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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.
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شورای عالی دولت؛ اقدام نمایشی یا راه نجات؟
محمد اشرف غنی در دوره کارش معنای سیاست را عوض کرده و این تصور برای مردم افغانستان دست داده است که سیاست 

میدان فریب دادن رقیبان و هم پیمانان است. مردم فکر می کنند که سیاست همان کسب موفقیت به هر قیمت و هزینه ای 
است، حتا با فریب دادن هم پیمانان و رقیبان.

در بودجه پیشنهادی بایدن کمک مالی امریکا به ارتش افغانستان به ۳.۳ میلیارد دالر افزایش یافته است
جمهور  رییس  بایدن،  جو  کابل:  8صبح، 
امریکا، ۳.۳ میلیارد دالر را برای کمک مالی 
به نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته است. 
بایدن  این طرح در بودجه پیشنهادی دولت 
برای سال ۲۰۲۲  میالدی به کنگره فرستاده 

شده است.
بودجه پیشنهادی جو بایدن روز جمعه، هفتم 

جوزا، به کنگره ارائه شد.
بایدن  پیشنهادی  طرح  در  که  است  گفتنی 
به  بودجه کمک  به سال گذشته  در مقایسه 
نیروهای امنیتی افغانستان حدود ۹.۲ درصد 

استادان دانشگاه البیرونی 
هدف قرار گرفتند

7

افزایش حمالت هدف مند؛ 

افزایش یافته است.
کرده  استقبال  اقدام  این  از  افغانستان  دولت 
است. رحمت اهلل اندر، سخنگوی شورای امنیت 
افزایش  از  افغانستان  دولت  می گوید  ملی 
استقبال  امنیتی  نیروهای  به  کمک  بودجه 

می کند.
صورت  در  بایدن  پیشنهادی  طرح  براساس 
تأیید کنگره ۳.۳ میلیارد دالر برای کمک به 
امریکا  افغانستان در بودجه  امنیتی  نیروهای 
اختصاص خواهد یافت. این پول برای تمویل، 
و  ارتش  نیروهای  ظرفیت  ارتقای  و  تجهیز 

پولیس کشور مصرف خواهد شد.
نیروهای  به  کمک  بودجه  افزایش  هدف 

امنیتی افغانستان، پیش رفت و ارتقای ظرفیت 
این نیروها در امر مبارزه با تروریسم خوانده 

شده است.
این تصمیم در آستانه خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان می تواند پیام مهمی را در مورد 

حمایت از نیروهای امنیتی داشته باشد.
قصر  پیشنهادی  طرح  در  که  است  گفتنی 
سفید به کنگره این کشور ۷۱۵ میلیارد دالر 
افزایش  خاطر  به  امریکا  دفاع  وزارت  برای 
توانایی های نظامی ارتش این کشور اختصاص 

داده شده است.

طالبان در جریان ماه می هشت حمله انتحاری، 176 انفجار ماین، 42 
مورد ترور و ده ها حمله تهاجمی را انجام داده اند. گروه طالبان با رد 

این ادعاها می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عامل اصلی تلفات 
غیرنظامی در کشور ند. 



 

»نشست سری«  برگزاری یک  برای  برنامه ریزی  در حال  پاکستان 
بین رهبران دولت افغانستان و گروه طالبان است. پیشنهاد برگزاری 
این نشست در سفر رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان به کابل از 
سوی رییس جمهور غنی مطرح شده بود. قمر جاوید باجوه برای 
بحث درباره همکاری پاکستان با روند صلح افغانستان در بیستم ثور 
به کابل آمده بود. یک روز پس از این سفر، دیداری بین اشرف غنی، 
حامد کرزی و گلبدین حکمتیار در خانه کرزی انجام شد. حکمتیار 
روز گذشته فاش کرد که یکی از توافقات آن ها در این دیدار، برگزاری 

یک »نشست سری« بین رهبران دولت و طالبان بوده است.
از سفر قمر جاوید باجوه به کابل حدود بیست روز سپری شده است. 
نهاد ریاست جمهوری تاهنوز جزئیات کامل دیدار باجوه با غنی را 
فاش نکرده است. با این وصف، منابعی به 8صبح گفته اند که دیدار 
باجوه با غنی در پشت درهای بسته روی پنج محور مهم استوار بوده 
است. یکی از این محورها، زمینه سازی برای دیدار چشم در چشم 
غنی با رهبری گروه طالبان بوده است. احتماالً دعوت پاکستان از 
با همین مسأله دارد.  اتمر برای سفر به اسالم آباد، پیوندی  حنیف 
اتمر روز گذشته اعالم کرد که از سوی همتای پاکستانی اش برای 
سفر به اسالم آباد دعوت شده است. هنوز زمان انجام این سفر اعالم 

نشده است.
سوی  از  نیز  کرزی  حامد  که  شده اند  یادآور  هم چنان  منابع  این 
پاکستانی ها برای انجام سفر به این کشور دعوت شده است. مقامات 
پاکستانی گفته اند که اگر کرزی دعوت آن ها به پاکستان را بپذیرد، 
زمینه دیدار او با رهبران طالبان را فراهم خواهند کرد. با این حال، 
اما آنچه را که  نامشخص است.  تاهنوز  این دعوت  به  پاسخ کرزی 
غنی  و  کرزی  که  می دهد  نشان  کرد،  فاش  گذشته  روز  حکمتیار 
بی عالقه به انجام این سفر نیستند. در صورتی که پاکستانی ها بتوانند 
رهبری گروه طالبان را به دیدار با آن ها متقاعد کنند، این سفر انجام 

خواهد شد.
اما قرار است در این »نشست سری« روی چه مسایلی بین رهبران 
دولت افغانستان و گروه طالبان بحث شود؟ طبق آنچه بین اشرف 
غنی و قمر جاوید باجوه صحبت شده است، رهایی زندانیان گروه 
موارد مهمی است که رهبران دو طرف درباره آن  از  طالبان یکی 
گفت وگو خواهند کرد. غنی چهار روز پس از سفر باجوه به کابل، 
آماده گی مشروط دولت برای رهایی هفت  هزار زندانی گروه طالبان 
را اعالم کرد. او در گفت وگویی با مجله آلمانی اشپیگل گفت که اگر 
رهایی این شمار از زندانیان باعث برقراری صلح جامع در افغانستان 
شود، آن ها را از بند رها خواهد کرد. بنابراین، پیش بینی می شود که 
تصمیم قطعی غنی در این باره پس از برگزاری »نشست سری« بین 

او و رهبری طالبان اعالم خواهد شد.
اشرف غنی هم چنان متمایل است که در »نشست سری« خود با 
رهبری طالبان، حداکثر مطالبات طالبان از دولت را روشن کند. در 
کنار آن، حداکثر چیزهایی را که دولت قرار است به طالبان بدهد، نیز 
برای رهبری این گروه ابالغ کند. چگونه گی مشارکت گروه طالبان در 
قدرت سیاسی، مسأله ای است که در »نشست سری« فوق روی آن 
بحث خواهد شد. همان گونه که حکمتیار نیز گفت، دولت می خواهد 
که آخرین تصمیم خود درباره جنگ و صلح را پس از برگزاری این 
نشست و نتایج آن اعالم کند. اگر نتایج »نشست سری« فوق مثبت 
به یک نشست  بتواند  استانبول که  برگزاری نشست  برای  راه  بود، 
فیصله کن تبدیل شود، هموار خواهد شد. در غیر این صورت، جنگ  
بین دولت و طالبان تشدید خواهد شد و مذاکرات صلح در بن بست 

باقی خواهد ماند.
پاکستانی ها  که  می دهد  نشان  توطئه  تیوری  از  فارغ  ارزیابی های 
دولت  رهبران  هستند.  جدی  افغانستان  صلح  روند  با  همکاری  به 
افغانستان قرار است جدیت پاکستان را با نشست فوق محک بزنند. 
با این وصف، روشن نیست که رهبری طالبان برای شرکت در این 
نشست آماده شده  است یا نه. هم چنان اعضای هیأت سه نفری که 
حکمتیار از آن صحبت کرده است، نیز مشخص نیست. اگر توافق 
شده باشد که غنی و کرزی، هر دو عضو این هیأت باشند، احتماالً 
عضو سوم آن عبداهلل خواهد بود. به دلیل آن که نشست مورد بحث 
یک »نشست سری« است، طبعاً اطالعات درباره آن نیز ناکافی است 
و دولت به عمد از ارایه معلومات در این مورد خودداری خواهد کرد.

زمینه سازی پاکستان برای برگزاری یک »نشست سری« بین رهبران 
دولت افغانستان و گروه طالبان، گامی به جلو در راستای روشن سازی 
مسأله افغانستان است. با توجه به این که هیأت های دولت و طالبان 
طی ماه ها مذاکره نتوانسته اند روی چارچوب کلی صلح با یک دیگر 
توافق کنند، دیدار رهبران دو طرف می تواند یک گام مثبت در این 
زمینه باشد. حتا اگر رهبران دولت و طالبان هم نتوانند روی چارچوب 
کلی صلح به توافق برسند، دست کم دیدار آن ها باعث خواهد شد که 
مسأله صلح از حالت ابهام کنونی بیرون شود. این امر کمک می کند 
که دولت افغانستان و جمهوری خواهان نسبت آینده خود با طالبان را 
به صورت روشن تر تعریف کنند. وضعیت برزخی فعلی که نه تصمیم 
جنگ روشن است و نه تصمیم صلح، به شدت آزاردهنده است. از 
انتقادات  آن  بودن  روی »سری«  آن که  وصف  با  دیدار  این  این رو، 
جدی وارد است، می تواند سرنوشت ساز باشد. البته با این شرط که 
آجندای رهبری دولت افغانستان در این نشست، فردی و شخصی 
نام دولت در آن  به  از سازمانی  به صورت صادقانه  بتواند  و  نباشد 

نماینده گی کند.

نشست سری دو شنبه
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8صبح، هرات: به دنبال درگیری افراد مسلح 
نیازی، پسر و جا نشین مال عبدالمنان  خالد 
زخم  پولیس  سرباز  یک  هرات،  در  نیازی 
با  صحبت  در  مردمی  منابع  است.  برداشته 
روزنامه 8صبح می گویند این درگیری حوالی 
ساعت ۱۲ چاشت روز یک شنبه، نهم جوزا، 

روی داده است.
گواهان رویداد روایت می کنند که افراد مسلح 
با نیروهای پولیس  خالد نیازی، چند دقیقه 
نیروهای  بر  و  داشته  مسلحانه  زدوخورد 
امنیتی تیراندازی کرده اند. یک منبع امنیتی 
خودداری  نامش  افشای  از  که  هرات  در 
این  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  می کند، 

رویداد را تأیید می کند.
به گفته او، در منطقه صوفی آباد شهر هرات، 
بر ایست  بازرسی پولیس تیراندازی شده و به 
برداشته  زخم  پولیس  نیروی  یک  آن  دنبال 
است. منابع مردمی شمار زخمیان را حدود 
مقام های  اما  می کنند،  عنوان  نفر  چهار 
حکومتی زخمی شدن یک نیروی پولیس را 

تأیید می کنند.
نیازی،  عبدالمنان  مال  شدن  کشته  از  پس 
فرمانده شاخه انشعابی گروه طالبان، پسرش 
خالد نیازی، جای نشین او شد و فرمان دهی 
افراد مسلح پدرش را در هرات بر عهده گرفت.

حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  کابل:  8صبح، 
اسالمی، روز یک شنبه، نهم جوزا، جزییات توافقات 
خود با رییس جمهور غنی در نشست سه جانبه در 

خانه حامد کرزی را همه گانی کرد.
ائتالفی،  غیر  کوتاه مدت  انتقالی  تشکیل حکومت 
با رهبری طالبان، برگزاری  ترتیب مالقات محرم 
شورای  و  پارلمانی  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
تمامی  رهایی  تصمیم گیری،  مرجع  ایجاد  محل، 
زندانیان سیاسی و نظامی، حذف نام ها از فهرست  
سیاه و ایجاد شورای عالی دولت از مواردی است 
که به گفته حکمتیار در نشست سه جانبه روی آن 

توافق شده است.
این دیدار سه شنبه شب، بیست ویکم ثور، به میزبانی 

و وساطت حامد کرزی برگزار شده بود.
چند  روی  نشست  این  در  که  گفت  حکمتیار 
این نشست  توافقات  از  او  و  موضوع صحبت شد 
راضی است و با دست پر برگشته است. حکمتیار 
توضیح داد که همه طرح ها و تحلیل هایش از سوی 

رییس جمهور غنی پذیرفته شده است.
به گفته حمکتیار، در نشست سه جانبه توافق شد 
که از نشست استانبول به عنوان یک فرصت خوب 
برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور استفاده 
شود و همه جناح ها با طرح واضح  و واحد به آن 

بروند.
رییس  که  کرد  خاطرنشان  اسالمی  حزب  رهبر 
جمهور غنی درباره نشست استانبول و دوحه نظر 
مذاکرات  محل  انتقال  خواهان  و  نداشت  مثبت 
به کابل بود، اما سرانجام موافقت کرد که از این 
نشست ها به عنوان یک فرصت خوب استفاده شود.

نخست  توافق  کرد،  اعالم  حکمتیار  آن چه  طبق 
کوتاه مدت  انتقالی  حکومت  »تشکیل  روی 
آن  توضیح  در  حکمتیار  است.  بوده  غیرائتالفی« 
گفت که توافق شده بود که تقسیم قدرت در این 
حکومت بر احزاب استوار نباشد و شخصیت های 
تأثیرگذار و قابل قبول و دارای سابقه نیک در آن 

شامل شوند.
رهبر حزب اسالمی هم چنان گفت که مورد دوم 
توافق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
نماینده گان و شورای محل در مرحله انتقال بوده 

است.
بود  شده  توافق  که  می گوید  حکمتیار  گلبدین 
که یک شورای عالی برای تصمیم گیری در راس 
شامل  آن  اعضای  و  شود  ایجاد  انتقالی  حکومت 
رهبران هشت جناح تأثیرگذار در جنگ و صلح به 
شمول طالبان باشند و از اجرآات حکومت انتقالی 

نظارت کند.
حکمتیار توضیح داد که توافق چهارم روی رهایی 
تمامی زندانیانی بود که به دالیل سیاسی و نظامی 

زندانی هستند.
به همین ترتیب او از حذف همه نام های افغان ها 
در فهرست سیاه به عنوان پنجمین بخش توافق 

خود باغنی یاد کرد.
رهبر حزب اسالمی افزود که با رییس جمهور غنی 
به توافق رسیده بود که متصل به توافق نامه صلح، 

آتش بس عمومی و دایمی در کشور اعالم شود.
مطرح  جانبه  سه  نشست  در  که  گفت  حکمتیار 
نظام  آینده  به  مربوط  مسایل  تمام  باید  که  شد 
انتخابات موکول  از  و قانون اساسی آینده به بعد 
با  لویه جرگه  یک  باید  که  کرد  تأکید  او  شود. 
آخرین  و  بگیرد  تصمیم  مورد  این  در  صالحیت 
مرجع تصمیم گیری همین لویه جرگه و اعضای آن 

انتخابی باشد.
برای توحید مواقف  حکمتیار هم چنین گفت که 

و مواضع جناح های شامل این طرح روی تشکیل 
رهبران  که شامل  توافق شد  دولت  عالی  شورای 
هفت جهت موثر در جنگ و صلح باشد. به گفته 
باید باشد و رییس  این نهاد عالی ترین مرجع  او، 
و  دولت  همه  از  نماینده گی  به  آن  در  جمهور 

گروه های شامل آن شرکت کند.
داده  وعده  جمهور  رییس  که  می گوید  حکمتیار 
بود که توافقات نشست سه جانبه را به عنوان طرح 
متفق به همه اراکین دولت ابالغ می کند و موافقت  

آن ها را می گیرد.
به پیشنهاد رییس  نیز  او، جدول زمانی  به گفته 
شود.  اجرایی  توافقات  که  شد  تعیین  جمهور 
حکمتیار گفته است که تصویب شده بود در خالل 
هشت روز به شمول روزهای عید رمضان توافقات 

عملی شود.
حکمتیار اما گفت که غنی زیر فشار حلقات درونی 
حکومت بود و آن ها با این طرح ها مخالفت کرده اند.
فیصله  سه جانبه  نشست  در  حکمتیار  گفته  به 
شد که یک هیأت دو-سه نفری با طالبان در یک 
نشست سری گفت وگو کند و در صورتی که این 
گروه متمایل به صلح بود در نشست استانبول طرح 

