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

وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که در ادامه ی عملیات بازپس گیری ولسوالی های ازدست رفته، از بعد از ظهر 
روز پنج شنبه تاکنون شش ولسوالی در والیت های پکتیا، فاریاب و بغالن از طالبان پس گرفته شده است.
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به تازگی، وزارت اطالعات و فرهنگ طرح »ایجاد 
کابینه ی  به  را  رسانه ها«  از  نظارت  ملی  اتاق 
وزارت  این  مسئولین  است.  فرستاده  حکومت 
»اصالح  اتاق،  این  ایجاد  از  هدف  گفته اند 
این  نشراتی  معین  است.  نشراتی«  اندیشه ی 
وزارت در یک کنفرانس خبری، عالوه بر اعالم 
ارسال طرح ایجاد این اتاق به کابینه از ضرورت 
توسط  منفی«  و  مثبت  »آزادی های  درک 
جامعه ی رسانه ای، جلوگیری از »ناهنجاری های 
رسانه ای« توسط طرزالعمل جدید، طرز تأسیس 
رسانه های همگانی که پیش نویس آن به رایزنی 
ساختار  تجدید  طرح  ارسال  و  شده  گذاشته 
تخطی های  به  رسیدگی  کمیسیون  اجرایی 

رسانه ای به کابینه نیز خبر داد.
با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  آن که  وصف  با 
تأکیدی ویژه اعالم کرده هدف از ایجاد اتاق ملی 
نظارت از رسانه ها، سانسورگری و محدودکردن 
اما  نیست  اطالعات  به  دسترسی  و  روشن گری 
در  افغانستان  حکومت  کارنامه ی  به  توجه  با 

زمینه ی تعهد به حق دسترسی به اطالعات،...

2

آزادی بیان و 
فعالیت رسانه های آزاد 

سلب ناپذیر است
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امریکا 650 سرباز را 
پس از تکمیل روند خروج 
در افغانستان نگه می دارد

خطر بالقوه ی  ملیشه سازی

تشدید جنگ و چشم انداز 
مبهم مذاکرات صلح

نفرت پراکنی آزادی بیان نیست؛ 
به بیان های نفرت انگیز 
پایان دهید )2(
بررسی یافته های یک پژوهش

مذاکره کنندگان طالبان 
بـرای ۹۰ روز دیـگر از 

تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل معاف شدند

فروریختن ساختمان 
۱۲ طبـقه در میـامی؛ 
جسـت وجوی بـی وقفه و 
شنیدن عالئمی از زندگی

اطالعات روز: خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از 
مقام های امریکایی گزارش کرده است که خروج 
بیشتر نظامیان امریکایی از افغانستان تا...

3

عقب نشینی تاکتیکی کرزی؛ 

چگونه نطفه ی شورای عالی دولت عقیم شد؟
امضا  به  را  جدید  حکومت  تشکیل  سیاسی  توافقنامه ی 
کرسی های  مساویانه ی  تقسیم  که  توافقنامه ای  رساندند. 
کابینه میان دو طرف، تشکیل شورای عالی مصالحه ی ملی 
به منظور رهبری روند صلح و برخی ادوات اصالحی دیگر 

را تنظیم می کرد...

موازی  تحلیف های  انتخاباتی،  کشمکش  ماه ها  از  پس 
در ارگ و سپیدار و آرایش های سیاسی و امنیتی پیدا و 
پنهان برای شکل گیری یک رویارویی سیاسی بحران آفرین 
و  احمدزی  غنی  اشرف   ،1399 جوزای   28 در  سرانجام 
عبداهلل عبداهلل، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست  جمهوری، 

4
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سه سناریوی محتمل 
برای ریاست جمهوری رئیسی

نزدیک شدن  بر  مبنی  قوی  میانه ی حدس وگمان های  در 
خصوص  در  جهانی  قدرت های  با  مجدد  توافق  به  ایران 
را  رئیسی  ابراهیم  کشور  این  تهران،  هسته ای  برنامه 
به عنوان رییس جمهور جدید خود انتخاب کرد. در صورت 

تجدید توافق، رییس جمهوری جدید...

»130 جنگ جوی پیوسته 
به روند صلح در هـرات« 

چه کسانی هستند؟
ریاست امنیت ملی هرات اعالم کرده است که یک 
مال  شاخه ی  به  وابسته  طالبان  نفری   130 گروه 
هیبت اهلل آخندزاده، رهبر گروه طالبان، روز پنج شنبه 
براساس  اما  پیوسته اند.  صلح  روند  به  سرطان   3
مصاحبه هایی که اطالعات روز با این افراد داشته، در 
میان آن ها، جنگ جویان وابسته به شاخه ی انشعابی 
طالبان به رهبری مال رسول و همچنین بی جاشدگان 
به رهبری  داشته اند. شاخه ی طالبان  داخلی حضور 
مالهیبت اهلل نیز در صحبت با روزنامه اطالعات روز، 
در  صلح  روند  به  گروه  این  جنگ جویان  پیوستن 

هرات را رد می کند.
عبدالصبور قانع، والی هرات روز پنج شنبه، 3 سرطان 
در مقر ریاست امنیت ملی هرات گفت که 130 عضو 

گروه طالبان در این والیت به روند صلح...

نیروهای امنیتی و دفاعی شش ولسوالی را 
در یک شبانه روز از طالبان پس گرفتند

صفحه 2
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یکاسهمیلیوندوزواکسنیکرونابهافغانستانکمکمیکند امر
این  از  است.  جهان  در  معتبر  واکسین های  از  یکی  جانسون  و  جانسون  واکسین 

واکسین برای هر نفر تنها یک دوز تزریق می شود.
دوز  میلیون  به 42  این کشور  افغانستان،  عامه ی  وزارت صحت  معلومات  براساس 
واکسین کرونا نیاز دارد. همچنین، افغانستان تا کنون 320 میلیون دالر را برای خرید 

واکسین اختصاص داده است.
این درحالی است که وزارت صحت عامه ی افغانستان تاکنون سه محموله واکسین 
کرونا را از هند، برنامه ی کواکس و چین دریافت کرده است. هند 500 هزار دوز 
واکسین، کواکس 468 هزار دوز واکسین و چین نیز 700 هزار دوز واکسین کرونا را 

به افغانستان منتقل کرده اند.

در  )دلتا(  کرونا  ویروس  نوع جدید  که  است  کرده  اعالم  کاخ سفید  روز:  اطالعات 
نوع  از  کرونا  واکسین  دوز  میلیون  امریکا سه  و  است  در حال گسترش  افغانستان 

جانسون و جانسون را در اختیار مردم افغانستان قرار می دهد.
کرین ژان پییر، معاون سخن گوی کاخ سفید این موضوع را دو روز قبل )پنج شنبه، 3 
سرطان( یک روز پیش از دیدار جو بایدن، رییس جمهور امریکا با رییس جمهور اشرف 

غنی و هیأت همراهش در واشنگتن، در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده است.
او همچنین گفته است که این مقدار واکسین در جریان هفته ی آینده به افغانستان 
منتقل می شود. در کنار واکسین، امریکا آکسیجن و دیگر تجهیزات طبی را نیز برای 

افغانستان فراهم خواهد کرد.

و  آزاد  رسانه های  به  اطالعات  ارائه ی 
آزاد،  رسانه های  با  برخورد  چگونگی 
باالی  احتمال  نمی توان  می رسد  به نظر 
بیان،  آزادی  محدودکردن  برای  تالش 
فعالیت  و  اطالعات  به  دسترسی  حق 
رسانه های آزاد از طریق ایجاد این اتاق 

را از نظر دور داشت.
تعهدش  افغانستان همواره در  حکومت 
ارائه ی  به حق دسترسی به اطالعات و 
اتهام  مورد  آزاد  به رسانه های  اطالعات 
قانون  با وصف آن که  و نقد بوده است. 
مسئولیت های  اطالعات،  به  دسترسی 
حکومت در گردش آزادانه ی اطالعات، 
ارائه ی  و  اطالعات  به  دسترسی 
مسئوالنه ی اطالعات به رسانه های آزاد 
اما در  را به روشنی تعریف کرده است 
خصوص  در  حکومت  عملکرد  عمل، 
با  همواره  مسئولیت ها  این  به  تعهد 
کاستی، مسئولیت ناپذیری و حتا تالش 
محدود  و  فشار  اعمال  سانسور،  برای 
به  دسترسی  و  بیان  آزادی  کردن حق 

اطالعات همراه بوده است.
شدت گرفتن  با  اواخر،  این  در  به خاصه 
فضای  در  جدید  تحوالت  و  جنگ 
حکومت  کشور،  امنیتی  و  سیاسی 
رویکرد  گذشته،  از  بیش  افغانستان 
تقابل با رسانه های آزاد، حق دسترسی 
آزاد  رسانه های  فعالیت  و  اطالعات  به 
هفته های  در  است.  گرفته  پیش  در  را 
اخیر، موجی از اتهام زنی ها به رسانه های 
این  بر  فشار  اعمال  برای  تالش  و  آزاد 
مورد  در  اطالع رسانی  به دلیل  نهادها 
مسئولین  توسط  امنیتی  رخدادهای 
است.  شده  آغاز  حکومت  مطبوعاتی 
به  رویکرد، حکومت  راستای همین  در 
تازگی وکالی شورای والیتی را از حق 
شهروندی و سیاسی شان مبنی بر تماس 
پاسخ گویی  و  آزاد  رسانه های  با  آزادانه 
تماس های  به  قانونی  و  مسئوالنه 
منع  اطالعات  ارائه ی  برای  رسانه ها 

کرده است.
براسـاس قانون اساسـی و سـایر قوانین 
نافـذه ی کشـور و مفـاد کنوانسـیون ها 
و تعهدنامه هـای بین المللـی، کـه حـق 
رسـانه های  فعالیـت  و  بیـان  آزادی 
از  و  شـناخته  رسـمیت  بـه  را  آزاد 
و  محدودیـت  اعمـال  تعـرض،  هرنـوع 
کـرده  تعریـف  مصـون  سـلب پذیری 
فعالیـت  و  بیـان  آزادی  حـق  اسـت، 
رسـانه های آزاد بایـد از هرنـوع تعرض، 
اعمـال محدودیت و فشـار مصـون بوده 

اسـت. سـلب ناپذیر  و 
نظـارت از فعالیت رسـانه ها، رسـیدگی 
بهبـود  و  رسـانه ای  تخطی هـای  بـه 
طرزالعمل هـای حق تأسـیس و فعالیت 
رسـانه های آزاد بایـد مبتنـی بـر قانون، 
احتـرام بـه حاکمیـت قانـون و مهم تـر 
از آن، اصـل سـلب ناپذیری حـق آزادی 
آزادانـه ی رسـانه های  بیـان و فعالیـت 
آزاد صـورت بگیرد. حکومت افغانسـتان 
حـق  ایـن  کـه  کنـد  فرامـوش  نبایـد 
و  نافـذه  قوانیـن  همـه ی  براسـاس 
کنوانسـیون های  و  تعهدنامه هـا 
بـا  افغانسـتان  دولـت  کـه  بین المللـی 
پیوسـتن بـه آن هـا ملـزم بـه رعایـت 
مفـاد ایـن کنوانسـیون ها و تعهدنامه ها 
اسـت، سـلب  نمی شـود. در زمانه ای که 
ارزش هـا و مؤلفه هـای نظـام جمهوری 
دولتـی  مسـئولین  و  مقامـات  توسـط 
گسـترده  به صـورت  دیگـر  پـی  یکـی 
نقـض شـده و بـا آن ها با بی مسـئولیتی 
و رویکردهـای غیراصولـی و غیرقانونـی 
برخـورد می شـود، هرنـوع تـالش برای 
فشـار  محدودیـت،  سانسـور،  اعمـال 
غیرقانونـی  و  غیراصولـی  نظـارت  و 
بیـان،  آزادی  و  آزاد  رسـانه های  بـر 
از  یکـی  حیـات  بـر  تبـر  دسـته کردن 
مهم تریـن ارزش های جمهوریت اسـت. 
چنیـن اقدامـی می توانـد مشـروعیت و 
ویرانگـری  بـه شـکل  را  نظـام  هویـت 

تخریـب کنـد.

یمهایشورایامنیتسازمانمللمعافشدند کرهکنندگانطالبانبرای۹۰روزدیگرازتحر مذا
»استثنای موقت برای صلح« خوانده و در عین حال ابراز امیدواری کرده است که از 
این فرصت برای پیشرفت چشمگیر در گفت وگوهای صلح افغانستان استفاده شود.

این درحالی است که شام روز سه شنبه دیبورا الینز، نماینده ویژه سازمان ملل برای 
افغانستان در مورد این کشور در شورای امنیت این سازمان گزارش داد.

صلح  روند  از  که  کردند  اعالم  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اعضای  آن،  دنبال  به 
افغانستان حمایت می کنند و طرفدار برگشت نظام طالبانی نیستند.

اطالعات روز: دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد اعالم کرده است که شورای 
امنیت این سازمان، مذاکره کنندگان گروه طالبان در دوحه را برای 90 روز دیگر از 

تحریم معاف کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل این تصمیم را برای حمایت از تالش های صلح افغانستان 

گرفته است.
یوناما معافیت سه ماهه مذاکره کنندگان طالبان از تحریم های سازمان ملل را یک 

و  دارد  ادامه  طالبان  گروه  جنگ جویان 
و  مهمات  و  زیادی سالح  مقدار  کنون  تا 
همچنین وسایط نقلیه ی طالبان به دست 

آمده است.
ملـی،  دفـاع  وزارت  معلومـات  براسـاس 
کنـون  تـا  کـه  ولسـوالی هایی  شـمار 
 11 بـه  شـده،  گرفتـه  پـس  طالبـان  از 

اسـت. رسـیده  ولسـوالی 
طالبان ادعا کرده اند که حدود 70 ولسوالی 

را در دو ماه گذشته تصرف کرده اند.

از  احمدآباد  ولسوالی  که  می گوید  پکتیا 
وقت در کنترل دولت بود.

با این حال، وزارت دفاع گفته است که در 
جریان عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 
در ولسوالی های یادشده، ده ها جنگ جوی 
بازداشت  و  زخمی  کشته،  طالبان  گروه 

شده اند.
که  است  گفته  حال  عین  در  وزارت  این 
پیش روی نیروهای امنیتی و دفاعی برای 
وجود  از  ولسوالی ها  این  کامل  پاکسازی 

خارج و در اختیار دولت قرار گرفته است.
در  که  است  گفته  دفاع  وزارت  هرچند 
و  سیدکرم  ولسوالی های  پکتیا  والیت 
شده اند،  گرفته  پس  طالبان  از  احمدآباد 
اما جالل الدین یفتلی، فرمانده قول اردوی 
203 تندر به روزنامه اطالعات روز گفته 
بلکه  نه،  احمدآباد  ولسوالی  که  است 
گرفته  پس  طالبان  از  میرزکه  ولسوالی 

شده است.
در  روز  اطالعات  روزنامه  محلی  خبرنگار 

اعالم  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
عملیات  ادامه ی  در  که  است  کرده 
بازپس گیری ولسوالی های ازدست رفته، از 
شش  تاکنون  پنج شنبه  روز  ظهر  از  بعد 
و  فاریاب  پکتیا،  والیت های  در  ولسوالی 

بغالن از طالبان پس گرفته شده است.
ولسوالی های سیدکرم و میرزکه در والیت 
والیت  در  خان چارباغ  و  اندخوی  پکتیا، 
فاریاب و دوشی و خنجان در والیت بغالن 
از کنترل طالبان  از در شبانه روز گذشته 

نریوهایامنییتودفاعیششولسوایلرادریکشبانهروزازطالبانپسگرفتند

می رسد  نظر  به  نیز  کابل  هوایی  میدان 
بخشی از توافق واشنگتن و انقره باشد.

