
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: در آستانه ی برگزاری نشست استانبول 
در مورد صلح افغانستان، شاه محمود قریشی، وزیر 
خارجه ی پاکستان می گوید که کشورش از...
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طرف  از  صلح  طرح   30 از  بیش  کنون  تا 
در  ارائه  برای  سیاسی  مختلف  جناح های 
عالی  شورای  در  توحید  یا  استانبول  کنفرانس 
این  از  شده اند.  تدوین  و  تهیه  ملی  مصالحه ی 
رهبری  به  اسالمی  می رسد حزب  به نظر  میان، 
به  اسالمی  جمعیت  حزب  و  حکمتیار  گلبدین 
طرح  های  ارائه ی  از  ربانی  صالح الدین  رهبری 
صلح شان به شورای عالی مصالحه ی ملی سر باز 
زده و ترجیح داده اند که به صورت مستقالنه در 

کنفرانس صلح استانبول ارائه کنند.
هریک از جناح های سیاسی متناسب به مطالبات 
سیاسی و چشم اندازشان از چگونگی تحقق روند 
آینده،  اجتماعی  و  سیاسی  نظم  نوع  و  صلح 
تهیه کرده اند.  و  تدوین  را  طرح های صلح خود 
ریاست  جمهوری،  ارگ  برجسته،  نمونه های  در 
حلقه ی سیاسی حامد کرزی، گلبدین حکمتیار 
نخبگان  از  متشکل  عمدتا  سیاسی  ائتالف  و 
در  هزاره،  و  اوزبیک  تاجیک،  اقوام  سیاسی 
صلح  روند  تحقق  چگونگی  صلح شان  طرح های 
شامل عقد توافق سیاسی، برپایی حکومت صلح 

و تعدیل قانون اساسی مبتنی بر تغییر یا...
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طرح های صلح 
از فردمحوری به 

آینده محوری متمرکز شود

وزیر خارجه ی پاکستان: 
از نشست استانبول 
حمایت می کنیم

هشت عضو یک خانواده 
هنگام ادای نماز تراویح 
در ننگرهار کشته شدند

تاریخ نگاری و نگاه از بیرون
به مناسبت درگذشت نویسنده ی 
کتاب »ظهور افغانستان نوین«

جنگ و مهاجرت )2(
شبکه های اجتماعی و استراتژی های 
اقتصادی هزاره های افغانستان

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 5

جراحان در کابل 
دوگانگی به هم چسبیده را 
موفقانه از هم جدا کردند

تعهد چین و امریکا 
برای همکاری در خصوص 
تغییرات اقلیمی

ترک افغانستان و درس های 
طوالنی ترین جنگ امریکا

و  هشتمین  گورباچف،  میخائیل   2010 سال  اوایل 
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی به رییس جمهور 
داد.  مشوره  افغانستان  جنگ  مورد  در  اوباما  باراک 
پس از آن که شوروی ها در سال 1979 به افغانستان 
گرفتار  را  خودشان  مدتی  از  پس  و  کردند  حمله 
مجاهدین  شورش  برابر  در  غیرقابل پیروزی  جنگی 
دیگران  و  متحده  ایاالت  موردحمایت  اسالم گرای 
پولیتبوروی  اعضای جنگ طلب  بر  گورباچف  یافتند، 
جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته 
از  نظامی  عقب نشینی  دستور  و  شد  مسلط  شوروی 
سال  در  شوروی ها  خروج  کرد.  صادر  را  افغانستان 
1989 به پایان رسید. گورباچف به اوباما هشدار داد 
در معرض خطر  افغانستان  در  را  امریکا خودش  که 
»ناکامی استراتژیک کالن« مشابه شوروی قرار داده 
است؛ او »راه حل سیاسی و خروج نیروها« را توصیه 

کرد. گورباچف توصیه کرد که این رویکرد...

3

آسیب شناسی صلح
در این فضا یک تعامل سیاسی ایجاد شده بود که داشت 
به بعضی زیربناهای ازهم پاشیده ی اجتماعی جان  می داد. 
یک بار عینک خوش بینی ها و بدبینی ها را کنار بگذاریم و 
از روی تقابلی که صورت می گیرد، واقع بینانه بحث کنیم. 
صلح یک واژه ی سیاسی و یا شعار انتخاباتی نیست، صلح 

حتا به همین تعبیر ساده  اش دست کشیدن از...

موجود  وضعیت  از  حمایت  به  نوشته  این  این که  نخست 
بایست  بزرگ،  رویکرد  یک  درون نمای  در  اما  نیست، 
رشته های باریکی را ببینیم که جامعه ی ولو نابرابر و ناجور 
به صورت  به وجودآمده  فضای  از  این که  ساخته اند.  را  ما 
طالب  از  بعد  انرژی حکومت های  و  نشد  استفاده  درست 
برای اتحاد و اختالف درونی ضایع شد، حرف جداست. اما 
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توپ در میدان طالبان
با خروج نیروهای خارجی 

روند صلح به کدام سو می رود؟

تا پنج ماه  افغانستان  از  نیروهای خارجی  اعالم خروج  با 
افغانستان از یک سو امیدواری برای رسیدن به  دیگر، در 
صلح و از طرف دیگر در صورت شکست تالش ها برای یک 

توافق سیاسی از افتادن در یک فروپاشی سیاسی...

اطالعات روز: محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان 
پیشین جهادی در والیت هرات، به نیروهای دولتی 

هشدار داده است که به خاطر خلع سالح...

جمهوری چک 
۱۸ دیپلمات روس 

را اخراج کرد

هشدار اسماعیل خان به نیروهای دولتی: 
به خانه ی »مجاهدین« 

به خاطر خلع سالح وارد نشوید یک راکت 
»بی ام۱« در 

محوطه ی دانشگاه 
کابل اصابت کرد
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رییس جمهور غنی: 

کسانی که در صف جمهوریت 
نمی ایستند، دیگر برای شان 
در دولت جای نیست
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کت »یب ام۱« در محوطه ی دانشگاه کابل اصابت کرد یک را
به گفته ی او، هنوز مشخص نشده که این راکت از کدام ساحه شلیک شده است.

منبع امنیتی اما تأکید کرد که به احتمال زیاد راکت فیرشده »اشتباهی« شلیک 
شده است.

دانشگاه کابل در تاریخ 18 عقرب مورد یک حمله قرار گرفت. دست کم 22 نفر در 
این حمله کشته و حدود ۴0 نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این 

حمله را گرفت، اما دولت افغانستان طالبان را مسئول آن دانسته است.
چندین نفر در پیوند به این حمله بازداشت و دو تن از طراحان و عامالن این حمله 

توسط دادگاه های ابتدایی و استیناف به اعدام محکوم شده اند.

اطالعـات روز: منابـع امنیتـی تأییـد می کننـد کـه یـک فیـر راکـت نوع »بـی ام1« 
در محوطـه ی دانشـگاه کابـل، در مربوطات ناحیه ی سـوم شـهر کابـل اصابت کرده 

است.
به روزنامه اطالعات روز  نامش در خبر ذکر شود،  امنیتی که نخواست  یک منبع 
گفت که این رویداد حوالی ساعت 1:00 پس از چاشت دیروز )یک شنبه، 29 حمل( 

رخ داده است.
منبع افزود که این راکت در عقب دانشکده ی شرعیات دانشگاه کابل اصابت کرده و 

تلفات و خساراتی در پی نداشته است.

مختلف  روش های  به  را  نظام  اصالح 
پیشنهاد کرده اند.

و  نظام  حفظ  بر  ریاست  جمهوری  ارگ 
انتقال قدرت از حکومت فعلی به حکومت 
صلح از طریق یک روند دموکراتیک تأکید 
کرده است. دیدگاه حلقه ی سیاسی حامد 
ریاست  جمهوری،  ارگ  برخالف  کرزی 
طریق  از  صلح  حکومت  به  قدرت  انتقال 
یک توافق میان نخبگان سیاسی است. با 
این وصف وجه اشتراک هردو طرح، حفظ 

نظام ریاستی است.
ائتالف سیاسی عمدتا غیرپشتون و متشکل 
تاجیکان،  مطرح  سیاسی  جناح های  از 
از  نظام  تغییر  بر  اوزبیک ها  و  هزاره ها 
و  قدرت  توزیع  و  پارلمانی  به  ریاستی 
دارد.  تأکید  به محالت  از مرکز  صالحیت 
براساس این طرح، نظم سیاسی کشور باید 
غیرمتمرکز شده و در ضمن توزیع قدرت 
از مرکز به محالت، برای کاهش تنش های 
قدرت،  قومی  منازعه ی  از  ناشی  سیاسی 
نظام ریاستی کنونی به پارلمانی تغییر کند.

برگزاری  آن،  از  پس  و  بن  کنفرانس  در 
جدید،  اساسی  قانون  تدوین  لوی جرگه ی 
بحث سیاسی مشابهی بر سر چگونگی نظم 
جناح های  داشت.  جریان  کشور  سیاسی 
نظم  موافقان  گروه  دو  به  عمدتا  سیاسی 
ریاستی و طرفداران نظم پارلمانی تقسیم 
ریاستی  نظام  نهایت  در  اگرچه  بود.  شده 
این  اما  یافت  موفقیت  و  تصویب  اقبال 
عمیق  گفت وگوهای  از  تصمیم گیری 
از  تن  چند  نشد.  ناشی  آینده محور  و 
قدرتمند  و  بانفوذ  برجسته،  سیاستمداران 
متعلق به اقوام غیرپشتون با چشم داشتی 
که به سهم فردی و در نهایت گروهی به 
کیک قدرت داشتند، با استفاده از نفوذ و 
قدرت سیاسی و نظامی شان، نظام سیاسی 

ریاستی را بر افغانستان تحمیل کردند.
در هنگامه ی حساسی که افغانستان در آن 
قرار دارد، جناح های سیاسی باید از تکرار 
خطای سهمگین دو دهه ی قبل و ارائه ی 
سیاسی  نظام  تعیین  و  صلح  طرح های 
و  فردی  منافع  بر  مبتنی  کشور  آینده ی 
سهم و جایگاه فردی و گروهی در ساختار 
قدرت امتناع کنند. هر طرحی که ارائه شده 
و مورد چانه زنی یا حمایت قرار می گیرد، 
رفع مشکالت  و  واقعیت ها  بر  مبتنی  باید 
آینده نگری،  کشور،  سیاسی-اجتماعی 
بحران های  و  بحران  بروز  از  جلوگیری 
سیاسی دیگر و کاهش بسترهای منازعه ی 
قومی و گروهی بر سر تقسیم قدرت باشد.

چشم داشت به صرفا منافع فردی، گروهی 
ارائه شده  صلح  طرح های  در  قومی  یا  و 
نظم  نوعیت  مورد  در  تصمیم گیری  و 
مسیری  در  را  افغانستان  آینده،  سیاسی 
قرار می دهد که الجرم چند دهه ی دیگر 
زیر  نظام  تغییر  و  تعویض  بحث  مجددا 
ناراضی  مطالبات سیاسی طرف های  فشار 
و معترض روی میز قرار گیرد. افغانستان 
نباید به البراتوار آزمایش طرح های سیاسی 
ناپخته و میدان ارضاشدن حرص و طمع 
سیاسی جناح های فردمحور، گروه محور و 

قوم گرا تبدیل شود.
ساختن  بر  مبتنی  باید  صلح  طرح های 
و  امن  کم تنش،  باثبات،  آینده ی  یک 
آن،  از  فارغ  شود.  تدوین  و  تهیه  مطمئن 
و  سیاسی  واقعیت های  که  طرحی  هر 
اجتماعی افغانستان را نادیده گرفته و در 
افراد،  قدرت طلبی  حرص  ارضای  راستای 
گروه ها و حداکثر یک قوم تهیه شود، حتا 
از اهرم های قدرت، نفوذ و  با استفاده  اگر 
فشار، اقبال تصویب یابد، نمی تواند تا ابد بر 
کشور تحمیل شود. هیچ جناحی نمی تواند 
سیاسی،  مطالبات  از  ناشی  اعتراض های 
توزیع عادالنه ی قدرت، تبعیض سیاسی و 
اجتماعی را از ریشه سرکوب و نابود کند. 
راه عبور به یک آینده ی مطمئن و باثبات 
که زیست مسالمت آمیز را تضمین می کند، 
واقعیت های  به  واقعی  و  جدی  توجه 
سیاسی و اجتماعی متنوع افغانستان و به 
رسمیت شناختن مطالبات مشروع ناشی از 

تنوع قومی و فرهنگی کشور است.

هشت عضو یک خانواده هنگام ادای نماز تراویح در ننگرهار کشته شدند
به گفته ی او، معلومات ابتدایی نشان می دهد که رویداد در خانه ی شخصی به نام 
حاجی عبدالوهاب رخ داده است که در نتیجه پنج پسر و سه برادرزاده ی او کشته 

شده اند. 
بر سر  به دلیل دشمنی های شخصی  رویداد  این  ادامه گفت که  ننگرهار در  والی 

زمین اتفاق افتاده است.
امرخیل تأکید کرد که تالش ها برای بازداشت عامالن این قتل گروهی آغاز شده 

است.
والیت ناامن ننگرهار در شرق افغانستان موقعیت دارد.

یک  عضو  هشت  که  می گویند  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
با شلیک گلوله کشته و دو نفر دیگر زخمی  خانواده در مربوطات شهر جالل آباد 

شده اند.
ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی 
شهر  نهم  ناحیه ی  مربوطات  در  حمل(   28 )شنبه،  پیش  روز  دور   9:00 ساعت 

جالل آباد رخ داده است.
آقای امرخیل همچنان گفت که اعضای این خانواده هنگامی که مشغول ادای نماز 

تراویح بودند، هدف تیراندازی قرار گرفته اند.

جراحان در کابل دوگانیگ به هم چسبیده را موفقانه از هم جدا کردند
آنان می توانند شیر  اکنون  و  است  این دوقلو خوب  او، وضعیت صحی  به گفته ی 
بخورند و با گذشت چهار روز از جراحی، هنوز مشکلی برای آنان پیش نیامده است.
گلبدین، پدر این نوزادن که باشنده ی اصلی بغالن و باشنده ی فعلی هرات است، نیز 
به روزنامه اطالعات روز گفت زمانی که متوجه این مشکل شده، باور نمی کرده که 

در افغانستان فرزندانش جراحی شوند.
این دومین عملیات جراحی است که به منظور جداسازی نوزادان به هم چسبیده در 
انستیتوت طبی فرانسه در کابل انجام می شود. چند سال پیش در این انستیتوت 
طبی، دو نوزاد که از ناحیه ی روده به هم چسبیده بودند، توسط داکتران این نهاد 

عملیات و از هم جدا شدند.

فرانسـه« در شـهر کابـل موفـق  اطالعـات روز: جراحـان در »انسـتیتوت طبـی 
شـده اند کـه دوگانگـی به هم چسـبیده را طـی یـک عمـل جراحـی شـش سـاعته 

از هـم جـدا کننـد.
این نوزادان دوقلو دختر اند و از ناحیه ی سینه و جگر به هم چسبیده بودند. آنان 12 
روز پیش در والیت هرات متولد شده و چهار روز پیش در انستیتوت طبی فرانسه 

مورد عملیات جراحی قرار گرفته اند.
محمدطارق رحیمی، پزشک متخصص و جراح این عملیات در صحبت با روزنامه 
اطالعات روز گفت که او و پزشکان شامل این عملیات جراحی موفق شده اند که 

عملیات جداسازی این نوزادان را موفقانه انجام دهند.