متفق پیش کش شود.
او گفت که این هیأت به صورت سری با چهره های 
رده اول طالبان دیدار کند و طرح متفق را پیش 
که  کند  پیدا  روشن  پاسخ  تا  بگذارد  آن ها  روی 

طالبان صلح می خواهند یا جنگ.
گلبدین حکمتیار گفت که اگر پاسخ طالبان مثبت 
رهبران  شامل  دولت  بلندپایه  هیأت  یک  بود، 
سیاسی به نشست استانبول بروند و طرح نهایی 

را با خود ببرند تا دو طرف به توافق دست یابد.
منفی  پاسخ  اگر  که  کرد  تأکید  او  حال،  این  با 
یافتند و این احساس به وجود آمد که طالبان صلح 
نمی خواهند شورای عالی دولت درباره آن تصمیم 

بگیرد.
او گفت که نقاط اساسی توافقات نشست سه جانبه 
اما رییس جمهور در  بود،  در خانه کرزی همین 
میان تیم خود با مشکل روبه رو شده است. هرچند 
او گفت که غنی وعده داده بود که تنها توافقات را 

ابالغ می کند و سپس آن را به اجرا می گذارد.
گلبدین حکمتیار گفت که در شورای عالی دولت 
شرکت نمی کند، اما دو بدیل دیگر را پیش روی 
حکومت می گذارد. به گفته او، دولت یک شورای 
عالی و مرجع تصمیم گیری برای خودش از میان 

هم پیمانان خود بسازد.
مرجع  یک  ساختن  دوم  گزینه  او،  گفته  به 
و  دولت  طرف  سه  از  متشکل  تصمیم گیری 
دولت  از  بیرون  جناح های   - هم پیمانانش 
و  دولت  از  بیرون  جناح های   - )اپوزیسیون( 
و در مورد مسایل کالن  بگیرد  اپوزیسیون شکل 

ملی تصمیم گیرنده باشد.
با این حال، حکمتیار گفت که به بقیه توافقاتی که 
در نشست سه جانبه در خانه کرزی به دست آمده 
است از جمله طرح صلح، موضع گیری مشترک در 
نشست استانبول و مذاکرات با طالبان، باید عمل 

شود.
حکمتیار هشدار داد که اگر به توافقات و تعهدات 
صورت گرفته عمل نشود، او مجبور خواهد شد که 
با وضعیت حاکم به صورت  درباره صلح و تعامل 

مستقل تصمیم بگیرد.
در این نشست رهبر حزب اسالمی گفت که روند 
صلح افغانستان به بن بست رسیده است و دو طرف 
بر طبل جنگ می کوبند. او تأکید کرد که باید همه 
طرف ها به صلح وفادار شود و برای آن تالش کند.

حکمتیار جزییات توافقات خود با غنی در خانه 
کرزی را همه  گانی کرد

درگیری افراد نیازی با پولیس 
هرات یک زخمی 

برجای گذاشت

شش محافظ خط آهن 
در هرات کشته شدند

8صبح، هرات: شش نیروی پولیس محافظت 
آهن  خط  امنیت  تأمین  مسوولیت  که  عامه 
هرات  در  داشتند،  عهده  بر  را  هرات   - خواف 

کشته شدند.
این  که  می گویند  والیت  این  محلی  مقام های 
رویداد عصر روز شنبه، هشتم ثور، در ولسوالی 
امنیتی  منابع  است.  افتاده  اتفاق  غوریان 
موتر  که  افتاد  اتفاق  زمانی  حادثه  می گویند 
کنار  ماین  با  عامه  محافظت  نیروهای  حامل 

جاده برخورد کرده است.
یک مقام معتبر امنیتی در هرات با خودداری 
از ذکر نامش، به روزنامه 8صبح می گوید موتر 
منطقه  در  عامه  محافظت  پولیس  سربازان 
گرفته  قرار  ماین  انفجار  آماج  غورک«  »هوتل 
کشته  هرات،  والی  قتالی،  وحید  سید  است. 
این  در  را  عامه  محافظت  نیروی  شش  شدن 
والیت تایید می کند، اما جزییات بیش تری در 

این مورد ارایه نمی کند.
قطعه سوم خط آهن خواف - هرات چند ماه 
پیش از طریق ویدیو کنفرانس با حضور رییسان 
و  یافت  گشایش  ایران  و  افغانستان  جمهور 
هم زمان کار بخش نخست قطعه چهارم آن نیز 

آغاز شد.
نیروهای پولیس محافظت عامه مسوول تأمین 
امنیت خط آهن خواف - هرات هستند و پیش 
قرار  طالبان  آماج حمالت  بار  چند  نیز  این  از 
گرفته اند. تهدیدهای امنیتی یکی از مهم ترین 
بوده  این پروژه مهم زیربنایی  نگرانی در مورد 

است.



جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در 
اواخر حمل سال جاری زمان خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان 
را اعالم کرد. براساس این اعالم، 
روند خروج نیروهای امریکایی از 

اول ماه می آغاز شد و قرار است 
این روند تا یازدهم سپتامبر سال 
جاری میالدی تکمیل شود. با اعالم 

زمان خروج نیروهای امریکایی، 
میزان خشونت  در کشور افزایش 
یافته است. هم چنان وزارت دفاع 

ملی می گوید که گروه طالبان پس از 
اعالم زمان خروج نیروهای خارجی، به 
حمالتش شدت بخشیده  است. فواد 

امان، معاون سخنگوی این وزارت، 
روز یک شنبه، نهم جوزا، به روزنامه 

8صبح گفت که این حمالت از اول 
ماه می هم زمان با آغاز روند خروج 

نیروهای خارجی افزایش یافته است.

خروج  زمان  اعالم  از  پس 
از  امریکایی  نیروهای 
خشونت   میزان  افغانستان، 
در کشور شدت گرفته است. 
وزارت دفاع ملی می گوید که 
حمالت گروه طالبان هم زمان 
نیروهای  خروج  روند  آغاز  با 
خارجی از اول ماه می افزایش یافته است. به گفته 
مسووالن این وزارت، گروه طالبان با این پیش فرض 
که گویا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون 
و  شهرها  حفظ  توان  خارجی  نیروهای  حمایت 
والیات را ندارند، حمالت شان را افزایش داده است. 
این مسووالن تصریح می کنند که طالبان در جریان 
ماه می پالن عملیات وسیع را برای سقوط والیت ها 
و ولسوالی ها روی دست گرفته بودند، اما با شکست 
مواجه شدند. به گفته وزارت دفاع، در جریان یک 
ماه گذشته یک هزار و ۵۰۰ طالب در نتیجه حمالت 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شده اند. با این همه، 
دست کم  شدند  موفق  می  ماه  جریان  در  طالبان 
میدان وردک،  والیت های  در  را  ولسوالی  چهار 
بغالن و لغمان تصرف کنند. مسووالن وزارت دفاع 
از  فنی،  مشکالت  دلیل  به  که  می گویند  اما  ملی 
این  کرده اند.  تاکتیکی  ولسوالی ها عقب نشینی  این 
مسووالن تأکید دارند که به زودی ولسوالی های از 
می سازند.  آزاد  طالبان  گروه  نزد  از  را  رفته  دست 
در  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  در همین حال 
جریان یک ماه گذشته نزدیک به ۲۵۰ غیرنظامی 
توسط گروه طالبان کشته و بیش از ۵۲۰ تن دیگر 
زخمی شده اند. مسووالن در این وزارت تأکید دارند 
که طالبان در جریان ماه می هشت حمله انتحاری، 
حمله  ده ها  و  ترور  مورد   4۲ ماین،  انفجار   ۱۷6
این  رد  با  طالبان  گروه  داده اند.  انجام  را  تهاجمی 
ادعاها می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان 
عامل اصلی تلفات غیرنظامی در کشور ند. این گروه 
مدعی است که در جریان یک ماه گذشته بیش از 
۲۰۰ غیرنظامی در حمالت زمینی و هوایی نیروهای 
امنیتی کشته و زخمی شده اند. عالوه بر این، طالبان 
دولت را عامل تشدید خشونت  می خوانند و تصریح 
سقوط  برای  طرحی  هیچ  گروه  این  که  می کنند 

والیات روی دست نداشته است.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در اواخر حمل سال 
جاری زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را 
اعالم کرد. براساس این اعالم، روند خروج نیروهای 
این  اول ماه می آغاز شد و قرار است  از  امریکایی 
روند تا یازدهم سپتامبر سال جاری میالدی تکمیل 
شود. با اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی، میزان 
هم چنان  است.  یافته  افزایش  کشور  در  خشونت  
وزارت دفاع ملی می گوید که گروه طالبان پس از 
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حمالتش  به  خارجی،  نیروهای  خروج  زمان  اعالم 
شدت بخشیده  است. فواد امان، معاون سخنگوی این 
وزارت، روز یک شنبه، نهم جوزا، به روزنامه 8صبح 
گفت که این حمالت از اول ماه می هم زمان با آغاز 
روند خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است. به 
گفته او، طالبان به این فکر بودند که بدون حمایت 
توان  افغان،  امنیتی  نیروهای  از  خارجی  نیروهای 
سقوط شهرها و ولسوالی ها را دارند. به همین دلیل 
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که این گروه 
راه اندازی کرد .  زون  را در چهار  عملیات های کالن 
شاهد  گذشته  ماه  جریان  در  والیات  همه  هرچند 
جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی و جنگ جویان 
طالبان  تمرکز  که  گفت  امان  فواد  اما  بود،  طالبان 
ارزگان،  هلمند،  قندهار،  والیت های  بر  بیش تر 
فاریاب،  فراه،  لوگر،  میدان وردک،  لغمان،  ننگرهار، 
کندز، بلخ، غزنی و بغالن بوده است. باری مسووالن 
ارشد امنیتی نیز گفته بودند که طالبان حمالت شان 
را به منظور سقوط هفت والیت راه اندازی کردند که 

در نتیجه با شکست روبه رو شده اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در ادامه تصریح 
با شکست  والیت ها  همه  در  طالبان  گروه  که  کرد 
سنگین روبه رو شد. به گفته او، این گروه هیچ شهر را 
نتوانست تصرف کند. به باور آقای امان، تمامی تالش 
طالبان همین بود که بتوانند یک والیت را سقوط 
دهند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود که 
طرح های  طالبان،  گروه  تالش های  همه  وجود  با 
این گروه خنثا و حمالتش عقب زده شده است. او 
 ۵۰۰ و  هزار  یک  می  ماه  جریان  در  که  کرد  ادعا 
جنگ جوی طالب در نبرد با نیروهای امنیتی کشته  
از  حالی  در  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی  شده اند. 
شکست و دفع حمالت طالبان خبر می دهد که گروه 
طالبان در جریان ماه گذشته دست کم  چهار ولسوالی 
را در والیت های میدان وردک، بغالن و لغمان سقوط 
نرخ  ولسوالی  ثور  ماه  بیستم  در  گروه  این  دادند. 
ولسوالی  آن  دنبال  به  کرد .  تصرف  را  میدان وردک 
به  لغمان  در  دولت شاه  ولسوالی  و  بغالن  در  برکه 
ولسوالی  پیش  چندی  کرد.  سقوط  طالبان  دست 
جلریز میدان وردک نیز به دست جنگ جویان طالبان 
سقوط کرد و حدود ۹۰ تن از نیروهای امنیتی به این 
گروه تسلیم شدند. فواد امان سقوط این ولسوالی ها 
را تأیید نمی کند و می گوید که نیروهای امنیتی به 
این ولسوالی ها عقب  نشینی  از  دلیل مشکالت فنی 

تاکتیکی کرده اند. 
فواد امان تصریح کرد که هم اکنون عملیات نیروهای 
امنیتی برای بازپس گیری این ولسوالی ها به شدت 
همه  که  داد  اطمینان  امان  آقای  دارد.  جریان 
ولسوالی ها و والیات از وجود گروه طالبان پاک سازی 
می شود. از سویی هم معاون سخنگوی وزارت دفاع 

ملی به شکست  طالبان در میدان های جنگ اشاره 
کرد و گفت این گروه باید به این باور رسیده باشد 
افزود که  او  نمی رسد.  پیروزی  به  نظامی  راه  از  که 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مسلکی  هستند و 
نیروها  این  او،  گفته  به  مجهزند.  خوب  امکانات  با 
انگیزه باال برای دفاع از کشور دارند و با همه قوت در 
برابر طالبان ایستاد خواهند شد. او گفت: »]نیروهای 
امنیتی[ از مردم محافظت می کنند و به طالبان این 
فرصت را نخواهند داد که از راه نظامی خواست های 
نامشروع، فکر باطل و اجندای کشورهای بیرونی را 

تحمیل کنند«.
از جانب دیگر آقای امان خاطر نشان کرد که گروه 
طالبان با راه اندازی حمالت شان بر غیرنظامیان تلفات 
وارد کرده است. به گفته او، در هر عملیات که این 
تلفات  غیرنظامیان  به  نخست  می دهد،  انجام  گروه 
وارد می شود و پس از آن به تأسیسات و زیر بنا  های 
که  جایی  هر  »در  گفت:  او  می رسد.  آسیب  کشور 
می کنند،  تخریب  را  پلچک  و  پل  می کنند،  حمله 

مکاتب و ساختمان ولسوالی ها را آتش می زنند«. 
انجام  با  طالبان  که  نیز می گوید  داخله  امور  وزارت 
کرده اند.  وارد  تلفات  غیرنظامیان  به  حمالت، 
وزارت، می گوید که در  این  آرین، سخنگوی  طارق 
و  کشته  غیرنظامی   ۲4۷ گذشته  ماه  یک  جریان 
آمار،  این  در  دیگر زخمی  شده اند.  غیرنظامی   ۵۲۷
کشته   گان مکتب سید الشهدا شامل نیستند. تنها در 
حمله بر این مکتب، نزدیک به ۱۰۰ تن کشته و بیش 
از ۱۵۰ تن دیگر زخمی شدند. دولت طالبان را عامل 
این حمله می داند، طالبان اما با رد این ادعا می گویند 
که این حمله توسط خود حکومت انجام شده است. 

می گوید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  حال  این  با 
که در جریان یک ماه گذشته طالبان هشت حمله 
انتحاری، ۱۷6 حمله انفجار، 4۲ مورد ترور و ده ها 

حمله تهاجمی را انجام داده  اند.