به  امریکایی  مقام های  منظور،  همین  به 
اسوشیتدپرس گفته اند که چندصد تن از 
نیروهای  که  زمانی  تا  امریکایی  نیروهای 
مسئولیت  بتوانند  کامل  به صورت  ترکی 
بر  را  کابل  هوایی  میدان  امنیت  تأمین 
عهده بگیرند، تا ماه سپتامبر در افغانستان 

باقی می مانند.
امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  روند 
سپتامبر   11 تا  بود  قرار  افغانستان  از 
به  امریکایی  مقام های  اما  شود،  کامل 
 650 حدود  که  گفته اند  اسوشیتدپرس 
در  کامل،  خروج  از  پس  حتا  سرباز 
افغانستان باقی می مانند تا امنیت سفارت 

و دیپلمات های امریکایی را تأمین کنند.
گروه طالبان قبال به ماندن نیروهای خارجی 
در افغانستان تحت هر نامی واکنش نشان 
داده و گفته بودند که براساس توافق نامه ی 
دوحه، باید تمامی نیروهای خارجی خاک 

افغانستان را ترک کنند.

است که امریکا و ترکیه توافق کرده اند که 
سامانه ضدموشک و راکت )C-RAM( را 
در میدان هوایی کابل نصب و شماری از 
در  این سیستم  راه اندازی  برای  را  نیروها 

این میدان جابه جا کنند.
امریکا  توافق  مقام ها،  این  اظهارات  طبق 
در  است  قرار  خصوص  این  در  ترکیه  و 
شود.  نهایی  انقره  در  پیش رو  هفته ی 
اختصاص چند هواپیما برای پشتیبانی از 

اعالم  کشور  هوایی  میدان های  تمامی 
آمادگی کرده بود.

بحث ها  اما  کابل  هوایی  میدان  مورد  در 
و  امریکا  که  می شود  گفته  دارد.  جریان 
ترکیه بر سر این که نیروهای ترکی امنیت 
میدان هوایی کابل را تأمین کنند، به توافق 

رسیده اند.
به  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  تازگی  به 
کرده  گزارش  امریکایی  مقام های  از  نقل 

ملکی  هوانوردی  اداره  روز:  اطالعات 
افغانستان اعالم کرده است که مسئولیت 
هواپیماها  مراقبتی«  )برج  تاور  کنترل 
هوایی  میدان  هواشناسی  ایستگاه  و 
بین المللی موالنا جالل الدین محمد بلخی 
)جمعه، 4 سرطان(  دیروز  بلخ  والیت  در 
ناتو به این اداره واگذار  از نیروهای  رسما 

شده است.
خورشیدی  جاری  سال  ثور  ماه  اواخر  در 
نیروهای  سوی  از  قندهار  هوایی  میدان 
افغانستان  دولت  مقام های  به  امریکایی 
خبر  این  امریکا  سفارت  بود.  واگذار شده 

را در 24 ثور سال جاری اعالم کرده بود.
ناتو  از  ملکی  هوانوردی  اداره  آن،  از  قبل 
هوایی  میدان  مسئولیت  که  بود  خواسته 

قندهار را به این اداره واگذار کند.
هوایی  میدان  دومین  این  حال،  این  با 
مسئولیت  رسمی  به صورت  که  است 
افغانستان  دولت  به  ناتو  نیروهای  از  آن 
واگذار می شود. قبال اداره هوانوردی ملکی 
افغانستان برای به عهده گرفتن مسئولیت 

گذارکردند نریوهایناتومسئولیتبرجمراقبیتمیدانهواییبلخرابهادارههوانوردیملیکوا

غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ی ملی، در بیانیه ای ابراز امیدواری 
کرده است که جو بایدن خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان را به تأخیر بیندازد.
روز  نخستین  در  قبل  روز  دو  دیدار  این 
سفر رییس جمهور غنی و هیأت همراهش 

به امریکا، انجام شده است.
با  طالبان  که  است  گفته  مکانیل  میچ 
خروج نیروهای امریکایی جسورتر شده اند 
دستاوردها  و  پیشرفت ها  که  درحالی  و 
در  زنان  حقوق  عرصه ی  در  به ویژه 
تصرف  برای  می زنند،  عقب  را  افغانستان 

کابل نیز تالش می کنند.

بخشی از توافق واشنگتن و انقره باشد.
این درحالی است که سناتور میچ مکانیل، 
سنای  جمهوری خواهان  اقلیت  رهبر 
امریکا پس از دیدار با رییس جمهور اشرف 

کرزی، باقی بمانند.
این  در  که  امریکایی  مقام های  به گفته ی 
است،  نشده  گرفته  آنان  از  نامی  گزارش 
امریکا و ترکیه توافق کرده اند که سامانه 
در  را   )C-RAM( راکت  و  ضدموشک 
از  شماری  و  نصب  کابل  هوایی  میدان 
این سیستم در  راه اندازی  برای  را  نیروها 

این میدان جابه جا کنند.
امریکا  توافق  مقام ها،  این  اظهارات  طبق 
در  است  قرار  خصوص  این  در  ترکیه  و 
شود.  نهایی  انقره  در  پیش رو  هفته ی 
پشتیبانی  برای  هواپیما  چند  اختصاص 
از میدان هوایی کابل نیز به نظر می رسد 

اطالعات روز: خبرگزاری اسوشیتدپرس به 
کرده  گزارش  امریکایی  مقام های  از  نقل 
است که خروج بیشتر نظامیان امریکایی 
تکمیل  دیگر  هفته ی  دو  تا  افغانستان  از 
برای  سرباز   650 حدود  در  و  می شود 
دیپلمات های  و  سفارت  امنیت  تأمین 
امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند.

صبح  که  اسوشیتدپرس  گزارش  این  در 
شده،  منشتر  سرطان(   4 )جمعه،  دیروز 
همچنین آمده است که چند صد نیروی 
دیگر امریکایی ممکن است تا ماه سپتامبر 
برای  ترکیه  نیروهای  به  کمک  به منظور 
محافظت از میدان هوایی بین المللی حامد 

یکا650رسبازراپسازتکمیلروندخروجدرافغانستاننگهمیدارد امر
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خواهد بود.
اگر  دارد؛  را  دم  دو  تیغ  حکم  مسلح،  گروه های  این 
حاکمیت  روی  به  زود  خیلی  نشود،  مدیریت  درست 
به  بنا  شد.  خواهد  کشیده  حکومت داری  و  قانون 
مسلح  کشور  مختلف  نقاط  در  نفر  هزاران  گزارش ها، 
که  خاکستری اند  زیر  آتش  نفر،  هزاران  این  شده اند. 
هر لحظه ممکن است شعله های مخالفت شان در برابر 

حکومت بلند شوند.
نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که در بسیاری 
جاها، ظهور این گروه های مسلح، درست است که در 
مخالفت با طالبان می باشد اما خیلی روشن نیست که 
این مخالفت با طالبان، در درازمدت به معنای موافقت 
با حکومت باشد. اصال، پیشروی طالبان و عقب نشینی 
برای  کم نظیری شد  فرصتی  ولسوالی ها،  در  حکومت 
دیگر  نمی کردند  تصور  که  مسلحی  گروه های  این 

فرصتی برای دوباره عرض وجود داشته باشند. 
باید بپذیریم که این هزاران نفر مسلح، چالش بالقوه 
این همه  از طرفی،  بود.  قانون خواهد  برای حاکمیت 
این گروه ها  از کجا شد که یک شبه در اختیار  سالح 
قرار گرفت؟ اگر پیش از این موجود بود، پس برنامه ی  
»دی دی آر« و »دایاک« در کجا تطبیق گردید؟ با توجه 
به واقعیت موجود، اگر حکومت در هماهنگی با رهبران 
موقع  به  و  را درست  گروه ها  این  و سیاسی،  جهادی 
مدیریت نکنند؛ در آینده ی  نه چندان دور، ملیشه سازی 
و پاتک بازی، مشکلی دیگری برای حکومت، برعالوه ی  

طالبان خواهد بود.

تالش باج گیری خواهد برآمد. موجودیت این گروه ها، 
بدون تردید حاکمیت قانون را در ولسوالی ها، والیات 
ساخت.  خواهد  روبه رو  مشکل  با  کالن شهرها  حتا  و 
هرگونه  ظرفیت  گروه ها  همین  که  نکنیم  فراموش 
از  دارند.  مختلف  گروه های  و  جریان ها  با  را  تعامل 
باندهای مافیایی درون حکومتی گرفته تا قاچاق چیان 
مواد مخدر و حتا گروه طالبان. درست است که پیش 
گونه ی  سازمان نایافته  به  افراد مسلح  این  نیز،  این  از 
اما  داشتند  وجود  کشور  مختلف  نقاط  در  فردی  و 
جرأت و زمینه ی  ظهور به گونه ی  گروهی را نداشتند. 
این  برای هماهنگی  توجیه  بهترین  پیشروی طالبان، 
افراد پراکنده و خفته گردید و این در آینده دردسرساز 

بر  عالوه  طالبان،  دست  به  ولسوالی ها  پی هم  سقوط 
آن که زنگ خطر تسلط طالبان در بخش هایی وسیع از 
کشور را به صدا درآورد، یک واقعیت دیگر را نیز برمال 
ساخت و آن خیزش مسلحانه ی  مردم در برابر طالبان 
بود. حکومت تا پیش از آن، در بعضی جاها با برخورد 
اما  می گردید  گروه هایی  چنین  ظهور  مانع  گزینشی، 
پیشروی طالبان باعث گردید تا همین فرصت برخورد 
گزینشی نیز از دست حکومت برود. وگرنه بدون تردید، 
مختلف  نقاط  در  مسلح  گروه های  تمام  با  حکومت 

کشور، روی خوش نشان نمی داد.
با  مقابله  در  مسلح  نیروهای  از  مردم  حمایت  این بار 
طالبان، متفاوت از گذشته بود. گویا پس از دو دهه، یک 
فرصت استثنایی به دست ملیشه ها و قومندانان جهادی 
گروه های  این  کنند.  وجود  اظهار  دوباره  آنان،  تا  آمد 
مسلح در نقاط مختلف کشور، بخش بزرگ شان، همان 
بازماندگان احزاب جهادی هستند. فوریت خطر طالبان 
و آنارشی حاکم بر مدیریت جنگ در درون حکومت، 
باعث گردیده تا مردم کم تر به خطرهای بالقوه ی  روند 
ملیشه سازی جنگ، فکر کنند. بیم تسلط طالبان باعث 
این گروه های مسلح،  مقابل  در  تا هیچ  کسی  گردید 
صدای مخالفت بلند نکند. البته اگر از واقعیت نگذریم، 
نقش  مسلح،  گروه های  همین  مناطق،  بسیاری  در 

کلیدی را در عقب راندن طالبان بازی نمودند.
فرض را بر این می گیریم که پس از یک مدتی، تنور 
جنگ با طالبان سردتر خواهد شد و حمالت تهاجمی 

خطر ابلقوه ی  ملیشه سازی

طالبان فروکش خواهد کرد؛ آن زمان، همین گروه های 
قلمداد  مردم  نجات  فرشته های  اکنون  که  مسلحی 
به عنوان  حکومت  سخن گویان  طرف  از  و  می شوند 
داده می شوند  لقب  و بسیج مردمی  قیام های مردمی 
در بسیاری موارد، برای مردم و حاکمیت قانون، درد 

سرساز خواهد شد.
این گروه های مسلح، قدرت های متراکم و افسارگسیخته 
در ولسوالی ها، والیات و حتا کالن شهرها می باشند. به 
محض آن که خطر طالب رفع گردد، مخاطب بعدی این 
گروه ها، مردم و حاکمیت قانون خواهد بود. این گروه ها 
با استفاده از مرزبندی های قومی، سمتی و فساد حاکم 
در درون حکومت، هرکدام شان به گونه های مختلف، در 
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»130 جنگ جوی پیوسته به روند صلح در هرات« چه کساین هستند؟
از  هم  نه  و  حکومت  از  نه  که  می گوید  او 
است:  ندیده  حاال  تا  منفعتی  هیچ  طالبان 
»من در بخش مهاجرین کارت رسمی دارم. 
امنیت ملی، قومندانی و خود والیت هم مطلع 

هستند، ما عضویت طالبان را نداریم.«
که  کاکر،  عوض خان  که  نمی رسد  به نظر 
خودش آواره ی جنگ در هرات است، دست 
به ماشه ببرد و با امکانات امنیت ملی هرات 

در مقابل طالبان بجنگد.
تجمعات  در  داخلی  بی جاشدگان  از  بارها 
بهره گیری  هرات  در  اعتراضی  و  مختلف 
شده است و هراتیان شکایت داشتند که در 
بسیاری از اعتراض ها، به جای ساکنان بومی، 

از بی جاشدگان داخلی استفاده می شود.

»طالب نه، اربکی بودند«
گروه  سخن گویان  از  یکی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  طالبان 
هرات  در  افغانستان  حکومت  با  که  افرادی 
می شود  سال  ده  از  بیش تر  شده اند،  یک جا 
با  ارتباطی  اربکی ها هستند و هیچ  که جزء 

تحریک طالبان ندارند. 
قاری یوسف احمدی، سخن گوی دیگر گروه 
»این ها  می گوید:  روز  اطالعات  به  طالبان 
اختطاف گر  گروه های  و  سابقه  اربکی های 
امارت  به  و  هستند  و  بودند  کابل  اداره ی 
اسالمی کدام تعلقی ندارند. این افراد مال امیر 

هستند که خانه اش فعال در هرات است.«
حمالت طالبان در والیت های غربی، به شمول 
هرات، افزایش یافته است. طی هفته ی جاری، 
فرسی،  گلران،  پشتون زرغون،  ولسوالی های 
کشک کهنه، چشت و چندین ولسوالی دیگر 
گواه حمالت طالبان بوده و همچنین ولسوالی 

اوبه نیز به دست طالبان سقوط کرده است.
نیز  طالبان  گروه  تبلیغاتی  جنگ  همزمان، 
می  شود.  انجام  هرات  در  منظم  گونه ی  به 
طالبان  گروه  اعضای  مواقع  بسیاری  در 
شبکه های  طریق  از  را  دست آوردهای شان 
اجتماعی در سریع ترین زمان ممکن به نشر 

رسانده اند. 
از سویی هم، اداره محلی هرات طی روزهای 
همرسانی کردن  با  پنج شنبه،  و  چهارشنبه 
در  تن  صدها  بسیج شدن  با  مرتبط  مطالب 
 130 تسلیم شدن  خبر  و  گذره  ولسوالی 
ماشین  با  که  می خواهد  طالب  جنگ جوی 

تبلیغاتی طالبان مقابله کند.

