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

اطالعات روز: وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرده 
است که نیروهای امریکایی کمپ »انتونیک« در 
قرارگاه قول اردوی 215 میوند در والیت هلمند را 
رسما به نیروهای افغان واگذار کرده اند...
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چالش های  با  افغانستان  در  رسانه ای  جامعه ی 
رسانه ها  مالی  مشکالت  روبه روست.  گوناگونی 
چالشی ست  دو  خبرنگاران  جانی  تهدیدهای  و 
از  بسیاری  گذشته  سال  یک  طول  در  که 
ترک  به  مجبور  یا  خانه نشین  را  خبرنگاران 
خبرنگاران  و  رسانه ها  است.  کرده   افغانستان 
آزادی  جهانی  روز  می،  سوم  حالی  در  امسال 
با آینده و  مطبوعات را پشت سر می گذارد که 
سرنوشت نامعلومی مواجهند. بزرگ ترین نگرانی 
قربانی شدن آزادی بیان در جریان گفت وگوهای 
بیان  آزادی  و  رسانه ها  وضعیت  است.  صلح 
همزمان با گرم شدن تالش های صلح در یک ونیم 
طول  در  است.  داشته  پست رفت  گذشته  سال 
گذشته  سال  یک  در  به ویژه  جنگ،  سال های 
به طور آشکار طالبان دشمنی خود را با جامعه ی 
رسانه ای افغانستان به نمایش گذاشته اند. همین 
حاال فرماندهان و جنگ جویان گروه طالبان علیه 
جامعه  ی رسانه ای در مناطق تحت کنترل شان و 
همچنان در کابل انواع مختلف تهدید، ارعاب و 

خشونت را به کار بسته اند...
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سایه ی جنگ 
بر رسانه های افغانستان 

سنگینی می کند
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نیروهای امریکایی کمپ 
»انتونیک« در والیت هلمند را 
به نیروهای افغان واگذار کرد

در رثای دکتر نفس  الحق 
عظیمی جوینده | طنز

خشم بازرگانان؛ 
»اگر حکومت آتش سوزی ها را 
بررسی و از اخاذی جلوگیری 
نکند، بازار افغانستان را 
فلج می کنیم«

معاون حزب جنبش 
به رهبری مارشال دوستم 

در تخار کشته شد

کوریای شمالی دولت 
بایدن را به در پیش گرفتن 
سیاست خصمانه متهم کرد

سیاست ناز و نازدانه پروری 
رییس جمهور غنی

ویژگی  و امتیازات نازدانه ها

مستقل  اداره  عمومی  رییس   کتوازی،  شمیم خان 
جدید  والی  معرفی  به منظور  که  محلی  ارگان های 
به  عنوان  فایق  نقیب اهلل  تعیین   خبر  اعالم  و  فاریاب 
برای  رییس جمهور  سوی  از  انتصابی  سناتور 
این والیت  اعتراض شهروندان  ساکت ساختن صدای 
به شهر میمنه رفته بود، در سخنرانی اش گفت: »اگر 
کسی دیگر این جا نتیجه نداد و یا شما مردم همراهش 
بیاید،  صاحب  فایق  می خواستید  و  نبودید  خوش 
رییس جمهور  نازدانه ی  می کنیم.  روان  این جا  پس 
باز ما روانش  است، هر وقت بگوید که مرا روان کو 
که  بودم  محل  ارگان های  رییس   من  اگر  می کنیم. 
نازدانه  ی  نبودیم،  ما  اگر  و  می آید  بخواهد  روز  هر 
در  کتوازی  می کند...«  روان  او  است،  رییس جمهور 

صحبت هایش به مفهومی اشاره...
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آیا خروج از افغانستان دست امریکا را 
برای اقدام علیه پاکستان باز می کند؟

علیه پاکستان می برد.
قدیم  از  پاکستان  واردند.  انتقادها  این  بگوییم  صادقانه 
گزینه دوم امریکا بوده است. پس از تجزیه ی هند در سال 
1947، سیاست گذاران امریکایی خواستار اتحاد با هند و 

پاکستان به منظور سنگربندی در برابر کمونیسم...

متحده  ایاالت  که  می کنند  شکایت  اغلب  پاکستانی ها 
اسالم آباد  به کمک  واشنگتن  هرگاه  است:  نیمه راه  رفیق 
محترمانه  و  سخاوت مندانه  امریکایی ها  باشد،  داشته  نیاز 
ایاالت متحده به این  اما در لحظه ای که  رفتار می کنند، 
تنبیهی  اقدامات  به  دست  واشنگتن  شود،  بی نیاز  کمک 
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4

نقش رسانه ها در فرایند 
صلح سازی جوامع پساجنگ

در سالیان اخیر، رسانه ها آن چنان قدرتمند شده اند، رشد 
که  کرده اند  باز  جامعه  درون  در  را  جای شان  و  کرده اند 
زندگی،  ساحات  از  بسیاری  در  را  آنان  حضور  نمی توان 
تغییر  برای  مهمی  ابزار  رسانه ها  امروزه  گرفت.  نادیده 

سیاست ها، حل بحران ها و منازعات داخلی،...

اطالعات روز: شماری از باشندگان والیت هرات طی 
خواستار  والیت،  مقام  ساختمان  مقابل  در  همایشی 

برقراری صلح و تأمین آتش بس شده اند.
آنان دیروز )یک شنبه، 12 ثور( از گروه طالبان...

دنی آلوز:
از ترک بارسا 
پشیمان شدم؛ 

مسی گفته بود بمان

هراتیان خواستار برقراری 
آتش بس شدند هشت نظامی 

در حمالت طالبان 
در بدخشان کشته 
و 14 نظامی دیگر 

زخمی شدند

2

عبداهلل به رهبران سیاسی: 

یا در برابر طالب متحد شوید 
یا منتظر »جنگ تلخ« باشید
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بر  جنگ  سایه ی  چگونه  این که  نشان دادن  برای 
رسانه های افغانستان سنگینی می کند، کافی است 
بر رسانه ها و خبرنگاران  قربانی های که جنگ  به 
تحمیل کرده و وضعیت اکنون جامعه رسانه ای، نظر 
کنیم. در 2۰ سال اخیر در افغانستان 133 خبرنگار 
و کارمند رسانه در نتیجه ی جنگ و خشونت کشته 
و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. برپایه ی گزارش های 
نهادهای ناظر هم اکنون کشتار هدفمند خبرنگاران 
از طرف طالبان، آزادی رسانه ها را تهدید می کند. 
در حدود 14 ماه گذشته دست کم 1۰ خبرنگار و 
فعال رسانه ای در کشور قربانی قتل های هدف مند 
هنوز  افغانستان  جهانی  رده بندی  در  شده اند. 
مرگ بارترین کشور برای خبرنگاران است. بنابراین، 
رویکرد حذف در برابر جامعه ی رسانه ای افغانستان 
و ضدیت طالبان با رسانه ها و آزادی بیان، رسانه ها و 
خبرنگاران را با آینده ی تیره و تار مواجه کرده است.

همزمان با گفت وگو های صلح به نظر می رسد به طور 
معرض  در  رسانه ها  و  خبرنگاران  سیستماتیک 
تهدید بزرگ تری برای خفه شدن آزادی بیان قرار 
گرفته است. در جنگ جاری رسانه ها یک هدف 
زیر  رسانه ها  اگر  که  برداشت  این  با  است.  عمده 
انفعالی به خودشان بگیرند،  فشار تروریزم، حالت 
افراط گرا موفق شده اند  و  گروه های خشونت طلب 
به طور  بردارند.  خود  راه  از  را  سد  بزرگ ترین 
مشخص طالبان امیدوارند که همزمان با مذاکرات 
تهدید  طریق  از  منتقدان  خاموش کردن  با  صلح 
امروزشان  و  گذشته  جنایت های  بر  خشونت،  و 
این  که  است  این  طالبان  درک  گذارند.  سرپوش  
رسانه  ای  جامعه  و  آزاد  رسانه های  با حضور   گروه 
منتقد هرگز نمی تواند در میان مردم و افکار عمومی 
در  دارند  آرزو  طالبان  کند.  پیدا  مناسب  جایگاه 
نبود جامعه  ی رسانه  ای منتقد مثل گذشته در هر 
گوشه ی کشور دست به جنایت بزنند و جنایات شان 
هیچ بازتابی پیدا نکند و راه تبلیغات ضدطالبانی را 

سد کنند.
گذشته از این، عناد طالبان با آزادی بیان ریشه ی 
عمیق تری دارد. در ایدیولوژی طالبان آزادی بیان و 
آزادی رسانه ها امر مردود است. این گروه به آزادی 
بیان باور ندارد. در زمان طالبان فقط رادیو صدای 
برای  ابزاری  صرفا  رادیو  این  بود.  فعال  شریعت 
پروپاگندای ایدیولوژیک طالبان بود. طالبان نه تنها 
به هیچ رسانه ای آزاد فرصت فعالیت نمی دادند که با 
تمام ابزار آگاهی بخش و ابزار ارتباطی مخالف بودند. 
زمان  در  کست  حتا  و  ماهواره  تلویزیون،  داشتن 
امارت اسالمی طالبان جرم بود. در نتیجه ی اعمال 
تمام  در  طالبان  رسانه  ای«  »استبدادی  سیاست 
افغانستان دست به جنایت های بی شماری زدند که 

این جنایات  هیچ بازتابی پیدا نکردند.
و  رسانه ها  برابر  در  طالبان  حذفی  رویکرد  از 
خبرنگاران اگر بگذریم، از نظر داخلی نیز رسانه ها در 
کشور وضعیت خوبی ندارند. دشواری دسترسی به 
اطالعات، خشونت علیه خبرنگاران، ناشنیده ماندن 
افشاگری های رسانه ها از فساد و فراموشی مطلق 
رسانه های آزاد در زمینه ی حمایت مالی »مثنوی 
با  مواجهه  در  نمونه  به عنوان  است.  من«  هفتاد 
عامالن خشونت نیز کاری صورت نگرفته است و 
سیاست حکومت نسبت به جان خبرنگاران سیاست 
بی  اعتنایی بوده است. سال هاست که خشونت و 
هرگز  اما  می گیرد،  قربانی  خبرنگاران  از  جنگ 
فعالیت های  و  خبرنگاران  برای  بتواند  که  طرحی 
رسانه ای مصونیت ایجاد کند، ساخته نشده است یا 
دست کم در حد حرف مانده است. عامالن خشونت 
علیه خبرنگاران به طور شاید و باید مورد پی گرد قرار 
نگرفته است. برپایه ی آمارهای رسمی به  بیش از 95 
درصد پرونده های قتل خبرنگاران تا کنون رسیدگی 

نشده است. 
داخلی  بی پناهی  و  بیان  آزادی  با  طالبان  ضدیت 
رسانه ها میدان خشونت برای کسانی که آزادی بیان 
را مخل منافع خود می دانند، بازتر کرده است. اگر 
رسانه ها زیر فشار جنگ و ارعاب، حالت انفعالی به 
خودشان بگیرند، گروه های خشونت طلب و افراط گرا 
موفق شده اند بزرگ ترین سد را از راه خود بردارند. 
و  جهانی  جامعه   افغانستان،  حکومت  بنابراین، 
نهادهای حامی رسانه ها نباید بگذارند صدای آزادی 
بیان در افغانستان خفه شود. برخورد قاطع با عامالن 
بازتعریف مصونیت خبرنگاران، خواست  خشونت، 
محوری جامعه ی رسانه ای افغانستان است. انتظار 
خبرنگاران از جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدن 
آزادی بیان به عنوان یک اصل در گفت وگو با طالبان 
است. به طرف های جنگ از جمله به طالبان باید 
تفهیم شود که کشتن خبرنگاران جنایت جنگی 
است، زیرا آن ها طرف هیچ جنگی نیستند و تنها 
ناهنجار  وضعیت های  نقد  و  اطالع رسانی  کارشان 
جنگی  شرایط  در  خبرنگاران  و  رسانه ها  است. 
نگرش بی طرفانه دارد و براساس پروتکل های جنگی 

مصونیت دارند.

گذار کرد یکایی کمپ »انتونیک« در والیت هلمند را به نریوهای افغان وا نریوهای امر
قرارگاه نیروهای خاص افغان همچنان حفظ می شود.

روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان دو روز پیش رسما آغاز شد. قرار است تمامی 
96۰۰ نظامی خارجی تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج شوند.

یک  در  ارتش  ستاد  رییس  و  دفاع  وزارت  سرپرست  ضیا،  محمدیاسین  پیش  روز  دو 
نشست خبری گفته بود که نیروهای خارجی درحال ترک پایگاه های شان هستند و این 

پایگاه ها به نیروهای افغان واگذار می شود.

کمپ  امریکایی  نیروهای  که  است  کرده  اعالم  کشور  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
نیروهای  به  را رسما  اردوی 215 میوند در والیت هلمند  قرارگاه قول  »انتونیک« در 

افغان واگذار کرده اند.
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع گفته است که مراسم تسلیم گیری این کمپ 
نیروهای  اردوی 215 میوند و  با حضور رهبری قول  صبح دیروز )یک شنبه، 12 ثور( 
به حیث  نام  همین  با  که  است  گفته  امان همچنان  آقای  است.  برگزار شده  امریکایی 

نمی کنند.
که خروج حدود 96۰۰  است  درحالی  این 
رسما  افغانستان  از  امریکایی  و  ناتو  نظامی 
آغاز شده است. دو روز پیش محمدیاسین 
رییس  و  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  ضیا، 
خبری  نشست  یک  در  کشور  ارتش  ستاد 
پایگاه های  تسلیم شدن  درحال  که  گفت 

نیروهای خارجی اند. 
روسیه،  امریکا،  نمایندگان  این،  با  همزمان 
چین و پاکستان دو روز پیش پس از برگزاری 
نشست »ترویکای گسترده« در یک بیانیه ی 
مشترک اعالم کردند از حکومتی که با زور 
در افغانستان حاکم شود، حمایت نمی کنند.

مطرح  مذاکره  میز  روی  خواست های شان را 
کنند.

آقای عبداهلل خطاب به طالبان گفته است: 
مذاکره  میز  روی  دارید  که  خواستی  »هر 
مطرح کنید، ما آماده هستیم که روی آن ها 
برای دو  قبول  قابل  راه هایی  تا  بحث کنیم 

طرف را جستجو کنیم.«
عالوه  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
جنگ  و  زور  راه  از  طالبان  که  است  کرده 
او،  گفته ی  به  زیرا  شوند؛  پیروز  نمی توانند 
با  پاکستان  جمله  از  منطقه ای،  قدرت های 
قاطعانه  دارد،  طالبان  گروه  بر  که  نفوذی 
حمایت  را  زور  طریق  از  قدرت  به  رسیدن 

کابـل دور شـود، تاریـخ و میلیون هـا افغـان 
دربـاره ی ایـن رهبـران بـه سـختی قضاوت 

کرد. خواهـد 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
خارجی  نظامیان  شدن  بیرون  که  درحالی 
اما  خوانده،  چالش آفرین  را  افغانستان  از 
تمامی  که  است  کرده  تأکید  عین حال  در 
تمرکز دو طرف ]دولت و طالبان[ باید روی 

تأمین صلح معطوف باشد.
او  که  است  گفته  مصاحبه  این  در  عبداهلل 
جانب  از  را  پیام هایی  گذشته  روزهای  در 
به  پاسخ  در  و  است  کرده  دریافت  طالبان 
این پیام ها از طالبان خواسته است تا تمامی 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی گفته است که رهبران 
مذاکرات  از  حمایت  برای  یا  افغان  سیاسی 
یا هم  و  برابر طالبان متحد شوند  صلح در 
پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان، 

منتظر یک »جنگ تلخ« باشند.
آقـای عبـداهلل ایـن اظهـارات را روز شـنبه 
)11 ثـور( همزمـان بـا آغاز خـروج نظامیان 
بـا  مصاحبـه  در  افغانسـتان  از  خارجـی 
خبرگـزاری آسوشـیتد پـرس مطـرح کرده 

. ست ا
صورتـی  در  اسـت  داده  هشـدار  عبـداهلل 
کـه وحـدت از رهبـران قدرتمنـد فعلـی در 

عبدهللا به رهربان سیایس: 

یا در برابر طالب متحد شوید یا منتظر »جنگ تلخ« باشید

معاون حزب جنبش به رهربی مارشال دوستم در تخار کشته شد
ملی اسالمی افغانستان بوده است.

