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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
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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

آتش سوزی گمرک فراه؛

ضرب االجل امریکا 
برای آغاز نشست استانبول

۲۷ مارچ؛ 

۳
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اندر خم یک کوچه
یک پارچه گی حوزه جمهوریت امر محال می نماید. این امر، اتفاق تازه ای نیست. در چهل سال گذشته بارها ائتالف ها، 

هم رکابی ها، هم پیمانی ها و همراهی ها یک شبه تغییر کرده  است. دلیل این شکننده گی نیز مشخص بوده؛ معیار کار و پیکار 
کنش گران سیاسی به جای آن که ارزش ها بوده باشد، منافع زودگذر فردی و تیمی بوده است. امروز در یک مسیر با یک داعیه، 

فردا در مسیر دیگر، با داعیه  تازه تر. این رسم مسلط سیاست و سیاست ورزی در این سرزمین است.

اعضای شورای والیتی فراه، وقوع دو آتش سوزی به فاصله چند روز در گمرک 
مرزی ابونصر فراهی را پرسش برانگیز و غیرعادی دانسته و احتمال می دهند 

»دست هایی در پس پرده«، برای انجام آتش سوزی در گمرکات افغانستان تالش 
 کنند .پس از وقوع آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه هرات، اعضای 

هیأت اعزامی مجلس نماینده گان تأکید کردند که احتمال عمدی بودن این 
رویداد را بررسی می کنند. چند روز پیش نیز آتش سوزی دیگری در آن سوی مرز 

افغانستان در داخل خاک ایران اتفاق افتاد و بخشی از اموال بازرگانان در آتش 
سوخت. آتش سوزی در گمرک مرزی ابونصر فراهی در والیت فراه، زیان مالی به 

بازرگانان فراهی وارد کرد. به روایت مقام های محلی، آتش سوزی در ذخیره گاه مواد 
سوخت آغاز و ظرف مدت کوتاهی چندین تانکر مواد سوخت طعمه آتش شد.
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آیا طالبان طرح دولت انتقایل 
را قبول یم کنند؟

یک ساله گی تحلیف دوگانه؛ 
سپیدار: ارگ به توافق نامه 

سیاسی پابند نبود
۷



 

فرصت طالیی دوحه برای انجام مذاکرات معنادار صلح از دست 
رفت. احیای دوباره این فرمول با توجه به اختالف عمیق دیدگاه 
بین دوطرف ناممکن است. اکنون با از سرگیری تالش های جامعه 
جهانی برای تسریع روند صلح افغانستان، یک فرصت تاریخی دیگر 

به دست آمده است. این فرصت را این بار نباید از دست داد.
صورت  به  بین المللی  سازمان های  و  جهانی  برتر  قدرت های 
بسیج  افغانستان  صلح  روند  موفقیت  راستای  در  کم سابقه ای 
شده اند. به دنبال بن بست و شکست فرمول دوحه، تقریباً بیش تر 
راه  در جست وجوی  جهانی  سازمان های  و  تأثیرگذار  کشورهای 
حل قضیه افغانستان به راه افتاده اند. این یک اتفاق مبارک برای 

کشوری است که ۴۲ سال را در جنگ زیسته است.
طبق فرمول تازه، سازمان ملل متحد اواخر ماه مارچ نشستی را با 
میزبانی ترکیه برای تسریع و موفقیت روند صلح افغانستان برگزار 
می کند. در این نشست از تمام جناح ها و طرف های افغانی دعوت 
هم  با  افغانستان  آینده  و  موجود  وضعیت  درباره  که  است  شده 
گفت وگو کنند. از قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای که با هم 
تضاد منافع دارند، نیز دعوت شده است تا در این نشست شرکت 
کنند. این نشست، شبیه نشست بن اول است که در آن اساس 

دولت پساطالبان گذاشته شد.
فرمول دوحه متأسفانه فراگیر نبود. امریکا تنها کشوری بود که 
محوریت این فرمول را به دست داشت. بعدتر کشور میزبان، قطر، 
تنها نقش میانجی را بین طرف های مذاکره کننده به دست آورد. 
این فرمول در غیاب حضور و نظارت سایر کشورها و سازمان ملل 

متحد سرانجام با بن بست روبه رو شد و شکست خورد.
از این  با گرفتن درس  قدرت های مهم منطقه ای و جهانی حاال 
توافق دارند  شکست روی یک فرمول تازه توافق نظر دارند. اوالً 
که نشست فراگیر بین االفغانی باید در ترکیه برگزار شود؛ کشوری 
که نسبت به نقش و فعالیت آن در بازی های سیاسی افغانستان نه 
گروه های قومی - مذهبی و نه هم دولت افغانستان و گروه طالبان 

مخالفت دارند. این، از ویژه گی های مثبت این نشست است.
دوماً نشستی که در استانبول ترکیه برگزار می شود، فراگیر است. 
در کنار نماینده گان دولت و طالبان، نماینده گان احزاب مخالف 
مهم تر،  همه  از  دارند.  حضور  مجال  نشست  این  در  نیز  دولت 
شاید  است.  متحد  ملل  سازمان  استانبول،  نشست  برگزارکننده 
کشوری را نتوان یافت که مخالف نقش این سازمان در برگزاری و 

مدیریت این نشست باشد.
دیده  استانبول  نشست  در  که  مثبتی  ویژه گی های  به  توجه  با 
این نشست یک فرصت طالیی  می شود، می توان حکم کرد که 
دیگر برای صلح افغانستان است. حوزه جمهوریت و حوزه امارت، 
به صورت عموم، باید برای استفاده بهینه از نشست استانبول آماده 
یک  روی  نشست  این  در  توافق  فرصت  که  ندهند  اجازه  شوند. 
فرمول تازه برای انجام مذاکرات معنادار در زمینه صلح و آینده 

افغانستان، از دست برود.
متأسفانه حوزه جمهوریت این روزها دچار اختالف دیدگاه عمیق 
شده است. جناح ارگ با طرح فرستاده ویژه امریکا مخالف است. 
توافق  استعجالیت  بر  مبنی  امریکا  خارجه  وزیر  نامه  هم چنان، 
صلح را سوءتعبیر کرده است. از این رو ممکن است برای اشتراک 
این  اما  نشان دهد. جناح سپیدار  مقاومت  استانبول  در نشست 
نشست را یک فرصت می بیند. از همین رو تالش دارد در آینده 
نزدیک نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را برای 
تصمیم گیری در این باره فرا بخواند. به هر حال، این اختالفات، 
توقع می رود  آسیب می زند.  را  و حوزه جمهوریت  است  زیان بار 
که این اختالفات در زودترین فرصت ممکن مدیریت شود و از 
گسترش بیش تر آن پیش گیری صورت گیرد. در غیر این صورت، 
حوزه جمهوریت فرصت حضور قدرتمند در این نشست را از دست 

خواهد داد.
امضای  از  پس  استانبول  نشست  که  گفت  باید  طور خالصه  به 
توافق نامه امریکا و طالبان، دومین فرصت طالیی برای انجام صلح 
بین دولت و طالبان است. این نشست از مشروعیت و عمومیت 
تعهد سازمان  است.  برخوردار  فرمول دوحه  به  نسبت  بیش تری 
شانس  بین االفغانی،  مذاکرات  از  نظارت  انجام  بر  متحد  ملل 
موفقیت توافقات احتمالی این نشست را باال برده است. هم چنان، 
تمایل کشورهای همسایه و قدرت های برتر منطقه ای و جهانی 
برای اشتراک فعال در نشست استانبول، به موفقیت این نشست 
کمک خواهد کرد. بنابراین، هر گونه غفلت در استفاده بهینه از 
این نشست باعث خواهد شد تا فرصت دوم صلح نیز از دست برود. 
اشتباه  این  که  است  آن  و جامعه جهانی  افغانستان  مردم  توقع 

بزرگ نباید از هیچ یکی از طرف ها سر بزند.

فرصت دوم صلح 
را هدر ندهید
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عمومی  ریاست  از  صبور  عمر  کابل:  ۸صبح، 
میدان هوایی بین المللی کابل استعفا کرده است.

دلیل  خبر،  این  اعالم  با  ملکی  هوانوردی  اداره 
استفعای عمر صبور را »مشکالت صحی« خوانده 

است.
پیش  روز  چند  صبور  عمر  اداره،  این  گفته  به 
که  بود  رییس جمهور سپرده  به  را  استعفایش 

پذیرفته شده است.
عمر صبور نُه ماه پیش به ریاست عمومی میدان 

هوایی بین المللی حامد کرزی گماشته شد.
اداره  عمومی  رییس  وفایی زاده،  محمدقاسم 

ابراز  صبور  عمر  استعفای  از  ملکی  هوانوردی 
تأسف کرده است.

از  حوت  نزدهم  سه شنبه،  روز  مراسمی  در 
اداره  ریاست  سوی  از  صبور  عمر  کارکردهای 

هوانوردی ملکی قدردانی شد.
میدان  ریاست  به  که  این  از  پیش  صبور  عمر 
هوایی کابل گماشته شود، رییس اداره پاسپورت 

بود و کارکردهای او مورد ستایش قرار داشت.
اخیراً  که  است  کرده  استعفا  حالی  در  صبور 
میدان  از  پول  قاچاق  درباره  جدی  اتهام های 
هوایی بین المللی حامد کرزی مطرح شده است.

حوادث  با  مبارزه  رییس  کابل:  ۸صبح، 
جریان  در  که  می گوید  بدخشان  طبیعی 
شش ماه گذشته ۲۰ نفر در این والیت بر 

اثر حادثات طبیعی جان باخته اند.
حوادث  با  مبارزه  رییس  نیک پور،  فرید 
نزدهم  سه شنبه،  روز  بدخشان  طبیعی 
این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  حوت 
رقم شامل کسانی که در معادن طال جان 

باخته  اند، نمی شود.
اثر  در  تن  از ۱۵  بیش  اخیراً  او،  گفته  به 
ریزش معادن در بدخشان جان باخته اند و 
نیست.  دلیل مرگ آن ها حادثات طبیعی 
مقام والیت بدخشان دلیل مرگ کارگران 

معادن طال را برف کوچ اعالم کرده است.
چهاردهم  در  تلفات  پر  حادثه  آخرین 
حوت در ولسوالی راغستان رخ داد که در 
اثر آن ۱۴ کارگر معدن طال جان باختند. 
با حوادث طبیعی بدخشان  مبارزه  رییس 
می گوید که این حادثه در مرز بین خواهان 
آن  دلیل  و  است  داده  رخ  راغستان  و 

فروریختن معدن بوده است.
نیک پور گفت که بدخشان به دلیل وسعت 
نظر  از  آن  خشن  جغرافیای  هم چنان  و 
می رود  شمار  به  حوزه  یک  تقسیم بندی، 
و امکانات الزم در اختیار ریاست مبارزه با 
حوادث طبیعی برای پیش گیری حادثات و 

مقابله با آن قرار دارد.
به گفته او، پس از این تالش خواهد شد 
حادثات  از  پیش گیری  روی  برنامه ها  تا 

طبیعی متمرکز شود.
سطح  در  هم آهنگی  که  افزود  نیک پور 
بین المللی  نهادهای  با  هم چنان  و  والیت 
حوادث  آسیب دیده گان  برای  کمک کننده 
موقع  به  کمک ها  تا  شده  ایجاد  طبیعی 

برسد.
و  سردسیر  والیت های  از  بدخشان 
است.  کشور  شمال شرق  در  سخت گذر 
این والیت پر  حادثات طبیعی همواره در 

تلفات بوده است.

عمر صبور از ریاست میدان هوایی کابل 
استعفا کرد

رییس مبارزه با حوادث بدخشان: 

در شش ماه گذشته 
۲۰ تن در اثر حادثات 
طبییع جان باخته اند

۸صبح، هرات: شماری از دختران و پسران 
نام  زیر  نقاشی  نمایشگاه  هرات،  در  جوان 
جهانی  روز  مناسبت  به  را  زن«  یک  »مثل 
این  در  کردند.  برگزار  زنان،  همبسته گی 
نمایشگاه ۳۷ اثر از ۱۸ هنرمند که بیش تر 

زنان هستند به نمایش گذاشته شده است.
سوی  از  زن«  یک  »مثل  نقاشی  نمایشگاه 
نگارستان ملی هرات، برگزار شده و شماری 
از هنرجویان، نقاشی ها و طرح های گرافیکی 
خود را به مناسبت روز زن، در این نمایشگاه 

به دید گذاشته اند.
نگارستان  مسوول  شریفی،  شریفه الجاء 
نمایشگاه،  این  برگزارکننده  و  هرات  ملی 
به روزنامه ۸صبح گفت که شمار زیادی از 
اثرهای به نمایش گذاشته شده از هنرجویان 
این نهاد است که پس از فراگیری دوره های 
آموزشی آن را خلق کرده اند. به گفته او، پیام 
برابری زن و مرد  و  توان مندسازی  آثار  این 

۸صبح، کابل: روسیه از رهبران حکومت و برخی 
از چهره های سیاسی برای شرکت در نشستی در 
پیوند به روند صلح افغانستان دعوت کرده است. در 

این نشست از طالبان نیز دعوت شده است.
این نشست قرار است در هژدهم ماه مارچ برابر با 

بیست وهشتم حوت در مسکو برگزار شود.
که  است  کرده  تأیید  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
عبداهلل عبداهلل دعوت نامه روسیه را دریافت کرده و 

سرگرم مشورت درباره آن است.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه 
ملی در توییتی گفته است که رهبری دولت، برخی 
از سیاسیون، رهبران طالبان و برخی از کشورهای 

است.
آریا رووفیان، رییس اداره اطالعات و فرهنگ 
هدف  به  نمایشگاه  این  که  می گوید  هرات 
نمایش  به  اخیر  دهه  دو  ارزش های  حفظ 
در  را  زنان  جایگاه  و  است  شده  گذاشته 

فرهنگ وهنر نشان می دهد.
به باور او، در این آثار هنری پیام روشن از 
جوانان هراتی به چشم می خورد که زنان به 

عقب بر نمی گردند.
صلح،  گفت وگوها  آغاز  با  که  کرد  تأکید  او 
زنان نگران از دست رفتن دست آوردهای شان 
هستند که مبادا در مذاکرات صلح حقوق و 

آزادی  های آنان پای مال شود
مریم جویان، کودک ۱۰ ساله  می خواهد با 
نقاشی فریادش را به جهانیان برساند. پیام 
نقاشی او به تعبیر خودش این است که زنان 
به عقب نمی گردد. مریم به تازه گی آموزش 
آغاز  هرات  ملی  نگارستان  در  را  حرفه  این 
کرده و تا کنون پنج نقاشی کشیده که هر 
کدام وضعیتی از احساس این کودک را به 

ُرخ می کشد.
از مریم فقط همین نقاشی که هنوز در حال 
کار است در این نمایشگاه به دید شهروندان 

گذاشته شده است.
روز در خیابان علی  برای دو  نمایشگاه  این 
برگزار شده  تاالر عالمه سلجوقی  در  موفق 
و برگزارکننده گان آن می گویند که احتمال 

دارد مدت آن تمدید شود.

منطقه و امریکا نیز در این نشست دعوت شده اند.
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم 
و رییس پیشین شورای عالی صلح نیز چند روز 
را  نشست  این  دعوت نامه  که  کرد  اعالم  پیش 

دریافت کرده است.
طبق نسخه ای از دعوت نامه ای که ضمیر کابلوف، 
امور  در  روسیه  جمهور  رییس  ویژه  نماینده 
برای رهبری دولت و سیاسیون  را  افغانستان آن 
در  است  قرار  نشست  این  است،  فرستاده  کشور 
امریکا، چین  نماینده گان  با حضور  مارچ  هژدهم 
و  سیاسیون  و  حکومت  نماینده گان  پاکستان،  و 

رهبران طالبان در مسکو برگزار شود.

گزارش شده است که مارشال عبدالرشید دوستم، 
حامدکرزی،  محقق،  محمد  نادری،  سیدمنصور 
عبدرب الرسول سیاف و شماری دیگر از چهره های 

سیاسی نیز در این نشست دعوت شده اند.
طبق نسخه ای از دعوت نامه، این نشست با حضور 
دو نفر به نماینده گی از حکومت، دو نفر از شورای 
عالی مصالحه ملی، پنج تن از نماینده گان طالبان 

و شش یا هفت تن از سیاسیون برگزار می شود.
هدف از برگزاری این نشست سرعت بخشیدن به 

روند مذاکرات دوحه گفته شده است.
تاکنون سیاسیون و مقام های حکومتی که در این 
نشست دعوت شده اند، درباره شرکت در آن اظهار 

نظر نکرده اند.
روز  کشور  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
گذشته در یک نشست خبری گفت که مشورت ها 

در این مورد جریان دارد.
مسکو پیش از این دو بار میزبان نشستی با حضور 
طالبان  گروه  نماینده گان  و  از سیاسیون  شماری 

بوده است.

