
القاعده حمایت نمی کنند،  دوم طالبان هم علنی از 
صورت  به  گذشته  همانند  اگر  که  می دانند  چون 
القاعده حمایت کنند، ممکن است  از  خیلی صریح 
دوباره مورد خشم و قهر امریکایی ها قرار گیرند. گروه 
طالبان ظاهراً خود را همسو با ایاالت متحده امریکا 
می داند و در عمل ممکن است به گونه ای دیگر رفتار 
کند. حقیقتا طالبان هوش سیاسی و تجربه سیاسی 
خود را در این مدت بازیافته اند، ولی متأسفانه دولت 
در حال و هوای سال های 2001 است و تفاوت بین 
آنچه وجود دارد و آنچه باید وجود داشته باشد را زیاد 
جدی نمی گیرد. اگرچه مذاکره روز به روز پیچیده تر 
می شود، ولی آنچه داده ها نشان می دهد، این است که 
طالبان قرار نیست به این راحتی ها از میدان سیاسی 
و نظامی بیرون شوند و امریکا هم همان امریکای سال 
2001 باشد، زیرا طالبان خواهان کسب قدرت است؛ 

چه جنگی در راه باشد و چه نباشد.

چرا امریکا با طالبان 



پنج  در  میالدی  در سال 2020 
والیت حوزه جنوب غرب کشور 
باخته و  315 غیرنظامی جان 
391 تن دیگر زخم برداشته اند. 
افزایش آمار تلفات غیرنظامیان، 
سبب نگرانی فعاالن مدنی شده 
و آنان از طرف های درگیر جنگ، 
بین المللی  بشردوستانه  قوانین  به  پای بندی  خواهان 
هستند. از دید فعاالن حقوق بشر و کنش گران مدنی، 
که  می رفت  انتظار  صلح  گفت وگوهای  جریان  در 
اما برخالف توقع، میدان های  یابد،  خشونت ها کاهش 
و سایر گروه های  نبرد گرم تر شد و حکومت، طالبان 
درگیر جنگ، ساحه نبرد را به نزدیکی مناطق مسکونی 
کشاندند. گروه کاری حفاظت از غیرنظامیان در هرات، 
سوی  از  جنگ  بین المللی  قوانین  رعایت  خواهان 
طرف های درگیر است و افزایش تلفات غیرنظامیان را 
پافشاری  گروه  این  اعضای  می پندارد.  جنگی  جنایت 
دارند که حکومت و طالبان نباید در مناطق مسکونی 

درگیر شوند به غیرنظامیان آسیب برسانند. 
مقام های ارشد قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور، 
برای  غیرنظامیان«  از  محافظت  »کمیسیوِن  ایجاد  از 
این  اعضای  می دهند.  ملکی خبر  افراد  تلفات  کاهش 
کمیسیون باور دارند که »جان و مال« مردم در جریان 
نبردها مهم ترین اولویت آنان است و افرادی که عامل 
مجازات  قانون  اساس  بر  باشند،  غیرنظامیان  تلفات 
هرات،  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  می شوند. 
افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در نبردها میان حکومت 
و طالبان را جنایت جنگی عنوان می کند. آمار این نهاد، 
از اوایل سال 2020 میالدی تاکنون نشان می دهد که 
تلفات غیرنظامیان در والیات حوزه غرب کشور، افزایش 

یافته و حقوق آنها پای مال شده است.
مستقل  کمیسیون  دفتر  سوی  از  که  آماری  براساس 
در  شده،  همه گانی  کشور  غرب  حوزه  در  بشر  حقوق 
طی  نیمروز،  و  فراه  بادغیس،  غور،  هرات،  والیت های 

از آنجایی که معمای  امنیت وضعیتی 
است که زمینه ورود دو یا چند 

دولت را به رقابت خصومت آمیز 
آماده می سازد، دامنه رقابت هند 

و پاکستان عالوه بر قلمرو خودشان 
به قلمرو افغانستان نیز کشیده 
شده است و اقدامات یکی آن 

برای دیگری افزایش قدرت تلقی 
می شود و در نهایت باعث وخامت 

معمای امنیت در روابط دو طرف 
شده است. خبر خوش این  است  
که پروسه نوپای صلح افغانستان 

صفحه  جدید همکاری های مشترک 
را بر روی هر دو کشور گشوده 

است.

مسیح لودین

معمای  امنیت هند و پاکستان 
و بی ثباتی منطقه

سنت  آسیا  جنوب   در  بین الملل  روابط   رشته  بر 
واقع گرایی سایه انداخته است. به معنای دقیق کلمه، 
روابط بین الملل در جنوب  آسیا غالباً دولت محور است. 
در  بقا  و  دولت محوری  ویور، 1391: 303(.  و  )تینگز 
نهایت باعث بروز معمای  امنیت در روابطه کنش گران 
می شود. در مطالعات امنیتی  رئالیستی، معمای  امنیت 
به وضعیتی اطالق می شود که دولت ها تالش هایی را 
جهت امنیت خود انجام می دهند و این اقدام منجر به 
افزایش قدرت خواهد شد. درک این که افزایش قدرت 
را همواره در  بازیگران  تهاجمی دارد،  یا  جنبه دفاعی 
ناامنی بیش تر  به  قرار می دهد و منجر  شک و تردید 

می شود. )داکتر علی عبداله خانی، 1389: 70(.
بی سرنوشتی کشمیر بعد از طرح »مونتباتن«، تقسیم 
دو سوم و یک سوم آن بعد از جنگ 19۴7 میان هند و 
پاکستان و تمایل تسلط کامل بر آن در آینده، کشمیر 
را به  دریچه اصلی ناامنی و نکته اصلی معمای  امنیت 
در منطقه مبدل ساخته است. خیال تحکیم حاکمیت 
است  قدرت  »تنها  والتز:  نظریه  براساس  کشمیر  بر 
دیگران،  و  )آبادی  کند«،  مهار  را  قدرت  می تواند  که 
و  بحران  سه  لبه  به  را  کشور  دو  هر  80(؛   :1398
سه  جنگ تمام عیار به پیش  برد و در نهایت هند و 
پاکستان جهت ایجاد توازن قدرت و ثبات استراتژیک 
کردند.  به سالح هسته ای حرکت  دستیابی  به سمت 
چنان  کشور  دو  بقای  و  خودیاری  بر  امنیت  معمای  
فشار وارد کرده بود که زمانی که هند در سال 197۴ 
ذوالفقار  کرد،  آزمایش  را  خود  هسته ای  بمب  اولین 
به  واکنش  در  پاکستان   وقت  نخست وزیر  بوتو،  علی 
آن گفت: »پاکستان برای دستیابی به سالح  هسته ای 
از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد و در این راه تحمل 
و ریاضت اقتصادی حتا اگر الزم باشد، مردم پاکستان 
با خوردن علف رجوع خواهند کرد و به سالح هسته ای 
از  دست خواهند یافت.« همین بود که پاکستان بعد 
روز  چند  هند،  سوی  از  هسته ای  بمب  پنج  آزمایش 
بعد، شش بمب هسته ای را آزمایش کرد. )سجادپور و 

مهروردی، 1390: 22(.
هسته ای شدن هند و پاکستان زیر چتر معمای  امنیت 
براساس نظریه اسنایدر، منجر به ثبات و بی ثباتی در 
نیابتی در  منطقه شد و دامن هر دو را به جنگ های 

مرگ بار است. 
جدول آمار تلفات غیرنظامیان در پنج والیت 

جنوب غرب کشور

هرات  در  غیرنظامیان  از  حفاظت  کاری  گروه  اعضای 
می گویند که به منظور کاهش تلفات غیرنظامیان در 
نبردها، پایگاه ارتش در غرب کشور، کمیسیونی را برای 
سیداشراف  است.  کرده  ایجاد  ملکی  افراد  از  حمایت 
می گوید  8صبح  روزنامه  به  گروه،  این  عضو  سادات، 
که افزایش »تلفات افراد بی گناه« برای آنان پذیرفتنی 

