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اختالف  نظرها در حوزه جمهوریت 
پیش از برگزاری نشست استانبول

4

چرا تمرکززدایی؟
از بدی های ساختار متمرکز یکی این است که نظام با متمرکز کردن همه چیز در مرکز، کارش را 
با اعمال سلطه و سرکوب پیش می برد و ظرفیت های خوب محلی را نادیده می گیرد و گاهی حتا 

سرکوب می کند.

اسپنتا: روند صلح افغانستان پیچیده و نامعلوم است
مشاور  اسپنتا،  دادفر  رنگین  هرات:  ۸صبح، 
روند  که  پیشین کشور، می گوید  ملی  امنیت 
صلح افغانستان و کنفرانس استانبول »پیچیده 
و نامعلوم« است. او که در مراسم رونمایی از 
می کرد،  صحبت  هرات«  یاقوت  »صد  کتاب 
و  صلح  مذاکرات  آینده  مورد  در  که  گفت 

کنفرانس استانبول چیزی نمی داند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت آینده 
کشور پس از مذاکرات صلح گفت: »نمی دانم، 

صادقانه نمی دانم، اما جدی نگران هستم!«
حوزه  در  پراکنده گی  که  افزود  اسپنتا  آقای 
جمهوریت به سود کشور نیست و جریان های 
را  صلح  روند  نباید  جمهوریت  حوزه  سیاسی 

تخریب کنند.
این سیاست گر مشهور کشور تصریح کرد که 
که  همان گونه  نیست،  افغانستان  صلح  صلح، 

شهروندان  و  نبود  افغانستان  جنگ  جنگ، 
افغانستان محتوای صلح را تعیین نمی کنند.

در  که  کرد  پافشاری  اسپنتا،  دادفر  رنگین 
صلح  نشست  در  شده  ارایه  صلح  طرح های 
حقوق  مورد  در  خوبی  حرف های  استانبول 
موارد  برخی  اما  دارد،  وجود  شهروندان 
خطرناک نیز در طرح های صلح وجود دارد که 

خوب نیست.
همکاری  با  استانبول  صلح  نشست  بود  قرار 
و  قطر  امریکا،  متحده  ایاالت  ملل،  سازمان 
میالدی  روان  ماه  شانزدهم  تاریخ  در  ترکیه 
در  که  کردند  اعالم  طالبان  اما  شود،  برگزار 
نیستند.  نشست  در  اشتراک  آماده  تاریخ  این 

با این همه
مردم افغانستان چشم انتظار نتایج این کنفرانس 

هستند.
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همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید. با گرفتن اشتراک در روزنامه،
۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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هم زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حکومت و اتحادیه  جهانی علمای مسلمان 
از گروه طالبان خواسته اند که به احترام این ماه از جنگ دست بکشد و آتش بس 
دایمی برقرار کند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با نشر یک اعالمیه، ادامه جنگ 
از طرف های درگیر جنگ خواسته است که  افغانستان را »حرام« دانسته و  در 
هرچه زوتر این خون ریزی را متوقف کنند. این نهاد از گروه طالبان خواسته است 
که جنگ را به ویژه در ماه مبارک رمضان متوقف کند تا مردم بتوانند در فضای 

آرامش و امنیت، مراسم عبادی شان را انجام دهند.

»جنگ در ماه رمضان ثواب دارد«

پاسخ طالبان به فراخوان آتش بس: 



محکمه صحرایی یک زن در هرات

غنی و وزیر امور خارجه امریکا درباره نشست ترکیه 
تلفنی صحبت کردند

کتاب »صد یاقوت هرات« رونمایی شد

شبکه های  در  که  ویدیوهایی  هرات:  ۸صبح، 
زن  یک  که  می دهد  نشان  شده  نشر  اجتماعی 
بیننده  ده ها  چشم  مقابل  و  عمومی  مکان  در 
محکمه صحرایی شده و شالق می خورد. منابع 
هفته  دو  حدود  زن  این  که  دارند  ادعا  مردمی 
پیش در ولسوالی »اوبه« هرات محکمه صحرایی 

شده است.
در تصاویر منتشر شده از جریان محکمه صحرایی 
افراد  ظاهراً  که  مردانی  می شود،  دیده  زن  این 
وابسته به گروه طالبان هستند، با شالق او را به 
گونه بی رحمانه ای لت وکوب می کنند. طالبان در 

پیوند به نشر این ویدیو واکنشی نشان نداده اند.
این زن پس از چند ضربه شالق، با صدای بلند 
او  که  نیست  مشخص  اما  می کند،  توبه  و  ناله 

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
آنتونی  با  که  کرد  اعالم  توییتی  در  جمهور 
بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا از طریق تلفن 
کرده  صحبت   ترکیه  نشست  برگزاری  درباره 

است.
روز  تلفنی  تماس  این  که  است  گفته  غنی 
سه شنبه، بیست وچهارم حمل انجام شده است.
تماس  این  در  غنی،  جمهور  رییس  گفته  به 

با  هرات  یاقوت  صد  کتاب  هرات:  ۸صبح، 
برگزاری مراسم رسمی در ارگ تاریخی هرات 
رونمایی شد. این کتاب در جریان دو سال از 
سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان 

پژوهش و نگارش شده است.
نقیب آروین، مدیر مسوول رادیو نوروز و نماینده 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
8صبح  روزنامه  به  کتاب،  رونمایی  مراسم  در 
می گوید در این کتاب صد تن از شخصیت های 
معرفی  تاریخی  گوناگون  دوره های  در  هرات 

شده اند.
به گفته او، شخصیت های معرفی شده در کتاب 
نظامی،  فرهنگی،  متفاوت  حوزه های  شامل 
هنری، اقتصادی، علمی، زنان، نویسنده گان  و 

هرات شناسان هستند.

به چه جرمی محکمه صحرایی و شالق خورده 
است. مقام های محلی هرات نیز در پیوند به نشر 

این ویدیو چیزی نمی گویند.
پیش از این نیز برپایی محاکم صحرایی طالبان 
در برخی والیت های حوزه غرب کشور مشاهده 
نام  به  از موارد، زن جوانی  شده است. در یکی 
این  و  شد  سنگ سار  غور  والیت  در  رخشانه، 

رویداد واکنش های گسترده  را به دنبال داشت.
بحث  شدن  گرم  با  و  اخیر  ماه های  طی 
در  طالبان  مشارکت  و  صلح  گفت وگوهای 
حکومت افغانستان، پای مال شدن حقوق زنان و 
بازگشت نظام طالبانی به کشور، یکی از مهم ترین 
نگرانی های مردم به ویژه فعاالن حقوق زنان بوده 

است.

تلفنی درباره روند کنونی صلح، نشست ترکیه 
و نیز در مورد تماس تلفنی با رییس جمهور 

بایدن صحبت شده است.
برگزاری  برای  آماده گی ها  حاضر  حال  در 

نشست ترکیه جریان دارد.
اپریل  شانزدهم  در  نشست  این  که  بود  قرار 
برگزار شود. طالبان گفته اند که در برای شرکت 

در این نشست در این زمان آماده گی ندارند.

نوید مشعوف، آگاه امور فرهنگی، می گوید که 
این  در  شده  معرفی  شخصیت های  گزینش 
کتاب حدود دو سال زمان در بر گرفت و برای 
انتخاب آنان گروهی از شخصیت های فرهنگی 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  با 

همکاری کردند.
افزون بر شخصیت های تاریخی، ۱۰ زن هراتی 
شاعر  دستگیرزاده،  نکهت  حمیرا  شمول  به 
فیلم ساز  و  کارگردان  سادات،  رویا  هراتی، 
مشهور کشور  و اعضای تیم دختران ربات ساز 

نیز معرفی شده اند.
قرار بود کتاب صد یاقوت هرات سال گذشته 
کرونا،  همه گیری  دلیل  به  اما  شود،  رونمایی 
برگزار  تاخیر  با یک سال  رونمایی آن  مراسم 

شد.

۸صبح، کابل: والیت های بدخشان و سمنگان 
بیست وچهارم  سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 

حمل شاهد وقوع زمین لرزه بوده است.
احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در 
8صبح  روزنامه  به  حوادث  به  رسیده گی  امور 
ریشتر   4.3 شدت  به  زمین لرزه ای  که  گفت 
ساعت 8:۵8 صبح روز سه شنبه در عمق 3۲.۵ 
جنوب  سمت  کیلومتری   ۱۷ در  و  کیلومتری 
وقوع  به  سمنگان  والیت  مرکز  ایبک،  شهر 

پیوسته است.
طبق معلومات احمدتمیم عظیمی، زمین لرزه ای 
در فاصله 3۹ کیلومتری ولسوالی جرم والیت 
عمق ۱8۱  در  ریشتر   4.۵ به شدت  بدخشان 
زمان  است.  پیوسته  وقوع  به  کیلومتری زمین 
وقوع این زمین لرزه ساعت ۱۰:۱۲:4۹ پیش از 

چاشت روز سه شنبه بوده است.
این زمین لرزه ها سایر بخش هایی کشور را نیز 

تکان داده است.
جزییاتی بیش تر از خسارات و تلفات احتمالی 

این زمین لرزه ها در دست نیست.
گفتنی است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون، شش 
زمین لرزه با بزرگای بیش از ۶٫۵ در افغانستان 

رخ داده است.
مهم ترین آن ها زلزله ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۵ )4 عقرب 
۱3۹4 شمسی( با بزرگای ۷٫۵ در هندوکش بود 
که در ژرفای ۲۱۲ کیلومتری رخ داد و احتماالً 
به همین دلیل تخریب شدیدی در پهنه کانونی 
گزارش شده  کشته   4۰۰ از  ولی  نکرد؛  ایجاد 
آن، حدود ۱۵۰ کشته در افغانستان و بیش تر 
کشته های دیگر به روستاهای پاکستان مربوط 

بود.

۸صبح، بدخشان: طالبان سه سرباز را که 
۱۱ روز پیش در ولسوالی وردوج و در مسیر 
بهارک - اشکاشم از موتر پایین کرده بودند، 

در روز اول ماه رمضان به قتل رساندند.
این رویداد حوالی 3:۰۰ بامداد روز سه شنبه، 
از  تیزاب،  روستای  در  حمل  بیست وچهارم 

مربوطات ولسوالی زیباک رخ داده است.
فراه  و  خوست  والیت های  در  سربازان  این 
برای  می خواستند  و  بودند  وظیفه  مشغول 
و  اشکاشم  در  شان  خانه های  به  رخصتی 

زیباک بروند.
8صبح  روزنامه  با  تماس  در  محلی  منابع 
سربازان  این  موسفید  بسته گان  می گویند 
نزد طالبان رفته بودند و خواستار رهایی شان 

شده بودند.
این در حالی است که به گفته منابع، طالبان 
نیز وعده کرده بودند که مشکلی وجود ندارد 
و اسیران را در روز اول رمضان رها خواهند 

کرد.
در یک مورد جداگانه دیگر، طالبان کمیسار 
درواز را پس از بازرسی گالری و »فولدر الک« 
تلیفون موبایل شخصی اش در چک پاینت اول 
شان در ولسوالی وردوج از موتر پایین کرده و 

شب گذشته به قتل رسانده اند.
این در حالی است که طالبان سه سرباز دیگر 
را با خود به روستای »غنیو« انتقال داده اند.

از  مسافران  کردن  پایین  تالشی،  و  تحقیق 
شیوه هایی  از  رساندن،  قتل  به  بعدا  و  موتر 
ولسوالی  در  گاهی  از  هر  طالبان  که  است 
وردوج انجام می دهند. پیش از این نیز طالبان 
دو مسافر اشکاشمی به نام های گل محمد و 
به  بودند و  پایین کرده  از موتر  را  پنج شنبه 

قتل رساندند.
گل محمد بعد از پایان سربازی اش به زندگی 
»وساست«  روستایش  در  و  برگشته  ملکی 
کود  آوردن  برای  که  بود  دهقانی  مشغول 
در  بازگشت  در  و  رفته  بهارک  به  کیمیاوی 
وردوج و به جرم داشتن کارت »کابل بانک« 

تیرباران شد.

 

مسوده طرح جمهوری اسالمی افغانستان برای صلح آماده شده است. 
این مسوده تا ناوقت روز گذشته به تصویب اعضای کمیته رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی نرسیده بود. نقدهایی هم بر این مسوده 
وارد شده است. از جمله سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
گفته است که مسوده »توافق نامه صلح افغانستان« یک جانبه است و 
طرح حکومت در آن نادیده گرفته شده است. یونس قانونی، رییس 
کمیته تسوید و توحید این طرح در واکنش گفته است که انتقاد 
دانش وارد نیست و این کمیته کارش را درست انجام داده است. با 
وصف این انتقادات، مسوده »توافق نامه صلح افغانستان« قرار است 

پس از تصویب، در نشست استانبول ارایه شود.
ترکیب هیأت  فعاًل سرگرم بحث روی  ملی  عالی مصالحه  شورای 
برای نشست استانبول است. فهرست مقدماتی  جمهوری اسالمی 
برای ترکیب این هیأت آماده شده است. مشخص نیست که هیأت 
جمهوری اسالمی افغانستان برای نشست استانبول چه زمانی معرفی 

خواهد شد.
در کنار آن که دولت برای شرکت در نشست استانبول اعالم آماده گی 
کرده، خواستار آتش بس در ماه رمضان نیز شده است. رییس جمهور 
غنی، شب قبل از رمضان از گروه طالبان خواست که خشونت ها را 
در ماه رمضان متوقف کند. او هم چنان آماده گی دولت برای آتش بس 
در این ماه را اعالم کرد. گروه طالبان اما این پیشنهاد را نپذیرفته 
است. این گروه گفته که »ثواب جهاد در ماه رمضان بیش تر است.«

گروه طالبان از جانب دیگر گفته است که آماده شرکت در شانزدهم 
اپریل در نشست استانبول نیست. این گروه هم زمان افزوده که برای 
شرکت در این نشست سرگرم مشورت است. قباًل گفته شده بود 
که ترجیح طالبان آن است که نشست استانبول پس از ماه رمضان 
برگزار شود. گروه طالبان رسماً این موضوع را تأیید یا رد نکرده است.
با وجود اختالفات در حوزه جمهوریت در ابعاد مختلف، دیدگاه ها در 
این حوزه در مورد صلح با گروه طالبان یکسان است. همه نهادها، 
احزاب و کنش گران سیاسی، طرف دار صلح با گروه طالبان و پایان 
جنگ در کشور از راه گفت وگو هستند. سیاست اعالمی گروه طالبان 
نیز از صلح پشتیبانی می کند. در عمل اما دیده می شود که این گروه 

خود مانعی برای صلح و عامل جنگ در کشور است.
با برگزاری نشست  رد پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان، مخالفت 
نیروهای  به  حمله  برای  آماده گی  اپریل،  شانزدهم  در  استانبول 
ارایه یک طرح مناسب  از  از شروع ماه می و پرهیز  خارجی پس 
برای صلح و آینده سیاسی افغانستان همه از مصادیق روشن ادعای 
فوق است. ثواب دانستن جنگ در برابر دولت در ماه رمضان، هیچ 
این  پرهیز  هم چنان  ندارد.  بر جنگ  گروه  این  تأکید  جز  معنایی 
گروه از شرکت در شانزدهم اپریل در نشست استانبول، نشانه تمایل 
این گروه به ادامه جنگ است. این در حالی است که سازمان ملل 
متحد به عنوان برگزارکننده نشست و ترکیه به عنوان میزبان این 
نشست، آماده گی گرفته اند تا نشست استانبول را در شانزدهم اپریل 
برگزار کنند. هم چنان قدرت های منطقه ای و جهانی، همسایه های 
نشست  در  تا  شده اند  آماده  همه  کشور  این  دولت  و  افغانستان 
به  اپریل  شانزدهم  هرچند  کنند.  شرکت  تاریخ  این  در  استانبول 
عنوان تاریخ نهایی برای برگزاری این نشست رسماً اعالم نشده است.

از جانب دیگر، هشدار گروه طالبان به حمله بر نیروهای خارجی از 
شروع ماه می به بعد، نیز نشانه تمایل این گروه به جنگ افروزی و 
نابود کردن فرصت های زیست مسالمت آمیز در کشور است. گروه 
طالبان چگونه می تواند به بهانه نقض توافق نامه دوحه بر نیروهای 
خارجی حمله کند، در حالی که خود نتوانسته است تعهداتش در 
این توافق نامه را به صورت کامل عملی کند. این هشدار چیزی غیر 

از زورگویی و دمیدن به آتش جنگ نیست.
به همین سان، طرح صلح گروه طالبان تا هنوز عمومی نشده است. 
هیچ کسی به درستی نمی داند که این گروه با چه طرحی برای آینده 
افغانستان پشت میز مذاکرات قرار می گیرد. تنها تأکید بر »نظام 
اسالمی«، مخالفت با »انتخابات«، رد »دولت مشارکتی« و خواست 
باشد. گروه طالبان  برای صلح  »استعفای غنی« نمی تواند طرحی 
این وضعیت  نگفته است.  فراتر  این چهار حرف چیزی  از  تاکنون 
نیز می رساند که صلح پایدار و عادالنه در برنامه گروه طالبان نیست 
و این گروه بیش تر روی گزینه نظامی با هدف قبضه کامل قدرت 

فکر می کند.
گروه طالبان اگر به افغانستان و آینده شهروندان این کشور تعهد 
دارد، باید دست از رجزخوانی بیهوده بکشد و به جای ارایه برنامه 
در  جنگ  دانستن  ثواب  کند.  عمومی  را  خود  صلح  طرح  جنگ، 
ماه رمضان، هیچ پیامی جز پیام خشم و خشونت به مردم انتقال 
نیروهای  علیه  سرگیری حمالت  از  به  هشدار  هم چنان  نمی دهد. 
خارجی نشانه خشونت طلبی عریان این گروه است. این گروه اگر 
برای صلح آماده است، باید طرح خود را عمومی کند. هم چنان به 
جای تخریب فرصت های صلح روی استفاده بهینه از این فرصت ها 
تمرکز کند. در غیر این صورت، روشن است که پیام و برنامه طالبان 

برای آینده افغانستان چیزی غیر از ادامه خشونت و جنگ نیست.