فریاد برابری جنسیتی با نقاشی در هرات

روسیه در ۲۸ حوت میزبان یک نشست در پیوند به صلح افغانستان است



خلیل رسولی 

حسیب بهش

آتش سوزی گمرک فراه؛

آیا دست های پنهان در پس این رویداد است؟

پیش از سفر خلیل زاد، با طرف ها شریک شده بود تا 
بدین ترتیب پیش از حضور او در کابل، در مورد آن 
تصمیم گرفته شود. منابع به شرط فاش نشدن نام شان 
از  به روزنامه ۸صبح می گویند که بیست وهفتم مارچ 
سوی اداره بایدن به عنوان زمان آغاز نشست پیرامون 
شده  تعیین  افغانستان  آینده  مورد  در  تصمیم گیری 
است. قرار است این نشست در شهر استانبول ترکیه با 

رهبری سازمان ملل متحد برگزار شود. 
کشورهای  سیاسیون،  و  درگیر  طرف های  بر  افزون 
دخیل در قضایای افغانستان نیز در این نشست اشتراک 
می کنند. به گفته منابع، هیأت طالبان به رهبری مال 
عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه و رییس دفتر 
حضور  نشست  این  در  نیز  قطر،  در  طالبان  سیاسی 
خواهد یافت. با این حال، منابع احتمال می دهند که 
حکومت امروز چهارشنبه، بیستم حوت، یا فردا در این 
مورد تصمیم بگیرد. این تصمیم از سوی کمیته رهبری 
باور  به  شورای عالی مصالحه ملی گرفته خواهد شد. 
منابع، هرچند کشورهای منطقه هنوز تصمیم شان در 
این مورد را همه گانی نکرده اند، اما احتمال می رود که 
بیش تر کشورها با آن موافق باشند. این نشست شبیه 
نشست بن است و احتمال دارد حدود سه روز تا یک 
هفته زمان ببرد. گفتنی است که رای زنی خلیل زاد با 
کشورهای منطقه ادامه دارد تا توجه آنان را به حضور 

به موقع در نشست استانبول جلب کند.

ارگ موافق نیست
آماده گی  استانبول  نشست  برای  حالی  در  امریکا 
انتقالی  با طرح »دولت  پیش تر  می گیرد که حکومت 
صلح« مخالفت کرده است. محمداشرف غنی، رییس 
دوره  سوم  سال  گشایش  برنامه  در  کشور،  جمهور 
هفدهم تقنینی شورای ملی گفت تنها قانون اساسی 
افغانستان راه را برای تعدیل باز گذاشته است. به گفته 
او، هر نهادی می تواند »خیال و خوابی« را در کاغذی 
بنویسد و برای حل مشکالت افغانستان راه حل توصیه 
کند. رییس جمهور تصریح کرد که افغانستان »وثیقه 
ملی« که همانا قانون اساسی است را دارد و دیگر به 
هیچ وثیقه و طرحی نیاز نیست. او افزود که هیچ فردی 

به دنبال آتش سوزی در گمرک فراه، دست کم پنج موتر 
باربری،  موتر  و یک  مواد سوختی  تانکر  به شمول سه 
آتش گرفت، اما با حضور تیم های آتش نشانی از کشور 
ایران، آتش مهار شد و مأموران آتش نشانی از گسترش 
آن به سایر تانکرهای مواد سوختی و گاز مایع جلوگیری 
در  بزرگ  آتش سوزی  از  پس  ماه  یک  حدود  کردند. 
ابونصر  مرزی  گمرک  هرات،  اسالم قلعه  مرزی  گمرک 
فراهی در والیت فراه طعمه آتش شد. مقام های محلی 
در والیت فراه تأکید دارند که طی چند روز گذشته این 
این والیت در آتش  اموال تاجران  بار است که  دومین 

می سوزد. 
دین محمد نعمتی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
شش  دست کم  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  فراه، 
موتر مواد نفتی و باربری در دو آتش سوزی جداگانه در 
والیت  این  مرزی  در گمرک  افغانستان،  و  ایران  خاک 
اصلی  دلیل  هنوز  او،  گفته  به  است.  آتش شده  طعمه 
ایران  کشور  با  فراه  مرزی  گمرک  در  آتش سوزی ها 
مشخصی  پاسخ  افغانستان  حکومت  و  نیست  مشخص 
اما  نداده،  رویدادها  این  به  پیوند  در  تاجران  نگرانی  به 

 هم زمان با ادامه بحث ها روی طرح امریکا و نامه وزیر 
خارجه آن کشور، منابع معتبر در حکومت به روزنامه 
۸صبح می گویند که قرار است نشستی شبیه نشست 
اول بن در بیست وهفتم مارچ در شهر استانبول برگزار 
شود. این نشست با رهبری سازمان ملل متحد برگزار 
افغانستان،  می شود و همه کشورهای دخیل در روند 
می کنند.  اشتراک  آن  در  منطقه  کشورهای  جمله  از 
خارجه  امور  وزارت  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی 
مصروف  در حال حاضر  افغانستان،  برای صلح  امریکا 
برگزاری  زمینه  تا  است  منطقه  کشورهای  با  رای زنی 
این نشست را در زمان تعیین شده فراهم کند. امریکا 
به طرف های درگیر در افغانستان تنها چند روز فرصت 
کشور  این  پیشنهادی  طرح  مورد  در  که  است  داده 
تصمیم بگیرند. هرچند طالبان هنوز دیدگاه شان در این 
مورد را همه گانی نکرده اند، اما قرار است حکومت در 
جریان روزهای آینده در این مورد تصمیم بگیرد. این 
تصمیم در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
ملی گرفته خواهد شد. بدین ترتیب بحث ها در نشست 
استانبول معطوف به ایجاد یک دولت انتقالی صلح است 
تا زمینه را برای تسریع روند صلح فراهم کند. پیش تر 
انتقالی صلح مخالفت کرده و  حکومت با بحث دولت 
گفته است که با وجود قانون اساسی، به هیچ طرح و 
وثیقه دیگری نیاز نیست. این در حالی است که به گفته 
منابع، سیاسیون و برخی از کشورهای منطقه به طرح 

امریکا چراغ سبز نشان داده اند.
پس از فرستادن نامه ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر 
و  غنی  محمداشرف  آدرس  به  امریکا،  خارجه  امور 
عبداهلل عبداهلل، اکنون منابع آگاه در حکومت می گویند 
که امریکا برای تطبیق طرح پیشنهادی اش بسیار جدی 
به نظر می رسد و حتا برای برگزاری نشست استانبول 
مطرح  دالیل  از  یکی  است.  کرده  تعیین  ضرب االجل 
شدن این طرح از سوی امریکا، سنگ اندازی ارگ فرا راه 
روند مذاکرات بین االفغانی خوانده شده است. هرچند 
این طرح در جریان یک هفته گذشته از سوی زلمی 
خلیل زاد، فرستاده ویژه وزارت امور امریکا برای صلح 
تحویل  سیاسیون  و  طالبان  حکومت،  به  افغانستان 
حتا  این طرح  موثق،  معلومات  براساس  اما  داده شد، 

اعضای شورای والیتی فراه، وقوع دو آتش سوزی به فاصله 
چند روز در گمرک مرزی ابونصر فراهی را پرسش برانگیز 
»دست هایی  می دهند  احتمال  و  دانسته  غیرعادی  و 
گمرکات  در  آتش سوزی  انجام  برای  پرده«،  پس  در 
افغانستان تالش  کنند .پس از وقوع آتش سوزی بزرگ 
در گمرک مرزی اسالم قلعه هرات، اعضای هیأت اعزامی 
عمدی  احتمال  که  کردند  تأکید  نماینده گان  مجلس 
بودن این رویداد را بررسی می کنند. چند روز پیش نیز 
آتش سوزی دیگری در آن سوی مرز افغانستان در داخل 
بازرگانان در  اموال  از  افتاد و بخشی  اتفاق  ایران  خاک 
آتش سوخت. آتش سوزی در گمرک مرزی ابونصر فراهی 
در والیت فراه، زیان مالی به بازرگانان فراهی وارد کرد. 
به روایت مقام های محلی، آتش سوزی در ذخیره گاه مواد 
سوخت آغاز و ظرف مدت کوتاهی چندین تانکر مواد 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری  سوخت طعمه آتش شد. 
فراه می گوید که در این رویداد حدود دو میلیون دالر 
امریکایی به تاجران خسارت مالی وارد شده است. از دید 
این نهاد، علت اصلی آتش سوزی مشخص نیست و باید 

از سوی هیأت های باصالحیت بررسی شود.

چهارشنبه
شماره 3559
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نمی تواند در مورد انحالل نهادهایی که موجودیت شان 
بگیرد.  تصمیم  است،  شده  تسجیل  اساسی  قانون  در 
طرح  با  تلویحی  گونه  به  غنی  آقای  ترتیب  بدین 

پیشنهادی امریکا مخالفت کرد.
روز  نیز  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
مردم  رای«  »حق  که  گفت  حوت،  هژدهم  دوشنبه، 
قانون  باالی  دولت  و  است  سلب ناشدنی  افغانستان 
اساسی پای نمی گذارد. او تأکید کرد که این حق مردم 
افغانستان تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه و زیر هیچ 
اصل  صالح،  گفته  به  شد.  نخواهد  سلب  دسیسه ای 
انتخاب زعیم توسط مردم معامله نشدنی است و دولت 
افغانستان از آن عقب نشینی نخواهد کرد. او افزود که 
اگر طالبان روی اصل انتخابات توافق کنند، زمان آن 
قابل بحث است و حتا این انتخابات اگر نظارت شده ترین 
انتخابات تاریخ بشر باشد، نیز حاضر به گفت وگو است. 
با این حال معاون اول ریاست جمهوری گفت که هرگز 
به معامله ای بین ۲۰ نفر که انحالل نسخه قانون اساسی 
را بپیچند و حق رای مردم را بگیرند، تن نخواهد داد. 
صالح تصریح کرد که هرگز و حتا اگر فرد )تنها( هم 
امضا  »ننگین«  او  تعبیر  به  سند  چنین  پای  بماند، 

نخواهد کرد و به آن بلی نیز نمی گوید.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، اما تصریح 
افغانستان  در  سیاسی  ساختار  هرگونه  که  می کند 
و  اقوام  همه  عادالنه  مشارکت  تأمین  در صورت  تنها 
او روز سه شنبه،  گروه های سیاسی موفق خواهد شد. 
نوزدهم حوت، در دیدار با مته نودسن، معاون سیاسی 
افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  نماینده 
تصریح کرد که اگر مشارکت عادالنه و حضور متوازن 
اقوام، پیروان مذاهب، احزاب، جریان های سیاسی، زنان 
و گروه های اجتماعی دیگر در ساختار پسا صلح در نظر 
گرفته نشود، »سرآغاز جنگ و خشونت  دوباره خواهد 
سوی  از  شده  ارایه  تازه  طرح  که  افزود  دانش  شد«. 
امریکا »پیچیده گی های خاص«  خود را دارد و »از جانب 
رهبری حکومت افغانستان تحت بررسی قرار دارد«. به 
گفته معاون دوم ریاست جمهوری، حکومت تأکید دارد 
که قانون اساسی و ارزش هایی چون دموکراسی، حقوق  
بشر، حقوق زنان، انتخابات، آزادی مدنی، آزادی بیان 

بررسی های ابتدایی نشان می دهد که حدود دو میلیون 
دالر امریکایی به تاجران زیان مالی رسیده است. 

از جانب دیگر، برخی اعضای شورای والیتی فراه، وقوع 
دو آتش سوزی طی چند روز در دو سوی مرز با کشور 
ایران را »غیرعادی و پرسش برانگیز« می دانند. در یکی از 
موارد، روز شنبه، شانزدهم حوت، آتش سوزی در گمرک 
از چاشت  قبل  فراهی حوالی ساعت ۱۱  ابونصر  مرزی 

آغاز شد و تا ساعت پنج عصر ادامه داشت.
شاه محمود نعیمی، عضو شورای والیتی فراه، در صحبت 
»دست های  دارد  احتمال  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
پنهان پشت پرده«، در سناریوهای آتش سوزی  گمرکات 
مواد  تانکر  سه  گرفتن  آتش  او،  گفته  به  باشد.  دخیل 
نفتی، احتمال عمدی بودن این رویداد را بیش تر کرده 
و باید حادثه به گونه دقیق بررسی شود. آقای نعیمی 
و  مالی  خسارت های  دقیق  میزان  تاکنون  که  افزود 
فراه و آتش سوزی  تلفات جانی آتش سوزی در گمرک 
در گمرک مرزی ایران مشخص نیست، اما اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری فراه پافشاری دارد که حدود دو میلیون 
دالر امریکایی به تاجران و موترداران خسارت مالی وارد 

شده است.
والیتی  شورای  رییس  قانع،  داداهلل  معلومات  براساس 
فراه، که پس از وقوع آتش سوزی در ترکیب یک هیأت 
کرد،  سفر  فراه  مرزی  گمرک  به  رویداد  بررسی  برای 
آتش سوزی با حضور تیم های آتش  نشانی از کشور ایران 
مهار شد، اما در گمرک افغانستان امکانات کافی برای 
مهار آتش وجود ندارد. از دید شماری از تاجران فراهی، 
امکانات  برق،  انترنت،  مانند  الزم  زیرساخت های  نبود 
گمرکی برای ترخیص سریع  کاالهای تجارتی و اماکن 
تاجران، عمده ترین مشکالت موجود در  برای  رهایشی 

گمرک مرزی ابونصر فراهی به شمار می رود.
گمرک  مقام های  که  دارند  پافشاری  فراهی  تاجران 

ساختار  و  صلح  طرح  هرگونه  در  رسانه های  آزادی  و 
سیاسی پس از آن باید حفظ شود. 

آماده گی سازمان ملل متحد؛ مهر تأیید بر طرح 
دولت انتقالی صلح؟

متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  نماینده  سیاسی  معاون 
از  دانش،  سرور  با  دیدار  جریان  در  افغانستان  در 
نقشی که برای این سازمان در طرح امریکا برای صلح 
افغانستان داده شده، استقبال کرده است. مته نودسن 
گفته است که سازمان ملل برای ایفای نقش در روند 
صلح افغانستان آماده است و برای تأمین صلح و ثبات 
سیاسی افغانستان تالش می کند. او تصریح کرده است 
به  نیاز  افغانستان  که چگونه گی پیش رفت روند صلح 
بررسی و دقت الزم دارد، زیرا عناصر مختلف در تأمین 
ثبات سیاسی در افغانستان دخیل اند. به باور نودسن، 
این تالش ها باید به گونه ای سازمان دهی شود که بتواند 
در سطح گسترده از مردم و شهروندان نماینده گی کند. 
اصلی  نقش  بودن  عهده دار  جریان  این  در  نیز  دانش 
از دالیل  توسط سازمان ملل متحد در نشست بن را 

موفقیت این نشست خوانده است. 
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا 
برای صلح افغانستان، در سفرش به کابل، طرحی را به 
حکومت و سیاسیون سپرد که در آن نقشه راه ایجاد 
یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. در این طرح 
ایجاد  برای  احتمالی  سناریوی  چندین  صفحه ای  ده 
دولتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« در آن پیش بینی 
شده است. در این طرح، ساختار جدید سیاسی دارای 
سه قوه مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه 
و دادگاه عالی و محلی در نظر گرفته شده است. افزون 
بر این، یک شورای عالی فقه اسالمی و یک کمیسیون 
تعدیل قانون اساسی نیز در طرح شامل است. تاکنون 
گروه طالبان دیدگاه شان در مورد این طرح را همگانی 
نشست  برگزاری  از  پیش  که  است  گفتنی  نکرده اند. 
استانبول، یک نشستی در پیوند به روند صلح افغانستان 
در هژدهم مارچ در مسکو نیز برگزار می شود و روسیه 
از رهبران حکومت، برخی از چهره های سیاسی و گروه 

طالبان برای حضور دراین نشست دعوت کرده است.

ترخیص  اسناد  انترنت«،  بودن  »ضعیف  بهانه  به  فراه، 
کاالهای وارداتی و مواد سوختی را با کندی طی مراحل 
می کنند و تانکرهای مواد سوختی در برخی موارد ۱۰ 
و  تجارت  اتاق  مقام های  می ماند.  باقی  گمرک  در  روز 
سرمایه گذاری فراه باور دارند که انتقال گمرک از مرکز 
عواید  کاهش  سبب  ایران،  مرزی  نوار  به  فراه  والیت 
گمرکی  عواید  حیف ومیل  و  فساد  افزایش  و  حکومت 
شده است. این نهاد از وزارت مالیه و ریاست جمهوری 
کشور می خواهد که بخش محصولی گمرک را دوباره به 

مرکز شهر فراه انتقال دهند.
ابونصر فراهی در ۱۲۰ کیلومتری مرکز والیت  گمرک 
فراه موقعیت دارد و فعالیت آن وابسته به زمان کاری 
گمرک ایران است. روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ موتر باربری 
و مواد نفتی از این گمرک وارد والیت فراه می شود و هر 

ماه این گذرگاه مرزی حدود ۲۰ روز باز است. 
آتش سوزی  در گمرکات والیات غربی کشور، نگرانی و 
انتقاد شدید تاجران این والیت ها را در پی داشته است. 
شاهد  هرات،  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  پیش  چندی 
آتش سوزی بزرگ و بی سابقه ای بود، در این رویداد بیش  
از یک  هزار موتر باربری و تانکر مواد سوخت طعمه آتش 

شد.
به  جمهوری  ریاست  اعزامی  هیأت   بود  قرار  هرچند 
هرات نتایج بررسی هایش در پیوند به علت و مقصران 
آتش سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه را با مردم 
در میان بگذارد، اما اعضای هیأت بدون ارایه معلومات 
در پیوند به فاجعه اسالم قلعه، دوباره به کابل بازگشتند. 
در  آتش سوزی  بودن  عمدی  احتمال  میان،  این  در 
افزایش پیدا می کند و  گمرک های مرزی هرات و فراه 
از دید تاجران و افرادی که دچار خسارت های هنگفت 
مالی شده اند، حکومت باید در مورد عامالن و مقصران 

این رویدادها وضاحت بدهد.