نیست. 
تلفات  افزایش  از  نیز  هرات  والیتی  شورای  اعضای 
سکینه  می کنند.  نگرانی  ابراز  شدت  به  غیرنظامیان 
و  حکومت  که  دارد  باور  شورا،  این  عضو  حسینی، 

2. سلطه تفکر تهاجمی: به وضعیتی اطالق می شود که 
باورشان بر این باشد  در آن دکترین تهاجمی نظامی 
که بهترین شکل دفاع در آماده گی برای حمله نهفته 
سلطه   .)73  :1389 خانی،  عبداله  علی  )داکتر  است. 
انجام دادن  را می توان در  تهاجمی هر دو کشور  تفکر 
در  تکس«  »براس  بحران  در  هند  نظامی  مانورهای 
سال 198۶ و 1987، بسیج شبه نیروی  نظامی و قوای 
 ،1990 بحران  در  پنجاب  و  کشمیر  در  هند   نظامی 
برگزاری مانورهای نظامی پاکستان در پنجاب تحت نام 
هند  نظامی  نیروی  بسیج  کامل  دستور  مومن،  ضرب  
در چارچوب عملیات پاراگرام بعد از حمله 13 دسامبر 
دهلی  در  هند  پارلمان  باالی  محمد  جیش   2001
جدید و متهم کردن یک دیگر به جنگ های نیابتی در 

افغانستان، دریافت.
که  است  معتقد  جیروس  ذهنی:  و  ادراکی  عوامل   .3
و  روانی  قدرتمند  عوامل  وسیله  به  امنیت  معمای  
ادراکی تقویت می شود، دولت ها در صدد بزرگ نمایی 
پسندیده  و  معقول  خودشان  مواضع  که  نکته اند  این 
)داکتر  دارند.  جنگ طلبانه  نیت  دیگران  ولی  است؛ 
دارد  باور  پاکستان   .)7۴  :1389 خانی،  عبداله  علی 
از طریق  و سند  پشتون   بلوچ،  ملی گرایان  از  که هند 

و  ندارند  باور  غیرنظامیان  حقوق  به  مسلح،  مخالفان 
همین امر سبب افزایش تلفات آنان می شود.

اردوی 207 ظفر می گویند  ارتش در قول  فرماندهان 
که به هدف کاهش تلفات غیرنظامیان این کمیسیون را 
ایجاد کرده اند. نذیراحمد سالک، مدیر تعلیم و تربیه و 
منشی کمیسیون کاهش تلفات غیرنظامیان قول اردوی 
207 ظفر، در صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که این 
کمیسیون حدود سه ماه پیش کارش را آغاز کرده است. 
او پافشاری دارد که نیروهای ارتش ملی افغانستان به 
مورد  در  جینوا  کنوانسیون های  و  بین المللی  تعهدات 
در  همواره  و  هستند  پای بند  غیرنظامیان  جان  حفظ 
نصاب آموزشی نیروهای ارتش، بر دفاع از »جان و مال« 

افراد ملکی تأکید شده است. 
نیروهای  اگر  که  می افزاید  ارتش  نظامی  فرمانده  این 
قوانین  مطابق  باشند،  ملکی  افراد  تلفات  عامل  ارتش 
افغانستان و قوانین بین المللی بشردوستانه که افغانستان 
متعهد به رعایت آن می باشد، با افراد متخلف برخورد 

می شود. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  حوزه ای  دفتر  مقام های 
این کمیسیون در غور،  و دفتر والیتی  بشر در هرات 
حقوق  رعایت  خواهان  جنگ  درگیر  طرف های  از 
تأکید  و  هستند  مسلحانه  نبردهای  در  غیرنظامیان 
به  جنگی«  »جنایت  غیرنظامیان  کشتار  که  می کنند 
حساب می آید. بر مبنای اطالعات دفتر هیأت معاونت 
سازمان ملل متحد )یوناما( نیروهای طرف دار حکومت، 
در  غیرنظامیان  تلفات  چهارم  یک  از  بیش  مسوول 
افغانستان هستند و عامل اصلی تلفات غیرنظامیان از 
سوی نیروهای حکومتی، حمله های هوایی ارتش است. 
از جانب دیگر، طالبان نیز با انجام حمله های انفجاری و 
آماج قرار دادن مناطق مسکونی، مسوول بخش بزرگی 
از تلفات غیرنظامیان در کشور هستند. هرچند مردم 
افغانستان به مشخص شدن نتیجه گفت وگوهای صلح 
افراد  از  اما جنگ  انتظار می کشند،  پایان جنگ  برای 

بی گناه هنوز قربانی می گیرد.

کنسولگری  های قندهار و جالل آباد و همچنان حمالت 
در  می کند،  حمایت  خاکش  سراسر  در  تروریستی 
مقابل هند پاکستان را به حمایت از شورشیان قومی 
ناسیونالیست - مذهبی،  ناسیونالیست ها در  پنجاب، 
کشمیر و مناطق شمال شرقی، همچنان تروریست های 
اسالم گرا در سراسر هند متهم می کند. این  در حالی 
است که هر دو، اقدامات خود را معقول می دانند؛ ولی 
اقدامات جانب مقابل را نیت شوم برای ناامنی تفسیر 

می کنند.
از آنجایی که معمای  امنیت وضعیتی است که زمینه 
ورود دو یا چند دولت را به رقابت خصومت آمیز آماده 
می سازد، دامنه رقابت هند و پاکستان عالوه بر قلمرو 
است  شده  کشیده  نیز  افغانستان  قلمرو  به  خودشان 
تلقی  افزایش قدرت  برای دیگری  اقدامات یکی آن  و 
در  امنیت  معمای  باعث وخامت  نهایت  در  و  می شود 
است  که  این   است. خبر خوش  روابط دو طرف شده 
پروسه نوپای صلح افغانستان صفحه  جدید همکاری های 
است.  گشوده  کشور  دو  هر  روی  بر  را  مشترک 
همان طوری  که یکی آن صلح در افغانستان را صلح در 
پاکستان و دیگری صلح در افغانستان را صلح در منطقه 
جنگ های  و  رقابت  استراتژی  تا  است  بهتر  می داند؛ 
نیابتی در افغانستان، به استراتژی حمایت از حکومتی 
مبدل شود که مشروعیت خود را از طریق قانون کسب 
کرده باشد. تنها حکومت مشروع در افغانستان می تواند 
یک کنش گر واقعی جهت رفع معمای  امنیت میان دو 
کشور، تأمین منافع میان آن ها براساس استراتژی برد 

- برد و ایجاد ثبات در منطقه باشد.

منبع ها
1. آبادی، عطار، ماوندادی، 1398، بررسی منازعه هند 
و پاکستان براساس نظریه  بازدارنده گی هسته ای والتز، 

تهران، فصل نامه سیاست و روابط بین الملل، شماره 5.
روابط  دانش   ،1391 الی،  ویور،  آرلن،  تینکز،   .2
بین الملل در چهار گوشه جهان،  ترجمه علی رضا طیب، 
تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

بین المللی ابرار معاصر تهران.
امنیت،  نظریه های   ،1389 عبداله،  علی  خانی،   .3
تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

بین المللی ابرار معاصر تهران.
۴. سجادپور، مهروردی، 1390، رقابت هسته ای هند و 
پاکستان و پیامد آن برای امنیت ملی جمهوری اسالمی 

ایران، تهران، فصل نامه مطالعات راهبردی، شماره 5۴.