گروه طالبان کماکان 
جنگ طلب است
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وقوع زمین لرزه در 

والیت های بدخشان و 
سمنگان

طالبان سه سرباز و یک کمیسار 
در بدخشان را در اولین روز 

رمضان به گلوله بستند



حسیب بهش

روی  رای زنی ها  که  حالی  در 
نشست  دقیق  زمان  تعیین 
استانبول ادامه دارد، اختالف ها 
باال  جمهوریت  حوزه  در 
دوم  معاونیت  است.  گرفته 
که  می گوید  جمهوری  ریاست 
و  مسوده طرح صلح »کاستی ها 
ضعف های بسیار زیادی« دارد؛ زیرا در بحث دوره گذار و 
نظام آینده »چندین گزینه« بدون تحلیل شدن مزایا و 
معایب آن درج شده، اما هیچ گونه انسجامی میان نظرها 
و طرح های مختلف صورت نگرفته است. سرور دانش، 
با توجه  معاون دوم ریاست جمهوری معتقد است که 
با طرح رییس جمهور غنی،  به »برخورد توهین آمیز« 
برجسته شدن دیدگاه یک حزب خاص، تقسیم قدرت 
میان اقوام و برخی دیگر از موارد، باید این طرح از نو و با 
دقت بیش تری به گونه »جامع« و »مورد توافق« تدوین 
شود. دانش با انتقاد پیرامون عجله در نشر طرح، گفته 
است که نباید این کار پیش از تصویب کمیته رهبری 
و »تصویب نهایی رهبری دولت« صورت می گرفت. این 
در حالی است که براساس توافق سیاسی، رهبری روند 
صلح بر عهده شورای مصالحه است و تنها این نهاد است 
که در بحث صلح تصمیم می  گیرد. کمیته  تهیه و توحید 
مسوده  طرح صلح اما می گوید که طرح با درج دو گزینه 
توحید شده است تا به این ترتیب، هیأت دولت با یک 
طرح و دو گزینه به استانبول برود. به باور اعضای این 
کمیته، این طرح به هدف تأمین وحدت ملی و وحدت 
سیاسی توحید شده است و دعوت کردن همه به یک 
ادعای  هم چنان  کمیته  این  است.  »غیرعملی«  طرح، 
و  می کند  رد  را  غنی  جمهور  رییس  طرح  به  توهین 
محدود شدن این طرح به دیدگاه یک حزب خاص را 
توهین به احزاب می داند. این اختالف نظرها در حالی 
شکل می گیرد که رای زنی روی تعیین زمان برگزاری 
جریان  در  است  قرار  دارد.  ادامه  استانبول  نشست 

روزهای آینده زمان برگزاری این نشست روشن شود.
نشست  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
استانبول، اختالف  نظرها در حوزه جمهوریت در مورد 
طرح پیشنهادی دولت شدت گرفته است. محمدسرور 
روز  پایان  در  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش، 
دوشنبه، بیست وسوم حمل در یادداشتی که در صفحه 
فیس بوک معاونیت دوم ریاست جمهوری نشر شد، بر 
انتقاد  مصالحه  عالی  شورای  توحید  گروه  صلح  طرح 
کرد. او این مسوده را »کوتاه« و »ابتدایی« عنوان کرد 

و  حکومت  رمضان،  مبارک  ماه  فرارسیدن  با  هم زمان 
اتحادیه  جهانی علمای مسلمان از گروه طالبان خواسته اند 
که به احترام این ماه از جنگ دست بکشد و آتش بس 
دایمی برقرار کند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با نشر 
یک اعالمیه، ادامه جنگ در افغانستان را »حرام« دانسته 
و از طرف های درگیر جنگ خواسته است که هرچه زوتر 
این خون ریزی را متوقف کنند. این نهاد از گروه طالبان 
خواسته است که جنگ را به ویژه در ماه مبارک رمضان 
متوقف کند تا مردم بتوانند در فضای آرامش و امنیت، 
مراسم عبادی شان را انجام دهند. گروه طالبان در واکنش 
به این خواست ها گفته است که آتش بس نمی کند و به 
که  است  کرده  تصریح  گروه  این  می دهد.  ادامه  جنگ 
»جهاد« در ماه مبارک رمضان ثواب بیش تر دارد؛ از این رو 
برای رسیدن به اهداف شان از جنگ دست نمی کشد. این 
در حالی است که براساس معلومات نهادهای امنیتی، در 
یک هفته گذشته در دست کم بیست والیت درگیری ها 
میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی جریان داشته است. 
در این درگیری ها بیش از یک هزار طالب و صدها تن 
معلومات  هم چنان  شده اند.  کشته  امنیتی  نیروهای  از 
منابع امنیتی نشان می دهد که در جریان بیست و دو روز 

گذشته، بیش از ۶۰ غیرنظامی کشته شده اند.
از  پیامی  در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
طالبان خواسته است که در ماه مبارک رمضان از جنگ، 
خون ریزی و دشمنی با مردم افغانستان دست بردارند. او 
خطاب به طالبان گفته است که به صدای برحق مردم که 
همانا آتش بس دایمی است، لبیک گویند و به  جای جنگ 
کنند.  عادالنه تالش  و  باعزت  برقراری صلح  برای  ناروا، 
از طرف دیگر، او ضمن قدردانی از قربانی های نیروهای 
امنیتی، از این نیروها خواسته است که در راستای تأمین 
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و گفت که طرح توحید شده توسط گروه فنی شورای 
بسیار  »ضعف های  و  »کاستی ها«  ملی  مصالحه  عالی 
زیادی« دارد. او دست کم هشت مورد از انتقاد را پیرامون 
گفته  به  است.  کرده  مطرح  شده  توحید  طرح  مسوده 
انسجامی  و  توحید  »هیچ گونه  مسوده  در  دانش،  آقای 
بین نظرها و طرح های مختلف جانب جمهوریت صورت 
نگرفته است«؛ زیرا به باور او، در بحث دوره گذار و نظام 
آینده »چندین گزینه« ارایه شده و هیچ گونه تحلیلی در 
مورد مزایا و معایب این طرح ها انجام نشده است. آقای 
دانش گفته است: »در این صورت بهتر این بود که گروه 
تخنیکی توحید نظریات صادقانه اعالم می کرد که موفق 

به توحید طرح ها نشده و نیاز به وقت بیش تر دارد«.
او هم چنان تصریح کرده است که با طرح رییس جمهور 
جز  به  و  است  شده  توهین آمیز«  »برخورد  حکومت  و 
یک تصویر از فهرست آن، هیچ گونه توضیحی ارایه نشده 
رییس  طرح  امتیازات  باید  دانش،  آقای  باور  به  است. 
جمهور به عنوان گزینه نخست برجسته می شد؛ اما به 
برابر«  انتقالی »چندین  جای آن در بحث طرح دولت 
نگرش  این  او  است.  شده  داده  تفصیالت  و  توضیحات 
گروه فنی شورای مصالحه را »یک جانبه« خواند و گفت 
طرح  که  است  شده  خواسته  »عمداً«  کار  این  با  که 
حکومت مبهم جلوه داده شود و به حاشیه برود. به باور 
معاون دوم رییس جمهور، طرح دولت انتقالی به صورت 
و  است  داده  قرار  محور  را  زلمی خلیل زاد  عمده طرح 
بدون ابتکاری، همه عناصر آن را با تعدیالت و اصالحات 

تأیید کرده است.
به باور سرور دانش، طرح اخیر شورای مصالحه »به جای 
تقویت اجماع در جبهه جمهوریت، اختالفات در درون 
به همین  را برجسته ساخته است و  جبهه جمهوریت 
جهت به هیچ صورت قابل ارائه به نشست استانبول یا 
این  که  است  کرده  پیشنهاد  او  نیست«.  دیگر  نشست 
طرح باید از نو و با دقت بیش تری به گونه »جامع« و 
»مورد توافق« تدوین شود. او به عجله در نشر مسوده 
طرح صلح پیش از تصویب توسط کمیته رهبری شورای 
دولت«  رهبری  نهایی  »تصویب  و  ملی  مصالحه  عالی 
انتقاد کرده و گفته است که این کار سبب امتیازدهی 
به طالبان، تضعیف دولت و نشان دادن چندپارچه گی 
جمهوریت می شود. بحث »تصویب نهایی رهبری دولت« 
در حالی از سوی معاونیت دوم ریاست جمهوری مطرح 
می شود که پیش تر براساس توافق  سیاسی بیست وهشتم 
ثور ۱3۹۹، شورای عالی مصالحه ملی رهبری روند صلح 
را برعهده دارد. احتمال می رود بحث تصویب طرح حوزه 

مردم  عبادت  به خاطر  را  فضای مصون  و  توجه  امنیت 
به  من  »تالش  است:  گفته  ادامه  در  غنی  کنند.  فراهم 
خاطر این است، از دریچه ای که برای صلح بیرون آمده 
است با فراست به منظور تأمین صلح پایدار و عادالنه برای 
شهروندان استفاده کنیم.« رییس جمهور تصریح کرده 
است که برای ختم فتنه، خشونت و تفرقه در کشور تالش 
می کند تا به این ترتیب مردم از انفجار و انتحار بی غم 

شوند و زنده گی آرام و مرفه داشته باشند.
اتحادیه  جهانی علمای مسلمان جنگ افغانستان را ناروا 
گفته  اعالمیه ای  نشر  با  نهاد  این  است.  دانسته  حرام  و 
افغانستان،  امریکا در  و  از هجوم شوروی  است که پس 
و  گرفته  شدت  کشور  این  در  خشونت ها  اواخر  این  در 
میزان تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. این نهاد 
از طرف های درگیر جنگ خواسته است که خشونت ها را 
به ویژه در ماه مبارک رمضان متوقف کنند تا شهروندان 
افغانستان بتوانند مراسم نیایش شان را در امنیت و آرمش 
گروه  از  مسلمان  علمای  جهانی  اتحادیه   دهند.  انجام 
طالبان خواسته است که جنگ بین مسلمانان را متوقف 
کند؛ زیرا به گفته  این نهاد، ادامه جنگ و خشونت سبب 
تلفات بیش تر غیرنظامیان می شود. اتحادیه  جهانی علمای 
است: »کسی که  گفته  قران  آیات  به  استناد  با  مسلمان 
مومنی را عمداً بکشد، خداوند از او عصبانی است.« این 
اتحادیه بار دیگر از هر دو طرف خواسته است که دست 
مردم  برای  را  امنیت  و  صلح  زمینه  و  بکشند  جنگ  از 

فراهم کنند.
و  اعالمیه  از  در همین حال شورای عالی مصالحه ملی 
بر قطع  اتحادیه  جهانی علمای مسلمان مبنی  فراخوان 
جنگ و دست یافتن به صلح دایمی در ماه مبارک رمضان 
استقبال کرده است. این نهاد از طرف های درگیر جنگ 

جمهوریت توسط ارگ در ادامه به اختالف ها بیفزاید.
افزون بر این موارد، آقای دانش افزود که طرح توحید 
شده در حقیقت دیدگاه تنها یک جناح یا یک حزب را 
برجسته ساخته است. ظاهراً هدف او از این جناح، حزب 
جمعیت اسالمی بوده است. به باور معاون دوم رییس 
جمهور، نظام پارلمانی یا صدارتی برای دوره انتقالی یا 
نظام آینده تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان 
نظر حوزه جمهوریت، اقوام و احزاب عنوان شود؛ زیرا به 
گفته او، زمینه تطبیق نظام کامل پارلمانی با توجه به 
مساعد نبودن بستر نظام حزبی فراگیر »فراهم نیست« و 
این نظام در تاریخ سیاسی افغانستان موفق نبوده است. 
سرور دانش مسوده طرح صلح را »تقسیم قدرت بین دو 
قوم« عنوان کرد که »به نام نظام صدارتی یا پارلمانی و 
در لفافه تمرکززدایی ارائه شده و یکی را مستحق ریاست 
دانسته  صدراعظمی  مستحق  را  دیگری  و  جمهوری 
است«. به باور دانش، کسانی که در سال های اخیر »شعار 
صدراعظمی« سر می داند و می دهند، »در حقیقت جامه 

مفشن این مقام را برای قوم خاصی دوخته اند«.
دانش با مطرح کردن سوال هایی در مورد »تکلیف دیگر 
اقوام  »تنزل  به  توجه  با  عادالنه«  »مشارکت  اقوام«، 
احتمال  و  پایین تر  درجه های  به  طرح  این  در  دیگر« 
گسترش شکاف ها و تضادهای قومی، از این طرح انتقاد 
کرده است. او با پیشنهاد نظام ریاستی، گفته است که 
این روش می تواند هدف طرح صلح مبنی بر پایان جنگ 
و مشارکت عادالنه اقوام را »بیش تر« و »بهتر« برآورده 
یادداشت  این  را در  پیشنهاد  این  او خصوصیات  سازد. 
طوری برشمرده است که رییس جمهور از یک قوم و چهار 
معاون آن از اقوام دیگر باشد. به باور دانش این نظام »با 
واقعیت های کشور مطابقت دارد«، »از تمرکز می کاهد«، 
»زمینه پذیرش در میان همه اقوام و گروه های سیاسی 
کشور دارد« و »از بیش تر شدن شکاف ها و تضادهای 
»ما  است:  کرده  تصریح  او  می کند«.  جلوگیری  قومی 
نباید همیشه هر جامه ای را تنها برای اندام خود بدوزیم 
و در هر طرحی تنها برای خود یک جایگاه تعریف کنیم. 
احترام  را  نظریات همه جریان ها  و  باید منافع عمومی 
با  منطبق  باید  نظریه پردازی  و  گونه طرح  هر  و  کنیم 
آرای  از  برگرفته شده  و  افغانستان  واقعیت های جامعه 
همه جناح ها، اقوام، کتله های اجتماعی و نخبه گان کشور 
باشد. هیچ کسی نباید دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل 

کند و آن را نظر نهایی و مساوی با حقیقت بپندارد«.
واکنش  با  دانش  سرور  گفته های  حال،  همین  در 
مسوولیت  که  قانونی  شد.  روبه رو  قانونی  محمدیونس 

خواسته است که به جنگ و خون ریزی خاتمه دهند و 
برای تأمین صلح پایدار و عادالنه تالش کنند.

عطامحمد نور، رهبر حزب جمعیت اسالمی شاخه نور نیز 
در یک نشست که درباره صلح سخن می گفت، گفت که 
وضعیت کنونی افغانستان قابل قبول نیست. به گفته او در 
نخستین روز از ماه مبارک رمضان یک جوان در والیت 

کابل کشته شده است.
ماه  فرارسیدن  با  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
رمضان خواهان توقف جنگ و خشونت شده است. این 
کمیسیون از گروه طالبان خواسته است که برای پایان 
دادن به جنگ و خشونت تالش کند تا مردم این ماه را به 

مهربانی، صبر و عدم خشونت سپری کنند.

جنگ در ماه رمضان ثواب دارد
طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  دیگر،  سوی  از 
او  کرد.  رد  را  رمضان  مبارک  ماه  جریان  در  آتش بس 
»رمضان  جنگ  دوام  برای  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
علیه  مبارزه شان  به  گروه  این  و  ندارد  غیررمضان«  و 
نیروهای امنیتی ادامه می دهد. به باور مجاهد، »جهاد« 
این  این رو  از  دارد،  بیش تر  ثواب  مبارک رمضان  ماه  در 
گروه برای رسیدن به اهدافش از جنگ دست نمی کشد. 
مجاهد از سوی دیگر تصریح کرد که در حال حاضر میزان 
خشونت نسبت به گذشته کاهش یافته است. او تصریح 
کرد که این گروه تنها در ساحات محدود در حالت دفاعی 
قرار دارد و فقط در واکنش به تحرکات نیروهای امنیتی، 
عملیات می کند. او گفت: »در بعضی ساحات که نیروهای 
قرار  را تعقیب می کنند، زیر عملیات  امنیتی مجاهدین 
می گیرند. جنگ کم شده است. برای آتش بس به زمان و 
توافقات نیاز داریم. به این نیاز داریم که بفهمیم اهداف 

ریاست کمیته  تهیه و توحید مسوده  طرح صلح را در 
شورای عالی مصالحه ملی عهده دار است، روز سه شنبه، 
برای  که  نشست خبری گفت  در  بیست وچهارم حمل 
راه  و  است  داشته  نفس گیر«  توحید طرح ها »جلسات 
سومی را که برای صلح نیاز است، انتخاب کرده است. 
به گفته قانونی، یکی از طرح های ارائه شده، طرح رییس 
جمهور غنی بود که بدون توضیحات در یک صفحه به 
این  با  بود.  کمیته تهیه و توحید طرح های صلح آمده 
یک  در  غنی  جمهور  رییس  طرح  که  گفت  او  حال، 
که  زمانی  تا  و  رسید  توحید طرح ها  کمیته  به  صفحه 
طرح نهایی و به رییس شورای عالی مصالحه ملی سپرده 

شد، جزئیات بیش تری از آن نیامده بود.
به گفته قانونی، به طرح رییس جمهور غنی اهانت نشده 
است و اخالقاً حرمت ریاست جمهوری را درک می کند. 
»دولت  و  صلح«  »حکومت  گزینه  درج  به  تأکید  با  او 
هیأت  ترتیب،  این  به  که  کرد  تصریح  صلح«،  انتقالی 
اما  با یک طرح  افغانستان به نشست استانبول  اعزامی 
دو گزینه شرکت می کند. او تأکید کرد که این طرح به 
هدف تأمین وحدت ملی و وحدت سیاسی توحید شده 
است و دعوت کردن همه به یک طرح، غیرعملی است. 
محمدیونس قانونی در واکنش به سخنان سرور دانش که 
گفته است که طرح توحید شده در شورای عالی مصالحه 
ملی براساس نظریات یک حزب تهیه شده است، گفت 
که حزبی که سرور دانش عضویت آن را دارد، »توافق نامه 

صلح« را با تمام قوت حمایت کرده است.
او اظهارات سرور دانش را »توهین« به احزاب خواند. به 
گفته قانونی، عالوه بر احزاب، مقام های حکومتی نیز در 
داشتند و طرح جمعیت  توحید طرح ها حضور  کمیته 
غیر از طرحی است که توحید شده است. محمدیونس 
که  طرحی  جای  هیچ  در  که  گفت  هم چنان  قانونی 
توحید شده، گفته نشده است که چه کسی و کدام قوم 
رییس جمهور باشد و یا هم نخست وزیر. یونس قانونی 
گفت که اگر سرور دانش طرح توحید شده را یک بار به 
دقت می خواند، طرح پیشنهادی خود را در آن می یافت. 
گفتنی است که سرور دانش عضو حزب وحدت اسالمی 

افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی است.
این در حالی است که هم  اکنون رای زنی ها در مورد تعیین 
زمان دقیق برگزاری نشست استانبول ادامه دارد. منابع 
به روزنامه 8صبح می گویند که احتمال دارد زمان دقیق 
برگزاری این نشست در جریان دو روز آینده روشن شود. 
طالبان نیز تصریح می کنند که پس از پایان رای زنی ها، 
موقف شان را اعالم می کنند. نشست استانبول به رهبری 
سازمان ملل متحد، امریکا، ترکیه و قطر برگزار و در آن 
در مورد ایجاد دولت انتقالی صلح تصمیم گرفته می شود. 
زمان احتمالی آغاز این نشست بیست وهفتم حمل است 

که طالبان پیش تر با آن مخالفت کرده اند.

این حال،  با  می آید.«  به دست  بدون جنگ  ما  مشروع 
وی تصریح کرد که جنگ جویان این گروه عملیات شان را 
علیه نیروهای امنیتی ادامه می دهند و غیرنظامیان مورد 

هدف این گروه قرار ندارند.
حالی  در  مسلمان  علمای  جهانی  اتحادیه  و  حکومت 
یک  در  که  شده اند  خشونت  و  جنگ  توقف  خواهان 
هفته گذشته والیت های کابل، هرات، بلخ، غزنی، میدان 
وردک، قندهار، ننگرهار، هلمند، بادغیس، غور، فراه، تخار، 
بدخشان، فاریاب، سمنگان، بغالن، کندز، ارزگان، زابل، 
گروه  میان  سنگین  نبردهای  شاهد  جوزجان  و  سرپل 
معلومات  براساس  بوده اند.  امنیتی  نیروهای  و  طالبان 
نهادهای امنیتی، در جریان یک هفته گذشته یک هزار 
و ۱۶ جنگ جوی طالب کشته و ۵۶۰ طالب دیگر زخمی 
شده اند. به همین ترتیب، گروه طالبان نیز ادعا کرده است 
که در نبرد میان این گروه و نیروهای امنیتی صدها تن از 

نیروهای امنیتی کشته و زخمی شده اند.
این در حالی است که غیرنظامیان نیز در این میان در 
امان نمانده اند. براساس معلومات وزارت امور داخله، در 
جریان ۲۲ روز گذشته ۶۰ غیرنظامی توسط گروه طالبان 
آرین،  طارق  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۱۶4 و  کشته 
سخنگوی وزارت امور داخله به روزنامه 8صبح گفت که 
در میان قربانیان این حمالت و انفجارها، زنان و کودکان 
نیز شامل اند. وی تصریح کرد که میزان تلفات غیرنظامیان 
در مقایسه با ۲۲ روز اول سال ۱3۹۹ هجری خورشیدی 
افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور داخله، طالبان 
کاهش  برای  خود  تعهدات  قبال  در  که  کرد  متهم  را 
خشونت ها پای بند نبوده اند. گروه طالبان تاکنون در این 

مورد چیزی نگفته است.
پیش از این نیز بارها حکومت و جامعه جهانی از گروه 
طالبان خواسته اند که جنگ را متوقف و آتش بس کنند. 
این گروه اما تاکنون به این خواست ها وقعی نگذاشته و به 

نبردشان با نیروهای امنیتی ادامه داده  است.