طالبان: نیت سقوط والیت ها را نداشتیم
گروه طالبان با رد ادعای دولت، می گوید که عامل 
امنیتی اند.  نیروهای  غیرنظامیان،  تلفات  اصلی 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، به روزنامه 8صبح 
از ۲۰۰  گفت که در جریان یک ماه گذشته بیش 
امنیتی کشته و زخمی  نیروهای  غیرنظامی توسط 
نیروهای  که  کرد  تصریح  او  حال  عین  در   شده اند. 
امنیتی با انجام حمالت هوایی و زمینی بر تأسیسات 
و زیربناها آسیب می رسانند. از سوی دیگر مجاهد 
او  نپذیرفت.  را  گروه  این  از سوی  افزایش حمالت 
تصریح کرد که مقام های امنیتی دولت بارها تأکید 
کرده اند که میزان حمالت شان تا ۵۰ درصد افزایش 
حمالت  که  گفت  طالبان  سخنگوی  است.  یافته 
تنها هفت درصد از طرف این گروه افزایش داشته 

ساحات  از  گروه  این  جنگ جویان  دفاع  آن  هم  و 
از  پس  که  افزود  او  است.  بوده  کنترل شان  تحت 
مبنی  را  اعالمیه هایی  اردوها  قول   آتش بس،  اعالم 
بر از سرگیری حمالت شان پخش کردند. او گفت که 
این خودش به این معنا است که نیروهای امنیتی 

اشتیاق به جنگ دارند و طرف دار جنگ هستند. 
طالبان  گروه  که  گفت  هم چنان  مجاهد  ذبیح اهلل 
تاکنون برای سقوط والیات برنامه ای طرح نکرده اند. 
او گفت: »اگر پالن گرفته شود، به آسانی می توانیم 
ما  نیروهای  پیش  روز  چند  بکنیم.  را  کار  همین 
نزدیک مهترالم، مرکز والیت لغمان، رفتند و کنترل 
یک  تا  پس  رسیدند،  مهترالم  نزدیک  تا  شدند. 
کیلومتری این شهر خط انداختیم و نیروهای خود 
را از نزدیک شهر مهترالم دور ساختیم. این به این 
معنا نیست که دشمن کدام عملیات دارد و یا دفاع 
والیت های  در  نداشتیم.  پالن  ما  خود  ما  کرده اند. 
دیگر هم پالن نیست. به همین دلیل است که کدام 

والیت را نگرفتیم«. 
از سوی دیگر سخنگوی طالبان گفت که تاکنون این 
گروه در میدان جنگ شکست نخورده و در جریان 
یک ماه گذشته ولسوالی های برکه و بغالن مرکزی را 
در بغالن، دولت شاه را در لغمان، واشیر را در هلمند 
به  است.  کرده   تصرف  میدان وردک  در  را  جلریز  و 
تعداد زیادی  این گروه  او در جریان عملیات  گفته 
از نیروهای امنیتی تسلیم این گروه شده اند و مقدار 

زیادی سالح نیز به دست آنان افتاده است. 
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال  همین  در 
ذبیح اهلل  می کند.  نگرانی  ابراز  خشونت ها  افزایش 
فرهنگ، سخنگوی این کمیسیون، به روزنامه 8صبح 
گفت که طرف های درگیر جنگ حقوق بین المللی 
بشردوستانه را رعایت نمی کنند و به خواست مردم 
آقای  نمی شود.  توجه  است،  آتش بس  همانا  که 
فرهنگ افزود که جان غیرنظامیان برای طرف های 
درگیر جنگ ارزش ندارد و طرف ها بر شدت جنگ 
تأکید می کنند. او از حکومت و گروه طالبان خواست 
در  را  موثر  گام های  و  نکوبند  جنگ  طبل  بر  که 

راستای تأمین آتش بس و برقراری صلح بردارند. 
یک  جریان  در  درگیری ها  سطح  که  است  گفتنی 
ماه گذشته بلند بوده است. براساس آمارهای »پروژه 
داده های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه )اکلد(«، 
در جریان سال ۲۰۲۱ میالدی میانگین تلفات روزانه 
جنگ افغانستان به بیش از 8۰ نفر می رسد. بدین 
ترتیب تاکنون حدود ده هزار نفر از طرف های درگیر 
جنگ و غیرنظامیان در نتیجه درگیری های چهار ماه 
اول سال روان میالدی کشته شده اند. این بیش ترین 
آمار از زمان ثبت آمارها توسط اکلد است. این نهاد 
در میانه های سال ۲۰۱6 میالدی روند ثبت آمارهای 

مربوط به جنگ افغانستان را آغاز کرد.

زورآزمایی حکومت و طالبان در ماه می
صدها کشته و زخمی؛ 

عبداالحمد حسینی 



محمد اشرف غنی در دوره کارش معنای سیاست را عوض کرده و این تصور برای مردم افغانستان دست داده است 
که سیاست میدان فریب دادن رقیبان و هم پیمانان است. مردم فکر می کنند که سیاست همان کسب موفقیت به 
هر قیمت و هزینه ای است، حتا با فریب دادن هم پیمانان و رقیبان. اشرف غنی در تمام دوره حکومت وحدت ملی، 
خالف توافق نامه ای که منجر به شکل گیری حکومت وحدت ملی میان او و داکتر عبداهلل  شد، عمل کرد. او با آن که 

با رأی جنجالی - تقلبی قدرت را قبضه کرد، با آن هم در قسمت برطرف کردن مقامات حکومتی،  تقرری ها،  ایجاد 
اداره های جدید و موازی با وزارت خانه ها و موارد دیگر، ورای توافق نامه عمل کرد و این مورد او را در نظر مردم و 

سیاست مداران، به سیاست مدار فریب کار و بدقول تبدیل کرده است.
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اقدام منايشی يا راه جنات؟

هادی عزیزی

افغانستان شاهد چندین دهه جنگ و خون   ریزی بوده 
است و هم چنان  هزینه  سنگین جنگ را در بُعد های 
مادی و معنوی می پردازد. افغانستان برای قدرت های 
بزرگ جهان و منطقه  اهمیت استراتژیک دارد. ثبات 
تامین  را  بزرگ  قدرت های  ملی  منافع  افغانستان 
و  نود  دهه  اواخر  در  طالبان  کارآمدن  روی  می کند. 
شکست آنان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، زمینه  
حضور قدرت های بزرگ را در افغانستان فراهم ساخت. 
نه تنها ظهور طالبان، بلکه جنگ افغانستان نیز منشا و 

مبنای خارجی دارد.
گذشته از عوامل داخلی، عوامل خارجی نیز وجود دارد 
که بر جنگ و صلح افغانستان اثرگذار است. در وضعیت 
فعلی، صلح در افغانستان به یک گفتمان غالب تبدیل 
با گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر  است.  شده 
امریکا  سیاسی  توافق نامه  و  مذاکرات  شدن  مطرح  و 
با طالبان، امیدواری های زیادی برای پایان جنگ در 
افغانستان به وجود آمد. نشست دوحه، برای اولین بار، 
دولت افغانستان و طالبان را بعد از نزدیک به دو دهه 
جنگ، روی میز گفت وگو قرار داد تا برای یافتن راه حل 
سیاسی با یک دیگر مذاکره کنند. در ادامه، مذاکرات 
باخت.  رنگ  نیز  مردم  امید  و  روبه رو شد  بن بست  با 
آغاز سفرهای منطقه ای طالبان روشن ساخت که نقش 
قدرت های منطقه ای و جهانی در روند صلح افغانستان 
به  روند  این  آن ها  قاطع  حمایت  بدون  و  است  مهم 

نتیجه نخواهد رسید.
منازعه  در  مهم  بسیار  بازیگران  از  یکی  پاکستان 
افغانستان به شمار می رود. این کشور، همواره از منازعه 
از  برای جلوگیری  و  افغانستان در جهت منافع خود 
گسترش نفوذ رقیب دیرینه اش )هند( استفاده کرده 
صلح  روند  که  است  آن  دنبال  به  پاکستان  است. 

شورای عالی دولت که باید با حضور چهره های بزرگ 
و مطرح سیاسی کشور شکل بگیرد و ساخته شود، 
از نخستین بخش توافق نامه تشکیل حکومت کنونی 
شورا  این  است.  غنی  اشرف  محمد  و  عبداهلل  میان 
بایستی اجماع سیاسی ای باشد که اعضای آن مسایل 
بزرگ و مهم ملی، از جمله مسأله مذاکره حکومت با 
طالبان را مورد بحث و مشوره قرار دهند و هم چنان 
گام های عملی در این زمینه و زمینه های دیگر بردارند. 
برای همین، تشکیل شورای عالی دولت مهم ترین و 
این  خلق  برای  غنی  جمهور  رییس  فرصت  آخرین 
چهره های  مسوولیت  البته  و  است  سیاسی  اجماع 
غنی  اشرف  محمد  است.  نیز  دیگر  سیاسی  مطرح 

این امر نوید آن را می دهد که گفت وگوهای پیچیده 
شد.  خواهد  مواجه  خوبی  عاقبت  با  افغانستان  صلح 
بدون شک حمایت و همکاری پاکستان در روند صلح، 

می تواند به جنگ جاری افغانستان پایان دهد.
طالبان به طور کامل پس از ۲۰۰۱، پایگاه های خود را 
در افغانستان از دست دادند؛ اما اکنون در والیت های 
مختلف بر مردم حکم رانی می کنند، پرچم برافراشته اند 
سقوط  را  کشور  والیات  توانستند  مواردی  در  حتا  و 
حمایت  با  طالبان  مجدد  ظهور  شک  بدون  بدهند. 
مالی و تسلیحاتی یک و یا چند کشور اتفاق افتاد. پس 
می توان نتیجه گرفت که منابع تغذیه طالبان نه یک 
کشور، بلکه چندین کشور در منطقه هستند. ایران و 
روسیه بارها به حمایت از طالبان متهم شده اند. بنابراین، 
نقش این کشورها آن گونه که در جنگ برجسته بوده، 

در صلح نیز برجسته و تعیین کننده است.
در  مثبت  نقش  پاکستان  که  می رود  توقع  اکنون 
افغانستان بازی و منافع خود را در مسیر  روند صلح 
پاکستان تالش  کند. همانند  تعریف  افغانستان  صلح 
افغانستان نیز گواه  کشورهای دیگر در راستای صلح 
همین مسأله است. قرار معلوم کشورهای بزرگ منطقه 
و جهان به این نتیجه رسیده اند که منافع شان در یک 

محمد اشرف غنی در دوره کارش معنای سیاست را 
عوض کرده و این تصور برای مردم افغانستان دست 
رقیبان و  داده است که سیاست میدان فریب دادن 
هم پیمانان است. مردم فکر می کنند که سیاست همان 
حتا  است،  هزینه ای  و  قیمت  هر  به  موفقیت  کسب 
در  غنی  اشرف  رقیبان.  و  هم پیمانان  دادن  فریب  با 
تمام دوره حکومت وحدت ملی، خالف توافق نامه ای 
به شکل گیری حکومت وحدت ملی میان  که منجر 
او و داکتر عبداهلل  شد، عمل کرد. او با آن که با رأی 
جنجالی - تقلبی قدرت را قبضه کرد، با آن هم در 
تقرری ها،  حکومتی،   مقامات  کردن  برطرف  قسمت 
 ایجاد اداره های جدید و موازی با وزارت خانه ها و موارد 
دیگر، ورای توافق نامه عمل کرد و این مورد او را در 
نظر مردم و سیاست مداران، به سیاست مدار فریب کار 
و بدقول تبدیل کرده است. با توجه به کارنامه سیاسی 
شورای  که  است  دشوار  بسیار  غنی،  اشرف  محمد 
از  متشکل  ملی ای  بزرگ  نهاد  به  بتواند  دولت  عالی 
نخبه گان و شخصیت های مطرح سیاسی تبدیل شود. 
برخوردهای سلیقه ای و یک جانبه  رییس جمهور در 
مورد مسایل بزرگ ملی )هم در زمان حکومت وحدت 
ملی و هم در حکومت موجود( این را نشان می دهد و 
ثابت می سازد که آقای غنی به  هیچ توافق و پیمانی 
متعهد نیست و این مسأله، شکل گیری هرگونه اجماع 

بزرگ ملی و موثر را دشوار ساخته است.
به خاطر عدم ثبات اشرف غنی و پیمان شکنی بی شمار 
او در برار هم پیمانان و رقیبان سیاسی اش، عده ای از 
شخصیت های مطرح و تعیین کننده، مثل صالح الدین 

افغانستان براساس منافعش دنبال شود.
از  به یکی  در دوره های مختلف، متمایل شدن کابل 
کشورها در منطقه، باعث مداخله کشور رقیب در امور 
کنار  در  پاکستان  و  افغانستان  است.  افغانستان شده 
اختالفات  دارند،  زیادی  اشتراکات  با یک دیگر  این که 
جدی نیز دارند. خط دیورند و ادعای ارضی افغانستان 
مورد  بزرگ ترین  این خط،  آن سوی  سرزمین های  به 

اختالفی کابل و اسالم آباد است.
افغانستان  صلح  روند  در  پاکستان  نقش  روزها  این 
که  می شود  گفته  می شود.  خوانده  تعیین کننده 
خواهد  برگزار  صورتی  در  استانبول  صلح  کنفرانس 
شد که پاکستان گروه طالبان را برای شرکت در این 
نشست قانع کند. بنابراین، نقش پاکستان بیش از پیش 
این  این که  موازات  به  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
کشور در جنگ افغانستان نقش دارد، در صلح نیز نقش 
برجسته و مهمی دارد. دیدار  مقامات عالی رتبه  دولتی و 
حزبی افغانستان از پاکستان و هم چنان دیدار مقامات 
است.  نقش  این  نشان دهنده  افغانستان،  از  پاکستان 
پاکستان  که  است  این  بیان گر  مسأله  این  هم چنان 
می تواند منافع خود را در مسیر صلح افغانستان جهت 
بدهد و نقش فعال در روند صلح افغانستان داشته باشد. 

در پی آن است که شورای عالی دولت همانند دیگر 
باشد  شنونده  و  مشوره دهنده  فقط  موجود  نهادهای 
تا تصمیم گیرنده و اجراکننده موضوعات بزرگ ملی. 
برای همین، کارشیوه  این شورا قبل از شکل گیری و 
آغاز به کار آن با مخالفت بعضی از چهره های بزرگ 
رهبران  که  حالی  در  است.  شده  روبه رو  سیاسی 
سیاسی خواستار نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده 
در این شورا هستند، رییس جمهور غنی در پی آن 
برای  مشوره دهنده  اعضای  حد  در  را  آنان  که  است 
حکومت در امور صلح و موارد دیگر قانع کند. چیزی 
که به مشکلی بر سر راه ایجاد این اجماع و شورای 

مهم سیاسی بدل شده است.

افغانستان آرام و صلح آمیز است.
هند  افغانستان،  در  دخیل  منطقه ای  دیگر  قدرت 
است. استفاده از تجارب این کشور در زمینه  استقرار 
دموکراسی و پی گیری صلح دموکراتیک می تواند موثر 
کشورهای  جمله  از  هند  مورد،  این  کنار  در  باشد. 
و در سال های  است  افغانستان  برجسته کمک کننده 
افغانستان  دولت  برای  اعتماد  قابل  شریک  گذشته 
بوده است. این کشور مخالف بازگشت بنیادگرایی در 
آمدن یک  کار  با روی  نمی خواهد  و  است  افغانستان 
در  افراط گرایی  رشد  زمینه  کابل،  در  بنیادگرا  دولت 

منطقه مهیا شود.
قدرت های  که  نتیجه گرفت  این تالش ها می توان  از 
منطقه ای و کشورهای بزرگ جهان، هرچند در چندین 
دهه گذشته در افغانستان تضاد منافع داشتند، اکنون 
منافع شان را در یک افغانستان آرام و باثبات می بینند. 
و  منطقه  دیگر  و کشورهای  پاکستان  همکاری هند، 
این  موفقیت  افغانستان، شانس  روند صلح  در  جهان 
پاکستان  برده است. پس هم هند و هم  باال  را  روند 
تالش خواهند کرد تا روند صلح افغانستان که در ابتدا 
به سود منطقه است، به نتیحه مثبت برسد. همکاری 
هند و پاکستان و پس از آن ها دیگر کشورها بر میزان 
اعتماد و توجه امریکا به آن ها خواهد افزود؛ زیرا یک 
می کوشد  که  است  امریکا  افغانستان،  جنگ  طرف 
استقرار صلح  با  افغانستان  از حضور طوالنی در  پس 
و دموکراسی در این کشور جایگاه اش را تثبیت کند. 
پس عرصه صلح افغانستان یک بازی چندجانبه است و 
ثبات این کشور به ثبات کشورهای دیگر منجر خواهد 

شد.

منبع ها
خارجی  سیاست   ،)۱۳۹۷( عبدالقیوم  سجادی،   -۱

افغانستان، کابل: نشر دانشگاه خاتم النبیین.
۲- هیل، کریستوفر )۱۳8۷(، ماهیت متحول سیاست 

خارجی، ترجمه  وحید بزرگی و علی رضا طیب.