 391 و  کشته  غیرنظامی   315 میالدی   2020 سال 
نوروزی،  محمدذکی  شده اند.  زخمی   دیگر  غیرنظامی 
مسوول نظارت از عمل کرد نیروهای دفاعی و امنیتی در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات، به روزنامه 8صبح 
می گوید که کارکنان این نهاد در جریان سال 2020 
والیت های  در  را  جنگ  قربانیان  اطالعات  میالدی 
هرات، فراه، بادغیس و نیمروز گردآوری کرده اند. آمار 
این کمیسیون نشان می دهد که در میان افراد کشته   
شده، زنان، کودکان و کهن ساالن نیز هستند. در والیت 
غور، بیش ترین میزان تلفات غیرنظامیان در سطح حوزه 
غرب کشور به ثبت رسیده است؛ بر مبنای آمار رسمی، 
125 غیرنظامی کشته و 233 غیرنظامی دیگر زخمی 

شده اند. 
یافته های دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در این والیت نشان می دهد که عامل 89 درصد تلفات 
غیرنظامیان طالبان هستند و 11 درصد دیگر از سوی 
شیرزاد،  مبارک شاه  شده اند.  قربانی  امنیتی  نیروهای 
سرپرست دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر در غور، به 
روزنامه 8صبح می گوید که نبردهای مسلحانه و انفجار 
ماین، عامل کشتار غیرنظامیان است. در جریان سال 
2020 میالدی، شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، گواه 
انفجار نیرومند بود که در پی آن حدود 20 نفر  یک 
از عوامل  کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. یکی 
افزایش شمار تلفات غیرنظامیان در غور، همین انفجار 

کشورهای هم جوار کشید؛ طوری که هند در سال های 
اخیر به یک قدرت مهم منطقه مبدل شده است و با 
سرعت قابل مالحظه ای به سمت تبدیل شدن به یک 
قدرت بزرگ  جهانی به پیش می رود. دکترین سیاست 
تقسیم  المرکز  متحد  دایره  سه  به  را  هند  خارجی 
کرده اند، افغانستان در دایره اول آن قرار دارد. هند در 
با نقش آفرینی در تحوالت داخلی  تا  این است،  صدد 
افغانستان و کمک به بازسازی این کشور و دستیابی 
به بازار و انرژی آسیای مرکزی از مسیر افغانستان نفوذ 
به  و  دهد  کاهش  را   ) )پاکستان  خود  دیرینه  رقیب 
محاصره  سیاسی آن بپردازد. از سوی دیگر، پاکستان 
افغانستان را عمق استراتژیک خود می داند و همواره در 
پی این  است که نفوذ قابل مالحظه ای را بر این کشور 
به آن رویای دیرینه ای  این طریق،  از  تا  باشد،  داشته 
به  دسترسی  و  کشمیر  در  هند  بر  کردن  وارد  فشار 
از آن  یابد و مهم تر  انرژی آسیا مرکزی دست  بازار و 

محاصره شدن توسط هند را دور بزند.
به طور خالصه می توان اقدامات هند و پاکستان را در 
رابطه به سه عامل که در بحرانی شدن معمای امنیت 
نقش بسزایی دارد و ثبات منطقه را برهم زده است، به 

شرح ذیل برشمرد:
1. تحلیل بدترین وضعیت: متصدیان امور نظامی مطابق 
به آموزشی که دیده اند، همواره بدترین سناریو را در 
خصوص اهداف و توانمندی های نظامی دشمنان بالقوه 
عبداله  علی  )داکتر  می گیرند.  مدنظر  خود  بالفعل  و 
برای  وضعیت  بدترین  تحلیل   .)72  :1389 خانی، 
هند، تسلط و کنترل پاکستان بر کشمیر، تبدیل شدن 
پاکستان به یک قدرت بالقوه و بالفعل که تهدیدکننده 
ناسیونالیسم هندو باشد، به وجود آمدن حکومتی در 
کابل که همسو با سیاست های پاکستان در منطقه باشد 
انرژی آسیای مرکزی  بازار و  به  و دسترسی پاکستان 
وضعیت  بدترین  تحلیل  است.  افغانستان  مسیر  از 
برای پاکستان، تبدیل شدن هند به هژمون در منطقه، 
تسلط و کنترل بر کشمیر، به جود آمدن حکومتی در 
افغاستان که همسوی هند باشد و از طریق آن بتواند 
به  انحصار انرژی و بازار آسیای مرکزی از طریق قلمرو 
افغانستان اقدام کند و مهم تر از آن محاصره سیاسی 

پاکستان است.
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315 كشته و 391 زخمی
در يک  سال

نظامیان در غرب کشور؛ کشتار غ�ی

خلیل رسولی 



هما همتا

جبر روزگار پای او را به مغاره می کشاند. با اندک پولی که دارد، پناه گاه کوچکش را سروسامان می بخشد و در آن دوکانی می سازد. میرعلم در دوکانش فروختنی های ارزان بها 
دارد. کودکی می آید و ساجقی می خرد. خوش شانس است اگر کودکی با پول بیش تر نزدش بیاید. با آن هم روزگارش را با همه سختی هایی که دارد،  می گذراند. چهار زانو 

نشسته و پتو را روی پایش انداخته است.

»زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد«

سه ونیم دهه پیش در روستایی از 
شولگره بلخ، درد از دست دادن 
آدم های محبوب سبب شد که 
دگرگونی  دچار  جوان  مردی 
بزرگی شود؛ اول از دست رفتن 
معشوق و بعد مرگ مادر. زمانی 
که همه داشته هایش را از دست 
می دهد، به مغاره ای در دامنه تپه پا می گذارد. روز هنگام 
مغاره  داخل  به  دوباره  شبانگاه  و  می آورد  برون  سر 
از یک دنیای بزرگ را در  می خزد. همه داشته هایش 
مغاره  کوچکش خالصه کرده است. گرم و سرد زنده گی 
را در همان جا سپری می کند. اکنون که هشتمین دهه 
عمرش را پشت سر گذاشته و به قدر کافی پیر شده، 
نحیف است و تنها. به مغاره کوچکش سروسامان داده 
و از آن دوکان کوچکی ساخته تا روزگارش را روبه راه 
است،  پایمردی  از  حرف  کم تر  که  روزگاری  در  کند. 
میرعلم به دنیای بزرگی پشت می کند و در کنجی تا 

ابد به زن محبوبش وفادار می ماند.
دو متر باالتر از راه عابران، میرعلم به مغاره ای پناه برده 
است. داخل مغاره در اول قابل رویت نیست و به سختی 
می توان زنده گی کردن در آن را تصور کرد. چهار دهه 
پیش، او با زن رویاهایش خداحافظی می کند و تنهایی 
را می گزیند. در روزگار جوانی به دختری دل می بندد. از 
آن جایی که دست و بال خانواده اش بسته بود، نمی تواند 
به خواستگاری زن محبوبش برود. سختی ها یکی پی 
هم باالی او می آید. اندکی نمی گذرد که مادرش، تنها 
یاور زنده گی وی، نیز با او بدورد می گوید. در آن زمان 
میرعلم از پاهایش می نالد و مادرش با او کمک  می کند؛ 
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که  با همه سختی هایی  را  روزگارش  آن هم  با  بیاید. 
دارد،  می گذراند. چهار زانو نشسته و پتو را روی پایش 
که  بس  از  پیرمرد  اما  است؛  سرد  هوا  است.  انداخته 
مشقت کشیده، اکنون بخشی از این سرما است، گویا 
چنان که در اتاقکی گرم نشسته و در کنارش بخاری ای 

با فوران آتش می سوزد. 
زنده گی او از آوان کودکی پر از سختی ها بوده است. 
زمانی  که  می کند،  تجربه  نیز  کودکی  در  را  پا دردی 
خانواده اش به درد پای او توجهی نداشت و او شب  و 
محض  به  می کرد.  سپری  درد  تحمل  با  را  روزهایش 
بیش تر  نیز  مشکالتش  می رود،  باالتر  سنش  این که 
با  و  ندارد  رفتن  راه  توان  حاال  او  چنان چه  می شود، 
دست هایش به مغاره می خزد. مادرش گاهی با بستن 