۲۷ مارچ؛ 

ضرب االجل امریکا برای آغاز نشست استانبول



دولت دموکراتیک افغانستان، به 
دنبال امضای موافقت نامه های جینوا 

و سپس خروج قوای شوروی از 
کشور، دچار خطای بزرگ و کشنده ای 

شد. مسووالن حزبی و دولتی، به 
طور یک جانبه، بدون آن که طرف 

مقابل گام های معطوف به نتیجه در 
مسیر صلح بردارد، به اجرای مفاد 

توافق نامه پرداختند. خروج قطعات 
ارتش سرخ در زمان پیش بینی شده 

در موافقت نامه تکمیل شد. روند 
غیرحزبی سازی دولت در دستور کار 
حکومت قرار گرفت. مشی مصالحه 

ملی نجیب اهلل به مثابه پالن عمل 
دولت در امور صلح، به گفتمان 

مسلط در حزب و حکومت تبدیل 
شد. این در حالی بود که به نظریات 

مخالف مسووالن حزبی و دولتی، 
کم تر توجه می شد و با وصف آن که 

جمع بزرگی از اعضای بیروی سیاسی 
حزب و مسووالن ارشد دولتی با 
شیوه تطبیق و در مواردی با طرح 
مشی مصالحه ملی از بنیاد مخالف 
بودند، رهبری دولت و مشاوران 

روسی آن به این مخالفت ها توجه 
نکردند. 

اسحق علی احساس

یک پارچه گی حوزه جمهوریت امر محال می نماید. این امر، 
اتفاق تازه ای نیست. در چهل سال گذشته بارها ائتالف ها، 
هم رکابی ها، هم پیمانی ها و همراهی ها یک شبه تغییر کرده  
است. دلیل این شکننده گی نیز مشخص بوده؛ معیار کار و 
پیکار کنش گران سیاسی به جای آن که ارزش ها بوده باشد، 
منافع زودگذر فردی و تیمی بوده است. امروز در یک مسیر 

هفته گذشته زلمی خلیل زاد، نماینده  ویژه ایاالت متحده  
امریکا در امور صلح افغانستان، در سفری به کابل، حامل 
افغانستان(  برای  صلح  انتقالی  )دولت  نام  تحت  طرحی 
منازعه   سیاسی  برای حل  راه  نقشه  یک  این طرح  بود. 
افغانستان است که برای عبور به وضعیت صلح، تشکیل 
یک دولت انتقالی را پیشنهاد می کند. این طرح با واکنش 
رهبران حکومت و سیاسیون افغانستان مواجه شد. رییس 
تنها یک طرح روی کاغذ دانست و  را  جمهور غنی آن 
معاون رییس جمهوری هم آن را سند ننگین توصیف کرد. 
اما نعیم وردک، سخنگوی طالبان روز دوشنبه، هجدهم 
حوت در توییتی از رسیدن طرح به دست طالبان خبر داد 
و گفت که طالبان این طرح را بررسی می کنند. با توجه 
به موضع گیری های رهبران حکومت، به نظر می رسد که 
دولت افغانستان این طرح را قبول نخواهد کرد. حداقل 
تاکنون چنین موضع گرفته است. اما سوال اساسی این 
است که آیا طالبان این طرح را قبول می کنند؟ آیا قبول 
این طرح به سود طالبان است؟ مدعای نویسنده این است 
قبول  را  طرح  این  مختلفی،  دالیل  به  طالبان  گروه  که 
به صورت  امور سیاسی  نخواهد کرد. گرچند پیش بینی 
قطعی ممکن نیست، اما با توجه به قراین مختلف می توان 
در این مورد به قضاوت نشست. در ادامه به تبیین دالیل 

این مدعا پرداخته می شود.
طالبان زمانی به طرح دولت انتقالی متمایل می شوند که 
سود حاصل از دولت انتقالی، بیش تر از گزینه های دیگر 
باشد. این گروه همانند هر گروه و جناح دیگری، براساس 
میزان سود و زیان خود دست به انتخاب می زند و تصمیم 

می گیرد.
اما طرح دولت انتقالی به سود طالبان نیست. مهم ترین 
با آن مواجه اند، مسأله   این طرح  چالشی که طالبان در 
دولت انتخاباتی است. بنابر آنچه در این طرح آمده است، 
پس از دولت انتقالی، دولت دایمی ای که سر کار می آید، 
مورد  این  بگیرد.  شکل  انتخابات  براساس  باید  حتماً 
نمی تواند به سود طالبان باشد. این گروه به دو دلیل گزینه  

دولت انتخاباتی را قبول نخواهد کرد.
دلیل اول این که، طالبان به دلیل ایدیولوژی بنیادگرایانه ای 
که دارند، نمی توانند روی خوش به انتخابات نشان دهند. 
ایدیولوژی طالبان تنها امارت اسالمی را قبول می کند و 
برای تعیین امیر، تنها شورای اهل حل و عقد است که 
طالبان  ایدیولوژی  در  عوام.  مردم  نه  می گیرد،  تصمیم 
که البته باید گفت ایدیولوژی چندان واضح و مشخصی 
نیست، جایگاهی برای انتخابات تعریف نشده است. شاید 
طالبان،  ایدیولوژی  مشخصه  مهم ترین  که  گفت  بتوان 

حاال اما هرگز چنان نیست. موضع گیری ها از دل اهداف 
و مقاصد مشخصی بیرون می شود. هرکسی، هرجناحی و 
هر مجموعه ای به دنبال حفظ منافع شخصی، جناحی و 
تیمی شان اند. آن که در قدرت است، تنها دغدغه اش حفظ 
قدرت است و اگر هرازگاهی از جمهوریت و ارزش های آن 
حرف می زند، هدف مشخصی دارد. کسانی که در بیرون از 
حکومت اند، نیز برای اهداف خاصی موضع گیری می کنند. 
مهارناپذیر  عطش  مجموعه،  این  خواست  انتهای  در 
قدرت طلبی خوابیده است. فهم این وضعیت، به ساده گی 
تمامی  کماکان  است.  ریاضی  ابتدایی  فرمول  یک  فهم 
چه  کشور  در  که  شده اند  متوجه   افغانستان  شهروندان 
جمهوریت،  ارزش های  چگونه  کنش گران  و  دارد  جریان 
دست آوردهای نوزده ساله و حتا افغانستان یک پارچه در 

آینده را به قمار گذاشته اند.
آن قدر  مردم  نیست.  خبری  ملی  نیروهای  از  متأسفانه 
بخواهیم  اگر  که  ویران شده اند  فقر  در  و  آواره  در جنگ 
شرح حال کنیم، به چنین وضعیتی چیزی جز گم شده گی 
جمعی نمی توان گفت. فقدان نیروهای ملی و وطن پرست 
و گم گشته گی جمعی، در شرایطی که بساط ارزش فروشی 
بسیار  جریان،  در  عامه  امکانات  روی  قمار  و  است  پهن 
بنیادبرانداز است. بازار سیاست پیشه گان گرم است و انتظار 
آنان محال. در چنین  از  براساس مصلحت کشور  اقدامی 
باید  اعالم موجودیت کنند،  نیروهای ملی  باید  وضعیتی، 
ارزش فروشی  به  نه  باید صدای  و  بیایند  به صحنه  مردم 
بلند و با استواری تمام از دست آوردها، ارزش ها و افغانستان 
جدید دفاع شود. رسانه های آزاد بهترین شانس برای این 
کار است. در شرایط چنین دشواری، حیاتی است که مردم 
آنان  رسانه ها صدای   و  بیایند  به صحنه  ملی  نیروهای  و 
پا  به  جز  گزینه ای  هیچ  سرزمین،  این  شهروندان  شوند. 
ایستادن ندارند، فرصت محدود است و هیچ معجزه ای قرار 

نیست رخ بدهد.

پشتوانه خارجی شان است. گرچند طالبان خود را نیروی 
گزارش های  اما  می کنند،  معرفی  مردمی  و  خودجوش 
متعدد و تاریخ بیست وهفت ساله  این گروه نشان می دهد 
امارات  پاکستان،  کمک های  به  وابسته  همواره  آنان  که 
متحده  عربی، عربستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه 
بوده اند. اگر طالبان دفاتر خود را جمع کنند، مطمئناً  در 
ارتباط با کشورهای حامی خود با مشکل مواجه می شوند 

و این مسأله برای آنان قابل قبول نیست.
این  به  طالبان،  تصمیم گیری  معیارهای  مورد  در  باید 
مسأله هم توجه داشت که این تنها رهبران آنان نیستند 
کشورهای  بلکه  می گیرند،  تصمیم  آینده  مورد  در  که 
حامی طالبان هم نقش مهم در تصمیم گیری دارند. البته 
را  تصمیمات شان  تمام  طالبان  گروه  که  گفت  نمی توان 
تقلیل گرایانه  ادعا  این  می گیرد،  پاکستان  خواست  بنابر 
است و با تاریخ این گروه هم سازگار نیست. طالبان در 
از خواست های  سال های حاکمیت خود هم در مواردی 
پاکستان سرپیچی می کردند؛ اما نمی توان منکر شد که 
پاکستان مهم ترین تأثیر را در تصمیم گیری این گروه دارد. 
اگر پاکستان تمایل به دولت انتقالی و آتش بس نداشته 
باشد، طالبان به این گزینه تن نخواهند داد. حال آن که 
به باور نویسنده، پاکستان هنوز هم از برقراری صلح در 
افغانستان استقبال نمی کند و سیاست خارجی آن کشور 
پاکستان هنوز  است.  نکرده  تغییری  افغانستان  قبال  در 
هم همان سیاست دوگانه ای را پیش می برد که در بیست 
سال گذشته پیش برده است؛ از یک طرف از صلح حمایت 
می کند و از طرف دیگر شورشیان را تمویل می نماید. لذا 
پیوستن  احتمال  پاکستان،  و خواست  نقش  به  توجه  با 

طالبان به این طرح کم است.
با توجه به قراین فوق، می توان چنین پیش بینی کرد که 
طالبان طرح دولت انتقالی را قبول نخواهند کرد. این گروه 
هم به دلیل مشکل ایدیولوژیک شان با انتخابات و محدود 
بودن احتمال برنده شدن آن ها در یک پروسه انتخاباتی و 
هم به دلیل ریسک آتش بس و جمع شدن دفاترشان از 
خارج کشور، به این طرح نخواهد پیوست. طالبان هنوز به 
این باورند که می توانند کابل را با گزینه نظامی فتح کنند. 
حاال که وزیر خارجه  امریکا بر تاریخ خروجی که ترمپ 
تعیین کرده بود، مهر تأیید گذاشته است، این باور طالبان 
قوت بیش تری می یابد و آنان گمان می کنند که پس از 
خروج نیروهای امریکایی، با اجرا گذاشتن پالن دوم که 

همان پالن نظامی است، می توانند کابل را فتح  کنند.

اندر خم یک
کـــــــــــــوچــــه

با یک داعیه، فردا در مسیر دیگر، با داعیه  تازه تر. این رسم 
مسلط سیاست و سیاست ورزی در این سرزمین است.

کنون نیز چنین است. برخالف بلوف های مرسوم و معمول، 
جز  چیزی  بسیاری ها،  برای  آن،  ارزش های  و  جمهوریت 
فرصتی برای مانوردهی و نقابی برای دنبال کردن منافع 
خطوط  که  دیده ایم  بارها  ما  نیست.  گروهی  و  شخصی 
سرخ کنش گران، به شکل باورنکردنی و برق آسا زرد شده، 
موضع گیری ها صد و هشتاد درجه تغییر کرده، داعیه ای 

رنگ باخته و خواست تازه ای طرح شده است.
اظهارنظرهای  و  موضع گیری ها  ادعا،  این  روشن  مصداق 
کارگزاران قدرت و سیاست در پیوند به نامه آنتونی بلینکن، 
صلح  روند  درباره  حکومت  سران  به  امریکا  خارجه  وزیر 
است؛  رفته  را  خودش  راه  هرکس  معمول،  طبق  است. 
عده ای موافق ، عده ای مخالف  و عده ای هم مترصد اوضاع  
اند. مخالفت، موافقت و سکوت بازی گران، نه از روی یک 
موضع  از  بلکه  آینده نگرانه،  و  استراتژیک  داعیه  و  فکر 
منفعت های شخصی، جناحی و حزبی شان است. این حرف، 
ساده انگاری مسأله نیست، متأسفانه واقعیت کشور است؛ 

واقعیت تلخ و بسیار ناراحت کننده.
امضای  دنبال  به  افغانستان،  دموکراتیک  دولت 
از  شوروی  قوای  خروج  سپس  و  جینوا  موافقت نامه های 
مسووالن  شد.  کشنده ای  و  بزرگ  خطای  دچار  کشور، 
حزبی و دولتی، به طور یک جانبه، بدون آن که طرف مقابل 
گام های معطوف به نتیجه در مسیر صلح بردارد، به اجرای 
در  سرخ  ارتش  قطعات  خروج  پرداختند.  توافق نامه  مفاد 
روند  شد.  تکمیل  موافقت نامه  در  شده  پیش بینی  زمان 
غیرحزبی سازی دولت در دستور کار حکومت قرار گرفت. 
مشی مصالحه ملی نجیب اهلل به مثابه پالن عمل دولت در 
امور صلح، به گفتمان مسلط در حزب و حکومت تبدیل 
مسووالن  مخالف  نظریات  به  که  بود  حالی  در  این  شد. 
حزبی و دولتی، کم تر توجه می شد و با وصف آن که جمع 

مسأله  امارت اسالمی و تقابل با انتخابات است، به همین 
جهت این گروه با انتخابات سازگاری نشان نخواهد داد.

دلیل دوم این است که طالبان توانایی برنده شدن در یک 
طالبان  این که  ادعای  گرچند  ندارند.  را  انتخابات شفاف 
پشتوانه مردمی نداشته باشند، دقیق نیست، اما با توجه 
به تضعیف شدن تفکر طالبانی از یک سو و خاطرات بد 
مردم افغانستان )به ویژه طبقه شهرنشین( نسبت به این 
گروه از جانب دیگر، احتمال برنده شدن طالبان در یک 
انتخابات کم است. شاید به همین جهت باشد که امراهلل 
که  در سخنانی  رییس جمهوری،  نخست  معاون  صالح، 
در مراسم سالیاد مارشال فهیم مطرح کرد، تأکید زیادی 
بر انتخابات داشت و مدعی بود که طالبان وارد انتخابات 
شوند. آقای صالح به خوبی می دانست که گزینه انتخابات 
به سود طالبان نیست و به همین جهت بر روی آن دست 

گذاشته بود.
چالش دیگری که در پیوند به طرح دولت انتقالی، پیش 
روی طالبان است، ائتالف با دولت کنونی است. براساس 
افغانستان  سیاسی  باالی  سطح  نخبه گان  طرح،  این 
ائتالف  موقت  دولت  تشکیل  برای  طالبان،  رهبران  و 
براساس  حکومتی،  نهادهای  مسووالن  تمام  و  می کنند 
توافق میان دو جناح انتخاب می شوند. اما احتمال ائتالف 
طالبان با رهبران دولت کنونی بعید است و دلیل آن هم 
جنبش  طالبان  گروه  است.  گروه  این  ایدیولوژی زده گی 
تصمیمات  تمام  بر  ایدیولوژی شان  و  است  ایدیولوژیک 

آن ها سایه می اندازد.
حتا اگر فرض کنیم که رهبران طالبان منافع اقتصادی 
هم  باز  بدانند،  مقدم  ایدیولوژی شان  بر  را  سیاسی  و 
جنگ جویان شان،  رضایت  جلب  ضرورت  بر  توجه  با 
برای  باید  طالبان  بگیرند.  تصمیمی  هرگونه  نمی توانند 
رضایت جنگ جویان خود، تصمیمات خود را در چارچوب 
ایدیولوژی شان بگیرند. چه این که توافق طالبان با ایاالت 
متحده  امریکا، باعث نارضایتی عده ای از جنگ جویان شان 
شد و در نتیجه عده ای تحت نام )حزب والیت( به عنوان 
هم  باز  اما  شدند.  جدا  طالبان  از  توافق،  این  ناراضیان 
طالبان جنگ خود را به بهانه مبارزه با آنچه آنان دولت 
دست نشانده و فاسد می دانند، توجیه کردند. اما اگر فرض 
ائتالف  آن  رهبران  و  دولت  همین  با  طالبان  که  کنیم 
کنند، نارضایتی جنگ جویان شان را در پی خواهد داشت 
و آنان این ریسک را قبول نخواهند کرد. همان طوری که 
قصد  طالبان  که  زمانی  و  ـ ۱۹۹۶  سال های ۱۹۹۵  در 
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ارشد  بیروی سیاسی حزب و مسووالن  اعضای  از  بزرگی 
دولتی با شیوه تطبیق و در مواردی با طرح مشی مصالحه 
ملی از بنیاد مخالف بودند، رهبری دولت و مشاوران روسی 
آن به این مخالفت ها توجه نکردند. نتیجه چیزی شد که 
نباید می شد. صلح خواهی به جنگ تمام عیار و به مراتب 
ویران گرتر از گذشته انجامید. بیچاره افغانستان بود و مردم 
افغانستان؛ نهادهای ملی فروپاشیدند، صدها هزار تن قربانی 

و میلیون ها نفر آواره شدند.
امروز متأسفانه وضعیت بدتر از آن زمان است. در دولت 
دموکراتیک افغانستان، هرچند خطاها بسیار بود و اشتباهات 
فراوان، اما موضع گیری ها و باورهای کنش گران، یک شبه 
تغییر نمی کرد. درصدی بزرگی از مسووالن به وطن دل سوز 
و به آرمان شان وفادار بودند. مخالفت افراد با طرح ها و شیوه  
تطبیق آن از روی وطن پرستی و خیرخواهی جمعی بود، نه 
برای کرسی های حزبی و دولتی. موافقت افراد نیز به دلیل 
یک برداشت اشتباه بود که فکر می کردند، چنان مسیری 
به قطع جنگ و خون ریزی در کشور می انجامد و صلح و 
آرامش را به وطن برمی گرداند. البته این به معنای آن نیست 
که گویا کنش گران در دولت دموکراتیک افغانستان، همه 
نگاه خیرخواهانه و میهن پرستانه به تالش های آشتی جویانه 
و  قومی  عصبیت  باتالق  در  عده ای  شک،  بدون  داشتند. 
ناسیونالیسم سقوط کرده بودند و به کارزار صلح خواهی و 
آرمان بازگشت وطن به هم زیستی و صلح، بار بار زخم زدند 
و خیانت کردند. در یک کلیت اما جبهه وطن پرستان بسیار 
قوی بود. آنان اگر در مورد مفاد طرح و یا شیوه تطبیق آن 
در جبهه های مخالف از هم قرار داشتند، به این دلیل بود 
که هر جبهه برداشت متفاوتی از وضعیت داشتند و با توجه 
به برداشت های شان موضع می گرفتند. هرچند برداشت ها 
متفاوت بود، اما هدف همه یکی بود. آنان می خواستند و 
آرزو داشتند، دور باطل کشتار و جنگ ختم شود و کشور 

نفس راحتی بکشد.