سوی  از  دولتی  تأسیسات  و  غیرنظامیان 
و  جدا  گروه  این  بدنه ی  از  طالبان،  تحریک 
به عضویت شاخه انشعابی مال رسول درآمده 

است. 
او می گوید که با مال عبدالمنان نیازی، معاون 
نزدیک  ارتباط  انشعابی  شاخه ی  پیشین 
داشته و بسیاری وقت ها با وی در یک اتاق 

زندگی کرده است.
نیروهای  و  حکومت  با  همکاری  آماده ی  او 
است:  طالبان  گروه  با  مصاف  در  امنیتی 
را  پلچک  و  پل  و  نمی کنم  برادرکشی  »من 
خراب نمی کنم. فعالیت گروه 30 نفری من 
در والیت های هرات و فراه بود. من در کنار 
در  خون  قطره  آخرین  تا  امنیتی  نیروهای 

مقابل طالبان می جنگم.«
او به گروه طالبان نیز توصیه می کند که به 
پایان  نقطه  افغانستان  در  کشتارهای شان 
بگذارند و در کنار حکومت برای تأمین منافع 

ملی تالش کنند.
پس از اعالم مرگ مال محمدعمر، بنیان گذار 
و گماشته شدن مال  تحریک طالبان  رهبر  و 
اخترمحمد منصور، انشعاب در گروه طالبان 
بر سر جانشینی مال عمر  اختالفات  به دلیل 

ایجاد شد. 
گروه انشعابی طالبان در سال 1394 به رهبری 
»زیرکوه«  منطقه ی  در  رسول  مالمحمد 
ولسوالی شیندند هرات اعالم موجودیت کرد. 
مال رسول، مال عبدالمنان نیازی را به عنوان 

سال  سپتامبر   11 تا  افغانستان  از  خارجی 
برای  بهانه ای  هیچ  که  است  گفته  جاری 
وجود  »کفار«  با  جهاد  نام  تحت  طالبان 
ندارد: »در این اواخر طالبان و دیگر اجنبی ها 
علیه نیروهای مسلح در برخی  از ولسوالی ها 
حمالتی راه اندازی کرده اند. آنان می خواهند 
که آخرین زورشان را با حکومت بزنند و به 
دنیا نشان دهند که چگونه مسجدها را ویران 
می کنند، متنفذان، زنان، علما و کودکان را به 

قتل می  رسانند.«
از  یکی  نورزایی،  مردان  میان،  این  در 
روزنامه  با  صحبت  در  طالبان  فرماندهان 
خروج  آغاز  با  که  می گوید  روز  اطالعات 
نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ طالبان 
مشروعیت ندارد و تداوم جنگ »برادرکشی« 

است.
او از اعضای دیگر گروه طالبان نیز می خواهد 
که بیش تر از این به جنگ ادامه ندهند؛ چرا 
که قربانی این جنگ افغان ها هستند: »دیگر 
کنار  در  باید  ما  به مانند  هم  طالبان  اعضای 
نیروهای امنیتی قرار بگیرند و بیش تر از این 

به جنگ ادامه ندهند.«

جنگ جویان شاخه انشعابی
عبدالرازق دگری، یکی از فرماندهان شاخه ی 
ریاست  او در مقر  انشعابی مال رسول است. 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات  ملی  امنیت 
کشتار  از  پس  که  شد  مدعی  روز  اطالعات 

واجد روحانی

است  کرده  اعالم  هرات  ملی  امنیت  ریاست 
به  وابسته  نفری طالبان  که یک گروه 130 
شاخه ی مال هیبت اهلل آخندزاده، رهبر گروه 
روند  به  سرطان   3 پنج شنبه  روز  طالبان، 
مصاحبه هایی  براساس  اما  پیوسته اند.  صلح 
که اطالعات روز با این افراد داشته، در میان 
آن ها، جنگ جویان وابسته به شاخه ی انشعابی 
همچنین  و  رسول  مال  رهبری  به  طالبان 
بی جاشدگان داخلی حضور داشته اند. شاخه ی 
طالبان به رهبری مالهیبت اهلل نیز در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز، پیوستن جنگ جویان 
این گروه به روند صلح در هرات را رد می کند.
پنج شنبه،  روز  هرات  والی  قانع،  عبدالصبور 
3 سرطان در مقر ریاست امنیت ملی هرات 
این  در  طالبان  گروه  عضو   130 که  گفت 
والیت به روند صلح پیوسته  و تعهد سپرده اند 
حکومت  با  امنیت  تأمین  راستای  در  که 
همکاری خواهند کرد. او افزود که این افراد 
با  نورزایی  مردان  حاجی  مولوی  رهبری  به 
حکومت یک جا شده اند تا در مناطق ناامن در 

کنار نیروهای دولتی با طالبان بجنگند.
حکومت  به  افراد  این  پیوستن  هرات  والی 
و  کرده  توصیف  »شجاعانه«  تصمیم  یک  را 
می گوید آن ها می توانند برای طالبان الگویی 
باشند تا دست از جنگ و خشونت بردارند: 
»تشکری می کنم از قومندان صاحب مردان 
درک  آنان  است.  گرفته   دلیرانه  تصمیم  که 
کردند که جنگ طالب دیگر مشروعیت ندارد 
هیچ  دیگر  مردم  کشتار  و  ویرانی  جز  به  و 

منفعتی ندارد.«
در  مسلح  افراد  این  توظیف  از  هرات  والی 
تا  می دهد،  خبر  امنیتی  آسیب پذیر  مناطق 
طالبان  مقابل  در  امنیتی  نیروهای  کنار  در 
ولسوالی  زیرکوه  از  افراد  »این  بجنگند: 
شیندند به این جا آمدند و مورد حمایت دولت 
هستند. امتیاز و تجهیزات برای شان می دهیم. 
آن ها مثل یک سرباز به خاطر تأمین امنیت 
گماشته می شوند و از حمایت ما مثل سربازان 

قهرمان ما برخوردار هستند.« 
اردوی  قول  فرمانده  احمدزی،  خیال نبی 
207 ظفر، پیوستن 130 تن از افراد مسلح 
را به حکومت، در شرایط کنونی که دامنه ی 
جنگ افزایش یافته، یک »دست آورد بزرگ« 

می داند.
نیروهای  خروج  روند  پایان  به  اشاره  با  او 

از  قبل  تا  و  گماشت  خود  سیاسی  معاون 
گروه  انشعابی  شاخه ی  سازماندهی  مرگ، 
طالبان و همچنین جنگ تبلیغاتی این گروه 

به دوش نیازی بود.

طالب یا بی جاشده؟
ظاهرا در مقر ریاست امنیت ملی هرات برای 
تذکر  داخلی  بی جاشدگان  و  مسلح  افراد 
با  آنان  از  افراد مشخصی  که  بود  داده شده 
رسانه ها مصاحبه کنند. بسیاری از افرادی که 
به نام جنگ جویان طالبان جهت یک جاشدن 
با  مصاحبه کردن  از  بودند،  آمده  حکومت  با 

خبرنگاران دوری می کردند. 
بی جاشدگان داخلی در صف های اخیر در مقر 
ریاست امنیت ملی نشسته بودند و برخی از 
آنان با دستمال و لنگی صورت شان را پوشانده 
خواستیم  مصاحبه  آن ها  از  وقتی  بودند. 
عوض خان کاکر را برای مصاحبه با ما معرفی 

کردند. 
عوض خان کاکر، خودش را نماینده ی عمومی 
معرفی  هرات  مقیم  بادغیس  بی جاشدگان 
می کند. او به روزنامه اطالعات روز می گوید 
جنگ های  به دلیل  را  کاشانه اش  و  خانه  که 
فزاینده در بادغیس ترک کرده و حاال آواره ی 
جنگ  در  که  است  مدعی  او  است.  هرات 
میان نیروهای دولتی و طالبان در زادگاهش، 
دختر 17 ساله اش را از دست داده و هیچ دل 
خوشی هم از حکومت و هم از طالبان ندارد. 

محمدموسا شفق



سیاسی برخوردار است، در متن و رأس این 
رایزنی ها قرار داشت. در واقع او نقطه ی وصل 
و نخ مشترک میان حکومت و اکثر جناح های 

سیاسی بود.
براساس مفاد توافقنامه ی سیاسی رییس  جمهور 
غنی و عبداهلل عبداهلل، شورای عالی دولت باید 
در  رییس  جمهور  به  »مشوره دهی«  به  منظور 
با  شود.  تشکیل  صلح  و  حکومت داری  امور 
این  »مشورتی بودن«  ماهیت  آن که  وصف 
شورا در توافقنامه ی سیاسی تثبیت شده بود 
اما منابع ما تأیید می کنند که به محض آغاز 
مشورتی  شورا،  این  تشکیل  برای  رایزنی ها 
نخستین  آن،  بودن  تصمیم گیرنده   یا  بودن 
ارگ  میان  نظر  اختالف  مورد  اصلی ترین  و 
بود.  سیاسی  جناح های  و  ریاست  جمهوری 
داشتند که شورای  اصرار  جناح های سیاسی 
عالی دولت باید صالحیت تصمیم گیری داشته 

و فیصله های آن می بایست الزم االجرا باشد.
دو منبع معتبر و آگاه تأیید می کنند که یکی از 
موارد دیگر اختالف میان حکومت و جناح های 
سیاسی، تعداد اعضای شورای عالی دولت بود. 
روز،  اطالعات  به  رسیده  اطالعات  براساس 
سه دیدگاه در خصوص تعداد اعضای شورای 
گلبدین حکمتیار،  داشت.  عالی دولت وجود 
که  است  داشته  اصرار  اسالمی  حزب  رهبر 
تعداد اعضای شورای عالی دولت باید در حد 
برجسته ترین  از  متشکل  اما  ممکن کم تعداد 
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اساسی  قانون  نظام  به  متعلق  سیاسی  قشر 
سراسر،  سیاسی  اجماع  یک  باید  افغانستان 
گسترده و واقعبینانه را شکل دهد. اصرار بر 
ایجاد یک اجماع سیاسی همه شمول و فراگیر 
در افغانستان از زمانی آغاز شد که مذاکرات 
صلح دوحه میان ایاالت متحده و طالبان رو 
به پیشرفت و در مسیر دستیابی به یک توافق 

سیاسی قرار گرفت.
تیم سیاسی رییس  جمهور غنی اما از حداکثر 
این  برابر  در  ایستادن  برای  توانش  و  امکان 
از  پس  ایستاد.  پرطرفدار  سیاسی  روایت 
واشنگتن  در  جدید  حکومت  روی کارآمدن 
تصمیم این حکومت بر اجرایی کردن توافق 
این کشور با طالبان مبنی بر خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان، فشارها بر رییس  جمهور 
اجماع  گیری  شکل  به  دادن  تن  برای  غنی 
سیاسی شدت گرفت. نامه ی بلینکن، مقاومت 
غنی در برابر کار مشترک با نخبگان سیاسی 
برای  رایزنی ها  و  شکست  را  صلح  روند  در 
از  یکی  به عنوان  دولت  عالی  شورای  ایجاد 
برجسته ترین مصادیق شکل گیری یک اجماع 
معتبر  منبع  چند  شد.  آغاز  فراگیر  سیاسی 
تأیید  مختلف  سیاسی  جناح های  در  آگاه  و 
می کنند که حامد کرزی، به عنوان سیاستمدار 
متبحری که روابط نزدیکی با اکثر جناح های 
در  کم نظیری  مهارت  از  و  دارد  سیاسی 
پینه بستن توافق ها و ائتالف ها میان جناح های 

ما  منابع  باشد.  جناح ها و طرف های سیاسی 
تأیید می کنند که آقای حکمتیار اصرار داشته 
متشکل  و  عضو   8 تا   7 حداکثر  با  شورایی 
خودش  کرزی،  حامد  غنی،  رییس  جمهور  از 
به عنوان رهبر حزب اسالمی، عبداهلل عبداهلل، 
محمد محقق، کریم خلیلی، مارشال دوستم 
سیاستمداران  از  دیگر  عضو  یک  احتماال  و 
سیاسی  واقعیت  بازتاب دهنده ی  تاجیک تبار 
افغانستان و صاحب صالحیت و اقتدار کافی 

برای تشکیل شورای عالی دولت است.
براساس گفته های این منابع، سایر جناح های 
عبداهلل،  عبداهلل  کرزی،  حامد  مثل  سیاسی 
از  تعدادی  و  دوستم  مارشال  خلیلی،  کریم 
بودند/هستند  معتقد  دیگر،  سیاسی  رهبران 
که واقعیت سیاسی افغانستان شعاعی بزرگ تر 
دارد.  حکمتیار  آقای  نظر  مورد  دیدگاه  از 
عالی  شورای  که  بودند/هستند  معتقد  آن ها 
متشکل  و  عضو   20 دست کم  با  باید  دولت 
احزاب  رهبران  معاونانش،  و  رییس  جمهور  از 
چهره های  تأثیرگذار،  و  برجسته  سیاسی 
زنان  از  نماینده   4 تا   3 و  شاخص  سیاسی 

تشکیل شود.
ارگ  ما،  منابع  گفته های  براساس 
ریاست  جمهوری اصرار شدیدی برای افزایش 
تعداد اعضای شورای عالی دولت داشته است. 
که  می کنند  تأیید  آگاه  منبع  دو  دست کم 
ارگ ریاست  جمهوری با اصرار بر پرتعدادبودن 

اروپا  اتحادیه ی  قوس 1399،  در 7  سرانجام 
در اعالمیه ای رسمی خطاب به حکومت قشر 
هرچه  خواست  آن ها  از  افغانستان  سیاسی 
زودتر، شورای عالی مصالحه ی ملی فعال شود. 
درست یک هفته پس از فشار اتحادیه ی اروپا، 
نخستین جلسه ی شورای عالی مصالحه ی ملی 

به ریاست عبداهلل عبداهلل برگزار شد.
شورای  رسمی  جلسه ی  نخستین  برگزاری 
بند  مهم ترین  ملی،  مصالحه ی  عالی 
و  غنی  رییس  جمهور  سیاسی  توافقنامه ی 
عبداهلل عبداهلل را اجرایی کرده و رسمیت داد. 
اتحادیه ی اروپا که پس از امضای توافقنامه ی 
صلح ایاالت متحده-طالبان، مهم ترین حامی 
به  نسبت  غنی  رییس  جمهور  سیاسی  روایت 
و  ارزش ها  از  بر حفاظت  تأکید  و  روند صلح 
دستاوردهای بیست سال اخیر بود، موفق شد 
مقاومت سرسختانه ی غنی در برابر آغاز رسمی 

جلسات شورای عالی مصالحه ی را بشکند.
تشکیل رسمی شورای عالی مصالحه ی ملی و 
برگزاری نخستین جلسه ی آن اما صرفا اولین 
سیاسی  چیدمان  یک  شکل گیری  برای  گام 
حامیان  بود.  دولت  رسمی  ساختار  از  فراتر 
قشر  و  افغانستان  استراتژیک  و  بین المللی 
در  پیشرفت  که  پندار  این  با  کشور  سیاسی 
روند صلح افغانستان و دستیابی به یک توافق 
انسجام  یک  شکل گیری  نیازمند  سیاسی، 
سیاسی گسترده و فراتر از شعاع تیم سیاسی 
نیز  را  گام  دومین  است،  غنی  رییس  جمهور 

آغاز کردند.