اختالف  نظرها در حوزه جمهوریت پیش 
از برگزاری نشست استانبول

»جنگ در ماه رمضان ثواب دارد«
پاسخطالبانبهفراخوانآتشبس:

عبداالحمد حسینی 
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پیشینه خواست و یا طرح تمرکززدایی از ساختار 
خورشیدی  پنجاه  دهه  به  افغانستان،  در  قدرت 
برمی گردد. صریح ترین و جدی ترین گروه سیاسی 
بود،  قدرت  ساختار  در  تمرکززدایی  خواستار  که 
گروهی بود که توسط محمد طاهر بدخشی رهبری 
می شد. ضرورت غیرمتمرکزسازی و مشخصاً فدرالی 
شدن افغانستان در خطوط اساسی سازمان متعلق 
به محمد طاهر بدخشی و بعد از آن در نشریه این 
سازمان در اواخر دهه شصت خورشیدی به صراحت 
فدرالی  به گفته سلطان علی کشتمند،  است.  آمده 
شدن در آن دوران خواسته  بعضی از اعضای حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان نیز بود. حداقل ببرک 
بعضی  در  کشور  وقت  آن  جمهور  رییس  کارمل، 
از سخنرانی هایش به انتخابی شدن والی ها و دیگر 
دولت  دوران  در  است.  کرده  تأکید  مقامات محلی 
اسالمی به رهبری برهان الدین ربانی، حزب وحدت 
فدرالی شدن  خواهان  مزاری  عبدالعلی  رهبری  به 
افغانستان شد که در این مورد مقاله، رساله و کتاب 
و  خواست  این  از ۲۰۰۱  پس  است.  کرده   منتشر 
طرح بیش تر توسط نخبه گان غیرپشتون مطرح و 

تیوریزه شده است.
کنونی،  حکومت  اشتراک  با  که  استانبول  نشست 
مخالفان مسلح حکومت، گروه های بزرگ سیاسی، 
زیر  امریکا  متحده  ایاالت  و  منطقه  کشورهای 
رهبری و نظارت سازمان ملل متحد برگزار می شود، 
بزرگ ترین فرصتی است که طی چهل سال جنگ 
و خون ریزی برای افغانستان میسر شده است. این 
ساله  چهل  جنگ  به  دادن  پایان  امید  به  نشست 
اهمیت  می شود.  برگزار  ملی  آشتی  و  افغانستان 
روی  نشست  این  در  که  است  این  در  آن  دیگر 
نظام سیاسی افغانستان نیز بحث صورت می گیرد. 
است  مهم  جهت  این  از  آینده  نظام  روی  بحث 
پاسخ گویی  ظرفیت  ذاتاً  کنونی  ریاستی  نظام  که 

نیازمندی های افغانستان کثیرالقومی را ندارد. 
نظام ریاستی موجود ماهیتاً فردمحور است. به دلیل 
شرایط و مناسبات قومی و تاریخی افغانستان، این 
نظام اکنون قوم محور هم شده است. نظام موجود 
چون فردمحور است، ماهیت غیردموکراتیک دارد 
جز  ریاستی  نظام  است.  اجتماعی  عدالت  ضد  و 
و  صالحیت ها  تمرکز  است؛  کرده  کل  فدای  را 
محالت  به  توجه  مرکز،  عدم  در  تصمیم گیری ها 
از  محلی  کوچک  هویت های  و  صداها  نشنیدن  و 
عیب های بزرگ آن است. در این سیستم، اقلیت های 
قومی و فرهنگی مجال دسترسی عادالنه به منابع و 
حضور تاثیرگذار در تصمیم گیری های ملی را ندارند. 
و  اقلیت ها  به  بی توجهی  محالت،  گرفتن  نادیده 
ملی  بی عدالتی  آنان  و صدای  نشنیدن خواست ها 
افغانستان،  معاصر  تاریخ  شهادت  براساس  و  است 
این تک روی و بی عدالتی در نهایت به مقاومت و یا 
شورش مسلحانه در برابر مرکز که جای ظهور ظلم 
ریاستی  نظام  است.  انجامیده  است،  بی عدالتی  و 
به  است،  شده  نیز  قوم محور  اکنون  که  فردمحود 
تامین عدالت در سطوح مختلف  ناکامی در  دلیل 
و  است  مواجه  جامعه  اکثریت  مخالفت  با  جامعه، 
دیگر نمی تواند اعتبار کسب کند. برای برگرداندن 
اعتبار حکومت و اعتماد ملی و تحقق وحدت ملی 
واقعی، راه دیگری جز فراهم کردن فرصت مشارکت 
و تصمیم گیری مردم تا سطح محالت وجود ندارد 
و  قدرت  ساختار  در  تمرکززدایی  با  فقط  این  و 
نظام سیاسی میسر است. امری که انتظار می رود 
در کنفرانس مهم استانبول مورد بحث جدی قرار 
راه حل  به عنوان مدل جدید سیاسی -  و  بگیرد 

جامعه قومی افغانستان، عملی شود.
نظام ریاستی تمام امور کشور را به دست یک فرد 
سپرده است. اکنون والیت ها، ولسوالی ها و محالت 
کوچک هیچ کاره  هستند و متصدیان امور والیت ها 
منتظر  همیشه  وظایف،  انجام  برای  ولسوالی ها  و 
هدایت مرکز اند. در این شیوه مدیریت، والیت ها و 
محالت و مردم آن، نقشی ندارند و هیچ موردی از 
امور براساس خواست و یا طرح آنان انجام نمی شود. 
جمهوری  که  می کنند  تصور  مردم  همین،  برای 
ملکیت شخصی فرد است که با مصرف پول گزاف 
رأس  در  که  فردی  زیرا  می شود؛  آورده  دست  به 
جمهوری است، پاسخ گو به مردم و نهاد دیگر نیست.
نظام ریاستی کنونی به رییس جمهور زمینه هرگونه 

با  تاکنون  آمدنش  وجود  به  زمان  از  افغانستان 
متمرکز،  چالش ساز  و  ناکام  همیشه  سیستم 
مدیریت شده است. پایه گذاری حاکمیتی که توسط 
احمدشاه ابدالی در ۱۷4۷ در قندهار انجام شد، بر 
محور قبیله ای و ساختار شهنشاهی مطلقه موروثی 
این ساختار  تعریف شد.  تمرکز قدرت در مرکز  با 
متمرکز بر محور قبیله و قومیت شکل گرفت و با 
آن که در سیر تاریخی کشور با تغییراتی به همراه 
باقی  فردمحور  و  متمرکز  هم چنان  نظام  اما  بوده، 
مانده است. دولت هایی پس از احمدشاه ابدالی نیز 
منشا قبیله ای و عشیره ای داشتند. برای همین، در 
همه ادوار ویژه گی این نظام ها مرکزگرایی، استبداد، 
زمان  از  است.  بوده  فردمحوری  و  قوم محوری 
احمدشاه ابدالی تاکنون، این ساختار با چهار گونه  

یا تبار عرض اندام کرده است: 
۱- حاکمیت توافقی - قبایلی؛

۲- حاکمیت خانواده ها؛
3- جمهوریت متمرکز ناسیونالیستی؛

4- دولت های متمرکز ایدیولوژیک )مارکسیستی و 
اسالمیستی(.

در  قدرت  کردن  متمرکز  با  تبارها  این  تمامی 
و  خویش  حیطه  در  و  کشور  پایتخت  و  مرکز 
تعریف  را  قدرت  نزدیکان شان  یا  خویشاوندان 
می کردند. وجه مشترک همه این تبار از حکومت ها 
است.«  قدرت  هرم  سلطانی سازی  و  »مرکزگرایی 
در  سیاسی  توسعه  و  »تمرکززدایی  به  شود  )نگاه 
افغانستان«، نوشته کامبخش نیکویی، ۱3۹۷: ۱3( 
از دالیل اصلی و عمده  این پژوهش، یکی  پایه  بر 
همین  افغانستان  جامعه  سیاسی  توسعه نیافته گی 
ساختار قدرت - تمرکزگرایی و نگاه قبیله ای و قومی 
به سیاست افغانستان است که متأسفانه این روش 

هم چنان نیمه جان بر سر کار است.
ساختار دولت های متمرکز چه در شکل شاهی و چه 
تاریخ  با شکل و صورت جمهوری، در تمام دوران 
افغانستان سبب خلق مشکالت فراوان و دشواری ها 
شده و از هرگونه توسعه و پیش رفت جلوگیری کرده 

سیستم  این  دشواری  و  مشکل  عمده ترین  است. 
این  گاهی  که  بوده  پیرامون  و  مرکز  دایمی  تقابل 
رأس  کشتن  نهایت  در  و  جنگ  به  منجر  تقابل 
برای همین،  سیستم و فروپاشی نظام شده است. 
کارآمد  دولت  هرگز  افغانستان  که  گفت  می توان 
نداشته؛ دولت همیشه  و مورد حمایت همه مردم 
ترکیبی از قبایل بوده و این گروه قومی و قبیله ای 
است.  داشته  مردم  و  ملت  به  را  وفاداری  کم ترین 
مرکزگرایی و به فراموشی سپردن پیرامون یا اهمیت 
ندادن به خواست و نظریات پیرامون، چالش تاریخ 
به  بی اعتنایی  تمرکزگرایی  است.  بوده  افغانستان 
محالت و نادیده گرفتن ظرفیت و استعداد محالت 
است که این مسأله از گسترش دموکراسی و توسعه 
جلوگیری  محالت  سطح  تا  فرهنگی  و  سیاسی 
می کند. بنابراین، توسعه سیاسی و مشارکت واقعی 
مردم از پایتخت تا سطح محالت، گریز از مرکزگرایی 

و رفتن به طرف ساختارهای غیرمتمرکز است.
حاال که حکومت و نظام های متمرکز طی صد سال 
جامعه  در  را  توسعه  و  ثبات  نتوانسته اند،  پسین 
حاکم بسازند و میان مرکز و پیرامون پل دوستی 
یعنی  است.  قدرت  از  تمرکززدایی  راه حل،  بزنند، 
به  واگذاری صالحیت های مشخص  و  تمرکززدایی 
والیت ها و محالت از طریق انتخابات یا به شیوه های 
دیگر دموکراتیک. تمرکززدایی از قدرت و واگذاری 
صالحیت های مشخص تصمیم گیری به والیت ها و 
ولسوالی ها باعث اعتماد مردم به نظام و دموکراسی 
است.  واقعی  ملی  وحدت  پیامدش  و  می شود 
افغانستان کشور اقوام، زبان ها و فرهنگ های مختلف 
است. واقعیت جامعه افغانستان - واقعیت تباری و 
هویت های مختلف و گوناگون ایجاب می کند که این 
کشور غیرمتمرکز شود. این امر برای استعداد، زبان 
و فرهنگ تمام اقوام افغانستان در محالت خودشان 

فرصت شکوفایی و بارور شدن را می دهد.
ستم  با  که  می کنند  تصور  افغانستان  اقوام  اغلب 
ملی مواجه هستند که این دریافت درست و دقیق 
است. جنجال زبان و قومیت، جنجال روزانه پارلمان، 
نیروی انسانی داخل وزارت خانه ها و باالخره نخبه گان 
کشور است. مردم تصور می کنند که رأس حکومت 
که با تقلب و تزویر خودش را بر مردم تحمیل کرده 
است، تبعیض و تعصب را در حق آنان روا می دارد. 
ملیت های  روشن فکران  و  نخبه گان  جهت،  این  از 
غیرپشتون فکر می کنند که با تمرکززدایی فرصت 
تا سطح  افغانستان  مردم  همه  برای  تصمیم گیری 

محالت فراهم می شود.
غیرپشتون  ملیت های  اصلی  خواست  تمرکززدایی 
و شاید حتا حلقات مسوول و با تدبیری در درون 
آغاز  زیرا همان طوری که در  جامعه پشتون است. 
را  این طرح در عموم فرصت مشارکت  گفته شد، 
برای کل مردم افغانستان تا سطح محالت کوچک 
فراهم می سازد و در سطح دیگر هویت های قومی 
را از زیر سلطه، فردمحوری و تبعیض قومی نجات 
می دهد. برای همین، در حال حاضر حزب جمعیت 
اسالمی، حزب وحدت و حزب جنبش ملی اسالمی 
هستند  دیگری  سیاسی  نظام  خواستار  افغانستان 
که انتظار می رود در نشست استانبول و بعد از آن 
مورد بحث و تصویب قرار گیرد. اما طالبان، گلبدین 
حکمتیار، محمد اشرف غنی و حامد کرزی خواستار 

نظام متمرکز قوی هستند.
تمرکززدایی به معنای انتخابی بودن مقامات محلی 
و استقالل ادارات در والیت و محالت است. یعنی 
والیت ها و محالت باید در تامین و مصرف بودجه و 
استخدام منابع انسانی خودشان برای پیش برد امور 
روزانه از صالحیت و استقالل کامل برخوردار باشند. 
دادن  سامان  برای  می توانند  محل  مردم  این گونه، 

امور خویش نقش الزم را ایفا کنند.
ماموران  تمام  ارتقای  و  نصب  و  عزل  صالحیت  
دولتی و نظامی نباید تنها از آن و در اختیار یک 
فرد، مثاًل رییس جمهور باشد. در چنین شرایطی 
تمرکز قدرت باعث حکومت فردی می شود و نظارت 
این  نمونه خوب  میان می رود که  از  پاسخ گویی  و 
مورد، نظام کنونی است. رییس جمهور غنی که با 
شش صد هزار رأی، آن هم تقلبی بر مردم تحمیل 
شده است، هر روز اقدامات خالف قانون اساسی دارد 
و در قبال این اقدامات خالف قانون به هیچ کس و 

هیچ نهادی پاسخ گو نیست.

اقدامی را فراهم کرده است. غنی با ایجاد اداره های 
امور  اداره ها، کنترل  با دیگر  اغلب موازی  و  جدید 
اقتصادی و سیاسی را در قبضه خود گرفته است. 
در یک مورد، غنی در اولین سال ورودش به ارگ 
اساسی،  قانون  خالف   )۲۰۱۵( جمهوری  ریاست 
که مصرف  کرد  ایجاد  را  ملی  تدارکات  کمیسیون 
پروژه های توسعه ای را خودش کنترل می کند. ایجاد 
اساسی  قانون  صریح  نص  مخالف  کمیسیون  این 
امنیت  و  دفاع  داخله،  مالیه،  وزارت  گاهی  است. 
ملی پاسخ گو به افراد و نهادهایی اند که غنی ایجاد 
کرده است؛ نهادها و افراد فقط پاسخ گو به خود غنی 

هستند.
در  و  بن  موافقت نامه  در  که  کنونی  سیاسی  نظام 
کاستی های  با  گرفت،  شکل  اساسی ۱38۲  قانون 
فراوانی روبه رو است. این نظام با عجله و بدون مطالعه 
واقعیت های افغانستان، با دور زدن رهبری حکومت 
و  جنگ  به  دادن  پایان  برای  مجاهدین،  اسالمی 
شکل دادن نظم از دست رفته شکل گرفت که اکنون 
حتا بعضی از سازنده گان آن خواستار تعدیل قانون 
اساسی و این نظام هستند. نظام ریاستی موجود حتا 
اگر مشروعیت آن پذیرفته شود و مخالف مسلح هم 
نداشته باشد، باز چون ماهیتاً فردمحور و انحصاری 
و  بود  نخواهد  برخوردار  توسعه  و  کارآیی  از  است، 
دلیل اصلی و بنیادی آن مرکزگرایی و تمرکز امور 

افغانستان در پایتخت است.
از بدی های ساختار متمرکز یکی این است که نظام 
با  را  کارش  مرکز،  در  همه چیز  کردن  متمرکز  با 
اعمال سلطه و سرکوب پیش می برد و ظرفیت های 
خوب محلی را نادیده می گیرد و گاهی حتا سرکوب 
از  را  ابتکار  پایتخت  در  همه چیز  تمرکز  می کند. 
رشد  و  توسعه  و  گسترش  از  و  می گیرد  محالت 
دموکراسی در محالت جلوگیری می کند. حکومت 
اولویت های  و  نیازمندی ها  از  هم چنان  مرکزی 
سیستم،  این  در  است.  بی اطالع  همیشه  محالت 
از  محالت  برنامه های  اجرای  حتا  و  برنامه ریزی 

صالحیت مرکز است.

از بدی های ساختار متمرکز یکی 
این است که نظام با متمرکز کردن 
همه چیز در مرکز، کارش را با اعمال سلطه 
و سرکوب پیش می برد و ظرفیت های خوب 

محلی را نادیده می گیرد و گاهی حتا سرکوب 
می کند. تمرکز همه چیز در پایتخت ابتکار را از 
محالت می گیرد و از گسترش و توسعه و رشد 

دموکراسی در محالت جلوگیری می کند. حکومت 
مرکزی هم چنان از نیازمندی ها و اولویت های 

محالت همیشه بی اطالع است. در این سیستم، 
برنامه ریزی و حتا اجرای برنامه های محالت از 

صالحیت مرکز است.