گلبدین  و  اسالمی  جمعیت  حزب  رییس  ربانی، 
عالی دولت  اسالمی، شورای  رییس حزب  حکمتیار، 
از  رییس جمهور غنی می دانند.  اقدام »نمایشی«  را 
فحوای کالم غنی و اطرافیان او در مورد صالحیت های 
دانسته  هم  آن  کارشیوه  و  دولت  عالی  شورای 
می شود که این شورا نمی تواند مشکلی را حل کند. 
چون ترکیب شورای مورد نظر غنی، بیش تر حضور 
چهره های دولتی و فرمان بردار غنی خواهد بود. غنی 
می خواهد بعضی از اعضای این شورا را خودش معرفی 
احتماالً  هم  شورا  این  فیصله های  و  تصامیم  و  کند 
براساس رأی خواهد بود که در آن با توجه به حضور 
بود.  خواهد  برنده  غنی  مطیع،  و  فرمان بردار  افراد 
نظریات او و اطرافیانش در مورد شورای عالی دولت 
این را به ذهن القا می کند که غنی و تیم او با ایجاد 
شورای عالی دولت )با ویژه گی هایی که او در نظر دارد( 
طالبان  گروه  با  روند صلح  گرفتن  اختیار  در  پی  در 
اما  و تحمیل نظریاتش بر این روند مهم ملی است. 
درست این است که هدف و برنامه شورای عالی دولت 
از قبل باید روشن باشد و رهبران تأثیرگذاری که قرار 
است اعضای آن باشند، تصمیم بگیرند و فیصله کنند 

و این فیصله ها از سوی حکومت و دولت عملی شود.
تأخیر در شکل دادن یک اجماع سیاسی باصالحیت 
و برنامه روشن، ممکن است برای افغانستان دشواری 
خلق کند و برای رسیده گی به موضوع جنگ و صلح و 
پیدا کردن راه حل،  دیر شود. اگر آقای غنی نسبت به 
منافع ملی کشور و خطر سلطه دوباره طالبان برنامه 
واقع بینانه داشته باشد، باید از این فرصت برای ایجاد 
جبهه  قوی سیاسی و متحد در برابر طالبان که فقط 
با گردهم آمدن تمام رهبران مسوول مملکت میسر 

است، استفاده کند.
در صورتی که از فرصت پیش آمده برای ایجاد شورای 
عالی دولت که مظهر اجماع سیاسی و تصمیم گیری در 
مورد مسایل ملی باشد، به درستی استفاده نشود و این 
طرح به ناکامی بینجامد، مسوولیت تمام اتفاقات بزرگ 
آینده افغانستان به گردن اشرف غنی خواهد بود. آقای 
غنی اگر در پی ایجاد شورای مطیع و منقاد خودش 
برای تضعیف رقیبان و به حاشیه راندن شورای عالی 
مصالحه  ملی باشد، پیامد آن چیزی جز فاصله گرفتن 
رهبران سیاسی از حکومت نیست و این رفتار برای 

آینده افغانستان خطرناک خواهد بود.

نقش قدرت های منطقه ای در روند صلح افغانستان

شورای عالی دولت؛

حبیب حمیدزاده





استدالل موازنه قوا نیز قادر به توضیح 
رفتار جمهوری اسالمی نسبت به امریکا 
نیست؛ زیرا این منطق حکم می کند که 
جمهوری اسالمی ایران برای حفظ امنیت 

ملی خود با ابرقدرتی به نام امریکا درگیر 
نمی شد یا برای برقراری موازنه، به سوی 
کشورهای شرقی گرایش پیدا می کرد. 
ولی ایران به هیچ یکی از این دو اقدام 

دست نزد. از این رو، پاسخ را باید در جای 
دیگری جست وجو کرد.

واقع گرایی از سوی رهیافت های فرهنگ گرا، معناگرا و 
سازه انگاری، ارایه و مطرح شده است؛ اساساً مطالعاتی 
که بر نقش انگاره ها و ایدئولوژی در هدایت سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی  تأکید  می کند. براساس 
این دسته از تحلیل ها، مهم ترین عامل آغاز و تداوم 
منازعه ایران و امریکا، الزامات ایدئولوژی اسالمی به 
عنوان عنصر سازنده هویت نظام جمهوری اسالمی 
است. این استدالل همان طوری که توضیح داده شد، 
نقش رهبری  در سیاست خارجی ایران را به خوبی 
نشان می دهد؛ اما احساس رفتاری آن را به روشنی 
تبیین نمی کند. از این رو، براساس نقش تعیین کننده 
هویت باید انگیزه رفتار جمهوری اسالمی در تداوم 
مبارزه با امریکا را عملیاتی کرد. نظریه امنیت ملی، 
ارایه چنین تحلیل و تبیینی را امکان پذیر می کند؛ 
سیاست  در  تعیین کننده  نقش  رویکرد  این  زیرا 
خارجی را در چارچوب مدل بازیگر خردمند توضیح 

می دهد و به تصویر می کشد.
برای تبیین سیاست خارجی جمهوری اسالمی در 
زمینه مبارزه با امریکا براساس نظریه امنیت، نخست 
اولیه و پایه این کشور را توضیح  باید نظام اعتماد 
داد. نظام جمهوری اسالمی ایران در رابطه با امریکا 
متصلب و انعطاف ناپذیر است. به طوری که هرگونه 
فرایند یادگیری و تغییر الگوی رفتاری را دشوار کرده 
است. مهم ترین دالیل این تصلب، پیشینه تاریخی 
عمل کرد و روابط این دو کشور قبل و بعد از انقالب 
امریکا  اسالمی،  جمهوری  منظر  از  است.  اسالمی 
هویت مداخله گر و سلطه طلب دارد که در گذر زمان 
از هویت  تلقی  این تصور و  نکرده است.  تغییر  نیز 

پاسخ  است  ممکن  برخی  بود.  نخواهد  امکان پذیر 
دهند که این افزایش تقاضا برای نیروهای دریایی در 
خاورمیانه فقط موقتی است. اما تصمیم دولت بایدن 
مبتنی  و  قیدوشرط  بدون  خروج  یک  انجام  برای 
بر جدول زمانی از افغانستان در واقع ممکن است 
در طوالنی مدت به تقاضای بیش تر، نه کم تر، برای 
همانند  شود.  منجر  منطقه  در  امریکایی  نیروهای 
عقب نشینی غیرعاقالنه سال ۲۰۱۱ از عراق، ممکن 
است ارتش امریکا دوباره به افغانستان برگردد. یک 
از  حمله بزرگ تروریستی دیگر سازمان دهی شده 
افغانستان یا سقوط دولت این کشور، ممکن است 
ارتش امریکا را ملزم کند که بعداً با نیروهای بیش تر 
و با هزینه بیش تر باز گردد. این سناریو و نگذاشتن 
در  متحده  ایاالت  نفری   4۰۰۰ تا   ۳۰۰۰ نیروی 
کنار نیروهای ناتو در افغانستان، تهدید واقعی برای 
تقویت استقرار نظامی امریکا در اقیانوس آرام است.

اجرای  برای  امریکا  دفاع  وزارت  تالش های  از 
که  می شود  آشکار  بایدن،  عقب نشینی  برنامه 
برنامه  تدوین  از  قبل  سفید  کاخ  سیاسی  تصمیم 
حیاتی نظامی بوده است. همه این ها سوال هایی را 

برمی انگیزد:
کشور  از  خروج  از  پس  چگونه  متحده  ایاالت   -
عملیات ضد تروریسم را در افغانستان انجام خواهد 
آیا  شد؟  خواهند  مستقر  کجا  در  نیروها  این  داد؟ 

چنین موافقت نامه های اساسی، منعقد شده است؟
افغانستان  نیروهای  از  متحده  ایاالت  چگونه   -
از  قبل  می تواند  واشنگتن  آیا  می کند؟  پشتی بانی 
خروج ما قراردادهای حیاتی را با کابل منعقد کند؟

خروج  از  پس  امریکایی  دیپلمات های  چگونه   -
ارتش محافظت می شوند؟ طبق گزارش این هفته 
نیویورک تایمز، به نظر می رسد که بسیاری از این 

سواالت بی پاسخ مانده است.
حال  در  امریکایی  نیروهای  از  این که  مسوولیت 
گیرد،  محافظت صورت  افغانستان،  از  عقب نشینی 
به دولت بایدن برمی گردد. اما تصمیم دولت برای 
انتقال تنها ناو هواپیمابر مستقر در اقیانوس آرام به 
دریای عرب، برجسته ترین پیامد ناکافی هزینه های 
دفاعی است. این واقعیت است که امریکا فاقد نیروی 
دریایی کافی است و هزینه  خروج براساس جدول 
زمانی از افغانستان به نظر می رسد تأکید بیش تر بر 
خواسته های طالبان دارد تا حفاظت از منافع امنیت 

ملی ایاالت متحده.

نیز آن را بازاحیا می کند، مبارزه ادامه خواهد یافت.
عنوان  به  اسالمی  جمهوری  هویتی  منافع  و  سازه 
اجزای تشکیل دهنده امنیت آن را، می توان در حفظ 
بازیگری  و  استقالل  تشیع،  و  اسالم  از  حراست  و 
منطقه ای خالصه کرد. تنش جمهوری اسالمی ایران 
با امریکا با هدف استقرار حکومت اسالمی بر مبنای 
ارزش های اسالمی و تحکیم انقالب اسالمی در ایران 
و جایگاه آن در جهان، کسب استقالل و آزادی عمل 
در سیاست خارجی و به رسمیت شناختن جمهوری 
اسالمی  فرامنطقه ای  قدرت  عنوان یک  به  اسالمی 
این  تصمیم گیرنده گان  زیرا  است.  گرفته  صورت 
کشور بر این باور بوده اند/هستند که مقابله و مبارزه 
با امریکا برای تحقق و تأمین این اهداف الزم و اساساً 
که  زمانی  تا  امریکا  با  مبارزه  نتیجه  در  است.  نیاز 
تأمین کننده این اهداف باشد، استمرار پیدا خواهد 

کرد.
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پنتاگون قصد دارد برای حمایت از خروج شتاب زده 
ناو  امسال  تابستان  افغانستان،  از  بایدن  دولت 
هواپیمابر رونالد ریگان را از منطقه مسوولیت عادی 
آن در آب های اقیانوس آرام غربی، به بحیره عرب و 

اقیانوس هند منتقل کند.
و  متحده  ایاالت  روابط  بیش تر  شدن  تنش زا  با 
از  دریایی  و  هوایی  دارایی  مهم ترین  انتقال  چین، 
اقیانوس آرام که برای جلوگیری از تجاوز احتمالی 
چین مستقر شده بود، نشان می دهد که هزینه های 
و  ناکافی  متحده  ایاالت  دریایی  ظرفیت   و  دفاعی 

مشوره خروج نیروها از افغانستان نیز اشتباه است.
نادیده  با  مارچ  ماه  در  بایدن،  جو  جمهور  رییس 
گرفتن توصیه های فرماندهان ارتش امریکا و شرایط 
موجود افغانستان، تصمیم خود را برای عقب نشینی 
نیروهای باقی مانده ایاالت متحده تا ماه سپتامبر با 
اطمینان اعالم کرد. بایدن به تاریخ ۱4 اپریل از کاخ 
بیستمین  از  ما  این که  از  »قبل  کرد:  اعالم  سفید 
به  یادبود  سپتامبر   ۱۱ وحشیانه  حمله  سال گرد 
عمل بیاوریم، نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون 

خواهند شد.«
یکی از انگیزه های خروج نیروهای امریکایی براساس 
از  جلوگیری  برای  نظامی  تمرکز  زمانی،  جدول 
بایدن  بود.  آرام  اقیانوس هند و  بر دو  تجاوز چین 
در سخنرانی ماه گذشته خود بر تمرکز روی »قدرت 
روزافزون چین« تأکید کرد. در همین حال، مشاوران 
سیاسی بایدن در پنتاگون نیز بر افزایش توانایی و 
ظرفیت نظامی ایاالت متحده در اقیانوس آرام تأکید 
می کنند. طی دو دهه گذشته، بودجه ناکافی، بخش 
دفاعی پنتاگون را در حفظ استقرار در اقیانوس آرام 
و خاورمیانه با چالش روبه رو کرده است. در نتیجه، 
حاشیه امنیت در هر دو بُعد با مشکل مواجه است. 
نظامی  نوسازی  بزرگ ترین  آرام،  اقیانوس  در  پکن 
تاریخ جمهوری خلق چین را انجام داده است؛ ولی 
ایاالت متحده نتوانست تغییر الزم را در بخش های 
روی  سرمایه گذاری  و  انکشاف  دکترین  استقرار، 
ظرفیت های نظامی ایجاد کند. افسران ارشد نظامی 
را  بارها زنگ خطر  آرام  اقیانوس  و  امریکا در هند 

مانند  امریکا  با  منازعه  در  ایران  اسالمی   نظام 
جنگ های نیابتی برپایه منطق موازنه قوا و عقالنیت 
ابزاری جهت تأمین امنیت فیزیکی عمل نکرده است. 
به طوری که جمهوری اسالمی در نخستین سال های 
حیات خود با وجود منافع مادی احتمالی در رابطه 
و همکاری با امریکا و اظهار تمایل این کشور برای 
به  اسالمـی،  جمهوری  نظام  با  عادی  روابط  ادامه 
این کشور پرداخت. سیاستی  با  رویارویی و مبارزه 
که به تسخیر سفارت امریکا در تهران و سپس قطع 
روابط این دو کشور انجامید. این در حالی است که 
تصمیم گیرنده گان جمهوری اسالمی ایران، از جمله 
رهبر انقالب اسالمی به منافع مادی استمرار روابط 
این رو، منافع مادی  از  بودند.  واقف  امریکا  با  عادی 
جمهوری  رویکرد  و  رفتار  انگیزه  نمی تواند  صرف 

اسالمی را نسبت به امریکا تفسیر کند.
استدالل موازنه قوا نیز قادر به توضیح رفتار جمهوری 
اسالمی نسبت به امریکا نیست؛ زیرا این منطق حکم 
حفظ  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  که  می کند 
درگیر  امریکا  نام  به  ابرقدرتی  با  خود  ملی  امنیت 
نمی شد یا برای برقراری موازنه، به سوی کشورهای 
شرقی گرایش پیدا می کرد. ولی ایران به هیچ یکی 
از این دو اقدام دست نزد. از این رو، پاسخ را باید در 

جای دیگری جست وجو کرد.
جایگزین  نظری  استدالل  و  پاسخ  متداول ترین 

دسترس نداشت و ناچار برای انجام این مأموریت به 
ناو هواپیمابر رونالد ریگان مستقر در جاپان اعتماد 
افغانستان  از  عقب نشینی  که  بود  این  تصور  کرد. 
واحدهای نیروی زمینی را فارغ بال می سازد؛ اما در 
از نیروهای دریایی و هوایی  این کار تقاضاها  واقع 
زمانی که  افزایش می دهد؛ دقیقاً  ایاالت متحده را 
به این نیروها به شدت در اقیانوس آرام نیاز مبرم 
است. بدتر از آن، با توجه به افزایش زمان و دوری 
راه برای رسیدن به میدان جنگ، کیفیت پشتی بانی 
امریکا در دریای عرب  نیروهای دریایی  هوایی که 
می دهند،  ارایه  افغان  نیروهای  به  قطر  پایگاه  یا 
در  مستقر  پایگاه های  از  هوایی  حمایت  به  نسبت 
افغانستان اندک خواهد بود. این بحران واقعیت هایی 
را برجسته می کند که نیروی دریایی بدون اقدامات 
جدی مانند انتقال ناوگان هفتم به خارج از اقیانوس 
آرام غربی قادر به تأمین شرایط استقرار خود نیست. 
ادامه و حتا افزایش تقاضا برای نیروهای هوایی در 
خاورمیانه، آماده گی و توانایی جنگی این نیروها را 

زیر سوال می برد.
واقعیت این است که ما هم در بخش نیروهای هوایی 
و هم در بخش نیروهای دریایی، به تجهیزات جدید 
برای مقابله با تهدیدات رو به رشد پکن نیاز داریم. 
هوایی  در بخش  یا  ما  که  نیست  معنا  این  به  این 
در  باید  بلکه  دریایی؛  بخش  در  یا  و  تجهیز شویم 
امر  این  برسیم.  آمادگی های الزم  به  هر دو بخش 
بدون افزایش قابل توجه بودجه برای هر دو بخش 
مطابق با توصیه های کمیسیون استراتژی دفاع ملی 

امریکا به عنوان دولت توسعه طلب با عمل کردهای 
باور جمهوری  به  تصدیق می شود.  و  تأیید  نیز  آن 
اسالمی، هدایت کودتای ۲8 اسد،  حمایت تمام عیار 
انقالب،  ضد  گروه های  از  حمایت  شاه،  رژیم  از 
حمایت از عراق در جنگ با ایران، اعمال تحریم ها 
و مجازات های اقتصادی و تالش برای محروم کردن 
همه   هسته ای«،  »صلح آمیز  توان  و  انرژی  از  ایران 
متخاصم  و  سلطه  جو  هویت  که  است  رفتارهایی 

