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مکتب  در  تروریستی  حمله ی  یک  به دنبال 
سال  ثور   18 در  کابل  غرب  در  سیدالشهدا 
جاری، که در آن حدود ۹۰ نفر کشته و بیش 
رییس جمهور  شدند،  زخمی  دیگر  نفر   ۲۴۰ از 
غنی به معاون دوم خود هدایت داد تا طرحی را 
برای تأمین امنیت غرب کابل تهیه کند. سرور 
با  مشوره  در  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش، 
به  و  ترتیب  را  امنیتی  طرح  کابل  غرب  مردم 
ریاست جمهوری تحویل داد. این طرح حوزه های 

13، 18 و 6 پولیس کابل را در بر می گیرد.
براساس آمار دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، 
حوزه  سه  این  پوشش  تحت  ساحه ی  در 
نفر  هزار   6۰۰ و  میلیون  یک  حدود  امنیتی 
 ۲۰۰ و  یک هزار  همچنان  می کنند.  زندگی 
دانشگاه،  مکاتب،  شامل  عام المنفعه  مکان 
دارد  موقعیت  این ساحه  در  و شفاخانه  مسجد 
بیشتر  حوزه  سه  این  امنیتی  تشکیالت  در  اما 
امنیت  تأمین  برای  امنیتی  نیروی  یک هزار  از 

موظف اند. 
تهیه شده  آن  از  کابل پس  غرب  امنیتی  طرح 
تحت  اخیر  سال  چند  در  ساحه  این  که  است 

تهدید بلند امنیتی قرار دارد و...
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در اجرای طرح امنیتی 
غرب کابل تعلل نکنید
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عبداهلل: 
مردم صلح می خواهند، 
اما در صورت تحمیل جنگ 
چاره ای جز دفاع ندارند

اناتومی یک مذاکره

مجلس نمایندگان به حکومت: 
نیروهای بسیج مردمی 
علیه طالبان شامل 
ارتش محلی شوند

گلوی بیماران 
در پنجه ی احتکارگران؛ 
بازار سیاه آکسیجن در کابل پررونق است

حمله امـریکا به مواضع 
نیروهای طرفدار ایران؛ 

کتائب: هواپیماهای امریکا 
را سرنگون می کنیم

تلویزیون دولتی کوریای شمالی: 
شهروندان با دیدن ظاهر 
الغـر کیـم جـونگ اون 
دلشکسته شده اند

3

»جنگ امریکا در افغانستان« | مرور کتاب
فرمانده  اولین  او  است.  پیروزی  غیرقابل  نظامی  راه  از 
ارشد نیروهای ائتالف بود که این حرف را علنی می گفت. 
اظهارات کارلتون اسمیت در صفحه اول روزنامه انگلیسی 
وقت  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت  شد.  چاپ  تایمز  ساندی 
امریکا بالفاصله در صحبت با رسانه ها اسمیت را به  عنوان 

آدم »شکست گرا« محکوم کرد...

اسمیت،  کارلتون  مارک  بریدجنرال  با  من   ۲۰۰8 سال 
فرمانده نظامی نیروهای بریتانیایی در افغانستان در پایگاه 
هلمنِد  در  کردم.  مصاحبه  هلمند  والیت  در  نیروها  این 
اراضی که  بر سر  بین المللی  نیروهای  سیزده سال پیش، 
نبرد  درگیر  طالبان  با  بود،  دست رفتن  از  درحال  مدام 
بودند. کارلتون اسمیت به من گفت که جنگ افغانستان 
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هرات در تالطم ترس و خرید اسلحه؛ 

»مردم مواشی می فروشند 
و سالح می خرند«

برای  عالقمندی  افغانستان،  غرب  در  هرات  والیت  در 
بحرانی شدن  با  تا  است،  یافته  افزایش  سالح  خریداری 
اوضاع امنیتی، بتوانند با استفاده از سالح، از جایدادها و 

جان شان حفاظت کنند...

استراتژی های شکستن 
بن بست در مذاکرات صلح؛ 

تشویق ها و تنبیه ها )۱(
کشورها  سایر  در  تعارض  حل  زمینه های  مطالعات 
نشان می دهد که طرفین درگیر جنگ باید در نهایت 
اختالفات خود را با یکدیگر حل کنند. در صورتی که 
میانجی گری  یا  مداخله  با  اختالفات  این  باشد  قرار 
شخص ثالث )کشور خارجی( حل شود، این بازیگران 
دارند،  عهده  به  را  ثالث  شخص  نقش  که  خارجی 
می توانند از نفوذ و منابع خود برای ایجاد انگیزه های 
با  توافق  به  دستیابی  برای  منفی  فشار  یا  مثبت 
نتیجه ی  یک  ماندگاری  افزایش  و  مذاکره  انجام 
کاترین  و  گریفیتس  آرون  کنند.  استفاده  دوام  با 
و  تنبیه ها  مشوق ها،  اقناع؛  »قدرت  کتاب  در  بارنز 
زیر  فصل/مقاله ای  صلح سازی«،  در  مشروطیت ها 
عنوان »مشوق ها و تحریم ها در روند صلح« دارند که 
نقش تشویق و تنبیه را برای متقاعدکردن دو طرف 

درگیر جنگ برای حاضر شدن در...

شیخ رشید، وزیر داخله ی پاکستان در تازه ترین اظهارات خود گفته است که بیشتر خانواده های طالبان افغانستان در پاکستان 
زندگی می کنند و اجساد و زخمیان این گروه نیز به پاکستان منتقل و برخی آنان در شفاخانه های این کشور درمان می شوند.

وزیر داخله ی پاکستان: 

اجساد و زخمیان طالبان افغانستان 
به پاکستان منتقل می شوند

صفحه 2
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تروریسـتی  حملـه ی  چندیـن  تاکنـون 
آموزشـی،  مراکـز  مکاتـب،  بـر  خون بـار 
ورزشـی  کلـپ  زایشـگاه،  و  شـفاخانه 
تمـام  اسـت.  شـده  انجـام  مسـاجد  و 
قربانیـان ایـن رویدادها غیرنظامیـان و از 
یـک قـوم و مذهب انـد. زنـان، کـودکان، 
نمازگـزاران  و  دانش آمـوزان  نـوزادان، 
در ایـن حمـالت تروریسـتی هـدف قـرار 

نـد.  گرفته ا
دوم  معاونـت  دفتـر  ارزیابـی  براسـاس 
ریاسـت جمهوری، شـش منبـع تهدید در 
ایـن سـاحه شناسـایی شـده اسـت. ایـن 
منابـع تهدیـد تـازه نیسـتند و در چنـد 
داشـته اند.  وجـود  کمـاکان  اخیـر  سـال 
بـا توجـه بـه تکـرار حمـالت تروریسـتی 
در  کابـل  غـرب  باشـندگان  این کـه  و 
سـال های اخیـر هـدف حمـالت هدفمند 
تاکنـون  امـا  حکومـت  گرفته انـد،  قـرار 
در عمـل کار جـدی بـرای جلوگیـری از 
حـوادث احتمالـی بعدی و تأمیـن امنیت 
انجـام نـداده اسـت.  ایـن سـاحه  مـردم 
طـرح امنیتـی غـرب کابـل نیـز پـس از 
ماه هـا صـرف تأییـد شـده و قـرار اسـت 
یـک تیـم تخنیکـی دیگـر آن را بررسـی 
کنـد. روشـن نیسـت ایـن تیم چـه مدت 
تـا  می کنـد  بررسـی  صـرف  را  زمانـی 
بعـدی  در جلسـه ی  را  یافته هـای خـود 

ارائـه کنـد. 
و  هزاره هـا  بـر  سیسـتماتیک  حمـالت 
شـیعیان در سراسر افغانسـتان و به خاصه 
غـرب  شیعه/هزاره نشـین  محـالت  در 
ایـن  نیسـت.  اتفـاق جدیـدی  پایتخـت، 
حمـالت که مصادیـق چشم پوشـی ناپذیر 
پاکسـازی قومـی و نسل کشـی اسـت، از 
هفـت سـال قبل آغـاز شـد. در این هفت 
سـال در بیـش از 3۵ حملـه بـر اماکـن 
عمومـی و تجمعـات غیرنظامیـان بیش از 
یک هـزار غیرنظامـی کشـته و دسـت کم 

دو هـزار تـن دیگـر مجـروح شـده اند.
بـه  پاسـخی  تاکنـون  حکومـت 
و  اسـت  نـداده  مـردم  دادخواهی هـای 
از طرفـی، هفته هـا بـرای بررسـی طـرح 
پیشـنهادی امنیتی سـپری شـده اسـت. 
بایسـتی هرچـه عاجـل طـرح  حکومـت 
امنیتـی غـرب کابـل را عملـی سـازد و 
ایـن  باشـندگان  امنیـت  تأمیـن  بـرای 
سـاحه دسـت بـه کار شـود. همان گونـه 
کـه در طـرح امنیتـی غـرب کابـل نیـز 
دخیل سـاختن  اسـت،  شـده  پیشـنهاد 
از  یکـی  امنیـت  تأمیـن  در  مـردم 
راه حل هـا اسـت و حکومـت می توانـد در 
تأمیـن امنیت غـرب کابل از مـردم محل 
کار بگیـرد. در سـال های اخیـر حکومـت 
افغانسـتان در همـکاری بـا مـردم غـرب 
کابـل در تأمیـن امنیـت مراسـم عاشـورا 
و دهـه ی محـرم تجربـه ی موفـق داشـته 
تجربـه  ایـن  از  الگوپذیـری  بـا  اسـت. 
اکنـون نیـز می توانـد بـا همـکاری مـردم 
مراکـز آموزشـی، مسـاجد، اماکـن عامه و 
تجمعـات مـردم، کوچه هـا و دیگر مناطق 

غـرب کابـل را تأمیـن امنیـت کنـد. 

امنیتـی  طـرح  اجرایی کـردن  در  تعلـل 
غـرب کابـل و جلسـه بازی بـرای بررسـی 
تروریسـتی  حمـالت  بـه  می توانـد  آن 
ایـن  طرفـی  از  و  دهـد  فرصـت  بعـدی 
کـه  می کنـد  تقویـت  بیشـتر  را  گمـان 
حکومـت افغانسـتان پـروای امنیت غرب 
کابـل را نـدارد. ایـن گمانـه حـاال مطـرح 
فکـر  کابـل  غـرب  باشـندگان  و  اسـت 
می کننـد حکومـت به گونـه ی عمـدی در 
تأمیـن امنیـت آنـان بی توجهـی می کند. 
اقـدام فـوری و رفـع منابـع تهدیدهایـی 
کـه در طـرح امنیتـی غرب کابـل معرفی 
شـده اسـت، هـم ایـن گمانـه را برطـرف 
احتمالـی  حـوادث  از  هـم  و  می سـازد 

می کنـد. جلوگیـری  بعـدی 

سقوطولسوایلها؛»کساینکهغفلتکردهاندمجازاتمیشوند«
او  ایستاد شده اند.  این نیروها »مردانه«  در ولسوالی ها قوی است و مردم هم در کنار 
تأکید کرده است که با شجاعت و  پایمردی این نیروها، به زودی وضعیت امنیتی در 

کشور به حالت عادی برمی گردد.
از سویی هم، شمیم خان کتوازی گفته است که در هر کدام از ولسوالی هایی که نظامیان 
فراهم  را  حکومت داری  برای  امکانات  تمامی  فورا  حکومت  می شوند،  مستقر  دولتی 

می کند.
این درحالی است که در هفته های اخیر جنگ جویان طالبان حمالت شان را در کشور 
به دست  ولسوالی  از ۷۰  بیش  گروه  این  گذشته،  ماه  دو  در حدود  بخشیده اند.  شدت 

جنگ جویان طالبان سقوط کرده است.
افزون بر این ها، طالبان تعدادی از روستاها در بخش های مختلف کشور را نیز سقوط 

داده اند.

اطالعات روز: همزمان با سقوط شماری از ولسوالی ها به دست گروه طالبان، شمیم خان 
کتوازی، رییس اداره ی مستقل ارگان های محلی می گوید کسانی که در این مورد غفلت 

کرده اند، مجازات می شوند.
ارگان های محلی به روزنامه اطالعات روز  اداره ی  نرگس مومند حسن زی، سخن گوی 
گفت که شمیم خان کتوازی این موضوع را دو روز قبل )یک شنبه، 6 سرطان( در والیت 

پکتیا مطرح کرده است.
آقای کتوازی گفته است که وزارت های امور داخله و دفاع ملی در مورد سقوط ولسوالی ها 

و غفلت مسئوالن در این مورد تحقیق می کنند.
همچنین او افزوده است از کسانی که در ولسوالی ها در برابر جنگ جویان طالبان مقاومت 

و »قهرمانی« کرده اند، تقدیر می شود.
به گفته ی رییس اداره ی ارگان های محلی، هم اکنون روحیه ی نیروهای امنیتی و دفاعی 

هیچ وجه در افغانستان هسته گذاری نشده 
و نه در خاک این کشور فعالیت دارد.

در اعالمیـه ی وزارت خارجـه ی افغانسـتان 
آمـده اسـت کـه تحریـک طالبان پاکسـتان 
براسـاس پالیسـی امنیـت ملـی جمهـوری 
دیگـر  کنـار  در  افغانسـتان،  اسـالمی 
صلـح،  دشـمن  تروریسـتی،  گروه هـای 
منطقـه  و  افغانسـتان  در  رفـاه  و  ثبـات 
شـناخته شـده اسـت و دولـت افغانسـتان 
ماننـد  پاکسـتان  طالبـان  تحریـک  علیـه 
دیگـر گروه هـای تروریسـتی بـدون هرنـوع 

می کنـد. مبـارزه  تبعیـض، 
ارشد  مقام های  که  است  درحالی  همه  این 
به  را  پاکستان  همواره  افغانستان  دولت 
افغانستان  در  طالبان  گروه  از  حمایت 
متهم کرده و گفته اند که رهبران طالبان و 
حضور  پاکستان  خاک  در  خانواده های شان 
دارند. اسالم آباد اما در گذشته این اتهامات 

را رد کرده بود.

