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عبداهلل،  عبداهلل  معیت  در  غنی  رییس جمهور 
رییس  شورای عالی مصالحه ملی، امراهلل صالح، 
محب،  حمداهلل  ریاست جمهوری،  اول  معاون 
امور  وزیر  اتمر،  حنیف  ملی،  امنیت  مشاور 
خارجه، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان و برخی از اعضای هیأت 
ایاالت  به  افغانستان  دولت  صلح  مذاکره کننده 
یافتن  مورد  در  تا  رفته  است  امریکا  متحده 
و  شرایط  جاری،  منازعه  ختم  برای  راه حل 
تعهد  امریکایی،  نیروهای  خروج  از  پس  روابط 
دولت  به  متحده  ایاالت  کمک های  چگونگی  و 
راستای  در  امریکا  کمک های  ملی،  اردوی  و 
بهبود وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان 
کشور  این  نظامی  و  سیاسی  ارشد  مقام های  با 

گفت وگو کنند. 
یافتن  به خاطر  حالی   در  غنی  رییس جمهور 
سیاسی  بن بست  از  عبور  برای  اساسی  راه حل 
واشنگتن  به  افغانستان  مشکل  حل  و  کنونی 
می رود که به نقل از برخی رسانه های بین المللی، 
جو  با  مالقات  درخواست  بار  چند  این  از  قبل 

بایدن، رییس جمهور امریکا را کرده بود،...
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مشکل در کابل، 
جست وجوی راه حل 

در واشنگتن
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وزارت صحت: 
دلیل وخامت اوضاع 
در کشور گردش وسیع 
نوع دلتای کرونا است

کابل نان؛ 
نقاش کوچک 
خیابان های کوته سنگی

ضرورت حمایت از فارغان 
 )Chevening( افغان چیوننگ
در برابر تهدید طالبان

نفرت پراکنی آزادی بیان نیست؛ 
به بیان های نفرت انگیز 
پایان دهید )3(
بررسی یافته های یک پژوهش

آدم ربایان یک صـراف 
و دخترش را در هرات 

زخمی و پسر او را 
بــا خـود بـردنـد

مـامـور سـابق پولیـس 
مینیاپولیس به جرم قتل 
جـورج فلوید به ۲۲ سال و 
شش ماه زندان محکوم شد
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چگونه می توان جنگ تبلیغاتی طالبان را تضعیف کرد؟
تبلیغاتی و روانی نداشتند. چند جنگ جوی طالب نیامده 
در  را  و خودشان  شوند  شریف  مزار  شهر  وارد  که  بودند 
طالبان  چون  کنند،  درگیر  امنیتی  نیروهای  با  شهر  این 
این شهر  داخل  به  را  در حال حاضر جنگ  می دانند که 
مهم کشانده نمی توانند و توان درگیری و مقاومت در این 

شهر را ندارند...

عصر دوشنبه، 31 جوزا که چند جنگ جوی گروه طالبان 
در یکی از ورودی های شهر مزار شریف عکس گرفتند و در 
شبکه های اجتماعی نشر کردند، در این شبکه ها غوغای به 
پا شد که گویا طالبان در دروازه های مزار شریف، یکی از 
شهرهای مهم و بزرگ افغانستان، رسیده اند. اما در واقعیت 
جنگ  تشدید  جز  هدفی  هیچ  اقدام،  این  از  طالبان  امر، 
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ضرورت ایجاد شورای 
دفاع از افغانستان و حمایت 

از نیرو های امنیتی ملی
کشور روزهای سختی پیش رو دارد. بازدهی سیاست های 
تضعیف نظام مند پتانسیل های دفاع ذاتی کشور در بیست 
سال مابعد بن، سلب اعتماد مردم از نظام، نا امیدی، یأس 

و به حاشیه رانده شدن مردم از معادالت سیاست و...

پایان سفر غنی و همراهانش 
به واشنگتن و حواشی آن 

سفر دو روزه ی رییس جمهور غنی به امریکا و هیأت 
ادامه ی  چون  عمده ی  تعهدات  کسب  با  همراهش 
کشور،  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  امریکا  حمایت 
ادامه ی کمک های غیرنظامی به افغانستان و حمایت 
توافق  طریق  از  صلح  به  دست یابی  از  کشور  این 
رییس جمهور  سفر  این  در  یافت.  پایان  سیاسی، 
غنی و هیأت همراهش با جو بایدن، رییس جمهوری 
پلوسی،  نانسی  دفاع،  وزیر  آستین،  لوید  امریکا، 
این کشور، جک سلیوان،  نمایندگان  رییس مجلس 
مشاور شورای امنیت ملی امریکا و شماری دیگر از 

مقام های امریکایی دیدار و گفت وگو کردند. 
امریکا  متحده ی  ایاالت  رییس جمهوری  بایدن  جو 
نیروهای  بیرون شدن  که  کرد  تأکید  دیدار  این  در 
همکاری ها  پایان  معنای  به  افغانستان  از  امریکایی 
و روابط دوستانه میان دو کشور نیست بلکه ایاالت 

متحده همچنان به کمک های خود در...

ساکنان  از  شماری  تظاهرات  به دنبال  روز:  اطالعات 
ولسوالی ده سبز کابل در اعتراض به کشته شدن چند 

نفر در یک عملیات قطعه ی »۰1« ریاست...

ابراز امیدواری 
روسیه به اعالم 

نظر مثبت ایران 
درباره توافق 

موقت با آژانس

ریاست عمومی امنیت ملی: 
عملیات قطعه ی »۰۱« در ده سبز 

کابل تحت بررسی است
سرپرست 

وزارت داخله: 
طالبان در 

سه هفته ی آینده 
نابود می شوند
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هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی 
مواضع طالبان را در قندوز و بغالن هدف قرار دادند
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یاست عمومی امنیت ملی: عملیات قطعه ی »۰۱« در ده سزب کابل تحت برریس است ر
شریک می کند.

به  اعتراض  در  ده سبز  ولسوالی  ساکنان  از  روز گذشته شماری  که  است  درحالی  این 
کشته شدن تعدادی از ساکنان روستای ده یحیا در یک عملیات قطعه ی »۰1« امنیت 

ملی تظاهرات کردند.
معترضان ادعا می کنند که در این عملیات، دست کم پنج نفر از جمله یک بزرگ قومی و 
پسرش کشته شده اند. آنان قبال در فراخوانی گفته بودند که این قطعه ی ویژه ی امنیت 

ملی این عملیات را در تاریخ 3 سرطان راه اندازی کرده بود.
ویدیویی که از این تظاهرات در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده، نشان می دهد که 
اهلل گل مجاهد، عضو مجلس نمایندگان نیز در میان معترضان حضور دارند. آقای مجاهد 
توزیع  ده سبز سالح  ساکنان  برای  که  است  گفته  و  کرده  تظاهرات سخنرانی  این  در 

می کند تا هم دولت و هم طالبان را اجازه ندهند وارد حریم شان شوند.

اطالعات روز: به دنبال تظاهرات شماری از ساکنان ولسوالی ده سبز کابل در اعتراض به 
کشته شدن چند نفر در یک عملیات قطعه ی »۰1« ریاست عمومی امنیت ملی، این 

ریاست گفته است که چگونگی این عملیات را بررسی می کند.
ریاست عمومی امنیت ملی دیروز )شنبه، ۵ سرطان( با نشر خبرنامه ای گفته است که 
چگونگی عملیات ویژه ی قطعه ی »۰1« این نهاد را در روستای »ده یحیا«ی ولسوالی 

ده سبز را به صورت جدی بررسی می کند.
به نقل از خبرنامه، هیأتی در این مورد تعیین شده و هم اکنون بررسی هایش را در مورد 
از  که  است  ملی گفته  امنیت  ریاست عمومی  است.  آغاز کرده  عملیات  این  چگونگی 

مرحله ی جمع آوری معلومات تا آخرین مرحله ی این عملیات بررسی می شود.
این نهاد به ساکنان ولسوالی ده سبز اطمینان داده است که به زودترین فرصت ممکن 
با خانواده های قربانیان، رسانه ها و شهروندان کشور  نتایج و یافته های بررسی خود را 

شده  رد  غنی  آقای  درخواست  هربار  اما 
که  بود  داده  تذکر  امریکایی  و طرف  بود 
و  سیاسی  رهبران  دیگر  با  بلکه  نه،  تنها 
در  غنی  آقای  بنابراین  کند.  سفر  قومی 
و  عبداهلل  عبداهلل  که  شد  مجبور  نهایت 
امراهلل صالح را نیز همچون جواز عبور از 
به  بتواند  تا  ببرد  خود  با  امریکا  مرزهای 
نائل  خود  استراتیژیک«  »شریک  دیدار 

آید.
آقای غنی در حالی به امریکا رفته است 
که جنگ در والیت های مختلف، از جمله 
در شمال کشور، شدت گرفته  و پروسه ی 
همه روزه  است.  شده  متوقف  نیز  صلح 
»عقب  نشینی  روند  یک  طی  ولسوالی ها 
دولتی  نیروهای  کنترل  از  تاکتیکی« 
طالبان  گروه  دست  به  و  می شوند  خارج 
امور  کارشناسان  نظر  از  که  می افتند، 
امنیتی بخشی از این روند سقوط به ضعف 
مدیریت بحران در ارگ ریاست جمهوری 
و  صالحیت ها  که  جایی  برمی گردد؛ 
داخله  دفاع،  وزارت  از  جنگ  مدیریت 
انحصار  در  و  شده  گرفته  ملی  امنیت  و 
همچون  مشوره دهنده ی  نهادهای 
امور  اداره  و  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
آقای  اما  است.  درآمده  ریاست جمهوری 
غنی در دیدار با جو بایدن، با افتخار گفت 
که نیروهای امنیتی در روزهای اخیر شش 
ولسوالی  را دوباره از طالبان پس گرفته اند، 
آقای  افتخار  این  از  بخشی  حالی که  در 
غنی را نیروهای بسیج مردمی رقم زده اند 
امور  اداره  که فضل محمود فضلی، رییس  
»ملیشه سازی«  را  آن  ریاست جمهوری 
عنوان کرده و غیرقابل قبول خوانده است. 
یکی از اهداف اصلی سفر آقای غنی جلب 
و  دولت  به  متحده  ایاالت  تعهد کمک  و 
اما  شده،  قلمداد  افغانستان  ملی  اردوی 
از  قبل  ایاالت متحده  این است که  واقع 
سفر آقای غنی به واشنگتن تعهد سپرده 
تجهیز  برای  را  دالر  میلیارد   ۶.3 که  بود 
سال  دو  برای  افغانستان  ملی  اردوی 
که  کمک هایی  برعالوه  می پردازد؛  آینده 
در زمینه حکومتداری، حمایت از حقوق 
زنان و ارزش های حقوق بشری به دولت 
سفر  بنابراین  بود.  کرده  تعهد  افغانستان 
آقای غنی به هدف جلب و تعهد گرفتن 
کمک های مالی امریکا به دولت و اردوی 
به نوعی  از قبل منتفی، و  افغانستان  ملی 
سفر بیهوده بود. بااین همه، آقای غنی در 
کنفرانس خبری اش این موضوع را اضافه 
در  امنیتی،  مسائل  »برعالوه ی  که  کرد 
صحبت با جو بایدن موضوع تهیه واکسین 
در  شد.«  مطرح  نیز  افغانستان   برای 
حالی که یک روز قبل از دیدار آقای غنی 
 3 ارسال  از  متحده  ایاالت  بایدن،  جو  با 
میلیون دوز واکسین اهدایی به افغانستان 

خبر داده بود.
واقع این است که آقای غنی به جای حل 
به دنبال  جاری،  منازعه ی  ختم  و  مشکل 
در  منازعه  و  مشکل  ساختن  پیچیده تر 
مشکل  ریشه ی  وگرنه  است.  افغانستان 
گسترده ی  فساد  در  بی نهایت،  فقر  در 
اداری، در حمایت از مافیای مواد مخدر، 
در خویش خوری و حکومتداری بد است. 
به  صالحیت ها  تفویض  در  اصلی  مشکل 
و  جنگ  مدیریت  ضعف  در  است،  نااهل 
و  سرکوب  راستای  در  قوی  اراده ی  عدم 
مقابله با گروه طالبان است. مشکل اصلی 
عدم  اجتماعی،  نابرابری  در  اساسی  و 
اقوام،  دیگر  به  بی اعتمادی  هم پذیری، 
روحیه ی برتری طلبی و انحصار قدرت در 
یک  و  قبیله  یک  قوم،  یک  افراد  کنترل 
بنابراین  است.  محدود  و  خاص  حلقه ی 
بلکه در  ریشه ی مشکل نه در واشنگتن، 
خاص  حلقه ی  یک  در  و  ارگ  در  کابل، 
گرفته،  گروگان  را  کشور  این  که  است 
تسلیم  طالبان  به  مدیریت شده  به طور 
فروپاشی  طرف  به  نهایت  در  و  می کنند  

تاکتیکی روان هستند. 

آدم ربایان یک رصاف و دخرتش را در هرات زخمی و پرس او را با خود بردند
به گفته ی بستگان کودک ربوده شده، از سرنوشت او تا کنون اطالعی در دست نیست.

مقام های محلی و امنیتی هرات هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته اند.
آدم ربایی از جدی ترین چالش ها در هرات شمرده می شود. بارها آدم ربایان اقدام به ربودن 

سرمایه گذاران و فرزندان شان کرده اند.
این درحالی است که عبدالصبور قانع در نخستین روز کاری اش به عنوان والی هرات تأکید 

کرده بود که با آدم ربایی در هرات به گونه ی جدی مبارزه خواهد کرد.

اطالعات روز – هرات: منابع مردمی در والیت هرات می گویند که آدم ربایان پس از ربودن 
یک کودک، پدر و خواهرش را با شلیک گلوله زخمی کرده اند.

مسلح  افراد  سرطان،   4 جمعه،  که شب  گفته اند  روز  اطالعات  به  کودک  این  بستگان 
ناشناس در منطقه ی »جاده بهزاد« در مرکز شهر هرات، باالی حاجی زبیر قلعه نوی، شلیک 
کرده و پسرش را با خود برده اند. آنان همچنین گفته اند که آدم ربایان سه مرمی را به پای 

این صراف شلیک کرده اند. او در حال حاضر در شفاخانه حوزوی هرات بستری است.

طالبان ادعا دارند که در دو ماه اخیر حدود 
نظامیان  کرده اند.  تصرف  را  ولسوالی   7۰
روز  چند  طی  که  کرده اند  ادعا  نیز  دولتی 
اخیر 13 ولسوالی را از طالبان پس گرفته اند.
ویدیوهایی  اخیر  روزهای  در  دفاع  وزارت 
نیز منتشر کرده  است که نشان می دهد  را 
از  جنگ جویان گروه طالبان در بخش هایی 
گرفته اند.  قرار  هوایی  حمالت  هدف  کشور 
سوی  از  حمالت  این  که  است  شده  گفته 
نیروهای هوایی ارتش افغانستان انجام شده 

است.

می کند.
باید  امریکایی ها  که  است  نوشته  مجاهد 
دوام دار  و  جنگ  در  دخیل شدن  به جای 
برنامه ی  متوجه  افغان ها،  تراژیدی  ساختن 
مسئولیت  آن  غیر  در  باشند،  خروج شان 
امریکایی  نیروهای  خود  دوش  به  بعدی 

خواهد بود.
گروه  حمالت  اخیرا  که  است  درحالی  این 
طالبان برای تصرف ولسوالی ها در والیت های 
مختلف، به ویژه در والیت های حوزه ی شمال 

و شمال شرق کشور افزایش یافته است.

بغالن  و  قندوز  والیت های  در  طالبان  گروه 
آن  نتیجه ی  در  که  است  گرفته  قرار  هدف 
از جنگ جویان گروه طالبان کشته  شماری 

شده اند.
هواپیماهای  حمالت  این  به  طالبان  گروه 
بدون سرنشین امریکایی واکنش نشان داده 

و آن را محکوم کرده است.
گروه  این  سخن گویان  از  مجاهد،  ذبیح اهلل 
»اعمال  را  امریکایی  نیروهای  حمالت  این 
که  است  گفته  و  خوانده  تحریک کننده« 
مساعد  گروه  این  عکس العمل  به  را  زمینه 

اطالعات روز: کانال تلویزیونی فاکس نیوز به 
نقل از یک مقام وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( 
بدون  هواپیماهای  که  است  کرده  گزارش 
را  طالبان  گروه  مواضع  امریکایی  سرنشین 
در شمال شرق افغانستان هدف قرار داده اند.