امریکا را تأیید می کند.
استمرار این هویت از طریق تداوم رفتارهای امریکا 
در قبال ایران از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
به شکل گیری نظام اعتماد اولیه متصلب جمهوری 
اسالمی و به تبع آن اهمیت و اولویت یافتن امنیت 
در سیاست خارجی آن انجامیده است. از این رو، با 
اعتماد و اعتقاد به ماهیت سلطه جو و ضد اسالمی 
به  خود  جایگاه  تثبیت  و  تأمین  می کوشد  امریکا، 
در  را  اسالمی  انقالب  هویت  تداوم  و  معنای حفظ 
چارچوب مقابله و مبارزه با امریکا دنبال کند. در واقع 
مبارزه و مقابله با امریکا به صورت بخشی از اعتماد 
اولیه و به تبع آن جزئی از هویت جمهوری اسالمی  
ایران درآمده است. به گونه ای که جمهوری اسالمی 
هویت  نمی تواند  امریکا  با  مبارزه  و  مقابله  بدون 
انقالبی خود را حفظ کند و تداوم بخشد.  اسالمی 
پس تداوم مبارزه با امریکا بیش و پیش از آن که به 
منظور تأمین امنیت فیزیکی صرف باشد، برای تحقق 
امنیت در قالب حفظ هویت اسالمی انقالبی است. در 
نتیجه، تا زمانی که جمهوری اسالمی چنین تصوری 
از امریکا، خود و فهم رابطه با این کشور دارد و امریکا 

به صدا درآورده اند. در همین حال، رییسان جمهور 
را  خاورمیانه  در  مداوم  تهدیدهای  امریکا،  پیشین 
ایاالت  پرداختند.  نیرو  به کاهش  و  نادیده گرفتند 
متحده در سال ۲۰۰۷ به تعداد ۱۷۰۰۰۰ سرباز در 
عراق و در سال ۲۰۱۱ حدوداً ۱۰۰۰۰۰ سرباز در 
افغانستان داشت. اما با روی کار آمدن بایدن، تقریباً 
به مشکل بیش از 6۰۰۰ سرباز در افغانستان و عراق 
حمله  از  جلوگیری  برای  نیروها  این  دارند.  حضور 
دیگری به سبک ۱۱ سپتامبر به کشور مان ]امریکا[ 
و جلوگیری از بازگشت خالفت دولت اسالمی، آن جا 

]افغانستان[ بودند.
به طور گسترده تر، مشکل در خاورمیانه عدم پیروی 
جمهوری اسالمی ایران و نیروهای نیابتی تروریستی 
تروریستی جهادی  آن و هم چنین سایر گروه های 
در افغانستان و جاهای دیگر از مشی ایاالت متحده 
امریکایی  ناو  انتقال  برای  تصمیم  بنابراین،  است. 
غربی،  آرام  اقیانوس  از  خارج  به  ریگان  رونالد 
نظامی  تعهدات  کاهش  بر  مبنی  سند  تازه ترین 
امریکا در خاورمیانه و افزایش استقرار نظامی آن در 
اقیانوس هند است، به ویژه هنگامی که واشنگتن در 

تامین بودجه دفاعی ناموفق بوده است.
مطمئناً، عقب نشینی های نظامی می تواند دوره های 
برای  باید  و  باشد  امریکایی  نیروهای  آسیب پذیری 
محافظت از نیروهای در حال عقب نشینی امریکایی 
از افغانستان، تدابیر الزم اتخاذ شود. اما نکته قابل 
هیچ  امریکا  دریایی  نیروی  که  است  این  توجه 
برای پوشش عقب نشینی در  نظامی دیگری  واحد 

بایدن در اقیانوس آرام و افغانستان اشتباه می کند
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حامل  موتر  بر  انفجار  پی  در 
البیرونی در  دانشگاه  استادان 
مربوطات شهر چاریکار، مرکز 
دو  شمول  به  تن  سه  پروان، 
و  کشته  دانشگاه  این  استاد 
در  شدند.  زخمی  دیگر  تن   ۱۵
میان زخمیان این رویداد، رییس 
دانشگاه البیرونی و بیش تر رییسان دانشکده های این 
دانشگاه حضور دارند. به گفته زخمیان رویداد، در پی 
این حمله، بر موتر گلوله باری نیز شده است. استادان 
دانشگاه پروان می گویند که بنا بر مشکالت اقتصادی 
و مجبوریت ها، از موتر کاستر برای رفت وآمد استفاده 
می کنند و زمینه تأمین امنیت بهتر برای شان فراهم 
با  استادان  این  موتر حامل  باالی  است. حمله  نشده 
موجی از واکنش ها روبه رو شد. ارگ ریاست جمهوری، 
ریاست  اول  معاونت  و  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
جمهوری این حمله را نکوهش کردند. طالبان نیز در 
سهم شان گفتند که در این رویداد نقشی نداشته اند و 
آن را »حمله بر ارزش های ملی و دارایی های علمی« 
پروان  در  محلی  مقام های  هرچند  می کنند.  عنوان 
معلومات  رویداد  این  چگونه گی  مورد  در  کاپیسا  و 
از  شهروندان  و  مجلس  نماینده گان  اما  نمی دهند، 
افزایش چنین حمالت نگران اند. گفتنی است که در 
جریان یک ماه گذشته، این چهارمین رویداد مشابه در 

مسیر والیت پروان است. 

انفجار چگونه صورت گرفت؟
از  البیرونی حوالی ۳:۱۵ پس  دانشگاه  استادان  موتر 
چاشت حین برگشت از این دانشگاه، در ساحه رباط، 
پروان،  مرکز  مربوطات حوزه هفتم شهر چاریکار،  از 
رییس  سروری،  عبدالقهار  گرفت.  قرار  انفجار  هدف 
8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  البیرونی،  دانشگاه 
البیرونی  دانشگاه  استاد  و  او و ۲۲ کارمند  گفت که 
بنا  آنان  سروری،  آقای  گفته  به  بودند.  موتر  این  در 
بر مشکالت اقتصادی و مجبوریت ها از »کاستر« برای 
رفت وآمدشان استفاده می کنند و بیش تر از این تدابیر 

برای رفت وآمدشان گرفته نشده است. 
رییس دانشگاه البیرونی گفت: »قرار بود ما و جمعی 
از همکاران و استادان برای افتتاح یک سرک آماده گی 
بگرام  نزدیکی های  به  صیاد  سمت  از  وقتی  بگیریم. 
رسیدیم، موتر ما همین که به جمپ سرک رسید، یک 
صدای وحشتناک بلند شد و همه گی به کلمه خواندن 
همکاران  از  بسیاری  که  شدم  متوجه  کردیم.  شروع 
زخمی شده اند و در این میان جراحت شماری از آن ها 

زیاد بود که تا رسیدن به شفاخانه، جان دادند«.
پس  گلوله باری  پروان  در  امنیتی  مقام های  هرچند 
از انفجار باالی موتر را رد می کنند، اما قهار سروری 
گفت که پس از این انفجار، باالی موتر شان چندین 
او  نشانه های آن وجود دارد.  فیر شده که  نیز  مرمی 
با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت که خودش در 

شایق قاسمی

واکنش ها در پیوند به هدف قرار دادن استادان 
دانشگاه

رویداد حمله بر استادان دانشگاه البیرونی در پروان با 
موجی از نگرانی ها و نکوهش در شبکه های اجتماعی 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  بسیاری  بود.  همراه 
حمله بر استادان دانشگاه و کارمندان صحی را با الفاظ 
شدید نکوهش کردند. شماری از شهروندان حکومت 
و نهادهای امنیتی را نیز به ضعف و بی توجهی متهم 
شبکه های  کاربران  از  برخی  میان  این  در  کردند. 
اجتماعی جنگ کنونی و هدف قرار دادن غیرنظامیان 
را عملی »بزدالنه« و کار »دشمنان علم« دانسته و آن 

را جنگ نا برابر در جامعه افغانستان می دانند. 
است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  ریاست جمهوری  ارگ 
بار دیگر ضدیت شان را  افغانستان یک  که »دشمنان 
با علم و دانش و ترقی و تعالی کشور نشان دادند«. 
هم چنان محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، به 
نهادهای ذی ربط برای »بررسی همه جانبه این رویداد« 
هدایت داده است. عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، نیز رویداد انفجار بر موتر حامل استادان 
و   انسانی«  »ضد  »ددمنشانه«،  را  البیرونی  دانشگاه 
«یک جنایت ضد بشری« عنوان کرده است. به گفته 
آقای عبداهلل، »کشتار هدف مند غیرنظامیان، استادان 
دانشگاه، محصالن، علمای کرام و قشر چیزفهم و منور 
جامعه، دشمنی آشکار با افغانستان مترقی، توسعه یافته 

و ایستاده روی پاهای خودش است«.
ریاست  نخست  معاون  صالح،  امراهلل  این،  بر  افزون 
جمهوری، در فیس بوکش نوشته است که در نتیجه این 
رویداد، سه تن کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شده اند. 
او تصریح کرده که »هیچ جنایتی سرپوشیده نمی ماند 
و عاملین این نیز به پنجه قانون سپرده خواهند شد«. 
برخی از قلم به دستان نیز به این رویداد واکنش نشان 
صفحه  در  نویسنده،  و  شاعر  جبران،  کاوه  داده اند. 
فیس بوکش نوشته است که البیرونی در جریان سال ها 
این  »بهترین های  اکنون  اما  داشت،  مثبت  تغییرات 
او،  گفته  به  داده اند.  جان  البیرونی  رویداد  در  نسل« 

جنگ ادامه دارد و »به شدت نابرابر« است. 
دست  به  حکومت  سوی  از  همواره  که  طالبان  گروه 
به  نسبت  می شود،  متهم  حمالت  چنین  در  داشتن 
کرد.  محکوم  را  آن  و  داد  نشان  واکنش  حمله  این 
این گروه روز یک شنبه، نهم جوزا، با نشر اعالمیه ای 
دانشگاه  استادان  حامل  موتر  بر  انفجار  در  که  گفت 
البیرونی نقش ندارد. طالبان در ادامه حمله بر استادان 
دانشگاه، شخصیت های علمی و دانشجویان را »حمله 
بر ارزش های ملی و دارایی های علمی« عنوان کرده اند. 

و  فرهنگ  بر  حمله  دانشگاه،  استادان  بر  حمله 
دانش است

برخی از اعضای مجلس نماینده گان، نهادهای کشفی 
ظاهر  می کنند.  متهم  کم کاری  به  را  استخباراتی  و 
سالنگی، نماینده مردم پروان در مجلس نماینده گان، با 

انتقاد تند از نیروهای کشفی و استخباراتی در پروان، 
به روزنامه 8صبح گفت که حداقل در یک ماه گذشته، 
چهار رویداد مشابه در مسیرهای والیت پروان رخ داده 
است. به گفته او، در این جریان کارمندان بخش های 
صحی و استادان دانشگاه هدف انفجار ماین قرار گرفته  
و  کشته  شماری  انفجارها،  و  حمالت  این  پی  در  و 

زخمی شده اند. 
آقای سالنگی تصریح کرد که وضعیت امنیتی پروان 
والیت  این  به  توجهی  اگر  و  است  خراب  روزها  این 
به  والیت ها  دیگر  و  هلمند  همانند  نیز  پروان  نشود، 
او  بدل خواهد شد.  پایتخت  پهلوی  ناامن در  والیتی 
تاکید می کند که چنین حمالت، »حمله بر فرهنگ 
و دانش افغانستان و نشان دهنده این است که دشمن 
نمی خواهد مردم به بیداری و آگاهی برسند«. او افزود: 
»در این حمالت اگر دست طالبان نیست، زیر پوشش و 
زیر سایه طالبان صورت می گیرد. طالبان اکنون دلیلی 
این چنین  اگر فکر می کنند که  و  ندارند  برای جنگ 
حمالت به آن ها برچسب زده می شود، پس به صلح رو 

بیاورند و از جنگ و خشونت دست بردارند«.
به گفته این عضو مجلس نماینده گان، چنین حمالتی 
هشدار جدی به حکومت محلی پروان و سکتور کشف 
و امنیت افغانستان است که اگر جلو حمالت گرفته 
سالنگی  شد.  خواهد  گسترده تر  آن  دامنه  نشود، 
گذشته  سال  یک  در  که  می کند  تاکید  هم چنان 
دست کم سه فرمانده پولیس به پروان فرستاده شده اند. 
را همانند  او، حکومت مرکزی والیت پروان  به گفته 
را  ناکاره«  »افراد  و  می کند  فکر  بی دروازه  خانه  یک 

فرمانده پولیس این والیت می سازد. 

فعاالن مدنی از دوام حمالت نگران اند
در همین حال فعاالن مدنی پروان و کاپیسا از تکرار 
چنین حمالت ابراز نگرانی می کنند. آنان  بی توجه به 
دست داشتن یا نداشتن گروه طالبان در این حمالت، 
ویژه  به  مردم،  امنیت  باید  حکومت  که  می گویند 
تامین  گونه جدی  به  را  داکتران  و  دانشگاه  استادان 
کند؛ زیرا این اقشار در آگاهی و بلند بردن سطح دانش 
حیاتی  نقش  جامعه  هم چنان حفظ سالمت  و  مردم 

دارند. 
جامعه  نهادهای  بورد  رییس  اسحاق زاده،  حشمت اهلل 
مدنی والیت کاپیسا، با ابراز نگرانی از حمله بر استادان 
می گوید  کاپیسا،  و  پروان  والیت های  در  داکتران  و 
و  است  نگران کننده  به شکل جدی  این حمالت  که 
به گفته اسحاق زاده،  بگیرد.  را  باید جلو آن  حکومت 
در حال حاضر بسیاری از مقام ها و بخش های صحی و 
معارف زیر تهدید قرار دارند و در چندین مواردی نیز به 
داکتران در کاپیسا نامه های تهدید آمیز فرستاده شده 

است که به کارشان در چارچوب دولت ادامه ندهند.
گفتنی است که این چهارمین رویداد انفجار ماین بر 
در  صحی  کارمندان  و  دانشگاه  استادان  حامل  موتر 
مسیر والیت های پروان  ـ کابل است. مقام های امنیتی 
در والیت پروان اما همواره از بررسی و شروع تحقیقات 
حرف می زنند و در حال حاضر نیز می گویند که این 
عبدالرووف  دارد.   قرار  بررسی  و  کشف  زیر  رویداد 
ارزگانی، فرمانده پولیس پروان، می گوید که نیروهای 
این  بررسی چگونه گی  در حال  استخباراتی  و  کشف 
به گفته فرمانده پولیس پروان، موتر  رویداد هستند. 
این  از  عبور  هنگام  البیرونی  دانشگاه  استادان  حامل 
مسیر توسط انفجار ماین کنار جاده هدف قرار گرفته 

است.

مقام های محلی سکوت کرده اند
با توجه به تعدد رویدادهای حمله بر استادان دانشگاه 
و کارمندان صحی در والیت های شمال کابل، تالش 
شد که دیدگاه مسووالن نیز گرفته شود، اما آن ها برای 
ارایه پاسخ به پرسش ها حاضر نشدند. فضل الدین عیار، 
والی پروان و عبدالطیف مراد، والی کاپیسا، به عنوان 
دو مقام محلی مسوول، با وجود تماس های مکرر حاضر 

نشدند که دیدگاه شان را با ما در میان بگذارند.
پیش از این نیز در رویدادهای مختلف، برخی از استادان 
دانشگاه و کارمندان صحی کشته شده اند. در تازه ترین 
مورد عبدالناصر فطرت، از استادان دارالمعلمین فراه، 
روز یک شنبه، نهم جوزا، در مربوطات ناحیه پنجم شهر 
افراد ناشناس کشته شد. حدود دو ماه  فراه از سوی 
پیش موتر حامل استادان و دانشجویان دانشگاه بغالن 
نیز هدف فیر راکت قرار گرفت که در پی آن دو تن 
به شمول یک دانشجو کشته و شش تن دیگر زخمی 
کارمندان  حامل  موتر  بر  انفجار  در  هم چنان  شدند. 
صحی والیت پنجشیر که در میانه های ماه ثور سال 
دیگر  تن  سه  و  کشته  تن  یک  گرفت،  صورت  روان 

زخمی شدند.

حال حاضر هفت هزار افغانی معاش می گیرد و رییس 
دانشگاهی است که بیش از ۱۰ هزار دانشجو هم اکنون 
در آن درس می خوانند. به گفته آقای سروری، امنیت 
آنان تأمین نمی شود، اما شماری از وکیالن و وزیران 
با وجود کار کم تر، معاش بلندتری دریافت می کنند و 

محافظان زیادی دارند.