او تأکیـد کـرده اسـت: »انتخاب دوسـتی 
]پاکسـتان[  آنهـا  بـه دسـت  و دشـمنی 
اسـت و در صـورت دوسـتی، افغانسـتان 
آمـاده اسـت که بـا افزایـش همکاری های 
پاکسـتان  همـرای  جهانـی  و  منطقـوی 

همـکاری کنـد.«
دولت  مقام های  سوی  از  بارها  پاکستان 
طالبان  رهبران  از  میزبانی  به  افغانستان 
در  گروه  این  جنگ جویان  تجهیز  و 
که  اتهامی  است؛  شده  متهم  افغانستان 

همواره از سوی آن کشور رد شده است.

و  عملی  کامل  به گونه ی  افغانستان  ملی 
بی طرفی این کشور نیز ثابت شود.

ریاست جمهوری،  ارگ  خبرنامه ی  طبق 
امروز  که  است  گفته  غنی  رییس جمهور 
که  است  پاکستان  دست  به  تصمیم 
یا  و  می خواهد  را  افغانستان  با  دوستی 

دشمنی.
به گفته ی غنی، اگر افغانستان ناآرام باشد 
اگر  و  بود  خواهد  ناآرام  نیز  پاکستان 
باشد  داشته  قرار  آسایش  در  افغانستان 

پاکستان نیز آسایش خواهد داشت.

نیست.« 
فاقد  را  طالبان  جنگ  همچنان  غنی 
مشروعیت دینی خوانده و گفته است که 
علمای دین کشورهای جهان اسالم یکی 
ناروا  را  افغانستان  جنگ  دیگری  از  پس 

خوانده اند.
امریکا  متحده ی  ایاالت  تصمیم  به  او 
افغانستان  از  خروج  برای  ناتو  سازمان  و 
برای  که  است  گفته  و  کرده  اشاره  نیز 
حفاظت از خاک افغانستان آمادگی کامل 
دارند و وقت آن رسیده است تا حاکمیت 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی در 
مراسم تفویض مدال به 16 نفر از منسوبین 
پولیس و امنیت ملی، گفته است کسانی 
که در صف جمهوریت نمی ایستند، دیگر 

برای شان در دولت جای نیست.
به نقل از خبرنامه ی ارگ ریاست جمهوری، 
حمل(   29 )یک شنبه،  دیروز  غنی  آقای 
صف  »یک  است:  گفته  مراسم  این  در 
دشمن،  دیگر  صف  و  است  جمهوریت 
ایستاده  جمهوریت  صف  در  که  آنانی 
نمی شوند، دیگر برای شان در دولت جای 

ییس جمهور غین:  ر

یت نمی ایستند، دیگر برای شان در دولت جای نیست کساین که در صف جمهور

نشست  همچنان  و  پاکستان   – ترکیه   –
صلح استانبول اعالم کرده است.

گفته  خارجه  امور  وزارت  هم،  سویی  از 
این  در  قریشی  شاه محمود  که  است 
کرده  دعوت  اتمر  آقای  از  تلفنی  صحبت 
تا پس از نشت صلح استانبول به پاکستان 
سفر کند. این وزارت تأکید کرده که اتمر 

دعوت قریشی را پذیرفته است.
این درحالی است که براساس اعالم وزارت 
قرار  استانبول  نشست  ترکیه،  خارجه ی 
)اپریل(  میالدی  جاری  ماه   2۴ در  است 

برگزار شود.
تا  که  است  کرده  اعالم  اما  طالبان  گروه 
از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  زمان 
آن  در  که  نشستی  هیچ  در  افغانستان، 
شود،  گرفته  تصمیم  افغانستان  مورد  در 

شرکت نمی کند.
امریکا  میان  که  دوحه  توافق نامه ی  طبق 
و طالبان امضا شده، اول ماه می به عنوان 
از  خارجی  نیروهای  ُمهلت خروج  آخرین 
امریکا و  اما  افغانستان تعیین شده است، 
ناتو اعالم کرده اند که روند خروج با حدود 
کامل  سپتامبر   11 تا  تأخیر،  ماه  پنج 

می شود.

و  سیاسی  امنیتی،  مختلف  بخش های 
توسعوی در تماس تلفنی با قریشی بحث 

کرده است.
حمایت های  تداوم  از  نیز  قریشی  آقای 
همه جانبه ی کشورش برای یک افغانستان 
امور  وزیر  به  متحد  و  مستقل  صلح آمیز، 
همچنان  او  است.  داده  اطمینان  خارجه 
ادامه ی  و  خشونت ها  کاهش  خواستار 
به  دستیابی  جهت  صلح  گفت وگوهای 

راه حل سیاسی شده است.
تماس  این  در  پاکستان  خارجه ی  وزیر 
تلفنی همچنان آمادگی کشورش را برای 
اشتراک در نشست سه جانبه ی افغانستان 

تلفنی  تماس  این  در  قریشی  شاه محمد 
در مورد روند صلح و تقویت همکاری های 
نیروهای  پساخروج  دوره ی  در  منطقه ای 

خارجی از افغانستان، گفت وگو کرده اند.
به نقل از خبرنامه، آقای اتمر ضمن قدردانی 
از حضور »سازنده« ی پاکستان در نشست 
منطقه ای  همکاری های  تقویت  استانبول، 
همکاری های  و  حمایت ها  کنار  در  را 
جامعه ی جهانی با افغانستان، در موفقیت 

روند صلح مهم و با اهمیت خوانده است.
او همچنان روی آخرین تحوالت از جمله 
چارچوب همکاری های پساخروج با ایاالت 
در  جهانی  جامعه ی  و  امریکا  متحده ی 

برگزاری  آستانه ی  در  روز:  اطالعات 
نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، 
خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
این  از  کشورش  که  می گوید  پاکستان 

نشست حمایت می کند.
آقای قریشی دیروز )یک شنبه، 29 حمل( 
را  موضوع  این  که  است  گفته  تویتی  در 
اتمر،  محمدحنیف  با  تلفنی  صحبت  در 
است.  کرده  مطرح  کشور  خارجه ی  وزیر 
مورد  در  تلفنی  تماس  این  در  طرف  دو 
شمولیت در روند صلح افغانستان و روابط 
دو جانبه میان دو کشور گفت وگو کرده اند.
است  افزوده  پاکستان  خارجه ی  وزیر 
صلح  روند  در  پیشرفت  از  کشورش  که 
افغانستان و نشست استانبول در مورد این 

روند حمایت می کند.
با  است  قرار  نشست  این  در  که  گفته  او 
او  از  سپس  و  دیدار  اتمر  حنیف  محمد 
به گفته ی  کند.  میزبانی  اسالم آباد  در 
شاه محمود قریشی، محور صحبت های دو 
طرف در این دیدارها گفت وگو روی راه های 

پس از کنفرانس استانبول می باشد.
وزارت خارجه ی کشور هم در خبرنامه ای 
و  اتمر  محمدحنیف  که  است  گفته 

کستان:  یر خارجه ی پا وز
از نشست استانبول حمایت می کنیم
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ترک افغانستان و درس های طوالین ترین جنگ امریکا

است. روز پنجشنبه، بلینکن برای نشان دادن 
جمهوری  به  متحده  ایاالت  مداوم  »تعهد 
پرواز  کابل  به  افغانستان«  مردم  و  اسالمی 

کرد.
هنگامی که گورباچف رهبری خروج شوروی 
را از افغانستان برعهده داشت، سازمان سیا 
اطمینان  با  تحلیل گران  از  دیگر  بسیاری  و 
پیش بینی کردند که مجاهدین شورشی که 
عربستان  و  پاکستان  متحده،  ایاالت  توسط 
سعودی علیه شوروی مسلح شده و تمویل 
رهبران  شامل  صفوف شان  و  می شدند 
را  قدرت  سرعت  به  بود،  نیز  طالبان  آینده 
واقع  اما در  افغانستان بدست می گیرند.  در 
حکومِت سکوالرگرای وقت کابل که هنوزهم 
از  و  بود  مسکو  موردحمایت  مالی  نظر  از 
مشوره مشاوران نظامی باقی مانده ی شوروی 
در افغانستان برخوردار بود، برای چند سال 
درحالی که گورباچف، همان طور که در سال 
2010 گفت،  به دنبال »همکاری صادقانه و 
برای رسیدن به  مسئوالنه همه ی طرف ها« 
فاجعه  از  بتواند  که  بود  توافق سیاسی  یک 
انسانی جلوگیری کند و منطقه را به ثبات 
برساند، دوام آورد. گورباچف همکاری ای را 
ایاالت  و  پاکستان  نیافت.  می خواست  که 
و  بودند  کامل  پیروزی  دنبال  به  متحده 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  بالفاصله 
نیز  کابل  رژیم   ،1991 سال  در  شوروی 

فروپاشید.
تجربـه  از  باشـد  قـرار  اگـر  این حـال  بـا 
آن  بگیریـم،  افغانسـتان درس  در  شـوروی 
درس بایـد ایـن باشـد کـه پیش بینی هـای 
بیرونـی درباره افغانسـتان معموال اشـتباه از 
آب در می آیـد. گورباچـف یازده سـال پیش 
بـرای  امـا  دارد،  وجـود  »فرصـت  نوشـت: 
اسـتفاده از آن چیزهـای زیادی الزم اسـت: 
همـه  از  آخـر  و  ایسـتادگی  واقع گرایـی، 
صداقـت در یادگیری از اشـتباهات گذشـته 
از  دانـش.«  آن  براسـاس  عمـل  توانایـی  و 
امـا  نیسـت،  خبـری  دیریسـت  صداقـت 

باقی سـت. همچنـان  فرصـت 

رییس  نیویورکر،  همکار  کول،  استیو 
و  کلمبیا  دانشگاه  روزنامه نگاری  دانشکده 
نویسنده  کتاب »ریاست اس؛ سازمان سیا 
و جنگ های مخفیانه امریکا در افغانستان و 

پاکستان« است.

است.  بوده  بین المللی،  دیپلماسی  از  گروه 
با  خود  گفت وگوهای  نخستین  از  طالبان 
این  شدید  مذاکرات  تا  اوباما  فرستادگان 
را  خواسته  دو  پیوسته  خلیل زاد،  با  گروه 
از  خارجی  نیروهای  خروج  کرده اند:  دنبال 
این  طالبان.  زندانیان  آزادی  و  افغانستان 
گروه اکنون به این اهداف دست یافته است 
)حکومت افغانستان پنج هزار زندانی طالبان 
آزاد  گذشته  سال  در  خود  زندان های  از  را 
جانب  به  اندکی  امتیازات  درحالی که  کرد( 

مقابل خود واگذار کرده است.
ترمپ بدون درنظرگرفتن این که آیا طالبان 
علیه  حمالت شان  کاهش  خصوص  در 
مذاکرات،  از  حمایت  یا  افغان  نیروهای 
مداوم  تهدید  با  خیر،  یا  داده اند  امتیازاتی 
از  امریکایی  نیروهای  تمام  خارج کردن  به 
افغانستان، به طالبان کمک کرد. و از آن جا 
که تهدیدهای ایاالت متحده مبنی بر تنبیه 
شورشیان در میدان نبرد روز به روز توخالی 
از آب درآمد، بزرگ ترین مشوق طالبان برای 
طرِف  یک  عنوان  به  اعتبار  کسب  سازش، 
مسئول بر روی صحنه جهانی بود؛ اما از نظر 
رهبران طالبان، این گروه یا آن امتیاز را تا 
آن زمان به دست آورده بود یا دیگر نیازی به 

آن نداشت.
از  بسیاری  و  پنتاگون 
کنگره  جمهوری خواهان 
که  می کنند  استدالل 
خروج  باید  بایدن 
سربازان  کامل 
امریکایی را تا زمان 
آمدن  دست  به 
بین  سیاسی  توافق 
حکومت  و  طالبان 
موافقت  یا  افغانستان، 
یا  بس  آتش  با  طالبان 
در  عمده  کاهش  دست کم 
نیروهای  علیه  گروه  این  خشونت های 
افغان و غیرنظامیان، به آینده موکول کند. 
اما استدالل در برابر این نتیجه گیری بایدن 
به قول خودش »ادامه چرخه گسترش  که 
امید  به  افغانستان  در  ما  نظامی  حضور 
توقع  و  خروج  برای  ایده آل  شرایط  ایجاد 
دشوار  است،  دیوانگی  متفاوت«  نتیجه 
رسمی  خوش بینی  دهه  دو  از  پس  است. 
و  تحوالت  مورد  در  آشکار  صداقت  عدم  و 

پایان  امریکا  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  به 
می دهد و همه ی نیروهای امریکایی و ناتو تا 
تاریخ 11 سپتامبر سال جاری از افغانستان 

خارج می شوند.
حمالت  خاطر  به  »ما  گفت:  بایدن 
اتفاق  پیش  سال  بیست  که  وحشتناکی 
نمی تواند  این  رفتیم.  افغانستان  به  افتاد 
دلیل ماندن ما در سال 2021 در آن کشور 
باشد.« بایدن با اشاره به این که او چهارمین 
که  است  متحده  ایاالت  رییس جمهوری 
نظارت  جنگ  این  در  امریکا  مشارکت  بر 
به  را  مسئولیت  این  »من  افزود:  می کند، 

عهده نفر پنجم نخواهم گذاشت.«
باشد  داشته  تعجب  جای  نباید  اکنون 
در  را  خود  شکست  متحده  ایاالت  که 
پذیرفته  آشکارا  خود  جنگ  طوالنی ترین 
واضح  بدین سو  دهه  از یک  است. دست کم 
غیرقابل  نظامی  راه  از  جنگ  این  که  بوده 
پیروزی است. بن بست جنگی بین سربازان 
بیرونی و شورشیان محلی ــ مانند وضعیتی 
تاکنون   2006 سال  حدود  از  امریکا  که 
نرم  دست وپنجه  آن  با  طالبان  خاطر  به 
سی  را  شوروی ها  که  وضعیتی  و  می کند 
ــ  کرد  عقب نشینی  به  مجبور  پیش  سال 

امن  النه  شورشیان  که  زمانی 
در  و  باشند  داشته  خارجی 

سربازگیری  بتوانند  آن 
کنند، آموزش ببینند، 
را  خود  مجروحان 
و  کنند  معالجه 
میدان  به  دوباره 
برگردند،  جنگ 
امن  النه های  مانند 

پاکستان،  در  طالبان 
باخت  نشان گر  اغلب 

پاکستان  ارتش  هستند. 
توانسته اند  »آی اس آی«  و 

عین استراتژی ای را که در دهه 1980 
نیروهای  علیه  »سیا«  سازمان  و  آی اس آی 
از  پس  کردند،  اجرا  افغانستان  در  شوروی 
سال 2001 علیه نیروهای ناتو در افغانستان 

موفقانه اجرا کنند و عین نتیجه را بگیرند.
طالبان  گروه  موفقیت  آن،  از  شگفت آورتر 
مذاکرات  در  گروه  این  باالتر  دست  و 
چشم انداز  به  توجه  با  متحده  ایاالت  با 
این  نوپای  تجربه  و  طالبان  تاریک اندیشانه 

استیو کول، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

گورباچف،  میخائیل   2010 سال  اوایل 
جماهیر  اتحاد  رهبر  آخرین  و  هشتمین 
در  اوباما  باراک  رییس جمهور  به  شوروی 
از  پس  داد.  مشوره  افغانستان  جنگ  مورد 
آن که شوروی ها در سال 1979 به افغانستان 
را  خودشان  مدتی  از  پس  و  کردند  حمله 
برابر  در  غیرقابل پیروزی  جنگی  گرفتار 
موردحمایت  اسالم گرای  مجاهدین  شورش 
گورباچف  یافتند،  دیگران  و  متحده  ایاالت 
کمیته  پولیتبوروی  جنگ طلب  اعضای  بر 
جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزی 
عقب نشینی  دستور  و  شد  مسلط  شوروی 
خروج  کرد.  صادر  را  افغانستان  از  نظامی 
رسید.  پایان  به   1989 سال  در  شوروی ها 
امریکا  که  داد  هشدار  اوباما  به  گورباچف 
خطر  معرض  در  افغانستان  در  را  خودش 
شوروی  مشابه  کالن«  استراتژیک  »ناکامی 
قرار داده است؛ او »راه حل سیاسی و خروج 
توصیه  گورباچف  کرد.  توصیه  را  نیروها« 
ــ خروج  رویکرد »دو جانبه«  این  که  کرد 
مدیریت شده نیروها و گفت وگو با طالبان و 
باید  ــ  افغاِن درگیر جنگ  سایر جناح های 
به دنبال »مصالحه ملی« در این کشور باشد.