به نقل از شیخ رشید گزارش کرده بودند که 
او از گروه طالبان افغانستان خواسته است تا 
به تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه ها 
اجازه  ی هیچ گونه فعالیتی را علیه پاکستان 

ندهد.
وزیر داخله ی پاکستان گفته بود: »انتظار ما 
از طالبان افغانستان این است که به تحریک 
اجازه ی  عناصر  دیگر  و  پاکستان  طالبان 
هیچ گونه فعالیتی را ندهند که به زندگی و 

مال مردم پاکستان صدمه می زند«.
آقای رشید همچنین گفته بود که تا کنون 
و  پاکستان  مرز  در  حصارکشی  درصد   88
تا  می رود  انتظار  و  شده  انجام  افغانستان 
یک ماه آینده به پایان برسد. به گفته ی او، 
حصارکشی در امتداد مرزها به جلوگیری از 

حرکات غیرقانونی و قاچاق کمک می کند.
وزارت خارجه ی افغانستان در پاسخ به این 
است  گفته  پاکستان  داخله ی  وزیر  سخنان 
به   )TTP( پاکستان  طالبان  تحریک  که 

ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان در 
حرف های  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
وزیر داخله ی پاکستان را رد کرده، می گوید 
افغانستان  در  گروه  این  رهبری  اعضای  که 
نزدیک  از  را  جنگ جویان  و  دارند  حضور 
ممکن  گفت  مجاهد  می کنند.  رهبری 
است در میان مهاجرین افغان در پاکستان، 
خانواده های جنگ جویان طالبان نیز حضور 

داشته باشند.
هرگز  پاکستان  که  گفت  همچنین  مجاهد 
مکان امنی برای رهبری طالبان نبوده است. 
او افزود که هر زمانی که رهبری طالبان به 
پاکستان سفری هم اگر داشته اند، از سوی 
کشته  حتا  و  زندانی  بازداشت،  کشور  آن 

شده اند.
داخله ی  وزیر  سخنان  اخیر  روزهای  در 
شده  خبرساز  افغانستان  مورد  در  پاکستان 

است.
دو روز قبل شماری از رسانه های پاکستانی 

داخله ی  وزیر  رشید،  شیخ  روز:  اطالعات 
خود  اظهارات  تازه ترین  در  پاکستان 
طالبان  خانواده های  بیشتر  که  است  گفته 
و  می کنند  زندگی  پاکستان  در  افغانستان 
اجساد و زخمیان این گروه نیز به پاکستان 
این  شفاخانه های  در  آنان  برخی  و  منتقل 

کشور درمان می شوند.
او در مصاحبه با کانال تلویزیونی پاکستانی 
»جیونیوز« به گونه ی مشخص از مروت، لوی 
بیر، بارکو و ترنول به عنوان محالت زندگی 
پاکستان  در  افغانستان  طالبان  خانواده های 

یاد کرده است.
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان 
وزیر داخله ی  او  نوشته است که  تویتی  در 
پاکستان را به دلیل افشای حمایت پاکستان 
محب  آقای  می کند.  تحسین  طالبان،  از 
همچنین نوشته است: »ما به پاکستانی های 
شجاع بیشتر نیاز داریم تا در برابر حمله به 

افغانستان سخن بگویند.«

کستان: یرداخلهیپا وز

کستانمنتقلمیشوند اجسادوزخمیانطالبانافغانستانبهپا

اما مردم افغانستان با یک واقعیت غیرقابل 
انکار مواجه هستند.

خارجی  نیروهای  خروج  او،  به گفته ی 
و  مشکالت  و  داشت  تأثیر  وضعیت  بر  نیز 
داشت،  وجود  گذشته  از  که  را  ضعف هایی 

پیچیده تر کرد.
ادعای  براساس  که  است  درحالی  این 
از ۷۰  بیش  اخیر  ماه  دو  در  طالبان،  گروه 
کرده  سقوط  گروه  این  به دست  ولسوالی 
است. نیروهای امنیتی و دفاعی به حمایت 
از  را  ولسوالی   1۰ حدود  مردمی  نیروهای 

طالبان پس گرفته اند.
از  از والیت ها مردم در حمایت  در شماری 
شده اند.  بسیج  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
مجلس نمایندگان از حکومت خواسته است 
چارچوب  در  را  مردمی  بسیج  نیروهای  که 

ارتش محلی جذب و از آنان حمایت کند.

کشور  در  خارجی  نیروهای  حضور  آینده 
به پایان می رسد و دیگر هیچ بهانه ای برای 
تشویش  ایجاد  کشور،  ساختارهای  تخریب 

میان مردم و آواره کردن آنان وجود ندارد.
ولسوالی های  از  شماری  سقوط  به  عبداهلل 
کشور نیز اشاره کرد و گفت که او یقین دارد 
به زودی این روند به حمایت مردم افغانستان 
متوقف خواهد شد. به گفته ی او، طالبان نیز 
متوجه خواهند شد چیزی را که راه حل فکر 

می کنند، راه حل نیست.
آقای عبداهلل گفت که پخش ذهنیت سقوط 
حکومت  قصدی  برنامه ی  طبق  ولسوالی ها 
امریکا،  متحده ی  ایاالت  و  حکومت  از  یا  و 

باعث پریشانی بیشتر مردم افغانستان شد.
و  برداشت  براساس  که  کرد  عالوه  او 
سقوط  دارد،  وضعیت  از  او  که  شناختی 
نیست،  درست  ولسوالی ها  برنامه ریزی شده 

که  گفت  او  ندارند.  سیاسی  راه حل  به 
در  وقت ُکشی  دنبال  به  لجاجت  با  طالبان 
مذاکرات صلح هستند و تعهدی به پیشرفت 

گفت وگوها نشان نمی دهند.
او تأکید کرد: »اگر تشدید جنگ یا تعلل در 
گفت وگوها براساس یک محاسبه ی نادرست 
باشد که از طریق جنگ یک طرف می تواند 
به افغانستان مسلط شود، یک اشتباه محض 

است.«
گفت  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
شود،  مرتکب  را  اشتباه  این  که  طرفی  هر 
در  خون ریزی  و  جنگ  ادامه ی  مسئول 
کشور، کشته شدن افغان ها و رنج و مصیبت 

مردم خواهد بود.
حضور  گذشته  در  طالبان  او،  به گفته ی 
ادامه ی  برای  بهانه ای  را  خارجی  نیروهای 
هفته های  در  اما  می کردند،  عنوان  جنگ 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
صلح  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
افغانستان  مردم  آرزوی  و  نیت  خواست، 
مردم  جنگ،  تحمیل  صورت  در  اما  است، 

چاره ای جز دفاع ندارند.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، ۷ سرطان( 
در نشستی در شورای عالی مصالحه ی ملی 
او هنوز هم  باور  صحبت می کرد، گفت که 
به راه حل صلح آمیز قضیه ی افغانستان تغییر 
ادامه  زمینه  این  در  را  تالش ها  و  نکرده 
و  از مردم  دفاع  زمان  اما در عین  می دهد، 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  مردم  حمایت 

در اولویت قرار دارد.
که  گفت  صحبت هایش  جریان  در  عبداهلل 
گفت وگو بهترین راه حل است، اما از نتیجه ی 
گفت وگوهایی که تا کنون صورت گرفته، بر 
دست یافتن  برای  نیتی  طالبان  که  می آید 

عبدهللا:
مردمصلحمیخواهند،امادرصورتتحمیلجنگچارهایجزدفاعندارند

کرده  تأکید  نمایندگان  مجلس  رییس 
توسط  طوری  نیروها  این  باید  که  بود 
حکومت مدیریت شوند که آنان در آینده 
به جریان های »ضدامنیت« تبدیل نشوند.
به دنبال  اخیرا  که  است  درحالی  این 
از  شماری  ساکنان  ولسوالی ها،  سقوط 
والیات علیه گروه طالبان بسیج شده و در 
کنار نظامیان دولتی با جنگ جویان این 
گروه می جنگند. قبال شماری از مسئوالن 
برای  نیروها  این  که  بوند  گفته  ارتش 
جنگ  میدان های  در  طالبان  شکست 

مؤثر اند.
حمالتش  گذشته  هفته های  در  طالبان 
ماه  دو  حدود  در  بخشیده اند.  شدت  را 
نقاط  در  ولسوالی   ۷۰ از  بیش  گذشته، 
مختلف کشور به دست این گروه سقوط 

کرده است.

مجلسنمایندگانبهحکومت:
نریوهایبسیجمردمیعلیهطالبانشاملارتشمحلیشوند

ولسوالی ها  بیشتر  سقوط  از  جلوگیری 
اتخاذ می کند.

گروه  از  رحمانی  میررحمان  همچنین 
که  خواست  دولتی  نیروهای  و  طالبان 
به غیرنظامیان و دارایی های آنان آسیبی 
دکان ها  تخریب  به  اشاره  با  او  نزند. 
و  فاریاب  اندخوی  ولسوالی های  در 
هدف قراردادن  که  گفت  پروان  سیاه گرد 
خالف  آنان  دارایی های  و  غیرنظامیان 
مفاد  و  اخالقی  و  اسالمی  آموزه های 

قوانین جنگی است.
بود  آقای رحمانی گفته  این هم  از  قبل 
مردمی  بسیج  از  نمایندگان  مجلس  که 
علیه طالبان در چوکات نیروهای خیزش 
حکومت  از  او  می کند.  استقبال  مردمی 
خواسته بود که این افراد را تمویل، تجهیز 

و مدیریت کند.

طالبان بسیج شده اند.
وظیفه  »همه  کرد:  تأکید  همچنین  او 
]کنونی[  حساس  شرایط  در  که  داریم 
از هر طریق ممکن از نظام و دولت خود 
حمایت کنیم و در کنار نیروهای نظامی 

خود قرار گیریم.«
نمایندگان  از سویی هم، رییس مجلس 
برای  این مجلس خواست که  اعضای  از 
به دست  ولسوالی ها  سقوط  از  جلوگیری 
سقوط  چگونگی  زودتر  هرچه  طالبان، 
ولسوالی ها و دالیل آن را به گونه ی جدی 
دهند  قرار  ارزیابی  مورد  همه جانبه  و 
مجلس  اداری  هیأت  به  را  آن  نتایج  و 

به گونه ی کتبی بسپارند.
به گفته ی او، به دنبال این ارزیابی مجلس 
نهادهای  با  هماهنگی  در  نمایندگان 
برای  اساسی  تصامیم  حکومتی  ذیربط 

بسیج ساکنان  با  روز: همزمان  اطالعات 
طالبان  گروه  علیه  والیات  از  شماری 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
باید  حکومت  که  می گوید  نمایندگان 
در  محلی  ارتش  نام  تحت  را  افراد  این 
چوکات وزارت دفاع ملی مورد »حمایت 

همه جانبه« قرار دهد.
 ۷ )دوشنبه،  دیروز  که  رحمانی  آقای 
مجلس  عمومی  نشست  در  سرطان( 
که  گفت  می کرد،  صحبت  نمایندگان 
از  دفاع  برای  مردمی  بسیج  نیروهای 
نظام  ارزش های  حفظ  و  ارضی  تمامیت 
جمهوری و به حمایت از نیروهای دفاعی 
و امنیتی سالح برداشته اند و فعالیت آنان 
باید قانونی شود. آقای رحمانی افزود که 
تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان نیز 
در والیت های مختلف کشور علیه گروه 
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در حالی که مشوق ها 
و انگیزه ها با تغییر در 
تصمیم گیری  محاسبات 
قهرمانان می توانند منجر به 
تغییر شوند، اما در کوتاه مدت 
نمی توانند ذهنیت ها�یی را که 
منجر به خشونت شده اند، 
تغییر  دهند. ا�ن تحول فقط 
از طریق روند تعامل بین 
طرفین اتفاق می افتد.

اسرتاتژی های شکسنت بن بست در مذاکرات صلح؛ 
تشویق ها و تنبیه ها )۱(

با  صلح  روندهای  متن  در  مشوق ها  اعمال 
اما  است.  همراه  زیادی  معضالت  و  خطرات 
تالش  یک  به  صلح سازی  که  دوره ا ی  در 
است،  شده  تبدیل  بین المللی  جدی  بسیار 
روند،  یک  پایان  در  توافق نامه ی صلح  امضای 
تأمین  صرفا  یا  پاداش  به دست آوردن  که 
بسیار  دارد،  همراه  به  را  بین المللی  انتظارات 
مذاکرات  در  مشارکت  برای  است.  مفید 
ناکارآمد  از حد  بیش  انگیزه های  گاهی  صلح، 
هنگامی که  نمونه،  به عنوان  دارند.  وجود  نیز 
مذاکره کنندگان  به  زیادی  نقدی  پاداش های 
برای  موافقت نامه هایی  یا  می شود  پیشنهاد 
می شود.  ایجاد  شخصی  مالی  منافع  تأمین 
معرفی مشوق های خارجی می تواند انگیزه های 
تعامل جدی با یک دشمن را تحریف کند و بر 
چانه زنی برای امتیازات از اشخاص ثالث تأکید 
ناتالی  که  همان طور  دیگر،  چالش  یک  کند. 
توکی در مقاله خود توضیح می دهد، این است 
از  هدف،  گروه  یک  در  مختلف  بازیگران  که 
مزایای متفاوتی برخوردارند. بنابراین مشوق ها 
شکاف  ایجاد  باعث  می توانند  مشروطیت ها  و 
داخلی در یک گروه شوند و تصمیمات حاصل 

ممکن است نتیجه ی مورد انتظار نباشد.
پرونده ی  مطالعه  در  ریگان  آنتونی  طوری که 
می رسد  به نظر  کرده است،  بررسی  بوگنویل 
آن ها  توانایی  به  خارجی  مشوق های  موفقیت 
برای  طرفین  انگیزه های  تقویت  و  تشویق  در 

ارائه امتیاز به دشمنان  شان بستگی دارد.

تسهیل
تسهیل حد وسط تشویق و تنبیه و مجموعه ی 
راستای  در  است که  فنون  ارائه  و  اقدامات  از 
برای  مسلحانه  درگیری  طرف های  از  حمایت 
داشتن موضع قدرتمند در میز مذاکره اعمال 
می شود. این فنون ممکن است شامل گسترش 
و  برای مذاکره  ایجاد ظرفیت  به نفس،  اعتماد 
مختلف  در سطوح  آشتی  و  گفت وگو  تسهیل 

اجتماعی و سیاسی باشد.
در  تغییر  با  انگیزه ها  و  مشوق ها  حالی که  در 
می توانند  قهرمانان  تصمیم گیری  محاسبات 
کوتاه مدت  در  اما  شوند،  تغییر  به  منجر 
نمی توانند ذهنیت هایی را که منجر به خشونت 
شده اند، تغییر  دهند. این تحول فقط از طریق 
روند تعامل بین طرفین اتفاق می افتد. چنین 
تعاملی می تواند تغییراتی در روابط دو طرف و 
پویایی گسترده اجتماعی درگیری ایجاد کند. 
مذاکره کنندگان  به  فنی  مشاوره ی  و  آموزش 
در  توجهی  قابل  میزان  به  می تواند  طرفین 
اثربخشی مذاکرات و توانایی طرفین در تنظیم 
از آن جا  سازش های طوالنی مدت کمک کند. 
ابزارهای تسهیل کننده به آمادگی طرفین  که 
نتایج  است  ممکن  دارند،  بستگی  تغییر  برای 
ابزارهای  بااین حال،  باشند.  نداشته  سریع 
برای موفقیت در روند  تسهیل به طور معمول 

صلح بسیار مهم هستند.
ادامه دارد...