لحظه ای  برای  را  میرعلم  پاهای  داروهای گیاهی درد 
دیگر  زمان  گذشت  با  روش  این  اما  می داد؛  تسکین 
جواب گو نبود. بیماری اش هنوز برایش ناشناخته است. 
اکنون که پاهایش را نشان می دهد، جز دو استخوان، 

هیچ چیزی در آن نمانده است.
آهسته به داخل مغاره اش می خزد؛ یک محوطه کوچک، 
تاریک و نه  چندان تمیز. همه داشته هایش از یک دنیای 
بزرگ به یک گیالس، یک چاینک، یک بشقاب و یک 
لحاف کهنه خالصه می شود. پرده سرخ رنگ نیز مرزی 
انسان ها  دیگر  بزرگ  دنیای  و  او  کوچک  میان جهان 
است. با لحن لطیفی به پرده اشاره می کند و می گوید: 
»تنها پناه و پرده ام در برابر سرما همین است.« از بس 
تنها زنده گی کرده ، از پس سختی های تنهایی بر می آید؛ 
اما امان از تعلق و دل بسته گی. وقتی زن محبوبش را از 
دست می دهد، دیگر به زنده گی تنهایی راضی می شود. 
73 سال زنده گی او بسیار دشوار بوده است، اما لبخند 

قدرتمند او از یادش نرفته است. 
بزرگ  او هم چنان  دنیای  مغاره کوچک،  این  در  حاال 
است، هرچند ندانستن هایی است که شاید او را بیازارد؛ 
این که بر سر زن محبوبش چه آمده و حالش چگونه 
است. مطمین است که ازدواج کرده و صاحب فرزندان 
زیادی شده است. کمی عمیق تر می نگرد و می گوید که 
شاید اصاًل زنده نباشد. سال ها پس از آن روز، میرعلم 
دنیایش را به همان یک زن خالصه کرده و قرار است تا 
آخرین لحظات عمرش بر عهدی که بسته است، استوار 
بماند. او در روزگاری که مردمانش سراسر از عدم تعهد 
می نالند، به پای قرارش می نشیند و وعده می کند که تا 

آخرین دم تنها بماند.

او  بر  زنده گی  و  می شود  تنهاتر  زمان،  گذشت  با  اما 
سخت می گیرد. وقتی مادرش می میرد، درد پاهای او 
بیش تر و راه رفتن برایش سخت تر می شود. دیگر کسی 
حاضر نمی شود مسوولیت نگهداری اش را عهده دار شود. 
دو برادرش هم عروسی می کنند، یکی به ایران می رود 
و دیگری در همان خانه پدری ای که سهمش می رسد، 
مسکن گزین می شود. پس از رفتن های پی هم، میرعلم 

می ماند و دنیای تنهایی.
جبر روزگار پای او را به مغاره می کشاند. با اندک پولی 
که دارد، پناه گاه کوچکش را سروسامان می بخشد و در 
آن دوکانی می سازد. میرعلم در دوکانش فروختنی های 
می خرد.  ساجقی  و  می آید  کودکی  دارد.  ارزان بها 
نزدش  بیش تر  پول  با  کودکی  اگر  است  خوش شانس 

سه ونیم دهه در مغاره؛

گرایش من به آموزش بر می گردد به سال هایی که 
در ایاالت متحده امریکا مشغول تحصیل در مقطع 
دکترا بودم و به دلیل این که استاد رهنمای من ضمن 
آکادمیسین  بودن همزمان یک آموزگار خوبی بود، از 
این رو عالقه من هم به اصول آموزش افزایش یافت.

در  که  نیست  کسی  »استاد  که  استادم  حرف  این 
صنف دانشجو را درس می آموزاند، بلکه استاد کسی 
رهبری  آموختن  زمینه  در  را  دانشجو  که  است 
از  که  دیگری  نکته  نشد.  فراموشم  هرگز  می کند« 
استادم به خاطر دارم، این است که می گفت: »من 
اول سال داخل صنف می شوم،  نیمه  زمانی که در 
نمی دانم که کدام موضوع را تا چه سطح قرار است 
کار کنم، بلکه پس از چند جلسه درسی و تثبیت 
تصمیم  که  است  دانشجویان  سویه  و  فهم  سطح 
می گیرم باید چه موضوعی را چگونه کار کنم تا موثر 

و مفید واقع شود.«
این دو نکته، در واقع ناظر بر دو اشتباه مهمی است 
که ما در سیستم تحصیلی خود داریم. یعنی اساس، 
در جهت  است  دانشجو  رهنمایی  بلکه  نه،  آموزش 
آموختن. دیگر این که اصل این نیست که به دانشجو 
چه معلوماتی می دهیم، اصل این است که دانشجو 

چه چیز را می تواند بگیرد؟
شبکه های  در  دوستانم  از  یکی  گذشته،  هفته 
اجتماعی پرسشی را طرح کرده بود که یک مکتب 

ایده آل چگونه یک مکتب است؟
بنده در پاسخ گفتم که آموزش عبارت از واکردن گره 
از  انسان است. آموزش هرگز عبارت  بالقوه  توانایی 
بارکردن معلومات بر ذهن دانشجو نیست. مکانیسمی 
گره  انسانی،  فطرت  با  سازگار  زمینه های  در  که  را 
توانایی های بالقوه انسان را باز می کند، می توانیم یک 

مکتب ایده آل بنامیم.
قفل  بازکردن  از  عبارت  »آموزش  که  حرف  این 
پتانسیل موجود در انسان است« را در سال 201۴ 
در یک کنفرانس بین المللی در پراگ از میان بیانات 
مایکروسافت اروپا به خاطر می آورم. با گذشت زمان، 

گرفت، می آموزد.
در زمانی که ما دانشجو و یا دانش آموز بودیم، فراتر 
از آنچه که استاد یا معلم بیان می کرد و آنچه که در 
کتاب های درسی بود، منبع دیگری در دسترس نبود. 
کسانی که امکانات بیش تر و بهتر داشتند، کتاب هایی 

را از کتاب خانه یا جای دیگر تأمین می کردند.
نظام  این  که  گفت  بتوان  است،  ممکن  رو،  این  از 
آموزشی برای آن زمان سیستم درستی بود. اکنون 
از خانه و جای کار خود، از کامپیوتر که اکثر اوقات 
با خود داریم، مهم تر از همه از تلفن هوشمند همراه 
خود می توانیم به انواع معلومات در اشکال مختلف آن 
مانند متن، تصویر، ویدیو و نمودار دسترسی داشته 
آشنایی  انگلیسی  زبان  با  اگر  خصوص  به  باشیم. 
را  خود  معلومات  به  دسترسی  مرز  باشیم،  داشته 
این  علی رغم  کرده ایم.  نامحدود  که  گفت  می توان 
همه آسانی دسترسی به معلومات در عصر انترنت، 
در صنف های درسی هنوز انتقال معلومات به دانشجو 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟
اطمینان  از  معلومات، پس  انتقال  به جای  آموزگار 
از فهم دانشجو از ترمینولوژی موضوع و یا مضمون 
تولید و استفاده  برای  بایسته  مورد نظر، روش های 
معلومات و نیز اطمینان از این که دیگر دانشجو به 
دانشجویی و خودآموزی رسیده است، باید مسوولیت 

رهبری و رهنمایی را به دوش داشته باشد.
اینجا است که فعالیت دانشجو بیش تر می شود؛ چه 
در صنف درس و چه بیرون از آن به دنبال آموختن 
دانش آموزی  رسالت  آموزش  جریان  در  است. 
از  این گونه  و  می کند  حس  خود  شانه های  بر  را 
تحصیلی  سیستم  به  استادمحور  آموزشی  نظام 