چراتمرکززدایی؟
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ایاالت  یک جانبه  توافق  موفقیت  به  دست یابی  برای 
باید   ۲۰۲۰ سال  فبروری  ماه  در  طالبان  با  متحده 
آن را توسعه داد. زیرا جنگ در افغانستان هرگز یک 
جنگ کاماًل داخلی نیست و تنها توافق نامه بین المللی 
عین  در  و  دهد  خاتمه  را  آن  می تواند  چندجانبه 
نوع حکومت داری  تا  قادر سازد  را  افغان  حال جوانب 
پلتفرم  کنند.  مشخص  آینده  برای  را  کشورشان 
میانجی گری دو طرفه تحت رهبری سازمان ملل متحد 
که از طریق همکاری میان واشنگتن و بروکسل تقویت 
می شود، برای دست یابی به این هدف بهترین روش را 
ارایه می دهد. در سطح بین المللی و منطقه ای، هدف از 
آن مدیریت منازعه خواهد بود: ختم حمایت خارجی از 
هر گروهی که اراده مشارکت در پروسه داخلی صلح را 
نداشته باشد و تعهد حمایت از توافق نامه نهایی صلح که 
برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول  باشد. از آن جا 
که هم حکومت افغانستان و هم طالبان بدون حمایت 
نظام  تشکیل  یا  و  پیروزی در جنگ  به  قادر  خارجی 
قانونی آینده نیستند، این امر زمینه حل و فصل منازعه 
مساعد  افغانستان  خود  داخل  در  پایدار  صورت  به  را 

خواهد ساخت.
توافق نامه  زیرا  است؛  عاجل  اجماع چندجانبه  به  نیاز 
کنونی بر خروج نیروهای ایاالت متحده تمرکز دارد و 
در رفع عمده ترین اولویت های داخلی و منطقه ای برای 
تامین صلح پایدار ناکام بوده است. بدون حل و فصل این 
مسایل، ممکن است افغانستان پس از خروج نیروهای 
بین المللی، مانند دهه ۱۹۹۰ وارد جنگ داخلی جدیدی 
شود. اداره دونالد جی. ترمپ، رییس جمهوری سابق 
ایاالت متحده، خروج نیروهای ایاالت متحده را مشروط 
و  افغانستان  میان حکومت  توافق صلح  موجودیت  به 
طالبان نکرد، در عوض خواست دیرینه طالبان مبنی 
خاتمه  عنوان شرط  به  را  خارجی  نیروهای  بر خروج 
شورش گری پذیرفت. در حالی که اداره ترمپ ادعا کرد 
که حکومت آینده افغانستان از طریق مذاکرات میان 
حکومت کابل  و طالبان تعیین خواهد شد، این کار نیز 
منجر به تامین آتش بس نشد که حکومت افغانستان 
بر آن پافشاری داشت و یک پیش شرط ضروری برای 
ابراز حسن نیت در مذاکرات حتا پس از آزادی ۵۰۰۰ 
زندانی طالبان در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ از جانب کابل، 
برآورده نشد. بسیاری از مقامات غربی با تجربه کافی در 
مورد مسایل افغانستان، به شمول نُه تن از سفرای سابق 
ایاالت متحده، در مورد معامله در برابر چیز اندکی به 
مذکور  توافق نامه  کردند.  نگرانی  ابراز  امیدواری،  جز 
مشروعیتی از قبل شکننده حکومت افغانستان را که 
در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، در 
معرض خطر قرار می داد که ایاالت متحده نزدیک به دو 

دهه از آن حمایت کرده است.
امریکایی  نیروهای  یک جانبه  خروج  که  احتمال  این 
می تواند باعث آغاز حتا یک جنگ داخلی شدیدتر شود، 
از جانب تمام دولت های همسایه افغانستان مطرح شده 
است. به این دلیل، افغانستان یکی از معدود ساحات 
سیاست گذاری است که در آن اختالفات جاری میان 
و  ایران  روسیه،  هم چون  کشورهایی  و  متحده  ایاالت 
در  منازعه  ختم  نمی شود:  همکاری شان  مانع  چین 
متحده  ایاالت  بود.  خواهد  همه  نفع  به  افغانستان 
می تواند از اتحاد نزدیک خود با اتحادیه اروپا نیز استفاده 
کند؛ همکاری اتحادیه اروپا می تواند در امر ایجاد اجماع 
برای تثبیت جایگاه پلتفرم تحت رهبری سازمان ملل 
در مورد افغانستان کمک کند و می تواند به ساده گی 
حمایت مسکو و پکن را نیز به دست آورد. اتحادیه اروپا 
از سابقه  دیپلماتیک چندجانبه  ابتکارهای  تعقیب  در 
طوالنی برخوردار است که در دوران اداره ترمپ نادیده 
گرفته شد؛ بنابراین، در روند کنونی می تواند آغاز گردد. 
عالوه بر این، بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو در 
افغانستان  )ائتالف( در  پیمان  این  چارچوب ماموریت 
رییس  جانب  از  که  نکته ای  داشتند؛  نظامی  نیروی 
جمهور ایاالت متحده، جوزف آر. بایدن طی اظهاراتش 
در کنفرانس امنیتی ۱۹ فبروری ۲۰۲۱ مونیخ تصدیق 
شد. در این کنفرانس، بایدن، ایاالت متحده را متعهد 
به »مشورت نزدیک با متحدان و همکاران ناتو در مورد 
آینده افغانستان« بیان کرد. مشارکت اتحادیه اروپا و 
است،  به چندجانبه گرایی  بازگشت  که  ایاالت متحده 
آکسیجن مورد ضرورت قطع نامه شورای امنیت سازمان 
ماه  دهم  در  که  می سازد  فراهم  را   )UNSCR( ملل 
مارچ سال ۲۰۲۰ صادر شد و روند صلح کنونی را در 
افغانستان به عنوان »گام های قابل مالحظه ای به سوی 
ختم جنگ در افغانستان« اعالم داشت و سازمان ملل 
افغانستان«  برقراری صلح در  از  پایدار  را به »حمایت 
بیان  صراحت  »با  مذکور  قطع نامه  ساخت.  متعهد 
می دارد که هرگونه توافق سیاسی باید از حقوق مردم 

و  افغانستان  در  مردمی  پایگاه  گسترش  از  گذشته 
تالش برای کسب خودمختاری، خود را بیش از پیش 
تخنیکی  مساعدت  پاکستان،  از  دریافتی  حمایت  بر 
و  میانه  آسیای  خارجی«  »شبه نظامیان  عملیاتی  و 
خاورمیانه  ثروتمند  محافظه کاران  مالی  مساعدت های 
حمایت  جلب  برای  طالبان  نیاز  می بینند.  متکی 
بیرونی، عدم عالقه مندی این گروه را به قطع رابطه با 
القاعده بهتر توضیح می دهد تا این که دلیل هم سویی 
ایدیولوژیک با افراط گرایان آن باشد. عالوه بر این، از 
آن جا که تاریخ فرهنگی افغانستان بیش تر با آموزه های 
تصوفی اسالم درآمیخته که طی صدها سال بر هنر، 
تاثیر  نیز  کشور  این  محلی  فرهنگ  و  موسیقی  شعر، 
گذاشته، اسالم سیاسی سلفی طالبان با سوءظن وارد 
شده از خارج نیز روبه رو است. این موضوع باعث شده 
است که برخی از تحلیل گران ادعا کنند که آشتی دادن 
ارزش های طالبانی با ارزش های حال حاضر افغانستان 
امکان پذیر نیست. عالوه بر نقاط ضعف بسیار، حکومت 
ملی حال حاضر، بیش تر از طالبان از ارزش هایی موجود 

در میان مردم افغانستان نماینده گی می کند.
مانند سایر گروه های شبه نظامی اسالم گرا که در دهه 
بیش تر  طالبان  ایدیولوژی  آمدند،  میان  به   ۱۹8۰
عقب گرا است، تا این که آینده نگر باشد. فاصله میان 
تغییرات عمده ای به میان آمده طی دو دهه گذشته 
که  طالبان  ایدیولوژیک  نظامی گری  و  افغانستان  در 
اکثر فرماندهان ساکن پاکستان این گروه از آن پیروی 
می کنند، آشتی ناپذیر باقی مانده است. در حالی که 
مال هبت الها آخوندزاده، رهبر طالبان و حلقه تندرو 
این  باشند که می توانند  باور  این  به  او شاید  اطراف 
گذشته  به  را  اقتصادی  و  اجتماعی  دست آوردهای 
مردم  شکست  از  تحریک  اعضای  سایر  بازگردانند، 
خویش در هراس اند که احتماالً پیامدهای شومی را 
داشت.  خواهد  پی  در  جامعه شان  و  خانواده ها  برای 
در جریان گفت وگویی، با یکی از فرماندهان بلندپایه 
طالبان که حق رای از او سلب شده بود، وی از نبود 
دسترسی به مساعدت های بین المللی در مناطق تحت 
این  چگونه  این که  و  داشت  شکایت  طالبان  کنترل 
بیماری کرده است  را دچار  محرومیت ها »زنان شان 
و اطفال شان بی سواد و بدون مهارت های الزم، بزرگ 
می شوند.« دو تن دیگر از رهبران بلندپایه طالبان که 
مشغول جنگ در افغانستان هستند، شکایت داشتند 
که خانواده های شان که در پاکستان زنده گی می کنند، 
از جانب مقامات پاکستان به عنوان گروگان نگه داری 
این  ندارند.  را  آن کشور  از  اجازه خروج  و  می شوند 
فرماندهان بیان داشتند که اگر به جنگ در افغانستان 
اذیت  با  پاکستان  در  خانواده های شان  ندهند،  ادامه 
»توسط  نیز  خودشان  و  شد  خواهند  مواجه  آزار  و 
تندروان به قتل می رسند و یا هم به زندان انداخته 

می شوند.«
تنها  که  مذاکراتی  واقعیت ها،  این  درنظرداشت  با 
می شود  شامل  را  طالبان  عالی رتبه  تبعیدی  تندروان 
افغانستان  داخل  عملیاتی  فرماندهان  اکثر  آن  در  و 
نادیده گرفته می شوند، بیانگر نبود دورنمای استراتژیک 
کراچی  و  کویته  دوحه،  در  طالبان  رهبران  است. 
از  برخی  اما حداقل  نباشند؛  شاید عالقه مند مصالحه 
هستند،  مستقر  افغانستان  در  که  طالبان  فرماندهان 
اقتصادی  انکشاف  از  مناطق شان  که  مشتاق اند  بسیار 
انکشاف بین المللی  اداره  ارایه شده توسط  و زیربنایی 
و  متحد  ملل  سازمان  انکشافی  برنامه  متحده،  ایاالت 
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان بهره مند شود. 
افراد  اختیار  در  را  مستحکمی  دلیل  مشوق ها  این 
شیوه ای  مذاکرات  تا  می دهد  قرار  طالبان  پایین رتبه 
را در پیش گیرد که بازگشت مصون خانواده های شان 
را از پاکستان به افغانستان از طریق کمیساریای عالی 
 )UNHCR( سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان
و برنامه های طراحی شده اتحادیه اروپا برای بازگشت 
با قراردادن چنین مسایلی در  مهاجران، فراهم سازد. 
ختم  چگونه گی  از  مذکور  داستان  مذاکرات،  محور 
آینده  در  پایدار  صلح  تامین  چگونه گی  به  جنگ 
تغییر خواهد کرد. این امر به رهبران واقع بین طالبان 
خود،  جامعه  رهبران  حمایت  با  تا  می بخشد  توانایی 
جاه طلبی های تندروان گروه خود را بررسی کنند. طبق 
معمول، رهبران محلی مورد احترام، رفاه مردم خود را 
بر پالیسی های خارجی ترجیح خواهند داد، خواه منبع 
آن حکومت کابل باشد و یا هم مجاهدین اسالم گرای 
فاجعه بار  اشتباه  تکرار  از  داستان  تغییر  ایدیولوژیک. 
سال ۱۹۹۲ که پس از سقوط حکومت نجیب رخ داد و 
طی آن قدرت در اختیار رهبران تبعیدی مجاهدین قرار 
برای چندین دهه ساکن پاکستان  داده شد که اکثراً 
بودند - به استثنای تعدادی که هرگز افغانستان را ترک 

نکردند، نیز جلوگیری می کند.
ادامه دارد...

می کنند. بخشی از توافق صلح ایاالت متحده با طالبان 
که به »تکمیل و توافق نامه نقشه راه سیاسی افغانستان 
به  دعوت  مثابه  به  کابل  در  دارد،  اشاره  آینده«  در 
مصالحه تلقی نشد؛ بلکه آن را به عنوان ابطال دولت 
دولت  این  توسط  ایجاد شده  اساسی  قانون  و  موجود 
تلقی کردند. توافق ایاالت متحده با طالبان در تعارض 
با  روز  همان  در  که  دارد  قرار  مشترکی  اعالمیه  با 
اظهارات  براساس  بود.  کرده  امضا  افغانستان  حکومت 
حکومت،  صاحب نظران  و  مقامات  از  زیادی  تعداد 
قبل  از  قبل  پافشاری خواهند کرد که  اکنون طالبان 
بالفعل ایاالت متحده حاصل شده؛ این طرز  تسلیمی 
کارمندان خدمات  که  است  رفته  پیش  جایی  تا  فکر 
ملکی حکومت افغانستان را ملزم به »یاد کردن سوگند 
وفاداری« )بیعت( با امارت اسالمی خودخوانده خویش 
کرده اند. در مغایرت با روند مصالحه، طالبان یک سلسله 
حمالت هدفمند و خونین را علیه ژورنالیستان، قضات 
زن و رهبران جامعه مدنی راه اندازی کرده اند که نظر 
مغایر با اندیشه طالبانی داشتند. این اقدامات و بیانات 
گروه طالبان نشان می دهد که حرکت مذکور باور دارد 
در انظار عمومی از حمایت کافی و مستحکم برخوردار 
نیست تا در مذاکرات سیاسی یا انتخابات برتری حاصل 
کند؛ بنابراین، طرح  پیروزی از طریق خشونت را پیش 

گرفته است.
هیچ گونه تجدید نظری در توافق نامه یک جانبه ایاالت 
متحده با طالبان این مشکالت را حل نخواهد کرد؛ بلکه 
یک پلتفرم میانجی گری منطقه ای تحت رهبری سازمان 
ملل از طریق بین المللی سازی تالش های حل منازعه 
می تواند، چنین کاری را امکان پذیر سازد. مبنای قانونی 
برای انجام این کار نیز قطع نامه دهم مارچ سال ۲۰۲۰،   
۲۵۱3  است که از: الف( حکومت افغانستان و طالبان 
مسالمت آمیز گفت وگوهای  آغاز  »زمینه  تا  می خواهد 
بین االفغانی را که منجر به صلح پایدار می شود، فراهم 
تا  »تمام کشورهای عضو می خواهد  از  و ب(  سازند« 
برای پیش رفت و موفقیت مذاکرات و توافق صلح فراگیر 
و پایدار که به جنگ خاتمه می دهد و منافع تمام مردم 
افغانستان را تامین می کند و منجر به ثبات منطقه ای و 
امنیت جهانی می شود، حمایت کامل کنند.« قطع نامه 
خروج  از  فراتر  را  افغانستان  در  جنگ  خاتمه  مذکور 
روند  شامل  که  می-کشد  تصویر  به  نظامی  نیروهای 
تمام  حقوق  از  »حفاظت  آن  هدف  که  است  صلحی 
افغان ها به شمول زنان، جوانان و اقلیت ها است« و بر 
مبنای »دست آوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
انکشافی حاصل شده از سال ۲۰۰۱ تاکنون« بنا شود و 
تداوم یابد. هیچ شباهتی میان افغانستان سال ۲۰۲۱ و 
افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ وجود 

ندارد.

تغییر شکل روند مصالحه ملی و طالبان
تیم مذاکره  کننده طالبان در دوحه، با شفقت پاکستان، 
به میز مذاکره حاضر شد تا واقع بینانه عمل کند؛ اما 
بسیاری از مسایلی که روی آن کار می کند، بیانگر عدم 
قدردانی از تغییراتی است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون در 
افغانستان به میان آمده است. از یک طرف، جمعیت 
کشور اکنون جوان است و اکثر افغان ها تنها از طریق 
خود  مادرکالن های  و  پدرکالن ها  یا  والدین  قصه های 
که  کابل  شهر  شنیده اند.  طالبان  حاکمیت  دوره  از 
به  اکنون  کردند،  رها  ویرانه  صورت  به  را  آن  طالبان 
تبدیل  میلیون جمعیت  از چهار  بیش  با  کالن شهری 
کشورهایی  از  یکی  حاضر  حال  در  افغانستان  و  شده 
این  است.  باال  بسیار  آن  در  نرخ شهرسازی  که  است 
انکشافات با انقالب مخابراتی همراه بوده است که شامل 
شبکه تلفن همراه در سطح ملی، ترانسپورت بهتر )به 
شمول مسافرت های هوایی داخلی( و برق رسانی تقریباً 
۹۰ درصدی در مناطق شهری است که در سال ۲۰۰۱ 
)به  متوسطه  و  ابتدایی  تعلیمات  بود.  درصد   ۵ تنها 
شمول دختران( اکنون به ۹ میلیون نفر از جمعیت 3۵ 
میلیونی افغانستان می رسد. از تنها یک دانشگاه در سال 
۲۰۰۱، اکنون صدها دانشگاه )اکثراً با بودجه شخصی( 
در افغانستان فعالیت دارند که بیش از 3۰۰۰۰۰ محصل 
در آن مشغول کسب دانش اند و از این میان ۱۰۰۰۰۰ 
تن از طبقه اناث هستند )که در سال ۲۰۰۱ صفر بود(. 
تعداد خانواده هایی که از انکشاف تعلیم و تربیه بهره مند 
نشده باشند، اندک  است. رسانه های اجتماعی افغانستان 
اکنون در تمام نقاط کشور حضور دارند که مشتمل بر 
۲۰۰ شبکه تلویزیونی )از صفر در سال ۲۰۰۱(، تعداد 
زیادی شبکه های رادیویی و شبکه های اینترنتی اند که 
باعث گسترش طرز فکر و ارزش های مترقی شهری به 

اکثر مناطق کشور می شوند.
این تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصاد کشور از ۲.۵ 
سال  در  میلیارد  به ۱۹  سال ۲۰۰۱  در  دالر  میلیارد 
۲۰۲۰، محبوبیت طالبان را کاهش داده است. طالبان، 

افغانستان، به شمول زنان، جوانان و اقلیت ها« به عنوان 
نتیجه نهایی پروسه صلح محافظت کند.