طوری که می توانند برای تشویق یا پاداش دادن 
بر  عملکرد  در  همچنین  و  مثبت  تغییر  به 
عکس آن، مورد استفاده قرار گیرند. در مقیاس 
همچنین  و  غیردولتی  بازیگران  کوچک، 
دولت ها از اقدامات نمادین بهره مند می شوند. 
به عنوان مثال زمانی که کلینتون، رییس جمهور 
فین - که  نمایندگان سین  به  امریکا  پیشین 
به نظر می رسید با ارتش جمهوری خواه ایرلند 
از واشنگتن را  بازدید  مرتبط هستند - اجازه 
داد، راه های جدیدی را برای طرفداران توافق 
ایرلندی ها برای اعمال نفوذ با آن ها باز کرد. در 
به رسمیت شناخته شدن  فرصت  کالن،  مقیاس 
خوب  وضعیت  در  کامل  عضو  یک  به عنوان 
چندجانبه  گروه های  یا  بین المللی  نهادهای 
بخشی  که  باشد  قدرتمندی  انگیزه  می تواند 
از آن می تواند به دلیل منافع اقتصادی مرتبط 
باشد. این امر بیشتر در فضای اروپا قابل توجه 
بوده است. به طور مثال، در مواردی که پتانسیل 

شـوند تا چشـم انداز »سـود سـهام صلـح« که 
به معنـای »منافـع اقتصـادی مرتبـط بـا صلح 
بااین حـال،  دهنـد.  ارائـه  را  اسـت  ثبـات«  و 
هما ن طـور کـه جاناتـان گـود هنـد مشـاهده 
کـرده اسـت، تـالش بـرای »خریـدن صلـح« 
کمـک  زیـرا  می رسـد،  نتیجـه  بـه  به نـدرت 
اقتصـادی کـه در حاشـیه ی اقتصـاد سیاسـی 
جنـگ کار می کنـد، به نـدرت می توانـد نقـش 
یـک عامـل برجسـته در انتقـال از جنـگ بـه 
صلـح را بـازی کنـد. اقدامات ارائه شـده ممکن 
اسـت بـرای اهـداف مـورد انتظـار آن گونه که 
پیش بینـی شـده اسـت، نباشـد. انگیزه هایـی 
ماننـد بازسـازی و کمـک بـه توسـعه در یـک 
آرزوهـای  به نـدرت  جنـگ،  درگیـر  کشـور 
سیاسـی را زیـر و رو می کند. درخواسـت کنار 
گذاشـتن ارزش هـای دیرینـه در ازای منافـع 
تعبیـر  رشـوه  به عنـوان  می توانـد  اقتصـادی 
در  صلـح  پیش شـرط های  برعـالوه،  شـود. 
متـن وسـیع تر شـرط  دهنده هـا نهفته اند و در 
بحث هـای  حاکمیـت،  و  مناسـب بودن  مـورد 

مشـابهی دارنـد.

ب( روابط دیپلماتیک
جنگ،  درگیر  طرفین  سیاسی  آرزوهای 
برای  ارزش گذاری  به سمت  را  آ ن ها  اغلب 
روابط  و  می دهد  سوق  خارجی  روابط 
روند  در  مفید  منبع  یک  به  را  دیپلماتیک 
برای  دیپلماتیک  روابط  می کند.  تبدیل  صلح 
آنان  به  اعتباردهی  مشروعیت بخشی طرف ها، 
هستند،  ارزشمند  به رسمیت شناختن شان  و 

فاطمه فرامرز

سایر  در  تعارض  حل  زمینه های  مطالعات 
کشورها نشان می دهد که طرفین درگیر جنگ 
باید در نهایت اختالفات خود را با یکدیگر حل 
اختالفات  این  باشد  قرار  در صورتی که  کنند. 
با مداخله یا میانجی گری شخص ثالث )کشور 
که  بازیگران خارجی  این  خارجی( حل شود، 
نقش شخص ثالث را به عهده دارند، می توانند 
انگیزه های  ایجاد  برای  خود  منابع  و  نفوذ  از 
مثبت یا فشار منفی برای دستیابی به توافق با 
انجام مذاکره و افزایش ماندگاری یک نتیجه ی 
و  گریفیتس  آرون  کنند.  استفاده  دوام  با 
کاترین بارنز در کتاب »قدرت اقناع؛ مشوق ها، 
تنبیه ها و مشروطیت ها در صلح سازی«، فصل/
در  تحریم ها  و  »مشوق ها  عنوان  زیر  مقاله ای 
تنبیه  و  تشویق  نقش  که  دارند  صلح«  روند 
جنگ  درگیر  طرف  دو  متقاعدکردن  برای  را 
برای حاضر شدن در میز مذاکره، امضای توافق 
این  آنان هدف  کرده اند.  بررسی  آن  اجرای  و 
تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  را  مقاله ی شان 
ابزارهای سیاسی می دانند که می تواند به عنوان 
صلح سازی  از  حمایت  انگیزه های  و  تحریم ها 
به شرح  ابزارها  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 

زیر است:

مشوق ها و پاداش های همکاری
همکاری،  برای  پاداش هایی  و  مشوق ها 
یا  یک  ترغیب  یا  تشویق  برای  را  اقداماتی 
می توانند  که  جنگ،  درگیر  طرف های  همه 
صلح  مذاکرات  آغاز  و  جنگ  پایان دادن  در 
اقدامات  این  می شود.  شامل  کنند،  همکاری 
مبتنی بر انگیزه می توانند جهت ایجاد شرایط 
مطلوب برای تعامل، تشویق پیشرفت در روند 
صلح، پشتیبانی از اجرای توافق نامه ها و ایجاد 
حمایت گسترده تر از صلح سازی مورد استفاده 

قرار گیرند.
مشوق هایی که می توانند به پایان دادن جنگ 
و آغاز مذاکرات صلح کمک کنند، شامل سه 
آن هایی  الف(  شمول  به   - اصلی  مجموعه ی 
می دهند،  پاسخ  اقتصادی  نیازهای  به  که 
برای  سیاسی  نیازهای  به  که  آن هایی  ب( 
مشروعیت و به رسمیت شناختن پاسخ می دهند 
و ج( آن هایی که به نیازهای تضمین ها پاسخ 

می دهند - می شود.

الف( کمک های اقتصادی
در گام نخسـت بـرای حمایت از حل منازعات، 
می تـوان منافـع اقتصـادی ماننـد کمک هـای 
توسـعه ای را بـه کار برد. اسـتفاد ه ی مشـروط 
از کمک هـای مالـی کمک کننـدگان در صلـح 
صلـح«  »پیش شـرط های  صلـح  سـازش  یـا 
از  حمایـت  بـر  عـالوه  اسـت.  شـده  نامیـده 
تالش هـای پیش گیـری از درگیری یا سـازش 
صلـح پـس از حل وفصـل یـا امضـای توافـق، 
ممکـن  اقتصـادی  کمک هـای  ارائه کننـدگان 
کار  بـه  رونـد صلـح دسـت  میـان  در  اسـت 

عضویت در اتحادیه اروپا نقش تسریع کننده ی 
در  است.  کرده  بازی  را  تغییر  برای  قدرتمند 
اشاره  قبرس  مثال  به  می شود  خصوص  این 
کرد که تعهدهای مبنی بر عضویت در اتحادیه 

توانست بن بست در مذاکرات صلح را بشکند.

ج( تضمین ها
که  روند صلح  بر  مهم  ابزارهای  از  دیگر  یکی 
هم مشوق و هم توانمند است، ضمانت نامه های 
خارجی است که برای کاهش تهدیدها، افزایش 
امنیت و ایجاد اطمینان ارائه می شود. یکی از 
موانع قابل توجه در دستیابی به توافق و اجرای 
طرفین  که  است  این  صلح  توافق نامه های 
درگیر اعتماد کافی به مخالفان خود ندارند تا 
این  در  کنند.  عملی  را  خود  تعهدات  بتوانند 
از سازمان های  اعم  بازیگران خارجی -  حالت 
ثالث  اشخاص  یا  دولتی  گروه های  بین المللی، 
تأثیرگذار - می توانند ضمانت های مختلفی را 
اختالفات  حل  برای  طرفین  تشویق  هدف  به 
غالبا  سیاسی«  »تضمین های  دهند.  ارائه 
صلح  توافق نامه های  از  جدایی ناپذیر  جنبه ای 
است و شامل پشتیبانی سیاسی و عملی برای 
کمک به اجری توافق نامه ها و اطمینان از این 
است که طرف های خارجی از نفوذ خود برای 
توافق شده  شرایط  با  طرفین  همکاری  تقویت 
»تضمین های  همین طور  می کنند.  استفاده 
امنیتی« معموال شامل کمک های خارجی در 
تا  آتش بس  بر  نظارت  از  منازعه،  خنثاسازی 
اجرای فرایندهای خلع سالح، رفع لشکرکشی 

و ادغام مجدد است.

فرصت  طالبان که  نماند.  باقی  نیت حکومت  در حسن 
می افزایند  خود  خشونت های  میزان  بر  یافته اند  خوبی 
و هربار حکومت را متهم می کنند که به تعهدات خود 
گروه های  به  را  خود  خشونت های  گاهی  نیست.  پابند 
و  کاهش  دور  این  می دهند.  نسبت  دیگر  تروریستی 
افزایش خشونت ادامه می یابد و طالبان هر روز بر مناطق 
افغانستان  حکومت  می شوند.  حاکم  کشور  از  بیشتری 
مذاکرات  که  نکند  کاری  که  است  محتاط  همچنان 
مسالمت آمیز  »حل  امکان  و  برسند  کامل  بن بست  به 
مسأله ی افغانستان« کامال از میان برود. طالبان بر میزان 
خشونت خود می افزایند و ولسوالی های بیشتری سقوط 

می کنند. 
استراتیژیست های  و  سیاستمداران  است.  واضح  قصه 
را  افغانستان  ملی  اردوی  نظامی  جبهه ی  در  پاکستانی 
سیاستمداران  سیاسی  جبهه ی  در  و  انداخته اند  کار  از 
افغان را با سر انگشت خود بازی می دهند. عبارت »حل 
که  دارد  معنا  وقتی  افغانستان«  مسأله ی  مسالمت آمیز 
باشد.  داخلی  مسأله ی  یک  کامال  افغانستان  مسأله ی 
این عبارت در حال حاضر بی معناست، چرا که مسأله ی 
افغانستان مسأله  ی تجاوز پاکستان بر افغانستان است و 
پاکستان می داند که تا اقوام و گروه های سیاسی مخالف 
درآوردن  کنترل  تحت  باشند،  افغانستان  در  طالبان 

افغانستان به طریق مسالمت آمیز ممکن نیست.

حکومتی  تشکیل  نمی تواند  پاکستان(  دید  )از  مذاکره 
باشد که در آن طالبان، در کنار دیگران، فقط در نظام 

»سهم« داشته باشند. 
پس هدف از مذاکره چیست؟

جهت  این  از  مذاکره  که  می کنند  فکر  پاکستانی ها  آیا 
که مذاکره است به سرنگونی حکومت افغانستان منجر 
خواهد شد؟ آیا دولت پاکستان معتقد است که بازیگران 
سیاسی افغانستان در اثر مذاکره حکومت را رها می کنند 
چنین  پاکستانی ها  طبعا  می دهند؟  طالبان  به  را  آن  و 

پندار مضحکی ندارند. 
پس هدف طالبان )به نمایندگی از پاکستان( از مذاکره 

با حکومت افغانستان چیست؟ 
حقیقت این است که مذاکره ای در کار نیست. مذاکره 
دامی است که حکومت پاکستان پهن کرده تا ابتکارهای 
نظامی مخالفان طالبان را در آن زمینگیر کند. کارکرد 

این مذاکره ی تقلبی این است:
برای این که مذاکره ی صلح )یا همان حل مسالمت آمیز 
حسن  است.  حسن  نیت  به  نیاز  شود،  موفق  کذایی( 
از خشونت  و طالبان دست  این که حکومت  یعنی  نیت 
بکشند و آمادگی خود برای صلح را نشان بدهند. بعد، 
حکومت حمالت خود بر طالبان را متوقف می کند و آن 
هزاران  می کند.  ابراز  طریق  این  از  را  الزم  نیت  حسن 
زندانی طالبان از زندان ها رها می شوند تا دیگر تردیدی 

سخیداد هاتف

معادل  افغانستان«  مسأله ی  مسالمت آمیز  عبارت »حل 
سیاست  از  پاکستان  دست کشیدن  است:  عبارت  این 
موفقی که حداقل نیم قرن در مورد افغانستان اجرا کرده 

است. شرحش این است: 
تبدیل  پاکستان  ایالت های  از  به یکی  افغانستان  این که 
کنترل  تحت  پاکستانی  ایالت  یک  حد  در  )یعنی  شود 
و  آزموده شده  طرح  یک  به عنوان  باشد(،  پاکستان 
بوده  دلگرم کننده  پاکستان  برای  آزمون  این  نتیجه ی 
است. در دهه ی نود میالدی پول پاکستان )روپیه( در 
سراسر افغانستان به عنوان پول اصلی در جریان بود. در 
همان دهه طالبان امارت اسالمی خود را در افغانستان 
صوبه های  از  یکی  به  عمال  افغانستان  و  کردند  برپا 
پاکستان تبدیل شد. پس از فروپاشیدن امارت اسالمی 
طالبان، دولت پاکستان مقهور تحوالت جدید نشد و بر 
سیاستی که سال ها اجرا کرده بود، پا فشرد. اکنون که 
طالبان دوباره قدرتمند شده اند )به مدد همان پاکستان( 
برچینند  را  افغانستان  مرکزی  حکومت  می خواهند  و 
»حل  از  سخن  کنند،  برپا  را  خود  امارت  به جایش  و 
از  می شود؛  گفته  افغانستان«  مسأله ی  مسالمت آمیز 

طریق مذاکره. 
هیچ آدم عاقلی شک ندارد که طالبان یک گروه نظامی 
عمدتا افغان است که قرار شده افغانستان را به یکی از 

اانتویم یک مذاکره
است  این  سوال  حال،  کند.  تبدیل  پاکستان  صوبه های 
می تواند  نظامی  چه  با  و  چه صورتی  در  افغانستان  که 
پاکستان  که  باشد  پاکستان  کنترل  تحت  گونه ای  به 
دیگر خاطرش جمع شود و مطمئن باشد که به همان 
چیزی رسیده که حداقل نیم قرن برایش طرح ریخته و 
پول مصرف کرده و زحمت کشیده است. پاسخ دادن به 
این سوال مهم است، چون روشن می کند که مذاکره ی 
افغانستان«  مسأله ی  مسالمت آمیز  »حل  برای  سیاسی 