در والیت های  مردم  آرامش  و  ثبات  امنیت،  در  آقای ضیایی  که  است  کرده  تأکید  او 
شمال شرقی کشور تأثیرگذاری ارزنده و مهم داشته است. معاون شورای عالی مصالحه ی 
ملی کشته شدن او را ضایعه ی جبران ناپذیر و اندوه سنگین برای 

مردم خوانده است.
پیرم قل ضیایی در دور پانزدهم مجلس نمایندگان، نیز عضویت 

این مجلس را داشت.
در همین حال، ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان طالبان در تویتی 
به عهده  را  مسئولیت کشته شدن معاون حزب جنبش اسالمی 
گرفته است. او گفته است که پیرم قل ضیایی در نتیجه ی انفجار 

ماین این گروه کشته شده اند.
او همچنان ادعا کرده است که چهار محافظ ضیایی نیز کشته شده اند.

والیـت تخـار در شمال شـرق کشـور از والیت هـای ناامن اسـت کـه جنگ جویـان گروه 
طالبـان در بخش هایـی از ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی رسـتاق حضـور و فعالیـت 

دارند. گسـترده 

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت تخار تأیید می کنند که پیرم قل ضیایی، معاون 
شورای مرکزی حزب جنبش اسالمی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم 

در درگیری با جنگ جویان گروه طالبان کشته شده است.
روزنامه  به  تخار  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  اسیر،  خلیل 
 11 )شنبه،  پیش  روز  دو  درگیری  این  که  گفت  روز  اطالعات 
والیت  این  رستاق  ولسوالی  گرداب«  »قلعه ی  روستای  در  ثور( 

رخ داده است.
افراد  از  نفر دیگر  افزود که در جریان درگیری، سه  اسیر  آقای 
وابسته به پیرم قل ضیایی و نیروهای خیزش مردمی در تخار نیز 

زخمی شده اند.
شورای  نخست  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل  حال،  همین  در 

عالی مصالحه ی ملی کشور در اعالمیه ای گفته است که آقای ضیایی در نتیجه ی انفجار 
ماین کشته شده است.

آقای فرهمند پیرم قل ضیایی را مرد مبارز، مجاهد صادق و نظامی کارفهم خوانده و گفته 
است که از یاران و همسنگران دیرینه ی مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبس 

گروه  این  که  می دهد  نشان  ولسوالی ها، 
به  او  ندارند.  جنگ  ختم  برای  اراده ای 
به  هیچ گاهی  که  می دهد  هشدار  طالبان 
دست  جغرافیا  کنترل  بر  مبنی  آرزوی شان 

پیدا نمی کنند.
حداکثر  با  دولتی  نیروهای  که  افزود  او 

توان شان در مقابل طالبان می جنگند.
ماه  در  استانبول  نشست صلح  که  بود  قرار 
شود،  برگزار  )اپریل(  میالدی  گذشته ی 
نشست  این  در  شرکت  از  طالبان  گروه  اما 
افغان می گویند  خودداری کردند. مقام های 
در  را  خشونت ها  میزان  طالبان  گروه  که 
طالبان  گروه  اما  رسانده اند،  سطح  باالترین 

بلندبردن سطح خشونت ها را نمی  پذیرند.

گروه  از  است،  داده  از دست  پشتون زرغون 
بیشتر  جنگ شان  به  که  خواست  طالبان 
این  به  خطاب  در  او  ندهند.  ادامه  این  از 
من،  برادر  »دو  کنند:  صلح  که  گفت  گروه 
برادرزاده ی من و پدر و مادر من در جنگ 
شدیم.  هرات  آواره ی  ما  و  شده اند  کشته 

دیگر جنگ بس است.«
حال،  همین  در 
حید  لو ا عبد سید
هرات  والی  قتالی، 
با  صحبت  در 
اطالعات  روزنامه 
شدت  که  گفت  روز 
در  طالبان  حمالت 

پایان  نقطه  خشونت ها  به  و  بکشند  جنگ 
بگذارند: »متأسفانه در ماه های اخیر جنگ 
در افغانستان شعله ور شده و خواست ما از 
که  است  این  درگیر جنگ  تمام طرف های 

دست از جنگ بردارند.«
روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 
اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر سال جاری 

پایان می یابد.
گل چهره، از قربانیان 
که  هرات  در  جنگ 
پنج عضو خانواده اش 
میان  جنگ  در  را 
و  دولتی  نیروهای 
ولسوالی  در  طالبان 

والیت  باشندگان  از  شماری  روز:  اطالعات 
ساختمان  مقابل  در  همایشی  طی  هرات 
مقام والیت، خواستار برقراری صلح و تأمین 

آتش بس شده اند.
گروه  از  ثور(   12 )یک شنبه،  دیروز  آنان 
طالبان و حکومت خواسته اند که »حداقل« 
در ماه رمضان آتش بس اعالم کنند و نگذارند 
بیشتر از این در این ماه، خون ریخته شود.

آرش بشریار، از برگزارکنندگان این همایش 
اعالم  با  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان 
هیچ بهانه و توجیهی برای تداوم جنگ شان 

ندارند.
از  دست  که  خواست  طالبان  گروه  از  او 

در جریان این درگیری ها، شش جنگ جوی 
گروه طالبان نیز کشته و شماری دیگرشان 

زخمی شده اند.
در  کـه  اسـت  کـرده  ادعـا  طالبـان  گـروه 
نیـروی  هشـت  حمـالت  ایـن  نتیجـه ی 
امنیتـی کشـته و 14 نیـروی امنیتـی دیگر 
ادعـا  همچنـان  طالبـان  شـده اند.  زخمـی 
کرده انـد کـه یک پاسـگاه نیروهـای امنیتی 
ایـن گـروه سـقوط  به  دسـت جنگ جویـان 
کـرده و بـه جنگ جویـان این گروه آسـیبی 

نرسـیده اسـت.
کشور  شمال شرق  در  بدخشان  والیت 
والیت  این  از  بخش هایی  در  دارد.  موقعیت 
و  حضور  طالبان  گروه  جنگ جویان  ناامن، 

فعالیت تروریستی دارند.

آقای نظری همچنان 
اطالعات  روزنامه  به 
در  که  گفت  روز 
درگیری ها،  جریان 
ارتش  سرباز  دو 
کشته و چهار سرباز 
دیگر زخمی شده اند.

به  نیروهای کمکی  با رسیدن  او،  به گفته ی 
فرماندهی فرمانده لوای ارتش در بدخشان، 
است.  شده  زده  عقب  نیز  طالبان  حمالت 
در  پاسگاهی  هیچ  که  کرد  تأکید  نظری 
نکرده  سقوط  طالبان  حمالت  این  جریان 

است.
عبدالمناف نظری، سخن گوی لوای ارتش در 
روز گفت که  اطالعات  روزنامه  به  بدخشان 

نگفت.
هم،  سوی  از 
که  گفت  صمیم 
گروه  جنگ جویان 
را  پُل  یک  طالبان 
یادشده  روستای  در 
کشیده اند.  آتش  به 

او افزود که حمالت طالبان عقب زده شده و 
در حال حاضر ساحه تحت کنترل نیروهای 

امنیتی قرار دارد.
نظری،  عبدالهادی  حال،  همین  در 
مستقر  پامیر   217 اردوی  قول  سخن گوی 
در قندوز می گوید که این حمالت طالبان بر 
پاسگاه های مشترک نیروهای پولیس محلی 

و ارتش راه اندازی شده است.

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
بدخشان می گویند که در نتیجه ی حمالت 
پاسگاه های  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
والیت،  این  وردوج  ولسوالی  در  امنیتی 
دست کم هشت نظامی کشته و 14 نظامی 

دیگر زخمی شده اند.
والیتی  شورای  رییس  صمیم،  احمدبشیر 
روز گفت که  اطالعات  روزنامه  به  بدخشان 
این حمالت دو شب پیش )شنبه، 11 ثور( 
بر پاسگاه های امنیتی در روستای »ترنگ« 

ولسوالی وردوج صورت گرفته است.
زخمیان  و  کشته  که  گفت  صمیم  آقای 
منطقه ای  ارتش  اعضای  همه  حمالت  این 
هستند. او در مورد تلفات جنگ جویان گروه 
چیزی  درگیری ها  این  جریان  در  طالبان 

هشت نظامی در حمالت طالبان در بدخشان کشته و 14 نظامی دیگر زخمی شدند

هراتیان خواستار برقراری آتش بس شدند
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سیاست انز و انزدانه پروری رییس جمهور غین
نازدانه های  کنترل  در  و  مذکور  نهادهای  در 
که  است  این  شده،  متمرکز  رییس جمهور 
رأس  در  که  نازدانه های  و  مذکور  نهادهای 
آن ها قرار دارند به هیچ نهاد و شخص دیگری 
نیستند:  پاسخگو  رییس جمهور  شخص  جز 
مستقل  کمیسیون  نهادها  این  در  »استخدام 
یک  همچنین  می زند.  دور  را  ملکی  خدمات 
قضا  و  دادستانی  که  دارد  وجود  زبانی  تفاهم 

صالحیت بازرسی از این نهادها را ندارد.«
امتیاز و ویژگی دیگر نازدانه های رییس جمهور 
به  موقعیت  یک  از  ممکن  که  است  این  غنی 
موقعیت دیگر، از یک نهاد به نهاد دیگر تبدیل 
از  شرایطی  هیچ  تحت  و  هیچ گاه  ولی  شوند، 
نمی شوند.  ارگ خارج  اندیوالی  و شبکه  حلقه 
نتوانستند،  برده  پیش  را  کار  سفارت  در  اگر 
مشاور ارشد ریاست  جمهوری تعیین  می شوند، 
از مشاوریت خسته شدند، رییس عمومی  اگر 
منصوب می شوند و صالحیت های نامحدود به 
شاهزاده ها  همچون  تا  می شوند  تفویض  آن ها 
هیچ گاه از شبکه قدرت خارج  نشوند. نه تنها از 
شبکه قدرت خارج نمی شوند، بلکه در مواردی 
در عین زمان چندین شغل یا موقف حکومتی را 
پیش می برند، مثال در عین حالی که مشاور ارشد 
کمیسیون  یک  ریاست  است،  رییس جمهور 
دیگر  با  موازی  کمیسیون  یک  یا  و  مستقل 
و همزمان  دارند  برعهده  نیز  را  نهادی رسمی 
عضویت هیأت های بلندپایه دولتی را نیز دارند. 
برعالوه این که بیشتر نازدانه ها از یک قوم و در 
واقع از یک قبیله هستند و از امتیاز تابعیت دوم 

نیز برخوردارند.
فساد  کنونی،  نابه سامان  وضعیت  به  توجه  با 
برخوردهای  دولتی،  ادارات  گسترده ی 
و  سیاست  شهروندان،  با  تبعیض آمیز 
حاال  قبیله،  و  قوم  بر  مبتنی  حکومتداری 
و  حکومتداری  در  نازدانه گرایی  پدیده ی  این 
جدی  چالش های  جمله   از  نیز  سیاست ورزی 
است. در شرایطی که کشور درگیر شکاف های 
عمیق  بحران  اجتماعی،  و  سیاسی  متعدد 
تروریستی  گروه های  با  جنگ  و  حکومتداری 
و  قدرت  مدیریت  در  نازدانه پروری  است، 
مردم  نارضایتی  و  خشم  بر  حکومتداری 
می افزاید. اکنون پروسه صلح در جریان است، 
و در صورتی که  نیست  معلوم  آن  نتیجه ی  اما 
این پروسه به نتیجه ی مطلوب نرسد، احتمال 
نیز  داخلی  تکرار جنگ  حتا  و  منازعه  تشدید 
قابل تصور است. با این حال نازپرورده های حلقه 
ارگ به جای تالش برای بسیج همگانی علیه 
هیوالی افراطیت و تروریسم، عرصه سیاست را 
همچون حرمسرای شاهان گذشته چنان آلوده 
به ابتذال کرده که هیچ امیدی به آینده ی بهتر 

از اکنون نیست.

وزارت  های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت 
ملی را به حاشیه برده است. 

داخله  دفاع،  امنیتی  وزرای  قانون،  مبنای  بر 
مجلس  سوی  از  که  ملی  امنیت  ریاست  و 
مسئولیت  و  می گیرند  تأیید  رأی  نمایندگان 
به  اکنون  دارند،  را  پارلمان  به  پاسخگویی 
زیر  کامل  به طور  غنی  رییس جمهور  سفارش 
نظر دفتر شورای امنیت ملی و حمداهلل محب 
کار می کنند. طوری که اخیرا مسئولیت تعیین  
وزارت  از  نیز  ولسوالی ها  امنیه  قومندان های 
امنیت سپرده  به دفتر شورای  داخله گرفته و 
شده  است. آقای محب به  عنوان نازدانه ی  امور 
از  یکی  اکنون  غنی  رییس جمهور  امنیتی 
قدرت مندترین افراد در حلقه ی ارگ است که 
امور  و  جنگ  زمینه ی  در  نامحدود  صالحیت 
سیاست  هرازگاهی  البته  دارد،  کشور  امنیتی 
خارجی کشور را نیز مدیریت می کند. چنان که 
و دستگاه  امور خارجه  وزارت  وظیفه ی  گاهی 
با  می برد،  پیش  به  نیز  را  کشور  دیپلماسی 
وزرای خارجه و  سفرای برخی کشورها بدون 
درنظرداشت تشریفات دیپلماتیک دیدار و  در 
زمینه ی صلح و مسائل تجاری گفت وگو می کند.

امتیاز و ویژگی دیگر نازدانه های رییس جمهور 
این است که از صالحیت نامحدود برخوردارند و 
بر مبنای یک نوع تفاهم زبانی و قرارداد نانوشته، 
از هرنوع پیگرد قانونی معاف اند.  نازدانه ها  این  

به  ریاست  جمهوری  ارگ  حلقه  در  نازدانه 
دالیلی نزد رییس جمهور غنی به شدت عزیزند 
و جایگاه شان در جمهوریت آقای غنی فراتر از 
قانون و ساختارهای سیاسی معمول هستند.   