طبق این گزارش، این حمالت ساعاتی قبل 
جو  و  غنی  اشرف  رییس جمهور  دیدار  از 
بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا 

در کاخ سفید، انجام شده است.
مقام وزارت دفاع که در گزارش فاکس نیوز 
نامی از وی برده نشده، گفته است که مواضع 

یکایی مواضع طالبان را در قندوز و بغالن هدف قرار دادند هواپیماهای بدون رسنشنی امر

کار  زمینـه  ایـن  در  تـا  می شـود  تشـکیل 
. کند

امروز  از  سر  کمیته  این  که  گفت  مجروح 
تحصیالت  معارف،  وزارت های  مسئوالن  با 
عالی، اداره عالی تعلیمات تخنیکی و مسلکی 
خصوصی  دانشگاه های  و  مکاتب  اتحادیه  و 
مکاتب  بازگشایی  میکانیزم  برای  را  طرحی 
احتمامات  حداقل  رعایت  با  دانشگاه ها  و 

وقایوی تهیه کنند. 
سرپرست وزارت صحت عامه در ادامه گفت 
که قرار است واکسین کرونای نوع »جانسون 

و جانسون« از امریکا به کابل برسد.
او گفت که در کنار کارمندان صحی و افراد 
باالتر از 4۰ سال، تیم های اداری مکاتب و 
دانشگاه ها و والدین دانش آموزان صنوف اول 
صنوف  والدین  و  اول  مرحله ی  در  سوم  تا 
چهارم تا ششم در مرحله دوم واکسین کرونا 

دریافت خواهند کرد.
او تأکید کرد که در مورد بازگشایی مکاتب 
پس از تطبیق واکسین کرونا تصمیم گرفته 

خواهد شد.

شفاخانه ها  به  شدن  بستری  برای  مهمانی 
مراجعه می کنند.

وضع  تأثیرات  که  گفت  مجروح  وحید 
قرنطین و وضع محدودیت بر فعالیت برخی 
اصناف و مسدودکردن دانشگاه ها و مکاتب 
در  محدودیت  وضع  اما  است،  لمس  قابل 
شهرها درست مدیریت نشده است. او افزود 
در صورتی که وضع قرنطین درست مدیریت 

می شد، وضعیت بهتر از حاال می بود.
وزارت  که  آقای مجروح گفت  این حال،  با 
و  مکاتب  بازگشایی  به خاطر  عامه  صحت 
فشار  زیر  »شدیدا«  خصوصی  دانشگاه های 
مجروح  دارد.  قرار  جامعه  مختلف  اقشار 
برای  وقت شان  درصد   ۵۰ روزانه  که  گفت 
بر  که  می شود  صرف  کسانی  قناعت دادن 

وزارت صحت عامه فشار وارد می کنند.
آقـای مجـروح در ادامـه گفـت کـه وزارت 
صحـت عامـه مجبور اسـت طرحـی را برای 
تعییـن سرنوشـت مکاتـب و دانشـگاه های 
خصوصـی آمـاده کنـد. به گفتـه ی او، یـک 
کمیتـه ملـی در چارچوب ایـن وزارت امروز 

انگلیسی تشخیص شده است.
ویروس  انگلیسی  نوع  تشخیص  ظرفیت 
وزارت  مرکزی  البراتوارهای  در  قبال  کرونا 

صحت عامه ایجاد شده بود.
از سوی هم، سرپرست وزارت صحت عامه 
به  مشکوک  موارد  آزمایش  روند  که  گفت 
اما  است،  طوالنی  روند  یک  کرونا  ویروس 
اخیرا متخصصین افغان با حذف دو مرحله، 

این روند را از لحاظ زمانی کوتاه کرده اند.
آقای مجروح گفت که مراحل انتقال نمونه 
در ابزار VTM از یک والیت به والیت دیگر 
آزمایش  روند  از  استخراجی  کیت های  و 
نمونه های مشکوک به ویروس کرونا حذف 
شده است. او استدالل کرد که وسایل و مواد 
این دو مرحله کم یاب و قیمت  مصرفی در 

بود.
همین طور، مجروح گفت که مردم هنوز هم 
رعایت  درست  را  صحی  دستورالعمل های 
والیات  از  برخی  در  هتل ها  و  نمی کنند 
میزبان ها  از  شماری  که  گفت  او  است.  باز 
از  روز پس  هتل ها چند  این  مهمان های  و 

کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
دلتای  نوع  تشخیص  ظرفیت  که  می گوید 
توسط  هندی(  )ویروس  کرونا  ویروس 
متخصصین داخلی در البراتوارهای مرکزی 

این وزارت ایجاد شده است. 
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه 
نشست  یک  در  سرطان(   ۵ )شنبه،  دیروز 
گفت  حکومت  رسانه های  مرکز  در  خبری 
موارد  درصد  تا ۶۰  در حال حاضر ۵۵  که 

مثبت کرونا از نوع دلتای آن است.
آقای مجروح همچنین گفت که نوع دلتای 
در  وسیع  و  سریع  به گونه ی  کرونا  ویروس 
کشور در حال انتشار است و یکی از دالیل 
افزایش تعداد موارد مثبت کرونا و وخامت 
اوضاع نیز گردش همین نوع ویروس کرونا 

است.
نمونه  به گونه ی  پیش  روز  سه  که  گفت  او 
مرکزی  البراتورهای  در  مشکوک  مورد   19
است که  آزمایش شده  عامه  وزارت صحت 
و  دلتا  نوع  آن  نمونه ی   11 میان،  این  از 
هشت نمونه ی دیگر آن نوع آلفا یا ویروس 

وزارت صحت: دلیل وخامت اوضاع در کشور گردش وسیع نوع دلتای کرونا است

از  نیروها  این  که  هرچیزی  که  است  گفته 
بخواهد،  حکومت  و  داخله  وزارت  رهبری 
حکومت آن را برای این نیروها فراهم می کند.
ترفیع  »اگر  کرد:  تأکید  آنان  به  خطاب  او 
پیسه  اگر  و  می دهیم  ترفیع  می خواهید، 
قرار  تان  اختیار  در  پیسه  می خواهید، 

می دهیم.«
این  حالی  در  داخله  وزارت  سرپرست 
طالبان  اخیرا  که  می کند  مطرح  را  گفته ها 
به حمالت شان در بیشتر نقاط کشور شدت 
بخشیده اند. در حدود دو ماه گذشته، بیش 
از 7۰ ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده 

است.
افزون بر این ها، این گروه تعدادی از روستاها 
داده  سقوط  کشور  مختلف  نقاط  در  نیز  را 

است.

نمی دهد  نظام  در  را  آنان  اجازه ی شمولیت 
صلح،  تأمین  برای  گروه  این  با  همچنین  و 

مذاکره  هم نمی کند.
او تأکید کرده است: »طالبان باید زده شوند و 

از بین برده شوند.«
این  داخله،  وزارت  سرپرست  گفته ی  به 
گروه اراده  برای آبادی افغانستان ندارد و در 
را سقوط می دهد،  ولسوالی ها  هر جایی که 
را  آن  تجهیزات  و  تخریب  را  آن  تأسیسات 

چپاول می کند.
مهمات  تمامی  طالبان  که  است  افزوده  او 
جنوبی،  والیت های  در  که  را  تجهیزاتی  و 
جنوب شرقی و غربی کشور به دست آورده، به 

پاکستان منتقل کرده اند.
از  بخشی  در  میرزکوال  آقای  هم،  از سویی 
پولیس  ویژه ی  نیروهای  به  صحبت هایش 

سرپرست وزارت امور داخله همچنین گفته 
است که جنگ جویان طالبان در حال اتخاذ 

وضعیت دفاعی در میدان های جنگ اند.
او تأکید کرده است: »طالبان یک زره مغرور 
شده اند، خودخواه شده اند و بال کشیده اند... 
بال می کشد.  هر کس که خود را ُگم کند، 
]شما[  که  می دهم  اطمینان  شما  برای 

بال های شان را قطع می کنید.«
از سویی هم، عبدالستار میرزکوال در خطاب 
به نیروهای امنیتی گفته است که از سقوط 
چند ولسوالی به دست طالبان مأیوس نشوند. 
به گفته ی او، این گروه هم اکنون کامال جنگ 
را در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی باخته 

است.
آقای میرزکوال همچنین طالبان را »خوارج« 
خوانده و گفته است که دولت افغانستان دیگر 

حمالت  تشدید  با  همزمان  روز:  اطالعات 
ولسوالی ها  از  شماری  سقوط  و  طالبان 
میرزکوال،  عبدالستار  گروه،  این  به دست 
که  می گوید  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
»نابود«  آینده  در مدت سه هفته ی  طالبان 

می شوند.
تازه فارغان  جمع  در  که  میرزکوال  آقای 
نیروهای ویژه ی پولیس در والیت بلخ صحبت 
می کرد، گفته است یقین دارد که این نیروها 
در  این گروه  و  را سرکوب می کنند  طالبان 
و  ضعیف  ذلیل،  آینده،  هفته ی  سه  مدت 
نابود می شوند. به گفته ی او، طالبان قابلیت 
مقابل  در  را  خود  جنگی  قوت  و  محاربوی 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از دست داده 
و به دنبال سقوط ولسوالی ها، جنگ جویانش 

مصروف جمع آوری »غنیمت« اند.

پرست وزارت داخله: طالبان در سه هفته ی آینده نابود می شوند رس
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اپیان سفر غین و هرماهانش 
بـه واشـنـگتـن و حواشـی آن 

از  شماری  سفید،  کاخ  در  همراهش  هیأت 
افغانستانی های مقیم امریکا در جلوی محوطه ی 
کاخ سفید حرکت اعتراضی را راه اندازی کردند. 
ایاالت  اول،  داشتند:  عمده  خواست  سه  آنان 
غیرمتمرکز  حکومت  یک  از  امریکا  متحده ی 
افغانستان  از  دوم،  کند؛  حمایت  افغانستان  در 
مسئوالنه خارج شود و سوم، نسل کشی هزاره ها 
متوقف شود و در باره ی کشتار هزاره ها تحقیق 

شود. 
نیز  هیأت  ترکیب  غنی،  آقای  سفر  از  پیش 
و  دولتی  مقام های  از  شماری  شد.  جنجالی 
شهروندان کشور از حضور کم رنگ نماینده های 
هزاره ها و ازبیک ها در ترکیب این هیأت انتقاد 

کردند. 
عالی  شورای  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
بود:  نوشته  تویترش  صفحه ی  در  مصالحه، 
واشنگتن،  به  کشور  رییس جمهور  سفر  »در 
کشور،  مطرح  اقوام  واقعی  نمایندگان  حضور 
نمایش می گذارد.  به  را  همه شمول بودن هیأت 
این فهرست  ازبیک در  از قوم  نماینده ای  هیچ 

نیست.« 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  سفر  این  در 
معاون  صالح،  امراهلل  ملی،  مصالحه ی  عالی 
وزیر  اتمر،  محمدحنیف  ریاست جمهوری،  اول 
ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  خارجه، 
عادله راز، نماینده ی دایمی افغانستان در سازمان 
حقوق  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد  ملل، 
بشر، فاطمه گیالنی، حبیبه سرابی و متین بیگ 
جمهوری  صلح  مذاکره کننده ی  هیأت  اعضای 
اسالمی افغانستان رییس جمهور غنی را همراهی 

کردند. 
به دنبال انتقادها از ترکیب هیأت، نام متین بیگ، 
عضو هیأت مذاکره کننده ی صلح، به نمایندگی از 

ازبیک ها درج فهرست شد. 
امراهلل  که  نبوده  بنا  اول  از  گزارش ها،  براساس 
صالح، معاون اول رییس جمهوری هم در ترکیب 
هیأت باشد، اما او با اصرار، خود را در ترکیب 

هیأت شامل کرده است. 

تروریستی بر برج های جهانی افغانستان را ترک 
می کنند. 

مطبوعاتی اش  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
امریکایی  نیروهای  تصمیم خروج  به  که  گفت 
از افغانستان احترام می گذارد و مسیر حکومت 
را  خروج  پیامدهای  که  است  این  افغانستان 
مدریت کند و به مردم افغانستان از سالم گذشتن 
از این دوره اطمینان دهد. او در ادامه گفت: »ما 
از این  افغانستان  نه تنها اطمینان می دهیم که 
برهه ی زمانی سالم عبور می کند بلکه می توانیم 
بگوییم که شکوفاتر می شود و پیشرفت می کند.«

آقای غنی بار دیگر به برقراری آتش بس تأکید 
نظامی گری  به  توسل  و  زور  که  گفت  و  کرد 
راه حل نیست. او خطاب به طالبان گفت که این 
گروه و حامیانش باید بدانند که با زور نمی توانند 
در  غنی  آقای  وادارند.  تسلیمی  به  را  افغان ها 
ادامه ی صحبت هایش با آن که از کشور مشخصی 
نام نبرد اما گفت که آنان باید روی جمهوری 
اسالمی حساب باز کنند، نه روی گروه های دیگر. 
پس از سقوط حاکمیت طالبان، مقام های افغان 
همواره پاکستان را به حمایت از طالبان و سایر 
گروه های تروریستی متهم کرده اند؛ پاکستان اما 

این ادعا را رد می کند.

کمک های اقتصادی ایاالت متحده ی امریکا 
به افغانستان

پس از دیدار هیأت جمهوری اسالمی افغانستان 
رییس جمهوری  غنی،  محمداشرف  رهبری  به 
در  سفید  کاخ  امریکایی،  مقام های  با  کشور 
بیانیه ای گفته است که این کشور به کمک های 
اقتصادی خود به افغانستان ادامه خواهد داد تا 
صلح و آینده ی باثبات که خواست افغان ها است، 

تأمین شود. 
براساس بیانیه ی کاخ سفید، کمک های ایاالت 
چندین  شامل  افغانستان  به  امریکا  متحده ی 
عرصه، از جمله کمک های بشردوستانه، کمک 
به دستگاه صحی کشور برای مبارزه با کرونا و 
افغانستان  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  به  کمک 

طالبان بیش از هر زمان دیگری شدت گرفته 
است. این گروه در این مدت حدود 7۰ ولسوالی 

را تصرف کرده  اند. 
افغان در  امنیتی و دفاعی  نیروهای  از  حمایت 
سفر آقای غنی از موضوعات مهم و کلیدی بود. 
امریکایی  مقام های  دیدارها،  تمامی  در  تقریبا 
از ادامه ی کمک به نیروهای امنیتی افغانستان 

سخن گفتند. 
لوید آستین، وزیر دفاع امریکا گفته که کشورش 
از  امریکا  متحده ی  ایاالت  حمایت  ادامه ی  به 
افغانستان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  و  دولت 
متعهد است. او در دیدار با آقای غنی، روی تعهد 
مشترک دو کشور برای همکاری پایدار امنیتی 
تویترش  صفحه ی  در  او  است.  کرده  صحبت 
ایاالت متحده امریکا امنیت و  نوشته که برای 
برخوردار  زیادی«  »اهمیت  از  افغانستان  ثبات 

است.
نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان امریکا، 
در دیدار با آقای غنی به تحکیم بیشتر روابط 
میان دو کشور تأکید کرده است. او در صفحه ی 
تویترش نوشته است: »ما در دو دهه ی گذشته 
رابطه ی مستحکمی بین دو کشور ایجاد کردیم و 

به دنبال مستحکم ترشدن آن هستیم.« 
رییس جمهور  است که  اعالم کرده  کاخ سفید 
بایدن برای سال 2۰22، 3.3 میلیارد دالر برای 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
است.  کرده  درخواست  کشور  این  کانگرس  از 
نشست  در  غنی  رییس جمهور  حال،  عین  در 
و  مطبوعاتی اش گفت که رؤسای مجلس سنا 
وعده  او  با  دیدار  در  امریکا  نمایندگان  مجلس 
این درخواست گام های  تأیید  برای  داده اند که 

سریع بر می دارند. 
آقای غنی همچنان گفت که وزیر دفاع امریکا 
تجهیزات  بخش  در  کشورش  که  سپرد  تعهد 
به نیروهای امنیتی افغان کمک می کند. آقای 
در  اما  نکرد،  ارایه  باره  این  در  جزئیاتی  غنی 
بخش دیگر از سخنانش گفت که در حال حاضر 
لوژستیک از عمده ترین چالش در بین نیروهای 
با  مشکل  این  و  است  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
اهدای چرخبال از سوی ایاالت متحده ی امریکا 
به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رفع می شود. 
.این  دارد  ویژه  روند  موضوعات  »این  گفت:  او 