اساسا چه معنا می دهد. 
پاکستان به هیچ چیزی کمتر از یک »افغانستان تحت 
کنترل« رضایت نخواهد داد. در چارچوب چنین تصوری، 
مذاکره یعنی این که راهی پیدا کنید که این خواست 
پاکستان عملی شود. آیا پاکستانی ها واقعا فکر می کنند 
کنترل«  تحت  »افغانستان  یک  به  رسیدن  برای  که 
مذاکره بهترین روش است؟ آیا آنان به راستی باور دارند 
افغانستان  در  مختلف  سیاسی  گروه های  و  اقوام  که 
بیرون حکومت( سرانجام در پی مذاکرات  و  )در درون 
طوالنی به نظمی تن خواهند داد که در آن افغانستان 
کامال تحت کنترل پاکستان باشد؟ هیچ تردیدی نیست 
که پاکستانی ها چنین توهمی ندارند. آنان می دانند که 
هر نظم دولتی مختلطی که در افغانستان حاکم شود - 
با ترکیبی از طالبان و مخالفان طالبان – آن چیزی که 
مطلوب پاکستان است به دست نخواهد آمد. پس هدف 



بریدجنـرال مـارک  بـا  سـال ۲۰۰8 مـن 
نظامـی  فرمانـده  اسـمیت،  کارلتـون 
در  افغانسـتان  در  بریتانیایـی  نیروهـای 
هلمنـد  والیـت  در  نیروهـا  ایـن  پایـگاه 
مصاحبـه کـردم. در هلمنـِد سـیزده سـال 
سـر  بـر  بین المللـی  نیروهـای  پیـش، 
اراضـی کـه مـدام درحـال از دسـت رفتن 
بودنـد.  نبـرد  درگیـر  طالبـان  بـا  بـود، 
کارلتـون اسـمیت بـه من گفـت که جنگ 
افغانسـتان از راه نظامـی غیرقابـل پیروزی 
اسـت. او اولیـن فرمانـده ارشـد نیروهـای 
علنـی  را  حـرف  ایـن  کـه  بـود  ائتـالف 
می گفـت. اظهـارات کارلتـون اسـمیت در 
سـاندی  انگلیسـی  روزنامـه  اول  صفحـه 
تایمـز چـاپ شـد. رابـرت گیتـس، وزیـر 
دفـاع وقـت امریـکا بالفاصلـه در صحبـت 
آدم  به  عنـوان  را  اسـمیت  رسـانه ها  بـا 

کـرد. محکـوم  »شکسـت گرا« 
می رسد  نظر  به  بعد  سال  سیزده 
جنگ  مورد  در  بایدن  جو  رییس جمهور 
که  رسیده  نتیجه ای  همان  به  افغانستان 
پیش  سال  سیزده  بریتانیایی  بریدجنرال 
رسیده بود. در ماه اپریل، بایدن اعالم کرد 
که ایاالت متحده تمام نیروهای باقی مانده 
حمالت  سالگرد  بیستمین  تا  را  خود 
بیرون  افغانستان  از  سپتامبر،  یازدهم 
ابدی«  »جنگ  آن را  وی  آنچه  و  می کشد 
تصمیم،  این  اما  می یابد.  پایان  خواند، 
نتیجه  ی یک نتیجه گیری اخیر نبوده است. 
دشمن  یک  طالبان  سال  سیزده  این  طی 
سرسخت از آب درآمد؛ دشمنی که حاضر 
نیست دست از جنگ بکشد و تقریبا نیمی 

از خاک کشور را کنترل می کند.
زمانـی  کـه  درگیـری ای  چگونـه  این کـه 
به  عنـوان »جنگ خوب« از آن یاد می شـد 
)بـرای تمایـز آن از جنـگ »بـد« عـراق(، 
تـا ایـن حـد اشـتباه پیـش رفـت، موضوع 
کتـاب جدیـدی بـا عنـوان »جنـگ امریکا 
در افغانسـتان« اسـت کـه نویسـنده ی آن، 
اولیـن  اسـت  مدعـی  ملکاسـیان،  کارتـر 
جنـگ  طوالنی تریـن  از  جامـع  گـزارش 
ارائـه می دهـد. کارتـر  را  ایـاالت متحـده 
ملکاسـیان تاریخ نـگاری اسـت کـه مـدت 
افغانسـتان  در  را  قابل توجهـی  زمـان 
سـپری کـرده. او ابتـدا به  عنوان یـک مقام 
غیرنظامـی در هلمنـد و سـپس به  عنـوان 
مشـاور ارشـد فرماندهـی نظامـی ایـاالت 
وظیفـه  ایفـای  افغانسـتان  در  متحـده 
کـرده اسـت. کتـاب جدیـد او کـه بیـش 
از ۵۰۰ صفحـه وقایـع تاریخـی اسـت، در 
تضـاد کامـل با کتـاب قبلـی اش بـا عنوان 
»جنـگ بـه گرمسـیر می آیـد« قـرار دارد. 
کتـاب قبلی ملکاسـیان داسـتان دلچسـب 
هلمنـد  والیـت  کوچـک  ولسـوالی  یـک 
را روایـت می کنـد. ملکاسـیان در کتـاب 
جدیـد خـود بـه ایـن پرسـش می پـردازد 
و  متحـده  ایـاالت  کـه  شـد  چطـور  کـه 
ناتـو با داشـتن 1۴۰ هزار سـرباز در سـال 
۲۰11 و پیشـرفته ترین تجهیـزات جنگـی 
شکسـت  را  طالبـان  نتوانسـتند  جهـان، 
کـه  می پرسـد  او  برایـن،  عـالوه  دهنـد؟ 
چـرا ایـن قدرت هـای غربـی با بیـش از ۲ 
تریلیـون دالـر هزینه مالی و از دسـت دادن 
بیـش از 3۵۰۰ سـرباز نیروهـای ائتـالف 
و همچنیـن تعـدادی مجـروح و معیـوب، 
ماندنـد  افغانسـتان  در  سـال  همـه  ایـن 
بریدجنـرال  کـه  جنگیدنـد  جنگـی  در  و 
بریتانیایـی و دیگـران سـال ها قبـل آن را 
جنگـی غیرقابـل پیـروزی توصیـف کـرده 

بودند.

شروع مصیبت بار
آغاز  در  افغانستان  در  نظامی  مداخله 
می رسید.  نظر  به  موفقیت آمیز  مأموریتی 
با   ۲۰۰1 اکتبر  در  متحده  ایاالت  ارتش 
پشتیبانی سازمان ملل متحد و با همسویی 
 11 حمالت  دلیل  به  امریکا  با  جهانیان 
ایاالت  شد.  افغانستان  وارد  سپتامبر، 
موشک های  بی۵۲،  بمب افکن های  متحده 
»کاله  از  واحدی  و  لیزر  با  هدایت شونده 
کرد.  اعزام  افغانستان  به  را  سبزها« 

کتاب ملکاسیان پرسش 
نگران کننده ای را مطرح 
می کند: آ�ا در نها�ت ضرر 
مداخله ا�االت متحده در 
افغانستان بیشتر از منفعت 
آن بوده است؟ او می نویسد: 
»ا�االت متحده برای دفاع 
از امریکا در برابر حمله 
تروریستی د�گر، افغان ها را در 
معرض آسیب طوالنی مدت 
قرار داد. روستاها تخریب 
شدند، خانواده ها ناپد�د... 
ا�ن مداخله برای زنان، آموزش 
و تحصیالت و آزادی مثمر واقع 
شد. اما ا�ن نفع با�د در برابر 
ده ها هزار مرد، زن و کودکی 
که در ا�ن مدت کشته شدند، 
سنجیده شود.«

کرد  استدالل  سپتامبر،   11 تا  امریکا�یی  نیروهای  خروج  اعالم  هنگام  با�دن 
که ا�االت متحده »با�د بر دلیل رفتن ما به آنجا تمرکز کند.« او گفت که ما 
به افغانستان رفتیم تا مطمئن شویم »که افغانستان به  عنوان پا�گاهی 
برای حمله مجدد بر خاک ما مورد استفاده قرار نگیرد. ما مطمئن شد�م. ما 
به ا�ن هدف دست �افتیم.« اما ا�ن استدالل دقیق نیست. درست است 
که پس از �ازدهم سپتامبر 2001 حمله ای از خاک افغانستان صورت نگرفته 
است اما القاعده همچنان پابرجاست.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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کریستینا لمب، فارن افرز
مترجم جلیل پژواک

نورزی ها  و  اسحاق زی ها  غلزی ها،  مانند 
احساس طردشدن می کردند. آن ها نسبت 
بی احترامی  دلیل  به  خارجی  سربازان  به 
محل  به  )ورود  قبایل  این  فرهنگ  به 
تالش  و  عروسی ها(  بمباران  زنان،  اقامت 
کوکنار  محصوالت  ریشه کن کردن  برای 
کشاورزان این قبایل، کینه به دل گرفتند.

ایـاالت متحده شـرایطی را ایجاد کرده بود 
کـه اداره آن مسـتلزم دولتـی قدرتمندتـر 
افغانسـتان  در  امریـکا  کـه  بـود  آنچـه  از 
سـاخته بـود. ملکاسـیان می نویسـد: »اگر 
دولتـی با النـه ی امن دشـمن در مرز خود 
روبـرو باشـد و بـا اقشـار مختلـف مـردم 
خـود بدرفتـاری کنـد، بهتـر اسـت کـه از 
نیـروی نظامـی توانمنـد برخوردار باشـد.« 
وقتـی طالبـان بـا جدیـت در سـال ۲۰۰6 
تجدیـد گروه کردنـد، تعـداد نیروهای این 
زده  تخمیـن  نفـر  هـزار  فقـط 1۰  گـروه 
می شـد کـه بایـد قابل مهـار می بـود. امـا 
نیروهـای خارجـی مسـتقر در افغانسـتان 
بـا جغرافیـا، اراضی و فرهنگ کشـور آشـنا 
نبودنـد. حـواس رهبـری ایـاالت متحده را 
جنـگ عـراق پـرت کـرده بـود. در عـراق 
جنـگ داخلـی از کنتـرل خـارج می شـد. 
کوچـک  ارتـش  یـک  حتـا  افغانسـتان  و 

توانمنـد هـم در اختیـار نداشـت.
در مورد حامد کرزی: او از حمالت هوایی 
انگلیس در  از نظرش مداخله  آنچه  و  ناتو 
والی  یک  بود  شده  مجبور  )او  بود  هلمند 
به  او که روز  بود.  برکنار کند( عصبانی  را 
روز بدگمان تر می شد، به جای متحدکردن 
قبایلی که ممکن بود طالبان را مهار کنند، 
به  قبائل  این  سران  مبادا  اینکه  ترس  از 

در  خود  جنگ  درگیر  متحده  ایاالت  که 
افغانستان بود، کسانی که با ایاالت متحده 
در جنگ بودند در کشور همسایه پناهگاه 
برخوردار  آموزشی  مراکز  از  و  داشتند 
خود  چشم  نه تنها  بوش  دولت  اما  بودند. 
بلکه 1۲  بر نیرنگ های پاکستان بست،  را 
پاکستان  اختیار  در  را  پول  دالر  میلیارد 
قرار داد. بیش از نیمی از این مبلغ هزینه 
مقامات  زیرا  بود،  نظامی  عملیات های 
در  اسالم آباد  که  بودند  معتقد  امریکایی 
آنچه از نظر این مقامات جنگی به مراتب 
واشنگتن  به  بود،  القاعده(  )علیه  مهم تر 

کمک می کند.

قلب افغانستان
داشـتند  دوسـت  افغانسـتان  مقامـات 
پاکسـتان را مقصـر تشـدید جنـگ بدانند. 
امـا در افغانسـتان ورق دیگـری بـه نفـع 
طالبـان برگشـته بود. ورقی که ملکاسـیان 
آن را »پیونـد طالبـان با افغانیـت« می نامد. 
افغانسـتان«  »قلـب  ملکاسـیان  نظـر  از 
همـان »اطراف« یا حومه ی کشـور اسـت؛ 
و  پنهـان  زنـان  گلـی،  خانه هـای  همـان 
از  »غیـر  کـه  جایـی  پابرهنـه؛  کـودکان 
تلفـن همـراه، موتـر و کالشـینکف، اثـری 
از قـرن بیسـت ویک دیـده نمی شـود.« در 
بـا  امریکایـی  چنیـن محیطـی، سـربازان 
عینـک دیـد در شـب و موشـک هایی وارد 
شـدند کـه بـه انـدازه پورشـه گـران بـود. 
آخریـن باری کـه روسـتائیان خارجی ها را 
در سـرزمین خـود دیـده بودنـد، روس هـا 
بودنـد کـه در دهـه 1۹8۰ کشورشـان را 
توانسـتند  طالبـان  بودنـد.  کـرده  اشـغال 
به  عنـوان  روسـتائیان  خاطـره   ایـن  از 
محرکـی قدرتمنـد در کشـوری بـه نفـع 
خـود اسـتفاده کننـد کـه مردمانـش بـه 
شکسـت دادن ابرقدرت هـا و این کـه هرگـز 
تحـت اسـتعمار قـرار نگرفته انـد، بـه خود 

می بالنـد.
طالبان  موضع  که  است  معتقد  ملکاسیان 
کفار«  برابر  در  اسالم  »سربازان  به  عنوان 
به نفع این گروه واقع شد. اما گزارش من 
مبهم تری  پویایی  از  حاکی  افغانستان  از 
افغانستان  روستاهای  در  مولوی ها  است. 
خشمگین  خارجی   نیروهای  حضور  از 
را  خود  ماهانه  مزایای  و  حقوق  اما  بودند 
خارجی ها  همان  به  وابسته  که  دولتی  از 
عادی  افغان های  می کردند.  دریافت  بود، 
که  داشتند  اظهار  کردم،  مصاحبه  من  که 
افتخار  از  آن ها کمتر  نزد  در  اهمیت دین 
برابر  در  پیروزی شان  تاریخچه  به  آن ها 
ابرقدرت ها است. این واقعیت که طالبان به 
کشاورزان نادار و بیکار پول می پرداختند، 
براین،  عالوه  شد.  واقع  گروه  این  نفع  به 
همان طور که ملکاسیان با جزئیات توضیح 
می دهد، طالبان از رقابت های قبیله ای که 
نیروهای غربی درکی از آن نداشتند، سود 
پشتون  قدرتمند  قبایل  از  بسیاری  بردند. 