نازدانه های رییس جمهور از امتیاز و ویژگی های 
در  و  امتیاز  عمده ترین  برخوردارند.  زیادی 
نازدانه های  ویژگی های  از  یکی  عین حال 
از  یک  هر  که  است  این  غنی  رییس جمهور 
حکومتی  نهادهای  از  یکی  رأس  در  نازدانه ها 
مربوطه شان  نهاد  مجموع  در  که  دارند  قرار 
پاسخگو  دیگر  نهادهای  به  قانونی  لحاظ  به 
به  طور  نیز  صالحیت های شان  و  نیستند 
حمداهلل  مثال  است.  نشده  تعریف  مشخص 
غنی  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  محب، 
را  ملی  امنیت  شورای  دفتر  مسئولیت  که 
ارائه  دفتر  این  اصلی  کارویژه  و  دارد  عهده  بر 
امنیتی به ریاست  جمهوری است، فعال  مشوره 
برخوردار  فراقانونی  و  نامحدود  صالحیت  از 
است. دفتر شورای امنیت ملی بر مبنای قانون 
جایگاه  سیاسی  ساختار  در  افغانستان  اساسی 
تعریف شده و مشخص بر مبنای قانون ندارد. به 
همین دلیل هیچ نوع مسئولیت پاسخگویی به 
نهادهای قانو ن گذار از جمله مجلس نمایندگان 
به مرجع  اکنون  نهاد  این  این حال  با  ندارد.  را 
اصلی تصمیم گیرنده در زمینه ی امنیت و جنگ 
تبدیل شده  که در نتیجه نهادهای رسمی مثل 
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جدید فاریاب و اعالم خبر تعیین  نقیب اهلل فایق 
به  عنوان سناتور انتصابی از سوی رییس جمهور 
برای ساکت ساختن صدای اعتراض شهروندان 
در  بود،  رفته  میمنه  شهر  به  والیت  این 
این جا  دیگر  کسی  »اگر  گفت:  سخنرانی اش 
خوش  همراهش  مردم  شما  یا  و  نداد  نتیجه 
نبودید و می خواستید فایق صاحب بیاید، پس 
رییس جمهور  نازدانه ی  می کنیم.  روان  این جا 
ما  باز  کو  روان  مرا  که  بگوید  وقت  هر  است، 
ارگان های  رییس   من  اگر  می کنیم.  روانش 
اگر  و  می آید  بخواهد  روز  هر  که  بودم  محل 
او  است،  رییس جمهور  نازدانه  ی  نبودیم،  ما 
به  صحبت هایش  در  کتوازی  می کند...«  روان 
کنونی  شرایط  در  که  می کند  اشاره  مفهومی 
مناسبات  غنی،  آقای  حکومتداری  وضعیت 
خوبی  به  را  اندیوالی  روابط  شبکه   و  سیاسی 

توضیح می دهد؛ »نازدانه های  رییس جمهور!« 
محلی  ارگان های  مستقل  اداره  این که  از  پس 
با حکم رییس جمهور غنی،  لزوم دید و  حسب 
نقیب اهلل فایق را از والیت فاریاب برکنار و به جای 
او محمدداوود را به  عنوان والی جدید این والیت 
تعیین کرد، اعتراض های گسترده ی مردمی در 
و  رییس جمهور  تصمیم  مقابل  در  والیت  این 
اداره ارگان های محلی شکل گرفت. در واکنش 
حکم  براساس  فاریاب،  شهروندان  اعتراض  به 
رییس جمهور غنی، ضمن منظوری مدال دولتی 
به  عنوان  وی  فایق،  آقای  برای  خان  میربچه 
سناتور انتصابی منصوب  شد و برعالوه از او با 
عنوان نازدانه ی رییس جمهور یاد شد، اما به نظر 
می رسد که نازدانه های رییس جمهور نه فایق، 

بلکه کسانی دیگری است. 
و  قومی  سیستماتیک  تبعیض  برعالوه ی 
نژادی در ساختار سیاسی کنونی، فساد اداری 
گسترده، سیستم رانتی و خویشاوندی، به نظر 
با  است.  جدی  نیز  نازدانگی  مسأله  می رسد 
مبتنی  کنونی  سیاسی  نظام  این که  به  توجه 
و  و رییس جمهور غنی  اساسی است  قانون  بر 
اصل  بر  ریاست جمهوری همواره  ارگ  حلقه ی 
دارند،  تأکید  نظام  و جمهوریت  اساسی  قانون 
اما در عمل می بینیم که در بدنه ی نظام چیزی 
شبکه ی  و  اندیوالی  حلقه ی  یک  از  بیشتر 
است.  نمانده  باقی  رییس جمهور  نازدانه های 
به  توجه  با  رییس جمهور«  »نازدانه  ی  مفهوم 
این که خنده آور است، بیانگر وجود یک شبکه  
چنین  تاکنون  است.  نیز  سیاسی  اندیوالی 
چیزی در ادبیات سیاسی ما رایج نبوده و امتیاز 
سیاسی با عنوان نازدانه ی رییس جمهور وجود 
نداشته است. ولی در عمل برخی از چهره های 

اداره  عمومی  رییس   فضلی،  فضل محمود  مثال 
فعلی  وظیفه ی  از  قبل  ریاست  جمهوری،  امور 
ایفای  ریاست  جمهوری  ارشد  مشاور  به  عنوان 
وظیفه می کرد و  یکی از نزدیک ترین افراد به 
به حیث  فضلی  آقای  غنی  است.  رییس جمور 
چهره های  از  یکی  اداره  این  عمومی  رییس 
پرحاشیه در حلقه ی ارگ است که همواره مورد 
انتقاد چهره های سیاسی و نمایندگان پارلمان 
مربوط  اتهام هایی  برعالوه ی  داشته  است.  قرار 
انتخابات  در  تقلب  سازماندهی  در  او  نقش  به 
پارلمانی و انتخابات ریاست  جمهوری، اتهام های 
فساد اخالقی نیز از سوی مقام های ارشد دولتی 
و نمایندگان پارلمان به آقای فضلی نسبت داده 
البته هیچ گاه مورد تحقیق و بررسی  شده که 
قرار نگرفته است. آقای فضلی به  عنوان نازدانه 
در امور اداری رییس جمهور غنی از صالحیت 
نامحدود در زمینه تعیین و برکناری سرپرستان 
و وزرای کابینه، تعیین  و برکناری معینیت های 
برکناری  و  تعیین  همچنان  و  وزارت خانه ها 

والی ها برخوردار است. 
نیز همچون دفتر  امور ریاست  جمهوری  اداره   
شورای امنیت ملی در قانون اساسی افغانستان 
نیست.  مشخص  و   نشده  تعریف  جایگاه  شان 
تحقیقی   رساله  در  صدر،  عمر  دکتر  چنان که 
اخیرش زیر عنوان »جمهوری و دشمنان آن« 
نوشته است، دلیل این که قدرت و صالحیت ها 
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دنیا هیچ چیز نداشت. حتا همان دوونیم هزار دالری که 
شد  معلوم  نیز  بود  گردیده  رویت  بانکی   اش  در حساب 
که از خودش نبوده است. دکتر جوینده می   توانست یک 
خانه   ی بزرگ بیست و هشت میلیون دالری در سواحل 
فلوریدا در امریکا بخرد و البته خرید. ولی هیچ نشانه   ای 
وجود ندارد که چنان کاری کرده باشد، چون آن خانه به 
اسم پسرش هست و رابطه   ی او با پسر هجده ساله اش بر 
سر همین اقدام نابخردانه شدیدا به تیرگی گراییده بود. 
البته دکتر به خاطر اصرار دوستان و اعتماد رییس  جمهور 
سیزده شرکت بزرگ در شهر مابُل هم ایجاد کرده بود. 
ولی همه   ی آن شرکت   ها ضرر دادند و دولت مجبور شد 
براساس الزامات فایقه   ی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
تاراجیا )ماده   ی 91، بند مربوط به پرداخت خسارت به 
تشبثات متضرر( چهارصد و هفتاد میلیون دالر به دکتر 
جوینده پرداخت کند. دکتر جوینده از این بابت خیلی 
در  خار  مثل  پول   ها  این  می   گفت  همیشه  بود.  ناراحت 
این  حالی  در  می   توانم  چگونه  من  هستند.  من  گلوی 
مقدار پول را با خود به امریکا ببرم که تعداد زیادی از 
هموطنانم نان شب خود را ندارند؟ دکتر از بس از این 
بابت ناراحت بود، رییس  جمهور ناگزیر شد پنجاه میلیون 

دیگر نیز به او بدهد. 
هرچند از دست رفتن این فرزند اصیل سرزمین تاراجیا 
آنچه  است،  غم   انگیز  سخت  تاراجیاییان  همه   ی  برای 
دکتر  که  است  این  می   شود  همه  خاطر  تسلی  مایه   ی 
جوینده دیگر یک فرد نیست. او حاال یک مکتب است، 
صدها  است.  زندگی  شیوه   ی  یک  و  است  فرهنگ  یک 
شاگرد وفادار او اینک در دستگاه حکومت تاراجیا راه او 

را ادامه می   دهند. 

و  روغن  دانشگاه همه  علمی  محیط  در  برنج 
از شیوع فرهنگ زشت وابستگی دانشجویان به برنج و 
روغن آسان نیز جلوگیری کند. وی به هر دانشجو یک 
کارت توزیع کرد که به رویت آن به دانشجو یک بوجی 
برنج، یک قوطی روغن، یک عدد سیخ گول و دو حلقه 
سرزمین  که  باشد  تا  می   شد  فروخته  موترسایکل  تایر 
تاریخش  به  اعاده  شکوه  دیگر  بار  یک  تاراجیا  زیبای 

شوی. 
از مال  از دنیا رفت،  دکتر جوینده وقتی هفته   ی پیش 
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از  یکی  تاراجیا  اسالمی  جمهوری  گذشته  هفته   ی 
دکتر  زنده یاد  داد.  دست  از  را  خود  اصیل  فرزندان 
نفس   الحق عظیمی جوینده که عمری را در خدمت به 
سرزمین خوشتاریخ تاراجیا سپری کرده بود، بر اثر ابتال 
از جهان پوشید. وی در زمان پوشیدن  به مرگ چشم 
چشم فقط پنجاه و یک سال و دوونیم  هزار دالر داشت. 
دکتر جوینده در مقام   های متنوعی در حکومت تاراجیا 
کار کرده بود و علت این تنوع تسلطی بود که وی بر اکثر 
در سال 2۰۰5  داشت. وی  مدیریت  و  علوم  حوزه   های 
انقصار  »مدل های  رشته   ی  در  را  خود  نخست  دکترای 
منابع ژوژو در اوگاتهای انسانی« از دانشگاه معروف »ای 
اونتاریوی کانادا اخذ کرد. هرچند  ال دبلیو کمبل« در 
بعدها عده   ای ادعا کردند که چنان دانشگاهی در کانادا 
وجود ندارد و چنان رشته   ای در هیچ جای دنیا تدریس 
نقد  گونه  از هر  که  اعالم کرد  نمی   شود، دکتر جوینده 

سازنده در این زمینه استقبال می   نماید. وی گفت:
»وطن ما به همدلی ضرورت دارد«.

دکتر جوینده در سال 2۰۰6 میالدی، درحالی که وزیر 
کوتاه مدت  قراردادهای  ریاست  بود،  صنایع  و  معادن 
وزارت داخله در عرصه   ی بهسازی دهات را نیز بر عهده 
اطالع  آلمان  دانشگاه هوفریخت  گرفت. در همان سال 
رشته   ی  در  را  خود  ماستری  جوینده  آقای  که  یافت 
مدیریت تکنولوژی   های تشبثی در دهات از این دانشگاه 
حاصل نموده است. یک سال بعد، دکتر جوینده هفده 
به  بنگالدش  کشور  از  را  موترسایکل  تایر  میلیون 
رییس جمهور  کامل  اعتماد  با  که  کرد  وارد  افغانستان 
تاراجیا روبه رو شد. در آن زمان، دکتر جوینده معتقد بود 

در راثی دکرت نفس  الحق عظیمی جوینده
موترسایکل  تایر  که 
که هفده  در صورتی 

حلقه  میلیون 
باشد، می   تواند یک 

تشبثی  تکنولوژی 
دهاقین  برای  عظیم 

همین  به  گردد.  محسوب 
آن  کردن  وارد  با  همزمان  وی  خاطر، 

هفده میلیون تایر مقدار سی هزار تُن سیخ گول را نیز 
از قزاقستان وارد کشور کرد. بسیاری از آگاهان معتقدند 
که این ابتکارات دکتر جوینده سبب شد که بسیار تایر و 
فراوان سیخ گول به زیور فروش آراسته شود و سرزمین 

تاراجیا یک بار دیگر از آن نظر این تجربه را بکند. 
اما آیا دکتر جوینده که ماستری علوم انسانی با گرایش 
توسعه داشت )و این را شهروندان زمانی متوجه شدند 
مابُل  دانشگاه  برنج  و  روغن  واردات  سرپرستی  وی  که 
نه،  بنشنید؟  آرام  می   توانست  گرفت(،  عهده  بر  نیز  را 
رییس  جمهور  اعتماد  هم  می   توانست  اگر  نمی   توانست. 
یکریز  تاراجیا  رییس  جمهور  بتواند.  که  نمی   گذاشت 
خدمت  به  جهت  شش  در  او  و  می   کرد  اعتماد  او  به 
کشانده می   شد. در مقام سرپرستی واردات روغن و برنج 
بسیاری  نظر  از  که  ریخت  طرحی  وی  مابُل،  دانشگاه 
جهان  تمام  در  برنج  و  روغن  مدیریت  کارشناسان  از 
مستقیما  را  برنج  و  روغن  این که  به جای  وی  بود.  تک 
برنج و  بوجی  بدهد، هزاران  مابُل  به شاگردان دانشگاه 
قوطی روغن را به منظور کمک به دانشجویان به بازارها 
ریخت تا به صورت آزاد به فروش برسند. به این ترتیب، 
آن  نگهداری  مصارف  از  جلوگیری  ضمن  توانست  وی 



www.etilaatroz.com ترجمه

هند شود. گزینه دوم نیز گزینه خوبی نبود، 
از  و  قدرت مندتر  را  هند  عمال  شوروی  زیرا 
می دید.  پاکستان  از  مهم تر  استراتژیک  نظر 
بنابراین رهبران پاکستانی غرور خود را زیر پا 
گذاشته و برای داشتن حامی جنگ سرد به 
منظور دفاع از خود در مواجهه با اختالفات 
با  هم سویی  افغانستان،  و  هند  با  مرزی 
با  زمان  همان  در  برگزید.  را  متحده  ایاالت 
حمایت  از  نتوانست  ترومن  این که  به  توجه 
بلوک  یک  ایجاد  برای  خود  تالش  در  هند 
واشنگتن  شود،  برخوردار  ضدکمونیستی 
در  کرد.  معطوف  پاکستان  به  را  خود  توجه 
سوم می 195۰، نخست وزیر لیاقت علی خان 
واشنگتن  از  که  شد  پاکستانی  رهبر  اولین 
دیدار می کند. در واقع، رویکرد امریکا شبیه 
این بود که زیباترین دختر مکتب خود را از 

به اوج خود رسید و پاکستان از امریکایی ها 
جنگی  در  هند  برابر  در  حمایت  خواستار 
بودند  )به دروغ( مدعی  پاکستانی ها  شد که 
هندوستان آن را آغاز کرده است. از آن جایی 
که ایاالت متحده از قبل درگیر ویتنام شده 
ورزید.  امتناع  پاکستان  از  حمایت  از  بود، 
شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس 
یافت:  ادامه  رابطه دو طرف  پویایی در  عین 
مبارزه  متحده  ایاالت  سپتامبر،   11 از  پس 
خود  اولویت  در  را  اسالم گرایانه  تروریسم  با 
قرار داد. مقامات پاکستانی با واشنگتن همراه 
این مسأله بودند که  اما بیشتر نگران  شدند 
ناسیونالیسم  به قطب  دارد  امکان  افغانستان 
قومی تبدیل شود که به ضرر پاکستان است.