کشته  گان و زخمیان رویداد چه کسانی بودند؟
که  دادند  گزارش  انفجار  محض  به  رسانه ها  هرچند 
چهار نفر در پی این رویداد کشته شده اند، اما مسووالن 
در ادامه شمار کشته ها را سه نفر اعالم کردند. بر اساس 
معلومات، در این رویداد میوند نجرابی، استاد دانشکده 
کادری،  شفاخانه  سر طبیب  و  البیرونی  دانشگاه  طب 
نوراحمد احمدی، استاد دانشکده ریاضیات و یک تن از 

باشنده گان محل کشته شده اند. 
در این رویداد ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند. افزون بر 
عبدالقهار سروری، نجیب اهلل شفق، رییس دانشکده طب 
دانشگاه البیرونی، محمدیحیا رحیل، رییس دانشکده 
اقتصاد،  دانشکده  رییس  ریحان،  نقیب اهلل  ژورنالیسم، 
ذبیح اهلل برهانی و پرویز قادری، استادان تعلیم و تربیه، 
مقبول احدی، مدیر تدریسی دانشکده ژورنالیسم، یک 
کارمند زن بخش محافظت دروازه دانشگاه، میکایل، 
انجنیر حفظ و مراقبت، فرید، راننده کاستر و شماری 

دیگر در میان زخمیان این رویداد شامل اند. 
از  مسووالن ریاست صحت عامه پروان می گویند که 
وخیم  تن شان  چهار  وضعیت  رویداد،  زخمیان  میان 

است. 
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افزایش حمالت هدف مند؛

استادان دانشگاه البیرونی هدف قرار گرفتند

در این رویداد 15 تن دیگر زخم 
برداشته اند. افزون بر عبدالقهار 
سروری، نجیب اهلل شفق، رییس 
دانشکده طب دانشگاه البیرونی، 

محمدیحیا رحیل، رییس دانشکده 
ژورنالیسم، نقیب اهلل ریحان، 

رییس دانشکده اقتصاد، ذبیح اهلل 
برهانی و پرویز قادری، استادان 

تعلیم و تربیه، مقبول احدی، مدیر 
تدریسی دانشکده ژورنالیسم، یک 

کارمند زن بخش محافظت دروازه 
دانشگاه، میکایل، انجنیر حفظ و 
مراقبت، فرید، راننده کاستر و 

شماری دیگر در میان زخمیان این 
رویداد شامل اند. 

مسووالن ریاست صحت عامه 
پروان می گویند که از میان زخمیان 

رویداد، وضعیت چهار تن شان 
وخیم است.

موتر استادان دانشگاه البیرونی حوالی 3:15 پس از چاشت حین برگشت از این دانشگاه، در ساحه رباط، از مربوطات حوزه هفتم 
شهر چاریکار، مرکز پروان، هدف انفجار قرار گرفت. عبدالقهار سروری، رییس دانشگاه البیرونی، در گفت وگو با روزنامه 8صبح 
گفت که او و 22 کارمند و استاد دانشگاه البیرونی در این موتر بودند. به گفته آقای سروری، آنان بنا بر مشکالت اقتصادی و 
مجبوریت ها از »کاستر« برای رفت وآمدشان استفاده می کنند و بیش تر از این تدابیر برای رفت وآمدشان گرفته نشده است.



برای سفر به اوزبیکستان، از هرات 
از  عبور  با  و  شدم  بلخ  راهی 
روی  حیرتان،  مرزی  گمرک 
سفیدرنگی  آهنی  بزرگ  پل 
میان  مرزی  گذرگاه  که 
است،  اوزبیکستان  و  افغانستان 
وارد  تا  می زدم  قدم  آرام آرام 
اول  روز  این کشور شوم.  خاک 
عید فطر بود و شمار اندکی از مسافران از گذرگاه مرزی 

رفت وآمد می کردند.
در حال قدم زدن روی پل بودم و هرچند متر یک  بار 
نگاه کنم. در  را  تا منظره های اطراف  توقف می کردم 
سکوتی آرامش بخش که گاه با صدای عبور موترها از 
روی پل شکسته می شد، شنیدن صدای موج های رود 
روز  یک  گرمای  در  بهاری  نسیم  و  بود  دل انگیز  آمو 

آفتابی، موهایم را نوازش می کرد.
نمی دانستم،  زیادی  چیز  اوزبیکستان  مورد  در 
مرز  و  هرات  بین  زیاد  نبستاً  فاصله جغرافیایی  شاید 
از  بسیاری  مانند  اما  بود،  امر  این  دلیل  اوزبیکستان 
دوست داران شعر و خواننده گان دیوان حافظ شیرازی، 
معروف  شعر  این  در  را  آن  تاریخی  شهر  دو  نام های 
شنیده بودم: »اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل 

ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را«.
در حال طی کردن مسیر و تماشای دو سوی رودخانه 
آمو بودم که ناگاه شعری از نجیب بارور به ذهنم آمد: 
در  بزنید«.  پُل  شمـــا  کشیدند،  مـــرز  »هرکجـــا 
کشورهای  با  افغانستان  مرزهای  از  زمان  هر  گذشته 
به ذهنم  این شعر  ناخودآگاه  همسایه گذر می کردم، 

می آمد.
هم  آن   افغانستان  سرباز  یک  تنها  پل،  امتداد  در 
بدون جنگ افزار پهره داری می کرد؛ اما وقتی از نقطه 
شدم،  اوزبیکستان  حریم  وارد  و  گذشتم  مرز  صفری 
سربازان مرزی این کشور مجهز با جنگ افزار هرچند 
متر ایستاده بودند و تردد مسافران را با دقت زیر نظر 

داشتند.
از ورود به ترمینال مرزی، همه  از پل، پیش  با عبور 
می شدند،  اوزبیکستان  وارد  افغانستان  از  که  افرادی 
مجبور بودند آزمایش کرونا بدهند. افرادی که نتیجه 
آزمایش شان منفی بود، وارد ترمینال مرزی می شدند 
و مسافرانی که آزمایش شان مثبت بود، اجازه ورود به 

اوزبیکستان نداشتند.
در نخستین لحظات ورود به خاک اوزبیکستان، همان 

محمدحسین نیک خواه
بخش اول
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پاکستان را داشتم. تجهیزات گمرک مرزی اوزبیکستان 
به مراتب مدرن تر و پیش رفته از تجهیزات مرزی ایران 
ترمینال های  و شلوغی  بی نظمی  از  و  بود  پاکستان  و 
اوزبیکستان  مرزی  ترمینال  در  کشور  دو  این  مرزی 

خبری نبود.
بازرسی  دیجیتالی  مدرن  دستگاه های  با  مسافران 
اتاقی جداگانه و دور از  می شدند و افراد مشکوک در 
چشم سایر مسافران بازرسی بدنی می شدند. خواستم از 
تجهیزات و امکانات ترمینال عکس برداری کنم، اما یکی 
از مأموران امنیتی که به زبان فارسی آشنایی داشت، 
برایم توضیح داد که به دلیل محدودیت های امنیتی، 

عکس برداری از این محل ممنوع است.
در  »آیا  می پرسیدند:  مسافران  از  گمرک  کارمندان 
می کنید؟«  مصرف  چرس  و  مخدر  مواد  افغانستان 
مأموریت اصلی آن ها این بود تا مانع انتقال مواد مخدر 
از افغانستان به کشورشان شوند. یکی از مسافران قصه 
جزای  اوزبیکستان  در  مخدر  مواد  قاچاق  که  می کرد 
مواد  کمی  مقدار  برای  افراد  و  دارد  سنگینی  بسیار 

مخدر، حدود ۲۰ تا ۳۰ سال زندانی می شوند.
از ترمینال گمرک اوزبیکستان خارج شدم و به سوی 
مرز  به  اوزبیکستان  شهر  نزدیک ترین  ترمذ،  شهر 

چیزی که نگران بودم برایم اندکی مشکل آفرین شود، 
به سراغم آمد؛ ناآشنایی من به زبان اوزبیکی و نابلدی 
مردم اوزبیکستان به زبان انگلیسی. بیش تر مردم افزون 
بر زبان اوزبیکی، به زبان روسی صحبت می کردند، اما 

من نه اوزبیکی می دانستم و نه هم روسی.
شد  حل  زبان  مشکل  مسافران  از  یکی  راهنمایی  با 
با  کرونا،  آزمایش  پول  دریافت  اداری محل  کارمند  و 
برایم توضیح داد که در مقابل  کمک ماشین  حساب 
آزمایش  انجام  هزینه  چه قدر  امریکایی،  دالر   ۱۰۰
کرونا شده و چه قدر دیگر باید برایم پول بدهد. چون 
می دانست اولین بارم است به اوزبیکستان می آیم و با 
را  تبادله دالر  نرخ  این کشور آشنا نیستم،  واحد پول 

برایم شرح داد.
امکانات و زیرساخت های موجود در گمرک اوزبیکستان 
برایم بسیار جالب بود؛ اسکنرهای مجهز و بزرگ برای 
موترهای باربری و سیستم های مدرن، منظم و مجهز 
برای بازرسی مسافران در ترمینال گمرک این کشور، 
اصاًل با امکانات گمرک مرزی افغانستان قابل مقایسه 

نبود.
پیش از سفر به اوزبیکستان، تجربه سفر به دو همسایه 
و  ایران  کشورهای  یعنی  افغانستان  جنوبی  و  غربی 

افغانستان، حرکت کردم. راننده ای که همراه من بود، 
از شهر مزارشریف راهی ترمذ می شد و یک دیگ بخار، 
یک بسته کالن سگرت و چند عدد ترموز چای را برای 

فروش به اوزبیکستان انتقال می داد.
انتظار داشتم عکس های بسیار بزرگ از رییس  جمهور 
در  را  اوزبیکستان  سیاسی  مطرح  شخصیت های  و 
گمرک و شهر ترمذ مشاهده کنم، اما برعکس گمرک 
حیرتان که روی در و دیوارش عکس های عطامحمد 
نور و رییس جمهور غنی خودنمایی می کرد، در این جا 
خبری از عکس  شخصیت های سیاسی و رییس جمهور 

نبود.
برایم  همه چیز  ترمذ  شهر  به  ورود  نخست  دقایق  در 
و  جاده ها  موترها،  ساختمان ها،  بود؛  جذاب  و  جالب 
لباس های متفاوت با افغانستان. مردم در رعایت قوانین 
ترافیکی دقت می کردند و موترها با دوربین های پُرشمار 
ترافیکی، زیر نظر بودند و خالف ورزی راننده گان توسط 

دوربین ها ثبت می شد.
اوزبیکستان  ترمذ که در  ترمینال مسافربری شهر  در 
موترهای  سراغ  می گویند،   »Vokzal/واکزل« آن  به 
بخارا را گرفتم. بیش تر مسافرانی که از افغانستان راهی 
از  و  سمرقند  به  ترمذ  شهر  از  می شوند،  اوزبیکستان 
آن به تاشکنت می روند، اما من و سه هم سفر دیگرم 

تصمیم گرفتیم ابتدا راهی شهر بخارا شویم.
شهر  به  مسیر  پیمودن  ساعت  هفت  حدود  از  پس 
که  شهری  رسیدیم.  قشقه دریا،  والیت  مرکز  قرشی، 
یاد  قارشی«  و  نََسف  »نَخَشب،  نام های  به  در گذشته 
در  طبیعت  زیبایی  تماشای  مسیر  طول  در  می شد. 
جاده های سرسبز و شنیدن آهنگ های روسی، اوزبیکی 
آن ها گوش می داد، سبب شد  به  راننده  که  ایرانی  و 

خسته گی سفر را کم تر حس کنم. 
شهر  راه  و  شدم  دیگری  موتر  سوار  قرشی  شهر  در 
می کردم  گمان  گرفتم.  پیش  در  را  بخارا  تاریخی 
پیوندی میان هرات و بخارا وجود دارد. حس می کردم 
خشت های طالیی مناره های باشکوه مصالی هرات و 
کاشی های فیروزه ای آن، با خشت ها و کاشی های آبدات 

تاریخی بخارا قصه ای مشترک دارند.
خورشید غروب کرده و زیبایی طبیعت زیر سیاهی شب 
پنهان شده بود. از دوردست ها روشنایی شهر بخارا به 
چشم می خورد و بوی آثار باستانی این شهر کهن به 
مشامم می رسید. سرانجام به بخارا رسیدم و دل باخته 
شب های رنگین، نوای موسیقی و زیبایی این شهر شدم.

ادامه دارد...

از هرات تا بخارا
سفرنامه اوزبیکستان؛

هم افزایی بی عدالتی  و خشونت در جامعه
گسترش پدیده شوم خشونت در جامعه افغانستان 
به وضعیت نگران کننده ای رسیده است. به گونه ای 
که این پدیده نابهنجار و ویران گر را در خانواده ها و 
فضای عمومی به گونه واضح می توان دید. خشونت 
به  و  نمادین  پنهانی،  روانی،  فیزیکی،  ابعاد  در 
ضرب و جرح،  کتک کاری،  دعوا،  و  نزاع  صورت های 
ناسزاگویی،  و  فحاشی  توهین،  تهدید،  زورگیری، 
تحقیر، آزار و اذیت، تجاوز، مزاحمت، گروگان گیری، 
نشان  را  خود  اخالقی،  سوءاستفاده های  و  بیگاری 

می دهد.
خشونت کم وبیش در تمامی روابط اجتماعی و در 
بین تمامی گروه های اجتماعی وجود دارد؛ از روابط 
اقتصادی،  اجتماعی،  روابط  تا  گرفته  خانواده گی 
تجاری، پزشکی، کاری، جنسی و غیره. از همین رو، 
تبدیل  امر روزمره  به  نظر می رسد که خشونت  به 
را  افغانستان  انسان کالن شهرهای  زنده گی  و  شده 
زیر سایه خود گرفته است. خشونت همیشه وجود 
دارد و هر لحظه ممکن است به سراغ ما بیاید و ما را 
با خودش درگیر کند. خشونت را هر لحظه و هر آن، 
می توان تجربه یا مشاهده کرد و لحظه ها و زمان های 
خالی از خشونت فرصت های مغتنمی است که باید 

قدرش را دانست.
نمونه های زیر را که می آورم از جمله مواردی است 
که بسیاری از افراد جامعه مطابق با تجربه زیسته 

خود آن را تجربه کرده اند.
برای  دولتی  ادارات  و  نهاد ها  در  حضور  با  اول: 
با  عموماً  قانونی،  کار  و  اداری  امور  پی گیری 
-از  کارکنان  نامناسب  و  ناشایست  برخوردهای 
توهین و تحقیر گرفته تا ناسزاگویی، بهانه گذاشتن، 
امروز و فردا کردن، درخواست رشوه و غیره- مواجه 

نابرابر فرصت ها، مزایا، پاداش ها و خدمات اجتماعی 
در بین افراد و گروه های اجتماعی است. در چنین 
شرایط نابرابر، عده ای و گروه هایی که به مراکز قدرت 
مزایای  و  فرصت ها  از  هستند،  نزدیک تر  ثروت  و 
بیش تر و بهتری برخوردار می شوند و سایر افراد و 
گروه ها از تمامی فرصت ها و مزایای اجتماعی محروم 

می شوند.
محصول  که  گسترده  اجتماعی  محرومیت های 
نابرابری اجتماعی گسترده است، زمینه را برای بروز 
انواع خشونت، مثل دزدی تلفن های هوشمند، دزدی 
دستکول بانوان و دزدی موتر مهیا می کند که اگر 
آمار یک ماه را از طریق شبکه های اجتماعی بررسی 

کنید، ریشه آن را در فقر و بی عدالتی می بینید.
نابرابری  اجتماعی با ایجاد محرومیت های اجتماعی 
را  افراد  تحقیرآمیز،  و  و شخصیت شکنانه  گسترده 
دچار انواع ناکامی ها و سرخورده گی ها می کند و از 
این نظر زمینه را برای بروز خشونت فراهم می کند. 
امروزه به وفور می توان دید که عده اندکی در جامعه 
و  فرصت ها  به  آسان  و  مناسب  دلیل دسترسی  به 
و  اقتصادی  شرایط  بهترین  در  اجتماعی  مزایای 
در  و  می کنند  تنظیم  را  خود  زنده گی  اجتماعی 
مشقت های  و  رنج ها  با  زیادی  بسیار  عده  مقابل، 
فراوان قادر به داشتن یک زنده گی ساده و ابتدایی 

هم در افغانستان نیستند.
بروز چنین شرایطی منجر به ایجاد حس حقارت، 
محرومیت، ضعف و فرومانده گی برای افراد محروم 
به  را  افراد  این  خود  به  خود  و  می شود  جامعه 
در  داد.  خواهد  سوق  خشونت ورزی  سمت و سوی 
واقع، تحمل این همه نابرابری برای افراد جامعه در 
جایی غیرممکن می شود و نوعی شورش و طغیان در 
آنان بروز و ظهور می کند که در قالب انواع خشونت 
پدیدار می شود. بر این اساس، می توان گفت که بروز 

قدرت  موضع  در  کارکنان  که  آن جا  از  می شویم. 
زور  اعمال  طریق  از  می توانند  گویی  دارند،  قرار 

مراجعه کننده گان را تحت فشار قرار دهند.
در  چه  بهداشتی،  و  پزشکی  روابط  در  دوم: 
خصوصی  شفاخانه های  در  چه  و  معاینه خانه ها 
کادر  تحکم آمیز  برخوردهای  با  عموماً  دولتی،    و 
حق  گویی  که  داکتران  می شویم.  مواجه  پزشکی 
دارند هر رفتار تحقیرآمیزی را در قبال مریضان خود 
به کار گیرند و مریضان نگون بخت هیچ راهی به جز 
تحمل این تحقیرها و برخوردهای غیراخالقی ندارند. 
خشونت در مراکز اعتیاد بیداد می کند که نیازمند 
این  ابعاد  تا  است  زمینه  این  در  مستقل  پژوهش 
خشونت مورد واکاوی دقیق و همه جانبه قرار گیرد.