تهدید سیاسی تبدیل شوند، آن ها را متفرق 
نیروهای  تعداد  بعدا  کرد.  پارچه  چند  و 
امنیتی افغانستان افزایش یافت و در برابر 
نظر  از  برابری  و  عددی  برتری  به  طالبان 
مهمات و تجهیزات دست یافتند. با آن هم، 
این نیروها در لحظات سرنوشت ساز تسلیم 
می شدند. ملکاسیان می نویسد: »طالبان از 
نظر انگیزه برتر بودند. یک سرباز ارتش و 
از  کمتر  می خواست  معموال  پولیس  افسر 
همتای طالب خود بجنگد. بسیاری از آن ها 
کافر  اشغال گِر  یک  کنار  در  نبودند  حاضر 
نمایندگی  اسالم  از  که  جنبشی  علیه  و 

می کرد، برای افغانستان بجنگند.«
بـا این حـال، ملکاسـیان در کتـاب خـود با 
تأکیـد بـر بُعـد مذهبی، شـرایط مـادِی را 
کـه انگیـزه ی بسـیاری از سـربازان افغـان 
را متأثـر کـرده بـود، نادیـده گرفته اسـت. 
جنـگ  بـه  تمایلـی  سـربازان  از  برخـی 
بـرای دولتـی نداشـتند کـه از نظـر آن هـا 
رشـوه،  بـرای  سـیری ناپذیرش  اشـتهای 
بـالی جـان سـربازان شـده بـود و برخـی 
دیگـر بـه خوبی می دانسـتند کـه نیروهای 
هیـچ  از  مجـروح  و  آسـیب دیده  امنیتـی 
خدمـات درمانـی برخـوردار نخواهند شـد. 
و  سـوخت  پـول  نیـز  فاسـد  فرماندهـان 
تجهیـزات سـربازان و همچنین پول پدیده 
»سـربازان خیالـی« را کـه فقـط در روی 
ورق وجـود داشـتند نـه در میـدان جنگ، 
بـه جیـب می زدنـد. درحالی کـه بازگشـت 
طالبـان محتمل تـر از هـر زمانـی بـه نظـر 
می رسـید، این سـربازان سـود چندانی در 
بـه خطـر انداختـن جـان شـان بـرای یک 
نمی دیدنـد. غارت گـر  و  درنـده  حکومـت 

نیروهای ویژه ارتش ایاالت متحده در کنار 
شبه نظامیان محلی طی 6۰ روز طالبان را 
چهار  فقط  مدت  این  در  کردند.  سرنگون 
آتش  نتیجه  در  تن  )سه  امریکایی  سرباز 
خودی( و یک مأمور سیا کشته شدند. این 
موفقیت آمیز  مداخله ی  از  مدلی  عملیات 
به نظر می رسید و هزینه آن در کل 3.8 
جورج  رییس جمهور  بود؛  دالر  میلیارد 
بزرگ ترین  از  یکی  از  آن را  بوش  دبلیو 
کرد.  توصیف  دوران  تمام  »معامالت« 
در  موفقیت  »آسانی  می نویسد:  ملکاسیان 
میان  از  را  و حساسیت  سال ۲۰۰1 دقت 

برداشت.«
الدن  بن  اسامه  کردند،  سقوط  طالبان 
می رسید  نظر  به  و  گریخت  پاکستان  به 
که چه چیزی  نمی داند  دیگر  بوش  دولت 
آورد.  دست  به  افغانستان  در  می خواهد 
بوش حقوق زنان را آورد. او در »سخنرانی 
وضعیت کشور« خود در ماه جنوری ۲۰۰۲ 
اعالم کرد که »امروز زنان افغانستان پس 
آزاد  خانه ها،  کنج  در  اسارت  سال ها  از 
هستند.« اشاره او به زمانی بود که طالبان 
دختران را از رفتن به مکتب و زنان را از 
رفتن به کار، استفاده از رژ لب یا حتا بلند 
واشنگتن  اما  بودند.  کرده  منع  خندیدن، 
تقریبا  افغانستان  بازسازی  برای  اشتهایی 
هیچ درکی از این کشور جنگ زده نداشت، 
کار  مقدار  چه  بداند  این که  به  برسد  چه 
الزم  آن  بازسازی  و  امنیت  تأمین  برای 

است.
ملکاسـیان اسـتدالل می کنـد کـه ایـاالت 
 ۲۰۰6 و   ۲۰۰1 سـال های  بیـن  متحـده 
کل  کـه  شـد  مرتکـب  را  اشـتباهاتی 
مأموریـت را در مسـیر شکسـت قـرار داد. 
فهرسـت اشـتباهاتی کـه او در کتاب خود 
بـر می شـمارد اکنون برای ما آشـنا اسـت. 
وزیـر دفـاع دونالد رامسـفلد نمی خواسـت 
سـرمایه گذاری  افغانسـتان  ارتـش  روی 
 6 فقـط   ۲۰۰3 سـال  پایـان  تـا  و  شـود 
هـزار سـرباز افغـان آمـوزش دیـده بودنـد. 
را  آنـان  افغان هـا  کـه  جنگ سـاالران، 
عامـل درجـه یـک سـقوط کشورشـان بـه 
کام خشـونت و هـرج و مرج می دانسـتند، 
آزادانـه پرسـه می زدند و حتـا وزیر و عضو 
پارلمـان می شـدند. در عیـن حـال، ایاالت 
متحـده و متحدانـش دروازه گفت وگـو بـر 
سـر یک توافق سیاسـی را بـه روی طالبان 
بسـتند و نتوانسـتند درک کننـد کـه ایـن 
می کنـد  نمایندگـی  دیدگاهـی  از  گـروه 
کـه بسـیاری پشـتون های اکثریـت در آن 
شـریکند. ملکاسـیان می گویـد کـه امریکا 
بایـد در دوره ای کـه حکومـت افغانسـتان 
و  بـود  برخـوردار  مردمـی  حمایـت  از 
گـروه طالبـان نیـز بـه هـم ریختـه بـود، 
در  امـا  می کـرد.  بلندمـدت  برنامه ریـزی 
عـوض امریکایی هـا نیروهـای شـبه نظامی 
ضـد  اقدامـات  و  بخشـیدند  قـدرت  را 
تروریسـتی بیـش از حـد خشـن را انجـام 
دادند کـه باعث دوری و انزجـار افغان های 
عـادی از ایـاالت متحـده شـد و طالبـاِن 
کنـار گذاشته شـده از گفت وگـو بـار دیگـر 

بـه خشـونت متوسـل شـدند.
با وجود این، دولت بوش جنگ افغانستان 
موفق  نظامی  مأموریت های  ذیل  در  را 
دسته بندی و توجهش را به عراق معطوف 
و  گریخته  مرز  آن سوی  به  طالبان  کرد. 
آنجا  در  گرفتند،  پناه  پاکستان  خاک  در 
جمع آوری  سرمایه  کردند،  تجدیدگروه 
سربازگیری  دینی  مدارس  از  کردند، 
پاکستان  آی اس آی  کمک  با  و  کردند 
افسران  از  بسیاری  کردند.  تربیه  جنگ جو 
کار  طالبان  رهبران  با  دهه ها  آی اس آی 
را داشتند. عالوه  و عین جهان بینی  کرده 
می کند  خاطرنشان  ملکاسیان  براین، 
محور  بر  اسالم آباد  استراتژیک  تفکر  که 
چهار  پاکستان  می چرخد.  هند  با  رقابت 
بود  شده  جنگ  وارد  خود  همسایه  با  بار 
نفوذ  به  دستیابی  با  هند  که  می ترسید  و 
در افغانستان پاکستان را محاصره می کند. 
مقامات پاکستانی شکایت داشتند که هند 
۲۴ کنسول گری در افغانستان دارد. اما در 

واقع هند فقط چهار کنسول گری داشت.
زمانی  حتا  شد.  بدخیم  پاکستان  نقش 
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بازار پر رونق سالح
که  می گوید  هرات  والیتی  شورای  عضو  بهادری،  سردار 
به  بازار هرات  در  افغانی  هزار  تا 18۰  کالشینکف های روسی 
خرید و فروش می رسد و حداقل در دو ماه اخیر، قیمت سالح 

غیرقانونی در بازار هرات در حدود 3۰ درصد باال رفته است. 
او از سالح به عنوان یک کاالی لوکس و با ارزش در بازار یاد 
می کند و مدعی است که واردات غیرقانونی سالح از مرزهای 
افغانستان جریان دارد و این باعث افزایش سالح در این کشور 
گرفتند،  سالح  دولت  از  که  کسانی  »متأسفانه  است:  شده 
و  داشتند  سالح  جهاد  دوره  در  که  کسانی  می فروشند.  حاال 
هم چنین گروه های سیاسی مورد حمایت کشورهای منطقه، 
فروش  به  را  سالح ها  این  از  بخشی  حاال  و  دارند  سالح  نیز 

می رسانند.«
این عضو شورای والیتی هرات مدعی است که سالح غیرقانونی 
از طریق مرزها وارد کشور می شود و نظارت چندانی در مرزها 
بلند  ناامنی ها در هرات  صورت نمی گیرد: »هر قدر که گراف 
تمایل  به خریداری سالح بیش تر  اندازه مردم  به همان  برود، 
پیدا می کنند. مردم مجبور هستند که برای دفاع از جایداد و 

ناموس خود سالح خریداری کنند.«
در این میان، عبداالحد ولی زاده، سخن گوی پولیس هرات در 
صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که پولیس از حمل، 
قاچاق سالح و استفاده غیرقانونی از سالح جلوگیری می کند. 

او می افزاید که ماهوار حد اوسط تا ده مورد افراد مختلف در 
پیوند به حمل و استفاده از سالح غیرقانونی بازداشت می شوند. 

هراس از ملیشه سازی 
نیروهای خیزش مردمی از سوی پولیس و امنیت ملی هرات 
تجهیز می شوند.  و  تمویل  تهدید گروه طالبان  با  مقابله  برای 
کرخ  و  گذره  ولسوالی های  باشندگان  از  تن  صدها  هم اکنون 

هرات به عضویت نیروهای خیزش مردمی درآمده اند. 
او  است.  هرات  گذره  ولسوالی  ساکنان  از  یکی  عارف،  محمد 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که به خاطر حمالت طالبان 
هجوم  مقابل  در  منطقه اش  از  و  انداخته  شانه اش  بر  سالح 
طالبان محافظت می کند: »من تا آخرین مرمی تفنگ خود در 
مقابل طالبان می جنگم. طالبان پل و پلچک ما را خراب کردند 

و باید مقابل آنان جهاد کنیم.«
در  برای  هرات  ولسوالی های  ساکنان  عالقمندی  که  هرچند 
دست گرفتن سالح به بلندترین حد رسیده، اما این کار حکومت 
نگرانی کالنی را در میان مردم ایجاد کرده است: ملیشه سازی.

شورای والیتی هرات می گوید که بر هر پیمانه حکومت برای 
مردم  نگرانی  برابر  همان  به  کند،  تالش  افراد  ملیشه سازی 
مردم  و  می شود  زیادتر  امنیتی  وضعیت  بدترشدن  به  نسبت 

تنها یک گزینه در پیش رو دارند؛ خریداری سالح و مهمات.
و  مشخص  میکانیزم  که  می خواهند  حکومت  از  هراتیان 
نیروهای خیزش  از متقاضیان  را  ضمانت های سفت و سختی 
مردمی بگیرد، تا تهدیدات احتمالی از جانب این گروه گرفته 

شود. 
سردار بهادری، عضو شواری والیتی هرات می گوید: »بزرگترین 
تشویش و نگرانی مردم بی دفاع و تاجر ما، ملیشه سازی مردم 
گروهک های  که حکومت  دارند  باور  مردم  است.  مسئول  غیر 
پنج نفری مسلح را کنترل کرده نتوانسته، چگونه می تواند که 

خیزش های مردمی را کنترل کند؟«
او تداوم توزیع سالح به مردم جهت ملیشه سازی را نه به سود 

حکومت و نه هم طالبان می داند.
به  پرسش  در  هرات  والی  قانع،  عبدالصبور  حال،  همین  در 
جلو  که  می دهد  اطمینان  روز،  اطالعات  روزنامه  خبرنگار 
خودسری ها در صفوف نیروهای خیزش مردمی گرفته خواهد 
شد: »نیروهای خیزش مردمی مطابق به طرزالعمل های منظور 

شده جذب می شوند و ما نگران ]ملیشه سازی[ نمی باشیم.«

واجد روحانی - هرات

در والیت هرات در غرب افغانستان، عالقمندی برای خریداری 
سالح افزایش یافته است، تا با بحرانی شدن اوضاع امنیتی، بتوانند 
با استفاده از سالح، از جایدادها و جان شان حفاظت کنند. طی 
دو ماه اخیر حمالت طالبان در هرات سیر صعودی به خود گرفته 
و حتی ولسوالی های نزدیک به شهر هرات همچون »زنده جان«، 
بوده  طالبان  حمالت  گواه  سنگی«  »کشک رباط  و  »غوریان« 
ماه  دولتی ۲8  نیروهای  طالبان  بی وقفه ی  فشار  از  پس  است. 

جوزا ولسوالی اوبه را ترک کردند.
با روشن بودن ماشین جنگی طالبان و احتمال به دست آوردن 
به  زمانی  هر  از  بیش تر  را  هراتیان  هرات،  در  جغرافیا  بیش تر 

خریداری سالح و مسلح شدن واداشته است. 
والیت  انجیل  ولسوالی  »احمد آباد«  روستای  ارباب  نوراحمد، 
هرات است. او نیز به فکر خریداری سالح هست، تا جلو هجوم 
احتمالی گروه طالبان را بگیرد. او حتی حاضر است تا پول قرض 
کند و برای دیگر جوانان نیز سالح تدارک بخشد: »کالشینکف تا 
یک لک/ 1۰۰ هزار افغانی است. سالح در هر خانه است و شما 
پول بیاورید، که من به شما هزار میل سالح تهیه کنم. هر کس 

که سالح زیادی به خانه دارد، باید به دیگران بفروشد.«
نوراحمد تصمیم دارد که 18۰ تن از جوانان روستای خود را با 
سالح مجهز کند. او در گام نخست به حکومت پیام می دهد که 
برایش سالح بدهد و اگر این کار صورت نگیرد، خودش برای 

خریداری سالح و مهمات دست به کار خواهد شد. 
روایت صوفی عبدالکریم از خریداری سالح متفاوت تر از دیگران 
است. او ساکن روستای »دل قرار« هرات است و می گوید که از 
ترس ناامنی ها، مردم مواشی خود را می فروشند و کالشینکف 
می خرند.  باشند، سالح  که  مجبور  »مردم  می کنند:  خریداری 
مردم قریه حاال گاو و گوسفند خود را می فروشند و یک میل 

سالح می خرند و از ننگ و نأموس خود دفاع می کنند.« 
فاروق نظری، نماینده هرات در پارلمان به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که خریداری سالح منوط به شرایط کنونی نیست و از 
گذشته ها جریان داشته است: »خریداری سالح از امروز و دیروز 
برای خود  امکانات و سرمایه داشتند، سالح  نیست. کسانی که 
خریداری کنند و از آن سالح برای تأمین امنیت خود استفاده 
می کنند.« او تأکید دارد که با بحران ناامنی، مردم به سالح نیاز 

دارند، تا در کنار نیروهای دولتی در مقابل با طالبان بجنگند.