اجازه ی  اوباما  سال  همان  در  بعدا 
را  طالبان  با  صلح  پنهانی  گفت وگوهای 
صادر کرد و از آن زمان به بعد ایاالت متحده 
اساسا توصیه گورباچف را دنبال کرده است؛ 
از طریق سیاست های گاه  به آرامی و  البته 
مالی  هنگفت  بسیار  هزینه ی  با  و  متناقض 
امریکایی  سرباز   2200 از  )بیش  جانی  و 
حضور  شده اند(.  کشته  جنگ  این  در 
امریکایی ها در افغانستان در ماه آگست سال 
2010 با حدود صدهزار سرباز به اوج خود 
رسید و تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما 
یافت.  کاهش  سرباز  هزار   10 از  کم تر  به 
مذاکرات حکومت اوباما با طالبان ناکام ماند 
ایاالت  اما وقتی دونالد ترمپ رییس جمهور 
متحده شد مذاکرات را احیا کرد. اوایل سال 
ترمپ،  فرستاده ی  خلیل زاد،  زلمی   ،2020
توافق نامه ای را با طالبان امضا کرد که شامل 
تعهد برای خروج همه نیروهای امریکایی تا 
اول ماه می سال 2021 بود. ترمپ همچنین 
ریاست جمهوری  پایان  تا  که  داد  دستور 
در  مستقر  امریکایی  نیروهای  تعداد  وی 
افغانستان به 2500 تن کاهش یابد )حدود 

7 هزار سرباز ناتو نیز باقی ماندند(.
آنچه رییس جمهور بایدن از پیشینیان خود 
یک  است:  این  برد،  ارث  به  سفید  کاخ  در 
دهه مذاکره ناموفق؛ یک توافق ناقض ناقض 
نفع  به  پیش  از  بیشتر  که  ترمپ  جانب  از 
طالبان واقع شد؛ استقرار نیروهای امریکایی 
در  تغییر  برای  تعدادشان  که  افغانستان  در 
یک  و  است؛  اندک  بسیار  جنگ  بن بست 
از  کامل  خروج  برای  نزدیک شونده  مهلت 
با  مواجهه  آن صورت،  غیر  در  یا  کشور، 
گزینه های  بایدن  طالبان.  تازه  حمالت 
خوبی نداشت و فقط فهرستی از گزینه های 
پرخطر پیش رو داشت. او روز چهارشنبه در 
سیاست   بازنگری  پایان  از  پس  سفید  کاخ 
امریکا در قبال افغانستان، رایزنی با متحدان 
برای  تالش  آخرین  و  واشنگتن  ناتوی 
به بن بست خورده صلح  تسریع گفت وگوهاِی 
به  کابل  در  ناتو  موردحمایِت  حکومِت  بین 
رهبری اشرف  غنی و گروه طالبان، تصمیم 
متحده  ایاالت  این که  کرد:  اعالم  را  خود 

نظامی  شکست  پذیرفتن  جنگ،  پیشرفت 
توسط رییس جمهور به عنوان شکست، خود 

ارزشمند است.
امـا چرخه ای را کـه کاخ سـفیِد بایدن برای 
تصمیـم  یـک  از  نتیجـه  بهتریـن  گرفتـن 
اسـت،  درآورده  چرخـش  بـه  خوارکننـده 
بـه  رییس جمهـور  اسـت.  دل سـردکننده 
دالیـل وضـاح پایـان جنـگ را بـا سـالگرد 
تنظیـم  سـپتامبر  یازدهـم  سـالگی   20
کرده اسـت، امـا به نظـر همچـون بازاریابی 
سیاسـی در لحظـه ای بـه نظـر می رسـد که 
بایـد لحظـه تأمـل دربـاره هزینـه فاجعه بار 
غـرور مفـرط باشـد )ایـن 20 سـال جنـگ 
نه تنهـا جان بیش از 2200 سـرباز امریکایی 
را گرفتـه اسـت، بلکه هـزاران افغـان نیز در 
آن کشـته شـده اند(. کسـانی کـه باالتریـن 
هزینـه را بـه خاطـر بلندپروازی هـای نـاکام 
ایـاالت متحـده در کشورشـان پرداخته انـد، 
مسـلما افغان هـا هسـتند و اکنـون بـا خطر 
یـک  یـا  طالبـان،  تاریـک  دوره  بازگشـت 
جنـگ داخلی خون بـار دیگر در کشورشـان 
روبرو هسـتند؛ جنـگ داخلی آن هـم بعد از 
بیـش از چهـل سـال درگیـری مسـتمر که 
بـا تهاجمـات و اقدامـات پنهانـی ملت هـای 

بیرونـی آغـاز و طوالنـی شـد.
رهبری  به  که  دارد  اصرار  بایدن  حکومت 
کمک  ارائه  برای  بین المللی  تالش های 
به  سیاسی  و  بشردوستانه  دیپلماتیک، 
کابل  در  اساسی  قانون  بر  مبتنی  حکومِت 
ویژه  به  و  شهری  افغان های  از  نسلی  به  و 
ناتو  امنیتی  و  تحت چتر حمایتی  که  زنان 
این حال  با  داد.  خواهد  ادامه  کردند،  رشد 
بوده  امریکا  دولت های  مکرر  عادت  این 
چندبرابر  شکست های  میانه  در  که  است 
سیاست هاشان، تقصیر را به گردان متحدان 
مزمن  فساد  گویی  بیندازند،  خود  افغان 
دالر  میلیون ها  تزریق  به  ربطی  افغانستان 
امریکایی به اقتصاد درهم شکسته این کشور 
اعتیاد  از  افغانستان  هروئین  انگار  یا  ندارد، 
وزیر  نامه  جداست.  غربی  مصرف کنندگان 
به رییس جمهور  بلینکن  آنتونی  امورخارجه 
غنی که اخیرا به رسانه ها درز کرده بود و به 
دلیل بی میلی غنی به پذیرفتن اولویت های 
مملو  افغانستان،  صلح  مذاکرات  در  امریکا 
بود،  پوشیده  تهدیدهای  و  سرخوردگی  از 
نومیدکننده  بایگانی  این  در  نمونه  آخرین 

ارتش 
پاکستان و 

»آی اس آی« توانسته اند 
عین استراتژی ای را که در دهه 

1980 آی اس آی و سازمان »سیا« 
علیه نیروهای شوروی در افغانستان 

اجرا کردند، پس از سال 2001 
علیه نیروهای ناتو در افغانستان 

موفقانه اجرا کنند و عین 
نتیجه را بگیرند.

نیروهای  خروج  که  کرد  نگرانی  ابراز  خان  اسماعیل 
خارجی افغانستان را وارد یک جنگ بزرگ تر کند.

او بار دیگر از حکومت موقت و انتقالی اعالم حمایت 
کرد و افزود که انتخابات باید پس از حکومت موقت 

و انتقالی برگزار شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که دور روز پیش 
نیز صدها تن از هراتیان به مناسبت 29 حمل، سالروز 
ورود »مجاهدین« به شهر هرات دست به شلیک  های 
هوایی زدند که در نتیجه شش نفر از جمله یک دختر 

هشت ساله زخمی شدند.

که به جنگ نقطه ی پایان نگذارد، اوضاع را در کشور 
پیچیده خواهد کرد: »ما از روند صلح واقعی و معنادار 
اقوام و ملیت ها  تمام  امنیت  و  آبرو، شرف  که عزت، 
را دربر بگیرد، حمایت می کنیم. از صلح ساختگی که 
بیاید، حمایت  به وجود  بدتر  مراتب  به  بعدی  جنگ 

نمی کنیم.«
بدون  را  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور  او 
از  نیروها  این  که  اکنون  گفت  و  دانست  دست آورد 
کشور خارج می شوند، هیچ دست آوردی در راستای 

آبادی، حکومت داری و امنیت وجود ندارد.

داخل شدید، با واکنش مواجه می شوید.«
که  طالبان می خواهد  گروه  از  اسماعیل خان  محمد 
به  او، طالبان  به گفته ی  بردارند؛ زیرا  از جنگ  دست 
هیچ عنوان از گزینه ی نظامی به پیروزی دست پیدا 
نمی کنند: »ما به طالبان می گوییم که اگر به قدرت 
در  ابرقدرت شرق  بود،  ممکن  زور  از طریق  رسیدن 
ویرانی  جز  به  طالبان  نمی خورد.  شکست  افغانستان 
چیز  هیچ  خارجی  بودن  اجیر  و  بدنامی  افغانستان، 

نمی خواهند. طالبان به پروسه ی صلح بپیوندند.«
صلحی  می دهد  هشدار  جهادی  پیشین  فرمانده  این 

اطالعات روز: محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان 
پیشین جهادی در والیت هرات، به نیروهای دولتی 
هشدار داده است که به خاطر خلع سالح به خانه های 
»مجاهدین« مراجعه نکنند تا با واکنش مواجه نشوند.

ده ها  جمع  در  حمل(   29 )یک شنبه،  دیروز  که  او 
می کرد،  صحبت  خانه اش  در  غیرمسئول  مسلح  فرد 
شوند:  سالح  خلع  مجاهدین  دوباره  نباید  که  گفت 
این ها  که  می گویم  شهر  این  امنیتی  نیروهای  »به 
دیگر  و  هستند  شهر  آزادی  مدافعان  ]مجاهدین[، 
به خانه ی هیچ یک از مجاهدین داخل نشوید و اگر 

هشدار اسماعیل خان به نریوهای دولیت: 
به خانه ی »مجاهدین« به خاطر خلع سالح وارد نشوید
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بـا بازیگـر اصلـی جهـان روی میز نشسـته 
بـرای  امـروز  طالـب  می گیـرد.  امتیـاز  و 
امریکایی هـا ادامه دهنـده ی یـک مأموریت 
اسـتراتژیک اسـت. فرار اقتصادی-سیاسی 
امریـکا از افغانسـتان نیازمنـد یـک طـرح 
اسـت کـه در آن طرح طالـب تعیین کننده 

. ست ا
می تواند  کی   می رسد؟  چه  ما  برای  اما 
متناسب  سیاسی  بغض  و  حب  از  بیرون 
با  ما  امتیاز  بگوید که  با یک منطق کالن 
آزادی های  داشتن یک حکومت، رسانه ها، 
مدنی و گفت وگوگران سیاست دموکراتیک 
قانون  دارای  ملت  یک  امیتاز  کل  در  و 

اساسی در صلح چیست؟
1. صلح یکی از مباحث انتخاباتی بود. صلح 
برای سیاست گذاری امریکا آن قدر مهم بود 

نجیب بارور

نخسـت این کـه این نوشـته بـه حمایت از 
وضعیت موجود نیسـت، امـا در درون نمای 
یـک رویکـرد بـزرگ، بایسـت رشـته های 
ولـو  جامعـه ی  کـه  ببینیـم  را  باریکـی 
نابرابـر و ناجـور مـا را سـاخته اند. این کـه 
از فضـای به وجودآمـده به صـورت درسـت 
اسـتفاده نشـد و انـرژی حکومت هـای بعد 
از طالـب بـرای اتحـاد و اختـالف درونـی 
ضایـع شـد، حـرف جداسـت. امـا در ایـن 
ایجـاد شـده  تعامـل سیاسـی  یـک  فضـا 
زیربناهـای  بعضـی  بـه  داشـت  کـه  بـود 
جـان  مـی داد.  اجتماعـی  ازهم پاشـیده ی 
یک بـار عینـک خوش بینی هـا و بدبینی هـا 
کـه  تقابلـی  روی  از  و  بگذاریـم  کنـار  را 
صـورت می گیـرد، واقع بینانه بحـث کنیم. 