تعداد  وجود  تجاری،  و  اقتصادی  روابط  در  سوم: 
درگیری   و  دعوا  قضایی،  پرونده های  شکایت ،  زیاد 
بودن  جاری  و  ساری  از  حکایت  روانی،  و  فیزیکی 

پدیده خشونت دارد.
بین  روابط  در  ویژه  به  کاری،  روابط  در  چهارم: 
کارفرمایان و کارگران، خشونت پیدا و پنهان فراوانی 
وجود دارد که یکی از آزاردهنده ترین خشونت ها در 
آن  به  چندان  متأسفانه  و  است  افغانستان  جامعه 
قراداد  تنظیم  بدون  کارفرمایان  است.  نشده  توجه 
تا حد ممکن مورد  را  آنان  و کارکنان،  با کارگران 
نوع  هر  و  می دهند  قرار  سوءاستفاده  و  استثمار 
در  را  اذیت  و  آزار  و  ناسزاگویی  بدرفتاری،  تحقیر، 

حق آنان روا می دارند.
به نظر می رسد که در کنار انواع دالیل و تبیین های 
روان شناختی و جامعه شناختی ای که برای تبیین و 
تحلیل خشونت در انواع روابط اجتماعی ارایه شده 
بی عدالتی  وجود  آن ها،  مهم ترین  از  یکی  است، 
نابرابری  است.  کشور  کل  در  اجتماعی  نابرابری   و 
اجتماعی بنا بر یک تعریف ساده، به معنای توزیع 

پدیده خشونت در جامعه تا حدود زیادی ساختاری 
است، از این جهت که ساختارهای جامعه راه ها و 
اهداف مناسب برای دست یابی به فرصت ها و مزایای 
اجتماعی را در اختیار عده خاص قرار می دهد و بقیه 

افراد را محروم می کند.
بدتر این که این افراد محروم که تعدادشان کم نیست، 
به حال خود در جامعه رها می شوند. به گونه ای که 
یا مورد حمایت نهادهای حمایتی قرار نمی گیرند و 
یا از حمایت های ناچیز و اندکی برخوردار می شوند. 
فردی که به هر دلیلی مورد ستم کارفرما قرار گرفته 
و از تمامی حقوق و مزایای قانونی محروم شده است، 
کدام نهاد حمایتی برای حمایت از او اقدام مناسب 
انجام می دهد؟ بدیهی است وقتی این فرد به حال 
خودش رها می شود، عملی به جز خشونت در قبال 

جامعه انجام نمی دهد.
البته حرف در این نیست که تمام افرادی که دچار 
انواع محرومیت های اجتماعی شده اند، لزوماً دست 
به خشونت می زنند؛ بلکه همه حرف در این است 
که یکی از راه های مبارزه با نابرابری اجتماعی و به 
تبع آن محرومیت های اجتماعی، شورش و طغیان 
جامعه  موجود  وضع  علیه  خشونت ورزی  قالب  در 
افراد  خشونت ورزی  که  گفت  می توان  پس  است. 
محروم یکی از راه های مواجهه با نابرابری اجتماعی 

و محرومیت هایی است که دچار آن شده اند.
پدیده  جامعه شناسانه  تبیین  در  این که،  نتیجه 
خشونت به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی در 
جامعه افغانستان که این روزها گسترش فراوان یافته 
است، می توان از نابرابری اجتماعی و به تبع آن از 
محرومیت های اجتماعی گسترده در جامعه سخن 
گفت و ناگفته پیدا است که یکی از راهکارهای مهم 
برای کاهش خشونت در جامعه، اقدام اساسی برای 
محرومیت های  و  اجتماعی  نابرابری  رفع  و  کاهش 
روان شناسانه،  راهکارهای  سایر  است.  اجتماعی 
البته در جای خود موثر و  حقوقی، دینی و غیره، 

قابل اعتنا و توجه است.

فردوس آریایی

امکانات و زیرساخت های موجود در گمرک اوزبیکستان برایم بسیار جالب بود؛ اسکنرهای 
مجهز و بزرگ برای موترهای باربری و سیستم های مدرن، منظم و مجهز برای بازرسی 
مسافران در ترمینال گمرک این کشور، اصالً با امکانات گمرک مرزی افغانستان قابل 

مقایسه نبود.
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و  متعدد  معنوی  و  مادی  منافع  و  منابع  دارای  فرد  هر 
ابزاری  هر  از  آن  توسعه  و  صیانت  برای  و  است  معینی 
تأمین  برای  افراد  می کند.  استفاده  دارد،  اختیار  در  که 
انجمن ها،  سازمان ها،  اتحادیه ها،  در  خود  خواست های 
حضور  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  گروه های  و  احزاب 
به  گروه ها  طریق  از  قدرت،  افزایش  ضمن  تا  می یابند 
این طریق در ساختارهای  از  یابند و  اهداف خود دست 
سیاسی و اداری نظام وارد شوند و قدرت تأثیرگذاری شان 

را بیش تر کنند.
در افغانستان شماری از گروه های اجتماعی که در عرف 
سیاسی از آن ها به عنوان گروه های ذی نفع یا فشار نیز 
قدامت  که  احزاب سیاسی  و هم چنان  برده می شود  نام 
افغانستان  و چندین ساله  تحوالیت سیاسی  در  مبارزاتی 
از  و ذی نفع  فشار  گروه های  اما  فعالیت می کنند.  دارند، 
وجود  سیاسی  نظام های  در  تاکنون  دور  گذشته های 
سازمان های  سیاسی  احزاب  که  حالی  در  داشته اند؛ 
مدرن اند، تفاوت میان رویه احزاب و گروه های فشار در 

این کشور وجود ندارد.
و  عمومی  وضعیت  تغییر  خاطر  به  فشار  گروه های 
تأثیر گذاری در برنامه های ملی، طرح و تصویب قوانین در 
جامعه تالش می کنند و برای تطبیق خواست های گروهی 
و بعضاً ملی به وارد کردن فشار از طریق افکار عمومی و 
مردم بر بخش هایی از حکومت تأثیر می گذارند. همین کار 
را احزاب سیاسی افغانستان در مقاطع مختلف زمانی انجام 

داده اند/می دهند.
قانون  بنیاد  بر  این  که  از  بیش تر  افغانستان  در  احزاب 
اساسی کشور ساختار ملی داشته باشند، ریشه های قومی 
و گروهی آن قوی تر از بُعد ملی است. به همین خاطر، 
احزاب سیاسی نه به عنوان گروه های فشار در سطح ملی 
موثر واقع شده اند و نه هم به عنوان احزاب ملی فعالیت 

می کنند.
از سویی هم، آنچه قانون اساسی افغانستان برای فعالیت 
احزاب سیاسی حکم می کند و تعریف های مختلفی که از 
چگونه گی فعالیت احزاب سیاسی مدرن مطرح شده است، 
هیچ کدامی از آن از سوی احزاب فعال افغانستان در نظر 
گرفته نمی شود. تاهنوز فعالیت آنان متأثر از دیدگاه های 
وسیله  تنها  و  است  سنتی شان  رهبران  و  بنیان گذاران 
می باشند  درون حزب  در  گروه های خاص  منافع  تأمین 
و در صورت تعدد رهبری، تضاد منافع آنان به انشعاب و 

پارچه شدن حزب می انجامد.
معادالت  در  آن،  رهبران  و  افغانستان  سیاسی  احزاب 
نه  دارند،  تعامل کننده  نقش  بیش تر  کشور،  سیاسی 
عمومی.  وضعیت  تغییر  منظور  به  قدرت  گرفتن  ادعای 
بعضی  در  مسلحانه  تهدید  با  احزاب  این  هم،  سویی  از 
مناطق افغانستان که نفوس بیش تر دارند، به مقرری ها  و 
تصامیم حکومت مرکزی اعتراض و از تطبیق آن با فشارها، 
اعتراضات مردمی و نمایش اسلحه جلوگیری می کنند و 

در پایان امر، تن به معامله می دهند.
این نمایش ادعای صیانت از منافع عمومی، جریان دارد و 
از سال ها به این سو، نتیجه اعتراضات، گرفتن کرسی های 
بسته گان  نزدیک ترین  و  فرزندان  اقارب،  برای  حکومتی 

رهبران این احزاب بوده است.
از  اجتماعی  باید گروه های  را که  ابزاری  احزاب سیاسی 
طریق آن برای منافع جمعی شان کار کنند، وسیله تأمین 
منافع گروهی شان ساخته اند و فشار بر حکومت ها را فراهم 

می کنند.
در این نوشته به ماهیت کار گروه های فشار و چگونه گی 

فعالیت احزاب سیاسی مدرن پرداخته شده است.

ماهیت گروه فشار و چگونه گی فعالیت آن
گروه فشار و گروه ذی نفع به جای یک دیگر به کار می رود 
که البته در عرف سیاسی بیش تر به گروه فشار مشهور 
به  فشار  گروه  که  است  معتقد  کانیگ  پاتریک  است. 
جمعی از افرادی گفته می شود که اهداف سیاسی دارند 

جواز ندارد.
با توجه به شروطی که قانون اساسی افغانستان ارایه کرده 
است، شماری از احزاب سیاسی، خالف همه  آن شرایط 
گزارش  تاهنوز  سیاسی  حزب  هیچ  می کنند.  فعالیت 
منابع  و  است  نداده  توضیح  مردم  برای  را  مصارف شان 
از  مالی آن نیز مشخص نیست. در مرام نامه های احزاب 
ذکر فعالیت نظامی ابا ورزیده شده است؛ اما در اعتراضاتی 
که این احزاب آن را رهبری  کرده اند، حمل سالح بخشی 
نیز در  قانون اساسی  آنان است. شرط پنجم  از فرهنگ 
فعالیت احزاب نقش منفعل دارد و برعکس آن، از رهبری 
احزاب گرفته تا اعضای ارشد آن، از قوم خاص هستند و 

در تصامیم نهایی حضور اقوام دیگر معنا دار نیست.
سوی  از  مختلف  تعریف های  ذیل،  موارد  به  توجه  با 
دانشمندان علم سیاست نیز از حزب سیاسی مطرح شده 
اطالق می کنند  مردم  از  به گروهی  را  آنان حزب  است. 
که دارای منافع مشترک به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی است و در چارچوب قوانین کشور با برخورداری 
از یک سازمان و برنامه منسجم برای رسیدن به قدرت 

تالش می کند.
جامعه  مقابل  در  که  »طبقه ای  می گوید:  میخلز  روبرت 
تا  است  آن  بر  و  بلند می کند  را  ادعاهای خاصی  پرچم 
به مرحله  را  اندیشه هایی  یا  از جهان بینی ها  مجموعه ای 
طبقه  آن  اقتصادی  عمل کردهای  از  که  برساند  تحقق 
سازمان  یک  به  محتاج  ناچار  به  می گیرد،  سرچشمه 

سیاسی است.«
زیگموند نیومن، حزب سیاسی را سازمان منضبط از افراد 
پرتالش سیاسی جامعه می داند که هدف آن ها چیره گی 
بر حکومت است و برای برخورداری از پشتی بانی مردم، با 
گروه یا گروه های دیگر که باور متعارض دارند، به رقابت 

می پردازد.
ماکس وبر نیز می گوید که احزاب سیاسی جمعیت های 
رییسان  می کوشند  آن ها  اعضای  که  می باشند  اختیاری 
از  برخی  به  طریق  این  از  تا  برسانند  قدرت  به  را  خود 
امتیازات مادی و معنوی، چون تحقق برنامه های سیاسی 
دل خواه خود یا به برخی منافع شخصی یا هر دو دست 

یابند.
می کند  تأکید  حزب  از  تعریفی  ارایه  با  میخلز  روبرت 
از  گروهی  حاکمیت  جز  فرجامی  حزبی  تشکیالت  که 
سیاست پیشه گان حرفه ای ندارد. زیرا احزاب برای ایفای 
نقش خود ناچار به تقویت سازمان خویش اند و الزمه ای 
این امر، آن است که عده ای تمام اوقات خود را وقف امور 
حزب کنند. در نتیجه، گروه کوچکی از فن ساالران سیاسی 
را در رأس هرم قدرت و سلسله مراتب  و حرفه ای، خود 
حزبی جای می دهند و به زودی درمی یابند که برای حفظ 
منافع شخصی و حزبی خویش می بایست راه را برای ورود 

دیگران به جمع کوچک خویش ببندند.
افغانستان  احزاب  فعالیت  ذیل،  تعریف های  به  توجه  با 
آنچه  از  است.  نرسیده  است،  نیاز  که  پویایی  به  تاهنوز 
اندیشمندان از فعالیت حزب سیاسی مدرن تئوری مطرح 

و می خواهند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند و گروه های 
ذی نفع به مجمع افرادی اطالق می شود که دارای عالیق 

مشترک اند و اهداف سیاسی ندارند.
موریس دوورژه، نویسنده فرانسوی، نیز معتقد است که 
اساسی ترین فعالیت آن ها نفوذ بر قدرت نیست؛ اما اگر این 
گروه ها وارد فرایندهای اعمال فشار و فعالیت های سیاسی 

شوند، گروه فشار خوانده می شوند.
از نظر زیگلر، گروه فشار تجمع سازمان یافته ای است که 
بر ماهیت تصمیمات در جامعه می باشد،  نفوذ  در صدد 
بدون آن که معموالً تالش کند که اعضای آن در جایگاه 
رسمی و حکومتی قرار گیرند. هانسر راج نیز معتقد است 
تالش  که  غیرحزبی اند  سازمان های  فشار  گروه های  که 
می کنند بر بعضی از وجوه سیاست و حکومت در جامعه 

تأثیر بگذارند.
متشکل  فشار  گروه  که  است  معتقد  بیرو  آلن  هم چنان 
دارند  مشترک  منافع  و  دیدگاه ها  که  است  اشخاصی  از 
و برای دست یابی به اهداف خود بر دیگر گروه ها اعمال 

فشار می کنند.
دوورژه نیز در توصیف آن بیان می کند که اصطالح گروه 
ذی نفع به نوعی از تشکیالتی به کار برده می شود که هم 
بسیار وسیع است و هم بسیار مبهم و مستقیماً در گرفتن 
قدرت و اعمال آن مشارکت نمی کند؛ ولی ضمن خارج 
ماندن از قدرت بر آن تأثیر می گذارد و به آن فشار وارد 
می کند. اما نکته مهم این است که کمیت، کیفیت، تنوع 
و تعدد منافع منجر به تشکیل گروه های ذی نفع می شود 
و با ورود به جریان رفتارهای سیاسی، گروه فشار تحقق 

می یابد.
با تعریف هایی که از گروه های فشار ارایه شده است، در 
افغانستان فعالیت آن در عمل کرد گروه های جامعه مدنی، 
اتحادیه ها، افراد دارای منافع مشترک و مجمعی از مردم 
که بعضی از تصامیم را خالف منافع شان می دانند و در 
برابر آن اعتراض می کنند، تبلور یافته است. اما چگونه گی 
فعالیت  و  انسجام  عدم  نسبت  به  گروه  این  تأثیرگذاری 
براساس  بیش تر  حال  عین  در  و  ضعیف  سازمان یافته، 
نیز  گروه ها  این  رهبران  که  است  مقطعی  منافع  روحیه 
پس از تعامل، صیانت و حفاظت از خواست عمومی، گروه 

را به فراموشی می سپارند.
انسجام یافته  فعالیت  فشار  گروه های  که  کشورهایی  در 
قوه سه گانه  تصامیم  در  پنهانی  و  آشکار  گونه  به  دارند، 
کشورها تأثیر می گذارند که شامل دو گروه اند؛ گروه های 
دارای  صنفی  گروهای  ایدئولوژیک.  گروه های  و  صنفی 
مقاصد مادی مشترک هستند؛ ولی گروه های ایدئولوژیک 
دارای منافع غیرمادی مشترک هستند و تنها نگرش شان 
ترویج  یا  و  پی گیری  دنبال  به  گروه ها  این  است.  مشابه 
ایده خاص خود هستند که مراکز فرهنگی، انجمن ها و 

گروه های اجتماعی را می توان تذکر داد.
این گروه ها غیرفعال  از  بزرگی  افغانستان یک بخش  در 
است و به همین نسبت، احزاب سیاسی در نقش گروه های 
و  منافع  مردم،  دادن  قرار  ابزار  با  و  شده اند  ظاهر  فشار 
فشار  گروه های  می کنند.  صیانت  را  گروهی شان  منابع 
نیز در برخی موارد به خواست عمومی گروه پاسخ منفی 
می دهند؛ اما فعال شدن و فعالیت انسجام یافته این گروه ها 
در پهلوی معایبی که دارد، به نتایج مثبت ذیل می انجامد:

- حفاظت از خواست های جمعی مردم.
- شناسایی نیازمندی های مردم از طریق وارد کردن فشار 

از سوی گروه ها.
تأثیر  که  قوانینی  و  تصویب  طرح،  در  تأثیرگذاری   -

مستقیم به سرنوشت جمعی مردم دارد.
- اعمال نفوذ بر تصمیم های حکومت که سبب جلوگیری 

از بروز تنش و افزایش فاصله میان مردم می شود.