تاجراِن دست به ماشه
هرات به قطب اقتصادی افغانستان مشهور است. بنادر تورغندی، 
اسالم قلعه، شهرک صنعتی بزرگ، پروژه های خط آهن، بندسلما، 
بندپاشدان، شاهراه ها و حضور گسترده تاجران و صنعت گران، 

اهمیت اقتصادی هرات را به مقیاس کالن بلند برده است. 
تاجران هرات از سناریوی احتمالی تصرف شهر توسط طالبان در 
بیم و هراس به سر می برند و حمالت گروه طالبان به ولسوالی های 
است.  ایجاد کرده  آنان  به شهر هرات، وحشت در دل  نزدیک 
در  او  است.  هرات  تاجران  از  یکی  مستعار(  )نام  محمدحسین 
صحبت با روزنامه اطالعات روز هراس دارد که گسترش ناامنی ها 

باعث شود، تا اموالش غارت شود. 
به  او در کنار داشتن چندین میل سالح کالشینکف، تصمیم 
خریداری مهمات و تجهیزات بیش تری دارد، تا تهدید احتمالی 

غارت جایدادهایش را به حداقل ممکن برساند. 
به نظر او، حمالت گسترده طالبان نشان می دهد که این گروه 
قدرتمند شده و حاال هرات در خطر حمالت طالبان قرار دارد: 
»در کنار طالبان، بخشی از بیجاشدگان داخلی در هرات مسلح 
اگر هرج ومرج در شهر هرات رخ بدهد، مطمئنا که  و  هستند 

اموال ما را غارت می کنند.«
محافظان  شمار  سرمایه گذاران،  از  برخی  حتی  هرات  در 
امنیتی شان را بلند برده اند، تا به اصطالح خودشان این محافظان 

در روز بد به دردشان بخورند. 

مسأله ساعت و زمان
ایاالت متحده که با گذشت زمان در باتالق 
استراتژی های  تمام  می رفت،  فروتر  جنگ 
خود را امتحان کرد: از ردپای سبک گرفته 
برابر  سه  و  امریکایی  نیروهای  افزایش  تا 
ساختن تعداد آن ها تا سال ۲۰1۰ )به بیش 
باراک  رییس جمهور  سرباز(.  هزار   8۰ از 
برای  دالر  ارسال  و  نیرو  اعزام  از  که  اوباما، 
متحده  ایاالت  نظامی  مداخالت  پیشبرد 
عراق  جنگ  با  و  بود  شده  خسته  و  نگران 
خودش  قضا  از  بود،  کرده  مخالفت  آغاز  از 
امریکایی  نیروهای  تعداد  افزایش  را درحال 
نگهداشتن  برای سرپا  افغانستان  در  مستقر 
از  را  خود  مردم  اعتماد  که  یافت  حکومتی 
خروج  فکر  به  هرگز  او  اما  بود.  داده  دست 
زیاد  حد  از  بیش  آن  هزینه  نیفتاد:  کامل 
بود. ملکاسیان می نویسد که به این ترتیب، 
طالبان  و  بود.«  افتاده  گیر  متحده  »ایاالت 
ایران و روسیه ـ دو کشوری که  با حمایت 
عالقه مند بودند زندگی را به کام امریکایی ها 
را  خود  نفوذ  ـ  کنند  تلخ  افغانستان  در 

گسترش دادند.
باتالق  از  را  خودش  واشنگتن  چگونه  پس 

افغانستان بیرون کشید؟ چرا حاال؟
سیاسـت  بـا  ترمـپ  دونالـد  رییس جمهـور 
»اول امریـکا«ی خـود هرگز قـرار نبود وقت 
زیـادی را صرف مسـأله افغانسـتان کند. در 
واقـع، یکـی از وعده های مبـارزات انتخاباتی 
وی پایـان دادن بـه ایـن جنـگ بـود. ترمپ 
نزدیک شـدن  بـا   ،۲۰18 سـال  خـزان  در 
ایـاالت متحده بـه انتخابـات میـان دوره ای، 
بـر جنرال هـای ارتـش تاخت که اسـتراتژی  
آن هـا »شکسـت تمام عیـار« بـوده اسـت و 
اسـت.  خـروج  خواسـتار  رییس جمهـوری 
بـرای اولین بـار، مذاکـره بـا طالبـان ویژگی 
یـک فوریت واقعی را به خـود گرفت. در ماه 
فبـروری ۲۰۲۰، واشـنگتن توافق نامـه ای را 
امضـا کـرد کـه در آن وعـده داد نیروهایش 
افغانسـتان  از   ۲۰۲1 مـی  مـاه  اول  تـا  را 
خـارج می کنـد. حکومـت افغانسـتان از این 
مذاکـرات بـه صـورت کامـل کنار گذاشـته 
آمـد،  کار  روی  بایـدن  وقتـی  بـود.  شـده 
رییس جمهـوری  کـه  بـود  امیـدوار  کابـل 
جدیـد ایـاالت متحـده نه تنهـا خـروج را به 
تأخیـر بینـدازد، بلکـه نیـروی دائمـی را نیز 
در افغانسـتان برجـای بگذارد. امـا در پایان، 
بایـدن فقـط بـه ارزش چهـار مـاه زمـان در 

حـق کابـل لطـف کرد.
بایدن هنگام اعالم خروج نیروهای امریکایی 
ایاالت  که  کرد  استدالل  سپتامبر،   11 تا 
متحده »باید بر دلیل رفتن ما به آنجا تمرکز 
رفتیم  افغانستان  به  ما  که  گفت  او  کند.« 
به  عنوان  افغانستان  »که  شویم  مطمئن  تا 
پایگاهی برای حمله مجدد بر خاک ما مورد 
استفاده قرار نگیرد. ما مطمئن شدیم. ما به 
استدالل  این  اما  یافتیم.«  این هدف دست 
دقیق نیست. درست است که پس از یازدهم 
سپتامبر ۲۰۰1 حمله ای از خاک افغانستان 
همچنان  القاعده  اما  است  نگرفته  صورت 
از  پیچیده تر  اوضاع  واقع  در  پابرجاست. 
گذشته شده است، زیرا اکنون نه تنها القاعده 
نیز  بلکه دولت اسالمی خراسان  پابرجاست 
به آن اضافه شده است. تعداد جنگ جویان 
اندک  افغانستان  دولت اسالمی خراسان در 
است اما این گروه حمالت مرگبار انتحاری 
را در شهرهای افغانستان به ویژه کابل انجام 
و  زایشگاه   بر  حمله  جمله  از  است،  داده 

مکاتب.
مهـار  بـر  متحـده  ایـاالت  فعلـی  برنامـه 
از  اسـتفاده  بـا  دور  راه  از  تروریسـم 
بـدون سرنشـین، شـبکه های  هواپیماهـای 
از  ویـژه  عملیات هـای  و  اسـتخباراتی 
در  جایـی  در  متحـده  ایـاالت  پایگاه هـای 
منطقـه متمرکـز اسـت. ویلیام برنـز، رییس 
سـازمان سـیا اذعـان کـرده کـه ایـن طـرح 
کارتـر،  نیـک  دارد.«  چشـم گیری  »خطـر 
رییـس سـتاد ارتـش بریتانیـا گفتـه که این 
طـرح »تصمیمـی نبـود کـه ما خواسـتارش 
بودیـم.« ویلیـام هیـگ، وزیر خارجه اسـبق 
بریتانیـا اخیـرا در پاسـخ نوشـته کـه ایـن 
حرفـه ای  »دسـت کم گرفتن های  اظهـارات 
اسـت. بیشـتر مقامـات امنیتـی غربـی کـه 

وحشـت زده اند.« می شناسـم  مـن 

حتـا اگر جنـگ ایـاالت متحده پایـان یافته 
نیافتـه  پایـان  افغانسـتان  جنـگ  باشـد، 
اسـت. طـی 1۵ سـال گذشـته بیـش از ۴۰ 
هـزار غیرنظامـی کشـته شـده اند. حکومـت 
افغانسـتان و طالبـان اواخـر سـال گذشـته 
مذاکـرات صلـح را در قطـر آغاز کردنـد. اما 
از آن زمـان بـه بعـد جنـگ شـدت گرفتـه 
اسـت.  آورده  بـار  بـه  بیشـتری  تلفـات  و 
هنگامـی کـه گفت وگوهـای صلـح در سـال 
۲۰1۹ بیـن طالبان و ایـاالت متحده جریان 
داشـت، مـن از جوانـان افغـان پرسـیدم که 
صلـح بـرای آنـان چـه معنایـی دارد. یکـی 
گفـت: »این کـه بتوانـی بـه چکـر بـروی.« 
کار  بـرای  وقتـی  »این کـه  دیگـری گفـت: 
نباشـی  نگـران  بیـرون مـی روی،  یـا درس 
کـه دوبـاره زنـده بـر می گـردی یـا خیـر.» 
نمی توانسـتند  اصـال  افغان هـا  اکثـر  امـا 
پرسـش مرا پاسـخ دهند. حـدود ۷۰ درصد 
سـن  سـال   ۲۵ زیـر  افغانسـتان  جمعیـت 
دارنـد و از زمـان حملـه شـوروی در سـال 
1۹۷۹ در ایـن کشـور جـوی خـون جـاری 
بـوده اسـت. ایـن افغان هـا فقـط جنـگ را 

می شناسـند.
را  نگران کننده ای  پرسش  ملکاسیان  کتاب 
مداخله  ضرر  نهایت  در  آیا  می کند:  مطرح 
ایاالت متحده در افغانستان بیشتر از منفعت 
آن بوده است؟ او می نویسد: »ایاالت متحده 
برای دفاع از امریکا در برابر حمله تروریستی 
آسیب  معرض  در  را  افغان ها  دیگر، 
تخریب  روستاها  داد.  قرار  طوالنی مدت 
شدند، خانواده ها ناپدید... این مداخله برای 
مثمر  آزادی  و  تحصیالت  و  آموزش  زنان، 
واقع شد. اما این نفع باید در برابر ده ها هزار 
این مدت کشته  مرد، زن و کودکی که در 

شدند، سنجیده شود.«
ایـن  دسـتاوردهای  و  ثمـره  این حـال،  بـا 
مداخلـه قابل اغمـاض نیسـتند. اکنون 3.۵ 
میلیـون دختـر افغـان در مکاتـب مشـغول 
درس و تحصیـل هسـتند )گرچـه بـش از 
انـد(.  محـروم  هنـوز  کـودک  میلیـون  دو 
زنـان در زمینه هـای مختلـف کار می کننـد؛ 
آن هـا مجـری قانون، سـینماگر و ربات سـاز 
بهداشـتی  مراقبت هـای  نظـام  هسـتند. 
افغانسـتان متحـول شـده و میانگیـن عمـر 
افزایـش  سـال   1۰ حـدود  افغـان  زنـان 
یافتـه اسـت. رسـانه های افغانسـتان رونـق 
یافته انـد. حتـا وجـود تلفـن همـراه نشـان 
می دهـد کـه جامعـه امـروز افغانسـتان بـا 
بقیـه جهـان وصـل اسـت. جوانان افغـان به 
راحتـی از ایـن حقـوِق به سـختی به دسـت 

آمـده دسـت نخواهنـد کشـید.
تـرس از ایـن اسـت کـه ایـن دسـتاوردها 
ممکـن اسـت حـاال در معـرض خطـر قـرار 
صلـح  توافق نامـه  امضـای  از  پـس  گیـرد. 
مـورد  ده هـا  صحنـه  افغانسـتان  دوحـه، 
تـرور قاضـی، روزنامه نـگار و فعـال حقـوق 
بشـر و همچنیـن بمب گـذاری وحشـتناک 
و  اسـت.  بـوده  دخترانـه  مکتـب  یـک 
تـالش  هرچـه  امریکایـی  سیاسـت گذاران 
مثبـت  را  دوحـه  توافق نامـه  کـه  کننـد 
جلـوه دهنـد، بـرای طالبـان خـروج امریـکا 
یـک پیـروزی اسـت. همان طـور کـه نقـل 
قـول معروفـی از یـک جنگ جـوی طالبـان 
وجـود دارد کـه گفتـه بود: »سـاعت دسـت 

مـا.« زمـان دسـت  شماسـت. 
کـه  می دانسـتند  هرحـال  بـه  افغان هـا 
سـال  در  می رونـد.  روزی  امریکایی هـا 
۲۰۰۵ در روسـتای کوهسـتانی دورافتـاده 
افغانسـتان  در شـرق  ولسـوالی شـکین  در 
کـه صحنـه درگیری هـای شـدید بـود، من 
روسـتائیان را دیـدم که روزانه با خوشـحالی 
از کمک هـای صحی و سـایر مسـاعدت های 
و  می شـدند  مسـتفید  امریکایـی  سـربازان 
شـب کـه فـرا می رسـید، پایـگاه آن هـا را 
بـا راکـت می زدنـد. وقتـی از آن هـا علـت را 
جویا شـدم، آن ها توضیح سـاده ای داشـتند: 
»سـرانجام آن هـا خواهنـد رفـت و آدم بدها 

همچنـان در اینجـا خواهنـد بـود.«

روزنامه  ارشد  خبرنگار  لمب،  کریستینا 
با  »وداع  کتاب  نویسنده  و  تایمز  ساندی 
خطرناک تر«  جهانی  به  افغانستان  از  کابل: 

است.

هرات در تالطم ترس و خرید اسلحه؛ 

»مردم موایش یم فروشند و سالح یم خرند«
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است.
جاه طلبی های  دلیل  به  که  بین المللی  تحریم های 
کشور  این  به  آن  رهبر  و  شمالی  کوریای  هسته ای 
تحمیل شده نیز سهم به سزائی در شکل گیری شرایط 

نابسامان اقتصادی و معیشتی شهروندان دارد.
رهبر کوریای شمالی پیش تر در ماه آوریل طی اقدامی 
از  مردم  روی  پیش  به دشواری های  دیده شده  کم تر 
مقام های  از  و  کرده  اشاره  غذایی  مواد  تامین  حیث 
طاقت فرسای«  »راهپیمایی  با  که  بود  خواسته  دولتی 
دیگری تا آنجا که ممکن است حتی اندکی از سختی ها 

بر مردم بکاهند.
»راهپیمایی طاقت فرسا« اصطالحی است که مقامات 
کوریای شمالی معموال در اشاره به اقدامات این کشور 
برای مقابله با قحطی در دهه ۹۰ میالدی مورد استفاده 

قرار می دهند.
مدت  به  میالدی  گذشته  سال  اون  جونگ  کیم 
مسئله  این  و  نشد  ظاهر  عمومی  انظار  در  هفته  سه 
گمانه زنی هایی را در باره وضعیت جسمانی و سالمتی 

وی تقویت کرد.