تغییر شکل جنگ در افغانستان
که  افغانستان  در  برای ختم جنگ  راهکار چندجانبه 
فراتر از خروج نیروها باشد، مستلزم تغییر شکل مسأله 
و مسیر آینده است. نبود چنین راهکاری برای ماموریت 
باز  آغاز جنگ  به  افغانستان،  ناتو در  و  ایاالت متحده 
می گردد؛ پاسخ نظامی منحصر به  فردی که در واکنش 
به حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر )۹/۱۱( انجام شد. 
برای افغان ها و بسیاری از کشورهای منطقه در سطح 
کالن، جنگ مدت ها قبل آغاز شده بود. این کشورها 
گروه های حامی تروریسم را علل اصلی نمی دانند؛ بلکه 
ریشه منازعات را محصول جنگ سرد میان مسکو و 
این دو کشور  پالیسی  واشنگتن می پندارند که تغییر 
افغانستان، ظهور  به سقوط دولت  منجر  زمان  آن  در 
طالبان و پس از آن ظهور تروریستان خارجی القاعده 
در این کشور شد. در حالی که ایاالت متحده تنها بر 
مبارزه با تروریسم و شکست آن در افغانستان تمرکز 
دولت های  توسط  شده  راه اندازی  تحقیقات  داشت، 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا آشکار ساخت که مردم 
و  بهتر  حکومت داری  عالقه مند  بیش تر  افغانستان 

انکشاف اقتصادی هستند.
پس از تهاجم بر افغانستان در سال ۲۰۰۱، با این باور 
که مشکل مبارزه با تروریسم افغانستان است، ایاالت 
درگیر  بی حاصل  سیاست های  دام  در  را  خود  متحده 
راهکار  یک  نیازمند  بیش تر  ملت سازی  پروژه  یافت. 
انتخاباتی بود تا این که به یک راهکار کلی نگر ضرورت 
خورده  شکست  طالبان  کردن  محروم  باشد،  داشته 
بر  عالوه  و  دولت جدید  تشکیل  هنگام  بن  پروسه  از 
گرایی،  افراط  از  پاکستان  طوالنی مدت  حمایت های 
دولت جدید خود را بیش از پیش با پاکستان منطبق 
پاکستان   ،۲۰۰4 سال  در   - بعد  سال  سه  ساخت. 
حمایت کافی و پناهگاه در اختیار طالبان قرار داد تا 
فعالیت های شورش گری خود را تجدید کنند و این کار 
منازعات افغانستان را بیش تر به جنگ نیابتی تبدیل 
کرد تا این که صرفاً یک شورش گری داخلی باشد. در 
سال ۲۰۱۲، یکی از تحلیل گران بلندپایه استخباراتی 
را  افغانستان  در  کشور  این  ماموریت  متحده،  ایاالت 
برای نویسنده اشتباه بزرگی توصیف کرد؛ زیرا حمایت 
مالی ایاالت متحده از پاکستان جریان داشت و حکومت 
پاکستان از این کمک ها برای تمویل طالبان و شبکه 
حقانی استفاده می کرد که در حمله و کشتن سربازان 
این  امریکایی نقش داشتند. طی نوزده سال گذشته، 
افغانستان،  در  پاکستان  حمایت  تحت  شورش گری 
میلیاردها دالر برای ایاالت متحده و ناتو هزینه داشته و 
باعث کشته شدن بیش از 3۵۰۰  سرباز امریکایی و ده 

برابر این رقم، مردم ملکی افغانستان شده است.
داخلی  کاماًل  جنگ  یک  هرگز  افغانستان  در  جنگ 
نبوده است؛ بلکه عوامل مستحکم منطقه ای دارد که 
اخیر  گزارش  شمول  به  متعددی  مطالعات  طریق  از 
است.  شده  مستندسازی  افغانستان  مطالعات  گروه 
منافع منطقه ای در حال رقابت، مانع تالش های گذشته 
نظامی  اسالم گرایی  تشویق  صلح،  تامین  راستای  در 
برابر  در  را  شورش گری  پیدایش  و  شده  تروریسم  و 
حکومت افغانستان مورد تشویق قرار داده است. عالوه 
بر مصرف شدن میلیاردها دالر در برنامه های مبارزه با 
مواد مخدر، افغانستان هنوز هم محور تولید اپیوم در 
بازارهای جهان به شمار می رود و تا سال ۲۰۱۹، 8۰ 
کرده  تامین  را  جهانی  بازارهای  مخدر  مواد  از  درصد 
است که یکی از منابع عمده تمویل شورشیان طالبان 
به شمار می رود. در حالی که طالبان خود را به عنوان 
یک گروه شورشی کاماًل افغان معرفی می کنند؛ اما به 
پناهگاه های امن خود در خاک پاکستان وابسته هستند 
در  می کنند.  دریافت  کمک  نیز  روسیه  و  ایران  از  و 
یادداشت اخیر وزارت خزانه داری امریکا بیان شده است 
که در سال ۲۰۲۱، طالبان هم چنان با شبکه »القاعده 
« در ارتباط بوده اند و از این شبکه محافظت می کنند.

به  فزاینده  صورت  به  شورش گری  که  آ ن جا  از 
سیاست های منطقه ای گره خورده و مرهون پاکستان 
است، گروه طالبان نیز بیش از آن که یک بازیگر مستقل 
باشد، به عنوان یک جنبش نیابتی تلقی می شود. این 
ایاالت  دیپلماتیک  تالش  بر  را  عمیقی  تاثیرات  امر 
متحده برجای گذاشته است. نخست، کسی نمی تواند 
فرض کند که مذاکره کننده گان طالبان می توانند خارج 
از چارچوبی اقدام کنند که منافع ملی پاکستان را در 
اولویت قرار ندهد؛ حتا در صورتی که تمام طرف های 
افغان آن را قابل قبول بدانند. دوم، کسی نمی تواند با 
مذاکره کننده گان طالبان طوری برخورد کند که گویا از 
یک دولت مقتدر مستقل مطابق به قوانین بین المللی، 
بدون تقلیل صالحیت حکومت افغانستان نماینده گی 

خاتمه دادن جنگ در افغانستان کار یک ملت نیست
نعمت نجومی و توماس جی. بارفیلد

بخش اول

بازگردانیدنچندجانبهگرایی؛



۱- ترک تباران ارجاع به اوزبیک ها و ترکمن ها است که در تصادمات قومی در صف واحد و مشترکی قرار داشته اند. باید افزود که دسته بندی اقوام به چهار گروه فوق به اساس جهت گیری های سیاسی آن ها در گذشته صورت 
گرفته است و هیچ گونه مبنای علمی و کارشناسانه در این زمینه ندارد.

ریشه های جدال بر سر قدرت در افغانستان

اتصال  چگونه گی  و  سیاسی  قدرت  ساختار  جوهر 
برای  شاخص  بنیادی ترین  آن،  به  اجتماعی  گروه های 
پایداری نظام های سیاسی دانسته می شود. )ویمر، ۲۰۱8( 
در افغانستان، متأسفانه این پایداری سیاسی به دلیل نبود 
ساختار مناسب وصل کننده گروه های اجتماعی به اقتدار، 
به وجود نیامده است. به همین دلیل، این کشور در تاریخ 
و  اقوام  بین  قدرت  انتقال صلح آمیز  تجربه  معاصر خود 
گروه های اجتماعی و سیاسی را نداشته است. تنها موردی 
مسالمت آمیز  واگذاری  داد،  قرار  مستثنا  می توان  که  را 
قدرت در سال ۲۰۰۱  از جانب استاد برهان الدین ربانی 
این  البته،  بود.  پشتون تبار  کرزی  حامد  به  تاجیک تبار 
واگذاری هم بیش تر در اثر فشار و عوامل بیرونی انجام 
یافت، تا کنش و واکنش گروه های سیاسی داخل کشور.

با وجود این که افغانستان نسبت به بسیاری از کشورهای 
منطقه سیر به سوی مشروطیت و مردم ساالری را پیش تر 
آغاز کرده است؛ اما به دلیل تنوع قومی و شکل نگرفتن 
ساختاری که مشارکت سیاسی گروه های اجتماعی و قومی 
را در اقتدار تضمین کند، این سفر با گسست های فراوانی 
مواجه بوده است. عمده ترین عامل در پس عقب گرد و 
رویکرد  تاریخ، موجویت  برهه های مختلف  در  ناکامی ها 
انحصاری قومی قدرت در گروه حاکم است. حاکمیت های 
پذیرش  عدم  متمرکز،  شدیداً  و  حزبی  تک  قومی،  تک 
قوم یا گروه بر سر اقتدار در امر واگذاری قدرت به اقوام 
یا گروه های دیگر از راه های صلح آمیز و حتا مقاومت در 
برابر ایجاد ساختار همه شمول، نه تنها بزرگ ترین چالش 
عامل  بلکه  مردم ساالری،  قوام  و  سیاسی  ثبات  برای 
است.  بوده  داخلی  بی پایان  و  ممتد  بنیادین جنگ های 
دال  عنوان  به  قومی  انحصاری  رویکرد  حتا  موجودیت 
اصلی در اکثریت حرکت های روشن فکری، اصالح طلبی 
و ایدیولوژیک حداقل در جریان سده اخیر، عامل عمده 
تغییر مسیر اصلی این حرکت ها به بیراهه بوده و در نتیجه 
سبب گسست های مکرر در فرایند اصالحات سیاسی و 
عدم ثبات و توسعه جامعه ما شده است. گروگان گیری 
دوم  و  نخست  مشروطیت  جنبش های  انحراف  و  قومی 
از سوی گروه بر سر اقتدار،  قومی اندیشدن کارگزاران 
شدن  تقسیم  سوسیالستی،  کارگری  »انقالب های« 
شکست  از  پس  قومی  خطوط  اطراف  در  مجاهدین 
در  و  طالبان  گروه  تکوین  قومی  انگیزه های  شوروی، 
از  ابزاری  استفاده  و  مردم ساالری  نظام  با  بازی  نهایت 
آن برای مقاصد قومی و رسیدن به قدرت در سال های 
پسین، نمونه های بارز ناکامی جریان های سیاسی به دلیل 
موجودیت رویکرد انحصارگرایی قومی به عنوان دال اصلی 
آن ها است که در بسا موارد منجر به تصادمات خونینی 

نیز شده است.
با توجه به حافظه گروه های قومی از منازعات داخلی نه 
چندان دور و خاطر ناخوش مردم از بازی های قومی در 
جامه مردم ساالری در سال های پسین، پرسش بنیادینی 
که در مورد استقرار و بقای نظام مردم ساالر در افغانستان 
به عنوان مکانیسم صلح آمیز مشارکت سیاسی و انتقال 
مطرح  قومی  و  اجتماعی  گروه های  افراد،  بین  قدرت 
است، این است که آیا مکانیسم موجود انتقال قدرت در 
متضمن  است  توانسته  متمرکز  ساختار  یک  موجودیت 
در  سیاسی  جریان های  و  گروه ها  اقوام،  همه  مشارکت 
قدرت باشد؟ با توجه به آنچه که در انتخابات های اخیر 
برای  مجالی  سیاسی  موجود  ساختار  با  آیا  افتاد،  اتفاق 
نفس کشیدن دموکراسی در افغانستان هنوز باقی مانده 
است؟ یا مشخص تر، می شود پرسید که با توجه به تجربه 
جنگ های خونین اقوام و گروه های سیاسی برای تصاحب 
در  حکومت  قوم محور  پالیسی های  و  یک سو  از  قدرت 
سال های پسین از سوی دیگر، آیا سیستم دموکراتیک 
مناسب  روش  است،  توانسته  ساختاری  چنین  در 
اجتماعی در قدرت  اقوام و گروه های  مشارکت سیاسی 
گروها  این  بین  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  مکانیسم  و 
آیا گروه های قومی هنوز هم  به عبارت دیگر،  یا  باشد؟ 
به نظام مردم ساالری در یک ساختار شدیداً متمرکز به 
عنوان روش مشارکت سیاسی و رسیدن به قدرت دل گرم 
اخیر  فزاینده  نارضایتی های  آیا  نه،  اگر  می توانند؟  بوده 
گروه های قومی از انحصار قدرت به دست گروه خاصی، 
کشور را بار دیگر آبستن منازعه قومی تازه ای برای انتقال 
قدرت خواهد کرد؟ برای پیش گیری از یک جنگ داخلی 

دیگر در آینده، چه راهکارهای بدیل موجود است؟
چرایی  به  پرداختن  و  باال  پرسش های  به  پاسخ  برای 
رویارویی های خونین بر سر انتقال قدرت بین گروه های 
افغانستان،  ویژه  به  قومی،  متکثر  جوامع  در  اجتماعی 
سعی کرده ام تا این مسأله را از منظر تیوری های روابط 
بین الملل واکاوی و ریشه ها و دالیل مخالفت گروه بر سر 
اقتدار در مسأله مشارکت و یا واگذاری صلح آمیز قدرت 
به سایر گروه ها را بررسی کنم. با آن که این نظریات در 
بزرگ  توده های  یا  بزرگ  قدرت های  جابه جایی  تبیین 
انسانی در نظام بین الملل به کار رفته است؛ اما از آن جایی 
انسان ها چه در  که از یک سو ویژه گی تفکر کتله ای در 

همان  یا  و  روشن فکران  گسترده  همکاری  و  شمال  در 
مانند  مشروطیت  جنبش  تاجیک تبار  جمهوری خواهان 
سید  خان،  محمدعمر  کوهستانی،  خان  عبدالرحیم 
احمد خان، ولی محمد خان دروازی و تعداد دیگری از 
دانش آموخته گان ملکی و نظامی را با خود داشت. )جمال، 
عالم( قیام جنبش عیاری دهقانان شمالی، نخستین اقدام 
سنتی  جایگاه  و  متمرکز  ساختار  براندازی  برای  خشن 
پشتون ها در قدرت بود که تاجیکان محور اصلی آن را 
این قیام  از  تشکیل می دادند. اگرچه حکومت برخاسته 
زیاد دوام نیاورد؛ اما بذر چالش گری و مقاومت در برابر 
افکار  در  را  قدرت  متمرکز  ساختار  از  ناشی  استبداد 
نسل های بعدی پاشید و روح مشارکت سیاسی و برابری 
را در سایر اقوام و گروه های اجتماعی نیز زنده ساخت. 
پس از حدود نُه ماه، حاکمیت تاجیکان که با شعار برپایی 
جمهوری و برابری اقوام بنا یافته بود، به شکل قهرآمیز 
و خشن از طرف نادر خان و قبایل پشتون به شکست 
برگشت  و  عیاری  جنبش  شکست  از  پس  شد.  مواجه 
دوباره پشتون ها به قدرت، نارضایتی سایر گروه های قومی 
از ساختار جدید قدرت و توازن قوا به اشکال گوناگون، 
ادارات  ایجاد  و  مرکزی  حکومت  از  نافرمانی  جمله  از 
خودمختار محلی ادامه یافت. تشکیل حکومت خودمختار 
توسط عبدالرحیم خان کوهستانی در هرات و حرکت های 
مشابه در سایر نقاط کشور را می توان از نمونه های بارز 
این چالش گری برشمرد، تا این  که نادر خان در نتیجه این 

نارضایتی ها به دست عبدالخالق هزاره، کشته شد.
با سرکوب،  نیز  پادشاهی ظاهر شاه  نخستین سال های 
انحصار قدرت و برتری طلبی قومی و انزوای سیاسی سایر 
گروه های اجتماعی آغاز شد؛ اما دیری نگذشت که شاه 
به سیاست ورزی نرم، بازکردن فضای سیاسی و مشارکت 
سیاسی سایر اقوام در قدرت رو آورد. به همین دلیل، دوره 
حکمروایی چهل ساله وی با وجود فقر و محرومیت، بدون 
کدام مزاحمت و چالش جدی از سوی اقوام دیگر، دوام 
آورد. طوری که در واپسین سال ها، نقش خانواده شاهی 
در قدرت به حدی کم رنگ شد که داشت شکل سمبولیک 
را به خود می گرفت. در این دوره، زمینه برای مشارکت 
نماینده گان سایر اقوام در قدرت تا حدی مساعد شده بود 
سایر  نسبی  رضایت  برای  عمده  دلیل  موضوع  و همین 
گروه های قومی و اجتماعی و فروکش کردن اغتشاشات 
سیاسی قلمداد می گردد. دیری نگذشت که این فرایند 
مثبت سیاسی یک بار دیگر با کودتای داوود خان به هم 
خورد و فصل تازه ای از انحصار قدرت و استبداد قومی 
در فضای سیاسی کشور چیره گشت. داوود خان که زیر 
از پیروزی  نام جمهوریت دست به کودتا زده بود، پس 
زیر قول خود زد و به ایجاد حکومت قومی و تک حزبی 
روی آورد. تک روی های داوود خان و سرکوب های دوره 
وی آبستن تحوالتی شد که بعدها سبب زایش منازعات 

خونینی در تاریخ کشور گردید.
کودتای ۷ ثور ۱3۵۷ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
که زیر شعار مساوات و برپایی حکومت کارگری صورت 
توسط  قدرت  قومی  انحصار  دلیل  به  نیز  بود،  گرفته 
و  سیاسی  گروه های  سایر  نارضایتی  و  آن  کارگزاران 
اجتماعی کشور، به ناکامی انجامید. چیره شدن رویکرد 
قومی بر اهداف ماهوی این حزب، بعدها سبب انشعاب 
آن در اطراف خطوط قومی به شاخه های خلق و پرچم 
و در نهایت سبب اضمحالل حاکمیت این حزب پرقدرت 
در افغانستان شد. نارضایتی نماینده گان جامعه تاجیک، 
هزاره و ترک تباران، به ویژه تاجیکان از تمرکز قدرت به 
مهم ترین  خلق،  دموکراتیک  حزب  در  پشتون ها  دست 
دلیل  عمده ترین  نهایت  در  و  رویارویی  انشعاب،  دلیل 
فروپاشی و سرنگونی حاکمیت این حزب مقتدر دانسته 

می شود.
کودتای  از  پس  پشتون ها  توسط  قدرت  دوباره  انحصار 
داوود خان و شدت یافتن این روند در جریان حاکمیت 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عواملی است که بار 
دیگر اسباب نارضایتی و مبارزات سایر گروه های قومی، 
به ویژه تاجیکان را برانگیخت تا این که این مبارزات به 
دولت  شکل گیری  و  نجیب  داکتر  حکومت  سرنگونی 
ربانی،  برهان الدین  استاد  رهبری  به  افغانستان  اسالمی 
تاجیک ها  جاگرفتن  و  مجاهدین  پیروزی  شد.  منجر 
را در  توازن جدید قومی قدرت  در محور اصلی قدرت، 
افغانستان به وجود آورد که در این ساختار نو، ترک تباران 
و هزاره ها نیز به دلیل مبارزات نظامی و تغییر در وضعیت 
به  نسبت  بهتری  جایگاه  در  سیاسی شان،  و  اجتماعی 
را  خود  پشتون ها  میان،  این  در  گرفتند.  قرار  گذشته 
جهادی  احزاب  و  یافتند  نظامی  و  سیاسی  شکست  در 
با آن که شریک مبارزه گروه های جهادی  اقوام پشتون، 
در برابر شوروی بودند؛ اما به دلیل این که قدرت مرکزی 
در  و  ناراض  جدید  ساختار  از  بودند،  داده  دست  از  را 
تباه کن  به جنگ های  منجر  که  آن شدند  براندازی  پی 
داخلی و خونین ترین تصادمات قومی در کشور شد. به 
از  قومی  فروریختن ساختار حکومت تک  عبارت دیگر، 
به  غیرپشتون،  اقوام  تاجیک ها،  توسط  قهرآمیز  طریق 
ویژه تاجیکان را در جایگاه برتر قدرت قرار داد که تقالی 

کشورها  داخلی  سطح  یا  و  بین الملل  نظام  چارچوب 
از سوی دیگر، آشفته گی سیاسی  و  بوده است  همسان 
زیادی  شباهت  افغانستان  چون  بی ثباتی  کشورهای  در 
بنابراین،  دارد؛  بین الملل  نظام  در  حاکم  آشفته گی  به 
شباهت های مذبور امکان این را می دهد تا با استفاده از 
آنالوژی انتقال غیرصلح آمیز قدرت بین دولت ها در نظام 
بین الملل، چرایی انتقال خشونت بار قدرت بین گروه های 
قومی/اجتماعی در جامعه متکثر و بی ثبات افغانستان را 
نیز بررسی کرد. با این پیش فرض که گروه های قومی در 
افغانستان به دلیل بی ثباتی حاکم و عدم شکل گرفتن 
دارای  بین الملل،  نظام  در  دولت ها  همچو  ملی،  هویت 
منافع  تضاد  این  و  است  و گاهی متضاد  منافع مختلف 
به تصادمات خونینی انجامیده است. این نوشته دارای دو 
بخش است. در قسمت نخست دالیل جنگ ها و تصادمات 
خونین قومی و سیاسی گذشته بر سر قدرت بررسی شده 
و در قسمت دوم یا پایانی روی بدیل های صلح آمیز انتقال 
قدرت و یا زمینه های مشارکت سیاسی گروه های قومی 
در ساختار قدرت، راه های رفتن به طرف ثبات سیاسی و 
هم چنان روی چگونه گی شکل گیری هویت ملی مکثی 