احزاب سیاسی و بازی نقش گروه های فشار
براساس فهرست تأییدشده وزارت عدلیه افغانستان، ۷۲ 
حزب فعال در کشور جواز فعالیت رسمی دارند و ده ها 
اساسی  قانون  می کنند.  غیررسمی  فعالیت  دیگر  حزب 
افغانستان در ماده سی وپنجم حق فعالیت احزاب را با ذکر 

پنج مورد زیر مشروط ساخته است:
- مرام نامه و اساس نامه حزب، مناقض احکام دین مقدس 
اسالم و نصوص و ارزش های مندرج قانون اساسی نباشد.

- تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد.
- اهداف و تشکیالت نظامی و شبه نظامی نداشته باشد.

- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
- تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت و زبان 

کرده اند، احزاب سیاسی کشور با آن نیز سازگاری ندارند 
و بیش ترین فعالیت آنان دفاع از خواست های یک گروه 
و  جغرافیایی  خاص  مجموعه های  و  اجتماعی  قومی، 
با احزاب پیوند دارد. در  گروه هایی است که منافع شان 
حالی که احزاب مسوولیت بزرگ و فعالیت گسترده  تر از 
رسیدن  برای  و  دارند  کشور ها  سایر  در  فشار  گروه های 
آن  در  که  حزبی شان  تطبیق خط مش های  و  قدرت  به 
تالش  است،  شده  گنجانیده  عمومی  مطلوب  وضعیت 

می کنند.
همه شمول  سیاسی  فعالیت  نه  تاهنوز  افغانستان  احزاب 
دارند و به قول زیگموند نه فعالیت منسجم. از سویی هم، 
این احزاب تاهنوز براساس تعریف روبرت میخلز، پرچم دار 

جهان بینی و اندیشه ای که همه شمول باشد، نیستند.
اول، در حالی که احزاب مطابق قوانین  براساس تعریف 
در  باید  که  فعالیت  این  و  نمی کنند  فعالیت  نافذ کشور 
سطح مملکت تأثیر بگذارد خالصه می شود به مناطقی که 
رهبر حزب سکونت دارد، حوزه مبارزات آنان نیز وابسته 
به جغرافیای خاص، قوم خاص و گروه خاص است. تاهنوز 
پرچم داری از تمام افغانستان در آیینه  این احزاب نمایش 

داده نشده است.

سخن پایانی
در نتیجه این نوشته درمی یابیم که احزاب سیاسی نه به 
عنوان گروه های فشار عمل کرد مثبت دارند و نه هم به 
عنوان احزاب مدرن و ملی فعالیت انسجام یافته و مبتنی 

بر قانون اساسی افغانستان انجام می دهند.
با توجه به همین موارد، نیاز است گروه های فشار برای 
پرکردن شکاف های اجتماعی فعال شوند تا مردم بتوانند 
در تصمیم گیری ها نقش هماهنگ داشته باشند و زمانی 
که احزاب برای اعمال نفوذ، انتظار فرصت ها را می کشند، 
مردم باید بر آن ها چیره شوند. احزاب سیاسی افغانستان 
باید شیوه فعالیت شان را براساس تعریف های مدرن تغییر 
دهند؛ ملی عمل کنند تا عامل تغییر اساسی و همه شمول 

در کشور باشند.
فعال شدن  محاسن  از  می تواند  که  آنچه  هم،  سویی  از 
گروه های فشار باشد، این است که رهبران سنتی که خود 
را داعیه دار صیانت از منافع جمعی حساب می کنند؛ اما در 
عمل از مرزهای خانواده، سمت و قوم فراتر نمی روند، باید 

جای شان را به نسل جدید بدهند.
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در  برازیل  در چند شهر  روز گذشته  نفر  هزار  ده ها 
اعتراض به عملکرد ژائیر بولسونارو، رییس جمهور این 
کشور، در قبال همه گیری ویروس کرونا، به خیابان ها 

آمدند.
به گزارش یورونیوز، برازیل هم اکنون با بیش از ۱6 
میلیون و 4۷۱ هزار مبتال به ویروس کرونا، سومین 
این  است.  مبتالیان  آمار  بیش ترین  با  جهان  کشور 
کشور با ثبت بیش از 46۱ هزار مرگ، دومین کشور 
محسوب  نیز  کووید-۱۹  تلفات  باالترین  با  جهان 

می شود.
برازیل  در  ماه  مرگ بارترین  میالدی   ۲۰۲۱ اپریل 
محسوب می شد؛ در این ماه بیش از ۱۰۰ هزار نفر 

در اثر ابتال به کووید-۱۹ جان دادند.
روز گذشته حدود ۱۰ هزار نفر در پاسخ به فراخوان 
سازمان های چپ و جنبش های دانشجویی در شهر 
اعالم  آن ها  زدند.  اعتراض  به  دست  ژانیرو  دو  ریو 
کردند که اگرچه کسی نمی خواهد در بحبوحه شیوع 
کرونا در تجمعات اعتراضی شرکت کند و در خیابان ها 
باشد، اما بولسونارو هیچ انتخاب دیگری نگذاشته است 
از جان مان محافظت  تا  و »ما در خیابان ها هستیم 

کنیم«.
رییس جمهور برازیل از زمان آغاز همه گیری کرونا، 
همواره آن را یک »انفوالنزا« توصیف کرده و به انتقاد 
از قرنطین پرداخته است. او هم چنین داروهای اثبات 
نشده را تبلیغ کرده و اثربخشی واکسین های کرونا را 

زیر سوال برده است.
به  اقدام  زودتر  دولت  اگر  می گویند  معترضان 
از  بسیاری  از  می توانست  می کرد،  واکسیناسیون 
مرگ ها جلوگیری کند. آن ها هم چنین بولسونارو را به 
جنگل زدایی گسترده در آمازون، گسترش خشونت ها 
متهم  کشور  در  نژادپرستانه  دیدگاه های  تقویت  و 

می کنند.
اعتراض  روز  این  در  کردند  سعی  تظاهرکننده گان 
و  کنند  بیان  اجتماعی  فاصله  حفظ  با  را  خود 
مردم  میان  در  نیز  اعتراضات  این  برگزار کننده گان 

ماسک و ژل ضد عفونی توزیع کردند.
میزان  نظرسنجی »دیتافول ها«  مرکز  بر گزارش  بنا 
محبوبیت بولسونارو ۲4 درصد کاهش یافته است که 
کم ترین میزان از زمان آغاز ریاست جمهوری او است.

درصد   4۹ که  داد  نشان  هم چنین  نظرسنجی  این 
برازیلی ها طرفدار استیضاح وی هستند. لوال دا سیلوا، 
اصلی  رقیب  چپ،  جناح  از  پیشین  جمهور  رییس 
بولسونارو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ 

خواهد بود.

ایاالت متحده دو ناو جنگی ایران را تحت نظر دارد

اعتراض ده ها هزار نفر به 
عملکرد حکومت برازیل 

در قبال کرونا

دویچه وله به نقل از نشریه پولیتیکو از نظارت امریکا 
بر مسیر دو ناو جنگی ایران خبر داده است. گفته 
می شود که مقصد احتمالی این دو کشتی، ونزویال 
است. بدیهی است که حضور نظامی ایران در آب های 
آن منطقه، می تواند بر دامنه تنش بین این کشور و 

امریکا بیفزاید.
درباره  اختصاصی  گزارشی  انتشار  ضمن  پولیتیکو 
حرکت دو ناو جنگی ایران به سوی ونزویال، نسبت 
ابراز  این دو کشتی  اقدام و محموله  این  انگیزه  به 

بی اطالعی کرده است.
گفته شده است که نیروی دریایی امریکا مسیر این 
دو ناو را رصد می کند. گرچه احتمال داده می شود 
که مقصد این دو کشتی ونزویال باشد، اما احتمال 

تغییر مسیر نیز منتفی نیست.
تماس پولیتیکو با مقام های دولت ونزویال، کاخ سفید 
ایران در سازمان ملل  و هیات نماینده گی سیاسی 
درباره هدف و مقصد این دو کشتی ثمری به همراه 
نداشته و هیچ کس حاضر به اعالم موضع صریح در 

این رابطه نشده است.
گفته می شود که این دو ناو روز پنج شنبه، ۲۷ می 
)ششم جوزا(، مسیر خود را تغییر داده بودند، اما روز 
جمعه همان مسیر پیشین را از سواحل شرقی آفریقا 

به سمت جنوب در پیش گرفته اند.
سه منبع مطلع که حاضر به فاش شدن هویت خود 
قرار  پولتیکو  اختیار  در  را  اطالعات  این  نشده اند، 
داده اند. حتا به خبرنگار این نشریه گفته شده است 

که یکی از مشاوران نیکالس مادورو، رییس جمهور 
ایران  نظامی  از حضور  استقبال  به  نسبت  ونزویال، 
در این منطقه هشدار داده است. واکنش احتمالی 
مادورو نسبت به چنین موضوعی در صورت صحت 

داشتن، روشن نیست.
ایران و ونزویال هر دو از سوی دولت امریکا تحریم 
شده اند. همین موضوع در نزدیک تر شدن مناسبات 

بین این دو کشور موثر بوده است.
چند  در  ایران  اسالمی  جمهوری  این  از  پیش 
نیاز  مورد  قطعات  و  سوخت  ارسال  به  اقدام  نوبت 

پاالیشگاه های فرسوده ونزویال کرده بود.
پولیتیکو حضور نظامی ایران در آب های ونزویال را 
ارزیابی کرده  امریکا  اقتدار منطقه ای  برای  چالشی 
برای  بایدن  دولت  تالش های  به  ضربه ای  را  آن  و 
توافق هسته ای  به  بازگشت  بر سر  ایران  با  مذاکره 

می داند.
این  از  پیش  که  مکران  می نویسد کشتی  پولیتیکو 
یک تانکر نفتی بوده است، یکی از این دو ناو است. 
ایران این تانکر را تبدیل به یک ناو جنگی کرده است.

پولیتیکو در ادامه گزارش خود نوشته است که این 
مورد  نظامی  ویژه  ماموریت های  برای  می تواند  ناو 
از مقام های  نقل  به  این نشریه  استفاده قرار گیرد. 
جمهوری اسالمی ایران نوشته است که ناو مکران 
قادر به حمل موشک و جنگ افزارهای دیگر بوده و 
هم چنین از ظرفیت حمل شش بالگرد و چند پهپاد 

نیز برخوردار است.

اشکنازی، وزیر  فارسی، گبی  به گزارش بی بی سی 
درباره  مذاکره  و  دیدار  برای  اسراییل،  خارجه 
آتش بس با حماس، به مصر سفر کرده است. این 
اولین سفر وزیر خارجه اسراییل به مصر در ۱۳ سال 

گذشته است.
اسراییل  بین  جاری  آتش بس  برقراری  در  مصر 
تا  و حماس نقش مهمی داشته و در تالش است 
همراه امریکا و سایر شرکای منطقه ای برای تحکیم 

این آتش بس اقداماتی انجام دهد.
آقای اشکنازی پس از ورود به مصر در توییتی گفت 
که درباره نحوه برقراری آتش بس دایمی با حماس 

با مقام های مصری گفت وگو خواهد کرد.
وزیر خارجه اسراییل هم چنین گفت که در زمینه 
کمک های بشردوستانه و بازسازی غزه ـ که در اثر 
بمباران های اسراییل آسیب زیادی دیده ـ نیز بحث 

و گفت وگو خواهد شد.
در همین حال به گزارش وب سایت خبری اسراییلی 
واال، عباس کامل، رییس سرویس اطالعاتی مصر، 
سفر  فلسطینی  سرزمین های  و  اسراییل  به  امروز 

اسراییل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  با  و  کرده 
خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
فلسطین و رهبران حماس دیدار و گفت وگو خواهد 

کرد.
مقام های ارشد امنیتی مصر به خبرگزاری فرانسه 
گفته اند که اسماعیل هنیه، رهبر حماس، هم برای 
جزییات  اما  کرد،  خواهد  سفر  قاهره  به  گفت وگو 

بیش تری در این باره ارایه نکردند.
اسراییل و حماس  بین  اخیر  یازده روزه  در جنگ 
حداقل ۲۳۰ فلسطینی از جمله 6۵ کودک و ۳۹ 

زن در پی حمالت هوایی اسراییل کشته شدند.
عامل  را  فلسطینی ها  راکتی  حمالت  هم  اسراییل 
کودک  دو  جمله  از  نفر   ۱۲ حداقل  شدن  کشته 

اعالم کرده است.

آتش بس خاورمیانه؛ وزیر خارجه اسراییل پس از ۱۳ سال به مصر سفر کرد

به رهبری عربستان  ایتالف کشورهای عرب  سخنگوی 
شبه نظامیان  رسانه های  گزارش  گذشته  روز  سعودی 
حوثی در خصوص ورود به خاک عربستان را »دروغین« 

و »ساخته گی« خواند.
به گزارش رادیو فردا رسانه های شبه نظامیان حوثی یمن 
روز گذشته با انتشار تصاویری مدعی شدند که نیروهای 
این گروه حمالتی را به مرزهای جنوب غربی عربستان 
و  عربستانی  نیرو ی   8۰ آن  نتیجه  در  که  دادند  انجام 

سودانی کشته و زخمی شدند.
این در حالی است که ترکي المالکي، سخنگوی ایتالف 
که  است  گفته  عربستان،  رهبری  به  عرب  کشورهای 
انتشار خبر حمله به مناطق مرزی عربستان »برای باال 

بردن روحیه اعضای« این گروه است.
سخنگوی ایتالف به رهبری عربستان اضافه کرده است 
که ادعای شبه نظامیان حوثی در خصوص انجام عملیات 

نظامی در مرز جازان کاماًل خبر جعلی است.
وارد  تازه گی  به  که  یمن  در  جنگ  می گوید  رویترز 
هفتمین سال خود شده، با بن بست نظامی مواجه است. 
اکثر  ایران  مورد حمایت  از سویی، شبه نظامیان حوثی 
بخش های شمالی یمن را در اختیار دارند و از طرف دیگر 
ایتالف به رهبری عربستان نتوانسته حوثی ها را وادار به 

عقب نشینی کند.
درگیری ها در یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی بین 
تهران و ریاض یاد می شود، تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار 
کشته برجای گذاشته است، از جمله ۱۳ هزار غیرنظامی 
که به  دلیل حمالت هوایی جان خود را از دست داده اند. 

ده ها هزار کودک نیز به دلیل قحطی جان باخته اند.

عربستان گزارش رسانه های 
حوثی درباره حمله به نقاط 

مرزی اش را رد کرد