آقای  خصوصی  زندکی  به  رسانه ها  نپرداختن  تابوی 
تلویزیون  از  گزارشی  پخش  با  گذشته  هفته  اما  کیم 

دولتی این کشور شکسته شد.
در این برنامه مستندگونه یک شهروند ساکن پایتخت 
ظاهری  وضعیت  باره  در  صراحت  به  شمالی  کوریای 
مشاهده  با  کشور  کل  که  گفت  و  کرد  صحبت  رهبر 

الغری و وزن کم کردن وی دلشکسته هستند.
الغری  دیدن  که  بود  گفته  همچنین  شهروند  این 
رهبر کل کشور چیزی است که بیشتر قلب مردم را 

جریحه دار می کند.
در  صحنه سـازی  اینگونـه  می گوینـد  تحلیل گـران 
بـاره وضعیـت الغـری کیـم جونـگ اون بـرای جلـوه 
بحبوحـه  در  وی  سخت کوشـی«  و  »فـداکاری  دادن 
و  طراحـی  کشـور  ایـن  در  جـاری  بحران  هـای 

اسـت. شـده  برنامه ریـزی 
بسته شدن مرزها از سوی دیگر سبب کاهش چشمگیر 
شده؛  چین  با  یانگ  پیونگ  تجاری  مبادالت  سطح 
مواد  تامین  برای  معموال  کشوری که کوریای شمالی 
وابسته  آن  به  زیادی  تا حدود  غذایی، کود و سوخت 

جهان  در  همیشه  از  بیش  کشور  این  مرزهای  شدن 
منزوی است.

بار  نخستین  برای  ژوئن  ماه  اوایل  اون  جونگ  کیم 
غذایی  بحران  یک  شمالی  کوریای  که  کرد  اعتراف 
دشوار را پشت سر می گذارد و بدین ترتیب نسبت به 
مشکالت عدیده و بزرگی که بخش کشاورزی در این 

کشور با آن روبروست به شهروندان هشدار داد.
در  شمالی  کوریای  رهبر  جسمانی  سالمت  وضعیت 
سطح بین المللی به دقت پی گیری می شود؛ به نحوی 
طرح  پیش تر  اون  جونگ  کیم  طوالنی  غیبت  که 
مسائلی نظیر جانشینی وی و ثبات حکومت را به میان 

کشیده بود.
به شمار  قهار  کوریای شمالی که یک سیگاری  رهبر 
از چاقی رنج می برد و وزن وی  می رود مدت ها است 
طی  سال های گذشته همواره رو به افزایش بوده است.

دولتی  تلویزیون  و  کوریای شمالی  خبرگزاری رسمی 
این کشور به تازگی عکس هایی از کیم جونگ اون با 
را منتشر کرده اند که نشان  از قبل  وضعیتی متفاوت 

می دهد او کمی وزن کرده و الغر شده است.

اطالعات روز: تلویزیون دولتی کوریای شمالی با پخش 
برنامه ای غیرمعمول به مسئله الغری رهبر این کشور 
پرداخت و برای نخستین بار اظهارات یک شهروند را 

در این خصوص منتشر کرد.
به گزارش یورو نیوز فارسی، پرداختن به مسئله الغری 
و کم شدن وزن کیم جونگ اون در کشوری که هرگونه 
وضعیت سالمت  و  حریم خصوصی  باره  در  اظهارنظر 
جسمانی وی ممنوع است غیرمعمول و غافلگیرکننده 

توصیف می شود.
موضـوع  ایـن  بـه  پرداختـن  تحلیل گـران  گفتـه  بـه 
نشـان دهنده تمایـل مقامـات ایـن کشـور بـرای بهـره 
بـرداری از مسـئله کاهـش وزن رهبر کوریای شـمالی 
حکومـت  بـه  وفـاداری  حـس  تقویـت  منظـور  بـه 
اسـت کـه ایـن  روزهـا جـدا از تنش هـای بین المللـی 
بـا مشـکالت جـدی اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم 

. می کنـد
از سوی دیگر کوریای شمالی که از مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم های متعدد بین المللی رنج می برد پس 
از همه گیری بیماری کووید در جهان، به دلیل بسته 

یایشمایل: یوندولیتکور تلویز
شهروندانبادیدنظاهرالغرکیمجونگاوندلشکستهشدهاند

ای  بیانیه  در  امریکا  دفاع  وزارت  سخن گوی  کربی،  جان 
امروز عصر نشان داده  گفت: »همان طور که در حمالت 
شد، رییس جمهوری بایدن نشان داده است که برای دفاع 
از نظامیان امریکایی اقدام خواهد کرد. با توجه به حمالت 
ایاالت  منافع  علیه  ایران  حمایت  مورد  های  گروه  مداوم 
متحده در عراق، رییس جمهوری دستور عملیات نظامی را 
با هدف مختل کردن و بازدارندگی از چنین حمالتی صادر 

یکابهمواضعنریوهایطرفدارایران؛ حملهامر
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کرده است. «
بر این اساس، در این حمالت انبارهای تسلیحات و قرارگاه 
های عملیاتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دو نقطه 
گرفته  قرار  هدف  عراق  در  نقطه  یک  و  سوریه  خاک  در 

است.
مواضع مورد حمله برای عملیات پهپادی علیه منافع امریکا 
مورد استفاده قرار گرفته اند و در اختیار گروه های کتائب 

حزب اهلل و کتائب سیدالشهدا بوده اند.
به گفته جان کربی، این عملیات ضروری و متناسب حاوی 
بوده که  به گونه ای  بازدارندگی است در عین حال  پیام 

خطر باال گرفتن تنش را محدود کند.
است  بایدن  جو  ریاست جمهوری  آغاز  از  دوم  بار  این 
علیه  گرفته  صورت  حمالت  تالفی  به  امریکا  ارتش  که 
نیروهایش، مواضع گروه های مورد حمایت ایران را مورد 

هدف قرار می دهد.
به  گرفته  صورت  حمالت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
وسیله جنگنده های اف-1۵ و اف-16 صورت گرفته است و 
همه جنگنده ها با سالمت به پایگاه های خود بازگشته اند.

این حمالت در حالی صورت می گیرد که دولت مصطفی 
کاظمی، نخست وزیر عراق با محدود کردن شبه نظامیان 

مورد حمایت ایران تالش می کند.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲1 دست کم ۴۵ حمله علیه 
منافع امریکا در عراق صورت گرفته است که هفت مورد آن 

به وسیله پهپاد بوده است.
این  مقصر  را  ایران  حمایت  مورد  نظامیان  شبه  امریکا 

حمالت می داند.
که  گیرد  می  صورت  حالی  در  عراق  در  نظامی  درگیری 
دولت های ایران و امریکا در حال گفت وگوی غیرمستقیم 

در وین برای احیای توافق نامه هسته ای هستند.

حمله هوایی کرده است.
بر اعالم پنتاگون، حمالت روز یکشنبه به دستور جو  بنا 
بایدن، رییس جمهوری ایاالت متحده و به تالفی حمالت 
عراق  در  امریکایی  تاسیسات  و  نظامیان  علیه  پهپادی 

صورت گرفته است.
هفته گذشته یک پهپاد حامل مواد منفجره به یک پایگاه 

امریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد حمله کرده بود.

اطالعات روز: کتائب سید الشهدا از گروه های شبه نظامی 
نزدیک به ایران در عراق که چهار عضو خود را در حمالت 
این  از  که  تهدید کرده  داد،  از دست  امریکا  یکشنبه  روز 
پس هواپیمای ارتش آمریکا بر فراز عراق می توانند هدف 

قرار بگیرند.
به گزارش بی بی سی فارسی، گروه های موسوم به »محور 
»انتقام  که  اند  گفته  مشترک  بیانیه ای  در  هم  مقاومت« 

خون« کشته شدگان این بمباران را خواهند گرفت. 
در  فارسی  سی  بی  بی  ارشد  خبرنگار  کوهنورد  نفیسه 
خاورمیانه می گوید در اینکه گروه هایی مثل کتائب سید 
گرفتن  هدف  توانایی  احتماال  اهلل  حزب  کتائب  و  الشهدا 
هواپیماها یا هلی کوپترها را دارند، تردید چندانی نیست، 
محاسبه  تهدیدهایشان،  رغم  به  گروه ها  این  احتماال  اما 
پاسخ آمریکا را هم خواهند کرد، چرا که می توان پیشبینی 
کرد، که این چیزی نیست که واشنگتن با حمله ای محدود 

از کنار آن بگذرد. 
پهپاد  سه  که  داد  رخ  این  از  پس  آمریکا  دیشب  حمله 
انتحاری به چند ساختمان در نزدیکی کنسولگری آمریکا 

در اربیل اصابت کرد.
خبرنگار بی بی سی فارسی می گوید به نظر می آید حمله 
قرمز محسوب  واشنگتن خط  نگاه  از  نوعی  به  روز شنبه 
شده، بخصوص که پیش از این حمله هم دست کم یازده 
بار در سه ماه گذشته مواضع آمریکا در عراق هدف حمله 

پهپادی قرار گرفته بودند. 
با  هم  عراق  نظامی  فرماندهی  سخن گوی  رسول،  یحیی 
محکوم کردن حمله نیروهای امریکایی، آن را »نقض آشکار 

و غیرقابل قول حاکمیت عراق« دانسته است.
وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که روز گذشته به مواضع شبه 
نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه مرزی عراق و سوریه 

سه شنبه | 8 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2185

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0785428540  سردبیر چاپی: خادم حسین کریمی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، سهراب سروش، عابر شایگان، عباس اسدیان، معصومه جعفری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس، 

واجد روحانی و فریضه عالمی
 بخش صلح: حسین علی کریمی، عباس عارفی و فاطمه فرامرز

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

MAIL/IFAD/SNaPP2 /10042021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
 برنامه حمایت از برنامه های ملی داری اولیت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ماشین های میده کننده 
علوفه جات برای والیت های هرات، ننگرهار، لوگر، پروان و بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
www.(و ویب سایت اکبر )www.mail.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.npa.gov.af( ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی SNaPP2
acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 3/05/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به 

آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 03/05/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )100,000.00( صدهزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«



www.etilaatroz.comگزارش

گلوی بیماران در پنجه ی احتکارگران؛ 
ابزار سیاه آکسیجن در کابل پررونق است

اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  عامه  صحت 
روز می گوید که شفاخانه های ویژه ی بیماران 
کرونایی از آکسیجن بیرون بی نیاز شده اند. به 
گفته ی او نیاز به بخش خصوصی به حداقل 

رسیده است. 
به  را  مادربزرگش  آنکه  از  پیش  مهدی 
شفاخانه ی شخصی ببرد، به شفاخانه ی جناح 
کرونایی  بیماران  به  آن  از  بخشی  یک  که 
مسئوالن  است.  برده  شده،  داده  اختصاص 
و  نپذیرفته  را  مهدی  مادرکالن  اما  شفاخانه 
است. مهدی  تکمیل شده  گفته که ظرفیت 
می گوید حتا در همان شفاخانه وقتی بیماری 
به آکسیجن نیاز پیدا می کند، باید از بیرون 

تهیه کند. 
مسئوالن وزارت صنعت و تجار هم می گویند 
که این وزارت برای کنترل نرخ آکسیجن وارد 
بازار شده است. فواد احمدی، سخن گوی این 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  وزارت 
براساس ماده ی ۲8 قانون حمایت از مشتری، 
تولید  به شرکت های  وزارت  این  از  تیم هایی 
فروش  روند  از  و  شده اند  اعزام  آکسیجن 
نظارت می کنند. به گفته ی آقای احمدی، در 
افزایش قیمت آکسیجن شرکت های تولیدی 
وارد  دالالن  از  شماری  بلکه  نیستند،  سهیم 
بازار شده اند که آکسیجن را احتکار می کنند 
و در بازار به هر قیمتی که خودشان خواستند 

به فروش می رسانند.
تیم های  بررسی  احمدی،  آقای  گفته ی  به 
اعزامی این وزارت نشان می دهد که شماری 
می ایستند،  آکسیجن  در صف  که  افرادی  از 
و  ندارند  کرونایی  بیمار  که  هستند  کسانی 
آکسیجن را از آن رو می خرند که اگر روزی 
با  شود،  مریض  فامیل شان  اعضای  از  کسی 

مشکل روبه رو نشوند. 
و  آکسیجن  کمبود  مشکل  رفع  برای 
متعادل شدن نرخ آن، وزارت صنعت و تجارت 
از بازرگانان کشور نیز خواسته است که وارد 
بازار شوند و از کشورهای همسایه آکسیجن 
وارد کنند. به گفته ی سخن گوی این وزارت، 
روز  چند  در  نبی زاده،  کمال  شرکت  تنها 
گذشته حدود 1۰ هزار کپسول آکسیجن از 

کشورهای همسایه وارد کرده  است. 
وزارت داخله می گوید کمیته تفتیش وزارت 
صحت مؤظف است که از کار تولید و توزیع 
تخلفی  کسی  اگر  و  کند  نظارت  آکسیجن 
گزارش  داخله  وزارت  به  را  آن  داد  انجام 
وزارت  سخن گوی  آرین  طارق  می دهد. 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  داخله 
وزارت صحت  از  گزارشی  هنوز  که  می گوید 
آکسیجن  احتکار  و  گران فروشی  بر  مبنی 
کرد  تأکید  آرین  آقای  است.  نکرده  دریافت 
اگر گزارشی از احتکار و گران فروشی دریافت 
برخورد  آن  با  جدیت  با  وزارت  این  کرد، 

می کند.
به رغم تمامی اقدام هایی که نهادهای حکومتی 
داده اند،  انجام  آکسیجن  نرخ  کنترل  برای 
برای مهدی اما هیچ چیزی تغییر نکرده است. 
نرخ آکسیجن همچنان سرسام آور است و او 
هر  باید  مادرکالنش  وخیم  وضع  به  توجه  با 
۲۴ ساعت حدود ۲۰ هزار افغانی را آکسیجن 
باید  »آکسیجن  می گوید:  مهدی  بخرد. 
پیوسته به مادرکالنم وصل باشد. هزینه ی آن 
قریب ۲۰ هزار افغانی در ۲۴ ساعت می شود. 
را  هزار   ۵۰ تا   ۴۰ بین  روزانه  من  کل  در 
هزار  صد  دو  روز  چهار  در  می کنم.  مصرف 