پرده ی دوم؛ التیماتوم آنتونی بلینکن به 
غنی

در اواسط حوت 1399، درز یک نامه ی نسبتا 
یک  مثل  افغانستان،  رسانه های  به  محرمانه 
بمب خبری فضای سیاسی و رسانه ای کشور 
را درنوردید. طلوع نیوز محتوای نامه ی ارسالی 
اداره ی  خارجه ی  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
غنی  رییس  جمهور  به  بایدن  جو  تازه تشکیل 
را افشا کرد. بلینکن در این نامه، با لحنی که 
تحکم  و  توصیه، هشدار  از  آمیزه ای  همزمان 
بود، خطاب به رییس  جمهور غنی از او خواسته 
بود که برای ایجاد اجماع سیاسی، جلوگیری 
از وخیم شدن وضعیت امنیتی پس از خروج 
یک  ایجاد  و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
علیه  قدرتمند  و  گسترده  سیاسی  جبهه ی 
با حامد کرزی،  نزدیک اش  طالبان، همکاری 
عبدالرسول سیاف و دیگر نخبگان سیاسی را 

آغاز کند.
نه تنها ایاالت متحده که اکثر حامیان سیاسی 
کابل، همسایگان افغانستان، قدرت های منطفه 
و قشر سیاسی کشور بر این نکته توافق دارند 
که تیم سیاسی رییس  جمهور غنی به تنهایی 
روند  پیشبرد  برای  الزم  اقتدار  و  مشروعیت 
صلح و مذاکره با طالبان را ندارد و به منظور 
سیاسی  طرف های  و  شرکا  شعاع  گسترش 
افغانستان،  صلح  و  جنگ  در  مؤثر  و  دخیل 

پس از ماه ها کشمکش انتخاباتی، تحلیف های 
موازی در ارگ و سپیدار و آرایش های سیاسی 
و امنیتی پیدا و پنهان برای شکل گیری یک 
در  سرانجام  بحران آفرین  سیاسی  رویارویی 
و  احمدزی  غنی  اشرف   ،1399 جوزای   28
انتخابات  پیشتاز  نامزد  دو  عبداهلل،  عبداهلل 
سیاسی  توافقنامه ی  ریاست  جمهوری، 
رساندند.  امضا  به  را  جدید  حکومت  تشکیل 
توافقنامه ای که تقسیم مساویانه ی کرسی های 
عالی  تشکیل شورای  دو طرف،  میان  کابینه 
مصالحه ی ملی به منظور رهبری روند صلح و 
برخی ادوات اصالحی دیگر را تنظیم می کرد. 
توافقنامه،  این  در  برجسته  بندهای  از  یکی 
تشکیل شورای عالی دولت متشکل از رهبران 

سیاسی بود.
در آخرین هفته های پیش از یک ساله شدن این 
توافقنامه، یک کارزار سیاسی فشرده و شلوغ 
هدف  به  دولت  عالی  شورای  تشکیل  برای 
ایجاد یک »اجماع سیاسی« آغاز شد. درست 
در روزهایی که تصور می شد تشکیل شورای 
عالی دولت هرچه زودتر به صورت رسمی اعالم 
شود، ناگهان چیدمان سیاسی که برای چینش 
آن رهبران سیاسی ساعت ها چانه زنی و مذاکره 
کرده بودند، فروریخت. مردی که خود از ابتدا، 
امضای  اصلی  طراحان  و  مهندسان  از  یکی 
توافقنامه ی سیاسی میان رییس  جمهور غنی 
امضای  از  پس  ماه ها  بود،  عبداهلل  عبداهلل  و 
توافقنامه، مجددا، بیشترین نقش را در ایجاد 
فشار بر رییس  جمهور غنی، شکل دهی کارزار 
سیاسی برای اصرار بر اهمیت تشکیل شورای 
بازی  عالی دولت و اعالم رسمی تشکیل آن 
کرد. در آخرین روزهایی که فقط چند گام به 
اعالم رسمی تشکیل شورای عالی دولت باقی 
بازیگر چیره دست  و  مهندس  این  بود،  مانده 
با  نشست.  عقب  ماجرا  از  ناگهان  سیاسی، 
و  ریخت  فرو  بازی  چیدمان  او،  عقب نشینی 
شکل گیری  نطفه ی  گفت  می توان  نوعی  به 
شورای عالی دولت عقیم شد. این یادداشت در 
پی توضیح نقش حامد کرزی، رییس  جمهور 
پیشین افغانستان در ناکام شدن طرح تشکیل 

شورای عالی دولت است.

پرده ی اول؛ فشار اتحادیه ی اروپا
با وصف امضای توافقنامه ی سیاسی و استقرار 
عبداهلل عبداهلل در قصر سپیدار، تشکیل رسمی 
نهادی  به عنوان  شورای عالی مصالحه ی ملی 
امور  تمام  رهبری  و  تثبیت  مسئولیت  که 
ماه ها  را خواهد داشت،  به روند صلح  مربوط 
هیچ  ریاست  جمهوری،  ارگ  افتاد.  تأخیر  به 
تمایلی به تشکیل این نهاد و به جریان افتادن 
بودجه ی مالی آن نداشت. تالش های دوگانه ی 
امضای  طراحان  به عنوان  کرزی-سیاف 
توافقنامه و حکم های نظارت بر اجرایی شدن 
آن برای متقاعد کردن رییس  جمهور غنی به 
عمل به مفاد توافق نامه نیز ره به جایی نبرد. 

عقب نشیین اتکتییک کرزی؛ 

چگونه نطفه ی شورای عایل دولت عقیم شد؟

خادم حسین کریمی

نشان می دهد که غلبه ی نظامی گروه طالبان 
این  اگر  نیست.  ممکن  افغانستان  تمام  بر 
بسیج ها درست مدیریت شوند، می توانند سد 
این  باشند.  کشور  در  طالبان  علیه  محکمی 
نوع بسیج مردمی علیه فشار نظامی طالبان 
که مهم ترین استراتژی این گروه در ماه های 
می  سازد:  بی نتیجه  را  آن  است،  بوده  اخیر 
»این واکنش مردمی باعث خواهد شد تا گروه 
طالبان متقاعد شوند که جنگ راه حل نیست 
گفت و گو  گزینه ی  است  ممکن  بنابراین  و 
غرجی،  آقای  نظر  از  بگیرند.«  جدی تر  را 
گروه طالبان تحت تأثیر روایت پیروزی قرار 
دارند و تمایلی به راه حل سیاسی ندارند. اما 
»بسیج و مقاومت مردمی علیه گروه طالبان 
دینامیک تازه ی را ایجاد کرده است که اگر 
را  وضعیت  می تواند  شود  مدیریت  درست 

تغییر دهد.«

آیا امیدی به صلح با طالبان است؟
وضعیت  به  اشاره  با  اندیشمند  محمداکرام 
طالبان  گروه  گرفته،  شدت  جنگ  که  فعلی 
بیشتر  اراضی  به  و  دارند  تهاجمی  حالت 
با  صلح  به  امیدی  می گوید  یافته اند،  دست 

پژوهشگر  و  نویسنده  اندیشمند،  محمداکرام 
در گفت وگو با اطالعات روز براین باور است 
به  پیش  وقت  خیلی  از  صلح  پروسه  که 
به  ولسوالی ها  سقوط  بود.  رسیده  بن بست 
بیشتر  را  بن بست  این  طالبان  گروه  دست 
برمال ساخت. »علی رغم آن نمی توان پروسه 
صلح را پایان یافته تلقی کرد. چون که کلید 
اصلی این جنگ و صلح افغانی ما در دستان 
و  امریکا  تا  پاکستان  از  است،  خارجی ها 
کشورهای منطقه. این ها هنوز پروسه صلح را 

مختومه اعالم نکرده اند.«
آقای اندیشمند معتقد است که پاکستان برای 
ابقای حکومت محمداشرف غنی و دوام کار او 
در رأس قدرت، هیچ گام مؤثری را در جهت 
توافق  از صلح و  برنمی دارد: »پاکستان  صلح 
صلحی حمایت می کند که طالبان وارد قدرت 
شوند و جای محمداشرف غنی را بگیرند. از 
نظر پاکستان گروه طالبان از جامعه ی پشتون 

نمایندگی می کنند، نه محمداشرف غنی.«
در  پژوهشگر  و  نویسنده  غرجی،  الهام 
بسیج  به  اشاره  با  روز،  اطالعات  با  گفت وگو 
نیروهای مردمی علیه گروه طالبان، می گوید 
خیزش های مردمی در والیات شمالی و مرکز 

بین المللی،  نیروهای  خروج  روند  که  است 
خاک  از  امریکا،  متحده  ایاالت  رهبری  به 
اما  می رود،  به پیش  به سرعت  افغانستان 
دوحه  صلح  توافق نامه ی  تعهدات  برخالف 
روند  طالبان،  گروه  و  متحده  ایاالت  میان 
گفت وگوهای بین االفغانی صلح در دوحه عمال 
متوقف شده و کنفرانس صلحی که قرار بود به 
میزبانی سازمان ملل متحد در ترکیه برگزار 
شود، با بی میلی از سوی رهبران گروه طالبان 
برگزاری نشست  تا حدی  افتاده و  به تعویق 
می رسد.  به نظر  منتفی  اکنون  استانبول 
پرسش ها  از  یکی  شرایط  در چنین  بنابراین 
این است که با توجه به وضعیت جنگی فعلی، 
است؟  طالبان  گروه  با  به صلح  امیدی  دیگر 
آیا پروسه  صلح افغانستان اکنون به  بن بست 

رسیده است؟

فرجام پروسه  صلح 
فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  واشنگتن،  در 
براین باور است که پروسه صلح افغانستان به 
بن بست مقطعی رسیده، اما پایان نیافته است. 
خانم امان می گوید »خطاهای متقابل دولت، 

حمالت  اخیر  ماه های  در  طالبان  گروه 
در  ولسوالی ها  مراکز  باالی  را  تهاجمی شان 
در  که  بخشیده  شدت  مختلف  والیت های 
نیروهای  کنترل  از  زیادی  مناطق  نتیجه 
امنیتی افغانستان خارج شده و به دست گروه 
طالبان افتاده اند. گروه طالبان اکنون بیشتر از 
این که در مورد گفت وگوهای صلح حرف بزنند، 
بر »فتح«، »نصرت« و پیروزی از طریق جنگ 
تأکیده دارند. چنان که در توصیه نامه ی اخیر 
یادداشت  این گروه و همچنان  دفتر رهبری 
مال عبدالغنی برادر، رییس  دفتر سیاسی گروه 
طالبان  جنگ جویان  به  دوحه،  در  طالبان 
توصیه شده که به جنگ ادامه بدهند و تنها 
این گروه شدت بخشیدن  نظر  گزینه ی مورد 
به جنگ و پیروزی از طریق زور است. اما در 
واکنش به حمالت گسترده ی گروه طالبان و 
سقوط برخی ولسوالی ها، بسیج بی پیشینه ی 
علیه  امنیتی  نیروهای  از  مردمی در حمایت 
گروه طالبان شکل گرفته و در نقاط مخلف 
کشور مردم برمحوریت رهبران قومی-سیاسی 

و فرماندهان جهادی اسلحه برداشته اند.
حالی  در  خشونت ها  و  جنگ  شدت گرفتن 

مذاکرات  دست اندرکار  سیاسی  گروه های 
طالبان  گروه  محاسبه  خطای  نیز  و  صلح، 
باعث شده است که هر کدام از طرف ها قدرت 
ارزیابی  واقعی  از حد  بیش  را  چانه زنی خود 
کند، یا بخواهد اهرم فشار خود را در مذاکرات 

بیشتر کند.«
خانم امان می گوید گروه طالبان چند دسته 
در  کافی  شفافیت  نبود  به دلیل  و  هستند 
مشخص  کامل  به طور  گروه،  این  ساختار 
نیست چه جناحی موافق ادامه مذاکرات صلح 
نیست.  مذاکره  طرفدار  جناحی  چه  و  است 
اما واقعیت آشکار این است که گروه طالبان 
نشان  گروهی  را  خود  کرده  تالش  تاکنون 
دهد که قادر به اداره حکومت است: »طالبان 
تالش کرده است ثابت کند که از گروه های 
متفاوت  افغانستان  در  خارجی  تروریستی 
ایجاد  به  نه تنها  گروه  این  عملکرد  اما  است. 
این تصویر در میان مردم کمکی نکرده است، 
از این گروه  بلکه باعث شده که ترس مردم 
بیشتر شود. در مواردی ممکن است بسیاری 
از  خود  نجات  به خاطر  افغانستان  مردم  از 
می شود،  خوانده  طالبان  جنایت های  آن چه 

کشور را ترک کنند و یا مسلح شوند.«

تشدید جنگ و چمش انداز مهبم مذاکرات صلح
عباس عارفی
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جبران کند و در این جریان حسن نیت و اعتماد منطقه را نسبت 
به خود به دست آورد.

همچنان که ایاالت متحده درحال کاهش تعهدات خود در منطقه 
است، ایران حتا می تواند نقش ضامن امنیت منطقه ای را ایفا کند. 
همچنین عین نقش را می تواند برای برقراری ثبات و بهبود روابط 
با همسایگان خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، ایفا کند. این 
می تواند برای هردو طرف یک بازی برد-برد باشد. البته مسلم است 
که دولت رئیسی موضع ایران را در قبال اسرائیل تغییر نخواهد داد.

همچنین، درحالی که ناتو سرگرم خارج کردن نیروهایش از افغانستان 
است، تالش برای ایفای نقش در کابل در کنار پاکستان و ترکیه 
آزمون دیگری برای اهداف و مقاصد دولت جدید ایران خواهد بود.