مصالحه ی  به  حکومت،  به  بی باوری  یابد. 
جامعه  در  دیگر  گفتمان  هر  به  و  ملی 
حکومت  این  است.  آمده  به وجود  امروزی 
حمایت  برای  که  باشد  داشته  پول  چقدر 
دامن کسانی شود  به  از جمهوریت دست 
که دیروز برایش جنگ ساالر بود ولی امروز 

درونی  واقعیت  این  است.  عزیز 
کف سواران  است.  جامعه 

که  نمی دانستند  سیاسی 
مواجه شدن  موج  با 

می خواهد.  صخره 
با  کسانی که 
محافظ  و  هواپیما 
به  امریکایی 
آمدند  افغانستان 
هزاران  با  و 
پول  از  محافظ 

بیت المال نگاهداری 
می دانند  حاال  شدند، 

چیزی  طالب  سپر  که 
و  مردم  و  جغرافیا  نام  به 

روایت  همین  امروز  است.  روایت 
و  اسالمی  جمعیت  محور  در  جغرافیا  و 
حال  در  مصالحه  شورای  و  احمدمسعود 
شکل گیری است که از جمهوریت حمایت 
که  سیاسی  آشفته بازار  همین  در  نکرد. 
دیگر کسی به »گرگ آمد واقعی چوپان« 
باید تیره و  هم تمکین نمی کند، آینده را 

بازنده دید.
دارای  که  می کنیم  صلح  گروهی  با  ما   .3
از  طالب  روایت  است.  متناقض  روایت 
امروز  جامعه ی  برای  سیاست  و  زندگی 
خشک  مبحث  در  طالب  است.  توهین  ما 
نیاورده  تغییر  هیچ گونه  خود،  بی مایه ی  و 
اصول  انسان کشتن  که  گروهی  است. 
جز  دریچه ی  هیچ  است  سیاسی اش  کار 
ندارد.  تک چشم اندازش  منظره ی  در  زور 
گفتمان های  از  پر  ما  امروز  جامعه ی  اما 
در  انسان  به حیث  زن  است.  گوناگون 
که  نیرویی  است،  فعال  امروزی  جامعه ی 

شـعار  یـا  و  سیاسـی  واژه ی  یـک  صلـح 
انتخاباتـی نیسـت، صلـح حتـا بـه همیـن 
تعبیـر سـاده  اش دست کشـیدن از جنـگ 
هـم نیسـت، بلکـه صلح بـه تفاهم رسـیدن 

 . ست ا
قبـل از آن کـه بـه جزئیـات چارچوب صلح 
از  ناشـی  آسـیب های  بایسـت  بپـردازم، 
وضعیـت موجـود و صلح را بسـنجیم. باید 
از خـود بپرسـیم کـه مـا در صلح بـه صلح 
انتخـاب  را  جنـگ  همیـن  یـا  می رسـیم 
می کنیـم؟ مبحـث صلـح در حقیقـت یک 
بـرای  آبـروی دیپلماتیک-سیاسـی اسـت 
امریکایی هـا کـه در تـالش فـرار از منطقه 
امتیـاز  یـک  طالـب  بـرای  صلـح  اسـت. 
تاریـخ  کـه  سـیاه کار  گـروه  یـک  اسـت. 
نمی کنـد،  فرامـوش  را  جنایت های شـان 

در  انتخاباتی  بود  قرار  حتا  به خاطرش  که 
وضعیت  یک  در  نشود.  برگزار  افغانستان 
از آن سوی دیوار  بحرانی سیاسی که یکی 
و دیگری از این سوی دیوار بانگ تحلیف و 
تقابل سر داده اند، نهادی زیر عنوان شورای 
انتخاباتی  رقیب  به  ملی  مصالحه ی  عالی 
می شود.  واگذار  سیاسی  پوزیشن  تنها  و 
بین  در  سیاسی  روایت های  تقابل  نخست 
فضای  ریاست جمهوری  ارگ  و  نهاد  این 
منافع  با  متناسب  و  واحد  تعامل  هرنوع 
مخالف سرسرخت  دو  است.  بسته  را  ملی 
سیاسی که سابقه اختالف و کشاکش شان 
به دو دوره انتخاباتی رسیده است. نخست 
نمی کنم  باور  فضایی  یک چنین  در  این که 
که روایت مشترکی بیرون شود که در آن 
امروز  اجتماعی  کلّیت  همین  بتوانیم  ما 
خود را ببینیم. حکومت هنوز هم با شورای 
مصالحه ی ملی در جنگ است، ما چگونه 
را  صلح  برای  معقول  روایت  یک  انتظار 

داشته باشیم؟
پراکندگی های  میان آمده،  به  فضای   .2
این روزها  است.  آورده  به وجود  عجیبی 
که  می بینم  را  نظامی  جنراالن  از  بعضی 
و  می گویند  برای جنگ سخن  آمادگی  از 
منتظر  تاجران  گرفته اند.  جدی  را  طالب 
اکثر  و  هستند  صلح  مسأله  روشن شدن 
اهل  بردند،  بیرون  را  سرمایه های شان 
سیاسی هرکسی را هر سودایی است. یکی 
با رفتارهای معنادار خود در سوی حمایت 
جهت  در  معنادار  رفتار  در  یکی  است، 
به  است. یک تعداد  غبارآلود  فضا  مخالفت. 
تازگی اهمیت جمهوریت را دانسته اند و این 
واژه را بیش تر از بیست سال گذشته تکرار 
می کنند. جمهوریتی که دیگر مردم به آن 
باور ندارد. یک طرف مبحث رقیب سیاسی 
پایگاه  از  برخاسته  که  است  جمهوریت 
او  بازی کردن  که  است  اجتماعی  اکثریت 
در شطرنج سیاسی با وزنه تر از جمهوریت 
است. امروز اگر ارگ به پای سپیدار هم خم 
شود، نمی تواند به مراد سیاسی خود دست 

آسیب شنایس صلح

مجلس  رییس   رحمانی،  میررحمان  اما 
علنی مجلس گفته  نمایندگان در نشست 
است که در شرایط کنونی زمینه ی خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان فراهم نشده 
جنگ های  دوران  به  برگشتن  »احتمال  و 

خطرناک داخلی وجود دارد«.
در این میان اما طالبان از یک طرف اعالم 
خروج کامل نیروهای بین المللی همزمان با 
سالروز حمله  11 سپتامبر را یک پیروزی 
می داند و از طرف دیگر، از تأخیر چند ماه 
طالبان  آن  به  واکنش  در  است.  ناراحت 
تأخیر در نشست  این  به دلیل  گفته اند که 
نمی کند.  ترکیه شرکت  در  آینده  روزهای 
را  امریکا  دولت  تصمیم  این  طالبان  گروه 
سرپیچی از توافق نامه دوحه عنوان کرده و 

آن را عهدشکنی می دانند. 
در شرایطی که امریکا تصمیم گرفته است 
گزارش  برپایه ی  شود  خارج  افغانستان  از 
حتا  بایدن  جو  امریکایی  روزنامه های 
پیشنهاد خروج مشروط جنرال هایش را نیز 
رد کرده است. در افغانستان میدان جنگ 
که  زمانی  تا  گفته اند  طالبان  و  است  داغ 
نیروهای خارجی به طور کامل از افغانستان 
خارج نشوند، در هیچ نشستی که در مورد 
گرفته  تصمیم  افغانستان  سیاسی  آینده ی 
شود، شرکت نخواهند کرد. در این وضعیت 
آینده ی  و  صلح  روند  برای  تصوری  چه 

سیاسی افغانستان متصور است؟

رویای فتح
الهام غرجی، نویسنده و پژوهشگر سیاست 
با  گفت وگو  در  منازعات  حل  و  بین الملل 
نیروهای  اطالعات روز می گوید که خروج 
خارجی روایت پیروزی در میان طالبان را 
تکمیل می کند و این گروه به جای تن دادن 
می بیند.  را  فتح  رویای  سیاسی  توافق  به 
به گفته ی آقای غرجی این وضعیت باعث 
ادامه ی  به  عالقه ای  طالبان  شد  خواهد 
»اکثر  باشند:  نداشته  صلح  گفت وگوی 

توپ در میدان طالبان

است.  گرم  افغانستان  در  جنگ  میدان 
جنگ  برای  می گوید  افغانستان  حکومت 
چهره ها  از  برخی  اما  است.  آماده  صلح  و 
جدا  افغانستان  در  سیاسی  جریان های  و 
می گیرند.  را  مقاومت  آمادگی  حکومت  از 
این  شهروندان  نظرپرسی های  میان  در 
نیروهای  خروج  با  افغانستان  که  روحیه 
سیاسی  فروپاشی  یک  طرف  به  خارجی 
است  بیشتر  می رود،  مذاکرات  شکست  و 
غنی  رییس جمهور  اما  صلح.  به  امید  تا 
مرحله  در  افغانستان  حکومت  می گوید 
فروپاشی نیست و افغانستان به این تصمیم 
می گذارد.  احترام  امریکا  متحده  ایاالت 

آتالنتیک  پیمان  سازمان  همزمان  است.« 
از  امریکا  با  هماهنگ  نیز  )ناتو(  شمالی 
بسیاری  شد.  خواهند  خارج  افغانستان 
تصمیم  این  از  ناتو  عضو  کشورهای  از 
کشورهای  میان  در  اما  کرده اند.  استقبال 
عضو ناتو این تصمیم مخالفان خود را نیز 
بریتانیا  ارتش  ستاد  رییس  جمله  از  دارد. 
کرده  ناامیدی  ابراز  امریکا  تصمیم  این  از 
است: »این تصمیمی نبود که انتظارش را 

داشتیم.«
در حالی قرار است تا چند ماه محدود دیگر 
افغانستان  کامل  به طور  خارجی  نیروهای 
روزهای  و  شب  این  که  کنند  ترک  را 

عباس عارفی

از  خارجی  نیروهای  خروج  اعالم  با 
افغانستان  در  دیگر،  ماه  پنج  تا  افغانستان 
از یک سو امیدواری برای رسیدن به صلح و 
از طرف دیگر در صورت شکست تالش ها 
برای یک توافق سیاسی از افتادن در یک 
جو  دارد.  وجود  نگرانی  سیاسی  فروپاشی 
امریکا  ایاالت متحده  بایدن، رییس جمهور 
و  قید  بدون  خروج  تصمیم  اعالم  روز  در 
شرط نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان 
به  افغانستان  در  امریکا  مأموریت  گفت 
سرانجام رسیده است: »القاعده واقعا درهم 
افغانستان فراری شده  از  شکسته، مرده و 

با در نظرداشت شکاف  آن ها معتقدند که 
سیاسی و ضعف رهبری در کابل، در نهایت 

می توانند بر کشور غلبه کنند.«
الهام غرجی بر این باور است که در صورت 
در  شرکت  و  مذاکرات  به  طالبان  ورود 
خارجی  نیروهای  خروج  ترکیه،  نشست 
که به نظر طالبان شکست خورده اند، باعث 
وارد  قدرت  موقعیت  از  طالبان  می شود 

مذاکره شوند. طالبان گفته اند که در 
هیچ  کنفرانس صلحی تا خروج 

خارجی  نیروهای  کامل 
نمی کنند:  شرکت 

محکمی  »دلیلی 
برای این که طالبان 
در کنفرانس صلح 
شرکت  ترکیه 
وجود  کنند 
بحث  البته  ندارد. 
مشروعیت  کسب 

و  بین المللی 
دیپلماتیک  فشارهای 

طالبان  است  ممکن 
ترکیه  صلح  نشست  به  را 

بکشاند که در آن صورت طالبان 
از موضع قدرت وارد گفت و گو خواهند 

خارجی  نیروهای  خروج  بنابراین،  شد. 
طالبان را در موقعیت بهتری قرار می دهد.«
محمداکرام اندیشمند، نویسنده و پژوهشگر 
در گفت وگو با اطالعات روز معتقد است که 
اگر یک همسویی و اجماع منطقه ای بر سر 
صلح افغانستان شکل بگیرد موفقیت پروسه 
افغانستان  آن  غیر  در  است،  بیشتر  صلح 
وارد مرحله ی جدید جنگ خواهد شد. به 
هنوز  که  شرایطی  در  پژوهشگر،  این  باور 
تأثیر  اولین  نگرفته،  اجماعی شکل  چنین 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج 
طالبان  برای  کاذب  باور  و  اعتماد  ایجاد 
است که خود را برنده و پیروز جنگ بدانند 
راه  از  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  برای  و 

آقای 
اندیشمند معتقد است 

که خروج امریکا قبل از توافق 
صلح حتا نقض توافق نامه دوحه توسط 
امریکایی ها است. زیرا خروج نیروهای 

خارجی مشروط به پیشرفت مذاکرات صلح، 
کاهش خشونت از سوی طالبان و قطع رابطه ی 

این گروه با القاعده و گروه های تروریستی دیگر 
توافق  شده بود. تاکنون هیچ یک از این شرط ها 

تحقق نیافته است. بنابراین امریکایی با 
خروج از افغانستان بی اعتنایی خود را به 

دولت نشان می دهند و به تعهدات 
خود پشت پا می زنند.«

طالب 
به لحاظ روایت همان قدر 

نفرت انگیز است که در مقابل 
آن ذهنیت ضدطالبی شکل گرفته 

است. بسیار اتفاق افتاده که در بعضی 
مناطق وقتی کسی از آنان طالب شده، آن را 
کشته اند. در بعضی جاهای دیگر، طالبان در 

میان مردم اقوام دیگر نفوذ کرده اند و ضدطالب 
را کشته اند. دشمنی با ذهنیت طالبانی حتا 
در یک قریه حاکم است. این روایت طالبی 

در ذهنیت زنده ی اجتماعی افغانستان 
چنان با خشونت حک شده است که 

نمی توان با هیچ صلحی آن 
را زدود.
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با خروج نیروهای خارجی روند صلح به کدام سو می رود؟
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روی  پادشاهان  نیکوترین  و  خادم ترین  افغان  »پادشاهان 
این  به نظر می رسد  که   – دوم  نوع  پیش داوری های  زمین اند.« 
»افغانستان  این هایند:  اما   – است  شکل گرفتن  حال  در  اواخر 
هیچ وقت آباد نخواهد شد«، »قوم گرایی از این کشور گم نخواهد 
شد«، »تعصب تا ابد در این کشور خواهد بود«، »یک قوم خاص 
همیشه حکومت می کند.« گذشته  از این که چقدر مخالف و یا 
موافق این نوع پیش داوری ها باشیم اما آن چیزی که مشخص 
اجازه  ما  به  هیچ گاه  پیش داوری ها  چنین  که  است  این  است 
نخواهد داد تا با واقعیت  چیزها مواجه شویم. متأسفانه این نوع 
پیش داوری ها در کار تاریخ نگاران ما خواه ناخواه ورود کرده و این 
ما را از اصل واقعیت ها دور می سازد. بنابراین کار آن تاریخ نگاری 
باشد.  نداشته  پیش داوری هایی  چنین  که  دارد  فراوان  اهمیت 
بنابراین، از آن جایی که گریگوریان با چنین پیش داوری ها »ظهور 
افغانستان نوین« را ننوشته است، و با »حب« و »بغض «هایی که 
هر تاریخ نگار داخلی ممکن است با آن درگیر باشد درگیر نبوده، 
کار او از اهمیت ویژه برخوردار است. البته این موضوع نه تنها 
پژوهشگری  به کار هر  بلکه متعلق  به کار گریگوریان  منحصر 
می باشد که تعلقات عاطفی، قومی و ملی نسبت به افغانستان 
ندارد. در یک کالم، پژوهشگران خارجی از این حیث می توانند 
وقایع را به صورت بهتر قضاوت کنند تا خود افغان ها که هرچیز 
را برحسب پیش داوری ها و تعلقات شان می بینند. نگاه از بیرون 

می تواند نگاهی عاری از حب و بغض است.