دانشجومحور عبور می کنیم.
پژوهش های انجام شده نشان داده است که دانشجو 
5 درصد از راه شنیدن، 10 درصد از راه خواندن، 20 
بلند، 30  با صدای  از راه دیداری و خواندن  درصد 
درصد با نمایش، 50 درصد با کارهای گروهی، 75 
درصد با سیستم آموزشی برگ و 90 درصد از راه 

آموزگاری، معلومات و معرفت را به خاطر می سپارد.
بنابراین، دانشجو در عمل آموزش به هر اندازه فعال 
باشد، به همان اندازه شانس آموختن بیش تر خواهد 

بود. 
بهره  تا  باشیم،  داده  آموزش  انسانی  این که  برای 
تحصیل آن در هر گوشه زنده گی بازتاب داشته باشد، 

این نکات را باید در نظر داشت:
- عبور از یک سیستم آموزگار فعال، به یک سیستم 

دانشجو فعال.
و  انگیزه  را  دانشجو  که  آموزشی  رویکرد  یک    -
شور و شوق می بخشد، برای آموختن و متکی به 
خودشدن، به جای رویکردی که فقط انتقال دهنده 

معلومات است.
آموزگاری  بار  سنگینی  که  آموزشی  رویکرد   -
)معلومات افزایی( را از استاد کاهش می دهد و بار 

آموختن را بر دوش دانشجو سنگین تر می کند.
در  تنها  دانشجو  آن  در  که  آموزشی  رویکرد   -
تحصیلی  سیستم  از  آموخته هایش  چارچوب 
به  زنده گی  در طول  بلکه  نمی ماند،  باقی  رسمی 

دانشجو، روش اتکا به خود را یاد می دهد.
افزایش دهنده  آموزشی  سیستم  یک  جای  به   -
معلومات، یک سیستم آموزشی که دانشجو را یاری 
به گونه کاربردی  برای حل مشکالت،  تا  می کند 
بهره دهی  و  برداری  بهره  به  را  خود  آموخته های 

بگذارد، بهتر است.
شیوه  که  بیفزایم  باید  آزمون ها  باب  در  به ویژه   -
از  دانشجو  فهم  به  ناظر  بیش تر  باید  پرسش ها 
تکنیکی  پرسش های  تا  باشد،  موضوع  و  مسأله 

مانند چهارجوابه و خانه خالی و از این قبیل.

یادداشت: پروفسور داکتر فخری یووز با داشتن سه 
سند کارشناسی ارشد و یک سند دکترا از دانشگاه 
نخبه گان  از   )Ohio university( امریکا  اوهایوی 

پیشگام ترکیه است.

عین سخن را از زبان وزیر امور دیانت ترکیه شنیدم 
که گفت: »آموزش عبارت از بازکردن گره پتانسیل 

موجود در فطرت انسانی است.«
این که یکی به نماینده گی از فرهنگ غرب و دیگری 
به نماینده گی از فرهنگ شرق، هر دو سخن همسانی 

را بر زبان آوردند، توجه  مر به خود جلب کرد.
نیک  میراث  آموزش،  از  تعریف  این  که  کردم  فکر 
آن  در حفظ  باید  که  است  انسانیت  از  جامانده  به 

کوشا بود.
حقیقتاً اگر یک نظام آموزشی و همچنان آموزگارانی 
را  دانشجو  بتوانند  دارند،  این سیستم جای  در  که 
انگیزه بدهند، تا دانشجو آموزش را با شور و شوق 
درونی پی بگیرد، فراتر از این چیزی باقی نمی ماند؛ 

مگر جهت دهی مناسب.
می شود،  گفته  آموزش  از  سخن  که  زمانی  عموماً 
شاگردان  می رسد،  اذهان  به  که  چیزی  نخستین 
وظیفه  صنف  در  که  آموزگاران  آموزگاران اند.  و 
شاگرد  و  دارند  را  معلومات دهی  یعنی  بیان کردن، 
که وظیفه اش شنیدن است و گاه گاهی اگر برایش 
اجازه داده شود، مسأله ای می پرسد و پاسخش را که 

مترجم: شریح شیون

نویسنده: پروفسور داکتر فخری یووز

لزوم بازنگری نظام آموز�ش در عرص 
اطالعات جمیع
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افغانستان و ایران؛

از چهار دریای فرامرزی افغانستان، دو دریای آن به کشور ایران می ریزد. افغانستان در قسمت آب ها، به اصطالح حقوقی آن باالدست است. دریای 
هلمند و هریرود که از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد، با خم و پیچ فراوان به داخل ایران سرازیر می شود. افغانستان و ایران تنها در قسمت 

دریای هلمند یک پیمان آب دارند که در سال 1351 میان موسا شفیق و امیرعباس هویدا، نخست وزیران وقت دو کشور به امضا رسیده است. حاال از 
این پیمان آب، دو کشور برداشت های متفاوت دارند. در قسمت هریرود، هیچ پیمان آبی میان دو کشور به امضا نرسیده است. ایران به شدت به منابع 
آبی افغانستان نیاز دارد و زنده گی و کشاورزی در شهرهای مشهد و سیستان به آب های شیرینی که از افغانستان به خاک ایران می ریزد، وابسته است.

مصطفی مدثر

افغانستان و ایران دو همسایه ای است که در 20 سال 
اخیر فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده اند. ایران در 
کنفرانس بن با حضور جواد ظریف نقش نسبتاً پررنگی 
را بازی کرد و تهران امیدوار بود که از حضور امریکا 
در منطقه و همکاری ایران در افغانستان پسا طالبان، 
روابطش را با ایاالت متحده خوب   تر سازد. اما وقتی در 
سال 2003 جورج بوش، رییس جمهور وقت امریکا، 
ایران، سوریه و کوریای شمالی را محور شرارت اعالن 
کرد، امید تهران به بهبود رابطه با امریکا نقش بر آب 
شد و کم کم مخالفت خود را با حضور این کشور در 

افغانستان اعالم کرد.
سیاسی  نظامی،  پررنگ  حضور  امریکا  یک سو  از 
دیگر  طرف  از  و  داشت  افغانستان  در  اقتصادی  و 
داشته  ایران  با  نیک  رابطه  می خواست  افغانستان 
باشد. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین هم از اوایل 
حکومتش تالش داشت که رابطه خوبی با ایران بدون 
سایه امریکا داشته باشد. در زمان حکومت حامد کرزی 
بود  فردمحور  بیش تر  افغانستان  در  تهران  دیپلماسی 
و نهادهای افغانستان را دور می زد و مستقیم با ارگ 
ریاست جمهوری تماس داشت. داکتر سپتنا از خاتمی، 
رییس جمهوری ایران نقل می کند که از رییس جمهور 
کرزی خواسته بود تا یک سفیر مورد اعتماد و نزدیک 
به خود را به ایران بفرستد. خبرهایی به رسانه ها درز 
کرد که ماهانه بسته های پول نقد از آدرس حکومت 

ایران به دفتر رییس جمهور کرزی می آید.
در زمان حکومت حامد کرزی، رابطه ایران و افغانستان 
در مورد مهاجرین چندین بار تنش زا شد و حکومت 
علیه  فشار  ابزار  عنوان  به  مهاجرین  از  همیشه  ایران 
دولت افغانستان استفاده می کرد و گاه گاهی هم بحث 
مذاکره بر سر آب  مطرح می شد. بحث آب و مهاجرین 
همیشه در فراز و فرود رابطه میان دو کشور نقش عمده 
داشت. اما وقتی رابطه حامد کرزی با امریکا به تیره گی 
گراید؛ کرزی بیش تر به کشورهای منطقه، به ویژه ایران 
نزدیک شد و تا آخر هم این رابطه ادامه داشت. رییس 
جمهور پیشین افغانستان با ویژه گی های شخصیتی که 
داشت، سعی می کرد که رابطه را با کشورهای منطقه 
بدون سایه حضور امریکا به پیش ببرد. اما حضور امریکا 
یک واقعیت غیرقابل انکار بود. یک مورد دیگری که در 
شورای امنیت، هم در گذشته و هم حاال مطرح است، 
این است که افغانستان با پاکستان عماًل درگیر است و 