دهه  چهار  از  پس  متحده  ایاالت  با  روابط  عادی سازی  احتماال 
کشید.  خواهد  طول  بقیه  از  بیشتر  دوجانبه،  رسمی  خصومت 
تحریم های ایاالت متحده علیه رئیسی ـ که دو سال پیش به دلیل 
آن چه نقش وی در نقض حقوق بشر گفته می شود، وضع شد ـ 

نمی گذارد روابط دو کشور در کوتاه مدت بهبود یابد.
من به این سناریوی واقع بینانه تر، 35 درصد احتمال وقوع می دهم.
که  بگیرد  تصمیم  دارد  امکان  ایران  جدید  رییس جمهور  سوم، 
دیدگاه های تندروانه خود را تشدید کند و از درآمد حاصل از فروش 
دستگاه  بودجه ی  تأمین  برای  جدید،  سرمایه گذاری های  و  نفت 
وظیفه اش  که  ـ  پاسداران  سپاه  قدرت مندترساختن  و  روحانیت 
گسترش نفوذ شیعه و ایران در سراسر منطقه است ـ استفاده کند.

برای  عرب  همسایگان  بی ثباتی  از  او  دارد  امکان  سناریو،  این  در 
گسترش نفوذ ایران استفاده کند؛ استراتژی ای که در عراق، لبنان، 

سوریه و یمن اجرا شد.
این رویکرد به تقویت شبه نظامیان فرقه ای و به تبع آن به افزایش 
عملیات ها و ترورهای پنهانی، تشدید فرقه گرایی منطقه ای، گسترش 
خشونت و بی ثباتی منجر خواهد شد. فقدان بازدارندگی استراتژیک 
همسایگان عرب برای بازداشتن تهران از دنبال کردن منافعش به 
قیمت ثبات همسایگانش، بدون شک رهبری جدید ایران را امکان 

خواهد داد تا رویکرد تهاجمی تر اتخاذ کند.
اخیر بین چند کشور کوچک  اتحاد کوته بینانه  ترتیب،  به همین 
برابر  تا در  خلیج فارس و اسرائیل می تواند تهران را ترغیب کند 
کسانی که نیت سوء نسبت به ایران دارند، با شدت بیشتری عمل 

کند.
کنار  از منطقه در  ایاالت متحده  )هرچند محدود(  نظامی  خروج 
قبال »متحدان سنتی«  در  واشنگتن  استراتژیک  تعهدات  کاهش 
کاخ سفید، می تواند رهبری جدید ایران را بیشتر از پیش تشویق 
کند تا بازی قدرت ایران را برای پرکردن خأل به جامانده از امریکا 

در منطقه شدت بخشد.
با توجه به سناریوهای اول و دوم، من این سناریوی نسبتا بدبینانه 

را 65 درصد احتماع وقوع می دهم.
همچون  ایران  سیاست  که  است  یادآوری  به  الزم  بنابراین 
نیز  شرق  و  غرب  روابط  نیست.  راکد  منطقه  بقیه  سیاست های 
یک نواخت نیست. برای بیشتر کشورهای منطقه تحوالت جدیدی 

در راه است و این می تواند خسارات سنگینی را بر ایران وارد کند.
عالوه براین، بازنگری منافع و بازسازی اتحادهای منطقه ای می تواند 
محاسبه ایراِن تحت رهبری رئیسی را تغییر دهد و او را به خاطر 
منافع خودش، منافع ملی و البته منافع اقتصادی ایران، مجبور به 

پذیرفتن سناریوی دوم کند.
سناریوی  معجزه آسایی  به طور  رئیسی  که  دارد  امکان  همچنین، 
خوشایند نخست را روی دست گیرد و الگویی برای منطقه شود. 

آرزو برای خاورمیانه هم عیب نیست.

مروان بشاره به عنوان تحلیل گر سیاسی ارشد در الجزیره، به طور 
گسترده در مورد سیاست های جهانی می نویسد و به عنوان مرجع 
برجسته در مورد سیاست خارجی ایاالت متحده، خاورمیانه و امور 
استراتژیک بین الملل شناخته می شود. مروان پیش از پیوستن به 

الجزیره استاد روابط بین الملل در دانشگاه امریکایی پاریس بود. 

مترجم: جلیل پژواک
مروان بشاره، الجزیره

ایران  نزدیک شدن  بر  مبنی  قوی  حدس وگمان های  میانه ی  در 
به توافق مجدد با قدرت های جهانی در خصوص برنامه هسته ای 
ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس جمهور جدید  تهران، این کشور 
خود انتخاب کرد. در صورت تجدید توافق، رییس جمهوری جدید 
فرصت خواهد داشت اقتصاد ایران را احیا کند، روابط دیپلماتیک 
کشورش را بهبود بخشد و نفوذ ژئوپلیتیک تهران را در خاورمیانه و 

فراتر از آن گسترش دهد.
حکومت داری، اولویت بندی امور است. تصامیمی که رییس جمهور 
و  ایران  برای  مقطع حساس،  این  در  می کند،  اتخاذ  ایران  جدید 

منطقه به شدت مهم و تعیین کننده خواهد بود.
بر  را  اولویت های خود  تندرو  اصول گرای  این سیاست مدار  این که 
چه مبنایی انتخاب و پیامدهای بالقوه ی تجدید توافق هسته ای را 
چگونه مدیریت می کند، در شکل دهی آینده ی کشور و منطقه نقش 

مهمی خواهد داشت.
انتخابات  که  است  تأکید  مورد  جهت  این  از  به ویژه  آن  اهمیت 
ریاست جمهوری ایران از نظر اکثریت مردم ایران فاقد مشروعیت 
دموکراتیک بود. این اکثریت، پس از آنکه رژیم انتخابات را به نفع 

رئیسی دست کاری کرد، در انتخابات شرکت نکردند.
در واقع، انتظار می رود که رئیسی 60 ساله، جانشین رهبر بیمار 
که  علی خامنه ای شود  آیت اهلل  ایران،  )اما همفکر(  و سال خورده  
زده  تکیه  اسالمی  جمهوری  رهبری  اصلی  سکان  بر  سال هاست 

است.
سه سناریو برای ریاست جمهوری رئیسی در ایران محتمل است.

اول، امکان دارد رئیسی سرمایه گذاری اقتصادی و اصالحات را در 
اولویت دولت خود قرار دهد و به این ترتیب این پیام را به مردم 
و جهان بفرستد که دولت وی از مزایای اقتصادی حاصل از توافق 
هسته ای جدید و گشایش های بین المللی که این توافق به همراه 
می آورد، استفاده خواهد کرد تا معیشت ایرانیان را که دهه هاست از 

تحریم و انزوا رنج می برند، بهبود بخشد.
بتواند  باید  رئیسی  دولت  اقتصادی،  تحول  از  اطمینان  برای  اما 
بسیاری  ازدست رفته ی  اعتماد  و  دهد  انجام  را  سیاسی  اصالحات 
آورد.  به دست  دوباره  اسالمی  رژیم  به  نسبت  را  ایران  شهروندان 
انتخابات تقلبی امسال ایران، مشروعیت نظام را نزد مردم تضعیف 
جمهوری  دموکراتیک  و  اسالمی  مؤلفه های  بین  تنش  و  کرده 

اسالمی را تشدید کرده است.
سیاست  در  تغییر  معنای  به  اقتصادی  احیای  رویکرد  همچنین، 
ایران خواهد بود. و تغییر در سیاست خارجی به معنای  خارجی 
توقف ماجراجویی های پرهزینه منطقه ای ایران، به نفع تجارت سالم 

و همکاری با همسایگان تهران خواهد بود.
اما بدون مقابله با فساد ساختاری و سوءمدیریت سیستماتیک که 
کشور را فراگرفته است و نیز بدون مقابله با نفوذ روحانیون و سپاه  
پاسداران، هیچ اصالح اقتصادی، سیاسی و استراتژیک امکان پذیر 

نیست.
آیا رئیسی فرصت را غنیمت شمرده و مسیری متفاوت برای ایران 
ترسیم می کند؟ اگر از روی وفاداری دیرینه و عمیق وی به رژیم 

آخوندی ایران قضاوت کنیم، پاسخ بدون شک منفی است.
با آن هم من به این سناریو صفر تا 5 درصد احتمال وقوع می دهم.

دوم، همچنین امکان دارد که رئیسی با تکیه بر درآمد حاصل از 
فروش نفت به قیمت باالتر و سرمایه گذاری های خارجی بیشتر در 
ایران پس از تجدید توافق هسته ای، وضعیت موجود را حفظ کند. او 
امکان دارد به تدریج براساس اصل »احترام متقابل و منافع متقابل«، 
که اصطالح دیپلماتیک موردعالقه ی تهران است، دستی به سوی 

همسایگان ایران و قدرت های اروپایی دراز کند.
ایران به دلیل نقش قوی و بی ثبات کننده  اش در خاورمیانه، از نفوذ 
تهران  است.  برخوردار  یمن  و  لبنان  سوریه،  عراق،  در  عظیمی 
این  در  ثبات  و  صلح  امنیت،  بازگرداندن  به  کمک  با  می تواند 
کشورهای رنجور، تأثیر منفی خود را پس زند، اقدامات گذشته را 

شورای عالی دولت، به دنبال آن بوده تا حلقه ی 
اعضا و نمایندگان وفادار به رییس  جمهور غنی 
مواقع  تعداد رأی که در  نتیجه  و در  در شورا 
صدور فیصله در این شورا تعیین کننده است، 

اکثریت باشد.
منابع ما تأیید می کنند که گلبدین حکمتیار، 
پس از آن که با مخالفت دیگر طرف های سیاسی 
بودن  کم تعداد  بر  مبنی  او  مدنظر  نسخه ی  با 
جرگه ی  از  شد،  مواجه  دولت  عالی  شورای 

تشکیل دهندگان شورا خارج شد.
که  می کنند  تأیید  آگاه  و  معتبر  منابع 
اختالفی  نکته ی  کلیدی ترین  و  مهم ترین 
میان رییس  جمهور غنی و حامد کرزی، محل 
دولت  عالی  شورای  صالحیت های  مشروعیت 
بوده است. به نقل از این منابع، رییس  جمهور 
شورای  بودن  تصمیم گیرنده  با  سرانجام  غنی 
عالی دولت موافقت کرده و اعالم کرده بود که 
بخشی از صالحیت هایش را به این شورا تفویض 
می کند. در سوی مقابل اما رییس  جمهور کرزی 
در رأس و اکثر جناح های سیاسی در همراهی 
باید  لویه جرگه  داشته اند که یک  اصرار  او،  با 
تشکیل شود تا تفویض بخشی از صالحیت های 
رییس  جمهور به شورای عالی دولت، به فیصله ی 
این جرگه صورت بگیرد. منابع تأیید می کنند 
که  صورتی  در  است  معتقد  کرزی  حامد  که 
طریق  از  دولت  عالی  شورای  صالحیت های 
لویه جرگه مشروعیت نیابد، نمی تواند نسبت به 
دوام صالحیت و استحکام مشروعیت این شورا 
اگر مشروعیت تصمیم گیری  اعتماد کند، زیرا 
غنی  رییس  جمهور  حکم  توسط  شورا  این 
تفویض شود، با یک حکم دیگر ابطال پذیر نیز 

هست.
و  کرزی  حامد  که  می کنند  تأیید  ما  منابع 
برخی از چهره های سیاسی مثل کریم خلیلی 
قانونی که سابقه ی همکاری سیاسی  یونس  و 
باورند  این  به  داشته اند،  همدیگر  با  طوالنی 
مشترک  کار  به  باوری  غنی  رییس  جمهور  که 
اشتراک  مفهوم  به  سیاسی  اجماع  ایجاد  و 
همه ی طرف ها در تصمیم گیری ها نداشته و در 
صورتی که بدون تفویض صالحیت به این شورا 
توسط لویه جرگه، شورای عالی دولت تشکیل 
شود، دیر یا زود به فروپاشی خواهد رفت و در 
این صورت، شکستی بزرگ برای جبهه ی قانون 

اساسی رقم خواهد خورد.
پس از آن که رییس  جمهور غنی از مخالفت اش 
تفویض  به  منظور  جرگه  لویه   برگزاری  با 
صالحیت به شورای عالی دولت دست نکشید 
و بر پیشنهادش مبنی بر تفویض صالحیت به 
اصرار  فرمان  یک  توسط  دولت  عالی  شورای 
داشت، سرانجام رییس  جمهور کرزی از تشکیل 
عقب نشینی  با  کرد.  عقب نشینی  شورا  این 
کرزی، چهره های سیاسی مطرح دیگری مثل 
کریم خلیلی، یونس قانونی، عبداهلل عبداهلل نیز 

عقب نشستند.
منابع ما تأیید می کنند که اکنون با عقب نشینی 
کرزی، شکل گیری شورای عالی دولت مطابق 

به نقشه ی راهی که طرف های سیاسی کشیده 
مگر  است،  شده  منتقی  زیادی  حد  تا  بودند، 
جدیدی،  رایزنی های  و  نو  طرحی  با  این که 
به  شورای عالی دولت در آینده تشکیل شود. 
دولت  عالی  اکنون شورای  منابع،  این  گفته ی 
از آجندای طرف های سیاسی خارج شده زیرا 
سیاسی  جناح های  از  برخی  و  رییس  جمهور 
در صورت  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  مطرح 
رییس  جمهور  غیبت  در  شورا  این  تشکیل 
پیشین، حلقه ی قدرتمند و جداگانه ای متشکل 
از حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، 
بنیاد  از  که  ربانی  صالح الدین  قانونی،  یونس 
عالی  شورای  و  صلح  روند  کنونی،  با حکومت 
درشت دانگان  از  برخی  و  است  مخالف  دولت 

دیگر تشکیل خواهد شد. 
می کنند  تأیید  معتبر  منبع  دو  دست کم 
میان  اعتماد  است  معتقد  کرزی  حامد  که 
رییس  جمهور غنی و رهبران/جناح های سیاسی 
که  است  رفته  بین  از  و  شکسته  حدی  به 
ارگ  سکاندار  میان  مشترک  کار  امکان  عمال 
به صفر  و جناح های سیاسی  ریاست  جمهوری 
رسیده و حتا اگر شورای عالی دولت با تفویض 
نیز  ریاست  جمهوری  از طریق حکم  صالحیت 
تشکیل شود، به دلیل خصوصیت های شخصیتی 
غنی،  رییس  جمهور  سیاسی  مدیریت  نوع  و 
فروپاشی  و  بیکارگی  به  از تشکیل،  اندی پس 

خواهد رسید.
به نظر می رسد حامد کرزی و همراهان سیاسی 
که  زمانی  نود  دقیقه ی  در  او  سنگین وزن 
آستانه ی  در  دولت  عالی  شورای  تشکیل شدن 
نتیجه  این  به  بود،  گرفته  قرار  رسمی  اعالم 
عالی  شورای  در  عضویت  که  بودند  رسیده 
دولت، افتادن به دام بازی سیاسی رییس  جمهور 
غنی و مشروعیت بخشیدن به موضع سیاسی و 
رویکرد او به چگونگی مدیریت روند صلح است. 
آن ها معتقدند در صورتی که به این دام بیفتند، 
رییس  جمهور غنی با عکس و حضور آن ها در 
برنامه های  و  تصمیم ها  دولت،  عالی  شورای 
از سوی دیگر،  را تعقیب خواهد کرد.  خودش 
دیگری  تبعات سنگین  این شورا،  در  عضویت 
افغانستان  پیشین  رییس  جمهور  برای  نیز 
با غنی در تشکیل شورای  او  داشت. همراهی 
عالی دولت، امکان اعمال نقش و تعامل سیاسی 
با طالبان، پاکستان و جناح های سیاسی در روند 

صلح را عقیم می کند.
شورای  که  می کنند  تأیید  منبع  دو  دست کم 
عالی دولت با عقب نشینی کرزی، از دستور کار 
جناح های سیاسی به حاشیه رفته و در صورتی 
و  مذاکرات  و  جدید  راه  نقشه ی  و  طرح  که 
رایزنی های جداگانه ای برای تشکیل این شورا 
به  منظور »خلق اجماع سیاسی« در آجندا قرار 
لویه  برگزاری  با  غنی  رییس  جمهور  یا  نگیرد، 
جرگه موافقت نکند، تشکیل این شورا منتفی 
است و حتا اگر تشکیل هم شود، نمی توان به 
کارآمدی آن برای خلق اجماع سیاسی و دوام 

عمر آن امیدوار بود.