نوگرایی و تحصیل معیاری
مدرنیسم  افغانستان  مورد  در  گریگوریان  برای  اساسی  مسأله 
را  پرورش  و  آموزش  نوگرایی  ترویج  برای  و  است  نوگرایی  و 
کلیدی ترین امر می داند. گریگوریان راه پویایی و آبادی افغانستان 
می نویسد  او  می داند.  ممکن  پرورش  و  آموزش  طریق  از  را 
»مطمئن ترین راه برای توسعه آن است که تمام تالش خود را به 
کار ببریم تا پسران و دختران تحصیل کرده طبق استاندارد روز 
تربیت کنیم.« این مسأله نه تنها برای افغانستان بلکه از مهم ترین 
مسائل در جهان مدرن نیز است. تأکید بر روی آموزش و پرورش 
اشاره به همان سخن معروف فرانسیس بیکن دارد که می گفت 
»دانش، قدرت است.« گریگوریان در این راستا که »دانش، قدرت 
است« تالش های فراوان نمود. نجات کتاب خانه عمومی نیویورک 

از فروپاشی عمده ترین تالش های او در این راستا می باشد.
اما گذشته از خصلت های نیکویی که در کار گریگوریان درباره ی 
افغانستان وجود دارد نکات منفی  هم وجود دارد. عمده ترین نکته 
منفی در باره ی کار گریگوریان این است که او چون در افغانستان 
ندارد.  افغانی  جامعه  ساختار  از  دقیق  شناخت  نکرده،  زندگی 
»ظهور  مهم  کتاب  نوشتن  برای  گریگوریان  که  است  درست 
افغانستان(  جمله  )از  مختلف  کشورهای  به  نوین«  افغانستان 
سفر کرده و از معتبرترین منابع استفاده کرده است، اما چنین 
تالش هایی نمی تواند خالء عدم حضور در متن یک جامعه را پر 
کند. از این رو کار او بیش از آن که یک تحقیق میدانی و ناشی از 
تجربه  ی زیسته ی او باشد به یک تحقیق کتاب خانه ای می ماند. او 
با این ویژگی الجرم گرفتار کلیات می شود و نمی تواند به جزئیات 
نفوذ کند. چه کسی می تواند انکار کند که شناخت یک شهروند 
افغانستان از وضعیت زندگی در افغانستان کمتر از شناخت یک 
پژوهشگری است که برفرض مثال از درون کتاب خانه ها درباره ی 
وضعیت زندگی افغان ها تحقیق می کند؟ جواب ما به این پرسش 
هرچه باشد ولی نمی توان گفت شناخت اتباع یک کشور نسبت 
بیرونی  افراد  شناخت  از  کمتر  کشورشان  در  موجود  وضع  به 
است. البته برای رفع سوءتفاهم  باید گفت هدف ما مقایسه دانش 
تاریخی شهروندان عادی کشور با تاریخ نگارانی چون گریگوریان 
یک  اتباع  دریافت  که  است  نکته  این  بیان  بلکه صرفا  نیست، 
کشور از »وضع موجود« دقیق تر از دریافت کسانی اند که زندگی 

در آن کشور را تجربه نکرده اند. 

عباس اسدیان

ایران،  ارمنی-امریکایی و زاده ی  نویسنده ی  وارتان گریگوریان، 
روز پنج شنبه در سن 87 سالگی از دنیا رفت. آنچه گریگوریان 
را برای مردم افغانستان تبدیل به یک شخصیت مهم می کند 
کتاب او تحت عنوان »ظهور افغانستان نوین« است. این کتاب 
که از چهارده فصل تشکیل شده است تحوالت افغانستان میان 
»ظهور  است.  گرفته  بررسی  به  را   19۴6 تا   1832 سال های 
افغانستان نوین« را علی عالمی کرمانی به فارسی ترجمه کرده و 
انتشارات عرفان آن را در زمستان 1388 چاپ کرده است. این 
کتاب تاریخ افغانستان را با رویکرد تحلیلی-انتقادی به بررسی 

گرفته است.
در  داشت،  افغانستان  تاریخ  به  خاص  عالقه ی  که  گریگوریان، 
رشته ی تاریخ و علوم انسانی تحصیل کرده بود. او در سال 196۴ 
از دانشگاه استنفورد مدرک دکترا گرفت و رساله  ی دکترای او 

تحت عنوان »سنت گرایی و مدرنیسم در افغانستان« می باشد.

نگاه از بیرون
نیستیم،  مواجه  کتاب  قلت  با  افغانستان  تاریخ  حوزه ی  در  ما 
کتاب های زیاد در مورد تاریخ افغانستان نوشته شده و کتاب هایی 
هم در حال نوشته شدن اند. اما از آن جایی که اکثر این کتاب ها 
توسط پژوهشگران داخلی نوشته شده الجرم بعضی پیش داوری ها 
و پیش فرض ها در آن دخیل است. مهم ترین پیش داوری هایی که 
کار تاریخ نگاران ما را متأثر می کند ملی گرایی و یا حتا مسائل 
چون مذهب، زبان و قومیت می باشد. در چنین حالت اتفاق های 
نمی شوند،  روایت  می دهند  رخ  بیرون  در  که  آن گونه  تاریخی 
بلکه ابتدا با یک سلسله پیش فرض ها همراه شده و بعد به خورد 
خواننده داده می شوند. این کار آسیب  جدی به کار تاریخ نگاری 
حرفه ای وارد می کند و از این رو از اهمیت کار تاریخ نگاری که 

وقایع را با پیش فرض ها مکتوب می کند کاسته می شود.
متفکر  چند  بیستم(  قرن  به  تأکید  )با  غربی  تفکر  تاریخ  در 
اتفاق ها  روایت کردن  چگونگی  موضوع  روی  بر  انگشت شمار 
عموم  به صورت  کرده اند.  نظریه پردازی  درباره شان  قضاوت  و 
نام  این متفکران تحت عنوان »پدیدارشناسی«  از حوزه کاری 
از ادموند هوسرل )فیلسوف آلمانی( به عنوان  برده می شود که 
بنیان گذار پدیدارشناسی یاد می کنند. او شعار »بازگشت به خود 
چیزها« را سر می داد و ادعا داشت شناخت دقیق از هر پدیده ای 
این که  مگر  نیست  ممکن   – اندیشگانی  چه  و  تاریخی  چه   –
به خود آن پدیده رجوع شود. معنای حرف هوسرل این است 
برای این که بتوانیم چیزی را درست بشناسیم الزم است تمام 
پیش داوری های مان را کنار بگذاریم. تا جایی که به این یادداشت 
اهمیت  تاریخ نگاران  برای  نکته  این  نظرگرفتن  در  برمی گردد 
کنند  روایت  را  واقعه  که صرفا خود  دارد  انکارناپذیر  و  حیاتی 
و از پیش داوری های شان فاصله بگیرند. اما بدبختانه این همان 
نکته ای است که ما مردم نمی توانیم آن را در نظر داشته باشیم. 
زیرا برای ما آنچه که مهم است همین پیش داوری های مان است 
و برحسب همین پیش داوری ها است که راجع به هرچیز فکر، 
و در نتیجه قضاوت می کنیم. نتیجه ای چنین تفکری این است 
که واقعیت ها را نه آن طور که واقعا در بیرون رخ می دهند بلکه 

همان طور که ذهن ما می خواهند می یابیم.
دسته  دو  به  کرده اند  تسخیر  را  ما  ذهن  که  پیش داوری هایی 
تقسیم می شوند: یا ملی  گرایانه اند و یا بدبینانه و تفرقه افکنانه. 
این پیش داوری ها عموما از »حب« و »بغض «های ما راجع به 
یک موضوع ناشی می شوند. نمونه های بی شمار پیش داوری های 
دارد. کتاب های  ملی گرایانه در کتاب های درسی مکتب وجود 
تاریخ دوره ی مکتب پر است از شعارهای قهرمانانه و غلط انداز. 
چیزهایی  می شود  داده  آموزش  مکتب  شاگردان  به  که  آنچه 
در  سربلند  و  شکست ناپذیر  ملت  »افغان ها  است:  این  نظیر 
طول تاریخ اند«، »افغان ها غیور هستند«، »افغان ها قهرمان اند«، 

در طول تاریخ شرقی منفعل اجتماعی نگه 
سینما،  آزادند.  رسانه ها  است.  شده  داشته 
موسیقی و هنر تازه جان می گیرد. بیرون از 
محدوده ی قانونی کسی توهین، تحقیر و با 
کیبل زده نمی شود. به خاطر یک گمان کسی 
دانشگاه  داریم،  مکتب  نمی شود.  سنگ سار 
و  داریم  مدنی  جامعه ی  داریم. 
بدون  حداقل  که  جامعه ای 
آن که به سوی هم شلیک 
می زنند،  حرف  کنند، 
می خواهند،  حق  
و  می کنند  مبارزه 
انتقاد  و  اعتراض 
تقابل  می کنند. 
از  روایت های 
هم  با  اساس 
چگونه  را  مخالف 
به صلح می رسانید؟ 
۴. مردم طالب را مثل 
سیاسی  گذشته ی  یک 
مثل یک گذشته ی  بلکه  نه 
سیاه و کابوسی می پندارند. طالب 
زبان،  ملیت،  قوم،  هیچ  که  روایتی ست 
ایدئولوژی و مذهبی آن را از خود نمی داند. 
افغانستان  اجتماعی  مطرود  یک  روایت 
همان قدر  روایت  به لحاظ  طالب  است. 
ذهنیت  آن  مقابل  در  که  است  نفرت انگیز 
اتفاق  بسیار  است.  گرفته  شکل  ضدطالبی 
از  وقتی کسی  مناطق  بعضی  در  که  افتاده 
آنان طالب شده، آن را کشته اند. در بعضی 
اقوام  مردم  میان  در  طالبان  دیگر،  جاهای 
دیگر نفوذ کرده اند و ضدطالب را کشته اند. 
یک  در  حتا  طالبانی  ذهنیت  با  دشمنی 
در  طالبی  روایت  این  است.  حاکم  قریه 
ذهنیت زنده ی اجتماعی افغانستان چنان با 
خشونت حک شده است که نمی توان با هیچ 
صلحی آن را زدود. طالب دو رییس جمهور، 
یک قهرمان ملی و صدها سردار اقوام دیگر را 
کشته است. طالب در بعضی مناطق تجاوز 
با کیبل  را  ناموسی کرده است، ریش سفید 

مِن  است.  کرده  توهین  و  تحقیر  کشته، 
روشن فکر که اوضاع سیاسی را هم می توانم 
دشمن  من  برای  هنوز  طالب  کنم،  درک 
مناسبات  که  کند  انکار  می تواند  کی  است. 
درون اجتماعی ما هنوز هم بر ضد طالبانیسم 
شکل گرفته و زنده است. امریکا با ابرقدرت 
بودنش، برای راندن طالب به جغرافیا و مردم 
نیاز داشت. امروز همین مردم با سالح خود 
صلح گران  است.  طالب  با  درگیری  آماده ی 
آشتی  چگونه  را  اجتماعی  درون بافت های 

می دهند؟
سیاسـی  آشـفته بازار  ایـن  از  به هرحـال، 
راه حـل  یـک  ارائـه ی  بـه  حتـا  نمی تـوان 
برایـن  نویسـنده  بـاور  امـا  داشـت،  تأکیـد 
اسـت که آسـیب های صلـح آینـده به لحاظ 
از جنـگ  بیش تـر  درون اجتماعی-سیاسـی 
امـروز اسـت. آن چـه به عنوان صلح بـا تداوم 
ایـن وضعیـت فعلی اتفـاق می افتـد »صلح« 
نـه بلکه یـک »وضعیت« اسـت. وضعیتی که 
بـه لحـاظ عقالنی قابـل پیش بینـی و قریب 
بـه اتفـاق اسـت. در ایـن »وضعیـت« وضع 
مـا بـه حیـث کسـانی کـه در مقابـل روایت 
مـن  اسـت.  موهـوم  داریـم،  قـرار  طالـب 
بگویـم  به حیـث یـک شـهروند می خواهـم 
دولـت  یـک  و  اساسـی  قانـون  بـا  مـا  کـه 
کـه  نرسـیده ایم  درونـی  تفاهـم  بـه  هنـوز 
از  مـا  بگوییـم.  چـه  طالـب  بـا  میـز  روی 
کـه  شـده ایم  متالشـی  حـدی  بـه  درون 
اهمیـت منافـع ملی مان را در یـک موقعیت 
بی تفاوتـی  ایـن  نمی کنیـم.  طوفانـی درک 
صلـح  قضیـه ی  قبـال  در  سیاسـی-مدنی 
کالن روایت هـای  صدمه زننـده ی  بسـیار 
بـرای تمـام طرف هـای  اجتماعـی ماسـت. 
درگیـر و مشترک السرنوشـت این سـوی میز 
طالـب، خیلـی دیـر اسـت. ایـن نمادهـای 
امـروز  نگذاشـتند  داخلـی،  گرگ ومیـش 
به حیـث یـک ملت بـا روایـت مشـترک، در 
سرنوشـت آینـده ی خویش سـهیم باشـیم. 
صلحـی کـه در تـداوم یـک جنـگ دیگـر 

! ست ا

توافق  از  قبل  »خروج  شوند:  آماده  جنگ 
تقویت  مذاکرات  در  را  طالبان  موقف  صلح 
می کند و برعکس به تضعیف موقعیت دولت 
می  انجامد. طالبان را در حالتی قرار می دهد 
که از لحاظ سیاسی به خواست های نامعقول 

خود بیشتر پافشاری کنند.«
آقای اندیشمند معتقد است که خروج امریکا 
قبل از توافق صلح حتا نقض توافق نامه دوحه 
خروج  زیرا  است.  امریکایی ها  توسط 
به  مشروط  خارجی  نیروهای 
صلح،  مذاکرات  پیشرفت 
از  خشونت  کاهش 
و  طالبان  سوی 
این  رابطه ی  قطع 
القاعده  با  گروه 
گروه های  و 
دیگر  تروریستی 
بود.  شده  توافق  
یک  هیچ  تاکنون 
شرط ها  این  از 
است.  نیافته  تحقق 
امریکایی  بنابراین 
افغانستان  از  خروج  با 
دولت  به  را  خود  بی اعتنایی 
خود  تعهدات  به  و  می دهند  نشان 

پشت پا می زنند.«

توپ در میدان طالبان
بامیان  مردم  نماینده  فهیمی،  نیکبخت 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  پارلمان  در 
می گوید که خبر خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان از این جهت خوب است که دیگر 
نمی ماند.  طالبان  برای  بهانه گیری  فرصت 
از خواسته های طالبان  همان طوری که یکی 
همین بود که نیروهای خارجی از افغانستان 
خارج شوند و بعد آتش بس خواهند کرد: »با 
است.  طالبان  میدان  در  توپ  فعال  این حال 
خوش بین  صلح  برقراری  به  هم  باز  ولی 
تا  صلح  مذاکرات  شروع  از  که  چرا  نیستم. 