در  بی اعتمادی  امریکا  تاریخی  فراموشی 
درحالی که  می کند.  تشدید  را  روابط  این 

مساحت و جمعیت چهار برابر پاکستان بود، 
این کشور دارای نهادهای دموکراتیک پایدار 
پاکستان  برابر  در  هند  پیروزی  نیز  و  بود 
دهلی نو  اهمیت   1948-1947 جنگ  در 
بود.  داده  افزایش  سرد  جنگ  میدان  در  را 
امریکایی ها مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو 
می ستودند.  آزادی  پیشگامان  به عنوان  را 
داخلی  درگیری های  با  پاکستان  مقابل،  در 
ناگهانی  مرگ  می کرد.  نرم  دست وپنجه 
پاکستان،  بنیان گذار  جناح،  علی  محمد 
این  استقالل  اعالم  از  پس  سال  یک  حدود 
رهبری  خألی  آمدن  میان  به  باعث  کشور، 
از  امریکایی  مقامات  همچنین،  بود.  شده 
روشنفکران  از  بسیاری  که  امریکاستیزی ای 
در  نبود.  غافل  بودند،  کرده  پیشه  پاکستانی 
ماه سپتامبر 1947، یک مقام ارشد پاکستانی 
طعنه زد که »حاال که رخت هندوها را جمع 
کردیم، نوبت شما امریکایی ها رسیده است.« 
شناخته شدن  رسمیت  به  بعد،  سال  یک 
اسرائیل توسط ایاالت متحده، امریکاستیزی 
پاکستانی ها را تشدید کرد. اگر رهبری امریکا 
مجبور به انتخاب یک متحد در جنگ سرد 
هند  بود:  روشن  کاخ سفید  انتخاب  می شد، 

برای ایاالت متحده متحد بهتری می شد.
فکر  متحده  ایاالت  مورد  در  هند  متأسفانه 
را  هند  می خواست  نهرو  داشت.  دیگری 
به عنوان رهبر جنبش عدم تعهد معرفی کند. 
به  هند  نزدیک شدن  معنای  به  این  واقع  در 
حوزه نفوذ شوروی بود. پاکستان سه گزینه 
در اختیار داشت: بی طرفی )یا عدم تعهد به 
هیچ از یک طرفین جنگ سرد(، پیوستن به 
اردوگاه شوروی یا رفتن به دنبال مشارکت با 
پاکستان  زیرا  نبود،  اول شدنی  غرب. گزینه 
نمی توانست برای رهبری جنبش عدم تعهد 
با هند رقابت کند و نه هم می خواست تابع 

مایکل روبین، نشنال انترسنت
مترجم: جلیل پژواک

پاکستانی ها اغلب شکایت می کنند که ایاالت 
متحده رفیق نیمه راه است: هرگاه واشنگتن 
باشد،  داشته  نیاز  اسالم آباد  کمک  به 
امریکایی ها سخاوت مندانه و محترمانه رفتار 
متحده  ایاالت  که  لحظه ای  در  اما  می کنند، 
به این کمک بی نیاز شود، واشنگتن دست به 

اقدامات تنبیهی علیه پاکستان می برد.
واردنـد.  انتقادهـا  ایـن  بگوییـم  صادقانـه 
پاکسـتان از قدیـم گزینـه دوم امریـکا بـوده 
اسـت. پس از تجزیه ی هند در سـال 1947، 
سیاسـت گذاران امریکایـی خواسـتار اتحاد با 
هنـد و پاکسـتان به منظـور سـنگربندی در 
برابـر کمونیسـم شـدند. بـا توجـه بـه این که 
صدهـا هـزار هنـدی و پاکسـتانی کشـته و 
میلیون هـا نفـر از دو طرف آواره شـده بودند 
و منازعـه بر سـر کشـمیر شـدت یافتـه بود، 
نـه پاکسـتان و نه هند عالقـه ای به همکاری 
بـا یکدیگـر نداشـتند. رییس جمهـور »هری 
امـا  می کـرد،  بی طرفـی  ادعـای  ترومـن« 
فکـر  و  بودنـد  بدگمـان شـده  پاکسـتانی ها 
می کردنـد کـه ریاسـت جمهوری ترومـن بـه 
هنـد نزدیک می شـود. بـرای مثـال در اکتبر 
متحـده  ایـاالت  امورخارجـه  وزارت   1947
میلیـارد  دو  بـرای  پاکسـتان  درخواسـت 
کـرد.  رد  را  نظامـی  و  مالـی  کمـک  دالـر 
کـه  هنگامـی   1949 اکتبـر  در  همچنیـن 
ترومـن نخسـت وزیر هنـد جواهـر لعـل نهرو 
را بـه واشـنگتن دعوت کـرد اما پاکسـتان را 
نادیـده گرفـت، رهبران پاکسـتانی احسـاس 

کم محلـی و خفـت کردنـد.
از نظر ترومن تقاضای رهبران اسالم آباد برای 
قبال  در  متحده  ایاالت  جانب  از  برابر  رفتار 
پاکستان و هند واقع بینانه نبود. هند از نظر 

فارغ  رقص  »مهمانی  به  عالقه  و  عشق  سر 
شنیدن  از  پس  و  کنی  دعوت  التحصیلی« 
بیچارگی سراغ زشت ترین  از سر  رد،  جواب 
دختر مکتب بروی. اکنون در روابط دوجانبه 
متقابل  کینه  متحده یک  ایاالت  و  پاکستان 
دلیل  دارد.  دلیل  دو  که  است  کرده  رخنه 
که  می داند  پاکستان  که  است  این  اولش 
و  بوده  متحده  ایاالت  دوم  گزینه  همواره 
هم  که  است  این  دومش  دلیل  بود.  خواهد 
ایاالت  آن،  از  بعد  هم  و  سرد  جنگ  طی 
متحده و پاکستان هدف مشترکی نداشتند: 
مهار  امریکا  هدف  سرد،  جنگ  جریان  در 
اما دشمن اصلی  بود  اتحاد جماهیر شوروی 
نیروهای  که  جایی  بود،  شرق  در  پاکستان 
پاکستانی همتایان هندی خود شاخ به شاخ 
شده بودند. این جبهه گیری در سال 1965 

آیا خروج از افغانستان دست امریکا را 
برای اقدام علیه اپکستان ابز یم کند؟

طرح  با  تازه اش،  کتاب  در  مینیچ  الیزابت 
دوباره ی این دیدگاه  هانا آرنت که بی اندیشگی 
تمایِل  و  قابلیت  می تواند  بی  فکری  و 
جنایت کاران  مخوف ترین  به  تبدیل شدن 
نتیجه  بیاورد،  به وجود  عادی  آدم های  در  را 
می گیرد که باید ابزار اندیشیدن را در اختیار 
مردم بگذاریم. جوامع چطور می توانند افرادی 
را در خود پرورش دهند که بتوانند در مقابل 
نظر  از  کنند؟  مقاومت  پیش پاافتادگی  شِر 
اندیشیدن  ابزار  که  است  این  مهم  مینیچ، 
را در اختیار مردم بگذاریم، نه این که فقط 
»آموزش«شان بدهیم که کارشان را درست 

انجام دهند. 
به  پرشور  دعوتی  حکم  در  مینیچ  کتاب 
فرهنِگ  ایجاد  به  است،  »اندیشیدن« 
پیش پاافتاده  علیه  آموزش  و  اندیشیدن 
را  پرسش  این  کتابش  در  مینیچ  بودن. 
مطرح می کند که: »ما چطور باید اندیشیدن 
تحصیل کرده ای  افراد  تا  دهیم  آموزش  را 
افرادی  یا  به سادگی چیزهایی  مثل خودمان 
اندیشیدن  از  را  آن ها  که  نگیرند  جدی  را 
بخواهند  که  این  به  رسد  چه  بازمی دارند، 
ذهن، شعور، کار و قدرت ِ خود را در اختیار 
کار  این  بگذارند؟«  افرادی  یا  چیزها  چنین 
چنین  برای  مینیچ،  باور  به  نیست.  آسانی 
پیش  را  فرآیند  یک  باید  واقع  در  هدفی 
باید  بله،  اما  »ببخشید،  می گوید:  او  ببریم. 
مراقب  بیندیشیم،  باز  و  بیندیشیم  همچنان 
باشیم که همچنان بیندیشیم و فردا نیز چه 
پیش از آن که به کاری دست بزنیم و چه در 
نو  از  آن،  از  پس  چه  و  کار  آن  انجام  طول 

بیندیشیم.«
رسانه ها از این منظر که تولید آگاهی می کنند، 
فضای  ایجاد  به  جامعه  در  و  می کنند  نقد 
کنشگری و پرسشگری می پردازند، می توانند 
بستر این اندیشیدن را که آرنت درباره ی آن 
صحبت می کند، مهیا کنند. در فرایند تولید 
عمل  آن  در  مستقل  رسانه های  که  آگاهی 
و  ستمدیدگان  مشارکت  امکان  می کنند، 
حاشیه نشیان فراهم می شود. آن ها با رعایت 

حسین علی کریمی

قدرتمند  اخیر، رسانه ها آن چنان  در سالیان 
شده اند، رشد کرده اند و جای شان را در درون 
جامعه باز کرده اند که نمی توان حضور آنان را 
در بسیاری از ساحات زندگی، نادیده گرفت. 
تغییر  برای  مهمی  ابزار  رسانه ها  امروزه 
سیاست ها، حل بحران ها و منازعات داخلی، 

ملی و منطقه ای به شمار می رود. 
دهه ی  دو  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 
در  است.  بیان  آزادی  افغانستان،  گذشته 
جامعه  ی  در  مفهوم  این  خلق  و  تکامل 
به خصوص  رسانه ها،  افغانستان،  پساجنگ 
کردند.  ایفا  را  مهمی  نقش  آزاد  رسانه های 
ژورنالیست هایی  و  گزارشگران  خبرنگاران، 
را  جان شان  گذشته  دهه ی  دو  طول  در  که 
فدای آرمان های آزادی بیان کردند، گواه این 
مدعا است. براساس آمار منتشرشده از وزارت 
 1399 تا   138۰ سال های  بین  داخله،  امور 
در مجموع 136 خبرنگار در افغانستان کشته 
که  است  باور  این  بر  داخله  وزارت  شده اند. 
عامل قتل نزدیک به 6۰ تن از این خبرنگاران 

در طول این سال ها، گروه طالبان بوده اند. 
رسانه ها  گوناگون  نقش های  از  می توان 
گفت.  سخن  پسامنازعه  جامعه ی   یک  در 
فرایند آگاهی دهی  را در  آنان  می توان نقش 
یا  کرد.  بررسی  شهروندان  مشارکت دهی  و 
آن ها  که  گفت  سخن  درباره  این  در  این که 
در یک جامعه ی متکثر قومی و زبانی مانند 
جامعه  آگاهی دهی  فرایند  در  افغانستان 
بوده اند.  روبه رو  چالش هایی  و  مشکالت  چه 
نقش  به  زاویه  این  از  می توان  همچنین 
پسامنازعه  جامعه  ی  یک  در  آن  جایگاه  و 
پرداخت که آن ها چه نقشی را در خلق تفکر 
من  به نظر  کرده اند.  ایفا  جامعه  اندیشه ی  و 
مهم ترین  این  پسامنازعه  جامعه ی  یک  در 
کارکرد رسانه های آزاد است؛ این که آنان در 
صلح آمیز  تفکر  بازتولید  و  اندیشیدن  فرایند 
کارکرد  این  که  چرا  می کنند.  عمل  چگونه 
نیازهای  و  صلح خواهی  آرمان  با  همسو 

جامعه ی ماست.  

نقش رسانه ها در فرایند صلح سازی 
جوامع پساجنگ

اگر راه حلی برای احیای 
دوباره ی ساختارهای جامعه 

جست وجو نکنیم، این 
احتمال که چرخه ی خشونت 

و بحران دوباره تکرار 
شود، وجود دارد. جامعه ی 
ما نیازمند روایت تازه ای 
از تفکر درباره ی زندگی، 
همدیگرپذیری و زیستن 

است. در خلق چنین روایتی 
رسانه ها می توانند پیشگام 

باشند.

و  اخبار  انتشار  در  اخالقی  اصول  و  صداقت 
تازه ای  به ساخت آگاهی  اطالعات می توانند 
در  می توانند  آن ها  کنند.  کمک  جامعه  در 
افکار  جهت بخشی  جریان سازی،  فرایند 
عمومی،  سیاست گذاری های  تغییر  عمومی، 
از  پس  جامعه  ی  یک  در  را  بی بدیل  نقشی 
منازعه ایفا کنند. از دل چنین رهیافتی است 
انتظار داشت جامعه در عبور از  که می توان 
بحران و وضعیت پس از منازعه، موفق عمل 
کند. چرا که در این فرایند رسانه ها، فضایی 
می کنند.  فراهم  تفکر  و  اندیشیدن  برای 
رسانه های آزاد، همواره فضاها و موقعیت های 
قرار  پرسش  مورد  را  ناعادالنه  و  نابرابر 
آگاهی  ساخت  به  نهایت  در  و  می دهند 
آنچه  می کنند.  کمک  جامعه  در  تازه ای 

نیاز  آن  به  به شدت  پساجنگ  جامعه ی  یک 
مرور  و  انتقادی  مواجهه ی  بازاندیشی،  دارد، 
عرصه های  تمام  بازاندیشی  است.  گذشته 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. تنها 
انتظار داشت که یک  این منظر، می توان  از 
جامعه ی پساجنگ به سوی فرایند صلح سازی 

حرکت کند.  

نقش رسانه ها در روند صلح رواندا
در رونـدای سـال 1994 میالدی یک رسـانه 
محلـی )رادیـوی محلـی( نقـش مهمـی در 
نسل کشـی در ایـن کشـور داشـت. عملکـرد 
ایـن رادیـوی محلـی به عنـوان یـک رسـانه، 
نمونـه خوبی اسـت از نقش و تأثیر رسـانه ها 
در رونـد صلح سـازی و یـا برافروختـن آتـش 
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ترکیبی از سیادت گرایی پاکستانی در پس زمینه ی خروج امریکا 
از افغانستان و هرگونه جنایات متعاقب طالبان، افکار عمومی را 

برافروخته و سیاست مداران امریکایی را به اقدام نمادین در برابر 
پاکستان سوق خواهد داد. پاکستان باید آماده ی پیوستن به باشگاه 

رقیب و بازی در کنار ایران، سوریه و کوریای شمالی باشد.
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غذایی یک ساحه دیگر مشخص کند تا بازرگانان بتوانند خودشان 
امنیت اموال و موترهای شان را بگیرند.«

از حدود چهار ماه به این سو چندین آتش سوزی در نقاط مختلف 
کشور رخ داده است؛ دو بار در فراه، یک بار در نیمروز و سه بار 

در هرات. 
بزرگ ترین آتش سوزی در بندر اسالم قلعه  در هرات رخ داد. در 
آن رویداد به گفته ی مسئوالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری حدود 
125۰ تانکر نفت و گاز و کانتینر اموال بازرگانان سوخت و حدود 

5۰۰ میلیون دالر به سکتور خصوصی خسارت وارد کرد. 
محمداشرف  اسالم قلعه،  بندر  مهیب  آتش سوزی  از  پس 
نخست  معاون  صالح،  امراهلل  به  کشور  رییس جمهوری  غنی، 
هرات  گمرک  مهیب  آتش سوزی  تا  داد  دستور  ریاست جمهوری 
را بررسی کند. در رأس این هیأت غالم بهاءالدین جیالنی، وزیر 
دولت در امور رسیدگی به حوادث قرار داشت و این هیأت مؤظف 
شد که ظرف دو هفته این رویداد را بررسی و نتیجه ی آن را با 
مردم شریک کند. اما حاال مسئوالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
می گویند که نتیجه ی این بررسی هنوز معلوم نشده است. توکل 
احمدیار، ریس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این باره گفت: »از 
وزیر که می پرسیم نتیجه ی بررسی چه شد، او می گوید که پرونده 

پیش رییس جمهور است.«
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور که 
بود، گفت که هنوز  دیروز شرکت کرده  در کنفرانس مطبوعاتی 
نتیجه ی هیأت تحقیق ریاست جمهوری از آتش سوزی بندر اسالم  

قلعه مشخص نشده است. 
نشست  یک  که  می خواهد  کشور  رییس جمهور  از  الکوزی  آقای 
به  و  کند  دایر  اخیر  آتش سوزی های  آسیب دیدگان  با  اضطراری 
پیشنهادهای آنان گوش دهد. او تأکید کرد که خسارات وارده به 

بازرگانان باید جبران شود. 
مسیر  و  گمرک ها  در  اخاذی  به  اشاره  با  همچنان  الکوزی  آقای 
شاهر اه ها و همچنان بروکراسی دست وپاگیر در ادارات دولتی که 
باعث آزار و اذیت بازرگانان می شود، از حکومت خواست که به این 