روند با سرعت به پیش می رود.« 
آقای غنی در کنفرانس مطبوعاتی اش همچنان 
گفت که رییس جمهور بایدن به گونه ی صریح 
بیان کرده که مأموریت سفارت امریکا در کابل 
ادامه می یابد و طوری عمل خواهد کرد که از 
حمایت  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 

شود.
بایدن، نیروهای امریکایی  براساس تصمیم جو 
حمله ی  سالگی   2۰ در  درست  و  سپتامبر  تا 

لطف علی سلطانی

سفر دو روزه ی رییس جمهور غنی به امریکا و 
هیأت همراهش با کسب تعهدات عمده ی چون 
و  امنیتی  نیروهای  از  امریکا  حمایت  ادامه ی 
دفاعی کشور، ادامه ی کمک های غیرنظامی به 
افغانستان و حمایت این کشور از دست یابی به 
صلح از طریق توافق سیاسی، پایان یافت. در این 
سفر رییس جمهور غنی و هیأت همراهش با جو 
بایدن، رییس جمهوری امریکا، لوید آستین، وزیر 
دفاع، نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان 
این کشور، جک سلیوان، مشاور شورای امنیت 
ملی امریکا و شماری دیگر از مقام های امریکایی 

دیدار و گفت وگو کردند. 
متحده ی  ایاالت  رییس جمهوری  بایدن  جو 
امریکا در این دیدار تأکید کرد که بیرون شدن 
نیروهای امریکایی از افغانستان به معنای پایان 
کشور  دو  میان  دوستانه  روابط  و  همکاری ها 
نیست بلکه ایاالت متحده همچنان به کمک های 
خود در عرصه های مختلف برای افغانستان ادامه 
می دهد. او گفت: »این حمایت ها شامل حمایت 
از حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و 
ما  می شود.  سیاسی  و  اقتصادی  همکاری های 
رهبران  میان  که  می کنیم  پی گیر  تالش های 

افغان وحدت ایجاد کنیم.«
حمایت  از  همچنان  بایدن  رییس جمهور 
همه جانبه ی کشورش از تالش های صلح و تأمین 
امنیت و ثبات در افغانستان اطمینان داد و بر 
حل سیاسی و مسالمت آمیز بحران در افغانستان 

از طریق مذاکره و گفت وگو تأکید کرد.
دولت  هیأت  دیدار  از  پس  که  بیانیه ای  در 
کاخ  سوی  از  امریکایی  مقام های  با  افغانستان 
تمامی  از  »ما  است:  آمده  شده،  منتشر  سفید 
به  فورا  که  می خواهیم  افغانستان  در  طرف ها 
هدف  به  صلح  گفت وگوی  در  معنادار  گونه ی 
شامل  که  سیاسی  توافق  یک  به  دست یابی 
شمول  به  افغان ها  تمامی  حقوق  از  حفاظت 

حقوق زنان و اقلیت ها می شود، سهیم شوند.«
با این حال، آقای بایدن گفت که افغان ها باید 
چه   این که  و  آینده شان  مورد  در  خودشان 

می خواهند، تصمیم بگیرند. 
رییس جمهور غنی در دیدار با جو بایدن از اتفاق 
و وحدت افغان ها سخن گفت و تأکید کرد که به 
اصل وحدت متعهد است. او با اشاره ی تلویحی 
ملت  که  گفت  طالبان  علیه  مردمی  بسیج  به 
افغانستان به دفاع از جمهوریت به پا خاسته اند و 
عزم دارند که از آن دفاع کنند. او در ادامه گفت: 
»شما خواهید دید که با عزم و اراده، همبستگی 
و همکاری ما برتمام این چالش ها فایق خواهیم 

آمد.«
سفر رییس جمهور غنی به امریکا در حالی انجام 
شد که از نزدیک به دو ماه به این سو حمالت 

می شود. 
 3.3 اهدای  شامل،  صحی  دستگاه  به  کمک  
عدد   3۰۰ اهدای  کرونا،  واکسین  دوز  میلیون 
کپسول آکسیجن و اختصاص 3.3 میلیون دالر 
به آموزش پزشکان برای مقابله با کرونا در پنج 
شهر بزرگ افغانستان، که موارد ابتال به کرونا در 

این والیات زیاد است، می شود. 
متحده ی  ایاالت  سفید،  کاخ  بیانیه ی  براساس 
امریکا اخیرا کمک بشردوستانه ی 2۶۶ میلیون 
به  نفری که  برای حدود 18 میلیون  را  دالری 
 4.8 شمول  به  دارند  نیاز  فوری  کمک های 
پول،  این  است.  کرده  اعالم  بیجاشده  میلیون 
برای مسکن، فرصت های معیشتی، خدمات مهم 
صحی، کمک های اضطراری غذایی، آب، خدمات 

صحی و خدمات بهداشتی اختصاص می یابد.
در بینانیه کاخ سفید همچنین آمده است که 
امریکا در سال 2۰21، حدود  ایاالت متحده ی 
3۰۰ میلیون دالر را برای کمک به غیرنظامیان 
اساس  بر  است.  داده  اختصاص  افغانستان  در 
اعالمیه ی کاخ سفید، رییس جمهور بایدن برای 
سال 2۰22، خواهان کمک 3۶4 میلیون دالری 
از طریق وزارت خارجه و  دیگر شده است که 
پرداخت  افغانستان  حکومت  به   USAID
از  حفاظت  به منظور  کمک ها  این  شد.  خواهد 
دستاوردهای 2۰ سال گذشته، رشد اقتصادی، 
خدمات  بهبود  مخدر،  مواد  و  فساد  با  مبارزه 
توانمندسازی  از  حمایت  آموزشی،  و  بهداشتی 
زنان، حمایت از روند صلح و تقویت جامعه مدنی 

ارایه خواهد شد. 
امریکا  ایاالت متحده ی  تاکنون  از سال 2۰۰2 
نزدیک به 88 میلیارد دالر به نیروهای امنیتی، 
3۶ میلیارد دالر به مقاصد غیرنظامی به شمول 
787 میلیون دالر برای حمایت از زنان و نزدیک 
به  بشردوستانه  امور  در  دالر  میلیارد   3.9 به 

افغانستان کمک کرده است. 

تظاهرات در واشنگتن، انتقادات در کابل
و  غنی  رییس جمهور  حضور  با  همزمان 

نمی دهد تا ۶۰۰ افغانی پس انداز می کند. دوصد آن را کاغذ 
و مداد می خرد و بقیه اش را به استاد نقاش می دهد تا هر 

روز یک ساعت برای او نقاشی آموزش بدهد. 
دو-سه سالی می گذرد و صبوری که به دلیل فقر و ناتوانی 
با تالش و پشتکار  مانده است،  باز  از مکتب  خانواده اش 
خودش نقاشی یاد می گیرد. حاال یک سال است که به جای 
دیگر کارهای خیابانی، در خیابان های حوالی کوته  سنگی 
نقاشی می کشد، کاری که هم راحت تر و تمیزتر است و 
هم نسبت به هر کار خیابانی دیگر برایش درآمد بیشتر 
به همراه دارد. هرچند در نقاشی به مهارتی نرسیده که 
بتواند احساسات درونی اش را بیرون بریزد، اما آنقدر یاد 
گرفته که عابران حین کارش در اطرافش حلقه بزنند و 
جوانان عکس های معشوق شان را در اختیارش بگذارند تا 

او پرتره ای آن ها را رسامی کند.  
روزی که من او را دیدم، روی سنگ فرش پیش دروازه ی 
پارک دهبوری نشسته بود و در حال سیاه کردن سیاهی 
چشمان دختری بود که عکسش را پسری به او داده بود. 
دو عکس دیگر، نیز در کوله پشتی اش در انتظار نوبت بود. 
درحالی که روی نقاشی کار می کرد، دو دختر خردسال گدا 
با موهای جنگلی، چشمان زیبا، صورت های خاک خورده 
و دستان ناشسته با پنسل هایش بازی می کردند. یکی از 
آن ها با مدادتراشی سرخ رنگ مداد حاشر را تیز می کرد.  

این جا کابل جان است. 

پیشش گرفته اند... چیزهای زیادی از این قبیل را به آسانی 
به یاد می آورد، اما به یاد نمی آورد که در تمام این سال ها 

بیشتر از ۵۰۰ افغانی در یک روز به خانه برده باشد. 
صبور چهارسال پیش یک روز به قصد دودکردن اسپند 
وارد یک دکان نقاشی در کوته سنگی می شود و از همان جا 
قول  به  اکنون  که  خیابانی اش،  رفقای  راه  از  را  راهش 
وقتی  و »پودری« شده اند، جدا می کند.  خودش »دزد« 
در آن جا می بیند که مردی با یک مداد سیاه دختر زیبایی 
بر روی کاغذ سفید کشیده است، از فرط تحسین نقاش، 
را فراموش می کند. آن روز آرزو می کند که در  خودش 
آینده نقاش شود. این آرزو مثل آرزوهای دیگر کودکان 
رییس جمهور  یا  خلبان  آینده  در  می خواهند  که  نیست 
قلبی  نقاش شدن یک خواست شدید  برای صبور  شوند، 

است که به هر طریق ممکن باید به آن دست یابد. 
براساس قصه ی خودش شیوه ای که او برای رسیدن به این 
آروزیش در پیش می گیرد، نشانگر آن است که با دیگر 
کودکان خیابانی فرق می کند. آن قدر که خشونت و کثافت 
خیابان ها نتوانسته است او را از قدرت »خواستن« و توانایی 
»افکندن به آینده« ناتوان کند، چون خیلی زود دیگر با 
دود اسپند مزاحم دکان  داران نمی شود، آستین و پاچه ی 
تنبانش را بر می زند و با یک سطل آب و چند جول کهنه 
سراغ موتر موترداران می رود که درآمد بیشتری دارد. طی 
یک ماه چند افغانی ناچیز از درآمد هرروزش را به خانه 

سهراب سروش

تداوم جنگ ها، ویرانگری ها و نابسامانی های ده ها ساله در 
افغانستان زندگی را به کام همه ی اقشار این کشور زهر 
بیش  نابسامانی ها  این  اما مصایب جانکاه  است،  گردانده 
از همه بر گرده ی »کودکان خیابانی« سنگینی می کنند؛ 
کودکانی که متأسفانه شمارشان در خیابان ها کم نیستند 
هیچ سالحی  آنان  می شوند.  نیز  بیشتر  به  سال  سال   و 
برای مقاومت در برابر نامالیمات روزگار ندارند، جز این که 
تمام سال در سرمای استخوان سوز زمستان ها و گرمای 
طاقت فرسای تابستان ها در خیابان ها شیشه ی موترها را 
بمالند، کفش عابران را واکس بزنند، پیش عابران اسپند 
بیاورند؛  رو  جیب زنی  و  گدایی  به  ناچار  یا  و  کنند  دود 
کارهایی که شأن، عزت و کرامت انسانی شان را خدشه دار 
کرده و جان های نحیف و روح های لطیف شان را به تباهی 

می کشاند. 
از آن جا که پدیده ی کودکان خیابانی در افغانستان همواره 
زیر فرش ها پنهان شده، مردم افغانستان نیز عادت کرده اند 
که توجهی به این کودکان نداشته باشند. بدتر از آن روی 
خوشی به این کودکان نشان ندهند. برخورد بسیاری از مردم 
با آنان تحقیرآمیز است. آنان نه تنها محبتی از طرف کسانی 
که دست طلب به سوی آن ها دراز می کنند، نمی بیند، بلکه 
قرار  اهانت  مورد  می خورند،  کتک  خیابان ها  در  روزه مره 

می گیرند و کرامت انسانی شان مرتب نقض می شوند.

نقاش کوچک خیاابن های کوته سنیگ
با این وصف تمام این کودکان به زودی کودکی را پشت سر 
گذاشته، تبدیل به جوانان خیابانی می شوند؛ جوانانی که هر 
یک مخزنی بزرگی از عقده مندی، بزه کاری، پرخاشگری و 
خشونت اند.  بعید است کسی از میان آنان به سالمت از 
اگر کسی موفق شود که  و  بزنند  به جوانی پل  کودکی 
انسان سالمی به بار بیاید، مانند این است که علف هرز و 
خودرویی در مزارع کوکنار با سرسختی تبدیل به خوشه و 
گندم شود. مثل »صبور« که در خیابان های پر از بی مهری 

و نامهربانی کابل تبدیل به »نقاش« شده است. 
سال  چهار-پنج  که  زمانی  است.  ساله  اکنون 17  صبور 
بیشتر نداشته، خانواده اش به دلیل فقر شدید اقتصادی از 
ولسوالی شینواری والیت پروان به شهر کابل کوچ می کنند 
و کار و زندگی خیابانی صبور در خیابان های کابل شروع 
می شود. او طی سالیان زیاد کارهای زیادی را تجربه کرده 
موترشویی،  تا  بگیر  ساجق فروشی  و  اسپندی  از  است. 
خریطه فروشی و غیره و غیره. هیچ یک از این کارها برایش 
خوشایند نبوده است و خاطرات بسیار تلخی از خیابان ها 
در حافظه اش ثبت کرده است که می گوید »فراموش کده 
نمی تانم.« خاطراتش بیشتر مربوط می شود به روزهایی 
که هیچ درآمدی نداشته و با دستان خالی به خانه رفته 
است. روزهای سردی هم بوده که تا شام چیزی نخورده 
را کودکان خیابانی دیگر  و روزهایی داغی که درآمدش 
پس از این که سر و صورتش را خونی و خاکی کرده اند، از 



وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، حکومت 
افغانستان تاهنوز فاقد برنامه های راهبردی 
اثرگذار در راستای تبلیغ و ارتباطات است. 
آقای رفعت می افزاید که یکی از ضعف های 
و  نظامی  عرصه ی  در  حکومت  جدی 
از  مردم  به  اطالع ندادن  عرصه ها،  سایر 
مسأله  این  و  است  خود  دست آوردهای 
فشار نارضایتی افکار عمومی بر حکومت را 
افزایش داده است. به گفته ی آقای رفعت، 
از  ناشی  نارضیاتی  افزایش  در برخی موارد 
حکومت  دست آوردهای  از  اطالعات  نبود 
میدان  هولناک  خالیگاه  یک  ایجاد  سبب 
حکومت و مردم شده و این خالیگاه پیش از 
آن که طالبان تبلیغ کنند، به سود این گروه 

تمام شده است.
طالبان،  به دست  ولسوالی ها  از سقوط  پس 
و  امنیتی  نهادهای  اطالع رسانی  مسئوالن 
در کل حکومت در مواردی حاضر به دادن 
وضعیت  چگونگی  خصوص  در  اطالعات 
تالش  و  نشدند  ازدست رفته  ولسوالی هایی 
کردند که اخبار این سقوط ها بازتاب نیابند. 
را  والیتی  شورای  اعضای  هدف،  این  برای 
و  رسانه ها  قابل دست رس  منابع  تنها  که 
خصوص  در  صحبت  از  بودند  خبرنگاران 
که  اضافه  به  کرد.  منع  امنیتی  مسائل 
اوضاع  مورد  در  حکومتی  ارشد  مقام های 
امنیتی و چرایی سقوط ولسوالی ها به مردم 
بسیار  موارد  برخی  در  و  ندادند  توضیح 

ناشیانه اظهار نظر کردند.
به  باتوجه  که  می گوید  رفعت  احمدضیای 
فراگیربودن رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 
نمی توانند  گذشته  همانند  حکومت ها 
چنین  در  بناً  کنند،  پنهان  را  واقعیت ها 
او  است.  مؤثر  واقعیت ها  بیان  شرایطی 
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داشتند. پس از خروج نیروهای ناتو، دولت 
مجبور بود که از این ساختمان ها بیرون شود 
و سقوط ولسوالی ها امر غیرقابل انتظار نبود، 
ولسوالی  اما سقوط یک ساختمان، سقوط 
شد:  تبلیغ  ولسوالی ها  زنجیره ای  سقوط  و 
روانی،  جنگ  در  که  می دهد  نشان  »این 

فضای رسانه ای در دست طالبان است.«

چرا حکومت در جنگ تبلیغاتی ضعیف 
است؟

توماس جانسون در جمع بندی کتاب خود 
نوشته که موفقیت کمپین تبلیغاتی طالبان 
تا حد زیادی معلول نبود کمپین تبلیغاتی 
مؤثر از سوی حکومت افغانستان است، اما 
در مقابل جنگ تبلیغاتی بخشی از استراتژی 
طالبان برای تسخیر مجدد افغانستان است.