نباید با ایران درگیر شود.
با آمدن حکومت وحدت ملی، رابطه ایران و افغانستان 
وارد فاز جدید شد. رییس جمهور غنی بحث مدیریت 
آب ها را جدی گرفت و بارها در کنفرانس های خبری 
نفت همسایه ها است.  با  برابر  ما  ارزش آب  گفت که 
آقای غنی همکاری و تنش را همزمان با این کشور به 
پیش می برد. پس از شکست برجام و تشدید تحریم ها 
بر ایران و تیره گی رابطه افغانستان با پاکستان، رابطه 
گرفت.  بیش تری  رونق  ایران  و  افغانستان  اقتصادی 
همزمان، تماس یا حمایت ایران از طالبان و سدسازی 
در افغانستان تنش را بیش تر ساخت. در اینجا، رابطه 
افغانستان و ایران را در 5 محور به بحث می گیریم تا 

فرصت ها و چالش در رابطه دو کشور مشخص شود.

همکاری های اقتصادی و ترانزیتی
ایران  بی کیفیت  و  باکیفیت  کاالهای  برای  افغانستان 
بازار خوبی است و ساالنه داد و ستد اقتصادی زیادی 
میان دو کشور صورت می گیرد. براساس آمارها، ساالنه 

می شود.  سرازیر  ایران  داخل  به  فراوان  پیچ  و  با خم 
افغانستان و ایران تنها در قسمت دریای هلمند یک 
پیمان آب دارند که در سال 1351 میان موسا شفیق 
به  کشور  دو  وقت  نخست وزیران  هویدا،  امیرعباس  و 
پیمان آب، دو کشور  این  از  است. حاال  امضا رسیده 
دارند. در قسمت هریرود، هیچ  متفاوت  برداشت های 
پیمان آبی میان دو کشور به امضا نرسیده است. ایران 
به شدت به منابع آبی افغانستان نیاز دارد و زنده گی و 
به آب های  کشاورزی در شهرهای مشهد و سیستان 
شیرینی که از افغانستان به خاک ایران می ریزد، وابسته 
است. افغانستان به خاطر تولید برق و مدیریت آب های 
آورده  روی  سدسازی  و  آب  مدیریت  به  سرزمینش 
است. رییس جمهمور غنی در مورد بحث مدیریت آب 
جدی و حساس است. مقامات تهران، از رییس جمهور 
روحانی تا جواد ظریف، همیشه در مقابل مدیریت آب 
از سوی کابل واکنش نشان داده اند و این مسأله همیشه 
است.  بوده  همسایه  دو  میان  اختالف  و  تنش  نقطه 
را در راستای خودکفایی و  افغانستان مدیریت آب ها 
انکشاف خود تعریف می کند و ایران سدسازی در مسیر 
هلمند و هریرود را تهدید بزرگ علیه منافع ملی خود 
می داند. مدیریت آب های افغانستان نه تنها در بیست 
سال اخیر، بلکه از گذشته ها در رابطه افغانستان و ایران 

بحث برانگیز بوده است.

نگرانی مرزی یا ادعای بازیگری؟
مرز  کیلومتر  هزار  یک  به  نزدیک  افغانستان  و  ایران 
مشترک با هم دارند. امنیت این مرزها به گونه جدی 
نه از سوی ایران و نه هم از سوی افغانستان، مدیریت 
از  گزارش ها   ،2010 سال های  از  می شود.  تأمین  و 
تماس های ایران با طالبان در غرب افغانستان شنیده 
می شود که در اوایل، مقامات ایرانی این گزارش ها را 
رد می کردند. بعدها سفارت ایران در کابل بیان داشت 
که ما با طالبان فقط تماس داریم. با وخیم شدن اوضاع 
در افغانستان، این تماس به حمایت مبدل شد و تهران 
و  افغانستان  غرب  در  طالبان  از  شاخه ای  حمایت  به 
والیات هم مرز این کشور با ایران، پرداخت. ایران ادعا 
تماس  طالبان  با  مرزهایش  امنیت  به خاطر  که  دارد 

البته حاال دیگر نه تنها تماس که  برقرار کرده است. 
بارها  کابل  می کند.  طالبان  از  هم  سیاسی  حمایت 
مخالفت خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از 
رابطه ایران با طالبان بیان کرده است. حکومت ایران 
بارها از حکومت افغانستان، اعالن حمایت کرده است. 
در واقع ایران می خواهد که یکی از بازیگران جنگ و 
صلح در افغانستان باشد تا از طریق بازیگری در این 

کشور از انزوای بین المللی بیرون شود.

دو سیاست خارجی متعارض
ایران و افغانستان دو سیاست خارجی متعارض را در 
کشورهای  در  ایران  می کنند.  دنبال  جهان  و  منطقه 
چون  کشورهایی  نقش  تضعیف  دنبال  به  منطقه 
و  دولت ها  و  است  امارت  و  ترکیه  عربستان سعودی، 
با حضور  و  را حمایت علنی می کند  گروه های شعیه 
امریکا در منطقه مخالف است. سیاست خارجی ایران 
در حمایت گروه هایی چون حزب اهلل در لبنان، حشد 
در  حوثی ها  سوریه،  در  حزب اهلل  عراق،  در  الشعبی 
با کشورهای  و  افغانستان می باشد  یمن و طالبان در 
اتحاد است.  و  ائتالف  مانند چین و روسیه در  بزرگ 
استقرار  راستای  در  افغانستان  خارجی  سیاست  اما 
خارجی  حمایت های  جذب  و  داخلی  ثبات  و  صلح 
در  افغانستان،  خارجی  سیاست  است.  روند  این  از 
هم پیمانی با ایاالت متحده امریکا و ناتو به خاطر مبارزه 
با تروریسم و تقویت نیروهای امنیتی است. سیاست 
خارجی افغانستان در منطقه به دنبال جلب حمایت 
نرم عربستان و امارات به خاطر نفوذ مذهبی و سیاسی  
را  طالبان  طریق  از  تا  است  طالبان  بر  کشورها  این 
وادار به گفت وگو و صلح کند. این دو سیاست خارجی 
رابطه دو کشور سایه  بر  ایران،  و  افغانستان  متعارض 
انداخته است. در بحران یمن، ایران عماًل از حوثی ها 
از  اعالمیه  یک  حد  در  افغانستان  و  می کند  حمایت 
ایران  ائتالفی به رهبری سعودی اعالن حمایت کرد. 
اسرائیل  با  فارس  خلیج  کشورهای  روابط  برقراری  با 
کرده  اختیار  سکوت  افغانستان  و  داد  نشان  مخالفت 
است. مخالفت با سیاست های امریکا در صدر سیاست 
خارجی ایران قرار دارد و افغانستان با امریکا دو پیمان 
راهبری و امنیتی دارد. با آن که ایران و افغانستان در 
تالش اند که با هم رابطه ای براساس حسن همجواری 
اما  کنند،  دوری  با یک دیگر  تنش  از  و  باشند  داشته 
سایه سنگین کشورهای منطقه و جهان بر سر روابط 
افغانستان و ایران، همیشه به عنوان یک متغیر مهم 

عمل کرده است.