سه سناریوی محمتل 
برای ریاست جمهوری رئییس

در  باید  طالبان  »گروه  نیست:  طالبان  گروه 
تغییر  جنگ  وضعیت  شوند.  متوقف  جنگ 
بخورد، به حدی که طالبان بدانند از راه نظامی 
نمی توانند قدرت را به صورت انحصاری تصاحب 
که  ادامه می یابد، چرا  بنابراین جنگ  کنند.« 
افغانستان  جنگ  منطقه ای  و  داخلی  عوامل 
و  جنگ  ختم  برای  دارند.  وجود  همچنان 
برقراری صلح در افغانستان، همسویی و اجماع 
منطقه ای و جهانی نیاز است که پاکستان باید 

نقش اصلی را در این اجماع داشته باشد.
الهام غرجی با ابراز نگرانی از پیامدهای بسیج 
مردمی، معتقد است که با درنظرداشت فقدان 
رهبری ملی و اجماع سیاسی در سطح دولت، 
این تحوالت اخیر و دینامیک های تازه می تواند 
خشونت  تداوم  و  داخلی  جنگ های  خطر 
آینده ی  بنابراین  باشد.  داشته  پی  در  نیز  را 
و  پیش بینی  قابل  زیاد  صلح  گفت و گو های 
مقطع  این  در  »صلح  نیست:  تضمین شده 
فشار  سیاسی،  اجماع  بحران،  مدیریت  به 
بازیگران  تعهد  و  طالبان  گروه  بر  بین المللی 
بستگی  خشونت  پایان  و  صلح  به  منطقه ای 

دارد.«
منطقه  کشورهای  است  امیدوار  امان  فاطمه 

ادامه ی تالش های  از  براساس منافع ملی شان 
کرد.  خواهند  حمایت  طالبان  گروه  با  صلح 
ثبات  افغانستان،  در  احتمالی  آشوب  که  چرا 
به  نیز  را  میانه  آسیای  کشورهای  امنیت  و 
برای من  این رو  خطر مواجه خواهد کرد: »از 
و  ایران،  چین،  روسیه،  که  است  تصور  قابل 
به ویژه تاجیکستان در این رابطه برای تسهیل 

مذاکرات صلح بیش ازپیش فعال شوند.«
بر  طالبان  گروه  اگر  می گوید  امان  خانم 
از  بخشی  چه  بر  کنند،  تأکید  جنگ  ادامه ی 
اگر  کرد؟  خواهند  حکومت  افغانستان  مردم 
گروه  این  ادامه جنگ  و  طالبان  خشونت های 
به همین شکل فعلی ادامه یابد، جامعه جهانی 
در  مشارکت  امر  در  طالبان  توانایی  مورد  در 
این  »در  کرد:  خواهند  جدی  تردید  حکومت 
پایان  راه  نیمه ی  در  صلح  مذاکرات  صورت 
مسلح  اقوام  و  مردم  گروه های  اگر  و  می یابد 
باید فکر حکومتداری در  شوند، دیگر طالبان 
افغانستان را فراموش کنند که در آن صورت به 
تروریسم انفعالی بدون حکومت تبدیل خواهند 
شد. زیرا در نگاه مردم جهان، یک گروه شبه 
مطلقا شایسته ی حکمرانی  تروریستی  نظامی 

نیست.«



www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

صورتمان  روی  بر  را  ›‹پیراهنمان  گفت:  ادامه  در  او 
یک  که  دویدیم  حادثه  محل  سمت  به  و  کشیدیم 
نگهبان از ساختمان خارج شد. گفتیم چه شده؟  گفت 

ساختمان فروریخت. ›‹
مرد دیگری که شاهد تخریب ساختمان بود، به شبکه 
سپتامبر  یازدهم  حمالت  به  ›‹شبیه  گفت:   سی ان ان 

بود.›‹
مرد دیگری که همسرش در ساختمان آسیب دیده به 
عنوان پرستار خانگی یک زن سالمند کار می کند، به 
نقل از او به یک روزنامه محلی گفت در هنگام حادثه 

صدای یک انفجار مهیب را شنیده است.
او این حادثه را به »یک زلزله« تشبیه کرد.

زندگی  فروریخته  برج  همسایگی  در  که  دیگری  مرد 
می کند، به سی بی اس گفت: ›‹ساختمان لرزید و من 
از پنجره به بیرون نگاه کردم. بیرون از خانه دیده نمی 

شد. فکر کردم توفان شده است. ›‹
او ادامه داد: ›‹گرد وغبار که خوابید، دو سوم ساختمان 

محو شده بود. ›‹

در حومه  که  باکت، شهردار سرفساید  گفته چارلز  به 
کامال  ساختمان  از  سوم  یک  دارد، حدود  قرار  میامی 

روی هم خوابیده است.
از محل  که  هم  فلوریدا  ایالت  فرماندار  دسانتس،  ران 
امدادگر  نیروهای  گوید  می  است  کرده  بازدید  حادثه 
همچنان در وضعیت امداد و نجات هستند و تالش برای 

یافتن آسیب دیدگان احتمالی ادامه دارد.
جو بایدن، رییس جمهوری امریکا هم از آمادگی دولت 
وضع  اعالم  صورت  در  فلوریدا  به  کمک  برای  فدرال 

اضطراری از سوی فرماندار ایالت خبر داده است.

›غرش بزرگ ›
یکی از شاهدان حادثه که در لحظه تخریب ساختمان 
با برادرانش در حال راه بردن سگ هایش در خیابان 
بود، به شبکه سی بی اس گفت: ›‹ما یک غرش بزرگ 
شنیدیم و فکر کردم که صدای یک موتورسیکلت است. 
برگشتیم و متوجه ابری از گرد و غبار شدیم به سمت 

ما می آمد. ›‹

از کشته شدن  روز جمعه 25 جون  تا صبح  نجات  و 
یک نفر خبر دادند تا کنون ده ها نفر از زیر آوار بیرون 

کشیده شدند.
تعداد مفقودان این حادثه هم که قبال به وسیله پولیس 
میامی 51 نفر اعالم شده بود، به 99 نفر افزایش یافته 
است. گزارش شده که از زیر تپه ای که از خروارها آهن 
ضربه هایی  صدای  شده،  درست  ساختمانی  مصالح  و 

شنیده شده است.
های  تیم  و  هستند  انتظار  چشم  و  نگران  ها  خانواده 
علت  هنوز  هستند.  کار  حال  در  وقفه  بی  جستجو 
فروریختن این ساختمان 40 ساله مشخص نشده است.
بامداد  اولین ساعات  در  برج  این  واحد  از 130  نیمی 

پنجشنبه، 24 جون فروریخت و از بین رفته است.
از  استفاده  با  امدادگران  از  نفر  صدها  هوا،  تاریکی  با 
شده،  تربیت  و سگ های  تاریکی  در  دید  دوربین های 
از  یکی  می دهند.  ادامه  را  بازماندگان  برای  جستجو 
تیم های امدادی از یک پارکینگ زیر زمینی در تالش 

برای رسیدن به تعدادی از قربانیان بود.

اطالعات روز: در پی فروریختن بخشی از یک ساختمان 
مسکونی 12 طبقه در ساحل میامی، عملیات جست وجو 

و نجات برای مفقودان همچنان ادامه دارد.
امداد  تیم های  فارسی، مسئوالن  بی بی سی  گزارش  به 
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از  را  غرامتی  کس  هیچ  نشوند،  مجازات  آن  عاملین  و 
جمهوری اسالمی نخواهد پذیرفت«.

پرونده  این  در  که  است  گفته  این  از  پیش  ایران  دولت 
از مسئوالنی« که در سرنگونی هواپیمای  نفر  برای »10 
صادر  کیفرخواست  بودند،  »دخیل«  اوکراینی  مسافربری 
شده ولی انجمن خانواده های جان باختگان پرواز اوکراین 
این افراد بی نام و نشان هستند و »برای آمرین و عاملین 
اصلی این جنایت که افراد رده باالی حکومت هستند، قرار 

منع تعقیب صادر شده است.«
که  این  بر  تاکید  با  خود  جدید  بیانیه  در  انجمن  این 
می تواند  دادگستری  بین المللی  دیوان  به  پرونده  ارجاع 
دلگرم کننده باشد، تصمیم دولت کانادا در انجام تحقیقات 
و بررسی را قدمی مهم اما ناکافی دانسته که »نمی تواند در 

پاسخایرانبهکانادا:

نگرانرفنتپروندهرسنگوینهواپیمابهدادگاهبنیاملللینیستیم

بررسی وقایعی که در هجدهم ماه جدی ماه رخ داده است 
به جمع بندی نهایی برسد.«

 752 پی اس  پرواز  جان باختگان  خانواده های  انجمن 
پاسداران  »سپاه  است  خواسته  کانادا  دولت  از  همچنین 
انقالب اسالمی را به عنوان سازمانی تروریستی بشناسد« 
مگنیتسکی[  ]قانون  ماگنتسکی  هدفمند  »تحریم های  و 
را بر عوامل این جنایت به اجرا درآورد« و عالوه بر بحث 
ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی، »پرونده  این پرواز را در 

دادگاه جنایی داخلی پیگیری کند.«
عبارت »تحریم های هدفمند ماگنتسکی« اشاره به قانونی 
یاد  به  و  تصویب  امریکا  دولت  توسط   92 سال  که  دارد 
سرگئی ماگنیتسکی وکیل ضدفساد روس نامگذاری شده 

و ناقضان حقوق بشر را هدف تحریم قرار می دهد.

بین المللی  فشار  تحت  نهایتا  بریتانیا،  و  کانادا  استرالیا، 
پذیرفت که هواپیما توسط موشک های سامانه دفاعی سپاه 
به خاطر »خطای  این حادثه  اما مدعی شد  ساقط شده، 

انسانی« اتفاق افتاده است.
مبنی  شواهدی  هنوز  کانادا،  دولت  گزارش  اساس  بر 
و  عمدی  هواپیما  این  دادن  قرار  هدف  این که  بر 
»برنامه ریزی شده« بوده یافت نشده، اما »این امر به هیچ 
وجه مسئولیت مرگ 176 انسان بی گناه را از ایران سلب 
نمی کند« و »بار مسئولیت ارائه پاسخ نهایی در مورد همه 

جنبه های این فاجعه بر عهده ایران است.«
نخست وزیر کانادا نیز تاکید کرده است که »نمی توان به 
جزء  پرسنل  چند  گردن  به  را  هواپیما  سرنگونی  راحتی 
که  ایران  حکومت  مسئوالن  داد  اجازه  نباید  و  انداخت« 
تصمیمات آنها »منجر به این فاجعه شد« بتوانند خودشان 

را پشت سر این چند پرسنل پنهان کنند.
اشاره او به گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری در 
مورد این حادثه است که در آن مستقیماً از سپاه پاسداران 
اسمی نیامده و مقصر این رویداد، تنها »کاربر سامانه دفاع 
این  به  مربوط  جزئیاتی  یا  نام  ولی  شده،  اعالم  هوایی« 

»کاربر« در گزارش نیامده است.
نیز   752 پی اس  پرواز  جان باختگان  خانواده های  انجمن 
از گزارش  بیانیه ای  انتشار  با  روز پنج شنبه، سوم سرطان 
گزارش  این  و  کرده  استقبال  کانادا  دولت  تحقیقات  تیم 
جمهوری  دروغ های  و  مخفی کاری  »جنایات،  نشانگر  را 

اسالمی« دانست.
فعالیت  جنایت«  این  »دادخواهی  برای  که  انجمن  این 
»آمرین  که  زمانی  تا  است  کرده  تاکید  بارها  می کند، 

اطالعات روز: محسن بهاروند، معاون حقوقی وزارت امور 
سرنگونی  پرونده  در  کانادا  دولت  انتقادات  ایران،  خارجه 
هواپیمای اوکراینی را از »حیث فنی، بی مبنا« و »غیرقابل 
قبول« خوانده و گفت که تهدید نخست وزیر کانادا درباره 
ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری »ناپخته 

و بی مبنا« است و بابت آن »هیچ نگرانی« وجود ندارد.
به گزارش رادیو فردا، او همچنین سیاستمداران کانادایی را 
متهم کرد که رفتاری »شدیدا سیاست زده و غیرحقوقی« 
دارند و می خواهند از این پرونده »برای خود موقعیتی در 

افکار عمومی ایجاد کنند.«
سرطان،  دوم  چهارشنبه،  روز  کانادا  قانونی  پزشکی  تیم 
پرواز  مورد  در  خود  گزارش  تحقیق،  ماه  هشت  از  پس 
پی اس752 را منتشر کرد و تاکید کرد که ایران در ارائه 
»توضیح معتبر درباره چگونگی و دلیل« ساقط کردن این 

هواپیمای مسافربری »کوتاهی کرده است.«
نیوز کانادا، جاستین ترودو،  به گزارش شبکه سی بی سی 
با اشاره به این گزارش گفته است که  نخست وزیر کانادا 
روایت رسمی جمهوری اسالمی از این رویداد »ناسازگار، 
گمراه کننده و سطحی است و عمداً عوامل اصلی را نادیده 
می گیرد« و اگر نتیجه مذاکرات با ایران قابل قبول نباشد، 

کانادا به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کند.
ماه   18 پی اس752،  پرواز  شماره  با  اوکراینی  هواپیمای 
با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه  جدی 1398 
جان  آن  سرنشین   176 تمام  و  شد  سرنگون  پاسداران 

باختند.
جمهوری اسالمی تا سه روز ساقط کردن این پرواز را انکار 
امریکا،  توسط  اسنادی  و  شواهد  انتشار  از  بعد  اما  کرد، 
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تهیه وتدارک 21 قلم تیل وروغنیات
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}ریاست شفاخانه رابعه بلخی(ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی )تهیه وتدارک 21قلم تیل وروغنیات(تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده ونقل سافت شرطنامه مربوطه را طوررایگان 
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رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر )تضمین بانکی به مبلغ36000افغانی( بوده وجلسه آفرگشایی به وقت ذکرشده فوق در اتاق کنفرانس بالک بی ریاست شفاخانه  تدویرمیگردد.