صورت گرفته است.
یکی از معروف ترین نظریات در مبحث جابه جایی قدرت ها 
ارگانسکی،  قدرت«  »انتقال  نظریه  بین الملل،  نظام  در 
دانشمند امریکایی است. وی باور دارد که مرحله انتقال 
قدرت بین بازیگر بر سر اقتدار و بازیگر در حال ظهور در 
یک جامعه، عمده ترین عامل جنگ و خشونت است. به 
عبارت دیگر، وی انتقال قدرت بین دو بازیگر بر سر اقتدار 
و بازیگر ناراض، در پی بلندرفتن توانایی های بازیگر دومی 
بازیگر  از ساختار موجود و مقاومت  و عدم رضایت وی 
و  عامل جنگ  مهم ترین  را  برای حفظ جایگاه اش  اولی 
گیلپین  رابرت  نظریه،  این  تأیید  به  می داند.  خشونت 
امریکایی، از نظریه پردازان نئورئالیست می افزاید که تغییر 
در شرایط اجتماعی، اقتصادی، آگاهی، فناوری و... ایجاب 
بازیگران و شرایط تقسیم منابع قدرت  تغییر در منافع 
و ثروت را نیز می کند. در این میان، برای بازیگرانی که 
در وضعیت بهتر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به 
گذشته قرار می گیرند، منافع بیش تری از ناحیه تغییر در 
وضع موجود متصور است و در پی زیر و رو کردن ساختار 
حاکم اند. این کش وقوس بین قدرت بر سر اقتدار یا همان 
هژمون با قدرت/قدرت های در حال ظهور، در بسا موارد 

منجر به منازعه، جنگ و تقابل می شود.
تقسیم  گروه  چهار  به  را  قدرت  بازیگران  ارگانسکی، 
می کند: ۱( گروه بر سر اقتدار و راضی از وضع موجود 
موجود  وضع  و  حاکم  ساختار  از  دیگران  از  بیش تر  که 
از وضع  ناراض  اما  نفع می برد. ۲( گروه در حال ظهور 
وضعیت  در  که  تغییری  و  رشد  دلیل  به  که  موجود 
اقتصادی اش پدید آمده،  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
از وضع موجود ناراض و در تقالی به چالش کشیدن و 
تغییر ساختار حاکم است، تا این که جایگاه متناسب به 
واقعیت وجودی خویش را در ساختار قدرت ایجاد کند. 
3( بازیگران ضعیف اما راضی از وضع موجود که بیش تر 
در پی سازش و تبعیت از بازیگر بر سر اقتدار اند تا از 
بازیگران   )4 ببرند.  بهره  موجود  وضع  و  حاکم  ساختار 
ضعیف اما ناراض از وضع موجود که اکثراً در ائتالف با 
و  ایجاد چالش  پی  در  و  قرار می گیرند  بازیگران دومی 
تغییر ساختار حاکم اند. از این میان، دو گروه نخست در 
موضوع قدرت بیش تر از دیگران در تقابل و رویارویی قرار 
می گیرند. چون، گروه نخست حاضر نیست تا به آسانی 
جایگاه خود را واگذار کند و گروه دومی نیز در پی کسب 
این  است.  خویش  وجودی  واقعیت  به  متناسب  جایگاه 
تقابل منافع در بسا موارد منجر به تصادمات خونین و 

جنگ های ویرانگر می شود.
محور  در  سیاسی  گروه های  رقابت  دلیل  به  افغانستان، 
اقوام بر سر تصاحب قدرت، به ویژه رویارویی اقوام پشتون 
از مصادیق  تاریخ، یکی  برهه های مختلف  تاجیک در  و 
عملی نظریه انتقال قدرت ارگانسکی است؛ زیرا در پرتو 
در  قومی  بزرگ  گروه  چهار  از جمله  ارگانسکی،  نظریه 
افغانستان )تاجیک ها، پشتون ها، هزاره ها و ترک تباران(۱ 
دو  محور  در  بیش تر  قدرت  سر  بر  تاریخی  تصادمات 
قوم  تاجیک و پشتون  صورت گرفته است. سایر اقوام، 
از جمله ترک تباران و هزاره ها نظر به اقتضای شرایط و 
منافع گروهی شان در اتحاد با یکی از این دو محور قرار 

داشته اند.
به  راستای  در  قهرآمیز  اقدام  نخستین  زمینه،  این  در 
چالش کشیدن جایگاه سنتی قدرت پشتون ها، جنبش 
امیر  رهبری  به  شمالی  دهقانان  قیام  همان  یا  عیاری 
حبیب اهلل کلکانی بود. این قیام پس از ناکامی مبارزات 
نرم روشن فکران برای آوردن اصالحات سیاسی و در پی 
انحراف جنبش مشروطیت به سوی خودکامه گی قومی 
قدرت  کردن  بیرون  هدف  به  قبیله،  سران  الیگارشی  و 
سیاسی از انحصار حاکمیت قومی، تمرکززدایی و ایجاد 
جایگاه برابر برای اقوام و گروه های اجتماعی در قدرت، 
جنبش  قیام،  این  در  عالم(  )جمال،  گرفت.  صورت 
ترکمن ها(  و  )اوزبیک ها  ترک تبار  اقوام  حمایت  عیاری، 

پشتون ها را برای احیای جایگاه سنتی شان در پی داشت. 
نبود ساختار مناسب مشارکت سیاسی و فقدان مکانیسم 
صلح آمیز جابه جایی قدرت سبب شد تا حوادث خونین و 
جنایات هولناک پسا خروج شوروی سابق در افغانستان 
رقم بخورد که در نتیجه آن هزاران انسان بی گناه مربوط 
به همه اقوام این سرزمین کشته و کشور به ویرانه  تبدیل 

شد.
با  را  پشتون ها  اکثریت  حمایت  که  طالبان  گروه  ظهور 
انتقام جویی برای احیای  خود داشت، در حقیقت نوعی 
می شود.  دانسته  قدرت  در  پشتون ها  دوباره  جایگاه 
سیاست های حذف، زمین سوخته و قتل عام های طالبان 
در شمالی، مناطق شمال، شمال شرق و غرب کشور را 
می توان از مصدایق این انتقام جویی دانست. از آن جایی 
که گروه های قومی تاجیک، ترک تباران و هزاره ها پس از 
خروج نیروهای شوروی سابق و در نتیجه مبارزات دوامدار 
نسبت  بهتری  نظامی  و  اجتماعی، سیاسی  موقعیت  در 
از جایگاه خود  به گذشته قرار گرفته بودند، برای دفاع 
دست به تشکیل ائتالف سیاسی - نظامی در برابر رژیم 
متحد  نام جبهه  زیر  را  و جبهه مشترکی  زدند  طالبان 
تاجیک،  قومی  گروه های  گرفتن  قرار  کردند.  تأسیس 
در  میانه رو  پشتون های  از  قسمتی  و  ترک تباران  هزاره، 
اتحاد مشترک سیاسی -  نظامی در برابر طالبان و سایر 
گروه های هراس افگن هم پیمان طالبان بر عالوه دالیل باال، 
به قول استفن والت، ریشه در اشتراکات ایدیولوژیک این 
گروه ها نیز داشت. زیرا تمامی گروه های مذبور به لحاظ 
فکری طرفدار برابری و مشارکت سیاسی اقوام در قدرت 
و از منظر اعتقادی باورمند به یک نظام اسالمی معتدل 
بودند. این رویارویی بر سر قدرت نیز هزاران کشته، صدها 
هزار مهاجر و کشوری ویرانه تر از گذشته بر جای گذاشت. 
در کل، می توان گفت که حوادث و رویارویی های خونین 
گذشته اقوام و گروه های سیاسی، جنگ ها و خشونت های 
ممتد و بی پایان سده اخیر در کشور، با انگیزه  به دست 
آوردن قدرت مرکزی و استیالی گروهی/قومی بر دیگران 
صورت گرفته که با روکش های ایدیولوژیک، حزبی، دینی 
و غیره پوشش داده شده است. البته نبود ساختار مناسب 
برای مشارکت سیاسی همه اقوام و گروه های اجتماعی در 
انتقال قدرت، سبب  قدرت و فقدان مکانیسم صلح آمیز 

تداوم این دور باطل شده است.
سال ها  از  پس  قدرت  صلح آمیز  انتقال  تجربه  نخستین 
منازعه قومی و خون ریزی های بی شمار، از جانب استاد 
برهان الدین ربانی به حامد کرزی، رییس حکومت موقت 
این  اگرچه  پذیرفت.  صورت   ۲۰۰۱ سال  در  افغانستان 
انتقال به دلیل شرایط استثنایی همان زمان و فشارهای 
موفق  تجربه  نخستین  آن هم  با  یافت،  انجام  بیرونی 
جابه جایی صلح آمیز قدرت بین گروه های قومی در کشور 
در  دیگر  یک بار  نیک  تجربه  این  اما  می شود.  پنداشته 
فقدان ساختار همه شمول مشارکت سیاسی که متضمن 
دوام  دیر  باشد،  قدرت  در  قومی  گروه های  همه  منافع 
نیاورد. تا این که بهره کشی ابزاری از دموکراسی و دست 
یازیدن به تقلب گسترده طی چند دوره انتخابات اخیر 
در کشور، یک بار دیگر فضای هم زیستی مسالمت آمیز را 
انحصار  ناکام  تجربه  طرف  به  را  کشور  و  ساخته  مکدر 
قومی قدرت و ناکامی های گذشته کشانیده است. به ویژه، 
تمرکز شدید قدرت و شکل دهی حکومت قومی توسط 
اشرف غنی طی سال های پسین سبب شده است تا فضای 
بی اعتمادی اجتماعی یک بار دیگر بر کشور سایه افگند و 
نارضایتی سایر اقوام و گروه های اجتماعی را برانگیزد. با 
درنظرداشت تجارب جنگ های داخلی، تداوم این وضع 
احتمال رویارویی خشونت بار قومی تازه ای را با گذشت هر 
روز بیش تر می سازد. بنابراین، برای این که کشور بار دیگر 
در منجالب جنگ های داخلی و دور باطل خشونت های 
از هر وقت  بیش تر  نکند، وضعیت کنونی  قومی سقوط 
دیگر، ضرورت اصالحات سیاسی و ساختاری را می نماید.

از آن جایی که مردم افغانستان چندین بار شاهد انتقال 
خشونت بار قدرت بین گروه های اجتماعی و قومی بوده اند 
و صدمه تلخ آن نیز به همه گروه های قومی - سیاسی 
بار  تا  نیست  بنابراین، خردمندانه  است؛  رسیده  یکسان 
آزمایش  ناگوار  تجارب  این  تکرار  با  را  بخت خود  دیگر 
کنیم. از آن جهت، بازی ابزاری با دموکراسی، انتخابات 
ترور  اخیر،  سال های  در  جمهوریت  چون  شعارهایی  و 
نخبه گان اقوام، تبعیض در تعیینات دولتی، تقسیم کردن 
دیموگرافیک اقوام به برگ و شاخ های کوچک برای حفظ 
استیالی اقلیت خاص را می توان از اشتباهات راهبردی 
برشمرد  احمدزی  غنی  اشرف  رهبری  تحت  حکومت 
مردم  مطلق  اکثریت  بی اعتمادی  و  نارضایتی  که سبب 
نسبت به نظام شده و بذر خشونت قومی را بین گروه های 
کارگیری  به  جای  به  بنابراین،  است.  پاشیده  اجتماعی 
حفظ  برای  گذشته  ناکام  و  شده  آزموده  راهکارهای 
به نفع همه گروه های قومی  استیالی قومی و گروهی، 
و اجتماعی کشور است تا با عبرت از گذشته و در تفاهم 
باهم، ساختار مناسبی را به وجود آورند که در چارچوب 
آن همه شهروندان خود را در یک رابطه سودمند با دولت 
معروف  جامعه شناس  ویمر،  قول  به  زیرا  بتوانند.  دیده 
ابزار  موثرترین  سیاسی،  قدرت  در  مشارکت  سوئیسی، 
ثبات  آن  فقدان  در  که  است  ملی  هویت  پرورش  برای 

سیاسی هرگز دست یافتنی نیست. )ویمر، ۲۰۱8(
ادامه دارد...
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کمال خان تولد دوباره یک آرزوی غیرممکن
آرزوهای برآورده نشده در کشور فراوان و چالش های 
پیش  رو برای تحقق آن ها فراوان تر است. پروژه بند 
کمال خان آرزوی چهل وچند ساله است که فاز اول در 
سال ۲۰۱۰ کلید خورد، فاز دوم آن در سال ۲۰۱۵ 
ختم شد و فاز سوم و اصلی آن در اوایل سال ۱3۹۶ 
به  سوی واقعیت تطبیق گام برداشت، تا آرزوی دیروز 
به حقیقت امروز تبدیل شود. این پروژه عالوه بر گام 
توسعه ای مهم، تصمیم سیاسی بزرگی بود که در یک 
دیپلماسی  و  افتاد  اتفاق  پرچالش  و  پیچیده  فرایند 
تاثیر  بخشید.  معنی  و  موضوعیت  را  کمال خان  بند 
این واقعه بر دیپلماسی آب کم تر از اثر توسعه ای آن 

نیست.
بند  این  سوم  فاز  درباره  تصمیم سازی  هنگام  در 
که  داد  نشان  آب شناسی  دستگاه های  یافته های 
جمله  از  افغانستان  آب های سطحی  ساالنه  ظرفیت 
شکل  به  اقلیم  تغییرات  سبب  به  هلمند  حوزه  در 
به  آن،  کنار  در  است.  یافته  کاهش   قابل مالحظه ای 
سبب وجود مخالفان و عدم کنترل حکومت بر مجاری 
آب در والیت هلمند، رژیم جریان در این رودخانه با 
دهه قبل یکسان نیست و این رژیم از بی نظمی شدید 
رنج می برد. در فصل های سیالبی این رودخانه پر از 
آب و گاهی خطرناک و در فصل های دیگر کم آب و 
گاهی برای حداقل جریان پایه، هم آب وجود ندارد. 
بندهایی مانند کمال خان که ماهیت انحرافی دارد و 
کارکرد مخزنی و ذخیره ای آن محدود است، در چنین 
رژیم ها، موثریت اندکی دارد. این نوع بندها، در زمان 
سیالب توانایی ذخیره سازی حجم زیاد آب را ندارد 
نیز نمی تواند به توسعه  زراعت  و در ماه های خشک 
کمک کند. این مشکل در سال ۱3۹۵ وزارت انرژی و 

آب را به تکاپو و چاره جویی واداشت.
مرحله  تا  ارزیابی  مرحله  از  سوم  فاز  در  فرایند  این 
در  را  زیادی  مدت  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
و  فنی  فعالیت های  از  وسیعی  گستره  و  برگرفت 
دیپلماتیک را در پی داشت. ده ها ساعت کار فکری 
تا  گرفت  صورت  حل  راه   یافتن  برای  استراتژیک  و 
کمال  خان  برای  ترکیبی،  جدید  ماموریت  نهایت  در 
در  کمال خان  سوم  فاز  در  البته  شد.  برنامه ریزی 
مراحل مختلف پروژه سازی و تدارکاتی طیف وسیعی 
و  داخلی  سیاست گران  و  شرکت ها  کارشناسان،  از 

خارجی نقش های مثبت و منفی را ایفا کردند.
آب  منابع  مدیریت  اجزای  اقلیم،  تغییر  شرایط  در 
چاره   ما  کند.  عمل  یک دیگر  از  مستقل  نمی تواند 
ارتباط  یافتن  و  آب  منابع  بر  موثر  عوامل  درک  جز 
آن  با  شرایط  ساختن  عیار  و  آن ها  بین  زنجیره ای 
کمال خان،  برای  ترکیبی  برنامه ریزی  مطابق  نداریم. 
و  برقرار  هایدرولوژی  نظم  رودخانه  در  باید  نخست 
و  طبیعت  دست  از  آب  منابع  از  قسمتی  کنترل  یا 
مخالفان حکومت خارج می شد و در اختیار مدیران 
سیستم  صورت  این  در  می گرفت.  قرار  آب  منابع 
پاسخگوی  و  کارکرد  مناسب تر  گونه   به  انحرافی 

موثر مصرف نمی شود، نه این که مصرف نشود. برای 
مصرف موثر آب بند سلما در سال ۱3۹۷ طرح هایی 
انرژی و آب و زراعت در جلسه  از طرف وزارت های 
شورای عالی اراضی و آب ارایه شد )گزارش تفصیلی 
شورای عالی اراضی و آب، ۲8 حمل، ۱3۹۷(؛ اما به 
بهانه کمبود بودجه از طرف رییس  جمهور منظور نشد 
و حتا وزارت مالیه بودجه حفظ و مراقبت بند سلما 
را به شدت کاهش داد. چندین پروژه موثر دیگر برای 
این حوزه علی رغم گنجانیده شدن  مدیریت آب در 
در بودجه در آخرین مراحل تدارکاتی لغو شد. نمونه 
آن بند تیرپل )جلسه گروه تدارکات ملی، ۲۲ جوزای 
۱3۹۶( و بند کبگان است. وزارت انرژی و آب برای 
اعمار کانال های پایین دست سلما به کمک های مالی 
بانک توسعه اسالمی و بانک جهانی اتکا کرد تا تعدادی 
از حجم مالی  اعمار کند و  را  از کانال ها و سربندها 
کاسته  متوازن  توسعه   بهانه   به  نیز  کمک ها  همین 
شد. اختصاص نیمی از درآمد یک ساله والیت هرات 
در  والیت  این  در  که  درآمدهایی  یک سوم  حتا  یا  و 
پروسه فساد اداری توسط شرکای مصلحت و منفعت 
هم چنان غارت می شود، می توانست تحول بزرگ در 
مدیریت آب های این بند ایجاد کند. سوال این قسمت 
جستار این است که چه کسی مانع مصرف موثر بند 

سلما شد؟
رییس  جمهور باید بداند که اگر رودخانه هلمند در 
حال ورود به حالت فقر است، رودخانه هریرود به دلیل 
افزایش مهاجرت ها، در آستانه ورود به فقر مطلق و 
نابودی است و یک قطره آب برای معامله با مافیا و 
یا فروش وجود ندارد. باوجود این وضعیت در هریرود 
سوال بزرگ دیگر این جستار است که چرا هنوز هم 
برای بازسازی کانال های پایین دست بند سلما، بودجه 

الزم اختصاص داده نمی شود؟
موارد  این  دارد،  عقلی  بدیهیات  مسایل  این  فهم 
به هر حال،  است.  موضوع  اصل  و  متعارف  اصول  از 
سرعت و شتاب در پروژه کجکی مهم ترین عامل تعیین 
سرنوشت رودخانه هلمند خواهد بود که هامون ها نیز 
اما در طول سه سال گذشته  انتظار آن هستند؛  در 
)اگر گزارش های حکومت درست باشد که در آن نیز 
بیست وهفت درصد  فقط  دارد(  وجود  تردید  و  شک 
از کار این پروژه پیش رفته است. حداقل خسارت از 
و  آب  مترمکعب  میلیارد  سه  تاکنون  کجکی  تاخیر 
صد میگاوات ساعت تولید برق است. هزینه مالی و 
اجتماعی آن سرسام آور است که ناامیدی اجتماعی و 
عدم اعتماد به برنامه های توسعه ای بخشی از آن است.