مشکالت خاتمه دهد. 
به گفته ی او طالب وقتی از موترها محصول می گیرد یک پارچه 
می دهد که در میان طالبان اعتبار دارد، اما وقتی پای حکومت به 
میان می آید هر نهاد به بهانه های مختلف از راننده ها و بازرگانان 

پول می گیرند که در واقع اخاذی است. 
خواست  به  حکومت  اگر  که  داد  هشدار  الکوزی  آقای  ادامه  در 
بازرگانان توجه نکند، سرمایه ی بیشتری از افغانستان خارج خواهد 
و  سرمایه گذاری  بمانیم،  وطن  همین  در  که  حاضریم  »ما  شد: 
خدمت کنیم. اگر ما را به زور این مملکت بیرون کردند، می توانیم 
بیرون شویم. تا حاال هم میلیاردها دالر از کشور بیرون شده است 

و پس از این نیز بیرون می شود.«

لطف علی سلطانی 

دروازه ی شمالی شهر  در  مهیب شنبه شب  آتش سوزی  دنبال  به 
کابل که در آن ده ها تانکر تیل و گاز و موترهای تناژ بلند حامل 
اموال بازرگانان سوخت، مسئوالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری و 
بازرگانان هشدار می دهند که اگر حکومت آتش سوزی های اخیر 
از  حال  عین  در  و  نکند  همه جانبه  و  دقیق  بررسی  را  کشور  در 
اخاذی و بروکراسی دست وپا گیر نکاهد، بازرگانان افغان اعتصاب 

و دست کم بازار نفت وگاز را در کشور فلج می کنند. 
در  کشور،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مسئوالن  گفته ی  به 
مواد  و  گاز  تیل،  حامل  موتر   2۰۰ حدود  شنبه شب  آتش سوزی 
غذایی سوخته و حدود 2۰ میلیون دالر به بازرگانان خساره وارد 
که  بود  حدی  در  شنبه شب  آتش سوی  گستردگی  است.  شده 

شعله های آن از تمامی ساحات شهر کابل قابل دید بود. 
توکل احمدیار، رییس اتاق  تجارت و صنایع افغانستان که دیروز 
در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل صحبت می کرد با اشاره به 
سوخته  افغان  بازرگانان  اموال  آن  در  که  اخیر  آتش سوزی های 
است، به حکومت هشدار داد که اگر چگونگی وقوع آتش سوزی های 
اخیر به گونه ی دقیق بررسی و جلوی اخاذی در گمرک ها و مسیر 
به  دست  نفتی  مواد  بازرگانان  دست کم  نشود،  گرفته  شاهراه ها 
کرد.  خواهند  فلج  کشور  در  را  نفت  بازار  و  زد  خواهند  اعتصاب 
و  جمع  را  دوستان  تمام  که  می دهیم  اخطار  بار  »این  گفت:  او 
تانک های تیل را فلج می کنیم. بندرها را متوقف می کنیم که باز 
ملت سر حکومت برخیزند. همان طوری که در سکتور ترانسپورت 

نشان دادیم.«
موتر حامل حدود  است که دو  بازرگانانی  از  یکی  غالم جیالنی، 
12۰ هزار لیتر پترولش در آتش سوزی شنبه شب سوخته و یکی از 
دستیاران راننده اش زخمی شده است. او به روزنامه اطالعات روز 
گفت که حدود 2۰۰ هزار دالر به او خساره وارد شده است: »در 
این خاک هیچ پرده نمی شود. چیزی که سرمایه داشتم سوخت. 
حکومت  اگر  شدیم.  تباه  تباه  خالصه  شدم.  هم  مردم  قرضدار 

حکومت است، باید خساره ما را بدهد.«
وارد  از ساعت 9 شب  ندارند که پیش  اجازه  بلند  تناژ  موترهای 
شهر کابل شوند. دلیل این کار هم جلوگیری از ازدحام در داخل 
اموال  حامل  باربری  موتر  ده ها  شب   هر  می شود.  خوانده  شهر 
می مانند  منتظر  دروازه ی شهر ساعت ها  در پس چهار  بازرگانان 
تا ساعت 9 شود. دلیل گستردگی و بزرگی آتش سوزی شنبه شب 
در دروازه شمالی شهر کابل هم همین مورد بوده است. ده ها موتر 
به گفته ی  و  گاز آتش گرفته  تانکرهای  از  بوده که یکی  متوقف 
موتر  تجارت و سرمایه گذاری، سپس حدود 2۰۰  اتاق  مسئوالن 

دیگر را به آتش کشیده است. 
وزارت داخله اعالم کرده است که در آتش سوزی دیشب هفت تن 

کشته و 14 تن دیگر زخمی شده اند. 
انفجار  از  ناشی  دیشب  آتش سوزی  که  می گوید  احمدیار،  آقای 
ماین مقناطیسی بود که در یکی از تانکرهای گاز چسبانده  شده 
آرین،  طارق  است.  کرده  رد  را  ادعا  این  اما  داخله  وزارت  بوده. 
سخن گوی وزارت داخله به رسانه ها گفته است که بررسی پولیس 
که  افزوده  او  است.  نبوده  تروریستی  رویداد  که  می دهد  نشان 
این  وقوع  چگونگی  بررسی  حال  در  پولیس  جنایی  بخش های 
رویداد هستند: »هیأت تعیین شده است. جزئیاتش بعدا شریک 

می شود.«
اتاق تجارت و سرمایه گذاری از حکومت می خواهد که  مسئوالن 
به جای توقف موترها در پشت دروازه های شهر کابل در جاده ی 
بازرگانان  عمومی، برای هر بخش زمین اختصاص دهد که خود 
امنیت خود را بگیرند و از وقوع چنین رویدادهای جلوگیری شود. 
آقای احمدیار گفت: »حکومت وقتی موترها را به آن ترتیب متوقف 
می کند باید امنیتش را هم بگیرد. اگر نمی تواند یک ساحه ی کالن 
را برای توقف موترهای باربری مشخص کند و برای هر بخش مثال 
برای تیل یک ساحه برای گاز ساحه دیگر و برای موترهای مواد 

زندگی  خود  تاریخی  حافظه  با  پاکستانی ها 
رویداد خارج  هر  عمدتا  امریکایی ها  می کنند، 
این  به فراموشی سپرده اند.  از دهه گذشته را 
پاکستان  جانب  در  دیگری  نارضایتی  به  امر 
منجر می شود: گرایش امریکا به عمل به عنوان 
دوست نیمه راه. هرگاه که امریکایی ها اسالم آباد 
نیاز پیدا می کند، ایاالت متحده پاکستان را به 
آغوش می کشد و خواستار همبستگی بین دو 
ملت می شود، اما پس از آن که نیاز واشنگتن 
و  می کند  تغییر  متحده  ایاالت   شد،  برآورده 

خواستار مجازات پاکستان می شود.
در ایـن پویایی برنامه هسـته ای پاکسـتان نیز 
نقـش دارد. پاکسـتان برنامـه هسـته ای خـود 
را در سـال 1955 آغـاز کـرد و یـک دهـه بعد 
بـا کمـک  را  راکتـور هسـته ای خـود  اولیـن 
ایـاالت متحده افتتـاح کرد. رهبران پاکسـتان 
سـالح  سـاخت  بـه  مصمـم  قبـل  از  قبـل 
ذوالفقـار   1965 سـال  در  بودنـد.  هسـته ای 
علـی بوتـو، وزیـر خارجه وقت پاکسـتان اعالم 
کـرد کـه اگـر هنـد بمـب بسـازد، مـا علـف 
می خوریـم و حتـا گرسـنگی می کشـیم، امـا 
بمـب هسـته ای خودمـان را خواهیم سـاخت؛ 
دسـت دادن  از  نداریـم.  دیگـری  چـاره ی  مـا 
بنـگالدش در جنـگ 1971 عـزم بوتـو را کـه 
درآن زمـان به عنـوان رییـس حکومـت نظامی 
خدمـت می کـرد، جـزم کـرد. در 2۰ جنـوری 
1972، بوتـو »پـروژه 7۰6« را بـرای سـاخت 

بمـب اتمـی راه انـدازی کـرد.
سـعی  بی سـروصدا  فـورد«  »جرالـد  دولـت 
کـرد پاکسـتان را وادار کنـد برنامه تسـلیحات 
هسـته ای خود را متوقف کند. پس از آن »فرد 
ایـکل«، رییـس »آژانس کنترل سـالح و خلع 
سـالح« ایـاالت متحـده بـه »کمیتـه فرعـی 
کنتـرل تسـلیحات« مجلـس سـنا گفـت کـه 
پاکسـتان بـه دنبال سـاخت سـالح هسـته ای 
علیـه هند اسـت. امـا بوتـو تسـلیم ناپذیر بود. 
او اعـالم کـرد کـه هیـچ فـرد یا کشـوری حق 
ندارد کشـور مسـتقل دیگـری مثل پاکسـتان 

را دیکتـه کند.
با این حال تأکید رییس جمهور »جیمی کارتر« 
باعث  هسته ای  تسلیحات  گسترش  منع  بر 
دو  بین  دیپلماتیک  اختالفات  علنی شدن 
براساس »متمم  به سرعت  کنگره  کشور شد. 

سیمینگتون« و »متمم گلن« تصمیم به منع 
گرفت.  پاکستان  به  نظامی  و  اقتصادی  کمک 
درحالی که رییس جمهور می توانست در تئوری 
از تحریم ها چشم پوشی کند، اما کارتر ترجیح 
نظر  بعدا  که  اما چیزی  نکند.  را  کار  این  داد 
کارتر را تغییر داد حمله شوروی بود. عین الگو 
اچ  ریگان، جورج  زمان  در  پاکستان  مورد  در 
دبلیو بوش، کلینتون و جورج دبلیو بوش تکرار 
شد. وقتی شوروی ها از افغانستان خارج شدند، 
این که  تأیید  از  بوش  دبلیو  اچ  جرج  دولت 
نمی کند،  کار  هسته ای  سالح  روی  پاکستان 
مطابق با متمم پرسلر سال 1985، خودداری 
آزمایش های  از  پس  ترتیب،  همین  به  کرد. 
کلینتون   ،1998 سال  در  پاکستان  هسته ای 
پاکستان  بر  گلن  متمم  براساس  را  تحریم ها 
برداشته شد  زمانی  تحریم ها  این  کرد.  اعمال 
محتاج  متحده  ایاالت   2۰۰1 سال  در  که 

حمایت لجستیکی پاکستان شد.
اکنون سوالی که برای رهبران پاکستان مطرح 
سابق  رفتاری  الگوی  آیا  که  است  این  است 
ایاالت متحده درباره ی این کشور دوباره تکرار 
بایدن  این که  به  توجه  با  یا خیر؟  خواهد شد 
سیاست ترمپ را در خصوص خروج از منطقه 
که  گذشت  نخواهد  دیری  می کند،  دنبال 
ایاالت متحده دیگر نیازی به پاکستان نخواهد 
داشت. نه کاخ سفید و نه کنگره تمایلی ندارند 
آی اس آی  حمایت  )به ویژه  آزارنده  عوامل  که 
پاکستان از تروریسم و دهشت افگنی( موجود 
در روابط دوجانبه ی ایاالت متحده و پاکستان 
را بیش از این نادیده بگیرند. این امر می تواند 
به سرعت به تالش در داخل کنگره برای اعمال 
فشار بر وزارت امورخارجه برای درج پاکستان 
منجر  تروریسم  دولتی  حامیان  فهرست  در 
شود. دیپلمات ها و البی پاکستانی درون وزارت 
امورخارجه ممکن است چنین گزینه ای را رد 
پاکستانی  سیادت گرایی  از  ترکیبی  اما  کنند، 
و  افغانستان  از  امریکا  خروج  پس زمینه ی  در 
هرگونه جنایات متعاقب طالبان، افکار عمومی 
امریکایی را به  برافروخته و سیاست مداران  را 
خواهد  سوق  پاکستان  برابر  در  نمادین  اقدام 
داد. پاکستان باید آماده ی پیوستن به باشگاه 
رقیب و بازی در کنار ایران، سوریه و کوریای 

شمالی باشد.

خمش ابزرگاانن؛ 

»اگر حکومت آتش سوزی ها را برریس و از اخاذی 
جلوگیری نکند، ابزار افغانستان را فلج یم کنیم«

جنـگ و منازعـه در یـک جامعـه. زمانـی کـه 
شـایع شـد که طیـاره ی حامل رییـس جمهور 
سـرنگون شـده اسـت. این رادیو محلی نقشی 
را ایفـا کـرد کـه عامـل مهمـی در نسل کشـی 
روانـدا محسـوب می شـود. این رادیـوی محلی 
جریانـی را تحـت عنـوان »درخت هـای بلنـد 
را قطـع کنیـد« ایجـاد کـرد کـه منجـر بـه 

قتل عـام و خلـق فاجعـه شـد. 
ابعاد  رواندا،  در  نسل کشی  و  جنگ  از  پس 
که  بود  دلخراش  و  وسیع  قدری  به  فاجعه 
سال  در  کشور  این  ملی  آشتی  کمیسیون 
به صورت  را  ملی  آشتی  طرح  چندین   1999
همزمان برای ترمیم و التیام زخم های قربانیان 
و آسیب دیدگان نسل کشی، پیش می برد. یکی 
از مهم ترین استراتژی هایی که این کمیسیون 
ایجاد کرد، مشارکت دادن تمام رواندایی ها در 
فرایند آشتی ملی و ترمیم زخم های قربانیان 
گروه های  و  افراد  نهادها،  از  بسیاری  بود. 
تالش  قربانیان  الیتام بخشی  برای  مستقل 

می کردند. 
در میان برنامه های مختلف برای التیام بخشی 
یک  رواندا،  در  جنگ  آسیب های  کاهش  و 
رادیوی محلی برنامه ای را به نام »طلوع تازه« 
برای شنوندگان خود در مورد تأثیرات جنگ، 
خشونت و مدارا برنامه پخش می کرد. تأثیرات 
برنامه های این رادیوی محلی توجه کمیسیون 
کرد.  جلب  خود  به  را  رواندا  ملی  آشتی 
کمیسیون آشتی ملی رواندا پس از یک ارزیابی 
شنوندگان،  بر  برنامه  این  تأثیرات  درباره ی 
متوجه شد که این رادیو توانسته است تغییرات 
مهمی را در نگرش، باور، همدیگر پذیری و از 
از  بخشی  در  گذشته  کلیشه های  بین بردن 
کمیسیون  بعدها  کند.  ایجاد  رواندا  جامعه ی 
آشتی ملی رواندا با الهام از عملکرد و نتایج این 
رادیوی محلی، آن برنامه را گسترش داد و آن 
را تبدیل به یک پلت فرم ملی برای بیان دردها 
و  آسیب دیدگان  جنگ،  قربانیان  رنج های  و 
مردم رواندا کرد. کمیسیون آشتی ملی رواندا، 
برنامه ی طلوع تازه را بستری برای سخن گفتن 
و  قربانیان  با درد های  از گذشته، روبه روشدن 

التیام بخشی به آنان تبدیل کرد. به واسطه این 
قربانیان  توانستند  و  مردم  از  بسیاری  رسانه، 
تجربیات  با  و  بزنند  حرف  گذشته  درباره ی 