اداره امور ریاست جمهوری در  یک گزارش 
اطالع رسانی  نهادهای  عملکرد  خصوص 
ادارات  مطبوعاتی  بخش های  و  حکومت 
هزار  حدود  مجموع  در  که  می دهد  نشان 
وزارت   ۵3 مطبوعاتی  بخش های  در  تن 
ساالنه  و  می کنند  کار  مرکزی  اداره ی  یا 
بخش  در  افغانی  میلیون   3۰۰ دست کم 
مرکزی  ادارات  و  وزارت  خانه ها  مطبوعات 
گزارش  این  می شود.  مصرف  والیتی  و 
باوجود مصرف  تأیید می کند که  حکومتی 
نبود  به دلیل  افغانی،  میلیون  ساالنه  صدها 
و  اطالع  رسانی  واحدهای  میان  هماهنگی 
عدم ارائه ی اطالعات یکدست، تأثیرگذاری 
مرم در  نزد  اطالع رسانی حکومت  اعتبار  و 

وضعیت بسیار بد قرار دارد.
به د لیل  که  می گوید  رفعت  احمدضیای 
رشته ی  در  کافی  متخصص  کدرهای  نبود 
مطبوعاتی  دفترهای  در  ارتباطات  و  تبلیغ 

بگوید  که  دارد  وظیفه  حکومت  می افزاید 
سقوط  دلیل  است.  افتاده  اتفاقاتی  چنین 
پس گیری اش  راهکار  چیست  ولسوالی ها 
اخیر  هفته ی  دو  در  »متأسفانه  چیست؟ 
کرده اند.  سکوت  دولتی  رده بلند  مقام های 
این سکوت هم بیشتر به نفع طالبان تمام 

شده است.«

طالبان  تبلیغاتی  جنگ  تضعیف  برای 
باید چه کرد؟

پیشین  سخن گوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
می دهد  توضیح  نوشته ای  در  دفاع  وزارت 
از  حمایت  در  عمومی  افکار  بسیج  که 
انگیزه،  و  روحیه  خلق  امنیتی،  نیروهای 
مشروعیت بخشیدن و حقانیت دادن به جنگ 
است.  تبلیغاتی  جنگ  اهداف  مهم ترین  از 
خنثاکردن  برای  تالشی ست  ضدتبلیغات 
و  روحیه دشمن  تضعیف  تبلیغات دشمن، 
وابستگی دشمن،  و  اهداف  ماهیت،  افشای 
به ویژه تبیین تأثیر حمالت تخریبی دشمن 
عظیمی  آقای  مردم.  آینده ی  و  زند گی  در 
تبلیغاتی  استراتژی  داشتن  که  می افزاید 
تأثیر گذار،  و  همه جانبه  کار آمد،  علمی، 
ارتباط بدون چون وچرا با پیروزی نبرد دارد 
و می تواند بستر حمایت ملی ، منطقه ای و 

بین المللی را فراهم آورد.
شکست  و  تضعیف  می گویند  کارشناسان 
راهکار  نیازمند  طالبان  تبلیغاتی  جنگ 
استراتژیک است. توماس جانسون در بخش 
می کند  پیشنهاد  خود  کتاب  جمع بندی 
خارج  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  که  حاال 
می شوند، فرصت مناسبی است که حکومت 
برای  قابل قبول  و  جذاب  روایت  افغانستان 
همه از خودش به دست دهد و یک کمپین 

ضدتبلیغ و مدیریت افکار عمومی ندارد. 
فردوس کاوش، روزنامه نگار و مترجم کتاب 
»روایت های طالبان« در صحبت با اطالعات 
پژوهش های  برمبنای  که  می گوید  روز 
3۰درصد  امنیتی،  مطالعات  دانشمندان 
جنگ های شبیه جنگ افغانستان رویارویی 
جنگ  آن  درصد   7۰ و  است  نظامی  و 
معلومات، رسانه ای و تبلیغاتی. آقای کاوش 
این  پژوهشگران روی  می افزاید که همه ی 
تبلیغاتی  جنبه ی  که  دارند  توافق  نکته 
تمامی عملیات های نظامی در این جنگ ها 
بناً  آن.  نظامی  مؤثریت  تا  مدنظرند  بیشتر 
بسیار  جنگ  روانی  و  تبلیغاتی  جنبه ی 
اهمیت دارد و تمام تالش طالبان هم روی 
درگیری های  رسانه ای  و  تبلیغاتی  جنبه ی 

اخیر است.
نیروهای  عقب نشینی  پسین  هفته های  در 
امنیتی از ولسوالی ها، سقوط و تسلیم شدن 
»سقوط  عنوان  زیر  امنیتی  نیروهای 
تبلیغ  و  نشر  ولسوالی ها«  زنجیره ای 
به ویژه  رسانه ها،  در  طالبان  گروه  شد. 
بسیار  به صورت  اجتماعی،  شبکه های  در 
گوناگون  روش های  از  استفاده  با  گسترده 
با نشر خبرها، جنگ تبلیغاتی این گروه را 
که  طالبان  گروه  اعضای  بخشیدند.  شدت 
تبلیغاتی  جنگ  اجتماعی  شبکه های  در 
این گروه را پیش می برند، عمدتا با نام های 
از  فوری  بسیار  به صورت  را  مستعار خبرها 
طریق متن، تصویر و ویدیو بازتاب می دادند 
و روزها فضای مجازی را در کنترل داشتند. 
ویدیوها نشان می داد که سربازان با داشتن 
تجهیزات و امکانات جنگی پیش رفته گروه-

گروه به جنگ جویان موترسایکل سوار تسلیم 
می شوند. آنان ویدیوها را با این پیام منتشر 
حال  در  طالبان  گروه  گویا  که  می کردند 
پیروزی کامل قرار دارند. در عین زمان این 
گروه رویکرد دیگر را پیش گرفتند و آن این 
می کردند.  آزاد  را  تسلیم شده  سربازان  که 
ولسوالی ها  این  از  زیادی  شمار  سقوط 

بی تأثیر از جنگ تبلیغاتی طالبان نبود. 
حکومت  اطالع رسانی  نهادهای  مقابل  در 
خصوص  در  موارد  بسیاری  در  افغانستان 
ولسوالی ها  سقوط  ادعای  و  جنگ  اتفاقات 
موارد  بسیاری  در  و  نکردند  ارائه  معلومات 
سکوت اختیار کردند که به قول کارشناسان 
این امر به خودی خود فضای جنگ تبلیغاتی 
از  بسیاری  و  داد  تغییر  طالبان  نفع  به   را 
این  تبلیغاتی  جنگ  گرفتار  نیز  شهروندان 
گروه شدند. به گفته ی احمدضیای رفعت، 
کابل،  دانشگاه  ژورنالیزم  دانشکده  استاد 
از  معلومات  و  اطالعات  ندادن  با  حکومت 
عمومی  افکار  نارضایتی  دست آورهای خود 
را افزایش داد و در نهایت نارضایتی ناشی از 
از دست آوردهای حکومت  مردم  کم آگاهی 
یک خالیگاه هولناکی میان مردم و حکومت 
ایجاد کرد که به خودی خود به نفع طالبان 

تمام شد.
مسأله ی  در  که  می گوید  کاوش  فردوس 
است  این  واقعیت  یک  ولسوالی ها  سقوط 
این  از  برخی  این که  بدانند؛  همه  باید  که 
و  بودند  محاصره  سال ها  از  ولسوالی ها 
نیروهای دولتی تنها بر یک ساختمان تسلط 

عصر دوشنبه، 31 جوزا که چند جنگ جوی 
شهر  ورودی های  از  یکی  در  طالبان  گروه 
مزار شریف عکس گرفتند و در شبکه های 
شبکه ها  این  در  کردند،  نشر  اجتماعی 
در  طالبان  گویا  که  شد  پا  به  غوغای 
شهرهای  از  یکی  شریف،  مزار  دروازه های 
در  اما  رسیده اند.  افغانستان،  بزرگ  و  مهم 
واقعیت امر، طالبان از این اقدام، هیچ هدفی 
جز تشدید جنگ تبلیغاتی و روانی نداشتند. 
چند جنگ جوی طالب نیامده بودند که وارد 
در  را  خودشان  و  شوند  شریف  مزار  شهر 
امنیتی درگیر کنند،  نیروهای  با  این شهر 
حاضر  حال  در  که  می دانند  طالبان  چون 
کشانده  مهم  شهر  این  داخل  به  را  جنگ 
در  مقاومت  و  درگیری  توان  و  نمی توانند 
این شهر را ندارند. آنان با نشر چند عکس 
جنگ  و  روایت ها  جنگ  در  می خواستند 
روانی خود را پیروز و رسیده به دروازه های 
مزار شریف نشان دهند. چنان که با رسیدن 
دروازه،  این  در  پولیس  ویژه  نیروی  چند 
کردند،  فرار  ساحه  از  طالبان  جنگ جویان 
چون برای درگیری و مقاومت نیامده بودند. 
به  اقدام  ده ها  از  بارزی  نمونه ی  اتفاق  این 
جنگ روانی و تبلیغاتی طالبان بود که برای 
چند ساعتی فضای جنگ تبلیغاتی و روانی 
نفع  به  اجتماعی،  در شبکه های  به ویژه  را، 
خود تصرف کردند و بسیاری ها نخواسته و 
ندانسته گرفتار این جنگ تبلیغاتی طالبان 
بیشتر آن  به نشر و پخش هرچه  و  شدند 
اقدام کردند. اما به زدوی موجی از حمایت از 
نیروهای امنیتی افغانستان و نشر خبرهای 
مبنی به بسیج مردم علیه این گروه فضا را 

تغییر داد.
انگیزه در جنگ به اندازه ی جنگ افزار مهم 
طول  در  روانی  جنگ  و  می شود  دانسته 
تاریخ جنگ های بشر به گونه ای نقش داشته 
جنگ«  »هنر  کتاب  در  تزو  سان  است. 
ابزاری است که  می نویسد که ارتش بسان 
تیر خالص را در مغز دشمن خالی می کند 
توماس  است.  شده  آسیب پذیر  قبال  که 
»روایت های  کتاب  شروع  در  جانسون 
فرآورده های  و  اطالع رسانی  نقش  طالبان؛ 
تبلیغی در جنگ افغانستان« می نویسد که 
گروه های  که  می دهد  نشان  جنگ  تاریخ 
مسلح برای شکست روحیه ی جنگ جویان 
برای  نفس  به  اعتماد  خلق  و  مقابل  طرف 
نشر  و  ساخته  روایت هایی  سربازان خودی 
کرده اند. طرف های جنگ سعی کرده اند که 
با روایت سازی ثابت کنند که در موضع برتر 
دارند.  قرار  به دشمنان شان  اخالقی نسبت 
توجیه اخالقی جنگ به یک نیروی جنگی 
به  را  مردمی  حمایت  که  می کند  کمک 

دست بیاورد و به راحتی سربازگیری کند.
خود  کتاب  مقدمه  در  جانسون  آقای 
می نویسد که سازمان ناتو، امریکا و حکومت 
افغانستان در دو دهه اخیر جنگ تبلیغاتی 
را به طالبان باخته اند. اکنون نیز کارشناسان 
تبلیغاتی  جنگ  در  طالبان  که  می گویند 
افغانستان  حکومت  و  کرده اند  عمل  موفق 
در  پیروزی  برای  راهبردی  برنامه  کدام 
جنگ تبلیغاتی، اجرای سازوکار مؤثر برای 

چگونه یم توان جنگ تبلیغایت طالبان را 
تضعیف کرد؟

عصمت اهلل سروش

طالبان ثابت نموده اند که آنان مخالف هرگونه 
معیار های بین المللی،  توسعه، حقوق بشر و 
زنان،  زیربناها،  آموزش و عمدتا آموزش زنان 
در  چه  گردد(  ذکر  آن  مورد  چند  )این که 
جریان حاکمیت شان )از 199۶ تا 2۰۰1( و 
تا حاال هستند. این برخالف چیزی است که 
فارغ التحصیالن چیوننگ در افغانستان انجام 

می دهند. 
تسریع  با  که  است  معتقد  بریتانیا  دولت 
اخالقی  مسؤلیت  بریتانیا  دولت    ،ARAP
خود را با تأمین مصونیت کارمندان محلی 
نموده.  ایفا  کرده اند،   کار  آنان  با  که  افغان 
مسئولیت  کدام  نباید  است:  این  سوال 
چیوننگ  فارغ التحصیالن  مورد  در  اخالقی 

بعدا  تغییراتی در زمینه ساختار های معیاری 
بین المللی و توسعه در عرصه  های مختلف 
بانکداری  زنان،   حقوق  بشر،   حقوق  چون 
آورده اند،  افغانستان  در  امثالهم  و  عصری 
مواجه  طالبان  جانب  از  تهدید  به  احتماال  
را  موارد  این  طالبان همه ی  زیرا  می شوند، 
خالف ارزش های اسالمی قلمداد می کنند. 
در  تحصیل  به  نسبت  هیچگاهی  طالبان 
توسعه  و  بشری  حقوق  ارزش های  خارج، 
انعطاف پذیر نبوده و همواره برنظام اسالمی 
باور  کرده اند.  تأکید  خودشان  قبول  مورد 
کنار  در  فارغ التحصیالن،  این  که  داریم 
انتقام جویانه  حمالت  اهداف  ترجمانان، 

طالبان قرار خواهند گرفت. 

بیش از 14۰۰ افغان  و خانواده های  شان به 
بریتانیا منتقل شده اند. انتظار می رود که در 
حدود بیشتر از 3۰۰۰ افغان از طریق طرح 
تسریع در انتقال و اعطای اقامت شهروندان 

افغان در بریتانیا مستقر شوند.
در حالی که این طرح تصدیق می نماید که 
وضعیت روبه زوال جاری در افغانستان یک 
خطر بالقوه را متوجه کارمندان محلی افغان 
عاجز  این حقیقت  تصدیق  از  اما  می سازد، 
است که فارغان افغان از دانشگاه های بریتانیا 
انتقال  و  توسعه  عمده ی  محرکین  از  که 
ارزش  های فرهنگی بریتانیا هستند نیز با این 

خطر مواجه اند.
قابل یادآوری است که سطح باالی تهدید 

به تاریخ 1 جون 2۰21، وزارت دفاع و وزارت 
کارمندان  که  نمودند  اعالم  بریتانیا  داخله 
در  بریتانیا  دولت  برای  که  افغان  محلی 
افغانستان، به شمول آنانی که به حیث ترجمان 
برای نیروهای بریتانیا در کشور کار نموده اند، 
واجد شرایط انتقال سریع به بریتانیا براساس 
طرحی در انتقال، همکاری و اعطای اقامت 

به شهروندان افغان می  باشند.
به دنبال تصمیم آغاز خروج نیرو های نظامی 
وزارت  با  بریتانیا  نخست وزیر  افغانستان،  از 
موافقه  مسکن  وزات  و  داخله  وزارت  دفاع، 
این طرح  از طریق  تا درخواست  ها  نمودند 
را به صورت عاجل سرعت ببخشند. تاکنون، 

علیه آن عده فارغ التحصیالن که به بریتانیا 
خارجه  امور  وزارت  بورسیه  چارچوب  در 
سفر   )Chevening )بورسیه  کشور  این 
معتقدند  طالبان  کرده اند، داللت می نماید. 
که آن ها )فارغ التحصیالن چیوننگ( توسط 
منبع  و  شده اند  حمایت  بریتانیا  دولت 
خارجی  فرهنگی  ارزش های  نفوذ  عمده ی 
طالبان  طوری که  افغانستان اند؛  در  )کفار( 
به آنان »جاسوسان انگلیس« و »اوالد های 

شیطان« خطاب می نمایند.
بادرنظرداشت وضعیت روبه زوال امنیتی در 
افغانستان و  سقوط بخش های متعدد کشور 
به دست طالبان و سردرگمی پروسه صلح،  
و  بریتانیا تحصیل کرده اند  در  آن هایی که 

رضورت حمایت از فارغان افغان چیوننگ )Chevening( در برابر هتدید طالبان
میترا قطب
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افغانستان، خواهد شد.
چشم دوختن به غرب و عناصر مورد اعتماد و تحمیل شده آن 
بر افغانستان به شکل بیست سال گذشته، نه تنها راه حل نیست، 

بلکه وسعت و عمق فاجعه را گستره تر خواهد ساخت.
رهبری  و  مردمی  نیرو های  برای  امریکا  آن  رأس  در  و  غرب 
در  تعامل  جز  دوحه،  توافق  ما بعد  شرایط  در  شمال  سیاسی 
سطح منبع اطالعاتی به هدف دفع خطر هرگونه سازمان دهی 
و یا حمله توسط القاعده بر منافع غرب، برنامه دیگری ندارد. 
چالش های جدید مدیریت جهان ، اهمیت افغانستان برای غرب 
را تقلیل داده است و بحث حفظ دموکراسی و مسأله حقوق 
بشر در افغانستان در واشنگتن به دالیل تحوالت موضوعی در 
سیاست امریکا حتا در حد گذشته نیز جایگاه ندارد. به همین 