تصرف کابل را داشتند، از همکاری با عبدالرشید دوستم 
خودداری کردند. گرچند به روایت احمد رشید، خبرنگار 
پاکستانی، افسران آی اس آی تالش زیادی کرده بودند تا 
میان دوستم و طالبان یک ائتالف بسازند، اما طالبان به 
این دلیل که دوستم را کمونیست می دانستند، با آن که به 
کمک او نیاز داشتند، باز هم از همکاری با وی خودداری 
کردند. مهم ترین دلیل این خودداری هم حفظ رضایت 

جنگ جویان شان بود.
پیش شرط های  از  یکی  شورشیان،  نبودن  ایدیولوژی زده 
داکتر عمر صدر در  ائتالفی است.  تشکیل دولت موقت 
پژوهش خود تحت نام )حل سیاسی منازعه افغانستان( به 
این شرط به عنوان یکی از پیش زمینه های تشکیل دولت 
موقت ائتالفی، اشاره می کند. اما این پیش شرط، در مورد 

طالبان صدق نمی کند.
براساس  است.  آتش بس  گزینه  طرح،  این  دیگر  چالش 
طرح دولت انتقالی، پس از امضای توافق دولت انتقالی، هر 
دو طرف ملزم به آتش بس اند. اما این گزینه برای طالبان 
تا زمانی که به تمام اهداف خود نرسند، قابل قبول نیست. 
این گروه در طول دور اول و دوم مذاکرات میان افغانی، 
با وجود فشار کشورهای اروپایی و امریکا و تقاضای دولت 
افغانستان و شهروندان کشور، از قبول آتش بس خودداری 
کرد. طالبان ریسک آتش بس را قبول نمی کنند. آتش بس 
ماشین جنگی این گروه را متوقف می سازد، کنترل آنان 
نیروی  مناطق تحت تسلط شان تضعیف می کند،  بر  را 
طالبان  اقتصادی  منابع  می سازد،  بیکار  را  جنگی  شان 
و  می دهد  کاهش  می آید،  به دست  قاچاق  راه  از  که  را 
همین  به  می برد.  بین  از  را  نیروهای شان  هویت جنگی 
جهت، طالبان به آتش بس تن نمی دهند. آنان تنها زمانی 
به آتش بس تن خواهند داد که به تمام خواست های شان 
رسیده باشند. برای طالبان جنگ همواره یک استراتژی 
دولت  که  می دهند  را  احتمال  این  آنان  است.  بوده 
انتقالی، دولت شکننده باشد و طالبان را برای رسیدن به 
خواست های شان کمک نکند. به همین جهت، این گروه 
نیروی جنگی خود را تا پس از ایجاد یک دولت دایمی و 

مطابق خواست شان، متوقف نمی کنند.
دفاتر  شدن  جمع  طالبان،  برای  طرح  این  دیگر  چالش 
طرح  امضای  از  پس  باید  گروه  این  است.  آنان  خارجی 
انتقال  افغانستان  داخل  به  را  دفاترشان  انتقالی،  دولت 
دهند. اما طالبان این گزینه را قبول نخواهند کرد. جمع 
کاهش  معنای  به  قطر،  و  پاکستان  از  آنان  دفاتر  شدن 

آیا طالبان طرح دولت انتقالی را قبول می کنند؟محمدهادی ابراهیمی، روزنامه نگار
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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.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي 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

تخفيف ویژه 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: 0۷۷06۷6465 - 0۷0۷۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



مشکالت و راهکارهای مورد نیاز
باستان شناسی افغانستان؛ 

یک بحث سیاسی بین این دو قوا مبدل شد که می تواند 
افغانستان  فرهنگی  میراث  آینده  برای  ناگوار  عواقب 

داشته باشد.
جلوگیری از قاچاق آثار: اقدامات در بنادر یا مرزهای 
کشور برای ممانعت از خروج آثار باستانی تقویت گردد. 
اما باید اذعان داشت که تنها کنترل بنادر کافی نیست، 
زیرا نقاط مختلف دیگری در مرزهای کشور ممکن تحت 
کنترل گروه های مخالف دولت باشد که قاچاق آثار از 
آن مسیر ها به راحتی امکان پذیر است. گزینه دیگر برای 
جلوگیری از قاچاق آثار باستانی، خرید اجناس تاریخی 

از نزد مردم است.
جناح ها  توسط  افغانستان  فرهنگی  میراث  حفظ 
در هنگام جنگ: مطابق به کنوانسیون الهه، تمامی 
جناح ها باید تمام تالش خود را به کار بندند تا در هنگام 
فرهنگی  آثار  و  تاریخ  از  مانده  به جا  میراث  به  جنگ 
اعالمیه اخیر تحریک طالبان که در آن  آسیب نرسد. 
به نگه داری و حفاظت از آثار تاریخی تأکید شده، مایه 
خوشحالی باستان شناسان افغانستان است؛ اما الزم به 
تذکر می دانیم که این گفتمان ها در حرف نه، بلکه در 

عمل نیز ثابت شود.
سازمان های  و  بین المللی  کشورهای  حمایت 
دولت،  نماینده گان  افغانستان،  فرهنگیان  فرهنگی: 
افراد  و  نهادهای  سایر  و  خارجه  امور  وزارت  ویژه  به 
میراث  نگه داری  و  مرمت  حفظ،  برای  باید  ذی دخل 
فرهنگی افغانستان اقدامات الزم را انجام دهند و برای 
این امر همکاری کشورهای کمک کننده و سازمان های 
در  باید  خارجه  امور  وزارت  کنند.  جلب  را  فرهنگی 
زمینه  فرهنگ،  اطالعات  وزارت  با  مشترک  مساعی 
دیپلماسی عامه و دیپلماسی فرهنگی را با نشان دادن 
آثار و گنجینه های تاریخی افغانستان در داخل و خارج 

از کشور مساعد سازد.
شهروندان  تمام  اخیر،  در  آگاهی:  سطح  بردن  بلند 
افغانستان باید حس مسوولیت پذیری را قبول کنند و 
برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور همکار و همگام با 
فرهنگیان خود باشند. مردم می توانند از سرقت و قاچاق 
موقع  به  اطالع  با  خود  زنده گی  ساحات  تاریخی  آثار 
نهادهای  کنند.  جلوگیری  کشور  امنیتی  نیروهای  به 
ذی دخل باید در بلندبردن سطح آگاهی مردم در مورد 

اهمیت میراث فرهنگی اقدامات الزم را انجام دهند.

مصیبت جنگ و تبعات آن در افغانستان از بزرگ ترین 
است.  کشور  این  در  باستان شناسی  فراراه  مشکالت 
و  تاریخی  آبده های  رفتن  بین  از  باعث  تنها  نه  جنگ 
گروه های  بلکه  می گردد،  کشور  این  گران بهای  آثار 
به  نا امنی دست  و  از هرج ومرج  استفاده  با  استفاده جو 
از  خارج  به  باستانی  آثار  قاچاق  و  سرقت  استخراج، 
کشور می زنند. شمار زیادی از باستان شناسان جهان، از 
افغانستان به نام »خطه رویایی« برای تحقیق و کاوش 
آثار تاریخی یاد می کنند. این کشور تمدن های کوچک 
و بزرگی را در بطن خود پرورش داده و آثار ارزشمندی 
به  بعدی  نسل های  به  تاریخی  مختلف  دوره های  از  را 

یادگار مانده است.
ناامنی و جنگ: گسترش روزافزون دامنه جنگ در کشور 
باعث شده است که آثار و آبده های تاریخی که در نقاط 
امر  این  بماند.  دور  نظر  از  دارد،  قرار  کشور  دورافتاده 
باعث تخریب آن ها می شود و یا مورد دستبرد گروه های 
استفاده جو قرار می گیرد. برعالوه، باستان شناسان از بیم 
جان خود نمی توانند به بسیاری از نقاطی که در آن آثار 

تاریخی و فرهنگی قرار دارد، سفر کنند.
 ۱۹۵۴ سال  منعقد  الهه  جهانی  کنوانسیون  هرچند 
به  تا در هنگام جنگ  وامی دارد  را  گروه های متخاصم 
حفاظت از میراث فرهنگی توجه داشته باشند، اما اخیراً 
افغانستان، مثل  نقاط  از  دیده می شود که در شماری 
نیروهای  بین  منطقه سرخ کوتل والیت بغالن، جنگ 
به وقوع پیوسته که ساحات  دولتی و تحریک طالبان 
مهم و ارزشمند تاریخی را در معرض نابودی قرار داده 

است.
قاچاق آثار تاریخی: در طی سال های جنگ بیش از 
ده ها هزار قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور قاچاق شده 
است. از آن میان، تنها حدود ۱۰ هزار قلم آثار باستانی 
دوباره به افغانستان برگردانده شده است. از آنجایی که از 
افغانستان به عنوان »موزیم باز« یاد می شود، رقم دقیق 
آثار تاریخی کشف شده در کشور موجود نیست و همین 

امر باعث شده است که حفریات به صورت خودسرانه 
توسط افراد استفاده جو صورت بگیرد و آثار کشف شده 

به بیرون انتقال یابد.
در  افغانستان  طبیعی  جغرافیای  طبیعی:  حوادث 
پهلوی فراهم آوری بستر مناسب برای رشد تمدن های 
تاریخی در طی ادوار مختلف تاریخ، متأسفانه زمینه ساز 
نابودی بسیاری از میراث های فرهنگی نیز شده است. 
اگر تنها به مثال اخیر اکتفا کنیم، احتمال نابودی منار 
جام که بزرگ ترین برج خشتی جهان با طول ۶۵ متر 
اثر سیالب و آب خیزی رودخانه کنار آن، به  است، بر 

صورت ملموس وجود دارد.
غصب زمین: غصب زمین از چالش های بزرگ حکومت 
افغانستان است. زمین های زیادی در بسیاری از ساحات 
باستانی افغانستان توسط زورمندان غصب شده که در 
این میان حتا به میراث به جا مانده از تاریخ کشور نیز 
رحم نشده است. به صورت نمونه، می توان از ساحات 
کوتل  خانم،  آی  هلمند،  بست  تاریخی  شهر  اطراف 
توسط  که  برد  نام  دیگری  ساحه  صدها  و  خیرخانه 
اعمار شده  مسکونی  اماکن  آن  در  و  زورمندان غصب 

است.
میراث های  از  مراقبت  و  حفظ  بی مهری سیاسیون: 
دهه  دو  در  حکومت  ها  اولویت های  از  کشور  فرهنگی 
اخیر نبوده است. از همین رو، آثار باستانی و آبده های 
تاریخی افغانستان در معرض نابودی و انهدام قرار دارد. 
و رهبران کشور هیچ گاهی مسأله حفاظت،  سیاسیون 
مرمت و نگه داری از میراث فرهنگی کشور را در فهرست 

نخست آجندای کاری خود قرار نداده اند.
استخراج معادن: استخراج غیرقانونی و قانونی معادن 
در افغانستان نیز برای باستان شناسی کشور دردسرساز 
بوده است. زمانی که ما از افغانستان به عنوان »موزیم 
که  باشیم  داشته  نظر  در  بایستی  می بریم،  نام  باز« 
شمار زیادی از آثار تاریخی پس از حفریات در نزدیک 
معادن به دست آمده  است. به طور نمونه، قرار بود که 
استخراج معدن مس عینک لوگر در سال ۲۰۱۳ آغاز 
شود. قرارداد استخراج این معدن بدون هماهنگی وزارت 
اطالعات و فرهنگ و اکادمی علوم صورت گرفته بود که 

پس از سعی و تالش باستان شناسان کشور، بهره برداری 
از این پروژه تا زمان استخراج تمام آثار باستانی از این 

ساحه به تعویق افتاد.
تأثیرات سوء روانی را باالی  بی توجهی مردم: جنگ 
به  تأثیرات  این  است.  کرده  تحمیل  افغانستان  مردم 
حدی بزرگ شده است که شماری از مردم حس مهم 
پنداشتن میراث فرهنگی را فراموش کرده اند. بسیاری از 
باستان شناسان افغانستان توسط شماری از اهالی محل 
مورد تهدید جانی قرار گرفته اند و بسیاری از فعالیت ها و 
پروژه های حفاری در نقاط مختلف افغانستان بنابر عدم 

همکاری مردم تکمیل نشده است.

راهکارهای مورد نیاز برای حفظ میراث فرهنگی
دارد  اختیار  در  کافی  فرصت های  هم  هنوز  افغانستان 
تاریخ کهن خود  از  مانده  به جا  میراث  برای حفظ  تا 
اقدامات الزم را انجام دهد. نویسنده به صورت مختصر، 
نیاز پیشنهاد  موارد ذیل را به عنوان راهکارهای مورد 

می کند:
تقویت روحیه همکاری: نهادهای حکومتی و در رأس 
آن وزارت اطالعات و فرهنگ، بایستی مکانیسم پویایی 
را ایجاد کند تا زمینه ساز همکاری بیش تر بین نهادهای 
حکومتی گردد. از اثر این مکانیسم، نهادهای ذی دخل 
خلص  و  باشند  داشته  جلسات  منظم  صورت  به  باید 
گزارش کاری و پیشنهادات خود را به مقام عالی ریاست 

جمهوری ارسال دارند.
باستان شناسی  فعالیت های  از  دولت  دولت:  حمایت 
در افغانستان حمایت کند و برای جلب کمک در این 
بخش از شرکای بین المللی و سازمان های فرهنگی به 
و  کاری  گزارش  آورد.  عمل  به  دعوت  رسمی  صورت 
باستان شناسی  نهادهای  مشترک  جلسات  پیشنهادات 
یا  به صورت جدی توسط شخص رییس جمهور  باید 

نماینده با صالحیت وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
میراث  باستان شناسی:  روند  غیرسیاسی سازی 
فرهنگی افغانستان نباید دست خوش اقدامات سیاسی 
رهبران و سیاسیون کشور قرار گیرد. اخیراً بحث قوای 
به  باختر«  نگه داری »گنجینه  بر سر  اجراییه  و  مقننه 

چهار شنبه
شماره 3559

۲۰ حوت 1399
1۰ مارچ ۲۰۲1
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ایاالت  سیاست  در  برجسته  منطق  یک  انزواگرایی 
نام  متحده است که پاتریک کاهان در کتاب خود به 
به بحث گرفته  را  امریکا، آن  منطق سیاست خارجی 
نقش  نظریه های  کتاب  این  در  واقع  در  کاهان  است. 
جهانی ایاالت متحده را مطرح می کند که یکی از این 
نظریه ها منطق انزواگرایی امریکا است که در صورت نیاز 
در دستگاه سیاست خارجی خود از آن استفاده می کند. 
سوالی که مطرح می شود، این است که انزواگرایی ایاالت 
متحده چه تأثیری بر روند صلح افغانستان دارد؟ ادعای 
نویسنده این است که خارج شدن نیروهای امریکایی از 
افغانستان، تقابل هند با چین و لحاظ شدن منافع هند 

در افغانستان، باعث ایجاد صلح در این کشور می شود.
بیست، سیاست  قرن  اول  نیمه  از  قبل  ایاالت متحده 
انزواگرایی را دنبال می کرد. در سال ۱۹۱۷ این کشور 
این  آلمان  با شکست  اول شد که  وارد جنگ جهانی 
جنگ خاتمه یافت. بعد از سال ۱۹۲۱، ایاالت متحده 
سیاست  از  و  گرفت  پیش  در  را  انزواگرایی  سیاست 