تلخ شان را با دیگران شریک کنند.  
زمینـه ی  در  کـه  پژوهشـگرانی  بـاور  بـه 
در  صلـح  می کننـد،  فعالیـت  صلح سـازی 
مفهومـی  آن  اجتماعـی  و  فرهنگـی  معنـای 
اصـالح  بـر  را  تأکیـد  بیشـترین  کـه  اسـت 
ارزش هـای  و  جامعـه  اجتماعـی  نظام هـای 
متضـاد بـا امـر صلـح دارد. در ایـن نگـرش به 
صلـح، جامعـه بـه میزانـی از توسـعه و دانـش 
وضعیـت  اسـت  قـادر  کـه  می یابـد  دسـت 
ناصلـح را پـردازش کنـد و از همیـن رو بـه 
کمـک ابزارهـای  شـناختی خـود قـادر اسـت 
تـا از خلـق فاجعـه ممانعـت کنـد. از زاویـه ی 
فرهنـگ بـه صلـح، نظـام دانایـی و فرهنگـی 
مـا بـه حـدی از بلـوغ می رسـد کـه قـادر بـه 
پرداخـت و فهـم مسـأله هایش خواهـد شـد. 
یک  در  رسانه ها  مطلوب،  وضعیت  یک  در 
و  باورها  نگرش ها،  پسامنازعه،  جامعه ی 
اعتقادی  و  اجتماعی  تاریخی،  کلیشه های 
جامعه را با پرسشگری و انتقاد مداوم به چالش 
تازه ای  رویکردهای  و  روش ها  از  و  می کشند. 
و  فرهنگ  دین،  جامعه ،  افراد،  تغییر  درباره 
بستر  از  آگاهی جامعه  سخن می گویند.  نظام 
چنین عملکردی می توان امیدوار بود که یک 
جامعه ی پس از منازعه به ساخت جدیدی از 
آگاهی دست یابد و جامعه فرایند صلح سازی 

را به درستی طی کند. 
طالبان  حاکمیت  دوران  از  به جامانده  میراث 
و  خشونت  ما  برای  مجاهدین  حکومت  و 
تمام  وضعیتی  چنین  در  است.  بوده  بحران 
تغییرات  دستخوش  ما  جامعه ی  ساختارهای 
احیای  برای  راه حلی  اگر  است.  شده  بنیادی 
دوباره ی ساختارهای جامعه جست وجو نکنیم، 
بحران  و  خشونت  چرخه ی  که  احتمال  این 
ما  جامعه ی  دارد.  وجود  شود،  تکرار  دوباره 
نیازمند روایت تازه ای از تفکر درباره ی زندگی، 
همدیگرپذیری و زیستن است. در خلق چنین 

روایتی رسانه ها می توانند پیشگام باشند.
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جاجی غالم جیالنی، بازرگانی که به گفته ی خودش این آتش سوزی 
حدود 200 هزار دالر بر او خسارت وارد کرده است
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بازگشت جمهوری اسالمی به تعهدات هسته ای به طور 
»جدی« در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات فعال 

در وضعیت »نامشخصی« است.
توافق  به  که  است  کرده  تمایل  ابراز  بایدن  جو  دولت 
ایران حاضر نشده است  اما  بازگردد.  ایران  با  هسته ای 
مذاکره  مستقیم  طور  به  امریکا  با  خصوص  این  در 
کند. به همین دلیل هیئت امریکایی هم اکنون به طور 
این  در  برجام  اعضای  سایر  طریق  از  و  غیرمستقیم 

مذاکرات حضور دارد.
برخی منابع خبری از جمله رسانه های اسرائیلی به نقل 
از مقام های ارشد این کشور، گفته اند که به احتمال زیاد 
ایاالت متحده در هفته های آینده به برجام باز می گردد.

شکلی توافق حاصل خواهد آمد.
ساعاتی قبل از این نیز میخائیل اولیانوف مذاکره کننده 
ارشد روسیه در برجام با انتشار توئیتی گفته بود: »هنوز 
نشان  شواهد  همه  اما  شویم،  هیجان زده  است  زود 
می دهد باید انتظار موفقیت در مذاکرات و رسیدن به 

توافق در چند هفته آینده را داشت.«
از  امریکا  جمله  از  مذاکره،  طرفین  همه  تاکنون 
»پیشرفت« در مذاکرات خبر داده ند با این حال اغلب 

آنها تاکید داشته اند که فعال درباره قضاوت زود است.
از جمله جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا روز 
جمعه 1۰ ثور گفت همه طرف های حاضر در مذاکرات 
و  امریکا  تحریم های  لغو  درباره  ایران  جمله  از  وین 

و بنادر، بر اساس توافقاتی که تا االن صوت گرفته است، 
باید برداشته شود و توافق هم در این زمینه وجود دارد.«

به گفته این مقام ایرانی، برخی افراد و نهادها به صورت 
خاص مورد تحریم واقع شده اند که »مذاکرات درباره این 
لیست هنوز ادامه دارد، اگرچه موافقت شده که اکثریت 

آنها از فهرست تحریم ها خارج شوند«.
فهرست  که  بود  گفته  نیز  این  از  پیش  عراقچی  آقای 

تحریم ها طوالنی است و به 15۰۰ مورد می رسد.
که  کرد  تصریح  سخنان  ادامه  در  خارجه  وزیر  معاون 
مذاکرات در حال حاضر »به پختگی رسیده و روشن تر 
شده است« و طرفین وارد مرحله نگارش توافق شده اند، 
به چه  و  زمانی  در چه  نیست  هنوز مشخص  اگر چه 

و  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  روز:  اطالعات 
در  اسالمی  جمهوری  هسته ای  ارشد  مذاکره کننده 
مذاکرات برجام از »موافقت با خروج نام اکثریت افراد، 

اشخاص و نهادها« از فهرست تحریم ها خبر داد.
به نقل از رادیو فردا، عباس عراقچی روز شنبه 11 ثور 
در مصاحبه ای با خبرنگار سازمان صدا و سیما در وین 
گفت: »دیگرانی هستند که هنوز به دالیل مختلف در 
این  برای  ما  مذاکره  و  دارند  وجود  تحریم ها  فهرست 

قسمت از کار هنوز ادامه دارد.«
و  موضوعی  »تحریم های  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
بخشی مثل تحریم بخش انرژی ایران که شامل نفت و 
گاز می شود یا تحریم صنعت خوردو، تحریم مالی، بانکی 

عراقچی: 
یم ها یت افراد و نهادها از فهرست تحر کرث توافق بر رس خروج نام ا

قرارگاه های مرزی قرقیزستان شلیک کردند. در مقابل 
نیروی مرزبانی تاجیکستان ضمن رد این ادعا گفت که 

تیراندازی را نیروهای قرقیزستان شروع کردند.
و  قرقیزستان  بین  کیلومتری   97۰ مرزی  نوار 
بین  دیگر  مرزهای  از  بسیاری  همچون  تاجیکستان 
کشورهای آسیای میانه پس از فروپاشی اتحاد شوروی 
در سال 1991 عالمت گذاری نشده است. این مشکل 
مرزهای  تالقی  محل  فرقانه،  دره  در  خصوص  به 
و  پیچیده تر  ازبکستان  و  قرقیزستان  تاجیکستان، 

همواره تنش آفرین بوده است.

شوروی  جمهوری های  از  تاجیکستان،  و  قرقیزستان 
و  هستند  روسیه  نظامی  پایگاه های  میزبان  سابق، 

مسکو را یک متحد استراتژیک می دانند.
درگیری هـا اخیـر در امتـداد مـرز و در پـی اختـالف 
بـر سـر یـک مرکـز توزیـع آب در منطقه مرزی شـهر 
اسـفره تاجیکسـتان و ناحیـه بادکند قرقیزسـتان روی 

داد.
و  روستاییان  قرقیزستان٬  در  بادکند  ناحیه  پولیس 
درگیری  آغاز  مسئول  را  تاجیکستان  مرزی  نیروهای 
سوی  به  چهارشنبه  روز  آنها  گفت  و  کرد  معرفی 

خصوص  در  و  کردند  صحبت  تلفنی  صورت  به  نیز 
گام های بعدی به رایزنی پرداختند.

ملی  امنیت  دولتی  کمیته  رییس  یاتیف،  سیامومین 
تاجیکستان در یک کنفرانس خبری در کناری همتای 
رخ  مرزی  منطقه  در  که  فاجعه ای  گفت،  خود  قرقیز 

داد، هرگز نباید تکرار شود.
سرگئی  می گوید٬  هم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
خارجه  وزرای  با  روسیه  خارجه  امور  وزیر   ، الوروف 
قرقیزستان و تاجیکستان تلفنی صحبت کرد و از آنها 

خواست به توافق آتش بس پایبند باشند.

اطالعات روز: به دنبال درگیری مرزی بین قرقیزستان 
و تاجیکستان که دست کم 49 کشته برجای گذاشت، 
این دو کشور روز شنبه اعالم کردند بر سر یک آتش 

بس کامل مرزی توافق کرده اند.
توافق در نشست مشترک  این  فردا،  رادیو  به گزارش 
رییس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رییس 
تاجیکستان در قرقیزستان  امنیت ملی  کمیته دولتی 

به دست آمده است.
صدر  و  رحمان  امامعلی  می گویند،  رسمی  مقامات 
تاجیکستان  و  قرقیزستان  جمهوری  روسای  جبارف، 

تاجیکستان و قرقزیستان از توافق بر رس آتش بس کامل در منطقه مرزی خرب دادند

مـردود نمـی دانـد« و همزمان بر »پیشـرفت های عملی« 
در زمینـه افزایـش امنیـت امریـکا و متحدانـش متمرکـز 

اسـت دنبـال خواهـد کرد.
انتظار می رود امریکا به زودی برای بحث درباره استراتژی 
خود میزبان مشاوران امنیت ملی ژاپن و کوریای جنوبی 

باشد.
بیانیـه ای کـه روز  وزارت خارجـه کوریـای شـمالی در 
یکشـنبه از رسـانه دولتـی پخـش شـد اظهـارات هفتـه 
پیـش آقـای بایـدن در نطـق کنگـره دربـاره برنامـه اتمی 
ایـن کشـور را »غیرقابـل تحمل« و »یـک افتضاح بزرگ« 

کرد. توصیـف 
وزارت خارجه کوریای شمالی نوشت: »بیانیه او به وضوح 
منعکس کننده قصد او برای اعمال سیاستی خصمانه علیه 
جمهوری خلق کره است، همان سیاستی که امریکا برای 

بیش از نیم قرن دنبال کرده.«
قبلی  اظهارات  که  گفت  دیگری  بیانیه  در  وزارتخانه  این 
شمالی  کوریای  بشر  حقوق  وضعیت  درباره  امریکا  دولت 
توهینی به حیثیت کیم جونگ-اون رهبر کوریای شمالی 

یای شمایل دولت بایدن را به در پیش گرفنت سیاست خصمانه متهم کرد کور
یک  برای  را  »خود  امریکا  که  دهد  می  نشان  و  است 

رویاروی تمام عیار آماده می کند.«
آقای بایدن در سخنرانی چهارشنبه شب در کنگره گفت 
ایران »تهدیدی جدی  اتمی کوریای شمالی و  برنامه  که 

برای امنیت امریکا و امنیت جهان هستند.«
او افزود: »ما برای مقابله با تهدید این کشورها با متحدان 
طریق  از  هم  داشت،  خواهیم  نزدیک  همکاری  خود 

دیپلماسی و هم از طریق بازدارندگی سفت و سخت.«
روزنامه واشنگتن پست گزارش می دهد که دولت امریکا 
قصد انتصاب یک فرستاده ویژه حقوق بشر برای کوریای 

شمالی را دارد.
واشنگتن می گوید از اواسط ماه فوریه سعی داشته است با 

کوریای شمالی تماس دیپلماتیک برقرار کند.
کوریای  برد  کوتاه  های  موشک  آزمایش  امریکا  دولت 
شمالی را کم اهمیت دانست و گفت »یک فعالیت عادی 

نظامی« است.
پیونگ یانگ تاکنون آقای بایدن را به عنوان رییس جمهور 

جدید امریکا به رسمیت نشناخته است.

معاملـه  بـه یـک  بـر دسـتیابی  مـا  او گفـت »سیاسـت 
بـزرگ متمرکـز نخواهـد بـود، همچنین بر سیاسـت صبر 
اسـتراتژیک تکیـه نخواهیـم کـرد« و افـزود کـه امریـکا 
را  دیپلماسـی  کـه  شـده  و حسـاب  عملـی  »رویکـردی 

اطالعات روز: در حالی که دولت جو بایدن، رییس جمهور 
کوریای  مقابل  در  خود  استراتژی  تشریح  برای  امریکا، 
شمالی و برنامه اتمی آن آماده می شود، پیونگ یانگ به 

سیاست امریکا حمله کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، وزارت خارجه کوریای شمالی 
گفت که اظهارات اخیر مقام های واشنگتن نشان دهنده 
عزم دولت بایدن برای حفظ »سیاست خصمانه« علیه این 

کشور است.
پیشتر در هفته جاری آقای بایدن برنامه هسته ای کوریای 
امنیت جهانی توصیف  برای  را »تهدیدی جدی«  شمالی 

کرد.
کاخ سفید می گوید که او قصد دارد یک رویکرد »حساب 

شده« در مقابل این کشور در پیش گیرد.
که  گفت  جمعه  روز  امریکا  دولت  سخنگوی  ساکی  جن 
بررسی سیاست امریکا کامل شده و گفت که آقای بایدن 
از تجربه چهار دولت قبلی، که برای قانع کردن کوریای 
شمالی به ترک برنامه هسته ای تالش کرده اما شکست 

خورده اند، آموخته است.

محـل کار خـودش حاضـر نمی شـود، می گوینـد پرونـده  
محرمانـه  سـری را بـا خـود بـه خانـه بـرده اسـت، و نـام 
کسـانی کـه حکـم جلـب برای شـان صادر شـده اسـت و 
نـام کسـانی کـه قـرار منـع تعقیـب گرفته انـد بـر خالف 
قانـون کـه بایـد بـا جزییـات در ابالغیـه بیایـد، همچنان 

نامشـخص و نامعلـوم اسـت.«
هواپیمای  جانباختگان  خانواده های  انجمن  اعالم  بر  بنا 
اوکراینی، در روزهای اخیر فعالیت های حکومت جمهوری 
غرامت  دریافت  به  خانواده ها  کردن  راضی  برای  اسالمی 

شدت گرفته است.
آن  اعضای  و  خانواده ها  انجمن  که  است  حالی  در  این 
بارها اعالم کرده اند که کشف حقیقت و اجرای  »بارها و 
هیچ  غرامت  بحث  و  مهمترین خواسته ها هستند  عدالت 

اولویتی برای خانواده ها ندارد«.

انجمن خانواده جان باختگان هواپیمای اوکرایین: 
برای آمران و عامالن اصلی قرار منع تعقیب صادر شده

فشار  و  نمایشی  »دادگاه  برگزاری  که  کردند  تاکید  آنان 
خواسته های  غرامت«  دریافت  برای  خانواده ها  به  آوردن 

اصلی را تغییر نخواهد داد.
قضاییه،  قوه  سخنگوی  اسماعیلی،  غالمحسین  تازگی  به 
گفته بود قطعی نیست که دادگاه متهمان پرونده انهدام 

هواپیمای اوکراینی علنی باشد.
پیشتر وزارت خارجه اوکراین با انتشار بیانیه ای جمهوری 
اسالمی ایران را به »دستکاری« اطالعات در پرونده انهدام 

هواپیمای اوکراینی متهم کرد.
قبل از آن نیز کانادا و اوکراین گزارش جمهوری اسالمی 
کردن  پنهان  برای  تالشی  را  اوکراینی  هواپیمای  درباره 
سواالت  به  گزارش  این  کردند  تاکید  و  خواندند  واقعیت 
موجود پاسخ نگفته و نتوانسته واقعیت یا مدرک محکمی 

ارائه دهد.