نوت: تتر اعالن مذکور بنابه اشتباه تایپی به تاریخ اول سرطان بنام اطالعیه برندگی چاپ و نشر شده که در اصل اعالن داوطلبی است و این تصحیح آن می باشد.

»تصحیح اعالن داوطلبی«
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نفرت پراکین آزادی بیان نیست؛ 
به بیان های نفرت انگیز اپیان دهید )2(

و  نفرت  غیرعمدی  انتشار  از  پیشگیری  در 
خشونت یک استراتژی کارآمد باشد. اهمیت 
به  توجه  با  روزنامه نگاران  برای  اغلب  اخالق 
و  اطالعات  انتشار  در  آنان  که  مهمی  نقش 
می شوند.  برجسته  دارند،  مردم  به  ایده ها 
جنگ های بالکان در دهه 1990، نسل کشی 
رواندا در سال 1994 و نسل کشی میانمار در 
افکار  بر  رسانه ها  مهم  تأثیرات   2917 سال 

عمومی را نشان می دهد. 
به دنبال فروپاشی رژیم طالبان رسانه ها به طور 
چشم گیری در افغانستان رشد کردند. به لطف 
دموکراسی نوپا و یک فضای نسبتا امن برای 
رسانه ها، حق آزادی بیان و ابزار دسترسی به 
بسیار  اجتماعی  رسانه های  از جمله  رسانه ها 
رسانه ها  گسترش  اگرچه  است.  یافته  بهبود 
آزادی  تحقق  به  اجتماعی  رسانه های  به ویژه 
بیان کمک کرده است اما زمینه های مناسبی 
ایجاد  نیز  نفرت پراکنی  انتشار  و  تولید  برای 
مانند  فضایی  دلیل  همین  به  است.  شده 
افغانستان در کنار قواعد بین المللی و قوانین 
ملی، آموزش اخالق رسانه  ای به یک ضرورت 
مورد  در  به ویژه  امر  این  است.  شده  تبدیل 
روزنامه نگاران شاغل در رسانه ها که بی تجربه 
و مستعد ابتال به کینه توزی های قومی و زبانی 
بر  خصوصیات  این  تأثیر  احتمال  و  هستند 
بیشتر  اهمیت  است،  زیاد  گزار ش های شان 

دارد. 
ادامه دارد...

فرصت  برابری،  امنیت،  اگر  نفرت پراکنی 
مورد  را  افراد  انسانی  کرامت  و  مشارکت 
بشر  ناقض حقوق  قرار دهد، می  تواند  تهدید 
به  منجر  می تواند  نفرت پراکنی  گردد.  تلقی 
و  جسمی  خشونت  روانی،  حاشیه نشینی 
در  نفرت پراکنی  شود.  افراد  مرگ  باعث  حتا 
اساس  که  را  اجتماعی  برابری  جامعه  سطح 
از  برخی  می کند.  تضعیف  است،  دموکراسی 
شرح  به  نفرت پراکنی  پیامدهای  مهم ترین 

ذیل است:
انزوای روانی

مورد  که  هنگامی  نفرت پراکنی  قربانیان  اگر 
خود  می گیرند  قرار  سخنانی  چنین  هدف 
می کنند  زندگی  آن  در  که  جامعه ای  جز  را 
سخنان  آن  صورت  آن  در  نکنند،  حساب 
می تواند بیشتر آنان را از جامعه براند و این 
افراد حس خواهند کرد که برای توسعه جامعه 
به آنان نیازی نیست. در صورتی که از انتشار و 
گسترش نفرت پراکنی جلوگیری نشود از آن 
یا  برتری  برای حفظ  استراتژی  به  عنوان یک 
عامالن  واقع  در  استفاده خواهد شد.  کنترل 
در  اکثریت  گروه  یک  از  اغلب  نفرت پراکنی 
 – فرهنگی  ارزش های  دارای  و  بوده  جامعه 
اجتماعی مسلط هستد. قربانیان نفرت پراکنی 
اقلیت  یا  حاشیه ای  گروه های  در  غالبا  که 
دسترسی  عدم  به دلیل  است  ممکن  هستند 
برابر به فضا، منابع، زمینه و مخاطبان احساس 
کنند که برای مقاومت در برابر نفرت پراکنی 
زمینه  ی کمتری در اختیار دارند. این وضعیت 
گروه های  منزوی شدن  به  زمان  گذشت  با 
مشخص در جامعه منجر می شود و بر رفاه و 
شرایط زندگی آنان تأثیرات مخربی می گذارد.

خشونت فیزیکی
نفرت  ایجاد  باعث  که  هنگامی  نفرت پراکنی 
آسیب  می تواند  شود،  درگیری  و  خشونت  و 
گزارش  نویسندگان  کند.  ایجاد  نیز  جسمی 
ماجرای  به  مسأله  این  شاهد  به  عنوان 
توسط  روهینگیا  مسلمانان  به  اتهام بستن 
میانمار  در  بودایی  رهبران  و  سیاست مداران 
آن  نتیجه  در  که  اقداماتی  می کنند.  اشاره 
در سال  روهینگیا  از مسلمانان  زیادی  شمار 
2017 جان خود را از دست دادند و یا مجبور 
به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند. مثال 
روشن دیگر نفرت پراکنی ای بود که در جریان 
جنگ های داخلی روندا به وقوع پیوست. یک 
ایستگاه رادیویی به نام RTLM در همکاری 
قومی  اکثریت  تحریک  در  دولت  رهبران  با 
هوتو علیه اقلیت توتسی اقدام به نفرت پراکنی 

حقوق بین الملل فاقد تعریف روشن است ابراز 
نگرانی کرده است. 

عنصر سوم، حمایت از اعمال منع شده است. 
در کنار قصد و تحریک، عنصر سوم آن است 
که در نتیجه ی آن از برخی اعمال منع شده 
حمایت صورت گیرد و تحریک نسبت اعمالی 
انجام شده باشد که ممنوع هستند. در مجموع 
مورد  در  که  کرد  می توان چنین جمع بندی 
آن ها  میان  توازن  برقراری  و  حق ها  قلمرو 
مختلف  رژیم های  عبارت پردازی  نحوه ی  در 
نفرت پراکنی  مورد  در  بین المللی  حقوق 
تفاوت های مهمی وجود دارد و این تفاوت ها 
وظیفه  که  نهادهای  دیگر  و  دادگاه ها  برای 
تفسیر استاندارد های حقوق بشری را بر عهده 
دقیقا  نفرت پراکنی  این که  مورد  در  دارند 
کرده  خلق  چالش هایی  و  ابهام ها  چیست، 
که  تحریک  واژه  مورد  در  به خصوص  است. 
مفهوم محوری در تعریف نفرت پراکنی است. 
کلی  نتیجه گیری های  برخی  این،  وجود  با 
امکان دارد و می توان گفت اظهاراتی که بدون 
انجام شده  نفرت  به  دیگران  تحریک  قصد 
در  نفرت پراکنی  عنوان  تحت  نباید  باشد، 
این که  برای  شود.  ممنوع  حقوقی  نظام 
میان  نزدیک  رابطه  باید  تحریک محقق شد 
آسیب  خطر  احتمال  و  مرتبط  اظهارات 
وجود  محتمل  پیامد  یا  سببیت  به صورت 
داشته باشد. اعمال خاص و غیرقانونی چون 
تبعیض و خشونت تنها آسیب های به رسمیت  
شناخته شده نیستند. برای تحقق نفرت پراکنی 
کافی است که اظهارات انجام شده دیگران را 
به انجام نفرت تحریک کند حتا اگر منجر به 

اقدام عملی نشود. 

پیامد های نفرت پراکنی
در این بخش، نویسندگان گزارش پیامدهای 
نفرت پراکنی را مورد بررسی قرار داده اند. به 
باور آنان نفرت پراکنی به قربانیان آسیب های 
متنوع روحی و جسمی وارد می کند. قربانیان 
نفرت پراکنی زمانی متوجه می شوند که توسط 
و  رانده  شده  به حاشیه  اعضای جامعه  دیگر 
سرکوب می شوند از نظر روانی تحت فشار قرار 
می گیرند. وقتی نفرت پراکنی موجب نفرت و 
خشونت نسبت به گروه خاصی شود، ممکن 
علیه یک  به آسیب های جسمی  است منجر 
شخص شود. با توجه به این پیامدها، سازمان 
ملل متحد اقداماتی را روی دست گرفته که از 
جمله می توان به طرح و راه اندازی استراتژی 
نفرات پراکنی  با  مقابله  برای  عمل  پالن  و 
اشاره کرد که در ماه جون 2020 آغاز شد. 

حسین علی کریمی

عناصر تشکیل دهنده نفرت پراکنی
برای این که عملی نفرت پراکنی تلقی شده و 
باید  باور نویسندگان گزارش  به  ممنوع شود 
دارای سه مؤلفه باشد: عنصر اول قصد است. 
و  مدنی  حقوق  میثاق  بیستم  ماده  دوم  بند 
سیاسی و بند پنجم ماده ی سیزدهم منشور 
آفریقایی حقوق بشر برای تحقق نفرت پراکنی 
می دانند.  الزم  را  طرفداری  و  حمایت  عنصر 
چهارم  ماده ی  الف  بند  در  درحالی که 
کنوانسیون رفع تبعیض نژادی چنین چیزی 
می تواند  حمایت  عنصر  است.  نشده  شرط 
بنابراین  و  شود  قلمداد  قصد  شرط  به عنوان 
نفرت  تحریک  قصد  به  که  اظهارتی  فقط 
نفرت پراکنی  عنوان  تحت  می شود،  انجام 
جرایم  در  قصد  نقش  اهمیت  می گیرد.  قرار 
نفرت پراکنی به خوبی در یک قضیه از کشور 
قضیه  این  در  است.  شده  تشریح  دنمارک 
روزنامه نگاری به نام جرسیلد به دلیل برنامه ی 
تلویزیونی که مشتمل بر بیانات نفرت پراکنی 
از سوی افراطی های نژادپرست بود در دادگاه 
این  از  این کشور محکوم شد. هرچند هدف 
بلکه  نژادپرستی  از  نه حمایت و دفاع  برنامه 
نژادپرستی  وضعیت  تحلیل  و  آشکارسازی 
بشر  حقوق  اروپایی  دادگاه  بود.  دنمارک  در 
نه  اما  قاطع  اکثریت  با  که  تصمیم  یک  در 
به صورت اجماعی گرفته شده بود، رأی داد که 
این محکومیت حق آن روزنامه نگار است که 
آزادی بیان را نقض کرده است. دادگاه در رأی 
خود این واقعیت را مورد توجه قرار داده که 
این بیانات حاوی نفرت پراکنی در سیاق یک 
برنامه ی جدی برای شرکت کنندگان مطلع و 
در رابطه با مسائل اجتماعی و سیاسی صورت 

گرفته است. 
عنصر دوم، تحریک است. ماده ی هفتم اعالمیه 
جهانی حقوق بشر، بند دوم ماده  بیستم حقوق 
مدنی و سیاسی و بند پنجم ماده ی سیزدهم 
منشور آفریقایی حقوق بشر، صرفا در مواردی 
اعمال دارد که تحریک وجود داشته  قابلیت 
باشد. در بند الف از ماده ی چهارم کنوانسیون 
رفع تبعیض نژادی دو مورد از مجموع چهار 
مورد  دو  اما  می داند.  الزم  را  تحریک  مورد 
یعنی  مشخص  دیدگا ه های  نشر  صرف  دیگر 
نژادی  نفرت   یا  برتری  بر  دیدگاه های مبتنی 
را ممنوع می کند. به باور نویسندگان گزارش 
تحریک  تشکیل دهنده  چیزی  چه  این که 
است.  اختالفی  و  پیچیده  موضوعی  است، 
کمیساریای عالی حقوق سازمان ملل متحد 
در  اصطالح  این  که  واقعیت  این  به  نسبت 

نمود که در نتیجه ی آن فاجعه و نسل کشی 
انسانی اتفاق افتاد.

نابرابری اجتماعی
تأکید  گزارش  نویسندگان  بخش  این  در 
می کنند که شرایط افغانستان یکی از نمونه  ای 
بارز نقض اجتماعی با استفاده از نفرت پراکنی 
زنان  معموال  افغانستان  جامعه  در  است. 
کمتر از مردان پنداشته می شوند. نمونه های 
از نفرت پراکنی علیه زنان وجود دارد  زیادی 
که به استمرار فرهنگ مسلط خشونت علیه 
به  نمونه ها  این  از  یکی  می کند.  زنان کمک 
زنان  علیه  نفرت پراکنی  از  استفاده  چگونگی 
روشی  به  عنوان  به ویژه  انتخابات  کاندید 
از حضور  آن  کردن  دلسرد  و  ترساندن  برای 
به  عنوان رهبر در روندهای دموکراتیک است. 
بنیاد  ارزیابی که در سال 2019 توسط  یک 
بین المللی نظام ها و شبکه ی زنان افغانستان 
انجام  زنان  علیه  سیاسی  خشونت   مورد  در 
شد، نشان می دهد که نامزدهای زن گزارش 
دادند که عکس های خصوصی آنان که در آن 
مخالفان  به دست  نداشته اند  سر  بر  حجاب 
سیاسی افتاده و توسط آنان در فضای مجازی 

منتشر شده است. 

اخالق رسانه ای و نفرت پراکنی
عالوه بر چارچوب های قانونی در سطح ملی و 
بین المللی، اصول اخالقی نیز می تواند به ویژه 

اعالمیه و برنامه ی عمل 
حقوق بشر وین که 
نتیجه ی کنفرانس جهانی 
حقوق بشر است به 
آزادی بیان به  عنوان یک 
ارزش جهان شمول اشاره 
می کند. در این کنفرانس 
در خصوص ارتباط یک 
جامعه ی دموکراتیک و 
مردم ساالر با آزادی بیان 
تأکید شد که تقویت و 
پیشبرد دموکراسی بر 
ابراز آزادانه اراده، عقاید و 
اندیشه ها مبتنی است. 

بررسی یافته های یک پژوهش
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ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 150،000 دوز واکسین طبق )FMD( جهت کمپاین واکسناسیون( مورد ضرورت 
ریاست صحت حیوانی تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G-106/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز 
)چهارشنبه( مورخ )26/ سرطان/1400( ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )300,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.

آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات 

غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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می دهد، این ابزارها در خدمت یک استراتژی 
بدون  این که جنگ  بر تشخیص  جامع مبتنی 
کار  به  نمی رسد،  پایان  به  اساسی  اصالحات 

گرفته شدند.
استراتژی  یک  مورد  در  بعدی  بخش های  در 
نفوذ  از  زیادی  انواع  باید  که  مؤثر  صلح سازی 
بالقوه ی بازیگران خارجی، به شمول دشمنان، 
کسانی که  یا  و  درگیر،  طرف های  و  متحدان 
بالقوه  به طور  اما  نیستند  عالقمند درگیرشدن 
بحث  باشند،  داشته  مثبت  سهم  می توانند 
از  پتانسیل  این  از  استفاده  عدم  شد.  خواهد 
ترتیب یافته،  و  دقیق  مشروطیت سازی  طریق 
فرصت ها  ازدست رفتن  به  منجر  می تواند 
شود، همان طور که در قبرس، جایی که روند 
پیوستن به اتحادیه اروپا منوط به اتحاد مجدد 
یونانی تبار  رأی دهندگان  افتاد.  اتفاق  نبود، 
قبرس برای رأی دادن به »نپیوستن به اتحادیه 
اروپا« در همه پرسی  برنامه اتحاد اپریل 2004 
در  بدون  زیرا  نداشتند  انگیزه ای  هیچ گونه 
اروپا  اتحادیه  به  بالفاصله  نتیجه،  گرفتن  نظر 

می پیوستند.
ایجاد  جهت  در  می تواند  روند  یک  درنهایت، 
کار  می شود  تلقی  ذاتی«  »انگیزه های  آن چه 
کند؛ راه حل پیش بینی شده در محتوای توافق 
طرفین  تا  دارد  ارجحیت  درگیری  ادامه ی  بر 
این  باشند.  داشته  انگیزه  اختالفات  برای حل 
مانند  انگیزه های خارجی  با  را می توان  انگیزه 
پیشنهادات  دیپلماتیک،  انزوای  پایان  وعده 
و  توسعه  به  کمک  یا  اضافی  کمک های 
تضمین های امنیتی برای کاهش خطرات ذاتی 
در پایان دادن به یک کارزار نظامی افزایش داد.
همان طور که در مقاله ی »قطع نامه تأثیرگذار« 
استراتژی کلی  مؤثر در یک  نفوذ  است،  آمده 
ذاتی  چالش های  ارزیابی  براساس  باید  صلح 
بیشتر انتقال های جنگ به صلح باشد. در اصل 
به  تعهد  از  به طرفین است که  به کمک  نیاز 
استراتژی درگیری فعلی خود بر نگردند و شروع 
به پذیرش یک راه حل یک پارچه ی بالقوه برای 
مسائل مورد اختالف کنند. با رسیدن طرفین 
باید  استراتژی ها  تعامل،  مختلف  مراحل  به 
تغییر کنند. هدف استفاده از این استراتژی ها 
باید کمک به روند حرکت باشد و شرایطی را 
فراهم کند که طرفین را تشویق می کند تا روی 
میز بنشینند، در میز بمانند، به توافق برسند و 

این توافق نامه ها را اجرا کنند.
بوگنویل،  پرونده های  مطالعه ی  از  طوری که 
نتیجه گیری  شمالی  ایرلند  و  جنوبی  آفریقای 
زورگویی  که  می رسد  به نظر  بعید  است،  شده 
یا انگیزه بیرونی یک تسریع کننده برای تغییر 
باشد  سازنده  مسأله  حل  حالت  به  طرفین 
دارد.  صلح  روند  در  را  موفقیت  بیشترین  که 
تعادل  کج شدن  به  می توانند  آن ها  بااین حال 
به سمت تعامل سازنده به عنوان مؤلفه ای از یک 
استراتژی کلی کمک کنند. به عنوان مثال، یان 
الیاسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در سودان، 
اشاره  تهدیدآمیز  تحریم های  سودمندی  به 
روند  یک  میانجی گری  حالی که  در  می کند 

سیاسی را به عهده دارد.
ادامه دارد...

علیه دولت ها است. در برخی موارد، همچنین 
بین  عمیقی  نظرهای  اختالف  است  ممکن 
دولت های کلیدی در رویکردهای آنان به یک 
باشند،  داشته  وجود  درگیری  خاص  وضعیت 
بین  گسترده تر  رقابت  یک  در  آن  از  پس  که 
قدرت های خارجی قرار می گیرند. همه ی این 
روند  فضای  اغلب  رقابتی  برنامه های  و  اهداف 
صلح را آلوده می کنند و سیگنال های مختلفی 

را به طرف های درگیر ارسال می کنند.
سایر  و  چندجانبه  تحریم های  از  کمی  تعداد 
اقدامات قهریه به هدف صریح ترغیب طرف های 
به  دستیابی  از  آن ها  سودبردن  برای  درگیری 
توافق نامه، صورت گرفته است. در عوض بیشتر 
آ  ن ها با هدف مهار تهدیدهای امنیتی و اجرای 
قوانین بین المللی انجام می شوند که این مورد 
فرایندهای صلح را با یک معضل مواجه می کند.

می دهند  نشان  موردی  مطالعات  از  بسیاری 
که چگونه اولویت ها و رویکردهای رقابتی حل 
تعارض را دشوارتر کرده اند. همچنین، معضالت 
بین  استراتژیک  مکمل های  پرورش  بالقوه ی 
اهداف مطلوب، مانند ترویج صلح و عدالت، را 
آشکار می کند. سیاست های مقابله با تروریسم 
درگیری  برای  را  فرصت ها  این  قانونی  منع  و 
با برخی از طرف های مهم جنگ طلب، محدود 
این مورد در مطالعات  مثال  به عنوان  می کند. 
اسرائیل-فلسطین و سریالنکا مشاهده می شود. 
دیده  اوگاندا  در  مذاکرات صلح  در  همین طور 
می شود که چگونگی اجرای قوانین بین المللی 
بشردوستانه از طریق دادگاه کیفری بین المللی 
الزم  صلح،  برای  تالش  به خطرانداختن  بدون 

بوده است.
مطالعه ی  در  وال  دو  الکس  قضا، طوری که  از 
موردی دارفور استدالل می کند، حتا تمرکز بر 
کاهش تأثیرات بشردوستانه ی درگیری ها ظاهرا 
منازعات  حل وفصل  در  استراتژیک  تمرکز  از 
اولویت  که  است  معتقد  وال  دو  است.  کاسته 
اصلی تعامل بین المللی اعزام نیروهای سازمان 
ملل با مأموریت محافظت از غیرنظامیان است، 
بر  تمرکز  این  اصلی آن صلح است.  که هدف 

موردی نشان می دهند که چگونه این ابزارهای 
به  دامن زدن  و  تنش ها  تشدید  در  سیاسی 
پویایی درگیری ها غیرمفید بوده یا حتا صدمه 

وارد کرده اند.
افزایش  چگونگی  مورد  در  نتیجه گیری  برای 
اثربخشی بازیگران خارجی در حمایت از صلح 
چهار  می توان  مختلف،  کشورهای  مطالعه  و 
نتیجه ی مهم گرفت: 1( بازیگران خارجی باید 
حمایت از صلح پایدار را به عنوان هدف اصلی 
کنند  اولویت بندی  درگیری  موقعیت  در  خود 
و استراتژی خود را برای کمک به آن تنظیم 
کنند - تشخیص این که این امر به نوبه خود 
می تواند شرایط را برای دستیابی به سایر اهداف 
 )2 است.  مهم  کند،  ایجاد  خارجی  سیاست 
هنگامی که  مشروطیت ها  و  مشوق ها  تنبیه ها، 
به ساختارهای انگیزشی طرف های جنگ پاسخ 
جنگ  حل  برای  امکانات  پویایی  از  و  دهند 
 )3 بود.  خواهند  موثر  خیلی  کنند،  پشتیبانی 
این ابزارها باید به طریقه هایی طراحی و اجرا 
شوند که به ایجاد حرکت در فرایند حل وفصل 
کمک کنند. 4( این ابزارها، به طور معمول به 
درجه ای از انسجام استراتژیک و مکانیسم های 
هماهنگی در میان بازیگران خارجی نیاز دارد.

کارشیوه  های متعدد، الگو های متناقض
به عنوان  مشروطیت ها  و  تحریم ها  مشوق ها، 
ابزار سیاسی برای دستیابی به اهداف مختلف 
به ویژه  خارجی،  بازیگران  می شوند.  استفاده 
هرگونه  برابر  در  خود  پاسخ های  دولت ها، 
وضعیت متعارض خاص را در متن گسترده تر 
می کنند.  تعیین  خویش  ارزش های  و  منافع 
استراتژیک،  منافع  به  است  ممکن  پاسخ ها 
نگرانی های امنیتی و ضدتروریستی، انگیزه های 
موازین  رعایت  یا  داخلی  سیاسی  مختلف 
بشردوستانه،  حمایت  به ویژه   - بین المللی 
حقوق بشر یا قوانین بین المللی- باشند. تمایل 
ایجاد سوءظن هایی که منافع  از  به جلوگیری 
استراتژیک را تهدید می کنند، به معنای آرزوی 
شکست شورشیان مسلح یا کمتر مداخله قهریه 

فاطمه فرامرز

باگذشت بیشتر از 9 ماه از آغاز گفت وگوهای 
گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  رسمی 
طالبان، دو طرف هنوز نتوانسته اند به پیشرفتی 
بیشتر از توافق بر سر کارشیوه ی مذاکرات دست 
آستانه ی  در  کشور  که  حاضر  حال  در  یابند. 
خروج نیروهای نظامی ناتو و ایاالت متحده قرار 
مذاکرات  کارشیوه ی  نهایی شدن  صرفا  دارد، 
محسوب  صلح  روند  در  بزرگ  شکست  یک 
می شود. عده ای باور دارند که آن چه در دوحه 
جریان دارد، بیشتر از آن که مذاکره برای صلح 
برای  فرصت گرفتن  جهت  وقت گذرانی  باشد، 
است  قرار  اگر  و  است  نظامی  راه  از  پیروزی 
راهی  باید  بشکند،  دوحه  در  حاضر  بن بست 
جست وجو  جاری  جنگ  به  پایان دادن  برای 
و  کئون  مک  سلیا  گریفیتس،  آرون  شود. 
کاترین بارنز که ویراستارهای مجمومه مقاالتی 
تحت عنوان »قدرت اقناع؛ مشوق ها، تنبیه ها و 
مشروطیت در صلح سازی«اند، استفاده از ابزار 
سیاسی به عنوان مقدمات پایان دادن به جنگ 
جهت آغاز برنامه های صلح سازی را به شرح زیر 

بحث می کنند:

مقدمه
در پاسخ به این مسأله ی آزاردهنده که بهترین 
راه حل برای درگیری مسلحانه چه چیزی ست، 
استفاده  به  اغلب  بین المللی  سیاست گذاران 
اتکا  مشروطیت ها  و  مشوق ها  تحریم ها،  از 
ابزارهای  این  که  امیدوارند  آن ها  می کنند. 
سیاست بتوانند حساب استراتژیک طرفین یک 
به  تغییر دهند که منجر  به گونه ای  را  جنگ 
تغییر رفتار طرف های جنگ و پویایی در بهبود 
روی  بر  بتوانند  ابزارها  این  و  شوند  درگیری 
صلح  ابتکارات  در  درگیری  طرف های  تعامل 

تأثیر بگذارند.
حساس  بحث های  چارچوب  در  پرسش  این 
مناسب بودن  و  اخالق  درباره ی  متغیر  و 
درگیری های  به  پاسخ  در  خارجی  مداخالت 
به  بخش  این  می گیرد.  قرار  درون کشوری، 
جست وجوی  از  گسترده تری  موضوعات 
برطرف های  مؤثر  نفوذ  برای  بازیگران خارجی 
منافع  از  پیچیده  محیط  یک  در  درگیری 
طیف  می پردازد.  متضاد،  اغلب  و  چندگانه 
سازمان های  کشور،  چندین  شامل  بازیگران 
غیردولتی  بازیگران  و  منطقه ای  و  دولتی  بین 
مانند شبکه های جامعه مدنی و مشاغل - هر 
یک دارای نقش های متمایز برای بازی و روابط 
با نفوذ با طرف های اصلی هستند. جای تعجب 
استراتژی  یک  در  منسجم  تأثیر  که  نیست 
باشد.  چالش برانگیز  بسیار  می تواند  مشترک 
برعالوه، حمایت از حل منازعات، به ندرت هدف 
اصلی همه ی افراد درگیر در جنگ است. به نظر 
با  ابزارهای سیاسی می توانند  می رسد که این 
صلح،  پاداش های  و  جنگ  هزینه های  افزایش 
کنند.  برقرار  را  جنگ  حل وفصل  در  تعادل 
تحریک  توانایی  ابزارها  این  ترتیب،  همین  به 
تشویق  و  مذاکرات  در  شرکت  برای  طرفین 
توافق نامه های  اجرای  و  دستیابی  برای  آن ها 
از مطالعات  بسیاری  بااین حال،  دارند.  را  صلح 

مشخص  استراتژی  یک  غیاب  در  صلح بانان، 
از  استفاده  به معنای  صلح،  برای  سازگار  و 
تحریم ها، مشوق ها، شرط ها و ضمانت ها همه 
باعث  و  بوده  غیرمؤثر  اما  بی دریغ  به صورت 
گروه های  و  سودان  دولت  در  انتظاراتی  ایجاد 
با  را  توافق  اجرای  و  رسیدن  که  شد  مسلح 
می کند  نتیجه گیری  وی  کرد.  مواجه  چالش 
که برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب، زمینه ی 
سیاسی استفاده از این ابزارها و اهدافی که در 

آن به کار گرفته می شوند، بسیار مهم است.

اولویت دادن به صلح
ابزارهای  از  استفاده  مطالعه ی  کلیدی  نتیجه  
و  تدوین  به  که  می دهد  نشان  سیاسی 
اولویت دادن به یک استراتژی منسجم و در عین 
صلح سازی  برای  پاسخ گو  و  انعطاف پذیر  حال 
نیاز است. چنین استراتژی باید از توانایی نفوذ 
منابع خارجی برای تسهیل تعامل بین طرفین 
و حرکت به سمت مصالحه پایدار استفاده کند. 
به عنوان مثال، در السالوادور انگیزه های حمایت 
خارجی از تمایل احزاب برای مذاکره از طریق 
مشو ق های اقتصادی و پایان انزوای دیپلماتیک 
امنیتی  و  سیاسی  ضمانت های  همچنین  و 
که  همان طور  بااین حال،  می کرد.  حمایت 
آلوارو دو سوتو، واسطه ی سازمان ملل توضیح  
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فریبا تورانی، عضو دیگر 
شورای والیتی می گوید که 
فرمانده پولیس ولسوالی 
خواجه سبزپوش این ولسوالی 
و نیروهای امنیتی را با تمام 
تجهیزات جنگی به گروه طالبان 
تسلیم کرده است. به گفته ی او، 
تنها یک فرمانده مقاومت کرد که 
وی نیز بعدا به طرف شهر میمنه 
مجبور به عقب نشینی شد.

با رسیدن طرفین به مراحل 
مختلف تعامل، استراتژی ها 
باید تغییر کنند. هدف 
استفاده از این استراتژی ها 
باید کمک به روند حرکت 
باشد و شرایطی را فراهم کند 
که طرفین را تشویق می کند 
تا روی میز بنشینند، در میز 
بمانند، به توافق برسند و این 
توافق نامه ها را اجرا کنند.