جهانی خود را دور ساخت.
سال  در  امریکا  دیگر  بار  دوم،  جهانی  جنگ  وقوع  با 
۱۹۴۱ وارد این جنگ شد و به گروه متفقین پیوست. 
هرچند  شد.  جنگ  میدان  پیروز  متفقیق   ۱۹۴۵ در 
اتحاد جماهیر شوروی در جریان جنگ هم پیمان ایاالت 
متحده بود، اما بعد از ۱۹۴۵ نه تنها که دوست نبود، 
فرانسه و  بود.  بالقوه مطرح  به عنوان یک رقیب  بلکه 
توان  و  بودند  فرسوده شده  کاماًل  انگلستان در جنگ 
آن را نداشتند که مانع نفوذ شوروی در اروپایی غربی 
شوند. ایاالت متحده از سیاست انزواگرایی بیرون شد 
و این وظیفه جهانی را بر عهده گرفت و سدی را برای 
جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپایی غربی به وجود 

آورد.
در واقع یکی از اهداف منطق انزواگرایی این است که 
ایاالت متحده از منافع کوچکش، به خاطر منافع بزرگش 
شریک های  منافع  تا  دارد  این  بر  سعی  و  می گذرد 
جهانی اش در نظام بین الملل لحاظ شود. هراس و ترس 
ایاالت متحده در نظام بین الملل از چین است. چین 
بعد از ۱۹۸۰ اقتصاد رو به رشد داشته است. اکنون این 
کشور می رود که به یک هژمونی جهانی تبدیل شود 
در سطح  نزدیک  آینده  در  را  متحده  ایاالت  قدرت  و 

از پاکستان،  انجام می دهند. هراس دیگر هند  منطقه 
میلیون   ۲۰ ایالت  این  است.  جامو  ایالت  به  مربوط 
جمعیت دارد که اکثر آن مسلمان اند و نفوذ بنیادگرایان 
به وسیله پاکستان خطر بزرگی برای دهلی نو در این 

منطقه به شمار می رود.
بنابراین، دکترین سیاست خارجی هند، کشورها را به 
افغانستان  که  می کند  تقسیم  متحدالمرکز  دایره  سه 
در درون دایره نخست قرار می گیرد. به بیان روشن تر، 
خارجی  سیاست  در  ویژه ای  اهمیت  دارای  افغانستان 
هند است. هند که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان، 
از  از دست داده بود، پس  نفوذ خود را در این کشور 
نسبت  همکاری جویانه  و  مثبت  روی کرد  ۱۱سپتامبر 
تا  است  نو در صدد  است. دهلی  داشته  افغانستان  به 
با نقش آفرینی بیش تر در تحوالت داخلی افغانستان و 
کمک به بازسازی این کشور، نفوذ دشمن دیرینه خود، 
پاکستان را کاهش دهد و به محاصره سیاسی این کشور 
بپردازد. واقع بودن افغانستان در قلب آسیا باعث شده 
است، این کشور به مثابه نقطه وصل بین چین، هند و 
آسیای میانه تلقی گردد. هم چنین، الزم به ذکر است 
که نقش هند در افغانستان پس از سردی روابط میان 
واشنگتن-  اسالم آباد جدی تر شده و با سفرهای مکرر 

مقامات عالی رتبه امریکا به هند در یک دهه گذشته 
همراه بوده است. با توجه به این موارد، امریکا خواهان 

نقش گسترده و عمیق هند در افغانستان است.
است.  نهفته  باثبات  افغانستان  یک  در  هند  منافع 
پاکستان،  دست  که  می شود  باعث  باثبات  افغانستان 
کوتاه  افغانستان  و  منطقه  از  هند  دیرینه  این دشمن 
شود. با این کار، هند می تواند تحرکات پاکستان را در 
تالش  هند  منظور،  همین  به  کند.  خنثا  نیز  کشمیر 
فراوانی را برای صلح و ثبات افغانستان کرده  و در زمینه 
گسترده  صورت  به  کشور  ریلی  صنعت  و  جاده سازی 
سرمایه گذاری نموده است. هند از ۲۰۰۱ تاکنون بیش 
افغانستان کمک  به  بازسازی  برای  دالر  میلیارد  دو  از 
امریکا  اگر  حتا  می رسد  نظر  به  بنابراین،  است.  کرده 
نسبت به افغانستان سیاست انزواگرایی را دنبال کند، 
با توجه به روابط استراتژیکش با هند و منافع اقتصادی 
و استراتژیک هند در افغانستان، نمی گذارد، صلح سازی 

در این کشور با مشکل مواجه شود.

جهانی به چالش بکشد.
ایاالت متحده برای این که بودجه نظامی اش را کاهش 
دهد تا مبادا دچار بحران اقتصادی شود، استراتژی احاله 
نیروهای نظامی  و  را در پیش گرفته است  مسوولیت 
این  افغانستان کاهش می دهد و  خود را در منطقه و 

وظیفه را به هند واگذار می کند.
استراتژیک  شریک های  از  یکی  هند  حال،  همین  در 
جنوب  در  خصوص  به  و  بین الملل  نظام  در  امریکا 
بعد  به شمار می رود. هند  میانه  و آسیای  آسیا  شرق 
از چین، بزرگ ترین جمعیت جهان را در خود جا داده 
و از ظرفیت اقتصادی قابل مالحظه ای برخوردار است. 
جلو  می تواند  که  است  کشوری  تنها  هند  هم چنان، 
گسترش چین را در آسیای میانه و جنوب شرق آسیا 

بگیرد.
و  چین  با  مرزی  مشکل  هم زمان  هند  حال،  این  با 
پاکستان  با  هند  مرزی  مشکالت  اما  دارد.  پاکستان 
سابقه دیرینه ای دارد که تاکنون حل  نشده باقی مانده 
است. منطقه کشمیر که بین سه کشور چین، هند و 
و  زورآزمایی سیاسی  واقع شده است، محل  پاکستان 
اختالفات بین دهلی نو و اسالم آباد بوده است. این دو 
این  در  یک دیگر  علیه  را  اقداماتی  هرازگاهی  کشور، 

محمد امین بیانی

معاون سرمحقق خواجه نجیب احمد صدیقی
عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان

انزواگرایی امریکا و احاله 
مسوولیت به هند

صلح افغانستان؛
انزواگرایی یک منطق برجسته در 

سیاست ایاالت متحده است که 
پاتریک کاهان در کتاب خود به 

نام منطق سیاست خارجی امریکا، 
آن را به بحث گرفته است. کاهان 

در واقع در این کتاب نظریه های 
نقش جهانی ایاالت متحده را مطرح 

می کند که یکی از این نظریه ها 
منطق انزواگرایی امریکا است 
که در صورت نیاز در دستگاه 

سیاست خارجی خود از آن استفاده 
می کند. سوالی که مطرح می شود، 

این است که انزواگرایی ایاالت 
متحده چه تأثیری بر روند صلح 

افغانستان دارد؟ ادعای نویسنده 
این است که خارج شدن نیروهای 

امریکایی از افغانستان، تقابل هند 
با چین و لحاظ شدن منافع هند در 

افغانستان، باعث ایجاد صلح در این 
کشور می شود.



درست یک سال پیش در چنین 
جهان  و  افغانستان  روزی، 
شاهد نادرترین مراسم تحلیف 
بودند؛  جمهوری  ریاست 
محمداشرف  هم زمان  تحلیف 
غنی و عبداهلل عبداهلل به عنوان 
دو  سرانجام  جمهور.  رییس 
تشکیل  روی  طوالنی،  گفت وگوهای  از  پس  طرف 
از آن دو  حکومت توافق کردند. حاال که یک سال 
توافق سیاسی  از  ماه  و حدود ۱۰  تحلیف هم زمان 
می گذرد، سپیدار می گوید که بیش تر مواد توافق نامه 
عملی  نشده است. بدین ترتیب از میان مجموع مواد 
توافق نامه سیاسی، تنها ایجاد شورای عالی مصالحه 
ملی، شورای دولت و کابینه، اعطای رتبه مارشالی به 
عبدالرشید دوستم و برخی دیگر از مواد آن نهایی 
عبداهلل  که  می گویند  سپیدار  در  منابع  است.  شده 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، به دلیل 
وضعیت کنونی کشور، به بحث صلح در مقایسه با 
تقسیم قدرت ارجحیت داده است. به گفته آنان، با 
آن که سپیدار و به  ویژه رییس شورای عالی مصالحه 
ملی به دلیل »بُعد اخالقی« بیش تر روی توافق نامه 
اما ارگ باید مواد توافق نامه را متناسب  نمی پیچد، 
از  نیز  سیاسی  آگاهان  می کرد.  عملی  تعهداتش  با 
پابند نبودن ارگ به تعهداتش در توافق نامه سخن 
می گویند. ارگ اما تصریح می کند که تعهداتش را 
داشته  چشم گیری  دست آوردهای  و  کرده  عملی 

است.
و  غنی  محمداشرف  سال ۱۳۹۸،  حوت  بیستم  در 
جمهور  رییس  عنوان  به  هم زمان  عبداهلل  عبداهلل 
از اعالم  سوگند وفاداری یاد کردند. این اقدام پس 
بیست ونهم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  زیرا  شد؛  انجام  دلو 
کرد.  اعالم  انتخابات  پیروز  را  غنی  محمداشرف 
عبداهلل عبداهلل، رییس کنونی شورای عالی مصالحه 
ملی در آن زمان نتیجه انتخابات را شفاف نمی دانست 
و معتقد بود که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب 
صورت گرفته است. کشمکش بر سر کرسی ریاست 
جمهوری سبب شد که ایاالت متحد امریکا پا پیش  
بگذارد و نماینده  ویژه وزارت امور خارجه آن کشور 
کابل  به  میانجی  عنوان  به  را  افغانستان  برای صلح 
بفرستد. هرچند زلمی  خلیل زاد برای حل این مشکل 
تالش زیاد کرد، اما تالش های او نتیجه ملموسی در 
پی نداشت. جنجال ها در ادامه شدت گرفت و سپیدار 
برای برخی از والیت های شمال و شمال شرق والی 
تعیین کرد. سرانجام پس از کش وقوس هایی، حامد 
کرزی و عبدالرب رسول سیاف به عنوان میانجی گران 
پا پیش گذاشتند و زمینه یک توافق سیاسی را فراهم 

کردند. 
این گفت وگوها سرانجام در بیست ونهم ماه ثور سال 
گذشته به »توافق نامه سیاسی« میان ارگ و سپیدار 
عبداهلل سمت  توافق نامه،   این  براساس  شد.  منجر 
ریاست شورای عالی مصالحه ملی را برعهده گرفت 
و قرار شد روند صلح با گروه طالبان را رهبری کند. 
هم چنان ۵۰ درصد در کابینه به سپیدار تعلق گرفت 
والیان  که  شد  گرفته  تصمیم  معینان،  بر  افزون  و 
نیز براساس توافق دو طرف تعیین شوند. برگزاری 
و  ولسوالی  شوراهای  والیتی،  شوراهای  انتخابات 
شهرداری ها، طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور 
انتخاباتی،  تغییر ساختار حکومت، اعمال اصالحات 
تعدیل قانون احزاب سیاسی، تشکیل شورای عالی 
دولت، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، 
تقدیر از رهبران پیشین صلح و... از موارد توافق نامه 

سیاسی بود.
از میان مجموع مواد توافق نامه، در حال حاضر تنها 
بخشی از آن عملی شده است. ایجاد شواری عالی 
تشکیل  دولت،  عالی  شورای  ایجاد  ملی،  مصالحه 

عملی  را  توافق نامه  مواد  باید  ارگ  که  می گوید  اما 
می کرد. 

گفتنی است پیش تر ارگ ریاست جمهوری محمد 
محقق که متحد عبداهلل عبداهلل بود را به عنوان مشاور 
ارشد رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین 
کرد. افزون بر این، استخدام برخی از والیان براساس 
خواست عبدالرشید دوستم، انتصاب راحله دوستم به 
عنوان سناتور و پیشنهاد برخی از کرسی های دیگر 
ریاست  ارگ  اقدامات  دیگر  از  سپیدار  متحدان  به 

جمهوری بوده است. 

ارگ : تعهدات را عملی کردیم
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، اما 
می گوید که حکومت در یک سال اخیر اکثر تعهداتش 
را عملی کرده و دست آوردهای قابل مالحظه داشته 
صلح،  زمینه  در  حکومت  دست آوردهای  او  است. 
مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و مدیریت آب را قابل 
توجه می داند. طبق  گفته های مینه پال، حکومت در 
بخش صلح توانسته است شورای عالی مصالحه ملی 
را ایجاد و تیم مذاکره کننده را تعیین کند. به همین 
است  توانسته  نیز  فساد  با  مبارزه  بخش  در  ترتیب 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد و شماری از 
چهره های حکومت که فساد کرده بودند را مجازات 
در  حکومت  تالش  که  می گوید  او  هم چنان  کند. 

زمینه تجارت و اقتصاد نیز پردست آورد بوده است. 
سال  یک  جریان  در  حکومت  مینه پال،  گفته  به 
و  برگزار  موفقانه  را  جینوا  نشست  است  توانسته 
برای  را  کمک کننده  کشورهای  کمک   میلیارد   ۱۳
افغانستان جلب کند. در ضمن او افتتاح راه خط آهن 
خواف-هرات، افتتاح پروژه فایبر نوری، تکمیل پروژه 
افتتاح  و  آقینه-اندخوی  آهن  خط  کیلومتری   ۳۰
دست آوردهای  دیگر  از  را  ملی  دسترخوان  برنامه 
اقتصادی حکومت می داند. معاون سخنگوی رییس 
جمهور هم چنان اضافه کرد که حکومت در قسمت 
مدیریت آب های کشور نیز پر دست آورد بوده است. 
طبق سخنان او، حکومت توانسته است بند کجکی، 
بند شاه و عروس، بند کمال خان، بند پاش دان، بند 

توره و چند بند دیگر را افتتاح و اعمار کند. 

پابندی  تعهداتش  به  ارگ  سیاسی:  آگاهان 
نداشت

شماری از آگاهان سیاسی نیز معتقدند که حکومت 

در یک سال گذشته،  تعهداتش  برای عملی کردن 
آگاهان معتقدند  این  است.  بر نداشته  موثر  گام های 
و  امنیت  اشتغال زایی،  وعده  مردم  به  حکومت  که 
اما در یک سال گذشته  زنده گی مرفه را داده بود، 
نه تنها اشتغال زایی نشده، بلکه بر شمار بیکاران در 
جامعه افزوده شده است. گل رحمان قاضی، از آگاهان 
سیاسی کشور، به روزنامه ۸صبح گفت حکومت به 
این  و  نکرده  عمل  بود،  داده  مردم  به  که  تعهداتی 
سبب شده که مردم نسبت به حکومت بی باور شوند. 
او حکومت را به »خویش خوری« متهم کرد و گفت 
که ارگ تنها برای منافع شخصی اش کار می کند و 
در راستای منافع ملی »هیچ  گامی« برنداشته است. 
در  که  بود  سپرده  تعهد  حکومت  قاضی،  گفته  به 
زمینه انتخابات، اصالحات بنیادین به وجود می آورد 
و میان مردم اعتماد سازی می کند، اما به تعهداتش 
عمل نکرده و هنوز زمینه بی باوری مردم نسبت به 
انتخابات و پروسه مردم ساالری بیش تر شده است. 
گل رحمان قاضی افزود که حکومت باید تالش کند تا 
این بی اعتمادی را از بین ببرد و پایه های دموکراسی 

نوپا را مستحکم سازد. 
داوودعلی نجفی، آگاه امور سیاسی، نیز معتقد است 
که ارگ تاکنون نتوانسته تعهداتش را که در توافق نامه 
سیاسی داده است، عملی کند. به گفته وی، ادامه کار 
سرپرست وزیران، والیان و بحث قانون احزاب از جمله 
آن  برای  حکومت  سوی  از  هنوز  که  است  مواردی 
گام برداشته نشده است. او افزود که بدون اصالحات 
ولسوالی  و  والیتی  شوراهای  انتخابات  انتخاباتی، 
صورت نخواهد گرفت. عالوه بر این، نجفی به افزایش 
ناامنی و بیکاری نیز اشاره کرد و گفت که حکومت در 
این بخش نه  تنها گام برنداشته، بلکه ناامنی در کشور 
کارکرد  هم چنان  او  است.  یافته  افزایش  روزبه روز 
حکومت در زمینه مبارزه با فساد را نیز زیر سوال برد 
و گفت که حکومت در این زمینه سلیقه ای برخورد 

کرده است. 
پیش از این، آگاهان سیاسی احتمال داده بودند که با 
توجه به فرصت طلبی ارگ و کندی سپیدار، بیش تر 
در  این  می ماند.  باقی  عملی نشده  توافق نامه  مواد 
حالی است که جایگاه حکومت کنونی در حال حاضر 
شکننده به نظر می آید؛ زیرا امریکا به تازه گی طرح 
دولت انتقالی صلح را با حکومت، طالبان و سیاسیون 
در میان گذاشته و گفته است که هرچه زودتر در 

مورد آن تصمیم بگیرند.

دوستم  عبدالرشید  به  مارشالی  اعطای  و  کابینه 
شده  نهایی  تاکنون  که  می شود  شمرده  مواردی  از 
پراکنده،  اقدام های  که  است  حالی  در  این  است. 
سوی  از  انتخابات  قانون  تعدیل  و  اصالح  جمله  از 
است.  شده  انجام  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اداره های  رییسان  والیان،  تعیین  موارد  حال  این  با 
از  تقدیر  معینان،  سپیدار،  سناتوران سهم  مستقل، 
رهبران پیشین صلح و برخی دیگر از اصالحات هنوز 

دست نخورده مانده است. 