دلیل، نباید دل به گره گشایی غرب بست.
سفر اخیر احمد مسعود به امریکا، مبین این واقعیت است. اگر 
رهبری شمال در این زمینه از کیاست کار نگیرند و احتیاط 
نکنند، نه تنها از رابط غرب بودن در سطح منبع اطالعاتی حظی 
نخواهند برد، بلکه ارزش شان در ذهنیت ها پایین تر خواهد آمد 
نفع دشمنان رهبری جبهه  به  تبلیغات سیاه  و آن ها خوراک 

متحد خواهند شد.
آن چه در شرایط فعلی اولویت دارد، ایجاد شورای عالی دفاع از 
افغانستان و حمایت از نیرو های مسلح و بسیج مردم بر اساس 
رهبری  اولویت  یگانه  باید  که  امری  است؛  ذاتی  دفاع  قاعده 
جبهه متحد باشد. رهبران و فرماند هان جبهه متحد در بسیج 
نسل جوان حامی روایت سیاسی آن جبهه، نقش تاریخی شان 

را باید ایفا کنند.
جمعیت باید در محوریت جبهه متحد قرار گیرد و صالح الدین 
احمد ضیا  نور،  عطا محمد  جمعیت،  رییس  به عنوان  ربانی 
مسعود و اسماعیل خان با عبور از شکر رنجی ها، سلیقه گرایی ها 
جمعیت  جغرافیای  گذشته،  غیر موجه  و  کشنده  اشتباهات  و 
و فرماندهان آن را برای بسیج مردم و ایجاد هسته های دفاع 
تعامل  در  باید  جمعیت  حزب  سازند.  مساعد  کشور  در  فعال 
وحدت،  حزب  با  مطلق  همگرایی  و  هماهنگی  و  استراتژیک 
حزب جنبش ملی اسالمی، مجاهدین غرب، جنوب غرب، جنوب 
و جنوب شرق، حزب دعوت، خانواده های حاجی قدیر و جنرال 
در  وطن دوست،  و  تأثیر گذار  سایر شخصیت های  و  عبد الرازق 
چارچوب شورای دفاع از افغانستان و حمایت از نیرو های مسلح 
ابتکار عمل را برعهده گیرند و در این زمینه هرچه عاجل اقدام 
کنند. هرگونه تعلل در این زمینه، تبعات فاجعه باری دارد که 
تالفی آن در کوتاه مدت ممکن نیست. در صورت وقوع چنین 
سناریوی سیاهی، نسل های آینده در قبال رهبری فعلی داوری 

سختی خواهند داشت.

و  جمعیت  رهبری  بین  همکاری  عدم  و  کینه توزی  ادامه 
از  صیانت  برای  جنبش  و  وحدت  جمعیت،  بین  ناهماهنگی 
منافع مردم و حراست از جغرافیای کشور، نه تنها قابل توجیه 
را  آن  هزینه  نسل اندرنسل  که  است  خیانتی  بلکه  نیست، 

خواهیم پرداخت.
نباید  افغانستان  از  دفاع  شورای  سیاسی  رهبری  اقدامات 
محصور بعد امنیتی و دفاعی باشد، بلکه این شورا مکلف است 
از جمله کشورهای  قدرت های جهانی  و  منطقه  با کشور های 
غربی، روسیه و چین بر سر نجات افغانستان از سقوط و تسلط 
و  نشیند  رأی زنی  به  برنامه ،  فاقد  و  یک مجموعه خشونت گرا 
مسأله ی صلح و جنگ را از منظر تأمین و حراست از حقوق 

عامه مردم مدیریت کند.
و  دارد  زیادی  نظامی  و  امنیتی  ظرفیت های  مقاومت،  جبهه 
با فعال سازی آن ظرفیت ها، وضعیت تغییر خواهد کرد.  یقیناً 
جبهه  باز سازی  صورت  در  شمال  در  طالب  کاذب  پیروزی 

مقاومت، پایان طالبانیسم در کشور را رقم خواهد زد. 

فردین برمکی

سیاست های  بازدهی  دارد.  رو  پیش  سختی  روزهای  کشور 
بیست  در  کشور  ذاتی  دفاع  پتانسیل های  نظام مند  تضعیف 
و  یأس  نا امیدی،  نظام،  از  مردم  اعتماد  بن، سلب  مابعد  سال 
در  مدیریت  و  سیاست  معادالت  از  مردم  به حاشیه رانده شدن 

کشور بوده است.
دست  از  را  رهبران شان  و  حاکمیت  به  اعتماد شان  مردم 
داده اند. سقوط پرشمار تعدادی از ولسوالی ها در شمال غرب و 
شمال شرق کشور، در پهلوی این که فساد و ناکارایی حاکمیت 
شکاف  از  ناشی  می دهد،  نشان  را  مدیریت  و  دولت داری  در 
سابق  فرماندهان  و  رهبران  سیاسی،  طبقه  مردم،  بین  عمیق 

جبهه متحد اسالمی ملی نیز تلقی می شود.
اکثر  و  شده اند  فراموش  رهبران شان  توسط  این که  از  مردم 
تأمین  به  نسبت  اهتمام  به جای  سابق  فرماندهان  و  رهبران 
و  سرمایه  جمع آوری  مشغول  مردم،  مطمئن  آینده  و  امنیت 
به  اقتدار و حاکمیت بوده اند،  با  بده وبستان های مشمئز کننده 
ستوه آمده اند و از بازی های عبث و بی نتیجه در چارچوب قواعد 
مرسوم حاکمیت، وابسته و فاقد ریشه مردمی که همه مقدرات 
به  طالب  با  صلح  و  جنگ  در  و  گرفته  گروگان  به  را  کشور 
هیچ صورت صادق نبوده است، خسته شده اند. مردم از ادامه 
رویکرد هزینه کردن آن ها و همه ظرفیت های سیاسی کشور 
ظرفیت  فاقد  و  انحصار گرا  مستبد،  فاسد،  عده ای  حفظ  برای 

مدیریت خسته شده اند. 
در  و  کاذب  شک  بدون  کشور  شمال  در  طالب  پیروزی های 
فرماندهان  و  رهبری  اگر  اما  است؛  محاسباتی  خطای  نتیجه 
را  کشنده شان  و  استراتژیک  اشتباهات  سابق  متحد  جبهه 
مدیریت شده  و  عبث  جلسات  ادامه  به جای  و  نکنند  تصحیح 
با ساکنان ارگ، با اعتراف به خطا های سابق و رفع اختالفات 
جمعیت،  احزاب  مؤثر  عناصر  و  رهبری  سطح  در  سلیقه ای 
جنرال  قدیر،  حاجی  خانواده های  و  دعوت  و  وحدت  جنبش، 
به  جنوب غرب  و  مشرقی  جنوبی،  مجاهدین  و  عبد الرازق 
به مردم مبادرت  بازسازی و بسیج تشکیالت نظامی و رجوع 
نورزند، پیروزی برق آسا در شمال علیه طالب، متأسفانه در این 

نزدیکی ها متصور نیست.
مرکزی  دولت  تدریجی  و  هوشمند  سیستماتیک،  عملکرد 
در  شمال  در  طالبان  نفع  به  قومی  فکر  محوریت  بر اساس 
مبارزه  داعیه  بال موضوع شدن  و  گذشته  دهه ی  نیم  از  بیش تر 
فرماندهان  و  رهبران  کشنده  اشتباهات  نتیجه  طالب،  علیه 
جبهه متحد سابق بوده است. استفاده ابزاری و فصلی از آن ها 
ـ  غنی، نیز عاملی بوده که مردم را نسبت  توسط اقتدار کرزی 
و  مرکزی  به حاکمیت  اعتماد  و  طالب  علیه  واقعی  مبارزه  به 

بی باور  داده اند،  دست  از  مردم  نزد  را  اعتبار شان  که  رهبرانی 
نقش  شمال،  فعلی  منفعل  وضعیت  شکل گیری  در  و  ساخته 

ایفا کرده است.
این درست است که پیروزی های طالب در شمال کاذب است، 
اما این نیز واقعیت تلخ است که این پیروزی ها محصول بیش 
از یک دهه بی اعتبار سازی رهبری شمال است. این کار، همه 
پتانسیل های دفاع فعال ذاتی را معدوم ساخته است. تا زمانی 
که مردم خود وارد معادله برای تصفیه مناطق شان با راهکار های 
ذاتی نشوند، همچنان بخش های زیادی از جغرافیای شمال در 
و  مردم  رابطه  اگر  ماند.  خواهد  باقی  طالب  کنترل  و  حیطه 
مردم  و  نشود  ترمیم  متحد  فرماندهان سابق جبهه  و  رهبری 
پیروزی  متأسفانه  نشوند،  جمعی  دفاع  معادله  وارد  دوباره 

زودهنگام در شمال علیه طالب ممکن نخواهد بود. 
سفر اشرف غنی و داکتر عبد اهلل به واشنگتن نیز در معادالت 
جنگ در کشور تغییری به بار نخواهد آورد. این سفر حتا باعث 
به عنوان طرف اصلی حاکمیت در  تسریع روند تحمیل طالب 

تبلیغاتی را برمبنای روایت های استوار، محکم 
سازمان دهی  افغانستان  مردم  برای  و جذاب 
کند: »حکومت افغانستان باید روایت خودش 
را داشته باشد و برمبنای آن کمپین تبلیغاتی 
با  تبلیغاتی  جنگ  در  تا  کند  راه اندازی  را 

طالبان موفق شود.«
روزهای  در  که  می گوید  رفعت،  احمدضیای 
شد،  حساس  امنیتی  وضعیت  که  اخیر 
کوتاه  خبرهای  نشر  به  امنیتی  نهادهای 
اما  کردند،  اکتفا  سخن گویان  اظهارات  و 
ضرورت ایجاب می کند که مقام های بلندپایه 
مردم  با  معاونانش  و  رییس جمهور  امنیتی، 
صحبت کنند و جامعه را در جریان وضعیت 
و  راه حل ها  مشکل ها،  پیشرفت ها،  امنیتی، 
دهد:  قرار  بالقوه ی شان  و  بالفعل  اقدام های 
ندارد  وجاهتی  اداره چنان  »سخن گوی یک 
وقتی حرف  که در چنین وضعیت حساس، 
می زند، افکار عمومی را به طرف خود جذب 
کند. در این صورت مردم منتظرند که ببینند 
رییس جمهور و مقام های بلندرتبه چه حرفی 
با مردم دارند. متأسفانه در همه ی این رده ها 
مهم ترین  این  عجالتا  است.  حاکم  سکوت 
کاری است که حکومت باید انجام دهد. عیب 
کار این است که مقام های امنیتی نمی دانند 
که نیاز است به پرسش های مردم پاسخ دهند 
تا شایعه ها کاهش پیدا کند. دستگاه حکومت 
را  به دور خود می چرخد، هرگونه اطالعاتی 
که خودشان دارند، گمان می کنند که مردم 
روزانه  دارند.  اطالعات دست رسی  به آن  نیز 
مورد  در  که  است  مکلف  امنیتی  هرمقام 

انکشاف های امنیتی با مردم صحبت کند.«
تضعیف  خصوص  در  دانشگاه  استاد  این 
جنگ تبلیغاتی طالبان در درازمدت می گوید 
که حکومت نخست برای تبلیغ و ضدتبلیغ 
بعدی  مرحله ی  در  کند،  طرح ریزی  راهبرد 
برای نهادهای مختلف حکومتی کارشناسان 
حوزه ارتباطات استخدام و راهکار وضع شده از 
سوی آنان را اجرایی کند. او پیشنهاد می کند 
که حکومت باید ارتباط نزدیکی با رسانه های 
خصوصی ایجاد نموده، هدف ها و منفعت های 
کالن ملی را تعریف کند و این رسانه ها را از 
خطرهای متوجه منفعت های ملی باخبر سازد 
تا رسانه ها با رعایت اصول حرفه ای خبرنگاری 

به نفع منافع ملی تبلیغ کنند.
این که  مورد  در  می گوید  کاوش  فردوس 
جنگ روانی چگونه مدیریت شود، الزم است 
که حکومت و نهاهای امنیتی یک استراتژی 
بسازند و مطابق آن عمل کنند. آقای کاوش 
می افزاید که در وضعیت فعلی حکومت باید 
اوضاع امنیتی را برای مردم و رسانه ها روشن 
کند که در نبود نیروهای بین المللی، نیروهای 
امنیتی توان حفظ جغرافیایی وسیع را ندارند 
دولت  ساحه  و  جغرافیا  که  است  طبیعی  و 
به صورت  باید  را  »این  می شود:  کوچک تر 
دقیق به اطالع همه برساند. با خروج نیروهای 
خارجی واقعیت میدان جنگ ایجاب می کرد 
که دولت و نیروهای امنیتی روی امنیت مراکز 
والیت ها، فرودگاه ها، بنادر و نقاط استراتژیک 
تمرکز می کردند و ساحه زیر کنترل خود را 

کوچک می کردند.« 
نیروهای خیزش  از  استفاده  او می افزاید که 
مردمی و بومی کردن امنیت هم به لحاظ جنگ 

میدان  ایجابات  و هم جزو  است  مهم  روانی 
جنگ است. حکومت و نیروهای امنیتی هر 
عملیاتی را که انجام می دهند، باید جنبه ی 
تبلیغی آن را در نظر بگیرند و مدیریت کنند.

مردم چه کنند؟
نقش  تبلیغاتی  جنگ  در  می توانند  مردم 
مثبت و منفی داشته باشند، اگر گرفتار جنگ 
نفع  به  ناخواسته  شدند،  دشمن  تبلیغاتی 
دشمن کمپین خواهند کرد و اگر با آگاهی 
از باریکی های جنگ تبلیغاتی برخورد کنند 
و نگذارند که از طریق آن ها جنگ تبلیغاتی 
دشمن گسترش یابد، می توانند برای نیروهای 
در  چنان که  کنند.  بازی  مفید  نقش  خودی 
روزهای اخیر و پس از جنگ تبلیغاتی طالبان 
در یکی از دروازه های شهر مزار شریف، مردم 
در رسانه های اجتماعی موازنه جنگ تبلیغاتی 
را به نفع نیروهای امنیتی تغییر دادند و یک 
راه  به  امنیتی  نیروهای  از  گسترده  حمایت 

افتاد.
ظرفیتی  مردم  می گوید  رفعت  احمدضیای 
هست که باید از آن استفاده شود و حکومت 
ابتکار  باید  رهبری کننده  سازمان  به عنوان 
در جهت  را  مردم  و  بگیرد  به دست  را  عمل 
بسیج  افغانستان  ملی  منفعت های  از  دفاع 
کند: »اگر حکومت برنامه های مؤثر و اجرایی 
برای تضعیف دشمن داشته باشد، بدون شک 
مردم این ظرفیت و توانایی را دارند که از آن 
حمایت کنند. مردم در واقع گروه های پراکنده 
انتظار  نباید  پراکنده  گروه های  از  و  هستند 
داشته باشیم که بتوانند به گونه ی استراتژیک، 
روشمند، هدفمند و با توصل به سازوکارهای 
که  می دانند  فقط  مردم  کنند.  عمل  مؤثر 
این که چگونه  باید دشمن را تضعیف کنند، 
دشمن تضعیف شود، وظیفه ی حکومت است 
باشد،  داشته  اختیار  در  را  متخصصانی  که 

برنامه ریزی کند و مردم را جهت دهد.«
آقای رفعت می افزاید که در روزهای پسین 
شبکه های  در  خودجوش  به صورت  مردم 
اجتماعی ابتکار عمل را در دست گرفتند و به 
تبلیغ و حمایت از نیروهای امنیتی پرداختند 
که در چند سال اخیر بی سابقه است: »البته 
این تبلیغ خودجوش مردم به نفع نیروهای 
امنیتی را نمی شود به پای حکومت گذاشت. 
چند  این  در  دارد.  انفعالی  نقش  حکومت 
به  و  برآمدند  انفعالی  حالت  از  مردم  روز 
نفع  به  که  تبدیل شدند  تبلیغی  کنش گران 
حکومت تمام شد. ولی هنوز هم آن گونه که 
نیاز است، حکومت نتوانسته در موارد امنیتی 
همچنان اطالع رسانی کند که بتواند روحیه 

تضعیف شده ی جامعه را تقویت کند.«
فردوس کاوش می گوید که رسانه ها در بخش 
کند  بیشتر  را  ویراستی خود سخت گیری ها 
به  که  نگیرد  صورت  طوری  اطالع رسانی  تا 
جنگ روانی گروه های ضد دولت کمک کند. 
به گفته  ی او، کاربران شبکه های اجتماعی نیز 
متوجه باشند کسانی که آموزش اطالع رسانی 
و  رسانه ای  مرکز  یک  کارمند  و  ندیده اند 
در  که  نیست  ضرور  نیستند،  اطالع رسانی 
مورد جنگ معلومات دهند: »اگر این موارد 
در نظر گرفته شود، اندکی به بهبود وضعیت 

کمک می کند.«

رضورت ایجاد شورای دفاع از افغانستان 
و حمایت از نیرو های امنییت میل

که به عنوان سفیران توسعه و تغییر پنداشته 
می شوند، وجود داشته باشد؟ دالیل متعددی 
باید  چیوننگ  دانش جویان  که  دارد  وجود 
بگیرند.  قرار  بریتانیا  دولت  حفاظت  مورد 
نخست این که آنها در کشور خود مورد تهدید 
قرار دارند و زندگی شان در خطر است، این 
باعث  بریتانیا  در  زندگی  و  تحصیل  محض 
شده است که آنان را در معرض پیگرد طالبان 
قرار می دهد. بریتانیا خود این دانشجویان را 
برمبنای روند مشخصی انتخاب و بورسیه داده 
کنند.  تحصیل  دانشگاه های شان  در  تا  است 
این دانش جویان و فارغان در جامعه ی بریتانیا 
کارهای  در  و  کرده اند  کار  شده اند،  مدغم 
اجتماعی در داخل بریتانیا سهم گرفته و این 

آورده اند.  افغانستان  به  با خود  را  دستاوردها 
در نهایت، در صورتی که آنها محافظت شوند، 
منبع  یک   Chevening فارغ التحصیالن 
عظیم از مزیت اقتصادی برای بریتانیا خواهد 
و  ابتکار  دارای  دانش جویان  این  زیرا  بود، 
مهارت های الزم بوده که می توانند در اقتصاد 

بریتانیا اشتغال زایی کنند.
است  این  بریتانیا  دولت  از  ما  خواست 
از  چیوننگ  فارغ التحصیالن  مصونیت  که 
افغانستان را بخشی از طرح انتقال و همکاری 
با افغان ها در نظر گرفته، زیرا فارغ التحصیالن 
چیوننگ به گونه ی مساویانه مانند کارمندان 
تحت  افغانستان،  در  بریتانیا  دولت  محلی 

تهدید قرار دارند.