همچنین در ابالغیه این دادسرا گفته شده که برای ده نفر 
از متهمان قرار جلب صادر شده اما هیچ توضیحی درباره 

هویت یا ِسمت این افراد ارائه نشده است.
بر اساس این ابالغیه، خانواده های شاکیان ده روز مهلت 
تهران  استان  نظامی  محاکم  به  را  اعتراض خود  تا  دارند 

ارائه دهند.
اوکراینی  هواپیمای  جانباختگان  خانواده های  انجمن 
پرونده،  مطالعه   برای  خانواد ها  وکالی  »مراجعه   نوشت: 
اطالع از نحوه کارشناسی و بازجویی ها و اظهارات متهمین 
را  اعتراض  اما  است  نرسیده  جایی  به  آن ها  نام  یافتن  و 
ثبت کرده اند و در حال تهیه  الیحه ای به منظور اعتراض 

هستند.«
ایـن انجمـن ادامـه داد: »در حالـی کـه دو هفتـه اسـت 
کیفرخواسـت بـه دادگاه ارسـال شـده اسـت قاضـی در 

هواپیمای  جانباختگان  خانواده های  انجمن  روز:  اطالعات 
اوکراینی اعالم کرد دادسرای نظامی تهران برای »آمرین 
و عاملین اصلی این جنایت  کهافراد رده باالی حکومت 

هستند« قرار منع تعقیب صادر کرده است.
به گزارش ایران اینترنشنال، این انجمن روز یکشنبه 12 
نظامی  دادسرای  کرد  اعالم  اجتماعی  رسانه های  در  ثور 
تهران چند روز پیش ابالغیه ای الکترونیک به خانواده های 
عاملین  و  »آمرین  آن  اساس  بر  که  کرد  ارسال  شاکی 
اصلی« که از آنها در این ابالغیه با عنوان »مشتکی عنهم« 
)شکایت شده از آنها( استفاده شده قرار منع تعقیب صادر 

شده است.
بر پایه این گزارش، دادسرای نظامی تهران اعالم کرده که 
در مورد بررسی شکایت خانواده ها از پزشکی قانونی، خود 

را واجد صالحیت نمی داند.
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ورایت با پاری سن ژرمن 
یخ ساز شد تار

شیخ سلمان: 
لیگ قهرمانان با موفقیت 

برگزار شد

به  ژرمن  سن  پاری  ایتالیایی  هافبک 
بین  در  تیم  پیراهن  با  بازی  رکورددار 

بازیکنان خارجی این تیم تبدیل شد.
ژرمن  سن  پاری  لوپاریزین،  از  نقل  به 
لیگ  رقابت های  پنجم  و  سی  هفته  در 
از  را  النس  یک  بر  دو  نتیجه  با  فرانسه 

پیش رو برداشت.
شمار  بازی،  این  در  حضور  با  وراتی 
بازی های خود با پیراهن پاری سن ژرمن 
را در همه رقابت ها به عدد 345 رساند.

این بیش ترین تعداد بازی با پیراهن پاری 
سن ژرمن در بین بازیکنان خارجی این 
در  او  تا  شد  باعث  و  فرانسوی شد  تیم 

تاریخ باشگاه جاودانه شود.
تاثیر  و  کلیدی  بازیکنان  از  یکی  وراتی 
توسط  که  است  ژرمن  سن  پاری  گذار 
این  در   او  شد.  آورده  تیم  به  آنچلوتی 
سال های حضورش همواره پیشنهادهای 
خوبی داشته است اما حاضر به ترک تیم 

فرانسوی نشده است.

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رییس 
سازماندهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا را موفقیت آمیز توصیف کرد.
الدوحه، مرحله گروهی  از استاد  به نقل 
لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی سه کشور 
و  شد  برگزار  امارات  و  هند  عربستان، 
بعد  دور  به  تیم صعود کننده  تکلیف 8 

مشخص شد.
انتقادهای زیادی که وجود دارد  باوجود 
قهرمانان  لیگ  برگزاری  از  سلمان  شیخ 
موفقیت آمیز  را  آن  و  است  راضی  آسیا 

دانست.
او گفت: لیگ قهرمانان در شرایط سخت 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  کرونا 
سازماندهی  خوشبختانه  و  شد  برگزار 
شدیدترین  برابر  بود.  آمیز  موفقیت  آن 
رقابت ها  این  و  کردیم  ایستاگی  بحران 
سه  هر  از  کردیم.  برگزار  موفقیت  با  را 
کشور عربستان، هند و امارات به خاطر 
رقابت ها  این  آمیز  موفقیت  برگزاری 

تشکر می کنیم.
باوجود آن که تکلیف 8 تیم راه یافته به 
یک چهارم نهایی مشخص شده است اما 
تصمیم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  هنوز 
نهایی خود را درباره شیوه برگزاری ادامه 

این رقابت ها نگرفته است.

پس از 71 دقیقه امیدوارکننده هازارد
یج؟ پرایز بزرگ برای استمفورد بر یدان در دوراهی؛ سور ز

دین آلوز:
از ترک بارسا پشیمان شدم؛ میس گفته بود بمان

دبل  یک  تا  بازی  شش  تنها  مادرید  رئال 
تاریخی و به نظر غیرممکن فاصله دارد. در 
چنین مقطع حساسی، بازگشت ادن هازارد 

همان چیزی بود که زیدان می خواست.
آخرین  از  پس  سال  دو  آاس،  از  نقل  به 
بازی ادن هازارد برای چلسی در لیگ برتر 
انگلیس)برتری 3-۰ بر واتفورد( او چهارشنبه 
شب به استمفورد بریج بر می گردد اما این 
بار به عنوان رقیب و با پیراهن رئال مادرید.

قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  برگشت  بازی 
خواهد  فینالیست  تیم  کننده  تعیین  که 
بود. ادن هازارد که از زمان مصدومیتش در 
نوامبر 2۰19 برابر پی اس جی تاکنون 1۰ 
مصدومیت دیگر را نیز تجربه کرده، اخیرا و 
در بازی با رئال بتیس 14 دقیقه در زمین 
برابر  رفت  بازی  در  سپس  او  شد.  حاضر 
چلسی  24 دقیقه بازی کرد و شنبه شب 
در پیروزی 2-۰ رئال برابر اوساسونا نیز 71 
دقیقه در زمین بود. از 9 جنوری و بازی رفت 
نداشت که هازارد در  اوساسونا سابقه  برابر 
ترکیب ثابت تیمش باشد و 71 دقیقه نیز 

دنی آلوز اعتراف کرد که پس از ترک بارسا 
می خواست برگردد ولی موانع بزرگی بر سر 

این راه وجود داشت.
فوتبالیستی  به  که  بود  سویا  در  آلوز  دنی 
سطح اول تبدیل شد و با این تیم به قهرمانی 
لیگ اروپا در سال 2۰۰6 نیز دست یافت. او 
که سال 2۰۰7 نزدیک بود به رئال برود، در 
نهایت در سویا ماند و یک سال بعد راهی 
بارسلونا شد و هشت سال به یاد ماندنی را 
در این باشگاه پشت سر گذاشت. آلوز سال 
2۰16 راهی یوونتوس شد و سپس دو فصل 
در  اکنون  او  کرد.  بازی  اس جی  پی  برای 

عضویت سائوپائولو قرار دارد.

و یار هدف او نیز کریم بنزما بود.
تا بین هازارد و کریم  زیدان در تالش بود 
بنزما ارتباط مناسبی برقرار کند و در همان 
هازارد  که  بود  همکاری  همین  روی  بازی 
مصدومیت  اما سپس  گلزنی شد  به  موفق 
های متوالی هازارد اجازه نداد تا او بتواند به 

ریتم مناسبی در رئال برسد.
شوت  یک  بلجیمی  ستاره  شب  شنبه 
او  پاس  از 49  پاس  داشت، 4۰  دروازه  به 
دیدیم،  او  از  موفق  دریبل   4 بود،  درست 
4 بار توپگیری کرد و 9 توپ نیز از دست 
داد. چهارشنبه شب و در بازی برگشت برابر 
بگیرد؛  مهمی  تصمیم  باید  زیدان  چلسی، 

اینکه به هازارد از ابتدا میدان بدهد یا خیر.
به  لوکا مودریچ  تونی کروس و  بازگشت  با 
استراحت  شب  شنبه  دو  رئال)هر  ترکیب 
کردند( و یک ادن هازارد با انگیزه و آماده، 
رئال می تواند شانس هایش برای رفتن به 
فینال لیگ قهرمانان را مضاعف کند. هازارد 
می تواند همان مهره کلیدی رئال برای فتح 

جام شماره 14 باشد.

اما مشکل اینجا بود که مخالفانم در مدیریت 
باشگاه همچنان بر راس کار بودند و همین 

باعث شد نتوانم برگردم.«
آلوز ادامه داد:» چند بار تالش کردم برگردم 
ولی به همان دلیلی که گفتم نشد. در واقع 
وقتی بارسا را ترک می کنید، بیشتر متوجه 
می شوید چه چیزی را از دست داده اید. این 
حس مشترک بین همه بازیکنانی است که 
از بارسا جدا شده اند؛ بدون توجه به دلیل 
جدایی شان. من ثابت کردم که می توانستم 
1۰ سال دیگر هم برای بارسا بازی کنم و 
در  همچنان  بازگشتم،  موانع  که  افسوس 

باشگاه حضور داشتند.«

دومی با فاصله ای کم به بیرون رفت. هازارد 
خوب  نمایشی  اول  نیمه  در  خصوص  به 
داشت و نشان داد که زیدان می تواند روی 
او برای بازی استمفورد بریج حساب باز کند.

بنزما،  کریم  به  نزدیک  بسیار  هازارد 
و  کرد  می  بازی  آسنسیو  و  وینیسیوس 
و  حمله  بین خط  آمد  و  رفت  در  همیشه 
وافری  عالقه  همچنین  او  بود.  میانی  خط 
به توپگیری داشت. بازی شنبه شب آزمون 
مهمی بود و می توان ادعا کرد که هازارد از 
آن سربلند خارج شد. کادر فنی رئال حاال 
می داند که هازارد برای یک بازی حساس و 

کلیدی در دسترس است.
سیستم بازی شنبه شب رئال مادرید البته 
نبود.  مطابق  هازارد  بازی  سبک  با  چندان 
دو سال پیش و در یک بازی دوستانه برابر 
را  سیستمی  چنین  زیدان  نیز  سالزبورگ 
امتحان کرده بود) سه مدافع و دو هافبک 
وسط که حمایت مدافعان کناری را با خود 
بازی می کرد که  دارند(. هازارد در پستی 
باید بین حمله و خط میانی حرکت می کرد 

بازی کند.
ستاره بلجیمی در نیمه اول دو بخت خیلی 
خوب گلزنی داشت. یکی را گلر حریف به 
توپ  و  کرد  کرنر  راهی  استثنایی  شکلی 

آلوز در یکی دو مقطع وقتی قصد ترک بارسا 
را داشت، منصرف شد ولی در نهایت سال 

2۰16 تصمیم خود را نهایی کرد.
فاش  گاردین  با  برزیلی در مصاحبه  ستاره 
ساخت که چند بار مسی او را از ترک بارسا 
که  بار  هر  است  یادم  بود:»  کرده  منصرف 
می خواستم از بارسلونا بروم، لئو به من می 
گفت که مطمئنی؟ کجا را می خواهی بهتر 
از بارسا پیدا کنی؟ بیرون بارسا می توانی به 
این اندازه خوشحال باشی؟ من هم منصرف 
می شدم. وقتی بارسا را ترک کردم، هدفم 
با درخشش در  بود. می خواستم  بازگشت 
یوونتوس خودم را به سران بارسا ثابت کنم 

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای یک قلم نان خشک  
MOBTA/1400/NCB/OPT/G004 :شماره داوطلبی

به تاسی از ففره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعالع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت خویش را به )شرکت تجارتی 
عبداهلل آبدره( دارای جوازنمبر 9203-0101 نمبرتشخیصه )1041060011( به قیمت مجموعی 14,850,000 چهارده میلیون و هشت صد و پنجاه هزار افغانی حداقل و مبلغ 23,100,000 بیست و سه میلیون و یک صدهزار 

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

و قبایل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

سـخت در خانـه برابـر رئـال مادریـد 
داشـته باشـیم و تـالش می کنیـم در 
ایـن دیـدار بهتریـن عملکـرد را ارائـه 

کنیـم و بـه فینـال برسـیم.
لیگ  در  شب  چهارشنبه  باید  چلسی 
رئال  تیم  مصاف  به  اروپا  قهرمانان 
در  تیم  دو  رفت  دیدار  برود.  مادرید 
پایان  به  بر یک  با تساوی یک  مادرید 

رسید.

توخل: 
ید ارائه خواهیم کرد ین عملکردمان را مقابل رئال مادر بهرت
خوشحالم که 3 امتیاز این دیدار را به 

دست آوردیم.
در  بـود  ممکـن  گفـت:  ادامـه  در  او 
ولـی  بخوریـم  شکسـت  دیـدار  ایـن 
کـه  می گویـم  تبریـک  بازیکنـان  بـه 
و  بـود  دیـدار  ایـن  روی  تمرکزشـان 
اکنـون می توانیـم بـه بـازی برگشـت 
برابـر رئـال مادرید فکر کنیـم. ما فقط 
چنـد روز فرصـت داریـم تـا یـک بازی 

لورکوزن خریداری شـده اسـت سـتاره 
تیـم چلسـی بـود کـه در دقایـق 1۰ و 

49 گلزنـی کـرد.
از  بعد  توخل، سرمربی چلسی  توماس 
به  خوبی  خیلی  برد  گفت:  دیدار  این 
اذیت  را  ما  واقعا  فوالم  آوردیم.  دست 
خیلی  که  هستند  تیمی  آن ها  کرد. 
تیم های  و  می خورند  شکست  سخت 
خیلی  انداختند.  دردسر  به  را  بزرگ 

سرمربی تیم چلسی از کسب 3 امتیاز 
یاد  نیکی  به  فوالم  برابر  بازی  حساس 

کرد و عملکرد شاگردانش را ستود.
و   سـی  هفتـه  دیدارهـای  ادامـه  در 
چهـارم لیـگ برتـر انگلیـس، چلسـی 
در داربـی لنـدن میزبـان فـوالم بـود و 
توانسـت با دو گل این تیم را شکسـت 
دهـد و 3 امتیـاز بـازی را بـه دسـت 
بیـاورد. کای هاورتـز کـه از تیـم بایـر 
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است به توافقی برسد که از طالبان برای بازگشت به قدرت 
استقبال  انسانی  شرایط  یا  بشر  حقوق  ضرر  به  سیاسی 
و  متحده  ایاالت  توافق  زمان  از  دارد.  اختصاص  کند، 
طالبان، اتحادیه اروپا بیانیه های مختلفی را منتشر کرده 
به دولت پس  برای کمک  قوی  آن شرایط  در  است که 
و  زنان  آزادی های  و  بر حقوق  اصرار  افغانستان،  از صلح 
نماینده  که  شفاف  دولت  به  تعهد  همچنین  و  اقلیت ها 
تمام مردم باشد، بیان شده است. در خوانش اولیه، به نظر 
رییس  جمهور  از  قاطع  بیانیه ها حمایت  این  که  می رسد 
غنی و جمهوری اسالمی را ارائه می دهد - و این ها نیز در 
تحوالت کوتاه مدت روند صلح انجام می شود. با این حال، 
این موضع  استراتژیک طوالنی مدت،  برنامه ریزی های  در 
این  از  به سادگی  تا  اجازه می دهد  اروپایی  به قدرت های 
جاده ی یک طرفه عبور کند؛ اگر به احتمال زیاد طالبان، 
دولت فعلی افغانستان یا ائتالف تقسیم قدرت در آینده 
نتوانند همه شرایط خود را برآورده کنند، اتحادیه اروپا یا 
هر یک از اعضای آن توجیه کافی برای کاهش، یا حداقل 