سپیدار: ارگ متعهد نبود؛ به بحث های مهم تر 
ارجحیت دادیم

که محمداشرف  در سپیدار می گویند  منابع  اکنون 
غنی به تعهداتش در این توافق نامه پابند نبوده است. 
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، 
روز سه شنبه، نوزدهم حوت، به روزنامه ۸صبح گفت 
که هرچند اقداماتی برای عملی  شدن مواد توافق نامه 
توافق نامه »به گونه  این  اما  سیاسی صورت گرفته، 
درست و کامل« عملی نشده است. او از ایجاد شورای 
عالی مصالحه ملی، معرفی کابینه و برخی دیگر از 
موارد به عنوان مواد عملی شده نام برد، اما گفت که 
هنوز بخش های دیگر از این توافق نامه عملی  نشده 
پیشین  رهبران  از  تقدیر  که  گفت  خوزون  است.  
صلح و برخی دیگر از موارد اجرایی، از جمله تعیین 
افراد برای کرسی های معینیت ها و والیت ها، از موارد 

عملی  نشده توافق نامه سیاسی است.
آمدن  پیش  به  توجه  با  که  تصریح  او  حال،  این  با 
وضعیت حساس و مصروف بودن عبداهلل عبداهلل در 
شدن  ضایع  از  جلوگیری  برای  سپیدار  صلح،  روند 
فرصت ها، به جای بحث تقسیم قدرت بیش تر بر روند 
صلح تمرکز کرده است. فریدون خوزون افزود که اگر 
مواد توافق نامه عملی می شد، »شاید وضعیت بهبود 

پیدا می کرد«. 
سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی اما در واکنش 
به این که عبداهلل عبداهلل در عملی شدن توافق نامه 
کند عمل می کند، گفت که این مورد بیش تر »بُعد 
اخالقی« دارد؛ زیرا »کسی که تعهد می دهد، باید بر 
تعهد خود پابند باشد«. او اما تصریح کرد که سپیدار 
نمی خواست فرصت های کالن تری را از دست دهد 
رای زنی در  نمی خواست سرگرم  دلیل،  به همین  و 
مورد قدرت شود. او هرچند از عدم تمرکز بر تقسیم 
قدرت به عنوان »قربانی در روند صلح« یاد می کند، 

یک ساله گی تحلیف دوگانه؛ 

سپيداز: ارگ به توافق نامه سياسی پابند نبود
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دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، اما می گوید که حکومت در یک سال اخیر اکثر تعهداتش را عملی کرده و دست آوردهای قابل مالحظه داشته است. او 
دست آوردهای حکومت در زمینه صلح، مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و مدیریت آب را قابل توجه می داند. طبق  گفته های مینه پال، حکومت در بخش صلح توانسته 

است شورای عالی مصالحه ملی را ایجاد و تیم مذاکره کننده را تعیین کند. به همین ترتیب در بخش مبارزه با فساد نیز توانسته است کمیسیون مبارزه با فساد اداری را 
ایجاد و شماری از چهره های حکومت که فساد کرده بودند را مجازات کند. هم چنان او می گوید که تالش حکومت در زمینه تجارت و اقتصاد نیز پردست آورد بوده است.

عبداالحمد حسینی 
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بخش سوم

نوگرایی،   - خان  امان اهلل  راه  او  رفت.  بود،  برادرانش 
زمینه های  در  بنیادی  اصالحات  و  اساسی  قانون 
اجتماعی،  اقتصادی، فرهنگ و معارف را نمی پسندید. 
برای همین، مجموع برنامه ها و طرح های امیر امان اهلل 
خان و حبیب اهلل کلکانی را ملغا و منسوخ اعالم کرد. 
فقط این ها نبود. مکاتب و مکان هایی را که در زمان 
امیر امان اهلل خان تأسیس شده بود و اکثراً به نام وی 
باور سید علی  به  نام گذاری کرد.  نام خودش  به  بود، 
جاوید »اجراآت محمد نادرشاه بر تمام اصالحات امانی 
خط بطالن کشید و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۰۲ 
را ملغا  او  قوانین دوران سلطنت  امان اهلل شاه و سایر 
ساخت و اداره محاکم را دوباره به عالمان دینی سپرد، 
به  را  احتساب  دایره   نمود،  حجاب  به  مکلف  را  زنان 
تأسیس  دوباره  احکام شرع  تطبیق  از  مراقبت  غرض 
گماشت.  همت  قوی  اردوی  یک  تشکیل  به  و  کرد 
اما  نمود.  تعمیر  باالحصار  در  جدیدی  حربیه  مکتب 
قبایل سمت جنوبی و مشرقی و قندهار را از خدمت 
عسکری معاف کرد و نظام اجباری عسکری را بر سایر 
اقوام به زور سرنیزه تطبیق نمود. در مدت کم، اردوی 
قوی تر از اردوی امان اهلل خان به وجود آورد و آن را با 
اسلحه  عصری که بخشی از آن را از انگلستان کمک 
گرفته بود و بخشی دیگر را از سایر کشورها خریداری 
کرده بود، مجهز ساخت. نادرشاه نخست در ماه میزان 
سال ۱۳۰۹ ه.ش )سپتامبر ۱۹۳۰م( لویه جرگه ای را 
که مرکب از افراد مورد نظر شاه بود، از سران قبایل و 
اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. 
نادرخان،  محمد  پادشاهی  تأیید  بر  عالوه  جرگه  این 
تشکلی را مرکب از یک صد و پنج نفر از اعضای خود 
جهت تصویب قانون اساسی جدید تعیین نمود. تشکل 
مذکور که به نام »شورای ملی« نام گذاری شده بود. در 
ماه اکتوبر سال ۱۹۳۱م )میزان/مهر۱۳۱۰ ه.ش( قانون 
اساسی جدید را با عنوان »اصول اساسی دولت عالیه 
رسانید.  تصویب  به  ماده  از ۱۱۰  مرکب  افغانستان«، 
این قانون در واقع صالحیت های حکومتی را بین شاه 
و قشر روحانی و عالمان دینی تقسیم کرد و نسبت 
امان اهلل تنگ تر و مقیدتر بود.«  قانون اساسی شاه  به 

)جاوید، ۱۳۹۷: ۴۸۳(
راه  درآورد،  خود  تصرف  به  را  کابل  شاه  نادر  وقتی 
دیپلماسی و گفت وگو را با حبیب اهلل کلکانی در پیش 
گرفت. با مهر کردن بر قرآن، پای او را از جبل السراج به 
کابل کشاند. حکومت نادرخان برای نشان دادن حسن 
نیت به مردم و قلمرو نیروهای حبیب اهلل کلکانی، در 
کابل عفو عمومی اعالم کرد و با مردم کاپیسا و پروان 

در جنگ دوم افغانستان و انگلیس )۱۸۷۸ - ۱۸۸۰(، 
مردم،  صف  از  شدن  جدا  با  یعقوب خان  محمد  امیر 
انگلیسی ها  کرد.  امضا  را  »گندمک«  معروف  معاهده 
هندوستان  به   ۱۸۷۹ سال  در  را  یعقوب خان  محمد 
محمد  امیر  خسر  یحیاخان،  سردار  کردند.  تبعید 
شد.  تبعید  هندوستان  به  کابل  از  نیز  یعقوب خان 
اعضای خانواده یحیاخان از ۱۸۷۹ تا ۱۹۰۱ با جیره 
قرار  اختیارشان  در  انگلیسی  دولت  که  مختصری 
می داد، در »دیره دون« روز می گذراندند. پس از سردار 
محمد  سردار  و  یوسف خان  محمد  سردار  یحیاخان، 
آصف خان، بزرگان این خانواده بودند. نادرخان در سال 
۱۸۸۳ در دیره دون به دنیا آمد. آنان پس از برگشت 
به کابل جزو درباریان بودند. اعضای خانواده نادرخان 
با دربار در ارتباط بودند و خواهر نادرخان، یکی از زنان 
یحیا  اعتبار خاندان  به  پیوند  این  بود.  شاه حبیب اهلل 
افزود و خلف آنان را در آینده پله به پله به سپه ساالری 
و شاهی افغانستان رساند. پدر و کاکای نادرخان آن قدر 
را »مصاحبین  آنان  که  بودند  نزدیک  دربار  و  به شاه 

خاص« می گفتند.
امان اهلل خان در جنگ سوم افغانستان با انگلیس شانس 
شامل شدن برای نادرخان را داد. بعد از جنگ »میناره 
استقالل« را به نام او ساخت. افزون بر این، خواهران 
سبب  امر  این  و  داد  نادرخان  برادران  برای  را  خود 
)غبار،  شد.  افغانستان  مردم  بین  در  نادرخان  شهرت 

)۳۵ :۱۳۹۴
حاکمیت خاندان یحیا با کشته شدن حبیب اهلل کلکانی 
و روی کار آمدن نادرخان آغاز می شود. آغاز این دوره 
افغانستان با کشتن، زندانی کردن، استبداد و اختناق 
تا  و شدید  نرم  گونه  به  تقریباً  این وضع،  بود.  همراه 
سایه  کشور  اوضاع  بر  خانواده  این  حاکمیت  پایان 
اول رمان معروفش  اکرم عثمان در جلد  بود.  افگنده 
نادرخان می گوید: »همین طور  »کوچه ما« در مورد 
روزی در فاتحه یک خویشاوند امان اهلل خان در مسجد 
ارواح  بر  دعا  از  بعد  و  آمد  هم  نادرخان  خشتی،  پل 
چنان  با  خان  امان اهلل  فداکاری  و  از خدمات  متوفی، 
قدردانی و حق شناسی یاد کرد که عده ای از هواداران 
امان اهلل خان را به گریه انداخت. نادرخان به یاورش، 
سید شریف خان که پشت سرش نشسته بود، آهسته 
گوش زد کرد که نام تمام کسانی را که اشک می ریزند، 
رفته  عده،  آن  تمام  روز  آن  فردای  بسپارد.  خاطر  به 
رفته به بهانه ای دست گیر می شوند و سرهای شان زیر 

بال شان می گردد.« )عثمان، ۱۳۹۲: ۴۶۵(
و  خود  مختص  که  جدیدی  راه  به  نادرخان  محمد 

که وابسته گان کلکانی پنداشته می شدند، راه مدارا در 
پیش گرفت. به این هم بسنده نکرد و در یک اقدام 
عجیب برای مردم این مناطق، میرزا محمد یوسف خان، 
سرمنشی حبیب اهلل کلکانی را به حکومت داری گماشت 
و مردم پروان و کاپیسا هم قبول کردند که از نادرشاه 
و حکومت او اطاعت کنند. اما نادرخان بعد از تحکیم 
قسم،   و  عهد  به  کردن  پشت  با  قدرتش  پایه های 
حبیب اهلل کلکانی را اول تیرباران و بعد جسد او را به 
دار آویزان کرد. پس از قوت گیری حکومت،  نادرخان 
با دسیسه و تزویر، مردم کوهدامن و شمالی را به قیام 
واداشت و به بهانه سرکوب قیام، ستم علیه همه مردم 
بومی را راه انداخت. او یک لشکر از مردم احمدزایی، 
کروخیل، جاجی، منگل، طوطی خیل، وزیری، وردک، 
هزار  پنج  و  بیست  به  تعدادشان  که  را  تگا  و  میدان 
می رسید، همراه با قوای مسلح دولتی برای کشتار و 
تاراج شمالی سوق داد. براساس روایت میر غالم محمد 
غبار، وزیر داخله نادرخان )محمد گل مهمند( در این 
جنگ خانه ها را تاراج، دیوارها و باغ ها را انهدام می کرد 
و قلعه ها را می سوختاند. زنده گان را شکنجه، اهانت و 
جان  قیام کننده  »از  خان  گل  محمد  می کرد.  تحقیر 
می خواست و از مطیع مال، انکارکننده را چوب می زد 
و دشنام می داد، حتا تهدید به احضار زنش در مجلس 
عام می نمود. در خانه هایی که تالشی می شد و اسلحه و 
پول به دست نمی آمد، زنان خانواده تهدید به فرو بردن 

سوزن در پستانشان می شد.« )همان: ۷۶(
محمد صدیق فرهنگ که در زمان حاکمیت نادرخان 
اتفاقات  و  او زنده گی می کرده، چشم دیدها  برادران  و 
خصوص  به  و  غیرپشتون  مردم  باالی  را  سال ها  آن 
باالی مردم شمالی و رفتارهای تبعیض آمیز محمد گل 
این مردم را در خاطرات خویش چنین  مهمند علیه 

آورده است:
»خاصیت بارز او ]محمد گل مهمند[ دو چیز بود: یکی 
دشمنی با تمام ملیت های غیرپشتون در افغانستان و 
زبان و فرهنگ آنان و دیگری دشمنی با تمدن عصری. 
در قسمت اول، وی به درجه ای غلو می کرد که می توان 
او را بانی اول حرکت تفوق پسندی پشتون ها در کشور 
او،  دانست. از جمله  مظاهر بسیار زننده تفوق خواهی 

یکی آن است که هنگامی که به حیث رییس تنظیمیه 
در ترکستان افغانی اجرای وظیفه می کرد، در حالی که 
در قانون اساسی هر دو زبان فارسی و پشتو به حیث 
زبان های رسمی قبول شده، وی اعالن کرده بود که 
تنها عرایضی را می پذیرد که به زبان پشتو تحریر شده 
باشد. در این وقت یک هزار اوزبیک و تاجیک عریضه ای 
به زبان فارسی به او فرستادند. وی بدون آن که آن را 
مطالعه کند و یا راجع به محتوای آن هدایت بدهد، 
تعقیب یک دشنام رکیک  به  و  به پشتو  در ذیل آن 
نوشت: "...پشتو زده کله". در کوهدامن هم محمد گل 
ملت  روشن فکران  و  زمین داران  تا  داشت  خان سعی 
تاجیک را به نام سقوی از بین برده و امالک شان را به 
مهاجرین پشتو زبان بسپارد. چون با این بیدادگری ها 
طاقت مردم طاق شد، به یک قیام جدید دست زدند 
که حکومت را سخت پریشان ساخت و عالوه بر اعزام 
قوای نظامی به آن سمت،  قبایل سمت جنوبی را برای 
سرکوب مجدد مردم کوهدامن دعوت کرد و به ایشان 
دست آزاد داد تا مردان کوهدامن را قتل نموده و زنان 
و اموال شان را غارت کنند. به اثر این دعوت، هزاران 
تن از قبایل جاجی، احمدزی، منگل و غیره به سوی 
کوهدامن سرازیر شدند. اهالی که از پیش خلع سالح 
این تهاجم مقاومت  برابر  توانستند در  تا  بودند،  شده 
کردند؛ اما عاقبت مغلوب شدند. قبایلیان پس از قتل 
عام مردان کوهدامن، هزاران زن و دختر را با اموال شان 
با خود به جنوبی بردند و به این طریق صحنه هجوم 
عبدالرحمان خان را بر هزاره جات یک بار دیگر تکرار 

کردند.« )فرهنگ، ۱۳۹۴: ۹۸، ۹۹(
دوران  این که  ضمن  یحیا  خاندان  حاکمیت  دوره 
زبان  با  جنگ  دوره  است،  شکنجه  و  نفاق  استبداد، 
نیز  کشور  زبان  فارسی  مردم  اصلی  هویت  و  فارسی 
است. یک روش مبارزه علیه زبان فارسی در این مدت، 
جعل تاریخ بوده است. برتری طلبان استدالل می کردند 
که فارسی افغانستان با فارسی ایران هیچ وجه مشترک 
ندارد. از آن زمان، تصمیم بر این می شود که به جای 
فارسی »دری« بگویند. افزون بر این، واژه »پشتون« 
کردند  معرفی  »باختر«  تاریخی  منطقه  به  متعلق  را 
از  مرکزی  آسیای  زبان های  تمام  که  کردند  تبلیغ  و 
خانواده زبان پشتو است. شرم آورتر از آن، این که اوستا 
- کتاب مقدس زرشتی ها را به حیث شاهکار ادبیات 
پشتو معرفی کردند. در سال ۱۳۱۸، قاسم رشتیا به 
دستور سردار نعیم مقاله ای تحت عنوان »تأثیرات پشتو 
زبان  را  پشتو  زبان  مقاله،  آن  در  نوشت.  فارسی«   بر 
ملی همه مردم افغانستان و زبان فارسی را زبان بخش 
فارسی  زبان  دشمن  آن  از  بدتر  و  افغانستان  کوچک 
»...سلطان  می گوید:  مقاله اش  در  او  می کند.  معرفی 
محمود غزنوی ... تحت تأثیر ترقیات ادبی که نصیب 
ترقی  را  ملی  زبان  این که  زعم  به  بود،  شده  فارسی 
می دهد، زبان عربی را از بین برداشت و زبان فارسی 
کاش  ای  بخشید.  اهمیت  و  رسمیت  آن  جای  به  را 
شاهنشاه موصوف نقطه نظر ملی را عمیق تر در نظر 
گرفته، این حیثیت را به زبان پشتو که اصاًل مستحق 

این حیثیت بود، می بخشید.« )آهنگ، ۲۴۶، ۲۶۵(
چپاول  کشور  مطرح  پژوهشگر  موسوی،  عسکر  سید 
کابل و کشتار مردم شمالی را دوران نخستین طالبان 
با  نخست  بار  طالبان  او  نظر  به  می داند.  افغانستان 
نادرخان آمده بودند. او در مصاحبه ای در مورد طالبان 

گفته بود:
یک  ما  ندارد،  وجود  خود  خودی  به  طالبانی  »نه، 
بستری را به وجود آورده ایم که طالب تولید می کند. 
طالب دفعه اول نیست که به کشور ما آمده است. با 
نادرخان هم همین طالب ها آمده بودند. این طالب ها 
همیشه خواهند بود. چرا؟ ما فرض کنیم سمارق در هر 
جایی رشد نمی کند، در یک جای مرطوب و نمناک و 
تاریک می روید. این ها سمارق های تاریخ اند.« )موسوی، 

)۲۱ ،۲۰ :۱۳۹۲

منبع ها
۱. آهنگ، آصف )۱۳۹۹(، تاریخ افغانستان: یادداشت ها 

و برداشت ها، کابل، نشر واژه.
۲. جاوید، سید محمد علی )۱۳۹۷(، افغانستان در گذر 

زمان، جلد چهارم، کابل، نشر نگار.
خاطرات،   ،)۱۳۹۴( صدیق  محمد  میر  فرهنگ،   .۳

کابل، انتشارات تیسا.
۴. عثمان، اکرم )۱۳۹۲(، کوچه ما، جلد اول، تهران، 

انتشارات عرفان.
۵. غبار، میر غالم محمد )۱۳۹۴(، افغانستان در مسیر 

تاریخ، جلد دوم، کابل، انتشارات سرور سعادت.
و  ۶. موسوی، سید عسکر )۱۳۹۲(، جلوه های جنگ 
صلح در جامعه شناسی افغانستان، فصل نامه باختران، 

شماره اول، صص ۶-۲۱، کابل، مطبعه افغان مارک.