نتیجه گیری
منابع آب این کشور هزاران سال نان مردم آن  را تهیه 
کرده است و این آب مطابق قانون و عرف از سرمایه ها 
از  باید  که  است  مردم  این  ارزش  با  دارایی هایی  و 
تاراج و غارت حکومت در امان بماند. بنابراین، رییس 
به  آن  درباره  قانونی  جمهور صالحیت تصمیم گیری 

ویژه درباره فروش آن را در چنین شرایطی ندارد.
آب  مبادله  پای  به   همسایه  کشور  که  نیست  شکی 
به دلیل آن که  نه  اما  آمد؛  اشتیاق خواهد  با  نفت  با 
حکومت افغانستان بر منابع آب حوزه هلمند مسلط 
آجندای  موضوع  این  این که  دلیل  به  بلکه  شده، 
خودش )کشور همسایه( بوده که از زبان ارشدترین 
است.  شده  گفته   دیگری  کشور  حکومتی  کارگزار 
منابع آب در این محل ارزش روزافزون و سرسام آور 
در آینده  نزدیک پیدا خواهد کرد و این علت اشتیاق 
بود. سند جامع  برای خرید آب خواهد  همسایه گان 
همکاری های راهبردی هیوالی تشنه کامی است که 
برای بلعیدن و نابودی هریرود و رودخانه هلمند خلق 
شده است. تاکید بر مبادله و تجارت آب در جایی که 
زمین زراعتی مناسب وجود دارد، حتا در وضعیتی که 
حکومت  بی کفایتی  به  اقرار  است،  موجود  مازاد  آب 
است. ادعای کنترل بر آب هلمند و پیشنهاد مبادله 
آب در برابر نفت در جایی که زمین های حاصل خیز 
در  توسعه  برای  حکومت  سیاست  با  دارد  وجود 
تناقض قرار می گیرد. اگر رییس جمهور مانع اجرای 
نمی شد  بند  بیست ویک  برنامه  جمله  از  پروژه  ده ها 
)جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۲۲ جوزای ۱3۹۶(، 
منابع آب  به خوبی می توانست انکشاف یابد و امروز 
افغانستان در وضعیت آبی خیلی بهتری قرار می گرفت.

به  مقاله  این  کامل  نسخه  مطالعه  برای  یادداشت: 
وب سایت روزنامه 8صبح مراجعه کنید.

اگر در  انحرافی آن ساخته شود؛ زیرا  اگر کانال های 
یک قسمت از زمان نیاز آبی زراعتی آب نباشد، مانند 
آن است که در تمام فصل آب وجود ندارد و فعالیت 
زراعتی امکان پذیر نیست. بدون کجکی، آب به همان 
سرنوشتی دچار می شود که تاکنون بوده است و به 
همان  جایی می رود که تا حاال رفته است. کمال خان 
مستعجل  اما  کننده؛  تحول خوشحال   کجکی  بدون 
است. بدون کمال خان نیز کجکی بازسازی شده قدرت 
حکمرانی بر رودخانه هلمند را ندارد، چرا که حدود 

نیمی از توانایی های آن استفاده خواهد شد.
زودهنگام  آب گیری  و  کجکی  علیه  چالش  اگر 
کاری  باشد،  گرفته  صورت  عمد  روی  از  کمال خان 
به شدت هوشیارانه برای تامین منافع دیگران است. 
مدیریت  برای  اراده  عدم  کمال خان  آب گیری  با 
 - معامله سیاسی  برای  زمینه   و  آب مخفی می ماند 
می شود.  فراهم  همسایه  کشور  با  اقتصادی شخصی 
فقط چندی بعد رییس  جمهور دو باره خواهد گفت: 
»بند کمال خان را ساختیم، فالن مقدار آب را ذخیره 
می کند؛ اما از آب آن استفاده نمی شود. نگذارید که این 
سرنوشت باالی بندهای دیگر ما بیاید.« چنان که در 
مورد بند سلما چنین گفت. نتیجه اخالقی این خواهد 
شد که چون از بند استفاده نمی شود، آب هریرود با 
نفت مبادله شود و یا کانال های جدیدی اعمار گردد 
و آب به سمت زمین های جدید هدایت و زمین ها به 
بهانه سرمایه گذاری سکتور خصوصی به مافیا واگذار 
از خاطره ها  الکوزی هنوز  زمین های  شود. سرنوشت 
پاک نشده است. در صورتی  که همه می دانند که آب 
سلما تا ولسوالی زنده جان هم نمی رسد و تمام آن 
مصرف می شود؛ اما مشکل این است که آب به گونه 

اهداف طراحی شده بود. این کار تنها می توانست با 
این  در  بزرگ  و جریان های  ذخیره کردن سیالب ها 
حوزه اتفاق بیفتد. این راه  حل با اعمار فاز دوم بند 
کجکی و ذخیره سازی بیش از یک میلیارد مترمکعب 
در  آن  رهاسازی  و  سیالبی  ماه های  در  اضافه تر  آب 
فصل کم آبی قابل  اجرا بود. به  این  ترتیب ارتباط موثر 
بین کجکی و کمال خان به  عنوان دو پیشران موثر در 
مدیریت آب در رژیم نامنظم رودخانه هلمند تعریف 
و برقرار می شد. در این صورت، هرکدام به  عنوان یک 
کنشگر فعال نقش خاص را خود به گونه  مجزا و نقش 
ترکیبی خود را به گونه  مشترک ادا می کرد؛ بنابراین، 
کمال خان در سال ۱3۹۶، با این ماموریت متولد شد. 
البته باید بگویم که این پروژه همان کمال خان سال 

۱۹۶4 و ۱۹۷۰ و حتا ۲۰۱۲ نبود.
در این ماموریت جدید، تغییراتی هم در ساخت بند 
و هم در شیوه کارکرد و نیز شیوه مدیریت آب آن به 
وجود آمد. در این دوره عالوه بر اهداف پیشین، چند 
هدف دیگر نیز در ماموریت بند کمال خان گنجانده 
ایران  حق آبه  تنظیم شده  خروج  آن ها،  از  یکی  شد. 
افغانستان  هامون های  احیای  برای  اقدام  دیگری  و 
بود. احیای هامون ها از دو طریق باید انجام می شد. 
کشت  زیر  زمین های  زراعتی  زهاب  انتقال  نخست 
اطراف بند کمال خان به هامون و دوم تعیین حق آبه 
مشخصی برای هامون های افغانستان. به همین جهت 
دریچه های جدیدی عالوه بر دریچه های گذشته برای 

بند طرح ریزی شد.

دست  به  اقتداری  کجکی؛  بدون  کمال خان 
طبیعت

اردوی  فاز دوم( به کمک  از  فاز سوم کجکی )پیش 
ایاالت  متحده امریکا در سال ۱3۹۵ ساخته شد که 
تولید برق را افزایش داد؛ اما برای آن که کمال خان به 
گونه موثر کار کند، در سال ۱3۹۶ فاز دوم کجکی 
برنامه ریزی شد تا یک میلیارد مترمکعب آب بیش تر 
توسط  و  ذخیره  کجکی  در  سیالبی  ماه های  در 
کمال خان به  سوی زمین های زراعتی و سایر منابع در 

فصل های مصرفی هدایت شود.
ساخته  و  هلمند  رودخانه  جریان  در  نظم  نبود  در 
نشدن فاز دوم کجکی، پتانسیل ذخیره ای کمال خان 
حدود یک بیستم فاز دوم کجکی )یک چهلم ظرفیت 
بند سلما  از تکمیل(، یک دوازدهم  بعد  کل کجکی 
اعمار  کجکی  دوم  فاز  صورتی  که  در  دارد.  توانایی 
گردد، کمال خان ظرفیتی بیش تر از سلما پیدا خواهد 

کرد.
)دوگانه گی(  دوقلوی  کمال خان  و  کجکی  دوم  فاز 
مکمل و الزم و ملزوم یک دیگر اند. بدون تکمیل فاز 
و  است  ناقص الخلقه  موجود  کمال خان  کجکی،  دوم 
نباید از آن انتظار زیادی داشت و بدون کجکی کنترل 
بر رودخانه هلمند ممکن نیست. در واقع کمال خان 
و  به دست طبیعت  اقتداری هم چنان  بدون کجکی 
ندارد، حتا  کارایی چندانی  و  است  دلو  بدون  چاهی 

علی احمد عثمانی
وزیر پیشین انرژی و آب

بخش چهارم و پایانی

منابعآبافغانستان

فاز دوم کجکی و کمال خان دوقلوی 
)دوگانه گی( مکمل و الزم و ملزوم 

یک دیگر اند. بدون تکمیل فاز دوم 
کجکی، کمال خان موجود ناقص الخلقه 

است و نباید از آن انتظار زیادی داشت 
و بدون کجکی کنترل بر رودخانه 

هلمند ممکن نیست. در واقع کمال خان 
بدون کجکی اقتداری هم چنان به 

دست طبیعت و چاهی بدون دلو 
است و کارایی چندانی ندارد، حتا اگر 

کانال های انحرافی آن ساخته شود؛ 
زیرا اگر در یک قسمت از زمان نیاز 

آبی زراعتی آب نباشد، مانند آن است 
که در تمام فصل آب وجود ندارد و 
فعالیت زراعتی امکان پذیر نیست. 

بدون کجکی، آب به همان سرنوشتی 
دچار می شود که تاکنون بوده است و 
به همان  جایی می رود که تا حاال رفته 

است.

مطابقبرنامهریزیترکیبیبرایکمالخان،نخستبایددررودخانهنظمهایدرولوژیبرقرارویاکنترلقسمتیاز
منابعآبازدستطبیعتومخالفانحکومتخارجمیشدودراختیارمدیرانمنابعآبقرارمیگرفت.دراینصورت

سیستمانحرافیبهگونهمناسبترکارکردوپاسخگویاهدافطراحیشدهبود.



آیا توافق نامه دوحه می تواند برای 
ادامه حضور نیروهای امریکایی 
اول ماه می در  از  ناتو پس  و 
افغانستان مبنا واقع شود؟ در 
به  می شود  سعی  مطلب  این 

این پرسش پاسخ داده شود.
در  که  آن گونه  دوحه  توافق نامه 
مقدمه آن گفته شده است، دارای 
چهار بخش باهم وابسته است. بخش های اول و دوم این 
توافق نامه به تعهدات متقابل دولت امریکا و گروه طالبان 
آن  چهارم  و  سوم  بخش های  است.  یافته  اختصاص 
این  وابسته گی  است.  افغانستان  قضیه صلح  به  مربوط 
چهار بخش با یک دیگر و روابط بین آن ها بسیار عمیق 
و درهم تنیده است. اگر بخشی از این توافق نامه، بنا بر 
هر دلیلی، اجرا نشود، روند اجرای سه بخش دیگر آن نیز 

آسیب می بیند.
از  طالبان  گروه  و  امریکا  دولت  توافق نامه  اعتبار  مدت 
زمان امضای آن در دهم حوت ۱3۹8 تا روی کار آمدن 
افغانستان  در  صلح  توافق  از  پس  اسالمی«  »حکومت 
مذاکرات  دل  از  باید  حکومت  این  است.  شده  تعیین 
بین االفغانی به میان آید. توافق نامه دولت امریکا و گروه 
طالبان به دنبال روی کار آمدن »حکومت اسالمی« در 
افغانستان از اعتبار ساقط می شود. پس از آن، دولت های 
اساسات  نیاز، می توانند  امریکا، در صورت  و  افغانستان 

تازه ای را برای تنظیم روابط دو کشور تعریف کنند.
بخش های اول، دوم و سوم توافق نامه امریکا و طالبان از 
زمان انعقاد تاکنون قسماً اجرا شده است. به طور مثال؛ 
حمالت طالبان بر پایگاه های نظامی امریکا و ناتو متوقف 
شده است. در مقابل، امریکایی ها شمار سربازان شان در 
افغانستان را به دوونیم هزار نفر کاهش داده اند. هم چنان 
پنج ونیم هزار زندانی طالبان از بند دولت رها شده اند. به 
دنبال آن، مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان 
نیز با میزبانی قطر در ۲۲ سنبله ۱3۹۹ آغاز شد. این 
توافق نامه  چهارم  بخش  به  ورود  از  پیش  اما  مذاکرات 
دوحه دچار بن بست شد. این بخش شامل توافق روی 
آتش بس جامع، نقشه راه آینده و نظام سیاسی پساتوافق 

صلح می شود.

الیاس طاهری

چهار شنبه
شماره 3581
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والیت  کهمرد  ولسوالی  اداره 
و  دولتی  صحی  مراکز  به  ورقه ای  ارسال  با  بامیان 
خصوصی، داکتران را از تداوی زنان بدون محرم منع 
کرده است. همین طور در ورقه ی جداگانه ی دیگر، به 
باشنده گان این ولسوالی تذکر داده شده که در زمان 
مراجعه به مراکز صحی، بدون محرم نباشند. در این دو 
اطالعیه که حاوی مهر رسمی اداره ولسوالی و امضای 
شخص ولسوال می باشند، تأکید شده است در صورت 
نقض این فیصله، با مرتکبان برخورد »قانونی« می شود 

و کسی حق شکایت ندارد.
حمل  بیست وسوم  دوشنبه،  روز  شام  این  با  هم زمان 
یک نامه  رسمی که از آدرس دفتر ساحه ای کمیسیون 
بامیان در این مورد به آدرس  مستقل حقوق بشر در 
به  نیز  است،  شده  نوشته  والیت  این  محلی  اداره 
شبکه های اجتماعی درز کرد. در این نامه نیز آمده است 
که تمامی مراکز صحی دولتی، خصوصی و دواخانه ها، به 
دستور اداره ولسوالی کهمرد، از رسیده گی به مشکالت 

زنان بدون همراه منع شده است.
کمیسیون حقوق بشر، دسترسی شهروندان به خدمات 
انسانی  و  اساسی  حقوق  مهم  مصادیق  از  را  صحی 
اداره ولسوالی کهمرد  شهروندان دانسته و این فیصله 
اعالمیه   ۲۵ ماده  اساسی،  قانون   ۵۲ ماده  »خالف  را 
حقوق  کنوانسیون   ۱۲ ماده  بشر،  حقوق  جهانی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« و همین طور »خالف 
تبعیض  اشکال  کلیه  رفع  بین المللی  کنوانسیون  مفاد 
علیه زنان که دولت افغانستان نیز به آن ها ملحق شده 

است«، می داند.

به باور این فعال حقوق زن، اداره ولسوالی به جای مبارزه 
با سنت های ناپسند و باورهای خرافی حاکم در جامعه، 
بر آن مهر تأیید زده و این »جای تأسف و دردناک« 
است. وی از حکومت و نهادهای حقوق بشری می خواهد 
که موضوع را پی گیری کنند و عامالن این تصمیم باید 
مورد پی گرد قانونی قرار گیرند. به گفته ی بانو حیدری، 
محروم ساختِن زنان از دسترسی به خدمات صحی، آن 
هم به دستور یک مقام دولتی، »فاجعه« است و از کنار 

آن نباید به راحتی گذشت.
اهلل داد، راننده ی تکسی در شهر بامیان می گوید که از 
نگاه او هیچ ضرورت نیست تا یک زن حتماً همراه محرم 
نزد داکتر مراجعه کند .به گفته ی او، زنان هم حق دارند 
به ویژه حق  انسانی خود؛  آزادی های  و  از همه حقوق 

صحت بهره مند شوند.
نیز می گوید  بامیان  علما  بالغی، عضو شورای  نصراهلل 
که اگر یک زن بدون محرم نزد داکتر مراجعه می کند، 
از نگاه دین اسالم هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا حق صحت، 
از همه حقوق بلندتر است و شرع برای آن استثنا قایل 
شده است. این عالم دین هم چنان تأکید می کند که 
را تحت درمان  بیماران زن  داکتران مردنیز می توانند 

قرار دهند و موضوع داشتِن محرم حتمی نیست.
دوشنبه،  روز  شام  بامیان،  والی  رسانه های  دفتر 
اداره  تصمیم  این  به  پیوند  در  حمل،  بیست وسوم 
ولسوالی کهمرد واکنش نشان داد. دفتر رسانه های والی 
با انتشار خبرنامه ای، این تصمیم را خالف اصول و قواعد 
حقوق بشری و انسانی دانسته و توضیح داده که به این 

مسئله رسیده گی خواهد شد.

با توجه به پیچیده گی قضیه  البته  گشوده خواهد شد. 
جنگ و صلح افغانستان، نباید نسبت به این اتفاق خیلی 

زیاد خوش بین بود.
این چهار  آمده است،  توافق نامه دوحه  طبق آن چه در 
هدف با یک دیگر وابسته گی تنگاتنگ دارد. الزمه خروج، 
تحقق سه هدف دیگر است. یا توافق روی نظام جدید 
انجام  که خروج  است  غیرممکن  است.  مستلزم خروج 
شود؛ اما نظام جدید مستقر نشود. یا برعکس، نظام جدید 
مستقر شود؛ اما خروج انجام نشود. تابع همین وابسته گی 
متقابل بین این اهداف چهارگانه است که تصمیم امریکا 
برای خروج در اول ماه می قطعی نشده است. بنابراین، 
از  اول ماه می  نتوانند در  ناتو  و  امریکایی  اگر سربازان 
افغانستان به صورت کامل بیرون شوند، مالمت نخواهند 

بود.
گروه طالبان باید بداند که جهان طرفدار خروج مسووالنه 
نیروهای بین المللی از افغانستان است. هم چنان منافع 
و امنیت ملی امریکا ایجاب می کند که این خروج باید 
مسووالنه انجام شود. نفع افغان ها نیز در خروج مسووالنه 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  است.  نهفته  نیروها  این 
افغانستان اما زمانی مسووالنه است که سه هدف دیگر 
توافق نامه دوحه نیز به صورت کامل تحقق یافته باشد. در 
غیر این صورت، خروج این نیروها غیرمسووالنه و عامل 
سقوط افغانستان در یک جنگ داخلی دیگر خواهد بود.

تعهدات بین دولت امریکا و گروه طالبان در توافق نامه 
دوحه، دوجانبه است. روابط طالبان با القاعده و داعش تا 
هنوز در مرحله تردید است و گمان غالب آن است که 
این رابطه تا هنوز قطع نشده است. این گروه از جانب 
دیگر تا هنوز وارد مذاکرات معنادار با دولت افغانستان 
با روش »مذاکره در سایه«  را  و مذاکرات دوحه  نشده 
دنبال کرده است. هم چنان توافق روی آتش بس و نظام 
آینده که مهم ترین بخش تعهدات طالبان است، تا هنوز 
حاصل نشده است. بنابراین، هشدار گروه طالبان برای 
می خالف  ماه  اول  از  پس  خارجی  نیروهای  به  حمله 
امریکا  جانب  به  گروه  این  تعهدات  و  دوحه  توافق نامه 
است. اگر این هشدار عملی شود، تاوان اصلی آن به گروه 
طالبان بازمی گردد و بزرگ ترین تاوان آن ممکن است 

لغو توافق نامه دوحه باشد.

نهادهای حقوق  اما زمانی که  درمانی جلوگیری کنند؛ 
او  شد.  گرفته  تصمیم  این  جلو  شدند،  باخبر  بشری 
تصریح می کند که ولسوال فعلی کهمرد، به دلیل »کم 
تجربه گی« و به خاطر کسب حمایت علما، خواسته است 

این تصمیم دیرینه ی آن ها را به کرسی بنشاند.
شهربانو حیدری، از دیگر فعاالن حقوق زن در بامیان 
نیز ارسال چنین اطالعیه ای از آدرس یک اداره رسمی 
به  زنان  دسترسی  ساختن  محدود  هدف  به  دولتی 
خدمات درمانی را نگران کننده و یک »فاجعه« می داند. 
بانو حیدری می افزاید که مطابق قانون اساسی و سایر 
از  یکی  درمانی،  خدمات  به  دسترسی  نافذه،  قوانین 
حقوق اساسی شهروندان کشور می باشد و هیچ کسی به 
هیچ بهانه ای نباید دسترسی به این حق را محدود سازد. 