نتیجه گیری
همسایه گی یک امر اجباری است نه اختیاری. ایران و 
افغانستان هر دو کشور تعارضات و مشترکات منابع با 
هم دارند. ایران ناگزیری های فراوانی دارد و افغانستان 
هم چالش های کالن. این دو همسایه ای هم فرهنگ و 
دارای منافع مشترک، باید اختالفات و تنش های شان 
افغانستان،  کنند.  حل  است،  که  سطعی  هر  در  را 
خلوت  حیات  به  که  نیست  لبنان  و  سوریه  و  عراق 
افغانستان  که  بداند  باید  هم  ایران  مبدل شود.  ایران 
با تمام چالش هایی که دارد، هنوز هم فرصت های زیاد 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی را می تواند برای ایران در 
از  به جای حمایت  ایران  ایجاد کند.  برابر  رابطه  یک 
طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت، بهتر است از 
کشور  دو  هر  مشترک  منافع  تا  کند،  حمایت  دولت 
را  دیپلماسی  و  گفت وگو  باید  کشور  دو  شود.  تأمین 
حکومت  تجربه  ایران  بدهند.  قرار  اتهام زنی  جای  به 
طالبان را هم دارد که نه به دیپلمات های این کشور 
رحم کردند و نه به خبرنگاران. در مورد اختالفاتی که 
میان دو کشور است، از شیوه مدیریت آب ها تا حضور 
دارد،  افغانستان  که  امنیتی  نگرانی های  و  مهاجران 
خوب است که کابل و تهران با گفت وگو این مسایل 

را حل کنند.

میان افغانستان و ایران بیش تر از 2 میلیارد دالر مبادله 
اقتصادی صورت می گیرد. اما کاالهای زیادی هم از هر 
دو کشور به گونه قاچاق وارد و صادر می شود که آمار 
و ارقام آن مشخص نیست. بندر چابهار یکی دیگر از 
همکاری های اقتصادی میان دو کشور است که منافع 
اقتصادی این دو همسایه را با سرمایه گذاری هندوستان 
گره  زده است. اما ایران به این بندر نگاه مقطعی دارد؛ 
هرگاه تحریم ها شدیدتر می شود، تهران بیش تر تمایل 
این بندر آبی پیدا می کند که هند  از  به بهره برداری 
آزاد  آب های  به  را  افغانستان  و  مرکزی  آسیای  به  را 
وصل می سازد. خط آهن هرات - خواف به تازه گی از 
سوی دو کشور افتتاح شده است. چشم امید افغانستان 
و ایران برای رونق اقتصادی به این بندر و خط آهن 
افغانستان  است که  این در حالی  است.  دوخته شده 
با داشتن منابع سرشار آبی، هنوز هم برق مورد نیاز 
خود را از کشورهای همسایه، از جمله ایران خریداری 
و  افغانستان  میان  زیادی  اقتصادی  ظرفیت  می کند. 
ایران وجود دارد. این دو کشور می توانند از این ظرفیت 
این  دالیلی  بنابر  حاال  تا  که  کنند  اعظمی  استفاده 

همکاری صورت نگرفته است.

مهاجران؛ فرصت ها و تهدیدها
ایران  در  افغانستان  شهروند  میلیون  سه  از  بیش 
هم  افغانستان  برای  مهاجران،  این  می کنند.  زنده گی 
فرصت خلق کرده اند و هم تهدید. مهاجران در ایران 
با برخوردهای خشن پولیس و توهین و تحقیر مواجه 
و  مکتب ها  در  مهاجران  این  هم،  سویی  از  هستند. 
تا مقطع دکترا درس خوانده و به  ایران  دانشگاه های 
برگشته اند.  افغانستان  به  متخصص  نیروهای  عنوان 
می شود؛  تنش آلود  تهران  و  کابل  میان  رابطه  هرگاه 
تهران از حضور مهاجران به عنوان ابزار فشار بر دولت 
اجباری  اخراج  به  بارها  و  می کند  استفاده  افغانستان 
مهاجران افغانستان پرداخته است. با آن که هنوز هم 
آتش جنگ در داخل کشور شعله ور است، کابل تالش 
از  افغانستان دعوت کند. پس  به  را  تا مهاجران  دارد 
به  تهران  و عراق،  ظهور داعش در کشورهای سوریه 
جلب و جذب مهاجران با استفاده از احساسات مذهبی 
افغانستان  شهروندان  از  توجه  قابل  شمار  و  پرداخت 
علیه  تا  فرستاد  به سوریه  فاطمیون  لشکر  نام  زیر  را 
ایران،  رسمی  مقامات  بپردازند.  نبرد  به  داعش  گروه 
از جمله جواد ظریف این موضوع را می پذیرد. اگرچه 
آمار مشخص از حضور شهروندان افغانستان در جنگ 
سوریه در دست نیست، اما حدس و گمان ها این است 
به  از 30 هزار مهاجر در لشکر فاطمیون  که بیش تر 
نیابت از ایران در مرزهای سوریه و عراق می جنگند. 
مقامات کابل بارها از این بابت اظهار نگرانی کرده اند. 
دولت افغانستان بازگشت جنگ جویان لشکر فاطمیون 
اظهارات  ملی می داند.  امنیت  تهدید  افغانستان  به  را 
اخیر جواد ظریف با یکی از رسانه های افغانستان که 
در  باتجربه  نیروهای  این  از  می تواند  افغانستان  گفت 
جنگ استفاده کند، نگرانی هایی را در داخل و بیرون از 

حکومت افغانستان خلق کرده است.

مدیریت آب ها و سدسازی
به  آن  دریای  دو  افغانستان،  فرامرزی  دریای  از چهار 
به  افغانستان در قسمت آب ها،  ایران می ریزد.  کشور 
و  هلمند  دریای  است.  باالدست  آن  اصطالح حقوقی 
هریرود که از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد، 

از همکاری های اقتصادی تا نگرانی های امنیتی
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احترام  لزوم  بر  تاکید  با  گذشته  روز  ایتالیا  خارجه  وزیر 
به حقوق بشر، از قصد کشورش برای لغو قرارداد فروش 
امارات متحده عربی خبر  اسلحه به عربستان سعودی و 

داد.
به نقل از رادیوفردا و به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعلیق 

صادرات  شدید  کنترل  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه  تصمیم 
واکسین، اعتراض بریتانیا را برانگیخته بود. به گفته ریاست 
اتحادیه اروپا، از این پس در چارچوب قراردادهای بین دو 
طرف، صدور واکسین آسترازنکا به ایرلند بدون مانع خواهد 

بود.
با  دارد  قصد  اروپا  اتحادیه  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
کنترل مرزهای خارجی از »صدور بی رویه واکسین کرونا« 
جلوگیری کند. در همین راستا تشدید کنترل مرزی میان 
جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی روز گذشته با اعتراض دولت 

بریتانیا روبه رو شد.
اعتراض  در  نیز  شمالی،  ایرلند  دولت  رییس  فاستر،  آرین 
به تصمیم اتحادیه اروپا در پیامی توییتری گفت که با این 
»اقدام خصمانه جدایی مرزی میان ایرلند و ایرلند شمالی 
مصوبه  ایرلند  پروتکل  روح  با  که  چیزی  می شود؛  تشدید 

اتحادیه اروپا، مغایرت دارد.«

گذشته  روز  پرتگال  پارلمان  فارسي،  یورونیوز  گزارش  به 
مرگ  آن  بر اساس  که  رساند  تصویب  به  را  الیحه ای 
این کشور  از کمک پزشکی در  با بهره  بردن  خودخواسته 

قانونی می شود.
پرتگال بدین ترتیب با تصویب این قانون و در صورت اجرایی 
شدن آن پس از بلژیک، هالند و لوکزامبورگ به چهارمین 
مرگ  از  استفاده  حق  که  می شود  تبدیل  اروپایی  کشور 
قلمداد  قانونی  صعب العالج  بیماران  برای  را  خودخواسته 