و  کشتار  هدف مند،  قتل های  جز  به  حاال 
خون ریزی، هیچ گونه حسن نیت در زمینه ی 

صلح از سوی طالبان شاهد نبوده ایم.« 
از  برخی  نگرانی  مورد  در  فهیمی  خانم 
سقوط  مورد  در  مردم  و  دولتی  مقام های 
معتقد  داخلی  جنگ  تکرار  و  فعلی  نظام 
باقی  حالت  همین  به  فعلی  نظام  که  است 
خواهد ماند: »ممکن یک مقدار تغییرات در 
اما  بیاید،  افغانستان  سطح رهبری حکومت 
است.  بعید  برود  بین  از  کامال  نظام  این که 
این  دستاوردهای  امریکایی ها  نمی کنم  فکر 
دو دهه  را به این راحتی بگذارند از بین برود 

و خودشان بروند.«
الهـام غرجـی در مـورد نگرانـی فروپاشـی 
نظـام و جنـگ داخلـی معتقد اسـت که این 
بحـث مربـوط به مسـائل داخلی افغانسـتان 
اسـت. از نظـر او دو عامل باعث خواهد شـد 
نظـام فـرو نپاشـد و طالبـان وارد مذاکـره 
شـوند؛ یکـی ادامـه ی کمک هـای نظامـی، 
مالـی و اسـتخباراتی و حمایـت سیاسـی از 
حکومـت در سـطح بین المللـی و منطقه ای 
و دیگـری خلـق اجمـاع و وحـدت سیاسـی 
در میـان بازیگـران داخلـی. آقـای غرجـی 
هـر  در  بتوانـد  حکومـت  اگـر  می گویـد 
دوی ایـن جهـت موفـق عمـل کنـد، خطـر 
فروپاشـی را رفـع می کنـد. امـا تردیدهـای 
دارد.  وجـود  زمینـه  ایـن  در  جـدی 
کمک هـای خارجـی کمـاکان ادامـه خواهد 
یافـت، ولـی حمایـت سیاسـی از حکومـت 
در سـطح جهـان و منطقـه به شـدت پاییـن 
اسـت: »بـه اسـتثنای هنـد و تـا حـدودی 
هـم ایـران، کشـورهای منطقـه از حکومـت 
نیـز  داخـل  در  نمی کننـد.  حمایـت  غنـی 
سـطح حمایـت و مشـروعیت دولـت بسـیار 
پاییـن اسـت. به لحـاظ سیاسـی جلوگیـری 
از فروپاشـی مسـتلزم اصالحات گسترده در 
حکومت اسـت. رهبـری فعلی فاقـد توانایی 
و  داخـل  در  سیاسـی  اجمـاع  بـرای  الزم 

منطقـه اسـت.«

اتریخ نگاری و نگاه از بیرون

آقای 
اندیشمند معتقد است 

که خروج امریکا قبل از توافق 
صلح حتا نقض توافق نامه دوحه توسط 
امریکایی ها است. زیرا خروج نیروهای 

خارجی مشروط به پیشرفت مذاکرات صلح، 
کاهش خشونت از سوی طالبان و قطع رابطه ی 

این گروه با القاعده و گروه های تروریستی دیگر 
توافق  شده بود. تاکنون هیچ یک از این شرط ها 

تحقق نیافته است. بنابراین امریکایی با 
خروج از افغانستان بی اعتنایی خود را به 

دولت نشان می دهند و به تعهدات 
خود پشت پا می زنند.«

طالب 
به لحاظ روایت همان قدر 

نفرت انگیز است که در مقابل 
آن ذهنیت ضدطالبی شکل گرفته 

است. بسیار اتفاق افتاده که در بعضی 
مناطق وقتی کسی از آنان طالب شده، آن را 
کشته اند. در بعضی جاهای دیگر، طالبان در 

میان مردم اقوام دیگر نفوذ کرده اند و ضدطالب 
را کشته اند. دشمنی با ذهنیت طالبانی حتا 
در یک قریه حاکم است. این روایت طالبی 

در ذهنیت زنده ی اجتماعی افغانستان 
چنان با خشونت حک شده است که 

نمی توان با هیچ صلحی آن 
را زدود.
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به مناسبت درگذشت نویسنده ی کتاب »ظهور افغانستان نوین«
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عرب نیوز: 
کره با ایران در بغداد را رد کرد یک مقام عربستان سعودی مذا

گروه های  از  حمایت هایش  و  اسالمی  جمهوری 
نیابتی از جمله حوثی های یمن است.

مطلع  مقام  از  نقل  به  همچنین  فایننشال تایمز 
بین  مذاکره  مورد  مسائل  جمله  از  است  نوشته 
ایران و عربستان موضوع حمالت حوثی ها به خاک 
عربستان بوده که روند آن نیز مثبت قلمداد شده 

است.

رد مذاکره از سوی ریاض و تهران
با این حال فایننشال تایمز نوشته یک مقام  سعودی 
هرگونه مذاکره با ایران را رد کرد و مقام های ایران 
دسترس  در  زمینه  این  در  پاسخگویی  برای  نیز 

نبوده اند. 
همزمان روزنامه عرب نیوز نیز به نقل از یک مقام 
ارشد عربستان سعودی این مساله را تکذیب کرد. 
شبکه المیادین هم به نقل از یک منبع ایرانی این 
مذاکرات را رد کرده است. هیچ نام و مشخصاتی از 

این مقام ها و منابع منتشر نشده است.
به  سفری  میالدی  گذشته  ماه  عراق  نخست وزیر 
عربستان سعودی داشته است. پیش از آن هم در 
سوی  از  دیپلماتیک  هیاتی  گذشته  سال  زمستان 

نخست وزیر عراق به تهران رفته بود.
عربستان  خارجه  وزارت  مقام  یک  گذشته  هفته 
اقدامات  بود  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  سعودی 
گفت وگوهای  برای  را  زمینه  می تواند  اعتمادساز 

گسترده با مشارکت خلیج فارس فراهم کند.
با وجود تنش میان دو کشور طی چند سال اخیر 
برجام،  از  ترمپ  دونالد  دولت  خروج  از  پس  و 
مقام های دو کشور چندین بار نیز بر آمادگی برای 

بازسازی روابط خود تاکید کرده بودند.

روزنامه  آنکه  از  پس  ساعاتی  روز:  اطالعات 
فایننشال تایمز گزارش داد مقام های ارشد عربستان 
هدف  با  را  مستقیمی  مذاکرات  ایران  و  سعودی 
برگزار  عراق  پایتخت  در  دوجانبه  روابط  ترمیم 
کرده اند، روزنامه عرب نیوز به نقل از یک مقام ارشد 
ریاض و شبکه المیادین به نقل از یک مقام ایرانی 

این خبر را تکذیب کردند.
فایننشال تایمز  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
یکشنبه 29 حمل به نقل از مقام های مطلع نوشت 
دور نخست این مذاکرات روز 20 حمل و در بغداد 

صورت گرفته است.
تنش  و  روابط  قطع  سال  چهار  از  پس  خبر  این 
دیپلماتیک میان دو کشور و همچنین همزمان با 
پیشرفت مذاکرات تهران و 1+۴ در وین گزارش شد. 
تهران اعالم کرده مذاکراتش برای رفع تحریم های 

امریکا در مسیر درستی قرار گرفته است. 
عربستان  که  بود  کرده  اشاره  بارها  پیشتر  ریاض 
این  در  باید  فارس  خلیج  کشورهای  و  سعودی 
توافق جدید حضور  برای  تهران  با  غرب  مذاکرات 
درباره  ریاض  نگرانی های  جمله  از  باشند.  داشته 
منطقه ای  فعالیت های  موشکی،  برنامه  ایران 

زلزله ی بوشهر؛ 
قطع برق و تلفن مشرتکان روستایی، آسیب به تأسیسات نفت و گاز

سیم ها خبر داده است، با این حال شبکه آب و گاز 
استان »پایدار« گزارش می شود.

روزنامه همشهری گزارش داده در مناطق زلزله زده 
گناوه عالوه بر برق، شبکه تلفن و اینترنت مشترکان 
نیز قطع شده و موجب نگرانی ساکنان شده است.

خبرگزاری ایسنا اشاره کرده بر اساس ارزیابی های 
اولیه، حدود 10 روستا در مرکز وقوع زلزله دچار 

خسارت شده اند. 
روز یکشنبه زمین لرزه به بزرگی 9/5 بندر گناوه در 
استان بوشهر را لرزاند که عمق آن 10 کیلومتری 
استان های  در  زمین لرزه  این  شد.  گزارش  زمین 
مجاور نیز حس شد. پس از این زلزله گزارش هایی 
منتشر شده  بار هم  تا 15  متعدد  از پس لرزه های 

است. 
گزارش هایی از آسیب به برخی تاسیسات صنعتی 

نیز منتشر شده است.
می گویند  بوشهر  اتمی  نیروگاه  مسئوالن  آنکه  با 
نشده«  وارد  نیروگاه  این  به  آسیبی  »هیچ گونه 
شرکت  نیست،  اختالل  دچار  آن  فعالیت های  و 
در  آسیب  از  گچساران  گاز  و  نفت  بهره برداری 

بخش هایی از تلمبه خانه گوره خبر داد.
شـرکت،  ایـن  مدیرعامـل  صیدالـی،  هوشـنگ 
گـوره  تلمبه خانـه  توربین هـای  از  »یکـی  گفـت: 
از سـرویس خـارج شـد کـه نیرو هـای عملیاتی در 
حـال بازگرداندن آن به سـرویس هسـتند. بخشـی 
از سـقف سـاختمان تلمبه خانـه گـوره الف و سـی 

نیـز ریزش کـرده اسـت.«
از سوی دیگر ویدیوهایی هم منتشر شده که نشان 
می دهد زلزله موجب ریزش کوه در یکی از مناطق 

اطراف گناوه شده است.

اطالعات روز: بر اساس اعالم مقام های هالل احمر 
و اورژانس، در پی زلزله یکشنبه در مرز استان های 
بوشهر و فارس دست کم پنج نفر مصدوم شده اند؛ 
از  بخش هایی  به  آسیب  از  گزارش هایی  همزمان 
برق  قطعی  و  کشور  جنوب  گاز  و  نفت  تاسیسات 
و تلفن صدها مشترک روستایی منتشر شده است.

خالدی،  مجتبی  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
سخن گوی اورژانس کشور، روز یکشنبه 29 حمل 
مصدوم  زمین لرزه  در  نفر  چهار  تاکنون  گفت 
شده اند که درمان آن ها به صورت سرپایی صورت 
گرفته است. با این حال رییس جمعیت هالل احمر 

گناوه از پنج مصدوم خبر داده بود.
نشده  گزارش  زلزله  این  برای  جانی  تلفات  هنوز 

است.
و  خانه ها  تخریب   از  متعددی  تصاویر  همزمان 
رسانه های  در  زلزله زده  مناطق  ساکنان  مدارس 
اجتماعی منتشر می شود. اورژانس کشور از برپایی 
سه  آمادگی  همچنین  و  صحرایی  بیمارستان  سه 

فروند بالگرد خبر می دهد.  
یک مقام وزارت نیرو هم از قطع برق 300 مشترک 
روستایی بوشهر در پی تخریب خانه ها و پاره شدن 
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به این افراد ۴8 ساعت مهلت داده شده تا خاک جمهوری 
چک را ترک کنند.

یان َهماِچک این 18 دیپلمات شاغل در سفارت روسیه را 
عامِل مخفی »سرویس اطالعات خارجی« و »اداره اصلی 

اطالعات فدراسیون روسیه« معرفی کرده است.
انفجار در انبار یک کارخانه مهمات سازی منطقه وربتیچ 
 16 در  چک  جمهوری  پایتخت  پراگ  شرقی  جنوب  در 
برجای گذاشت. در سوم دسامبر  اکتبر 201۴ دو کشته 

همین سال یک انفجار دیگر در این کارخانه رخ داد.
بـه دنبـال ایـن انفجارها ، صدهـا نفر از روسـتاهای مجاور 
مجبـور بـه تـرک خانـه هـا و محـل زندگـی خـود شـده 

بودند.
جنیفر باخوس ، کاردار در سفارت ایاالت متحده در پراگ، 
با اشاره به این که امریکا در کنار متحد خود ، جمهوری 

جمهوری چک ۱۸ دیپلمات روس را اخراج کرد
چک ایستاده ، گفته است، ما از اقدامات قابل توجه )دولت 
چک( برای افشای اقدامات خطرناک روسیه در خاک چک 

تقدیر می کنیم.
اخراج دیپلمات های روس توسط دولت جمهوری چک دو 
امریکا  دولت  است.  گرفته  صورت  امریکا  اقدام  پس  روز 
به تالفی دخالت روسیه در  اعالم کرد که  پنجشنبه  روز 
هکرهای  حمله  و  سال 2020  ریاست جمهوری  انتخابات 
وابسته به کرملین به نهادهای دولتی امریکا، 10 دیپلمات 
روس را اخراج و 38 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه 

را تحریم می کند.
روسیه هم روز گذشته اعالم کرد در واکنش به این اقدام 
خواهد  امریکایی  دیپلمات  از 10  نیز  مسکو   ، واشینگتن 
خواست خاک این کشور را ترک کنند و تحریم هایی علیه 

هشت مقام امریکایی اعمال خواهد شد.

اعالم  شنبه 28 حمل  روز  روز: جمهوری چک  اطالعات 
کرد که 18 دیپلمات روس را به دلیل »جاسوسی و دست 
داشتن در انفجار یک انبار مهمات نظامی در سال 201۴ 

« اخراج می کند.
به گزارش رادیو فردا، آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری 
روس  های  دیپلمات  اخراج  تصمیم  که  است  گفته  چک 
سرویس های  توسط  شده  ارائه  صریح«  »شواهد  براساس 
اطالعاتی و امنیتی چک در خصوص دخالت عوامل نظامی 
روسیه در انفجار گسترده در یک شهر شرقی اتخاذ شده 

است.
آندری بابیش اضافه کرده است، جمهوری چک یک کشور 
مستقل است و می بایست به طور مقتضی براساس شواهد 

بی سابقه به دست آمده، واکنش نشان دهد.
یان َهماِچک، زیر خارجه جمهوری چک، هم گفته است 

وی به خبرگزاری رویترز گفته است: »همکاری امریکا 
و چین یک پیام بسیار صریح دارد و پیش از جلسات 
شانگ های کسی توقع امکان چنین توافقی را نداشت«.

سفر جان کری به چین اولین سفر مقام بلندپایه ایاالت 
متحده پس از روی کار آمدن جو بایدن بود. با این حال 
آالسکا  در  گذشته  ماه  چین  و  متحده  ایاالت  مقامات 

برای مذاکره دیدار کرده بودند.
پیش از سفر، آقای کری به تلویزیون سی ان ان گفته بود 
اقلیمی »بسیار  تغییرات  که همکاری چین در مسئله 

تعیین کننده« خواهد بود.
دانشمندان تغییرات اقلیمی هشدار داده اند که افزایش 
دمای هوای جهان باید زیر 2 درجه سانتی گراد باشد، با 
هدف دستیابی به یک برآورد بلند پروازانه افزایش تنها 
بدتر  از  جلوگیری  برای  سانتی گراد،  درجه  نیم  و  یک 

شدن تغییرات اقلیمی و آب وهوایی.

یا خیر.
در بیانیه مشترک دو کشور آمده است: »ایاالت متحده 
امریکا و چین برای همکاری یا یکدیگر و سایر کشورها 
متعهد شده اند تا در برابر تغییرات اقلیمی که جدیت و 

اضطرار را می طلبد، فعالیت کنند«.
دو کشور گفته اند که به گفتگوهایشان درباره »اقدامات 
انتشار  کاهش  برای  میالدی   2020 دهه  در  مشخص 
ادامه  پاریس«  توافقنامه  با  مطابق  گلخانه ای  گازهای 

خواهند داد.
امریکا و چین همچنین متعهد شده اند که به کشورهای 
در حال توسعه برای تغییر مصرف به سمت انرژی های 

کم کربن کمک کنند.
اقلیمی گروه محیط زیستی  تغییرات  لی شئو، مشاور 
»مثبت«  را  آن  توافقنامه  این  به  اشاره  با  گرین پیس 

ارزیابی کرده است.