متنوع سازی و واگذاری حمایت را خواهند داشت.
در یک معنا مواضع مشروط نشان دهنده ی عدم اطمینان 
نگرانی های  همچنین  اما  است  حاضر  حال  در  عمومی 
عمیق سیاست گذاران غربی در مورد مشروعیت بخشیدن 
و نقش آینده طالبان را نشان می دهد. اتحادیه اروپا تنها 
نیست. حتا در ایاالت متحده، که روند فعلی را پیش برده 
دولت  است،  داده  افزایش  را  طالبان  بین المللی  اعتبار  و 
ترمپ انتقادات زیادی را برای نحوه ی گسترش روابط با 
این گروه شورشی به همراه داشت. اعضای با نفوذ کنگره 
به  و مساعدت  برابر کمک  در  مقاومت  از  ایاالت متحده 
دولت آینده افغانستان که شامل طالبان - چه کمتر و چه 

بیشتر- است، خبر داده است.
این تمرکز جدید بر مشروط بودن، نشان می دهد که کدام 
چه  و  هستند  شرایط سخت  خواهان  منطقه  کشورهای 
نقاطی را نشان می دهد که از زمان آغاز جدی تالش های 
به  را  نو چیزی  دهلی  اگرچه  است.  صلح مشخص شده 
به یک حزب  اگر طالبان  اما  است  نکرده  اعالم  صراحت 
شوند،  تبدیل  افغانستان  جدید  کشور  یک  در  مسلط 
ادامه همکاری و پشتیبانی فعلی اش از کابل، بعید به نظر 
می رسد. اتحادیه اروپا شرایط خود را صریح توصیف کرد 
و مجموعه ای از اصول و معیارهایی را خواستار شد که هر 
فعلی کمک ها  برای حفظ سطح  افغانستان  آینده  دولت 
ملزم به رعایت آنها خواهد بود - با اقدامات خاص برای 
از  دولت.  در جدید  مشارکت  در صورت  طالبان،  رعایت 
طرف دیگر روسیه و چین به دلیل رویکرد بسیار کمتر 
هستند.  مشهور  بین المللی  توسعه  و  کمک  به  مشروط 
با طالبان به  ایران به  رغم سابقه پیچیده،  به نظر می رسد 
تفاهم رسیده است. در غیر این صورت به دنبال قدرت های 
بزرگ تر منطقه ای، کشورهای آسیای میانه در بیشترین 
حد ممکن همکاری خواهند کرد. شرایط پاکستان برای 
ارائه کمک در آینده و همکاری اقتصادی شفاف و کامال 
محسوس نیست اما به نفع هرگونه نقش نهادینه شده ی 

طالبان است.
واقعیت این است که قبل از اعالمیه بایدن در مورد خروج 
برنامه ریزی شده در اپریل 2۰21، سیاست خارجی ایاالت 
از خود  ریاست جمهوری،  قدرت  انتقال  در حین  متحده 
محافظت می کرد. به محض این که تیم انتقالی بایدن بر 
موضوعات سیاست خارجی تمرکز کرد، بسیاری از افراد 
داخلی محوری ) Beltway( خواستار انجام یک مأموریت 
از  مقداری  حداقل  نتیجه،  در  -و  پایدار  تروریستی  ضد 
حمایت مداوم از دولت فعلی در کابل شدند. با وجود این 
واشنگتن قادر به مصون سازی خویش، تا زمانی که سایر 
داشتند  انتظار  نیست. طالبان  نباشند،  بازیکنان خارجی 
ایاالت متحده تا پایان ماه می خروج نظامی خود را نهایی 
کنند و تقریبا هیچ شانسی وجود ندارد که این گروه در 
آینده کوتاه مدت، صادقانه در یک روند صلح شرکت کند. 
حتا تصمیم دولت بایدن مبنی بر تالش برای شروع سریع 
شریک خواندن  بر  اصرار  ادامه ی  دوحه،  برجسته  روند 
بیان صریح موضع خود  از  افغانستان و خودداری  دولت 
در مورد خروج نظامی تا ماه می، نوعی مصون سازی در 

لحظه های آخر است.
ادامه دارد...

متحده  ایاالت  با  مذاکره  میز  به  طالبان  آوردن  در  خود 
ادامه داده است. با این حال، از زمان آشکارکردن فشار یا 
ترغیب شورشیان برای کاهش خشونت در افغانستان، یا 
ارائه سازش در زمینه ی حکومت داری و تقسیم قدرت، کار 
کمی انجام شده است. با توجه به این که پاکستان با تغییر 
در روابط خود با طالبان چه تأثیر بزرگی می تواند داشته 
باشد، مقامات افغان این کم تحرکی را با سوءظن می بینند 
و خصومت آشکار می دانند. هرچند که اسالم آباد بیش از 
هر زمان دیگر درگیر تعامل دیپلماتیک با طالبان است، 
کمتر از هر زمان دیگری خطر فرسایشی شدن روابط خود 
به سناریوهای  توجه  با  به ویژه  را می پذیرد،  این گروه  با 
متعددی که در آن طالبان ممکن است موقعیت سیاسی 
روابط  زمینه ی  اگرچه  بخشند.  بهبود  را  خود  نظامی  یا 
اما  است،  خاص  افغانستان  درگیری های  با  پاکستان 
ماهیت رویکرد حفاظتی آن کامال شبیه اکثر همسایگان 

منطقه ای است.
جنبه های  مورد  در  اروپا  اتحادیه  موضع  می رسد  به نظر 
برگزاری  از  حمایت  همچنین  و  صلح  تالش های  مهم 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰19، خصوصا در مورد 
رییس  جمهور غنی و دولت وی، استقالل بیشتر سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا را از آنچه ممکن است وجود داشته 
اتحادیه  کالنی  شدید  همبستگی  می کند.  متصور  باشد، 
افراد در  از  برخی  باعث تشویق  افغانستان  با دولت  اروپا 
کابل شده است اما نتایج ملموس چندانی ندارد. اقدامات 
و  ناتو  فرماندهی  از  افغان  اولیه  پرس وجوهای  و  اولیه 
مأموریت  حفظ  دنبال  به  اروپایی،  جداگانه ی  کشورهای 
اظهارات  با  متحده،  ایاالت  خروج  صورت  در  حتا  ناتو 
مبهم پاسخ داده شده است. با گذشت بیش از یک سال 
ایاالت متحده و طالبان، هنوز هیچ  توافق نامه  از امضای 
پیشنهاد مشخصی برای افزایش کمک ارائه نشده است. 
حتا با پیشنهاد بلندپروازانه ی ایاالت متحده در ماه مارچ 
برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای ایجاد اجماع 
در مورد افغانستان، کنفرانس ژنو در نوامبر سال گذشته 
نشان داد که صرفا حفظ سطح پشتیبانی الزم برای حفظ 

دولت افغانستان، چالش برانگیز خواهد بود.

اتخاذ موضع مشروط به مثابه ی مصون سازی
موضع اتحادیه اروپا شکل دیگری از مصون سازی را نشان 
می دهد. برای بسیاری در بروکسل و پایتخت های سراسر 
و  دولت  فروپاشی  سناریوهای  به  کمتر  مکالمه ها  اروپا، 
بیشتر به نگرانی ها در مورد اینکه مذاکرات صلح ممکن 

2۰14-2۰15 ایاالت متحده آمریکا نیز مشاهده می شود. 
کاهش از بیش از 1۰۰ هزار سرباز یونیفورم دار به کمتر 
آسیب  و  افغان  نیروهای  در  ظرفیت  شکاف  هزار   2۰ از 
داد.  نشان  را  کابل  موقعیت  در  استراتژیک  پذیری های 
بالفاصله پس از آن، مسکو و بیجینگ با افزایش اقدامات 
امنیتی مرزی، مناطق همسایه -مناطق کشورهای آسیای 
میانه تحت چتر امنیتی روسیه را تقویت کردند، که هنوز 
است.  اولیه  بدبینانه ای  بینی های  پیش  برای  شاهدی 
انتظار می رفت که بیجینگ در دهه های گذشته دامنه ی 
فعالیت های اقتصادی خود به افغانستان را گسترش دهد 
اما از این کار به طور پیشگیرانه و گسترده خودداری کرده 
است. فضای امنیتی که از سال ها قبل به سرمایه گذاری و 
ارتباط متقابل آسیب می رساند، امروز حتا از اوضاع ناگوار 

تری برخوردار است -و دلسرد کننده است.

متارکه دیپلماتیک
مورد  در  شان  سیاست های  همسایه  کشورهای  سایر 
افغانستان را از طریق »متارکه دیپلماتیک« آغاز کرده اند 
و قبل از اینکه خط السیر صلح و جنگ روشن شود، برای 

نتایج بدتر آماده می شوند.
مقامات افغان مشروعیت زیادی در سطح باال که تقریبا 
اعطا  طالبان  به  هند-  استثنای  منطقه ای-به  کشور  هر 
شورشی  گروه های  پیام  آورده اند.   دست  به  را  کرده اند، 
وضعیت اطمینان شان به عنوان »دولت در حال انتظار« 
تأثیرات  تأیید کرده است. در مورد  را طی سال گذشته 
و  پاکستان  هند،  جذاب  توهین  مدت  طوالنی  منفی 
نظر  اظهار  کمتر  افغانستان  مخالف  ذینفعان  به  ترکیه 
قدرت  کارگزاران  بر  مبتنی  ارتباط،  این  است.  شده 
بی ثبات کردن  توانایی  افغانستان،  نهادهای  نه  و  فردی 
تیم  را در زمانی که  اعتماد  و  را دارد  نظم سیاسی فعلی 
ایجاد  برای  تالش  در  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
وحدت در مذاکرات صلح و تقویت مشروعیت بین المللی 
است، تضعیف می کند. دهلی در تطابق ارتباط پاکستان 
با کارگزاران قدرت های منطقه ای، در اواخر سال 2۰2۰ 
اول  معاون  از جمله  از چندین شخصیت  را  دعوت هایی 
برای  دوستم،  مارشال  اکنون  و  رییس  جمهور  پیشین 
بازدیدهای مجلل دولتی انجام داد. این توهین جذاب به 
دنبال تقویت و تنوع بخشیدن به روابط از قبل قوی دهلی 
با بخش امنیت ملی کابل و مقامات ارشد، از جمله امراهلل 

صالح، معاون اول رییس جمهور است.
مهم  نقش  به  همچنان   2۰19 سال  اوایل  از  اسالم آباد 

فاطمه فرامرز

ایجاد پوشش محافظتی
نقش تعیین کننده ی ایاالت متحده -و وسعت متارکه آن- 
جدول زمانی برنامه ریزی برای کشورهای منطقه و کمک 
متحده  ایاالت  متارکه ی  است.  کرده  محدود  را  کننده 
تقریبا همه بازیگران خارجی درگیر را وادار کرده است که 
از مواضع فعلی خود محافظت کنند تا برای سناریوهای 
بالقوه ی آینده، انعطاف پذیری را در طیف وسیعی فراهم 
کرده باشند و از دارایی ها/ گزینه های موجود برای بهبود 
منافع یا کاهش خطرات استفاده کنند. دولت افغانستان 

نیز چنین کرده است.

متنوع سازی الگوهای کمک امنیتی کابل
چنانچه حد اکثر سال 2۰19 را ایاالت متحده مذاکرات 
دو جانبه با طالبان انجام داد، اجماع مقامات کابل امکان 
دشمن  و  آن ها  اصلی  حامی  بین  معنادار  توافق  هرگونه 
این  شد  مشخص  هنگامی که  کرد.  رد  را  آن ها  اساسی 
قطر  در   2۰2۰ سال  فبروری  توافق نامه  با  گفت وگوها 
توافق نامه  این  مفاد  که  آنجا  از  و  می رسد  خود  اوج  به 
حال  نمی شود،  ارزیابی  مطلوب  افغانستان  دولت  برای 
و  ناامیدی  ابراز  به  انکار  از  کابل  در  بسیاری ها  هوای  و 
احساس خیانت در نوسان است. سوال واضح و فوری در 
ابتدا این بود که اگر نمی توان دیگر ایاالت متحده را یک 
الگوی قابل اعتماد و متحد در نظر گرفت، کدام قدرت یا 
قدرت ها ممکن است جایش را بگیرد؟ رهبری افغانستان 
با پیشنهادهایی برای هر یک از کشور همسایه که شاید 
بتوان آن را نیز به عنوان پوشش محافظتی توصیف کرد، 
به دنبال دستیابی به دیپلماسی منطقه ای »چند بعدی« 
رضایت بخش  پاسخ های  است  کرده  تالش  و  است  بوده 
دیپلماسی  این  وجود  با  باشد.  داشته  پرسش  این  برای 
تاکنون  منطقه ای،  قدرت های  با  تعامل  و  کابل  لرزان 

تغییرات چندانی در مواضع آنان ایجاد نکرده است.
مورد  در  افغان  مقامات  از  برخی  میان  در  گمانه زنی 
-در  آنها  اقتصاد  مقیاس  به  توجه  با  چین  و  روسیه 
مورد روسیه، حداقل بخش دفاعی آن و سابقه ی کمک 
روسیه  که  است  این  بر  متمرکز  به کشورهای مشتری- 
و  توسعه  برای  مالی  کمک  کننده  تأمین  به  چین  یا  و 
کمک های امنیتی تبدیل در آینده می شوند. هر دو کشور 
به دلیل برخورد واقع گرایانه با سیاست خارجی، در مورد 
کمک های خارجی مشهور هستند و هیچ یک از شرایط 
و معیارهای حکمرانی که اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای 
غربی ادعا می کنند، در سال های آینده سخت تر نخواهد 
شد. با وجود این مسکو و بیجینگ هر دو تا کنون به طور 
قابل توجهی نشان داده اند که در اکثر موارد از تعامل با 
کابل که ممکن است تداخل با ایاالت متحده تلقی شود، 
خودداری می کنند. این خویشتن داری به ویژه برای مسکو، 
نظامی  ایاالت متحده و سایر شرکای  با  وقتی که روسیه 
آن در مناطق درگیر جنگ -مانند نیروهای دموکراتیک 
سوریه به رهبری کردها-در تضاد است، قابل توجه است.

عالوه بر این، در حالی که روسیه کمک های نظامی خود را 
با اهدای چندین محموله اساسی اسلحه کمری به کابل، 
امنیتی  نیروهای  از  بسیاری  اما  است  داده  تحویل  قبال 
مدل  ناتو  و  آمریکا  نظامی  پایه های  بنیاد  بر  افغانستان 
سازی می شوند و از نظر منطقی به آنان وابسته هستند 
که در این صورت نگهداری و جا به جایی کامل تجهیزات 
و اسلحه یک حامی برای دیگری بسیار دشوار خواهد بود. 
دنبال  زمانی  فقط  را  قطعی  تحول  چنین  احتماال  کابل 
می کند که امیدش به حضور نیروهای باقی مانده ی ایاالت 
متحده و ناتو را از دست بدهد. اما از منظر انتقادی، ذخایر 
مسکو و بیجینگ با رفتارهای محافظتی خودشان جفت 
ایاالت  تالش های  پایتخت   دو  هر  چنانچه  است.  شده 
متحده برای خروج از افغانستان را مشاهده کرده اند، هر 
کدام تعامل دیپلماتیک خود با طالبان را عمیق تر کرده اند.

به نظر می رسد هر دو پایتخت تردید دارند که دولت فعلی 
افغانستان ممکن است با کاهش بیشتر حمایت غرب، جان 
سالم به در ببرد و چندین سال است که به طور آشکار در 
مورد انواع »بدترین حالت« یا فضای بدبینانه امنیتی بلند 
مدت در افغانستان، بحث کرده اند. رفتارهای مصون سازی 
به  مربوط  سیاست های  تعیین  در  حتا  چین  و  روسیه 

تعامل رشکای منطقه ای و کلیدی اب افغانستان پس از سال 2021 )۳(

از زمان توافق ایاالت متحده و طالبان، اتحادیه اروپا بیانیه های 
مختلفی را منتشر کرده است که در آن شرایط قوی برای کمک 
به دولت پس از صلح افغانستان، اصرار بر حقوق و آزادی های 
زنان و اقلیت ها و همچنین تعهد به دولت شفاف که نماینده 

تمام مردم باشد، بیان شده است.