استبداد خاندان یحيا

حاکمیت خاندان یحیا با کشته شدن حبیب اهلل کلکانی و روی کار آمدن نادرخان آغاز 
می شود. آغاز این دوره افغانستان با کشتن، زندانی کردن، استبداد و اختناق همراه 

بود. این وضع، تقریباً به گونه نرم و شدید تا پایان حاکمیت این خانواده بر اوضاع کشور 
سایه افگنده بود. اکرم عثمان در جلد اول رمان معروفش »کوچه ما« در مورد نادرخان 
می گوید: »همین طور روزی در فاتحه یک خویشاوند امان اهلل خان در مسجد پل خشتی، 

نادرخان هم آمد و بعد از دعا بر ارواح متوفی، از خدمات و فداکاری امان اهلل خان با چنان 
قدردانی و حق شناسی یاد کرد که عده ای از هواداران امان اهلل خان را به گریه انداخت. 
نادرخان به یاورش، سید شریف خان که پشت سرش نشسته بود، آهسته گوش زد کرد 
که نام تمام کسانی را که اشک می ریزند، به خاطر بسپارد. فردای آن روز تمام آن عده، 

رفته رفته به بهانه ای دست گیر می شوند و سرهای شان زیر بال شان می گردد.« )عثمان، 
)465 :139۲

حبیب حمیدزاده

افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛

در جنگ دوم افغانستان و 
انگلیس )1۸۷۸ - 1۸۸۰(، 
امیر محمد یعقوب خان با جدا 
شدن از صف مردم، معاهده 

معروف »گندمک« را امضا کرد. 
انگلیسی ها محمد یعقوب خان را 

در سال 1۸۷9 به هندوستان 
تبعید کردند. سردار یحیاخان، 

خسر امیر محمد یعقوب خان نیز 
از کابل به هندوستان تبعید شد. 
اعضای خانواده یحیاخان از 1۸۷9 

تا 19۰1 با جیره مختصری که 
دولت انگلیسی در اختیارشان 
قرار می داد، در »دیره دون« 

روز می گذراندند. پس از سردار 
یحیاخان، سردار محمد یوسف خان 
و سردار محمد آصف خان، بزرگان 

این خانواده بودند. نادرخان در 
سال 1۸۸3 در دیره دون به 

دنیا آمد. آنان پس از برگشت به 
کابل جزو درباریان بودند. اعضای 

خانواده نادرخان با دربار در ارتباط 
بودند و خواهر نادرخان، یکی از 

زنان شاه حبیب اهلل بود. این پیوند 
به اعتبار خاندان یحیا افزود و 

خلف آنان را در آینده پله به پله 
به سپه ساالری و شاهی افغانستان 

رساند. پدر و کاکای نادرخان 
آن قدر به شاه و دربار نزدیک 

بودند که آنان را »مصاحبین خاص« 
می گفتند.
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به  اعالمیه ای  در  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
روز پنج شنبه، ۳۰ دلو ۱۳۹۹ اعالم کرد که برای نخستین 
در  و  است  بوده  منطقه ای  امنیتی  کنفرانس  میزبان  بار 
از  استخباراتی  سازمان های  نماینده های  کنفرانس  این 
کشورهای ایاالت متحده، پاکستان، آذربایجان، اوزبیکستان، 
تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان اشتراک 
کرده اند. در اعالمیه آمده است که هدف اساسی از برگزاری 
امنیتی  نیروهای  نقش  کردن  برجسته  کنفرانس  این 
افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و بازی گری فعال این 
نیروها در جلوگیری از سرایت و سرازیر شدن تهدیدات به 
کشورهای همسایه است. در آخر اعالمیه نیز اشاره شده 
کنفرانس های  میزبان  تا  دارد  قصد  ریاست  این  که  است 
امنیتی منطقه ای باشد. اما سوال اینجا است که آیا ریاست 
عمومی امنیت ملی افغانستان هدفی غیر از برجسته کردن 
تروریسم  با  مبارزه  امر  در  کشور  امنیتی  نیروهای  نقش 
دارد؟ این نوشته در صدد است تا طرحی را به مثابه ی یک 
امنیتی منطقه ای به  برنامه اجرایی برای آینده کنفرانس 

میزبانی افغانستان پیشنهاد کند.

ابتکار عمل
بار  اولین  برای  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
بوده  منطقه ای  استخباراتی  ادارات  و  سازمان ها  میزبان 
اجماع  منطقه ای،  مشترک  تهدیدات  مورد  در  تا  است 
روند  تسریع  و  مشترک  تهدیدات  تروریسم،  تعریف  روی 
تبادل اطالعات میان سرویس های استخباراتی منطقه ای 
با هم دیگر به تفاهم برسند. در نفس خود، این کنفرانس 
به میزبانی افغانستان می تواند ابتکار عمل امنیتی در سطح 
منطقه برای تامین امنیت منطقه ای، از بین بردن تهدیدات، 
ترتیب بخشی به نظم منطقه ای و ایجاد یک پویش امنیت 
از لحاظ امنیت منطقه ای،  جدید در سطح منطقه باشد. 
برگزاری چنین  با  تا  امنیتی کوشش می کنند  بازی گران 
کنفرانس هایی ابتدا مرجع تهدید را شناسایی کنند و سپس 
بومی  رهیافت  و  برسند  تفاهم  به  امنیت  منبع  مورد  در 
جدیدی را برای نظم منطقه ای ایجاد کنند. به عبارت دیگر، 
بازی گران )دولتی و غیردولتی( امنیت زدا شناسایی  شوند و 
برای امنیت زایی، سازوکارها و مکانیسم های اجرایی مورد 

دریای کابل که در کتاب های رسمی افغانستان به عنوان 
یکی از دریای های مهم کشور معرفی شده است، از کوه های 
پغمان سرچشمه می گیرد، در منطقه چهل ستون با دریای 
ریشخور و در منطقه »شینه« با رود لوگر یک جا می شود، 
بعد از طی مسیر تقریباً ۴۵ کیلومتری در داخل و حوالی 
شهر کابل، از طریق دره تنگ و کوهستانی »غارو« به سوی 
ولسوالی سروبی جریان پیدا می کند و در منطقه سروبی با 

دریای پنجشیر و پروان یک جا می شود.
دریای کابل در واقع یک دریای فصلی است که در چهار ماه 
سال پر آب است و در ۸ ماه دیگر آب آن به شدت کاهش 
می یابد. این دریا به استثنای ماه هایی که  پر آب است، در 
زباله های شهری و کثافات تبدیل  به مخزن  سایر فصول 
می شود و بوی بد ناشی از این زباله ها و کثافات، باعث به 
میان آمدن مریضی ها و مشکالت صحی گوناگون در شهر 

کابل  می گردد.
متأسفانه در سال های آخر، دریای کابل به مرکز زنده گی و 
پناهگاه معتادان مواد مخدر نیز تبدیل شده است. این دریا 
در ساحه شهری، از منطقه گل باغ ناحیه هفتم شهر الی 
منطقه آخر پل چرخی نزدیک به ۴۵ کیلومتر طول دارد و 
عرض آن در مناطق مختلف بین ۱۵ الی ۱۳۰ متر است. 
تاکنون پنج بند برق در مسیر دریای کابل اعمار شده است 
که از این میان، چهار بند آن در داخل کشور و یک بند آن 

در پاکستان موقعیت دارد.
با توجه به میزان کاهش شدید آب دریای کابل در فصول 

توسعه طلبی شوروی، سیاست سد نفوذ این پیمان را بستند 
و اعالم کردند که کشورهای عضو »جامعه عرب« و »دیگر 
کشورهای عالقه مند به صلح و امنیت خاورمیانه« که آن 
دو دولت، آن ها را به رسمیت شناخته باشند، می توانند به 
این پیمان بپیوندند. در ۱۹۵۵ ایران، بریتانیا و پاکستان به 

این پیمان پیوستند.
در وضعیت فعلی در سه منطقه جنوب آسیا، خاورمیانه 
و آسیای مرکزی گروه های بنیادگرای اسالمی به شمول 
طالبان، القاعده و داعش سودای تأسیس و استقرار نظام 
نام  به  مشترکی  تهدید  دارند.  را  مدنظرشان  اسالمی 
با فرسایش  را  تروریسم می تواند قدرت رژیم های منطقه  
مواجه و توانایی آن ها برای مبارزه با تروریسم را فلج کند. 
از سوی دیگر، استقرار یک نظام اسالمی در منطقه موجب 
الگوگیری دیگر گروه های جهادی که تفکر استقرار نظام 
اسالمی را دارند، خواهد شد و جنگ جویان جهادی یا به 
از تجارب  یا  و  تأسیس اسالمی »هجرت«  تازه  رژیم های 
خود  رژیم های  تضعیف  برای  دیگر  تروریستی  گروه های 
استفاده خواهند کرد. از این منظر، این طور به نظر می رسد 
که افغانستان در صدد تأسیس سازمان دفاع دسته جمعی 
از طریق یک پیمان امنیتی منطقه ای پیش دستانه به نام 
منطقه ای«  دفاعی  »کمربند  یا  و  کابل«  امنیتی  »پیمان 
باشد. این پیمان زاییده شرایط نظامی - امنیتی منطقه ای 
است که کشورهای حاضر در آن با خطر تروریسم مواجه اند. 
به همین دلیل، به مانند پیمان بغداد، طرح جلوگیری از 
رشد و نفوذ تروریسم و بنیادگرایی توسط افغانستان کلید 

خواهد خورد.

تهدیدات مشترک چیست؟
این که تهدید چیست و مرجع تهدید کیست؟ سوالی است 
که همیشه در مورد امنیت در سه سطح ملی، منطقه ای 
مورد مجموعه های  در  اما  پرسیده می شود؛  بین المللی  و 
امنیتی سه گانه ای که افغانستان نقطه  تالقی این مناطق 
تهدیدات  جنس  و  نوع  که  است  اینجا  سوال  است، 
مشترکی که امنیت منطقه ای را تهدید می کند، چه چیزی 
می تواند باشد؟ آیا گسترش تکنولوژی، انقالب ارتباطات و 
رقیق شدن مرزهای دولت ها تهدیدات را از حالت نظامی به 

نظر بگیریم، دریای کابل مساحتی در حدود یک میلیون و 
هشت صد هزار متر مربع را احتوا می کند. طبق برآوردهای 
خورشیدی،  برق  کیلووات  یک  تولید  جهت  تخنیکی 
مساحتی در حدود ۱۰ متر مربع  نیاز است. با در نظرداشت 
در  آفتاب  ساعت  هشت  حداقل  فرض  با  و  معیارها  این 
شبانه روز، در حدود ۶۰ میگاوات برق ۲۴ ساعته و یا ۱۸۰ 
میگاوات برق ۸ ساعته در روز تولید خواهد شد که این برق 
می تواند بخش عمده نیازمندی شهر کابل را مرفوع سازد و 

از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند.
برق آفتابی را با استفاده از زمین دریای کابل با دو روش 
تولید  اول،  گزینه  کرد.  مصرف  و  تولید  می توان  مختلف 
برق با استفاده از صفحات خورشیدی و تزریق برق تولید 
شده به گونه مستقیم در شبکه توزیع برق شهری است 
که این گزینه بسیار ارزان خواهد بود و در ضمن می توان 
و  شهروندان  روزانه  نیازمندی های  تامین  جهت  آن  از 
مصرف کننده گان در کابل استفاده کرد. با استفاده از این 
گزینه، هزینه ایجاد نیروگاه های انرژی خورشیدی به شدت 
کاهش خواهد یافت و نیاِز به باطری و سایر ابزارها جهت 

نگه داری و ذخیر برق تولید شده، نیست.
گزینه دوم، ذخیره سازی این برق در باطری و استفاده آن 
از طرف شب است. هزینه این گونه سیستم های خورشیدی 
از  استفاده  آن،  عمده  دلیل  است.  اول  گزینه  از  بلندتر 
باطری ها جهت ذخیره سازی برق در روز و استفاده آن در 

شب و یا اوقات غیرآفتابی و ابری است.

امکان سنجی قرار بگیرد. درست است که این ابتکار عملی از 
سوی افغانستان برای کاهش سطح تهدید و افزایش میزان 
امنیت تلقی می شود، اما آیا این تمام ماجرا است؟ به نظر 
می رسد که ریاست عمومی امنیت ملی، سیاست »اتحاد 
منطقه ای« در عرصه دفاعی - امنیتی را روی دست گرفته 
را در یک »حلقه  افغانستان  این سیاست می تواند  است. 
امنیتی« علیه تروریسم قرار دهد تا با استفاده از آن، خود 
را در برابر تهدیدات منطقه ای حفظ کند و از آن طریق مانع 
»سرایت« تهدید به دیگر بازی گران امنیتی شود. از سوی 
بازتعریف  با  تا  است  صدد  در  ملی  امنیت  ریاست  دیگر، 
و  مانند »تهدید«، »تهدیدات مشترک«  مفاهیم کلیدی، 
»امنیت منطقه ای«، خود را در محوریت امنیت زایی تعریف 
کند. هم چنین، مفهوم »تهدیدات مشترک« که در اعالمیه 
بارها تکرار شده است، به معنای بسیج کشورهای همسایه 
در برابر تهدیدات مشترک منطقه ای است تا با هم سویی 
که  چرا  برخیزند.  تهدیدات  این  علیه  مبارزه  به  امنیتی، 
جنس تهدیدات دیگر در سطح ملی قابل تحلیل نیست 
و تهدیدات به سرعت جنبه های منطقه ای و بین المللی به 
خود می گیرند. برعالوه، تهدیدات جدید، مانند تروریسم از 
ویژه گی »سرایت« و یا »تسری« برخوردار است و انتشار 
افتادن  به مخاطره   تنها موجب  نه  تهدیدات  ویروس گونه 
امنیت در سطح ملی می شود، بلکه باعث تزلزل امنیت در 
سطح منطقه ای نیز می گردد. بنابراین، به نظر می رسد که 
هدف غایی این کنفرانس امنیتی منطقه ای، ایجاد »سازمان 
دفاعی دسته جمعی« به رهبری افغانستان برای جلوگیری 
از تکوین، تسریع و تکثیر تهدید در سطح منطقه ای باشد.