رضورت حمایت از فارغان افغان چیوننگ )Chevening( در برابر هتدید طالبان
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کرده است.
رییس جمهوری امریکا گفت: اگرچه این حکم فلوید را 
به خانواده اش بازنمی گرداند، اما »یک قدم بزرگ رو به 

جلو در حرکت به سمت عدالت در امریکا است.«

به  موکلش  که  گفت  دادگاه  جریان  در  شاوین  وکیل 
عنوان یک افسرپولیس طبق وظیفه  و آموزش هایی که 
فنتانیل فوت  اوردوز  اثر  در  فلوید  و  دیده عمل کرده 
فنتانیل  از  آثاری  فلوید،  کالبدشکافی  در  است.  کرده 
گردن«  »فشار  فلوید  مرگ  علت  اما  شد  مشاهده 

تشخیص داده شد.
اعضای هیات منصفه دادگاه  پس از آنکه وکالی دادگاه 
قتل جورج فلوید، دفاعیات پایانی خود را ارائه دادند، 
وارد شور نهایی شده بودند که در نهایت روز سه شنبه 
اعالم کردند که »درک شاوین،  فروردین  یکم  و  سی 
ارتکاب  دلیل  به  را  مینیاپولیس،  پولیس  سابق  مامور 
دو مورد جرم درجه دوم، درجه سوم و قتل غیرعمد، 

مجرم می دانند.«
دادگاه  حکم  با  اکنون  که  شاوین  درک  بر  عالوه 
زندان محکوم شد،  ماه  و ۶  به 22 سال  مینیاپولیس 
سه مامور دیگر نیز که در دستگیری فلوید و قتل او 
دخیل بوده اند، عالوه بر اخراج از اداره پولیس، گرچه 
اما جداگانه محاکمه  اتهام های سبک تری مواجه اند  با 

خواهند شد.
جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، پیشتر حکم دادگاه 
را  شاوین  درک  علیه  فلوید  جورج  قتل  به  رسیدگی 
گامی عظیم به سوی عدالت خوانده و بر ضرورت ایجاد 
تاکید  امریکا  قضایی  سیستم  و  پولیس  در  اصالحات 

این حکم برای عامل قتل او کافی نیست.
جورج فلوید، شهروند سیاهپوست، در 2۵ ماه می سال 
2۰2۰، پنجم جوزای 99، حین بازداشت از سوی چند 

مامور پولیس مینیاپولیس کشته شد.
ویدیویی که در آن درک شاوین، مامور وقت پولیس 
فلوید  جورج  گلوی  روی  را  خود  زانوی  مینیاپولیس، 
گذاشته بود، بازتاب های گسترده ای در جهان یافت و 
در ایاالت متحده منجر یافت. کشته شدن جورج فلوید 
تبعیض  و  پولیس  خشونت  علیه  اعتراض ها  از  موجی 
در  است«  مهم  سیاهان  عنوان »جان  تحت  را  نژادی 
سراسر امریکا و برخی کشورهای جهان به راه انداخت.

و  دسـتگیری  صحنـه  کـه  نوجوانـی  فریـزر،  دارنـال 
کشـته شـدن جـورج فلویـد را بـا گوشـی موبایل خود 
فیلمبـرداری کـرده بـود، خـرداد مـاه سـال جاری از 
سـوی هیـات داوران جایـزه پولیتـزر تقدیرنامـه ویـژه 

دریافـت کـرد.
در پیامد این اعتراضات درک شاوین و چند مامور دیپر 
بازداشت  مدتی  و  برکنار  کار  از  مینیاپولیس  پولیس 
شدند. همچنین بخش بزرگی از جلسات دادگاه درک 
شاوین به صورت زنده از شبکه های خبری پخش شد 
و در طول دادگاه تظاهرات و تجمع در خیابان ادامه 
داشت و دادگاه در محاصره بیش از سه هزار محافظ 

گارد ملی برگزار شد.

اطالعات روز: دادگاهی در مینیاپولیس درک شاوین، 
مامور سابق پولیس این شهر و عامل قتل جورج فلوید، 
شهروند سیاهپوست، را به 22 سال و شش ماه زندان 

محکوم کرد.
در  دادگاهی  قاضی  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
ایالت مینه سوتای امریکا روز جمعه 2۵ جون، چهارم 
شهر  پولیس  سابق  مامور  شاوین  درک  سرطان،  ماه 
مینیاپولیس را به جرم قتل جورج فلوید، به 22 سال و 

نیم زندان محکوم کرد.
کیث الیسون ، دادستان کل مینه سوتا، از حکم دادگاه 
شاوین  که حکم  گفت  خبرنگاران  به  و  کرد  استقبال 
علیه  که  است  مجازات هایی  سنگین ترین  از  یکی 
کشنده  قدرت  از  استفاده  دلیل  به  پولیس  افسر  یک 

غیرقانونی در ایاالت متحده صادر شده است.
الیسـون  همچنیـن گفـت کـه حکـم مجـازات صادره 
بـرای درک شـاوین عدالـت نیسـت امـا لحظـه ای از 
پاسـخگویی واقعـی در مسـیر عدالـت اسـت و رهبران 
انجـام  بـرای  فرصتـی  را  آن  بایـد  متحـده  ایـاالت 

تغییـرات ببیننـد.
این  صدور  از  نیز  امریکا،  رییس جمهوری  بایدن،  جو 
حکم استقبال کرد و گفت که که این حکم مناسب به 
نظر می رسد. با این حال خانواده جورج فلوید گفتند 
درحالی که ما برای ابد از دیدن جورج محروم شده ایم، 

مامور سابق پولیس مینیاپولیس به جرم قتل جورج فلوید به ۲۲ سال و شش ماه زندان محکوم شد

موضوع: اعالن پروسه داوطلبی ترمیمات مهمانخانه ریاست امور سرحدات و قبایل والیت ننگرهار
وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پروسه داوطلبی ترمیمات مهمانخانه ریاست امور سرحدات و قبایل والیت ننگرهار این وزارت بابت سال مالی 1400 تحت شماره 
داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/W005 اشتراك نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان 

)دري یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الي )21( روز ارائه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )09:30( بجه قبل از ظهر )21( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین میعاد ضرب االجل تسلیمي آفرها مي باشد صورت مي گیرد آفرهاي دیر رسیده و اینترنتي پذیرفته نمي شود.

تضمین آفر مبلغ )64,549( شصت و چهارهزار و پنج صد و چهل و نه  افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس: ناحیه 9، ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امور سرحدات و قبایل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان.
نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهند شد.

»اعالن داوطلبی«

ماه گذشته دوره سه ماه این توافق به پایان رسید و ایران 
اطالعات  اما  نیست  آن  تمدید  به  حاضر  که  کرد  اعالم 
ذخیره شده در دوربین ها را برای یک ماه دیگر نگه می 

دارد و فعال پاک نخواهد کرد.
اینک با پایان این دوره یک ماهه مشخص نیست تصمیم 
ایران چیست و با اطالعات ذخیره شده در دوربین ها چه 

خواهد کرد.
از قول  امروز خود  اعتماد چاپ تهران در شماره  روزنامه 
یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران »امروز درباره 
این تفاهم تصمیم گیری می کند و به احتمال بسیار قوی 

باز هم رای ایران تمدید محدود این تفاهم فنی است«.
کاظم غریب آبادی، سفیر ایران در آژانس گفته است که 
تمدید تفاهم با آژانس تعهد این کشور محسوب نمی شود 

و این اقدام صرفا برای تسهیل مذاکرات اتمی بوده است.
زمان  از  که  است  گفته  آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل 
کامل  ایفای  به  قادر  نهاد  این  ها،  بازرسی  سطح  کاهش 
ذخایر  رفتن  بین  از  و  نیست  ایران  در  خود  مسئولیت 
دوربین ها را به ایجاد »سیاهچاله« در برنامه اتمی ایران 

تشبیه کرده است.
ایران و کشورهای عضو توافق برجام به صورت مستقیم و 
با ایاالت متحده به صورت غیرمستقیم، از اواخر فروردین 

سرگرم مذاکرات احیای توافق برجام هستند.
ایران به  اتمی  برنامه  بازگشت  این توافق  از احیای  هدف 
ایاالت  برابر رفع تحریم های  محدودیت های پیشین در 

متحده است.
روحانی  حسن  جمله  از  ایرانی  های  مقام  اینکه  علیرغم 

ابراز امیدواری روسیه به اعالم نظر مثبت ایران درباره توافق موقت با آژانس
رییس جمهور و محمود واعظی رییس دفتر او از به دست 
آمدن توافق برای رفع اغلب تحریم های امریکا خبر می 
دهند مقام های ایاالت متحده این اظهارات را رد کرده و 
اند که حاضر نیستند مذاکرات را بدون محدودیت  گفته 

زمانی با ایران ادامه دهند.
گذشته  هفته  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
در »مجمع دیپلماسی آنتالیا« در ترکیه گفته بود احیای 
دولت  پایان  از  پیش  تا  زیاد«  احتمال  »به  برجام  توافق 
و  رسید  خواهد  نتیجه  به  مرداد  نیمه  در  روحانی  حسن 

توافق به دست خواهد آمد.
بـود  ایـن گـزارش هـا آقـای ظریـف گفتـه  بـر اسـاس 
»جدیدتریـن متـن ویرایـش شـده توافـق« را دیـده و بـه 
گفتـه او »پرانتزهـا )بـه معنـی مـوارد مـورد اختـالف( در 

حـال حـذف شـدن اسـت.«
تنها  نه  است که  ای شرط گذاشته  علی خامنه  اهلل  آیت 
مقام های دولت ایران با دیپلمات های امریکایی به صورت 
مستقیم مذاکره نکنند بلکه باید ایاالت متحده اول تحریم 
های ایران را رفع کند و این کشور فقط پس از »راستی 
آزمایی« رفع تحریم ها دوباره برنامه اتمی خود را محدود 

می کند.
رسـانه هـای امریکایـی در روزهـای اخیـر گـزارش داده 
انـد کـه هیـات ایرانـی از مقـام هـای امریکایـی خواسـته 
تضمیـن دهنـد کـه دولت های بعـدی ایـاالت متحده هم 
از توافـق برجـام خـارج نخواهنـد شـد اما دیپلمـات های 
ایـن کشـور گفته انـد قـادر بـه دادن چنیـن تضمیمـی به 

نیسـتند. ایران 

شورای  مجلس  قانون  اساس  بر  را  اتمی  انرژی  المللی 
اسالمی کاهش داد و پروتکل الحاقی را متوقف کرد، توافق 
بر اساس آن  امضا کرد که  با آژانس  موقت سه ماهه ای 
دوربین های نظارتی این نهاد تا سه ماه در تاسیسات اتمی 
آن دسترسی  ذخایر  به  بازرسان  اما  ماند  می  فعال  ایران 

نداشتند.
ایران گفته بود در صورتی اجازه دسترسی به این دوربین 
ها را به بازرسان می دهد که تحریم های امریکا در پایان 
سه ماه رفع شده باشد در غیر این صورت ذخایر دوربین 

ها را برای همیشه پاک می کند.

در  روسیه  نماینده  اولیانف،  میخائیل  روز:  اطالعات 
سازمان های بین المللی وین که در مذاکرات احیای توافق 
است  امیدوار  می گوید  دارد  حضور  هم  برجام  ای  هسته 
ایران نظر مثبت خود را درباره توافق موقت با آژانس هرچه 

زودتر اعالم کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای اولیانف در توییتر خود 
نوشته است که این کار باعث می شود »تا از عدم اطمینان 
توجیه  غیرقابل  مدت  طوالنی  منفی  اثرات  تواند  می  که 

داشته باشد جلوگیری شود«.
پس از آن که ایران سطح دسترسی بازرسان آژانس بین 
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نفرت پراکین آزادی بیان نیست؛ 
به بیان های نفرت انگیز اپیان دهید )3(

می کنند که توجه به حساسیت های فرهنگی 
به خصوص  افغانستان،  جامعه  ی  به  مربوط 
آن مواردی که به منازعات جاری در کشور 
مربوط می شوند، بسیار مهم است. در حالی 
مخالف  شورشیان  کنونی  منازعات  در  که 
اعضای  عمدتا  افغانستان  حکومت  و  دولت 
نیست  منصفانه  هستند،  قومی  گروه  یک 
به کل آن جامعه نسبت  که شورش موجود 
آنها تأکید می کنند که  داده شود. همچنین 
نفرت پراکنی مسأله ی پیچیده ای است و یک 
مؤثر  صورت  به  نمی تواند  تنهایی  به  گروه 
اجتماعی  گروه های  لذا  کند.  مقابله  آن  با 
دولتی،  مقامات  جامعه مدنی،  نظیر  مختلف 
نهادهای  انتخاباتی،  نهادهای  روزنامه نگاران، 
یک  هر  که  رسانه ای  شرکت های  و  ناظر 
دارای مخاطب و حوزه نفوذ متفاوت هستند، 
کاهش  برای  جمعی  تالش  یک  در  باید 
نویسندگان  کنند.  تالش  باهم  نفرت پراکنی 
فعاالن جامعه  پیشنهاد می کنند که  گزارش 
 مدنی، کاربران تأثیرگذار شبکه های اجتماعی 
می کنند  حمایت  مدنی  فعالیت های  از  که 
بروز  از  جلوگیری  برای  دولتی  مقامات  و 
هماهنگ  به طور  احتمالی  خشونت  هرگونه 
علیه پدیده ی نفرت پراکنی وارد عمل شوند. 
هماهنگی  نبود  در  و  صورت  آن  غیر  در 
تحقق  عدم  و  منظم  و  مستمر  همکاری  و 
هم افزایی، احتمال موفقیت تالش های مقابله 
با نفرت پراکنی به شدت کاهش خواهد یافت.
پایان

یک  ایجاد  برای  جدی  مانع  هنوز  قومیت 
می رود.  به شمار  دموکراتیک  پایدار  فضای 
شبکه های  بیشتر  نویسندگان،  اعتقاد  به 
تلویزیونی و رادیویی فعال در کشور براساس 
هر  و  است  شده  ایجاد  قومی  مرزبندی های 
قومی شان  رهبران  شبکه ها  این  از  یک 
قوم  به  مربوط  ارزش های  و  می ستایند  را 
تمام  همچنان  می کنند.  ترویج  را  خودشان 
براساس  کشور  در  موجود  سیاسی  احزاب 
مرزبندی های قومی شکل گرفته است و هر 
قومی شان  و  حزبی  منافع  حفظ  برای  کدام 

تالش می کنند. 