دوحه  توافق نامه  امضای  زمان  از  ماه  سیزده  از  بیش 
سپری شده است. تا هنوز گزارش قابل اعتماد از قطع 
است.  نشده  منتشر  داعش  و  القاعده  با  طالبان  رابطه 
بود،  امریکایی ها  دشمن  آن  از  پیش  که  طالبان  گروه 
است.  گرفته  آن ها  علیه  حمله  از  دست  مدت  این  در 
نیروهای  از  برای حمایت  مواردی  نیروهای خارجی در 
افغان، مواضع طالبان را بمباران کرده اند. با این وصف، 
جنگ اصلی در این مدت تنها بین گروه طالبان و دولت 
باور  هنوز  امریکایی ها  این رو،  از  است.  بوده  افغانستان 
نکرده اند که گروه طالبان دیگر تهدیدی برای این کشور 

و متحدان آن نیست.

دو- خروج نیروهای بین المللی
دومین هدف توافق نامه دوحه، خروج نیروهای بین المللی 
از افغانستان است. این هدف قسماً برآورده شده است. 
امریکایی ها هنوز تصمیم قطعی برای تحقق کامل این 

هدف ندارند. شرح این نکته در باال رفته است.

سه- مذاکرات بین االفغانی و نقشه سیاسی آینده
شروع مذاکرات بین االفغانی و تعیین نقشه راه سیاسی 
است.  توافق نامه دوحه  افغانستان، سومین هدف  آینده 
باال اشاره شد، شش  مذاکرات بین االفغانی چنان که در 
ماه پس از امضای توافق نامه دوحه آغاز شد. این مذاکرات 
یک  آستانه  در  فعاًل  بسیار،  شدن  سرد  و  گرم  از  پس 
مرحله حساس رسیده است. نشست تاریخی استانبول 
در  است.  شده  گفته  دوحه  بین االفغانی  نشست  متمم 
صورت برگزاری موفقانه این نشست، دست کم روی نقشه 
راه سیاسی آینده افغانستان توافق خواهد شد. تا این دم، 

این نقشه کشیده نشده است.

چهار- آتش بس و نظام جدید
پایان دادن به جنگ  چهارمین هدف توافق نامه دوحه، 
سیاسی  نظم  استقرار  و  آتش بس  برقراری  افغانستان، 
جدید در این کشور است. به دلیل آن که تا هنوز سایر 
اهداف این توافق نامه حاصل نشده است، اهداف چهارمی 
توافق نامه دوحه کماکان دور از دسترس است. احتماالً 
در نشست استانبول راه برای دست یافتن به این اهداف 

با این حال، یک فعال حقوق زن در ولسوالی کهمرد که 
نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، این تصمیم اداره 
ولسوالی را »نگران کننده« می داند و می گوید که بدون 
این تصمیم  باید جلو  زودتر  قیدو شرطی هرچه  هیچ 
از  برخی  می افزاید،  زن  حقوق  فعال  این  شود.  گرفته 
زنان گاهی دچار مشکالت عاجل صحی می شود و نیاز 
است هرچه زودتر خود را به یک مرکز درمانی برساند. 
در این صورت: »آیا این خانم از دنیا برود که شوهرش از 
سر زمین و یا وظیفه به خانه بر می گردد؟ این تصمیم 

نگران کننده و تکان دهنده است.«
که  می کند  فاش  زن  حقوق  فعال  این  همین طور 
کهمرد  ولسوالی  علمای  از  شماری  نیز  پیش  سال ها 
تالش کردند تا از مراجعه ی زنان بدون همراه به مراکز 

بین المللی  روند خروج سربازان  توافق نامه دوحه،  طبق 
این  تا  شود.  تکمیل  باید  می  ماه  اول  در  افغانستان  از 
تاریخ، حدود دو هفته زمان باقی مانده است. امریکایی ها 
زمانی  بازه  این  در  بتوانند  است  دشوار  که  می گویند 
افغانستان را بیرون بکشند. طبق  از  کل نیروهای خود 
استدالل آن ها، این کار اوالً، از نگاه فنی امکان پذیر نیست 
و دوماً، شرایط افغانستان برای خروج مناسب نیست. اما 
این  است.  هشدارآمیز  اظهارات  این  به  طالبان  واکنش 
گروه می گوید که اگر نیروهای خارجی تا اول ماه می 
افغانستان را به صورت کامل ترک نکنند، حمالت خود 

در برابر آن ها را از سر خواهد گرفت.
تصمیم قطعی امریکا درباره برنامه خروج کامل تا هنوز 
دو وضعیت  بین  در  فعاًل  برنامه  این  است.  نشده  اعالم 
احتماالً  است.  معلق  طالبان(  هشدار  و  امریکا  )تردید 
انجام شده است.  باره  گفت وگوهای پشت پرده در این 
نتایج گفت وگوها اما عمومی نشده است. گمان غالب آن 
ماموریت  و  هستند  ماندنی  خارجی  نیروهای  که  است 

آن ها احتماالً تمدید خواهد شد.
ماه  از  پس  خارجی  نیروهای  ماموریت  تغییر  فرضیه 
ماموریت  فرضیه،  این  است. طبق  نیز مطرح شده  می 
کنونی نیروهای خارجی پس از اول ماه می به ماموریت 
صلح بانی تغییر خواهد کرد. سازمان ملل متحد عملیات 

حفظ صلح این نیروها را بر دوش خواهد داشت.
در چنین وضعیت آمیخته با ابهام بسیار مهم است که 
ادامه حضور  برای  توافق نامه دوحه می تواند  آیا  پرسید: 
نیروهای امریکایی و ناتو پس از اول ماه می در افغانستان 
است.  مثبت  پرسش  این  به  پاسخ  شود؟  واقع  مبنا 

توافق نامه دوحه، چهار هدف مشخص را دنبال می کند:

یک- منافع و امنیت ملی امریکا
پایان دادن به تهدیدات علیه منافع و امنیت ملی امریکا 
افغانستان،  خاک  از  کشور  این  بین المللی  متحدان  و 
برای  امریکا  است.  دوحه  توافق نامه  هدف  نخستین 
رسیدن به این هدف از گروه طالبان خواسته است که 
روابط خود با القاعده و داعش را قطع کند. هم چنان برای 
تروریستانی که قصد حمله به منافع و امنیت ملی امریکا 

را دارند، پناه ندهد و از آن ها حمایت نکند.

فعاالن حقوق زن: تکان دهنده است

سربازان خارجی را می توان پس از اول ماه می حفظ کرد

ولسوال کهمرد بامیان داکتران را از تداوی زنان بدون محرم منع کرد؛

خلیل اسیر
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امور خارجه روسیه روز سه شنبه در  سرگئی الوروف، وزیر 
مسایل  درباره  مذاکرات  که  گفت  روحانی  حسن  با  دیدار 
»با  و  برجام«  چارچوب  از  »خارج  باید  نظامی  و  منطقه ای 

حضور کشورهای منطقه به صورت جداگانه« بررسی شود.
به گزارش رادیو فردا، او موضع دولت روسیه درباره احیای 
برجام را »بازگشت بی قید و شرط و کامل امریکا به برجام« 
دانسته و گفت درخواست این که تهران »در چارچوب برجام 
شرایط جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود در قالب 

برجام عمل کند« کامال »غیر مفید است.«
اشاره وزیر خارجه روسیه به موضع دولت امریکا برمی گردد 
که بارها خواستار مذاکره برای رسیدن به یک توافق بلندمدت 

با ایران شده است. 
چون  موضوعاتی  هسته ای،  بحث  بر  عالوه  موضع  این 
فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی ایران را نیز در برگیرد.
حسن روحانی، رییس  جمهور ایران نیز در این دیدار که روز 
سه شنبه، بیست وچهارم حمل، در تهران انجام شد، با تکرار 
موضع ایران گفت که »تنها راه امریکا برای بازگشت به برجام، 

لغو تحریم ها است.«
او تاکید کرد که باید »فضا و روابط« به سال ۲۰۱۵ برگردد و 

»هر آن چه در آن زمان توافق شده پذیرفته شود.«
وزیر خارجه روسیه پیش از دیدار با حسن روحانی نیز در 
یک نشست خبری با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
شرکت کرده و موضع روسیه را منطبق با موضع ایران دانسته 

بود.
اروپا  اتحادیه  بشری  حقوق  تحریم های  اعمال  همچنین  او 
علیه برخی مقام های نظامی و امنیتی ایران را محکوم کرد و 

گفت این اقدامات »بدتر از جرم« است.
کرد  اعالم  حمل  بیست وسوم  دوشنبه،  روز  اروپا  اتحادیه 
سپاه  کل  فرمانده  جمله  از  نظامی  ارشد  فرمانده  که شش 
اتهام  به  را  ایران  زندان  سه  و  امنیتی  مقام  دو  پاسداران، 
نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات عقرب ۹8 به فهرست 

تحریم های خود اضافه کرده است.
محمدجواد ظریف نیز در این نشست به شدت از این اقدام 
اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته است اروپا با این کار نشان 
و  امریکا«  داخل  گروه های  تندروترین  »دنباله رو  که  داد 

اسرائیل است و چنین کاری »بسیار جای شرمندگی دارد.«
سند  دو  همچنین  سفر  این  در  روسیه  و  ایران  مقام های 
همکاری«  اقدام  »برنامه  و  فرهنگی«  »موافقت نامه  شامل 

وزارت خانه های کشور را امضا کرده اند.
ایران و روسیه یک سند همکاری راهبردی ۲۰ ساله را در 
سال ۷۹ امضا کرده اند که مهلت آن حوت سال گذشته به 

پایان رسید.
کاظم جاللی، سفیر ایران در مسکو به خبرگزاری ایرنا گفته 
است ایران و روسیه قصد »به روزرسانی« این سند را دارند و 
پیش نویس سند همکاری جدید توسط وزارت خارجه ایران 

تهیه شده است.
پس  گفته  ولی  نکرده،  اشاره  سند  این  تصویب  زمان  به  او 
از اجماع داخلی درباره این سند، پیش نویس نهایی تحویل 
روس  مقامات  تایید  از  بعد  و  شد  خواهد  روس  مقامات 
مذاکرات دوجانبه بین کشور برای نهایی سازی شکل خواهد 

گرفت.

در تبادل آتش میان ماموران پلیس و یک دانش آموز مسلح 
در مکتب در شهر ناکسویل، یک نفر کشته و فرد دیگری 
زخمی شده است. این در حالی است که هفته گذشته قانون 
ناظر بر مالکیت و حمل سالح در ایالت تنسی تشدید شده 

بود.
در  تیراندازی  جریان  در  که  است  داده  گزارش  وله  دویچه 
مکتب واقع در شهر ناکسویل ایالت تنسی، یک دانش آموز 
مسلح کشته شده است. افزون بر آن گفته می شود که یک 

مامور پلیس نیز در جریان این تیراندازی زخمی شده است.
روز گذشته دانش آموزی در مکتب »آستین ایست« توسط 
گلوله یک پلیس از پای در آمد. این خبر از سوی اداره جنایی 
شده  رسانه ای  محلی  وقت  به  دوشنبه  غروب  تنسی  ایالت 

است.
گفته شده است که مشاهده یک دانش آموز مسلح در سرویس 
بهداشتی این مکتب از دالیل حضور ماموران پولیس در محل 

بوده است.
دانش آموز مسلح پس از ورود ماموران به سرویس بهداشتی 
این مکتب به سوی آن ها تیراندازی کرد و سپس در تبادل 

گلوله با ماموران پلیس کشته شد. 
به  نیز  بود  شده  زخمی  حادثه  این  در  که  پلیسی  مامور 

بیمارستان منتقل شده است.
منتشر  دانش آموز  این  انگیزه  درباره  دقیقی  اطالعات  هنوز 

نشده است. 
گفتنی است که قانون ناظر بر مالکیت و حمل سالح در ایالت 
تنسی بنا به درخواست دولت جو بایدن هفته گذشته تشدید 

شده بود.
تیراندازی در مکاتب امریکا پدیده جدیدی نیست. در فبروری 
سال ۲۰۱8 یک فرد ۱۹ ساله با ورود به مکتب سابق خود در 
پارکلند ایالت فلوریدا به سوی دانش آموزان تیراندازی کرد و 

سبب کشته شدن ۱۷ نفر شد.

الوروف در دیدار با روحانی: 
مذاکرات درباره مسایل نظامی 

و منطقه  جدا از برجام 
پیگیری شود

روسیه به ترکیه نسبت به فروش پهپاد به اوکراین 
هشدار داد

تیراندازی مرگ بار در مکتب 
واقع در ایالت تنسی امریکا

یورو نیوز فارسی گزارش داده است که سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه، روز گذشته در 
نشست خبری با رییس جمهوری مصر در پاسخ 
به  ترکیه  پهباد  فروش  خصوص  در  سوالی  به 
اوکراین، به کشورهای مسوول هشدار داده است.
او گفته است: »ما قویا به همه کشورهای مسوول 
هم  ترکیه  )که  هستیم  ارتباط  در  آن ها  با  که 
اوضاع  که  کنیم  می  توصیه  آن هاست(  از  یکی 
و  تجزیه  را  کی یف  افروزانه  جنگ  بیانیه های  و 
تحلیل کنند. ما به آن ها توصیه می کنیم پیش 
اوکراین  به  نظامی  تسلیحات  هرگونه  فروش  از 
مورد  را  کی یف  رفتارهای  پیشینه  و  موارد  این 
بررسی قرار دهند و به احساسات نظامی گرایانه 

دامن نزنند.«
او همچنین به گونه تلویحی دولت اوکراین را به 
»نئونازی ها« تشبیه کرد و کی یف را متهم کرد 
که علیه حقوق مردم روس زبان در این کشور 

فعالیت می کند.
فروش  خصوص  در  ترکیه  به  روسیه  هشدار 
طرح  حالی  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
اخیر  ماه های  در  اوکراین  و  ترکیه  که  می شود 
برای  مشترک  پروژه های  راه اندازی  سر  بر 
ساخت تجهیزات مختلف جنگی از جمله پهپاد، 
موتورهای توربینی و حتی کشتی های جنگی با 

یکدیگر به توافق رسیده اند.
روسای  دیدار  در  توافقات  این  از  مهمی  بخش 
جمهوری دو کشور در اکتبر سال ۲۰۲۰ میالدی 
حاصل شد. در آن زمان ولودیمیر زلنسکی که 
برای مالقات با رجب طیب اردوغان به استانبول 
سر  بر  خود  ترک  همتای  با  بود،  کرده  سفر 

مقامات امنیتی اسرائیل گفته اند که ایران با بهره گرفتن 
از حساب های کاربری جعلی در صدد ربودن شهروندان 
اسرائیل بوده است. موساد گفته هدف از این اقدامات 
کشاندن شهروندان اسرائیل به خارج از کشور و به دام 

انداختن آن ها بوده است.
به نقل از دویچه وله، گزارش موساد و شاباک )شین 
بت(، سازمان اطالعات و امنیت داخلی اسرائیل اندکی 
پس از اظهارات مقامات جمهوری اسالمی درباره نقش 
اسرائیل در حمله به تاسیسات هسته ای نطنز رسانه ای 

شده است.
اورشلیم  از  گزارشی  انتشار  با  فرانسه  خبرگزاری 
)بیت المقدس( نوشته است که جمهوری اسالمی ایران 
با ایجاد اکونت های جعلی در اینستاگرام بر آن بوده تا 

شهروندان اسرائیلی را به دام انداخته و برباید.
با  ایرانی  جاسوسان  که  است  آمده  گزارش  این  در 

گسترده ای  توافقات  به  نظامی  همکاری های 
دست یافت.

دیرباز  از  اوکراین  و  ترکیه  که  درحالیست  این 
از  آنکارا  و  داشته اند  یکدیگر  با  نزدیکی  روابط 
در  که  می رود  شمار  به  کشورهایی  نخستین 
سال ۱۹۹۱ استقالل این کشور از اتحاد جماهیر 

شوروی را به رسمیت شناخت.
از سوی دیگر صنعت تولید پهپادهای ترکیه در 
ماه های اخیر توجهات بین المللی گسترده ای را به 

خود جلب کرده است.
پرداز  نظریه  فوکویاما،  فرانسیس  گذشته  هفته 
برای  یادداشتی  در  سیاسی  علوم  مشهور 
پیشرفت های  به   American Purpose
گسترده ترکیه در این حوزه اشاره و پیش بینی 
کرد آنکارا با استفاده از پهپاد های خود قصد دارد 
ماهیت قدرت زمینی را تغییر دهد به گونه ای که 

ساختار های موجود نظامی را تضعیف کند.
فوکویاما در آن مقاله استدالل کرد که پهپاد به 
عدم  ارزان،  نسبتاً  قیمت  چون  مختلفی  دالیل 
خطر  رفتن  بین  از  نتیجه  در  و  خلبان  حضور 
اندازه  همچنین  و  انسانی  نیروی  شدن  کشته 
کوچک و دشواری ردیابی در آینده می تواند نقش 
پررنگی در درگیری های نظامی داشته باشند و 
جایگزین بسیاری از تسلیحات نظامی کالسیک 

در جهان شوند.
ترکیه و متحدانش و نیز نیروهای تحت حمایت 
قره باغ،  جنگ  چون  بحران هایی  در  آنکارا 
از  مواردی  در  همچنین  و  لیبی  درگیری های 
تاثیرگذار  ابزار  این  از  سوریه  داخلی  جنگ های 

استفاده کرده اند.

حساب های کاربری جعلی خود با شهروندان اسرائیلی 
از  خارج  به  را  آن ها  داشته اند  سعی  و  گرفته  تماس 

مرزهای این کشور بکشند.
که  کرده اند  اعالم  خود  گزارش  در  شاباک  و  موساد 
جاسوسان ایرانی در این حساب های کاربری جعلی یا 
خود را زنان مایل به داشتن تماس های »رومانتیک« 
در  اشتغال  پوشش  از  استفاده  با  یا  کرده  معرفی 
انداختن  دام  به  در  سعی  گردشگری  شرکت های 

شهروندان اسرائیلی داشته اند.
گزارش خود  ادامه  در  اسرائیل  اطالعاتی  سازمان های 
اقدامات آسیب رساندن به  این  از  نوشته اند که هدف 
بوده  آن ها  گرفتن  گروگان  به  یا  اسرائیلی  شهروندان 

است.
حتا گفته می شود که در یک مورد این تالش ها موفق 
بوده و یکی از شهروندان اسرائیلی برای انجام این دیدار 
اقدام به خروج از کشور کرده است. اما اطالع رسانی به 
موقع منابع اطالعاتی باعث شده که این شهروند پیش 

از دیر شدن به اسرائیل بازگردد.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود نوشته است 
که این اتهام تنها ساعاتی پس از آن که ایران اسرائیل 
را مسوول خرابکاری در تاسیسات هسته ای آن کشور 
اسرائیل  اطالعاتی  سازمان های  سوی  از  کرده،  اعالم 

مطرح شده است.

موساد از تالش ایران برای ربودن شهروندان اسرائیلی خبر داد