که  گفته اند  امریکا  و  چین  دولت های  روز:  اطالعات 
متعهدند تا در خصوص تغییرات آب وهوایی با یکدیگر و 

سایر کشورها همکاری کنند.
به گزارش بی بی سی فارسی، پس از چندین دور مذاکره 
بین شی ژنهاوا، نماینده چین در تغییرات اقلیمی و جان 

کری، همتای امریکایی این توافق به دست آمده است.
روز یکشنبه منتشر شد هر دو طرف  بیانیه ای که  در 
گازهای  کاهش  برای  را  اقداماتی  که  کردند  تاکید 

گلخانه ای انجام دهند.
امریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو  هفته  این  است  قرار 
اجالسی مجازی در خصوص تغییرات اقلیمی را برگزار 

کند و چین از این امر استقبال کرده است.
پینگ،  آیا شی جین  که  نیست  حال مشخص  این  با 
سایر  که  مجازی  اجالس  این  در  چین  رییس جمهور 
رهبران جهان شرکت خواهند کرد، حاضر خواهد شد 

یکا برای همکاری در خصوص تغیریات اقلیمی تعهد چنی و امر
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جنگ و مهاجرت )2(
می کنـد کـه چگونـه هزاره هـا در بُرهه هـای 
مختلـف بـه کویته مهاجـرت کردنـد. چطور 
آهسته آهسـته، سـعی کردنـد ضمـن حفـظ 
سیاسـی  سـاختارهای  در  خـود  هویـت 
سـاز و کارهای  و  شـوند  شـامل  نظامـی  و 
اقتصـادی و اجتماعـی خـود را بنیان گـذاری 
کننـد. هرچنـد تصـورات کلیشـه ای رایجـی 
در بیـن هزاره هایـی کـه شـهروند پاکسـتان 
محسـوب می شـوند و هزاره هایـی کـه اخیرا 
ایجـاد  امـا  دارد  وجـود  کردنـد،  مهاجـرت 
روابـط مانـدگار را در پس زمینـه ی قومیـت 

فراهـم کـرده اسـت. 
تحقیـق،  رونـد  در  کـه  نکتـه ای  پایـان،  در 
معلومات دهنـدگان از هر محققی می پرسـند 
کـه تحقیـق تـو چـه کمکـی می تواند بـه ما 
از  نیـز  معلومات دهنـدگان  از  یکـی  کنـد؟ 
چـه  شـما  تحقیـق  می پرسـد،  مونسـوتی 
می کنـد؟  هـزاره  جامعـه ی  بـه  کمکـی 
قولـی  نقـل  در  زیرکانـه  بسـیار  مونسـوتی 
ایـن  بـرای  پاسـخی  ضمنـی  به طـور 
مونسـوتی  می کنـد؛  ارائـه  معلومات دهنـده 
می گویـد از معلومات دهنـده ام بـرای وقتـی 
کـه در اختیـارم گذاشـته بـود، تشـکر کردم. 
او گفـت کـه او »بایـد سپاسـگزار باشـد، چرا 
فـرد  یـک  اسـت کـه  بـار  اولیـن  ایـن  کـه 
سـوال  کارم  و  زندگـی  دربـاره  ی  خارجـی 
می کنـد. درحالی که روشـنفکران کشـورم به 
مـردم بی سـوادی مثل مـن، عالقه ای نشـان 
نمی دهنـد و بعـد اضافـه کـرد کـه هزاره هـا، 
مـا  سـفیر  تـو  و  فراموش شـده اند  مردمـی 

خواهـی شـد.«
که  توقعاتی  جریان  در  نهایت  در 
معلومات دهندگان به  عنوان یک خارجی دارد، 
اطالعات  ارائه  هدفش  که  می کند  شاره  او 
افکار  تا  است  هزاره ها  مهاجرت  درباره  ی 
توجه  با  شوند.  آگاه  باره  این  در  غرب  عامه 
با  مونسوتی  نوشتن  شاید  چیزی  چنین  به 
حواله  سیستم  کشف  درباره  ی  تمام  اشتیاق 
برای مخاطب افغان، مالل آور و یادآور خصلت 

استعمارگرایانه مردم شناسی باشد. 
در  هزاره  زنان  نگرش  و  نقش  این که  دیگر 
فرایند مهاجرت در مطالعه ی مونسوتی غایب 
مناسبات  فرهنگ، سنت،  از  او  تصویر  است. 
هزاره،  مردم  رسوم  و  آداب  و  اجتماعی 
بررسی  است.  زنان  عاملیت  و  حضور  فاقد 
به خصوص  هزاره ها  مهاجرت  و  مردم شناسی 
در د هه های گذشته بدون بررسِی نقش زنان 
که  چرا  است.  مواجه  جدی  کاستی هایی  با 
این  کودکان شان  و  زنان  با  عموما  هزاره ها 
مهاجرت را تجربه کرده اند. هرچند خود او آن 
را جزء محدودیت های تحقیقش برمی شمرد 
و می گوید بررسی نقش و دیدگاه زنان برای 
من میسر نبود. با این همه بررسی مهاجرت 
آن ها  نقش  و  هزاره  زنان  غیبت  در  هزاره ها 
مونسوتی  که  است  مطالعاتی  خالی  یک 

نتوانسته آن را پوشش دهد. 
پایان.

جنگ  تأثیرات 
با  را  مهاجرت  و 
فراوانی  جزئیات 
و  می کند  ثبت 
متنی  منظر،  این  از 
نظر  از  است.  ارزشمند 
مردم  حافظه ی  در  مونسوتی 
و  تکین  امر  یک  مهاجرت  هزاره، 
بخشی  به  تبدیل شدن  بلکه  نیست،  یگانه 
این  »به  هزاره ها  است.  بقا  استراتژی  از 
منحصر  به فرد  تجربه ای  مثابه  ی  به  تروما 
برعکس  بلکه  نمی نگرند.  برگشت ناپذیر  و 
گذشته  رخدادهای  تکرار  به عنوان  را  آن 
می بینند«. حافظه تاریخی مردم هزاره از این 

مهاجرت های فردی و جمعی سرشار است.
تبارگونه  هزاره،  هویت  به  مونسوتی  نگرش 
را  هزاره  هویت  بلکه  نیست،  تاریخی  و 
با  که  اجتماعی می داند  بیشتر یک وضعیت 

کـه  می افتـد  اتفـاق  از دالیـل  مجموعـه ای 
اقتصـادی و تـرس  ممکـن اسـت همزمـان 
... باشـد.  از آزار و اذیـت به دلیـل عقایـد و 
مهاجـر«،  و  »پناهنـده  دوگانـه ی  واقـع  در 
بیشـتر ابـزاری بـرای کنتـرل مهاجـرت در 
کشـورهای غربـی اسـت. چـون دولت هـا در 
مقابـل پناهنـده تعهداتـی دارند کـه در برابر 
مهاجـران، آن تعهـدات را ندارنـد. بنابرایـن 
سـعی می کننـد بـا سـخت ترکردن شـرایط 
پناهندگـی و اخـذ آن و مکانیزم هایـی چون 
را  آنـان  اقتصـادی،  مهاجـر  برچسـپ زدن 

به راحتـی اخـراج کننـد.
توصیف  با  کتاب  از  فصل هایی  در  مونسوتی 
از همبستگی ها در نهایت به مفهوم جامعه ی 
شبکه ای می رسد که مبتنی بر اعتماد و متکی 
بر روابط خویشاوندی، قومی و دوستی است. 
و هزاره ها را در پاکستان، ایران و افغانستان 
از این طریق به  یکدیگر متصل می کند. آن ها 
از مرزها عبور می کنند، کاالها و پول خود را 
انتقال می دهند. در مواقع مختلف از همدیگر 
برای یافتن کار یا سایر موقعیت های حساس 

زندگی حمایت می کنند. 
شبکه هایی،  چنین  که  می رسد  به نظر 
دارند  وجود  نیز  امروزه  که  همان طور 
به نوعی کارکردهای دولت را بر عهده دارند. 
افراد  جنگ زده،  جامعه ی  در  که  بدین گونه 
همواره در مقابل گروه های مختلف جنگ و 
نهادهای فاسد دولتی، آسیب پذیری بیشتری 
دارند و دولت هم توانایی محافظت و ارائه ی 
شرایطی،  چنین  در  ندارد.  را  اولیه  خدمات 
شبکه های قومی فعال تر می شوند تا به نوعی 
اولیه  نیازهای  تأمین  که  را  دولت  غیبت 

محافظت  و  امنیت  چون  مردم 
است، جبران کنند.

به خوبی  مونسوتی 
و  جنگ  تأثیر 
در  را  مهاجرت 
دورترین قریه های 
ن  نستا فغا ا
می کند.  توصیف 
جنگ  این که 
سلسه  چگونه 

را  قدرت  مراتب 
در  مرتب  به صورت 

تغییر  هزاره  جامعه ی 
مختلف  گروه های  و  می داد 

ظهور می کردند و یا مشروعیت خود 
را از دست می دادند. ظهور و سقوط میرها، 
اشرافیت  آب،  زمین،  تبار،  اهمیت  خان ها، 
چپ ها،  و  مذهبی  روشنفکران  مذهبی، 
جواِن  گروه های  سیاسی،  احزاب  با  پیوندها 
جویای نام، ظهور و بروز جریان های مختلف 
ساختار  کوتاه  مدتی  در  مذهبی  و  سیاسی 
کوچک  روستای  در  بار  چندین  را  قدرت 

دهمرده دچار تغییر می کند.
را شاخص می کند،  اثر  این  آنچه  نهایت،  در 
که  است  اجتماعی  تاریخ نگاری  نوعی 

رضا حسینی و حسین علی کریمی 

مونسـوتی در بخش اول کتاب به تئوری های 
وسـیع  چشـم انداز  و  می پـردازد  مهاجـرت 
معرفـی  مهاجـرت  حـوزه ی  در  نظـری 
کالسـیک  تیوری هـای  نقـد  بـه  و  می کنـد 
نظریه هـای  هرچنـد  می پـردازد.  مهاجـرت 
مهاجـرت از عمـر طوالنی برخوردار نیسـتند 
امـا او آن هـا را جسـورانه نقد می کنـد. عموم 
نظریه هـای کالسـیک بـا تکیـه بـر مفهـوم 
یـک  به صـورت  را  مهاجـرت  دولت-ملـت، 
امـر نابهنجـار تصویـر می کننـد و بیشـتر بـه 
دنبـال فهـم انگیزه هـای مهاجـران اسـت که 
از طریـق نیروهـای دافعـه و جاذبـه در یـک 
سـرزمین هسـتند. ایـن نظریه هـا، مهاجـران 
ریشـه  از  و  بیچـاره  گروهـی  به  عنـوان  را 
پالیسـی های  می کنـد.  تصویـر  برکنده شـده 
مهاجـرت متأثـر از نـگاه دولت-ملـت اسـت. 
امـا تئوری هـای جدیدتـر در حـوزه مهاجرت 
بـر عاملیـت مهاجـران و پویایـی مهاجـرت 
تأکیـد بیشـتری دارد که با تمرکـز بر مفهوم 
دیاسـپورا آغـاز می شـود و بـه دنبـال آن بـا 
پیوندزدایـی از مفهـوم فرهنـگ و مـکان بـر 
مفاهیمـی ماننـد شـبکه و سـرزمینیت زدایی 
بهنجـار  را  مهاجـرت  و  می کننـد  تأکیـد 
می داننـد. ایـن نـوع دیدگاه هـا از چهارچوب 
تنـگ دولت-ملـت رهـا شـده و بـر مطالعات 
فراملیتی تأکید دارند. مونسـوتی در سـایه ی 
بـر  عمـده  تأثیـر  کـه  دیدگاه هایـی  نقـد 
گذاشـته،  آکادمیـک  کارهـای  شـکل گیری 
چشـم اندازهای  بـه  بیشـتری  دلبسـتگی 
نارسـایی  از  او  نشـان می دهـد.  نـو،  نظـری 
 1951 کنوانسـیون  در  پناهنـده  تعریـف 
آغـاز  افغانـی  انسـان  وضعیـت  توصیـف  در 

می کنـد:
»اصطالح پناهنده به شخصی اطالق می شود 
به دلیل  این که  از  موجه  ترس  علت  به  که 
نژاد، مذهب یا ملیت یا عضویت در یک گروه 
مورد  سیاسی اش  عقاید  به دلیل  یا  اجتماعی 
شکنجه قرار بگیرد، در خارج از کشوری که 
ملیت آن را دارد زندگی می کند و نمی تواند 
بازگردد«  آن کشور  به  مذکور  ترس  به دلیل 
طبق این تعریف، پناهنده انسان مجبور و در 
گریزی است که در جست وجوی سرپناه امن 

است. 
مونسـوتی معتقـد اسـت کـه چنیـن تعریفی 
هزاره هـا  چرخشـِی  مهاجرتـِی  حرکـت  بـر 
بـه دالیـل  نیسـت. هزاره هـا  قابـل تطبیـق 
مختلفـی چون جنـگ، تبعیض، زیـارت، کار 
... مهاجـرت می کننـد و مـدام به افغانسـتان 
می کننـد.  مهاجـرت  دوبـاره  و  برمی گردنـد 
او اساسـا بـا دوگانـه ی »پناهنـده و مهاجر«، 
مخالف اسـت که یکـی را به  عنـوان مهاجرت 
مهاجـرت  به  عنـوان  را  دیگـری  و  اجبـاری 
پژوهشـگرانی  می کنـد.  تصویـر  اقتصـادی، 
چـون لیـزا شوسـتر بـر چنیـن بحثـی تأکید 
می کننـد. به بـاور آن ها نـگاه دوگانه، اساسـا 
براسـاس  همـواره  مهاجـرت  اسـت.  اشـتباه 

مقابل  در  سرکشی  و  مبارزه  حاشیه راندگی، 
گرفته  شکل  استثمارگر  و  سلطه  نیروهای 
منشأ  بر  الزاما  مشترک  هویت  »یک  است: 
تاریخی مشترک داللت نمی کند. در موضوع 
تعلق  احساس  که  گفت  باید  ما  پژوهش 
هزاره، نه بر مبنای تبار فرضی مغولی، بلکه 
براساس فرایند حاشیه ای شدن شان است. این 
بر یک وضعیت  بیشتر  را  امر اصطالح هزاره 
تاریخی  منشأ  تا  می کند  تصویر  اجتماعی 

واحد.«
کـه  می رسـد  به نظـر  وضعیتـی  چنیـن  در 
مهاجـرت عکس العمـل بـه تبعیـض و جنگ 
و مبـارزه اسـت. امـا مهاجرت هزاره هـا لزوما 
عکس العملـی بـه جنـگ و خشـونت نیسـت. 
آن ها بسـیار قبل تـر از حملـه ی عبدالرحمان 
بـه  تـازه  فرصت هـای  جسـت وجوی  در 
مهاجـرت  کنونـی  کویتـه  و  بریتانیـا  هنـد 
کـرده بودنـد. مونسـوتی بـه خوبـی توصیـف 

شبکه های اجتماعی و استراتژی های اقتصادی 
هزاره های افغانستان
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موضوع: اعالن تصمیم اعطایی قرارداد تدارک 24 قلم فرنیچرباب
.)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.011( :شماره دعوت به دواطلبي

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 24 قلم فرنیچرباب مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 
1400 به شرکت }ذبیح اهلل افغان اروپا لمیتد دارنده جوازنمبر )0101-4825( و نمبرتشخیصیه TIN )1019355013({ به قیمت مجموعی مبلغ )8،574،780( هشت میلیون و پنج صد و هفتاد و چهارهزار و هفت صد و 

هشتاد افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت امور سرحدات و قبایل 

واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

ریاست عمومی مالی و اداری 

نقش 
و نگرش زنان 

هزاره در فرایند مهاجرت در 
مطالعه ی مونسوتی غایب است. 