نفرت پراکنی بر مبنای مذهب
نویسندگان گزارش معتقدند که نفرت پراکنی 
به واسطه مذهب باعث کشمکش های خونین 
تاریخ کشور شده است. در دوره ی رژیم  در 
طالبان مسلمانان شیعه و اقلیت های مذهبی 
هندو و سیک به دلیل اعتقادات مذهبی شان، 
مبتنی  تبعیض آمیز  و  تحقیرآمیز  رفتارهای 
بر مذهب را تجربه کردند. از جمله مسلمان 
سوی  از  بارها  دوره  این  در  شیعه مذهب 
طالبان کافر قلمداد شدند و کشتن  آن ها از 

سوی طالبان روا دانسته شده است. 

و  والیت  سمت،  مبنای  بر  نفرت پراکنی 
محل سکونت

عالوه بر اشکال برجسته نفرت پراکنی، شکل 
متفاوت و خفیف تر از نفرت پراکنی بر مبنای 
سمت، والیت و محل سکونت نیز به اعتقاد 
نویسندگان گزارش در کشور وجود دارد. در 
فرهنگی  کلیشه های  عادی  شهروندان  میان 
به  متعلق  مردم  که  گرفته  شکل  مختلفی 
والیت ها،  از  برخی  ساکنان  یا  خاص  سمت 
اخالقی  برخی صفات  با  را  مناطق  و  شهرها 
نظر  از  کلیشه ها  این  می شناسند.  ناپسند 
جامعه شناختی و اخالقی قابل تأیید نیستند. 
استفاده  مردم  سوی  از  حال  این  با  ولی 
و  جدی  به صورت  طریق  این  از  و  می شوند. 
و  والیت  سمت،  از  که  کسانی  علیه  شوخی 
صورت  نفرت پراکنی  هستند،  دیگر  مناطق 

در  نفرت پراکنی  اشکال  مهمترین  
افغانستان

به  افراد  گسترده ی  دسترسی  به  توجه  با 
نویسندگان  اجتماعی،  شبکه های  و  انترنت 
بسیاری  بستر  این  از  که  معتقدند  گزارش 
آن ها  حامیان  و  سیاستمداران  گروه ها،  از 
جهت نفرت پراکنی و پیشبرد منافع شخصی 
اکنون  آن ها  باور  به  می کنند.  استفاده  خود 
رسانه های اجتماعی به صحنه  درگیری میان 
تبدیل  شهروندان  و  سیاسی  شخصیت های 
فضاهای  در  تولیدشده  محتوای  است.  شده 
تعصب آمیز  فضای  ایجاد  باعث  اجتماعی 
می شود که به تبعیض هدفمند دامن می زند 
یا خشونت را به صورت آفالین ترویج می کند. 

نفرت پراکنی مبتنی بر جنسیت 
متوجه  نفرت انگیز  بیان های  از  مهمی  بخش 
گزارش،  نویسندگان  اعتقاد  به  است.  زنان 
افغانستان  در  زنان  علیه  تبعیض  و  خشونت 
دارد  عمیق  ریشه های  و  طوالنی  سابقه ی 
برای  جنسیت  بر  مبتنی  نفرت پراکنی  که 
عرصه  در  مشارکت  از  زنان  دلسردکردن 
عمومی پدیده تازه ای است. این امر به صورت 
از طریق فضای  خاص در مورد آزار و اذیت 

مجازی صدق می کند. 
حمایت  با  افغان  زنان  اخیر  دهه ی  دو  طی 
جامعه  جهانی در زمینه های مختلف از جمله 
توجهی  قابل  پیشرفت های  سیاسی،  عرصه 
مختلف  ادارات  در  اکنون  آنان  داشته اند. 
گوناگون  مقام های  در  و  خصوصی  و  دولتی 
تجارت های  و  هستند  فعالیت  حال  در 
وجود  این  با  می کنند.  مدیریت  را  شخصی 
برای  را  فعلی محدودیت های خاصی  شرایط 
فرهنگ  و  است  کرده  ایجاد  زنان  پیشرفت 
درگیری های  استمرار  مجازات،  از  معافیت 
موجود  زن ستیز  افکار  حاکمیت  و  مسلحانه 
جنسیتی  خشونت های  ترویج  و  ادامه  باعث 
در سطوح مختلف شده است. زنان همچنان 
دارند.  قرار  زننده  اظهارنظرهای  تهدید  مود 
مردساالر  جامعه  در  زنان  دیگر  عبارت  به 
افغانستان نه تنها به دلیل مشارکت سیاسی یا 
به دلیل  بلکه  ترقی خواهانه شان،  فعالیت های 
قرار می گیرند و همزمان  نیز هدف  زن بودن 
و  سیاسی  عرصه  در  فعالیت هایشان  رشد  با 
نفرت پراکنی  قربانی  قبل  از  بیشتر  اجتماعی 

قرار می گیرند. 

نفرت پراکنی مبتنی بر قومیت
رابطه  بر  نویسندگان  تأکید  بخش،  این  در 
نفرت پراکنی  به  آن  نسبت  و  قومی  تکثر 
باور نویسندگان گزارش شهروندان  به  است. 
بهای  قومی  منازعات  نتیجه ی  در  افغانستان 
تاریخی  اشاره  یک  در  پرداخته اند.  گزافی 
بیش  که  معتقدند  گزارش  نویسندگان  گروه 
از صد هزار نفر در جریان جنگ های داخلی 
به دنبال  درگیری ها  این  شده اند.  کشته 
همین  در  بود.  گرفته  اوج  قومی  اختالفات 
راستا نفرت پراکنی مبتنی بر محور قومیت و 
شعارهای تحقیرآمیز تولید شده در این مدت 
بهانه های بیشتری را برای ایجاد درگیری های 
نفرت پراکنی  است.  کرده  فراهم  قومی  بین  
است  پدیده ای  دو  قومی  و جنگ های  قومی 
که تا حد زیادی یکدیگر را تقویت می کنند. 

به وجود  با  و  طالبان  رژیم  فروپاشی  از  پس 
ارزش های  بر  مبتنی  جدید  نظام  آمدن 
بین  اختالفات  و  درگیری  بشری،  حقوق 
یافت.  کاهش  نسبی  به طور  مختلف  اقوام 
براساس  تنش ها  و  تبعیض ها  حال،  این  با 

حسین علی کریمی

نفرت پراکنی در افغانستان 
در  »نفرت پراکنی  گزارش  نویسندگان 
سخنان  که  باورند  این  بر  افغانستان« 
در  اما  نیست.  تازه ای  پدیده ی  نفرت انگیز 
از  آن  پخش  و  نشر  به دلیل  اخیر  دهه های 
نگرانی  یک  به  اجتماعی  رسانه های  طریق 
فزاینده جهانی تبدیل شده است. دولت ها به 
اقدامات  طریق  از  نفرت پراکنی  مهار  منظور 
مبارزه  حال  در  فرهنگی–آموزشی  و  قانونی 
نیز  افغانستان  کنونی  جامعه ی  هستند. 
و  بوده  نفرت پراکنی  شوم  پدیده ی  گرفتار 
به  جدی  صورت  به  باید  افغانستان  دولت 
از  یکی  نمونه  به عنوان  بپردازد.  پدیده  این 
چالش های اساسی در برابر سالمتی انتخابات 
در افغانستان، گسترش نفرت پراکنی است و 
این چالش در فعالیت های روز مره در سطوح 
دوانده  ریشه  انتخاباتی  مختلف  دوره های  و 
منافع  پیشبرد  برای  مختلف  بازیگران  است. 
و  می شوند.  متوسل  نفرت پراکنی  به  خود 
این الگوی رفتاری بی ثبات کننده سیاسی در 
و   2۰14 ریاست جمهوری  پیشین  انتخابات 
2۰19 مشهود بوده است. در طی این دو دور 
به طور  افغانستان  سیاست مداران  انتخابات، 
ادبیات  و  نفرت پراکنی  از  استفاده  به  مدام 
زبان  و  مذهب  قومیت،  براساس  تعصب آمیز 
بیان  با  را  مردم  احساسات  و  شده  متوسل 

چنین حرف هایی برانگیختند.

قوانین  در  نفرت پراکنی  و  بیان  آزادی 
افغانستان

تالش  پژوهشگران  گزارش،  از  بخشی  در 
و  بیان  آزادی  مفهوم  دو  که  کرده اند 
کشور،  جاری  قوانین  در  را  نفرت پراکنی 
افغانستان،  اساسی  قانون  به خصوص 
آنان  اعتقاد  به  دهند.  قرار  بررسی  مورد 
در  که  است  کشورهایی  جمله  از  افغانستان 
مفاد  بین المللی خود  تعهدات  انجام  راستای 
حقوق  کنوانسیون های  و  جهانی  اعالمیه ی 
بشری را در قوانین اساسی خویش گنجانده 
را  آن  اجرای  برای  مناسبی  ضمانت های  و 
در  مثال  به عنوان  است.  کرده  پیش بینی 
ملل  منشور  رعایت  بر  اساسی  قانون  مقدمه 
نیز  و  بشر  اعالمیه ی جهانی حقوق  و  متحد 
کرامت و حقوق انسانی تأکید شده است. در 
مقرر  افغانستان  اساسی  قانون  ماده ی ششم 
ایجاد یک جامعه ی  به  است: »دولت  داشته 
اجتماعی،  عدالت  براساس  مترقی  و  مرفه 
بشر،  حقوق  حمایت  انسانی،  کرامت  حفظ 
تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری 
بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در 
با  می باشد.«  مکلف  کشور  مناطق  همه ی 
این حال نویسندگان گزارش معتقدند باوجود 
اساسی،  قانون  هفتم  ماده ی  براساس  این که 
اسناد  رعایت  به  متعهد  افغانستان  دولت 
اعالمیه ی  جمله  از  بشر،  حقوق  بین المللی 
اما هنوز هیچ گام  جهانی حقوق بشر، است 
نفرت پراکنی  جرم انگاری  برای  جدی  عملی 
از  برخی  برخالف  است.  نشده  برداشته 
دولت ها که نفرت پراکنی یا ترویج و استفاده 
از آن را به طور مستقیم در قانون اساسی شان 
افغانستان  اساسی  قانون  کرده اند،  ممنوع 
نفرت پراکنی  از  استفاده  به  خاص  به طور 
التهاب  ایجادکننده ی  اظهارنظرهای  و 
اعتقاد  به  است.  نکرده  اشاره  زبانی  و  قومی 
زمینه ساز  می تواند  این  گزارش  نویسندگان 
به وجود آمدن خشونت فیزیکی و شکاف های 

اجتماعی شود. 

این  خطرآفرینی  میزان  چند  هر  می گیرد. 
نوع از نفرت پراکنی کمتر از انواع دیگر است، 
با این حال باید مورد توجه قرار گرفته و از 

طریق فرهنگ سازی با آن مقابله شود.

مقابله با نفرت پراکنی 
با  مقابله  اهمیت  به  گزارش  این  سوم  فصل 
نفرت پراکنی اختصاص یافته است. به اعتقاد 
گسترش  موازات  به  گزارش،  نویسندگان 
نهادهای  تالش های  جهان،  در  نفرت پراکنی 
سیاسی،  رهبران  از  برخی  جامعه مدنی، 
انتخابات،  مدیریت  نهادهای  دانشگاهیان، 
نمایندگان رسانه ها و سایر ذی نفعان در سراسر 
اقداماتی  و  استراتژی ها  طرح  برای  جهان 
تالش های  از  بخشی  عنوان  به  می تواند  که 
گسترده تر برای مبارزه با پدیده نفرت پراکنی 
و  اجتماعی  انسجام  تقویت  جهت  در  و 
نهادینه شدن فرهنگ مدارا مورد استفاده قرار 
افزایش یافته  گیرد، نیز به صورت چشم گیر 
نفرت پراکنی مستلزم  با  مقابله ی مؤثر  است. 
مستمر  و  فراگیر  تالش های  از  مجموعه ای 
آموزش،  آگاهی بخشی،  برنامه های  جمله  از 
دادخواهی برای تغییر و همچنین همکاری و 
هماهنگی بین نهادهای عامه، به ویژه مجری 

قانون، محاکم و فعاالن جامعه  مدنی است. 
نویسندگان گزارش »درک تنوع فرهنگی در 
هم افزایی«  و  تعامل  »ضرورت  و  منازعات« 
نفرت پراکنانه  فعالیت های  با  مقابله  برای  را 
اشاره  آن ها  مثال  به عنوان  می دانند.  مهم 

بررسی یافته های یک پژوهش
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MAIL/IFAD/SNaPP2/11052021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری خوراك مرغ، دانه خوره، 
آب خوره ادویه و واکسین چوچه مرغ ها برای والیت ننگرهار را مطابق به مشخصات ارایه شده در شرطنامه اشتراك نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
www.acbar.( و وب سایت اکبر )www.mail.gov.af( و همچنان معلومات متذکره را می توانند از وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )www.npa.gov.af( و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی SNAPP2

org( بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 26/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت 
تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ 26/04/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNAPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ )350,000.00( سه صد و پنجاه هزار افغانی می باشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

به اعتقاد نویسندگان، 
بیشتر شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی فعال در کشور 
براساس مرزبندی های 
قومی ایجاد شده است 
و هر یک از این شبکه ها 
رهبران قومی شان را 
می ستایند و ارزش های 
مربوط به قوم خودشان را 
ترویج می کنند. همچنان 
تمام احزاب سیاسی 
موجود در کشور براساس 
مرزبندی های قومی شکل 
گرفته است و هر کدام 
برای حفظ منافع حزبی و 
قومی شان تالش می کنند. 
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مداخله  گران  است،  ارزشمند  به شدت  خارجی 
مناسب  که  راه حلی  به  را  روند  می خواهند 
اما اگر اشتباه محاسبه  می دانند هدایت کنند. 
کنند، اقدامات شان می توانند بر تنش ها بیفزایند، 
توازن قدرت موجود بین طرفین را تغییر داده و 
در نهایت روند صلح را تضعیف کنند. در سریالنکا 
مورد  در  بین طرفین  اولیه  دوجانبه  توافق نامه 
این روند نمی توانست  برابری سیاسی در  اصل 
یابد.  ادامه  تروریسم  با  مبارزه  الگوی  با  همراه 
کمک کنندگان  تالش های  حال،  همین  در 
از  روند  پیشرفت  به  تشویق  برای  بین المللی 
صلح«  اقتصادی  اساسا  »مشروطیت  طریق 
اقتصادی  انگیزه های  که  اشتباه  فرض  این  با 
می توانند ضرورت های سیاسی را نادیده بگیرند، 

صلح سازی را با چالش مواجه کرد.
رکس برینن به همین ترتیب استدالل می کند 
استراتژی صلح سازگار در  که عدم وجود یک 
بالقوه  نفوذ  فلسطین،  و  اسرائیل  درگیری های 
را  مشروطیت ها  و  مشوق ها  تحریم ها،  سازنده 
اهداف  به  عوض  در  که  است،  کرده  تضعیف 
نهاد  ایجاد  تا  تروریسم  با  مبارزه  از  مختلفی 
دموکراتیک، بدون موفقیت زیادی هدایت شده 
است. وی ادعا می کند که تمرکز کمک کننده 
طریق  از  صلح  روند  تسهیل  در  اصلی 
سرمایه گذاری روی توسعه فلسطین یا خودداری 
جامعه  برای  آسان  »راهی  اغلب  کمک،  از 
بین المللی که تمایلی به فشار بر اسرائیل ندارد« 
به نظر می رسد. بنابراین »کمک به این ترتیب 
یک جایگزین ناکارآمد برای تعامل سیاسی الزم 

بوده است.«

به سوی بهبود سیاست و عمل
مشروطیت ها  و  تحریم ها  مشوق ها،  نتیجه،  در 
طرفین  تعامل  بر  سازنده ای  تأثیرات  می توانند 
این  بااین وجود  باشند.  داشته  اختالف  حل  در 
الزامات  می شود؛  برآورده  به ندرت  پتانسیل 
حل اختالفات و روند صلح در بخش عمده ای 
به خوبی درک نشده و به ندرت از اولویت افرادی 