از پیمان بغداد تا پیمان کابل
همان طوری که ذکر شد، هدف غایی این کنفرانس ایجاد 
سازمان دفاعی دسته جمعی در برابر تهدیدات است. نمونه 
چنین سازمان دفاعی دسته جمعی در دوران معاصر، پیمان 
امنیتی بغداد است. پیمان امنیتی بغداد در دوران جنگ 
سرد در سال ۱۹۵۵ با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ 
کمونیسم منعقد شد و متشکل از کشورهای متحد قطب 
غرب در خاورمیانه، یعنی پاکستان، ایران، ترکیه و عراق 
بود. در فبروری ۱۹۵۵ عراق و ترکیه با هدف مقابله با خطر 

مختلف، وجود زباله های شهری و کثافات محیطی، بستر 
دریا برای هیج زنده جانی، به شمول ماهیان قابل زیست 
از  و  عبور  کابل  مرکزی شهر  مناطق  از  دریا  این  نیست. 
طریق »تنگه غارو« به سوی والیت ننگرهار و باالخره به 

سمت کشور همسایه، پاکستان جریان پیدا می کند.
استفاده  مورد  برق  درصد   ۷۰ از  بیش تر  حاضر  حال  در 
تاجیکستان،  کشورهای  از  که  است  وارداتی  افغانستان 
اوزبیکستان و ترکمنستان وارد می شود. در عین حال، سهم 
برق کابل از مجموع برق وارداتی و داخلی، در حدود ۵۵۰ 
میگاوات است که در گرما و سرما، مردم الی ۷۰ درصد 

پرچاوی ها را تجربه می کنند.
با در نظرداشت جزر و مد زیاد در مقدار آب دریای کابل 
و هموار بودن سطح دریا در داخل شهر، این دریا قابلیت 
با  از سوی دیگر،  اما  ندارد.  را  تولید برق آبی  و ظرفیت  
استفاده از زمین و ساحه ای که این دریا در بستر خویش 
ساخته است، می توان با تولید انرژی آفتابی بخش عمده 
مرفوع  درازمدت  و  کوتاه مدت  در  را  کابل  برق  نیازمندی 
ساخت. برق آفتابی با نصب صفحه های خورشیدی تولید 
می شود که با توجه به ۳۰۰ روز آفتابی افغانستان در سال 
و پایین آمدن هزینه صفحه های خورشیدی و تکنولوژی 
تولید انرژی  خورشیدی در سال های اخیر، این کار نسبت 

به ده سال قبل ساده تر و با صرفه تر شده است.
منطقه  در  کابل  دریای  کیلومتری   ۴۵ طول  به  توجه  با 
در  متر  را ۴۰  دریا  این  )عرض(  پهنا  اوسط  اگر  شهری، 

حالت های غیرنظامی ارتقا داده یا این که تهدیدات حالت 
نظامی را تاکنون حفظ کرده است؟

نوعیت  و جهانی،  منطقه ای  تحوالت  نظر می رسد که  به 
و جنسیت تهدید را ارتقا داده است و دیگر این تهدیدات 
جنبه  نظامی و سخت افزاری صرف ندارند. انقالب ارتباطات 
پدیده  جهاد مجازی را به وجود آورد که چالشی در برابر 
آزاد  جریان  که  جهت  آن  از  است.  تروریسم  با  مبارزه 
اطالعات غیرقابل کنترل است، کشورهای منطقه با  تهدید 
مشترکی به نام جهاد سایبری و مجازی روبه رو هستند که 
برای مقابله با آن نیازمند هم اندیشی است. از سوی دیگر، 
ماهیت تهدید متحول و دگرگون شده است و تنها تروریسم 
به عنوان تنها تهدید، امنیت ملی و منطقه ای را با خطر 
مواجه نخواهد کرد. رهیافت های جدید امنیت منطقه ای 
جنس تهدید را از سطح نظامی به سطوح غیرنظامی ارتقا 
می دهد و این تهدیدات جدید نیز با هم دیگر هم پوشانی 
بخش ها،  این  از  هرکدام  در  امنیت زایی  صورت  در  دارد. 
غیرقابل  نیز  منطقه ای  امنیت  و سپس  ملی  امنیت  ابتدا 
آسیب خواهد شد. بخش هایی که در معرض تهدید قرار 
دارد، عبارت است از: توانمندی نظامی، مشروعیت سیاسی 
و  اقتصادی  توانمندی  مذهبی،   - قومی  تساهل  رژیم ها، 

دست رسی به منابع طبیعی حیاتی.
به این ترتیب، تهدیدات مشترک نیز صرفاً جنبه نظامی 
برای  باید  هم  تهدید  غیرنظامی  جنبه های  بلکه  ندارند، 
امید است که  ایجاد نظم منطقه ای مدنظر گرفته شوند. 
در جلسات بعدی کنفرانس امنیت منطقه ای، تهدیدات به 

طور نظامی و غیرنظامی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
کنفرانس  که  کرد  تصور  می توان  این طور  نهایت،  در 
امنیت  عمومی  ریاست  میزبانی  تحت  منطقه ای  امنیت 
سازمان  یک  ایجاد  برای  گام  اولین  افغانستان،  ملی 
دفاعی دسته جمعی در برابر تهدیدات مشترک منطقه ای 
در  افغانستان  که  آنجایی  از  است.  افغانستان  با محوریت 
خط اول مبارزه با تروریسم قرار دارد، ایجاد چنین سازمان 
دفاعی هم برای افغانستان و هم برای منطقه موثر و ارمغان  
آورنده نظم منطقه ای است. این ابتکار عمل ستودنی است 
پیمان  انعقاد  کنفرانس ها  این  حاصل  نگارنده  نظر  به  و 
تهدیدات  و  تروریسم  از  جلوگیری  برای  کابل  امنیتی 
مشترک منطقه ای دیگر خواهد بود، چرا که یک افغانستان 

ناامن مساوی است با یک منطقه  بی ثبات و برعکس.

و  ذخیره سازی  جهت  انورترها  و  باطری ها  از  استفاده 
تبدیل برق مرده به برق زنده در حدود ۴۰ درصد هزینه 
و  باطری  نوع  می دهد.  تشکیل  را  سولری  سیستم های 
هزینه تبدیلی آن موضوع دیگری است که باید بین ۵ الی 
۱۰ سال تبدیل شود. صفحات خورشیدی و یا تخته های 
سولری به تنهایی ۳۰ الی ۳۵ درصد مجموع هزینه یک 
نیروگاه را تشکیل می دهد. هزینه نصب و پایه های آن نیز 
حدود ۴ الی ۱۰ درصد مجموع هزینه یک نیروگاه سولری 

را تشکیل می دهد.
طبق برآوردهای اولیه، هزینه تولید یک میگاوات برق با 
استفاده از گزینه اول، بدون ذخیره سازی و تزریق آن در 
شبکه ملی توزیع برق، کم تر از یک ملیون دالر است و در 
صورت استفاده از گزینه دوم، هزینه آن بین یک ونیم الی 

دو میلیون دالر در هر میگاوات برق خواهد بود.
با تطبیق این طرح، در کنار این که برق کافی جهت تنویر 
و تسخین مصرف کننده گان در شهر کابل تولید می شود، 
از انداختن کثافات و زباله های شهری در دریای کابل نیز 
جلوگیری می گردد که این خود باعث بهبود وضعیت صحی 

شهروندان و حفاظت محیط زیست خواهد شد.
نصب  با  کابل  دریای  باالی  سولری  نیروگاه های  ایجاد 
با  دریا  پوشش  و  دریا  روی  بر  سولری  چوکات های 
پهلوی  در  که  است  ساده ای  کار  خورشیدی  صفحه های 
تولید برق باعث جلوگیری از انداختن کثافات و زباله های 

شهری در داخل دریا می شود.

کنفرانس منطقه ای مبارزه با تروریسم؛ 
گام اول برای پیمان امنی�ت کابل؟

و فرصت تولید انرژی خورشیدی

حسین احسانی، پژوهشگر امنیت منطقه ای

معروف ضیائی دریای كابل
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امریکا خواستار توقف حمالت حوثی ها و آغاز مذاکره شد

گزارشگر ویژه حقوق بشر: 
با دختران و زنان در ایران مانند 
شهروند درجه دو رفتار می شود

به گزارش رادیو فردا، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
بر  ایاالت متحده، حمالت پهپادی و موشکی حوثی ها 

عربستان سعودی را »غیرقابل قبول« خواند.
 پس از حمالت پهپادی و موشکی شورشیان حوثی بر 
که  خواست  گروه  این  از  واشنگتن  سعودی،  عربستان 
ضمن توقف این حمالت، تمایل خود به انجام یک فرایند 

سیاسی برای دست یابی به صلح در یمن را نشان دهد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، روز 
گذشته گفت، رهبران جنبش حوثی »باید تمایل خود 
برای ورود به یک فرایند سیاسی را نشان دهند و تنها در 
آن زمان است که می توانیم به سمت یک توافق سیاسی 

که در جست وجوی آن هستیم، حرکت کنیم.«
نیروهای حوثی روز یک شنبه تاسیسات نفتی آرامکو در 
منطقه »راس تنوره« و شهرهای دمام، عسیر و جازان را 
هدف حمالت پهپادی و موشکی خود قرار دادند. این 
گروه می گوید که پایگاه های نظامی عربستان سعودی 
در این شهرها را هدف قرار داده، اما ریاض آن ها را متهم 

می کند که به مناطق غیرنظامی حمله کرده اند.
پهپادها  اغلب  مقام های عربستان سعودی،  اعالم  طبق 
و موشک های حوثی ها در آسمان رهگیری و سرنگون 
شده اند و در مجموع حمالت روز یک شنبه آن ها تلفات 

اعالم  گذشته  روز  متحده   ایاالت  خارجه  وزارت 
کرد، اغلب متقاضیان ویزای امریکا که در پی فرمان 
دونالد ترمپ مبنی بر ممنوعیت سفر از ۱۳ کشور، 
تقاضای  می توانند  بود،  شده  رد  درخواست شان 
تجدید نظر کنند یا فرایند اخذ ویزا را از سر بگیرند.

رادیو فردا گزارش داده است که جو بایدن، رییس 
جمهور ایاالت متحده، فرمان آقای ترمپ را که از آن 
به عنوان »ممنوعیت ورود مسلمانان« به کشور نام 
برده می شد، در نخستین روز آغاز به کارش لغو کرد. 
آقای بایدن این فرمان را »لکه ای بر وجدان ملی« 

امریکا توصیف کرده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده، 
گفت متقاضیانی که درخواست شان تا پیش از ۲۰ 

یا خساراتی نداشته است.
ایاالت  که  کرد  تاکید  سخنانش  ادامه  در  پرایس  ند 
متحده این حمالت را »غیرقابل قبول« می داند و معتقد 
از جمله  غیرنظامی  است که حوثی ها جان شهروندان 

امریکایی های ساکن در منطقه را به خطر می اندازند.
دولت جو بایدن اعالم کرده است که واشنگتن دیگر از 
عملیات تهاجمی عربستان در یمن حمایت نمی کند، اما 

به این کشور در دفاع از خاک خود کمک خواهد کرد.

جنوری ۲۰۲۰ )روز آغاز به کار دولت جدید امریکا( 
کنند،  تجدیدنظر  تقاضای  می توانند  بود،  شده  رد 

بدون آن که مجبور باشند هزینه اضافی بپردازند.
مالی  سال  از  پیش  تا  که  متقاضیانی  افزود،  وی 
کنونی با التری امکان کسب ویزا را پیدا کرده بودند، 
باشند،  نکرده  دریافت  را  ویزای خود  اکنون  تا  اگر 

فهرست  از  را  حوثی ها  گروه  هم چنین  بایدن  دولت 
تروریستی امریکا خارج کرده؛ امری که انتقاد عربستان 
را در پی داشته است. سخنگوی وزارت دفاع  سعودی 
مقام های  باور  به  که  گفت  یک شنبه  روز  عربستان 
سعودی، از زمانی که حوثی ها از این فهرست درآمده اند 
»گستاخ تر شده اند«. او هم چنین ایران را متهم کرد که 
برای شورشیان حوثی یمن، به  طور قاچاقی موشک و 
پهپاد می فرستد. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.

بگیرند.  ویزا  نمی توانند  متحده  ایاالت  قانون  طبق 
این التری با هدف پذیرش مهاجران از کشورهایی 
انجام می شود که عموما امکان دریافت ویزای ایاالت 

متحده را ندارند.
عالی  دیوان  آن که  از  پس  سال ۲۰۱۷،  دسامبر  از 
ممنوعیت  قانون  اصالح شده  نسخه  متحده  ایاالت 
سفر به این کشور را تایید کرد، از ورود حدود ۴۰ 

هزار نفر به امریکا جلوگیری شد.
برخی  ترمپ  دونالد  جمهوری  ریاست  دوران  در 
آن  از  هم  برخی  و  اضافه  فهرست  این  به  کشورها 
حذف شدند. در نهایت کشورهایی که در فهرست 
ممنوعیت سفر باقی ماندند، عبارت بودند از ایران، 
میانمار، اریتره، قرغیزستان، لیبیا، نایجریا، کوریای 
تانزانیا، ونزویال و  شمالی، سومالیا، سودان، سوریه، 

یمن.

سازمان  بشر  حقوق  شورای  ویژه  گزارشگر  رحمان،  جاوید 
ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، در تازه ترین گزارش 
خود از وضعیت جاری در مورد زنان و دختران ایرانی ابراز 
نگرانی کرده و گفته که با این بخش از جامعه در ایران مانند 

شهروندان درجه دو رفتار می شود.
در  رحمان  آقای  که  است  کرده  نقل  فارسی  بی بی سی 
گزارش خود گفته است که ازدواج کودکان در ایران یکی از 
نگران کننده ترین مسایل در ارتباط با حقوق زنان و دختران 
ایرانی است و از جمهوری اسالمی ایران خواسته در قوانین 

خود درباره سن ازدواج بازنگری کند.
مطابق قوانین ایران دختران سیزده ساله می توانند به صورت 
قانونی ازدواج کنند، اما در صورت موافقت ولی قانونی یا حکم 

دادگاه، ازدواج در کم تر از این سن هم می تواند انجام شود.
آقای رحمان در گزارش خود گفته است که این سن برای 
ازدواج مناسب نیست و برای رشد و رفاه دختران مضر است.

آقای رحمان می گوید که زنان ایرانی در زمینه های مختلف 
در زنده گی خود از جمله در ازدواج، طالق، اشتغال و فرهنگ 
یا محدود شده اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری 
ذاتی  حیثیت  و  استقالل  می شود  باعث  این  و  دارند  خود 
انسانی آن ها سلب شود. به گفته او، چنین ساختاری کاماًل 

غیر قابل قبول است و باید اصالح شود.
آریایی،  یاسمین  جمله  از  زندانیانی  از  خود  گزارش  در  او 
منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که به دلیل اعتراضات به 
و  شدند  زندانی  زن  جهانی  روز  در  اجباری  حجاب  قوانین 
سایر زنان مدافع حقوق بشر مانند نسرین ستوده، آتنا دایمی 
بشر،  مدافعان حقوق  این که  از  و  اشاره کرد  ایرانی  گلرخ  و 
و  دوتابعیتی  کار، شهروندان  فعاالن حقوق  و  روزنامه نگاران 
شیوع  خطرات  علی رغم  و  شدند  بازداشت  وکال  و  خارجی 
ابراز  بیماری کووید-۱۹ هم چنان در زندان به سر می برند، 

نگرانی کرد.
اقلیت های  حقوق  نقض  تکرار  از  هم چنین  رحمان  جاوید 

مذهبی، قومی و جنسیتی ایران ابراز تاسف کرد.
قرار است گزارش اخیر او به شورای حقوق بشر سازمان ملل 

در شهر جینوای سویس ارایه شود.
گزارش جامع دیگری از آقای رحمان به شورای حقوق بشر 
سازمان ملل به تازه گی منتشر شده که در آن موارد نقض 
حقوق بشر در یک سال اخیر که هم زمان با شیوع ویروس 
کرونا بوده، ذکر شده است. در این گزارش به افرایش موارد 
اعدام در یک سال اخیر در ایران و آزار و اذیت اقلیت های 

جنسی اشاره شده است.
بشر  به شورای حقوق  دیروز  که  گزارشی  در  رحمان  آقای 
داد، گفته است که از زمان نهایی شدن گزارش او حوادث 
از  که  داده  رخ  ایران  اقلیت های  علیه  دیگری  نگران کننده 
جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، 
مرگ مشکوک بهنام محجوبی، استفاده بی رویه از زور علیه 
بیش  بازداشت  بلوچستان،  و  والیت سیستان  در  معترضان 
از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهاییان 

است.
مقام های ایرانی با دفاع از جریان حقوق بشر در این کشور 
می گویند که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به ماموریت 

گزارشگر ویژه امور ایران خاتمه دهد.

متقاضیان ویزای امریکا که در پی فرمان ترمپ درخواست شان رد شد
می توانند دوباره درخواست دهند

دویچه وله گزارش داده است بیش از یک ماه است 
که مردم معترض در میانمار علیه کودتای نظامی 
در این کشور به خیابان ها آمده و تظاهرات می کنند. 
گذشته  هفته  پنج  در  ملل  سازمان  برآورد  طبق 
دست کم ۵۰ نفر در جریان سرکوب معترضان در 

میانمار کشته  شده اند.
خشونت  علی رغم  میانمار  در  تظاهرکننده گان 
پولیس و نیروهای ارتش هم چنان به اعتراضات شان 
تلویزیون  اول  شبکه  گزارشگر  می دهند.  ادامه 
با  مقابله  برای  که  را  تظاهرکننده گان  آلمان صف 

حمالت پولیس سپرهای دست سازشان را روی سر 
به  متعلق  آرایش جنگی الک پشتی  به  می گیرند، 

لژیونرهای روم باستان تشبیه کرده است.

فراخوان اتحادیه های بانفوذ میانمار برای اعتصاب 
عمومی

تنها در روز هشت مارچ / ۱۸ حوت در شمال میانمار 
سه تظاهرکننده دیگر بر اثر شلیک پولیس کشته 
شدند. تظاهرکننده گانی که پولیس بر آن ها شلیک 

می کرد، به طعنه فریاد می زدند: سال نو مبارک!

از  را  پولیس  اما  تظاهرکننده گان  مسالمت جویی 
اعمال خشونت باز نمی دارد. در شبکه های اجتماعی 
ویدیوهایی منتشر شده که در آن پولیس با باتوم به 
کسانی که روی زمین نشسته اند، حمله کرده و به 
طرف تظاهرکننده گان گاز اشک آور پرتاب می کند.

از  استفاده  با  می کنند  سعی  تظاهرکننده گان 
کپسول آتش نشانی و کف جلوی اثرات گاز اشک آور 

را بگیرند.
پولیس هم چنان اقدام به بازداشت های گروهی یا 

دستگیری شبانه مردم در خانه های شان می کند.

اعتراضات در میانمار؛ غلبه خشم بر ترس