تصویر او از فرهنگ، سنت، مناسبات 
اجتماعی و آداب و رسوم مردم هزاره، 

فاقد حضور و عاملیت زنان است. بررسی 
مردم شناسی و مهاجرت هزاره ها 

به خصوص در د هه های گذشته بدون 
بررسِی نقش زنان با کاستی هایی 

جدی مواجه است.
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نظر  مد  زنان  خواست های  آن  در  طوری که 
مقیاس  در  و  کردند  پافشاری  شود  گرفته 

بزرگی موفق بودند.

جنبش های  شکل گیری  پس زمینه های 
زنان

در همین حال خانم بتول سید حیدری، فعال 
حقوق زن و استاد دانشگاه که بحث  نظری 
داشت و در مورد پس زمینه های شکل گیری 
جنبش های زنان صحبت می کرد، یادآور شد 
کنش های  سایر  همچون  زنان  جنبش   که 
اجتماعی،  سیاسی،  وضعیت  دل  از  جمعی 
سر  جهانی  جامعه   فرهنگی  و  اقتصادی 
برآورده است؛ هرچند که دالیل متعددی را 
این ظهور می توان برشمرد؛ شاید سه  برای 
فکری  زمینه سازی  و  تجدد  -گفتمان  دلیل 
و  سرمایه داری  اقتصادی  نظام  آن،  توسط 
مدرن  دولت  و  زنان  موقعیت  بر  آن  تأثیر 
لیبرال و مسأله ی حقوق زنان- از مهم ترین 

دالیل باشند.
دانشمندی  از  که  زن  حقوق  فعال  این 
نقل قول می کرد، گفت که اولین موج جنبش 
اجتماعی زنان با شعار »تساوی و برابری زن 
و مرد در همه شؤون اجتماعی« در فرانسه 
به  اعتراض  نوعی  واقع  در  و  شد  پدیدار 
بشر  حقوق  اعالمیه ی  بر  حاکم  مردساالری 
تصویب  به   1789 سال  در  که  بود  فرانسه 
زنان  به حقوق  آشکارا  آن  در  و  بود  رسیده 
هیچ اعتنایی نشده بود: »در همین دوره بود 
که آثار کسانی چون ماری وولسون کرافت، 
پدیدار  سیمون  سن  و  میل  استوارت  جان 
شدند. برخی به درستی همین دوره، یعنی 
اواخر سده ی هجده هم و به ویژه دوره ی پس 
از انقالب کبیر فرانسه را نقطه ی آغاز جنبش 
ظهور  دیگر  عامل  می دانند.  زنان  اجتماعی 
و  تازه  ایدئولوژی  یک  به عنوان  سوسیالیسم 
سیاست  و  اجتماع  عرصه ی  در  جریان ساز 
که  بود  سیمون  کسانی چون سن  از سوی 
مدعی بودند، لیبرالیسم به  رغم شعارهای بلند 
درباره ی تضمین تساوی انسان ها در حقوق 
تحکیم  به  عمل  در  مدنی  حقوق  و  اساسی 
تشدید  را  نابرابری ها  و  می پردازد  بورژوازی 
می کند. آن ها تقریبا از دهه ی 1830 پیشگام 
تساوی کامل زنان در بریتانیا و فرانسه بودند، 
به گونه ای که می توان گفت، ظهور ایدئولوژی 
سوسیالیسم، آخر لیبرال ها را ناچار به اعطای 
پاره ای حقوق از دست رفته ی زنان ساخت.«

فمینیسم
نتیجه گیری  در  حیدری  سید  خانم 
صحبت هایش فمینیسم را به مثابه ی جنبشی 
اخیر  سده ی  چند  در  که  خواند  اجتماعی 
تحت تأثیر وقایع تاریخی و تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی جامعه ی جهانی پدید 
آمده است؛ همچنین توانسته است بر وجوه 
مختلف نظری، ساختاری و کارکردی جهان 
کنونی تأثیرگذار باشد: »در مورد زمینه های 
جمله  از  متعددی  دالیل  فمینیسم  ظهور 
توسط  فکری  زمینه سازی  و  تجدد  گفتمان 
تأثیر آن  اقتصادی سرمایه داری و  آن، نظام 
و  لیبرال  مدرن  دولت  و  زنان  موقعیت  بر 

مسأله ی حقوق زنا را می توان برشمرد.«
گفتمان  دانشگاه  استاد  این  باور  به 
پس  به ویژه  مدرن  عقالنیت  و  انسان مداری 
از انقالب های امریکا و فرانسه زمینه ساز لزوم 
توجه به وضعیت زنان و تأمین حقوق انسانی 
نشانه های  اولین  دلیل  همین  به  شد.  آن ها 
در  می توان  را  زنان  جنبش  شکل گیری 
و  روالن  مادام  چون  زنانی  برابری خواهی 

المپ دوگوژ شاهد بود.

بنیادگرایانه  کامال 
مسائل  مورد  در 
به  مربوط 
فکر  زنان  حقوق 
این  می کردند. 

گروه ها  و  افراد 
داشتند  تالش  بیشتر 

در  موارد  تا یک سلسله 
در  یا  را  زنان  حقوق  مورد 

قانون نیاورند و یا این که اصالحاتی 
را بیاورند که بیان گر افکار بنیادگرایانه باشد. 
در  زنانی که  خستگی ناپذیر  تالش های  با 
و  قانون اساسی شرکت داشتند  لویه جرگه 
و  گروه ها  در  زنان  این  که  دادخواهی هایی 
کمیته های مختلف کردند، توانستند که یک 
سلسله موارد را به نفع زنان تغییر بدهند و 
منفی  در جهت  آن  در  تغییرآوردن  مانع  یا 

شوند.«
یادآور شد بسیار غیرمنصافانه  خانم مصدق 
افغانستان در  زنان  اگر گفته شود که  است 
20 سال گذشته هیچ تالشی نکرده اند، چون 
زنان  به  جهانی  جامعه  حضور  یک طرف  از 
را  تغییراتی  بتوانند  تا  کرد  مهیا  را  فرصت 
که می خواستند در سطح قوانین، پالیسی ها، 
لوایح و مقرره ها بیاورند و از طرف دیگر اما 
حضور جامعه جهانی به تنهایی برای آوردن 
این تغییرات کافی نبود، مثال تغییرات نه تنها 
در خود قانون اساسی که در قانون مدنی و 
پالیسی های  یا  و  شد،  آورده  نیز  جزا  قانون 
به قطعنامه  پالیسی ملی مرتبط  ملی مانند 
خود  چشم گیر  تالش های  محصول   1325

زنان افغانستان بوده است.

برای زنان شاغل یا حضور زنان در پارلمان 
و کابینه بگنجانند. این موضوع در آن زمان 
نشان دهنده ی این بود که جنبش های زنان 
به شکل بسیار سازمان یافته وجود نداشت اما 
این موضوعات به عنوان مباحث جاافتاده در 
بین طبقه ی نخبه افغانستان بود که راه خود 
را در بین قوانین افغانستان باز کرد. »با گذر 
از بحث تاریخی، اگر به حضور زنان زنان در 
جرأت  به  من  کنیم،  تمرکز  اخیر  سال   20
گفته می توانم که توانسته ایم کاری کنیم که 
جنبش های زنان در طول 20 سال گذشته به 
شکل سازمان یافته و نظام مند شکل بگیرند.«

قانون  تسوید  کمیسیون  در  زنان  نقش 
اساسی 1383

یکی از مواردی که خانم مصدق به طور مستند 
به آن اشاره کرد، پروسه مسوده کردن قانون 
اساسی 1383 افغانستان بود. به گفته ی وی 
و  جهانی  جامعه  حمایت  با  زنان  گروه های 
مواردی  توانستند  گسترده  دادخواهی های 
را در قانون اساسی افغانستان بگنجانند: »در 
این مورد نه تنها نقش جنبش های زنان و یا 
حضور فعاالن حقوق زن، بلکه حمایت جامعه 
در  زنان  و حضور  بود  نیز چشم گیر  جهانی 
نقش  اساسی  قانون  مسوده  کمیسیون های 
تعیین کننده داشت. یک تعداد از زنانی که در 
توانستند  داشتند،  حضور  کمیسیون ها  این 
تعداد زیادی از موارد مشخص را شامل قانون 
اساسی کشور کنند و بعد از آن زمانی که لویه 
برگزار  اساسی در سال 200۴  قانون  جرگه 
جرگه  لویه  ناظر  اعضای  از  یکی  من  و  شد 
بودم، آنجا طبعا گروه هایی بود که با نگرش 

فاطمه فرامرز

برنامه ریزی  شده ی  نشست  آستانه ی  در 
ترکیه برای صلح افغانستان که ممکن است 
آسیب پذیر  اقشار  به ویژه  و  کشور  سرنوشت 
زنان  شود،  دگرگونی  دست خوش  جامعه 
افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته را 
خودشان  که  می دانند  تالش هایی  نتیجه ی 
انجام داده اند و نمی خواهند این دستاوردها 

قربانی صلح با گروه طالبان شود.
رواداری  »عدالت،  برنامه ی  سلسله  2۴مین 
و  بشر  حقوق  سازمان  صلح سازی«  و 
دموکراسی افغانستان میزبان برنامه ای تحت 
و  زنان  جنبش های  صلح؛  و  »زنان  عنوان 
تا  بود  سیاسی«  روندهای  بر  تأثیرگذاری 
روندهای  بر  زنان  جنبش های  تأثیرگذاری 
سیاسی و در حال حاضر این تأثیرگذاری بر 

روند صلح جاری کشور را به بررسی بگیرد.
فعاالن  از  با حضور شماری  که  این نشست 
شد،  انجام  زنان  حقوق  و  بشر  حقوق 
سال   20 در  افغانستان  زنان  دستاوردهای 
که  دانست  تالش هایی  نتیجه ی  را  گذشته 
فعاالن حقوق زن پس از سقوط رژیم طالبان 

متقبل شده اند. 
در  که  بشر  حقوق  فعال  مصدق،  حوریه 
سال   100 در  زنان  جنبش های  مورد 
یادآور  افغانستان سخن می گفت،  گذشته ی 
شد که جنبش های زنان در طول 20 سال 
و  سازمان یافته  به شکل  توانسته  گذشته 
نظام مند شکل بگیرند: »این موضوع بیشتر 
برمی گردد به همان تجربه ی تلخی که زنان 
داشتند.  طالبان  جنسی  آپارتاید  دوره ی  در 
پالیسی آپارتاید جنسیتی که طالبان داشتند 
درجه دوم  یا  و  زنان  نادیده گرفتن  به شمول 
حقوق  ندادن  و  زنان  انسانیت  انگاشتن 
اساسی و بنیادی برای زنان، همه باعث شدند 
بتوانند  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد  زنان  تا 
منسجم  سازمان یافته تر  و  گسترده  به شکل 
شوند و برای حقوق و آزادی های اساسی شان 

مبارزه کنند.«
از  زنان  حقوق  بحث  مصدق  خانم  باور  به 
و  سیاسی  مشارکت  حق  رای،  حق  جمله 
افغانستان  زنان  که  دیگر  حقوق  از  بعضی 
 1919 سال های  از  یافته اند،  دست  آن  به 
قیادت  تحت  افغانستان  زمانی که  شد؛  آغاز 
شاه  امان اهلل قرار داشت و در آن زمان زنان 
توانستند در لوی جرگه حضور پیدا کنند و در 

مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرند.

قانون  تغییرات  در  زن  نخبگان  نقش 
اساسی 19۶4

خانم مصدق گفت که در آن زمان در خود 
دنیا  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  و  اروپا 
در  نبودند.  قایل  زنان  برای  را  حقوق  این 
افغانستان نیز این تحرکات بیشتر از این که 
یک جنبش باشد، به گروه نخبگان زنان در 
خانواده های سلطنتی افغانستان برمی گشت؛ 
ثریا  ملکه  مانند  خودشان  که  زنانی  یعنی 
بودند،  سلطنتی  خانواده ی  یک  رأس  در 
می توانستند به خوبی این تغییرات در قانون 
و یا رفتارهای اجتماعی را به وجود بیاورند اما 
در کشورهای اروپایی و امریکایی جنبش های 
گسترده،  بود،  خودجوش  اغلب  که  را  زنان 
اقشار مختلف  به  سازمان دهی شده و متعلق 

زنان بوده است. 
بر بنیاد سخنان خانم مصدق، زنان در دهه 
حقوق  از  بخشی  که  توانستند  میالدی   60
در  مثال  افغانستان  قوانین  در  را  وآزادی ها 
اتباع  همه  گفته  که   196۴ اساسی  قانون 
یا  و  است  مساوی  حقوق  دارای  افغانستان 
بعضی از حقوق دیگر مانند رخصتی والدی 

این  باور  به 
حقوق  فعال 
دوستان  بشر 
لمللی  بین ا
فکر  افغانستان 
فقط  که  می کنند 
که  بوده  آنان  حضور 
و  حقوق  است  توانسته 
در  زنان  اساسی  آزادی های 
شود.  گنجانده  افغانستان  قوانین 
با  افغانستان  زنان  که  است  این  واقعیت  اما 
استفاده از حضور آنان توانستند تغییرات الزم 
را در قوانین بیاورند: »ما از حضور دوستان 
جامعه جهانی برای آوردن فشار بر حکومت 
و گروه های بنیادگرا در جاهایی که الزم بود 
دادخواهی ها  بیشتر  ولی  کرده ایم  استفاده 
در  موضوع  این  برمی گردد.  زنان  خود  به 
می کند  نیز صدق  گفت وگوهای صلح  مورد 
بار اول در فبروری 2019  برای  و زمانی که 
با طالبان در مسکو صورت گرفت،  نشستی 
قضیه تمام شده فرض می شد و قرار این بود 
که برای آینده ی سیاسی افغانستان تصمیم 
گسترده ی  دادخواهی های  اما  شود،  گرفته 
بین المللی  سطح  در  توانست  که  بود  زنان 
اروپا به عنوان مثال و کشورهای  پارلمان  به 
داشته  دادخواهی ها  و  صحبت ها  همسایه 
را  بین المللی  و  ملی  اجماع  یک  و  باشند 
به وجود بیاورند تا صدای خود را به حمایت 

از زنان افغانستان بلند کنند.«
وقتی که  مصدق  خانم  گفته های  براساس 
زنان  این  شد،  مطرح  صلح  مذاکرات  بحث 
بودند که بر صلح همه شمول و قربانی محور، 

دستاوردهای زانن نتیجه   ی تالش های خودشان است
ی
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دانشگاه گفتمان انسان مداری 
و عقالنیت مدرن به ویژه پس از 

انقالب های امریکا و فرانسه زمینه ساز 
لزوم توجه به وضعیت زنان و تأمین 

حقوق انسانی آن ها شد. به همین دلیل 
اولین نشانه های شکل گیری جنبش 
زنان را می توان در برابری خواهی 
زنانی چون مادام روالن و المپ 

دوگوژ شاهد بود.