که نفوذ دارند، برخوردار است.
و  اقتصادی  سیاسی،  هزینه های  بااین وجود 
که  می دهند  نشان  بی اثر  مداخالت  انسانی 
فقط  احتماال  امر  این  ضروری اند.  آن ها  بهبود 
هدف گیری  برای  تکنوکراتیک  رویکرد  یک  به 
بهتر و اجرای مؤثرتر، تا آن جا که ممکن است، 
نیاز ندارد. در عوض، ممکن است نیاز به تغییر 
عمدتا  که  باشد  رویکردی  از  عمیق تر  الگوی 
مبتنی بر تأمین اهرم فشار بر طرفین است، به 
امکان پذیرساختن روندی  که  بر  روشی مبتنی 
می تواند به طرف های جنگ کمک کند تا زمینه 
مشترکی را برای آینده ی مطلوب تر ایجاد کنند.
پایان

این توافق نامه ها فراهم کردند.
بسیار  تأثیر  خارجی  بازیگران  اوقات  گاهی 
اهداف  استراتژی های  تعیین  در  محدودی 
توجه  عاج  ساحل  نمونه  به طور  دارند.  خود 
غیرمعمول زیادی را به دلیل مجموعه گسترده ای 
قانونی،  پیگرد  تهدیدهای  تحریم ها،  از 
سازمان  امنیت  شورای  اجباری  قطع نامه های 
ملل و توافق نامه های صلح، به خود جلب کرده 
است. بااین حال، مایک مک گاورن معتقد است 
که کامال روشن نیست که این تالش ها در رفع 
علل اصلی آن که مدیریت خشونت باشد، موفق 
بوده است یا نه: »در حالی که بازیگران سیاسی 
عاج موفق به تحمیل حق »حاکمیت« خود در 
غارت ثروت ملی شدند، بازیگران بین المللی با 
میزان  و  انواع  در  را  محدودیت هایی  موفقیت 
خشونت مورد استفاده در دستیابی به آن ثروت، 

وضع کردند.«

انسجام استراتژیک؛ جاه طلبی زیرکانه؟
در صورت اعمال درجه ای از انسجام، مشوق ها، 
هستند.  مؤثر  مشروطیت ها  و  تحریم ها 
بااین وجود، گسترش نهادهای تصمیم گیری در 
و  اهداف سیاست ها  بین الملل و تعدد  سیستم 
ابزارهای سیاست گذاری اغلب برای ایجاد انسداد 
ناخواسته ی  پیامد  با  اوقات  گاهی  استراتژی، 

درگیری های شدید همراه است.
ترزا ویتفیلد خاطرنشان می  کند که یک فرایند 
اصلی  واسطه  یک  هدایت  تحت  به ندرت  صلح 
یک  »رهبر«  نقش  بتواند  که  می شود  ایجاد 
بازی کند و سپس  را  استراتژی منسجم صلح 
خارجی  بازیگران  از  وسیعی  طیف  توسط 
موانع  که  می کند  استدالل  او  شود.  پشتیبانی 
هماهنگی مؤثر در چهار زمینه ی گسترده ریشه 
همسو  خارجی  بازیگران  منافع  با  یکم،  دارد: 
نیستند؛ دوم، فرهنگ های نهادی و جریان های 
دارند؛  واگرایی  گسترده  به طور  که  بودجه ای 
سوم، از پتانسیل اقدامات انعطاف پذیر و واکنشی 
جلوگیری  دارد،  نیاز  صلح  فرایند  یک  که  را 
الزامات  با  خارجی  بازیگران  چهارم،  و  می کند 
حالت  این  در  نیستند.  آشنا  مؤثر  صلح سازی 
استفاده  ابزارها  از  ترکیبی  از  بازیگران خارجی 
استراتژی  یک  به  »نه  مجموعا  که  می کنند 
سازش صلح بلکه یک سبد گیج کننده یا حتا 
متناقض با عواقب غیرقابل پیش بینی می ماند.« 
در این حالت طرف های متخاصم که به طور قابل 
توجهی به دنبال حداکثر استفاده از مزیت خود 
هستند، می توانند از این عدم وحدت بهره ببرند.

مؤثرتر  سازوکارهای  لزوم  به  خطرات  این 
هماهنگی - همان طور که برای مثال در امریکای 
ایجاد  جنوبی  سودان  و  شرقی  تیمور  مرکزی، 
شده است - اشاره دارند. چنان چه ویتفیلد بحث 

گرجستان  به  آبخاز  بی اعتمادی  به  تحریم ها 
روسیه  بر  تکیه  و  جدایی طلبانه  احساسات  و 

کمک کرد.

ایجاد حرکت به  سمت صلح
به نظر می رسد انگیزه ها، تحریم ها و مشروطیت 
و  درگیری  پویایی  تغییر  به  کمک  صورت  در 
مؤثر  بسیار  راه حل،  سمت  به  حرکت  ایجاد 
کمک  برای  نفوذ  ابزارهای  از  می توان  هستند. 
به طرف ها برای جداشدن از به دام افتادن آن ها 
استفاده  سیاسی  یا  نظامی  استراتژی  یک  در 
است،  غیرقابل قبول  یا  نیست  کارساز  که  کرد 
زیادی  اما هنوز درمورد آن سرمایه گذاری های 
همچنین  کنند.  عقب نشینی  تا  داده اند  انجام 
می توان از مشروطیت و مشوق ها برای کمک به 
ایجاد حرکت در روند مذاکره - همان طور که دو 
سوتو می گوید: »داشتن ایده در مورد چگونگی 
رسیدن به هدف مطلوب از نظر افزایش نیروها 
و ایجاد شبکه ای از مشوق ها و انگیزه ها« یا برای 
ایجاد راه حل های عملی ممکن برای مشکالت 
ظاهرا حل نشدنی با کمک منابع الزم - استفاده 

کرد.
برای  یکدیگر،  با  تعامل  مورد  در  تصمیم گیری 
طرفین اغلب بسیار دشوار است. همان طور که 
گاهی  می دهند،  نشان  عاج  ساحل  و  سودان 
به  طرف ها  رسیدن  برای  خارجی  تأثیر  اوقات 
این مرحله مهم است. هنگامی که آن ها تصمیم 
بعدی  درگیر شوند، چالش  یکدیگر  با  گرفتند 
روند کار در جهت دستیابی به توافقات مناسب 
در  است.  توافق نامه ها  آن  اجرای  نهایت،  در  و 
بهترین حالت، همان طور که نمونه های آفریقای 
دشمنان  می دهند،  نشان  بوگنویل  و  جنوبی 
زیرا  به یکدیگر می کنند  پاداش دادن  به  شروع 
آن ها فکر می کنند که مشکالت دشمنان شان از 
خودشان است و با انگیزه بیشتر طرفین برای 
حل اختالفات، مجازات و پاداش خارجی اهمیت 

کمتری پیدا کرد.
به نظر می رسد تسهیل انگیزه های خود طرف ها 
به  بیش ازحد  اتکای  به  نسبت  بیشتری  دوام 
از ورود  به ویژه پس  انگیزه ها،  یا  اجبار خارجی 
طرفین به روند گفت وگو، دارد. چنان چه آنتونی 
در  جنگ  درگیر  طرف های  می گوید،  ریگان 
بوگنویل انگیزه های تقویت کننده ی متقابل را 
و همچنین  مذاکره  روند  در یک  برای شرکت 
دستیابی و اجرای توافق های خود ایجاد کردند. 
آن ها پیوندهای خالقانه ای بین موضوعات اصلی 
اقدامات  اجرای  برای  توالی  متقابل  مراحل  و 
ایجاد کردند. طرف های جنگ در بوگنویل گام 
موافقت شد ه ای را که برای شان دشوار بود -کنار 
اجرا در آوردند، مشروط  به  گذاشتن اسلحه - 
توافق  گامی  نیز  نو  گینه  پاپوآ  دولت  براین که 
شده - اصالح قانون اساسی - را اجرا کند که 
برای آنان دشوار اما برای بوگنویلی ها مفید بود. 
کمک  کار  روند  تسهیل  به  خارجی  بازیگران 
کردند، از نفوذ خود به عنوان تضمین کننده های 
عوامل استفاده کردند و منابعی را برای اجرای 

فاطمه فرامرز

پاسخ مناسب به پویایی درگیری
بر  باید مبتنی  استراتژی های مؤثر صلح سازی 
انگیزشی  ساختار  از  درست  تحلیل  و  تجزیه 
طرف های  تصمیم گیری  فرایندهای  و 
به  باتوجه  آنکرام  مایکل  باشد.  جنگ  درگیر 
شمالی  ایرلند  در  درگیری  از  خود  تجربه ی 
تعهد«  بدون  اکتشافی  »گفت وگوی  ارزش 
ریگ«؛  روی  بر  »خطوطی  تشخیص  برای 
نخواهند  خارج  آن  از  طرفین  که  محدودیتی 
می کند.  شناسایی  مشترک  مناطق  در  را  شد 
این تجزیه و تحلیل برای تهیه یک چارچوب 
مسائل  برای  ممکن  راه حل های  از  گسترده 
استراتژی  یک  همچنین  و  درگیری  اصلی 
برای دستیابی به یک توافق پایدار، که ممکن 
است تاحدی به اقدامات خارجی متکی باشد، 

ضروری است.
بازیگران  که  است  این  دیگر  اساسی  نکته ی 
یادآوری  خود  به  مستمر  به طور  باید  بیرونی 
نیستند.  درگیری یک پارچه  کنند که طرفین 
درون  در  حتا  جناح ها،  از  وسیعی  طیف 
داشت  خواهند  وجود  جنگ طلب،  گروه های 
یک  به دنبال  قادر  بیشتر  آن ها  از  برخی  که 
استراتژی سیاسی هستند و یا نیاز به سازش 
را به درستی تشخیص می دهند. همان طور که 
در موارد حماس در فلسطین و ببرهای تامیل 
در سریالنکا مشاهده شده است، تعامل فرصتی 
را برای عناصر طرفدار گفت وگو در گروه های 
ارزش  مورد  در  تا  فراهم می کند  جنگ طلب 
به  دستیابی  برای  سیاسی  مذاکرات  پیگیری 
اقدامات  حالی که  در  کنند،  استدالل  اهداف 
تنبیهی تقویت می شود تا تندروها و میانه روها 

را مجازات کنند.
بازیگران خارجی باید مراقب باشند تا راه های 
کسانی  استفاده  مورد  راه های  و  موقعیت 
ارزیابی  را  مذاکره  با  توافق  ضرورت  که  را 
آنان  حال،  عین  در  کنند.  تقویت  می کنند، 
باید فرایندهایی را تشویق کنند که یا به طور 
سازنده عناصر سخت گیرتر را درگیر می کنند 
برابر  در  تا  هستند  قوی  کافی  به اندازه  یا 
تاکتیک های »تخریب روند گفت وگو« از سوی 
بااین وجود،  کنند.  مقاومت  جنگ  طرف های 
همه تصمیم گیری هایی که از سوی طرف های 
اتخاذ  تحلیل  و  تجزیه  براساس  جنگ  درگیر 
ارزش،  رساندن  حداکثر  بر  مبتنی  می گردد، 
گروه ها  از  برخی  بود.  نخواهد  سود  و  هزینه 
بدون توجه به هزینه ، به احتمال زیاد به رفتار 
نگرش  یا  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  خود 

ایدئولوژیک خود ادامه می دهند.
بعد کلیدی دیگر این است که اطمینان حاصل 
از  صحیح  درک  بر  مبتنی  استراتژی ها  شود 
پویایی های گسترده ی جنگ در جامعه اند. این 
امر مستلزم پیش بینی چگونگی تفسیر تحریم ها 
و مشوق های سیاسی توسط حوزه های انتخابیه 
حمایت  افزایش  هدف  با  جامعه،  مختلف 
نهایی  حل  و  سازنده  تعامل  نفع  به  عمومی 
است. ناتالی توکی در مورد جاذبه اتحادیه اروپا 
آرمان های  بر  تأثیرگذار  عنصر  یک  به عنوان 
اروپا و همسایگی آن  جوامع در فضای وسیع 
بحث می کند. همان طور که کمک های کاترین 
بارنز و رولف مایر در خصوص مذاکره کننده ی 
نشان  جنوبی  آفریقای  در  ملی  حزب  ارشد 
می دهد، به نظر می رسد که تمایل به پایان دادن 
به دهه ها انزوای فرهنگی بین المللی، پشتیبانی 
مورد  سفیدپوست  رای دهندگان  میان  در  را 
جمهور  رییس  تصمیم  از  حمایت  برای  نیاز 
کلرک برای مذاکره در مورد توافق ایجاد کرده 
است. ازسوی دیگر در آپارتاید برعکس؛ برای 
تسریع درگیری، پتانسیل یک سانی برای اقدام 
کوهن،  که  همان طور  داشت،  وجود  خارجی 
در  خود  مطالعات  در  کوارچلیا  و  گگشیدزه 
دادند،  نشان  آبخازیا  سر  بر  درگیری  مورد 

می کند، سازوکارهایی مانند سازوکارهای »گروه 
دوستان« می تواند از طریق استفاده از اهرم، به 
دریافت اطالعات و کمک عملی به میانجی اصلی 

منجر شوند.
سازش  استراتژی  یک  فراخوان  بااین وجود، 
چه  که  می آورد  به وجود  را  پرسش  این  صلح، 
کسی نقش استراتژیست را بر عهده می گیرد و 
استراتژی ها از کجا و چگونه ساخته شده اند. در 
حالی که انسجام استراتژیک می تواند برای کمک 
به طرفین در فرایندی برای حل اختالفات آن ها 
به ندرت  مکانیزمی  چنین  اما  باشد،  ارزشمند 
فراتر  نفوذ آن ها  اعضا و سطح نسبی  از منافع 
می رود. همان طور که پرونده اسرائیل و فلسطین 
نشان می دهد، در حالی که چهار جانب درگیر 
اتحادیه  روسیه،  متحده،  )ایاالت  خاورمیانه  در 
اروپا و سازمان ملل( از یک استراتژی منسجم 
و هماهنگ برخوردار است، اما تاکنون قادر به 
پشتیبانی از یک فرایند فراگیر که بتواند طیف 
را درگیر کند، نشده است.  از جناح ها  وسیعی 
راه حل  به یک  در خصوص رسیدن  در عوض، 
پایدار، به نظر می رسد برخی از مداخالت آن ها 

باعث تشدید تنش ها شده است.

هزینه های شکست
عدم استفاده از مشوق ها، تحریم ها و مشروطیت 
به طور مؤثر، در بهترین حالت می تواند حداقل 
تأثیر و در بدترین حالت، تشدید پویایی درگیری 
می شود  که  درسی  باشد.  داشته  به همراه  را 
از یک  بخشی  به عنوان  که  است  این  آموخت، 
رویکرد منسجم و استراتژیک برای ایجاد صلح 
بین بازیگران برجسته ی خارجی، این ابزارهای 
که  تحریم هایی  باشند.  صریح  باید  فشار  اهرم 
قصد دارند طرفین را به سمت میز سوق دهند، 
و  کرده  سخت  را  آن ها  مواضع  است  ممکن 
نیز  که  مشوق هایی  کنند.  مهار  را  گفت وگو 
اجازه  طرفین  به  باشند،  ناکارآمد  است  ممکن 
کردن جدی دشمنان  درگیر  بدون  تا  می دهد 
خود، برای یافتن راه حلی برای اختالفات خود، 
طرف های  کنند.  تقویت  و  ایحاد  را  فرایندی 
درگیر همچنین ممکن است اقدامات خارجی را 
به سود خود دستکاری کرده و اعتماد دشمنان 
خود در مشارکت بین المللی را تضعیف کنند. 
برعالوه، اگر وقتی بازیگران خارجی طرفین میز 
یا توافق را مجبور به توافق با دشمن شان کنند، 

این روند هرگز پایدار نخواهد بود.
همچنین این خطر نیز وجود دارد که اقدامات 
طریقی  به  را  درگیری  پویایی  بتواند  خارجی 
تحریف کند که باعث ایجاد دشواری بیشتر در 
آن شود. طوری که که باستیان، ناداراجه، پیرس 
و اسمیت به روش های مختلف اقدامات خارجی 
در مطالعه موردی سریالنکا می گویند، مداخله 

اسرتاتژی های شکسنت بن بست در مذاکرات صلح؛ ابزارهای سیایس )2(

در صورت اعمال درجه ای از 
انسجام، مشوق ها، تحریم ها 
و مشروطیت ها مؤثر 
هستند. بااین وجود، گسترش 
نهادهای تصمیم گیری در 
سیستم بین الملل و تعدد 
اهداف سیاست ها و ابزارهای 
سیاست گذاری اغلب برای 
ایجاد انسداد استراتژی، 
گاهی اوقات با پیامد 
ناخواسته ی درگیری های 
شدید همراه است.