می کند.
این قانون که در برگیرنده پیشنهاد ها و مصوب قبلی است، 
این  تابعیت پرتگال و ساکن  افراد بزرگسال دارای  تنها به 
کشور اجازه می دهد در صورت قرار گرفتن در وضعیت »درد 
و رنج شدید«، تحمل صدمات و ضایعات شدید و غیرقابل 
بازگشت و یا رنج بردن از بیماری های صعب العالج، به مرگ 

خودخواسته با کمک پزشکی متوسل شوند.
الیحه قانونی یاد شده روز گذشته پس از به رای گذاشتن 

به گزارش یورونیوز، وزارت دفاع آذربایجان روز شنبه از 
مشترک  نظارت  مرکز  فعالیت  قریب الوقوع  کار  به  آغاز 

ترکیه و روسیه بر توافق آتش بس قره باغ خبر داد.
و  ارمنستان  میان  مخاصمه  ترک  و  آتش بس  توافق 
آذربایجان به عنوان طرف های درگیر در مناقشه قره باغ، 
سال گذشته پس از شش هفته نبرد خونین با وساطت 
روسیه به امضا رسید و صلح بانان روس برای نظارت بر 

اجرای دقیق این توافق نامه راهی منطقه شدند.
به عنوان  از نظامیان ترکیه  توافق  این  به رغم آن که در 
صلح بانان مناقشه قره باغ یاد نشده، اما انقره که از حامیان 
باکو در این مناقشه بود، برای ایفای نقشی پررنگ تر و 
در پی اصرار آذربایجان،  با مسکو بر سر ایجاد یک مرکز 
به  منطقه  این  در  آتش بس  بر  نظارت  جهت  مشترک 

توافق رسید.
راه اندازی  بر سر  نوامبر  ماه  این مرکز که هر دو کشور 
خاک  در  واقع  آغدم  منطقه  در  بودند،  کرده  توافق  آن 
آذربایجان افتتاح شد. وزارت دفاع آذربایجان در بیانیه ای 
از جانب  مامور  نظامی  نیروی  اعالم کرد که حدود ۶0 
آتش بس  بر  مشترک  نظارت  مرکز  در  روسیه  و  ترکیه 

قره باغ حضور خواهند داشت.
از سوی دیگر مقام های ترکیه نیز روز جمعه اعالم کرده  
بودند که مرکز نظارت مشترک با روسیه در قره باغ از روز 

18 ماهه فروش اسلحه به این دو کشور، در ایتالیا دایمی 
می شود.

لوییجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، روز جمعه تاکید کرد 
که این اقدام کشورش »پیامی روشن برای صلح« و نشانه 
گذشته  روز  او  است.  بشر  حقوق  به  کشور  این  »تعهد« 
مستقیماً به جنگ داخلی یمن اشاره نکرده، اما به نوشته 
خبرگزاری فرانسه پیش تر گفته بود که فروش اسلحه به 
ریاض و ابوظبی را به دلیل مداخله این دو کشور در یمن 

به حال تعلیق درمی آورد.
که  بود  اروپایی  ایتالیا جزو چند کشور  در سال 2019، 
طرح های شان برای فروش اسلحه به عربستان را به حال 

تعلیق درآوردند.
عربستان سعودی رهبری ایتالفی از چند کشور از جمله 
امارات متحده عربی را بر عهده دارد که چند سال است در 
یمن با گروه شیعه مذهب حوثی ها می جنگند؛ جنگی که 
تاکنون چندین هزار قربانی غیرنظامی داشته و مردم یمن 

را به آستانه قحطی کشانده است.
در همین زمینه، دولت جو بایدن، رییس جمهور جدید 
امریکا، فروش عمده تسلیحات به برخی کشورها را که در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ توافق شده بود، موقتاً 

به تعویق انداخت.

این موضوع روز گذشته در گفت وگوی تلفنی اورزوال فون 
در الین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا با بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا، مورد بحث قرار گرفته و برای آن راه 
حلی یافت شده است. فون در الین در پیام خود تصریح 
تا آن جا که طبق  توافق کردیم که  این اصل  بر  کرد: »ما 
قراردادهای بین دو طرف عمل شود، هیچ محدودیتی در 

صدور واکسین کرونا وجود نخواهد داشت.«
کرونا  واکسین  اروپا، صدور  اتحادیه  کمیسیون  نظر  بر  بنا 
از قلمرو این اتحادیه هم چنان باید با مجوزی ویژه صورت 
بگیرد، اما تا جایی که مقررات نقض نشود، این روند بدون 

مشکل ادامه خواهد یافت.
تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر محدودسازی صادرات واکسین 
سویدنی   - بریتانیایی  شرکت  که  آمد  پدید  زمانی  کرونا 
مقدار  به  را  خود  تولید  میزان  که  کرد  اعالم  آسترازنکا 

قابل توجهی کاهش داده است.

در پارلمان پرتگال، با کسب 13۶ رای موافق در برابر 78 
رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید و به قانون 

تبدیل شد.
قانون استفاده از مرگ خودخواسته برای اجرایی شدن در 
پرتگال باید به تایید مارسلو ربلو، رییس جمهور این کشور، 
یا از حق وتوی خود  برسد. آقای ربلو در صورت مخالفت 
ارجاع  اساسی  قانون  دیوان  به  را  آن  یا  و  استفاده می کند 

می دهد.
نماینده گان  آرای  اکثریت  لطف  به  حالی  در  الیحه  این 
پارلمان  که  تصویب رسید  به  احزاب چپ  و  سوسیالیست 
پیشنهاد  چندین  نیز   2020 فبروری  در  پیش تر  پرتگال 
قانونی در خصوص حق استفاده از مرگ خودخواسته برای 
قانونی  الیحه  بود.  کرده  تصویب  را  بی درمان  بیماری های 
قبلی  پیشنهادهای  همه  دربرگیرنده  گذشته  روز  مصوب 
است که در صورت تایید ریاست جمهوری به صورت قانون 

به اجرا گذاشته می شود.

شنبه آغاز به کار خواهد کرد.
دفاع  وزیر  آکار،  خلوصی  از  نقل  به  آناتولی  خبرگزاری 
ترکیه، اعالم کرده که مقدمات آغاز به کار مرکز یاد شده 
چیده شده و این مرکز از روز شنبه فعالیت خود را آغاز 

می کند.
به گفته وزیر دفاع ترکیه یک جنرال و 38 تن از پرسنل 
ارتش این کشور قرار است در این مرکز مستقر شوند. 
آقای آکار تاکید کرده که مرکز نظارت مشترک با روسیه 

در قره باغ به برقراری صلح و ثبات کمک خواهد کرد.
توافق آتش بس باکو و ایروان روز نهم نوامبر گذشته با 
روسیه،  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  میانجی گری 
نیکول  و  آذربایجان  جمهور  رییس  علی اف،  الهام  میان 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امضا شد. با این توافق 
که مخالفت های گسترده  را در ارمنستان به دنبال داشت، 
حاکمیت باکو بر مناطق وسیعی در قره باغ پس از یک 

ربع قرن تثبیت شد.
خاک  در  ارمنی نشین  اغلب  منطقه ای  قره باغ،  ناگورنو 
میالدی،   1991 سپتامبر   2 در  آذربایجان  جمهوری 
در  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پیش  ماه  چند 
25 دسامبر همان سال، اعالم استقالل کرد. این اعالم 
استقالل زمینه  ساز جنگی خونین شد که دست کم 30 

هزار کشته برجای گذاشت.

ایتالیا فروش اسلحه به عربستان و امارات را لغو کرد

رفع اختالف اتحادیه اروپا با بریتانیا بر سر صدور واکسین کرونا

مصوبه پارلمان پرتگال مرگ خود خواسته را قانونی کرد

روسیه و ترکیه نظارت مشترک بر آتش بس قره باغ 
را آغاز می کنند

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری 2021 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی 30 اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

2021 را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان 22 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