افغانی مصرف کرده ام.«

افغانستان 3۰ شرکت تولید آکسیجن فعالیت 
تولید 1۰ هزار  این شرکت ها ظرفیت  دارند. 
هفت  میان  این  از  دارند.  را  روز  در  کپسول 
شرکت آن در کابل فعالیت می کنند که روزانه 

ظرفیت تولید 3.۵ هزار کپسول را دارند. 
و  صنایع  اتاق  مسئول  پیمان،  سخی احمد 
اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  کابل  معادن 
و  می کند  توصیف  بحرانی  را  وضعیت  روز، 
به  برای آکسیجن نسبت  تقاضا  می گوید که 
زمان پیش از شیوع موج سوم کرونا چندین 
و  احتکار  به  پیمان  آقای  است.  شده  برابر 
مریض  که  افرادی  توسط  آکسیجن  فروش 
ذخیره  فروش  برای  را  آکسیجن  و  ندارند 
اشاره  بفروشند  سیاه  بازار  در  تا  می کنند 
که  افرادی  درصد   ۹۰ می گوید  و  می کند 
آکسیجن  تولید  شرکت های  دروازه ی  پشت 
هستند.  محتکران  واقع  در  کشیده اند  صف 
به گفته ی او صرف 1۰ درصد این افراد واقعا 

مریض دارند. 
نمایندگان وزارت های  از  یک هیأت متشکل 
صحت عامه و صنعت و تجارت، ریاست عمومی 
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  و  ملی  امنیت 
و  تولید  روند  از  و  است  تشکیل شده  کشور 
بررسی  می کنند.  نظارت  آکسیجن  فروش 

سه تا سه ونیم هزار افغانی به فروش می رساند. 
آکسیجن  تولید  شرکت  مسئول  را  ادعا  این 
که هیچ گونه  و می گوید  رد می کند  صداقت 
قراردادی با این شفاخانه ندارد. در شفاخانه ی 
کرونایی  بیمار   ۷۰ حاضر  حال  در  علی سینا 

بسترند. 
در این روزها که بیماری کرونا همچنان در اوج 
است، قصه ی گران فروشی و احتکار آکسیجن 
گرم است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، 
در ۲۴ ساعت گذشته )هفتم سرطان( 1۴۰۷ 
و 6۴  شناسایی شده  کرونایی  مریض جدید 

نفر جان داده اند.
مصاب  کرونا  به  مسنش  پدر  که  امیرمحمد 
شفاخانه ی  زینه  پله های  از  عجله  با  شده، 
را  پولی  می رود  و  می شود  پایین  علی سینا 
بیاورد که برای خرید آکسیجن قرض گرفته 
است. او نیز برای هر کپسول پنج هزار افغانی 
به شفاخانه می دهد. از بسترشدن پدرش در 
در  و پدرش  شفاخانه ۲۴ ساعت می گذشت 
این مدت دو کپسول آکسیجن را تمام کرده 
کارگر  که  او  برای  می گوید  امیرمحمد  بود. 
ساده است، هزینه ی 1۰ هزار افغانی برای ۲۴ 

ساعت، کمرشکن است. 
در  معادن،  و  صنایع  اتاق  آمار  اساس  بر 

لطف علی سلطانی 

مستعار(  )نام  مهدی  ساله ی   8۰ کالن  مادر 
چهارشبانه  و  شده  مبتال  کرونا  ویروس  به 
شخصی  بیمارستان  یک  در  که  است  روز 
مدت  این  در  او  است.  بستری  پل سرخ  در 
حدود 3۰ کپسول آکسیجن مصرف کرده که 
هزینه ی کلی آن 1۵۰ هزار افغانی شده است. 
هر  پل سرخ،  در  واقع  علی سینا  شفاخانه ی 
کپسول بزرگ آکسیجن را پنج هزار افغانی به 
فروش می رساند و مهدی مجبور است برای 
بپردازد.  را  پول  این  مادرکالنش  جان  حفظ 
مهدی شنیده است که اگر خودش شخصا به 
خرید آکسیجن اقدام کند، تفاوت چندانی با 

نرخ شفاخانه نخواهد داشت.
با  آکسیجن  قیمت  از  مهدی  تصور  این 
آکسیجن  تولید  شرکت های  که  نرخی 
به دست می دهند، تفاوت فاحشی دارد. پولی 
در  آکسیجن  کپسول  هر  بابت  مهدی  که 
 1۰ دست کم  می دهد،  علی سینا  شفاخانه ی 

برابر بیشتر از قیمت تمام شد آن است. 
شرکت  دو  با  گزارش  این  در  روز  اطالعات 
تولید آکسیجن، یکی در والیت میدان وردک 
و دیگری در پارک های صنعتی در شرق کابل 

تلفنی، مصاحبه کرده است. 
محمداسحاق، مسئول شرکت تولید آکسیجن 
صداقت که در میدان شهر موقعیت دارد، در 
صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که 
را  آکسیجن  بزرگ  کپسول  هر  شرکت  این 
 ۲۵۰ را  آن  کوچک  کپسول  و  افغانی   ۷۰۰
افغانی به فروش می رساند. این شرکت روزانه 
دارد  تولید  آکسیجن  کپسول   ۲۵۰ تا   ۲۰۰
شرکت  این  با  که  شفاخانه های  به  را  آن  و 

قرارداد دارند، می فرستد. 
گران فروشی  و  احتکار  از  جلوگیری  برای 
که  است  کرده  فیصله  حکومت  آکسیجن، 
شفاخانه ها  با  آکسیجن  تولید  شرکت های 
صورت  به  آن  فروش  از  و  ببندند  قرارداد 
براساس  همچنین  کنند.  خودداری  پرچون 
شخصی  صورت  به  کسی  اگر  فیصله  این 
اقدام به خرید آکسیجن کند، باید یک برگه 
به  داکتر  امضای  و  مهر  با  شفاخانه  از طرف 

همراه داشته باشد.
اما  صداقت  آکسیجن  تولید  شرکت  مسئول 
می گوید برای افرادی که به صورت شخصی 
برگه ی  و  می کنند  اقدام  آکسیجن  خرید  به 
داکتر هم ندارند، آکسیجن می فروشد: »آنان 
آکسیجن  ما  از  زاری  و  گریه  با  می آیند 

می خواهند و ما می دهیم.«
نیز  آکسیجن  تولیدی  شرکت های  میان  در 
میهن دوست،  شرکت  نیست.  یکسان  نرخ 
واقع در شرق کابل، هر کپسول بزرگ را 3۰۰ 
به  افغانی   1۵۰ را  کوچک  کپسول  و  افغانی 
این  مسئول  حکمت اهلل،  می رساند.  فروش 
شرکت در صحبت تلفنی با روزنامه اطالعات 
روز می گوید که در نرخش حتا پس از شیوع 
نرخ  و  است  نیامده  تغییری  کرونا  ویروس 

همان نرخ گذشته است. 
مسئول شرکت صداقت هم می گوید که قبال 
با نرخ پایین تری به فروش  آکسیجن را حتا 
می رسانده است، اما اخیرا به دلیل نبود برق 
باال  و روشن بودن مداوم جنراتور، نرخ نسبتا 

رفته است. 
علی سینا  شفاخانه ی  مسئوالن  اتفاقا، 
تولید  شرکت  با  شفاخانه  این  که  می گویند 
آکسیجن صداقت قرارداد دارد و این شرکت 
هر کپسول آکسیجن را نظر به مقدار آن بین 

شرکت های  که  می دهد  نشان  هیأت  این 
گران فروشی  و  اضافه ستانی  آکسیجن  تولید 
این  عضو  خود  که  پیمان  آقای  نکرده اند. 
یک  »شرکت ها  می گوید:  است  بوده  هیأت 
افغانی اضافه ستانی نمی کند، آنان باید تقدیر 

شوند. قیمت ها ثابت بوده است.«
از کارکرد  اتاق صنایع و معادن کابل  معاون 
وزارت صحت عامه انتقاد می کند و می گوید 
این وزارت با آنکه می دانسته موج سوم کرونا 
در راه است، هیچ اقدامی در راستای حمایت 
از تولید کنندگان آکسیجن انجام نداده است: 
صحت  وزارت  به  پیش  ماه  هشت  »هفت 
تولید  شرکت های  که  کردیم  پیشنهاد  عامه 
آکسیجن را حمایت کند، ولی کاری در این 
باید  عامه  صحت  وزارت  نشد.  انجام  راستا 
این وضعیت را پیش بین می بود و با توجه به 
باال  را  آکسیجن  تولید  اکنون، ظرفیت  وضع 

می برد.«
وزارت صحت عامه ی کشور در همان روزهای 
از  کشور،  در  کرونا  سوم  موج  شیوع  نخست 
هشدار  کشور  در  آکسیجن  کمبود  خطر 
این  مسئوالن  بعد  چندی  اما  بود،  داده 
شفاخانه های  در  که  دادند  اطمینان  وزارت 
آکسیجن  تولید  دستگاه های  کرونا،  ویژه ی 
تعبیه شده است و این شفاخانه ها با کمبود 

آکسیجن مواجه نمی شوند. 
وزارت  سخن گوی  معاون  طاهری،  عثمان 
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عنوان تدارکات : وسایط کرایی برای دفتار والیتی
EATS-KBL-NC-21-001-IOC-NCB : شماره داوطلبی

EATS- وزارت زراعت،آبیاری و مالداری – پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی وسایط کرایی برای دفاتر والیتی این پروژه با شماره
KBL-NC-21-001-IOC-NCB اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه فلش دسک و یا از ویب سایت www.mail.gov.af بدست اورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج 
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل ازظهر روزچهار شنبه تاریخ 30 سرطان 1400 به بخش تدارکات پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی واقع 

جمال مینه چهاراهی کارته چهار، وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری تعمیر پامیر منزل 7 ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل بذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت )تضمین بانکی( مبلغ 150،000 )یک صد پنجاه هزار افغانی( بوده و جلسه آفر گشایی بروز چهار شنبه تاریخ 30 سرطان 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری تعمیر 

پامیر منزل 7 تدویر می گردد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اعالن تدارکات
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به رغم تمامی اقدام ها�یی 
که نهادهای حکومتی برای 
آکسیجن انجام  کنترل نرخ 

داده اند، برای مهدی اما هیچ 
چیزی تغییر نکرده است. نرخ 

آکسیجن همچنان سرسام آور 
است و او با توجه به وضع 

وخیم مادرکالنش با�د هر 24 
ساعت حدود 20 هزار افغانی را 

آکسیجن بخرد.
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شود.  داده  سوق  خاصی  هدف  به سوی 
و  محصول  یک  فروش  قصد  به  تبلیغات 
خدمات، ویژگی های آن را برجسته می کند 
مورد  در  اغراق  با  پروپاگندا  حالی که  در 
تأثیرگذاری  قصد  انتخابی،  واقعیت های 
تبلیغات  نتیجه ی  دارد.  را  عمومی  افکار  بر 
افزایش فروش محصوالت یک کمپنی است 
در حالی که نتیجه پروپاگندا ساخت اکثریت 
بر گروه  ایده  یا یک  برتریت یک گروه  یا  و 
دیگر و یا ایده های دیگر است. ناگفته نماند 
که تبلیغات گمراه کننده، اغواکننده و به دور 
از واقعیت جزء پروپاگندا محسوب می شود. 
تا  است  مشکل  موارد  برخی  در  همچنان 
اما  پروپاگندا.  یا  است  تبلیغ  این  بفهمیم 
تفاوت هایی که ذکر شد تاحدودی می تواند 

ما را در تمایز آن ها کمک کند. 

پروپاگندا و روابط عمومی
ساده  به گونه ی  می توان  را  عمومی  روابط 
عبارت از پروسه ی ارتباط راهبردی دانست 
سودمند  رابطه  مردم  و  سازمان  میان  که 
و  عمومی  روابط  می کند.  ایجاد  دوجانبه 
گوناگون  زاویه های  از  می توانند  پروپاگندا 
به نظر برسند. چنان چه هردو هدف  مشابه 
هر  دهند.  شکل  را  عمومی  افکار  تا  دارند 
رسانه های  حاال  و  جمعی  رسانه های  از  دو 
اجتماعی استفاده می کنند. در نهایت، هردو 
مخاطبان خاصی را مورد نظر دارند. نتیجه ی 
طرف  به  مردم  کشاندن  نیز  دو  هر  دلخواه 
اما  یا عمل خاص می باشد.  و  ایده ی خاص 
روابط  تفاوت  برجسته ترین  و  بزرگترین 
آن   پیام  حقیقت  در  پروپاگندا،  با  عمومی 
مغرضانه،  معلومات  پروپاگندا  است.  نهفته 
جانبدارانه، نیمه واقعیت ها و حتا گزینه ترس 
را استفاده می کند تا نگرش مردم را در مورد 
گروهی سیاسی خاص  یا  و  مسأله ی خاص 
دگرگون سازد. پروپاگندا حالتی شبیه تقابل 
شما،  برابر  در  من  مثال،  می کند.  ایجاد  را 
برابر  در  پشتون  پشتون،  برابر  در  تاجیک 
هزاره و... اما روابط عمومی  از حقایق استفاده 
می کند. حقایقی که می تواند درستی آن ها 
بررسی شود. روابط عمومی بر منطق و گاها 
بر احساسات نیز متکی می شود تا اطالعات 
کند  پخش  مردم  و  سازمان/فرد  میان  را 
از  استفاده  کند.  ایجاد  دوطرفه  روابط  و 
مهم  نکته ی  تأیید  قابل  حقایق  و  اطالعات 
روابط عمومی است. مثال، در کنفرانس های 
مطبوعاتی سخن گویان سازمان ها چیزهایی 
و  بررسی  قابل  حدودی  تا  که  می گویند  را 
یا  و  مطبوعاتی  کنفرانس  در  اگر  تأییدند. 
چیزهایی  سازمان ها  مطبوعاتی  اعالمیه ی 
دروغین جا داده شود خبرنگاران با تحقیق 
در مورد مسأله می توانند آن را راستی آزمایی 
نمایند. در این صورت اعتبار و حیثیت روابط 

عمومی ها به  خطر مواجه خواهند شد.
مختلـف  اشـکال  بـا  پروپاگنـدا  تفـاوت 
ارتباطـی دیگـر نیـز توسـط دانشـمندان و 
نویسـندگان ایـن عرصـه شـرح داده شـده 
اسـت کـه از آن جملـه همیـن چهـار مورد 

می باشـند. مشـهورتر 
مختلـف  جنبه هـای  بیـان  بـا  نویسـنده 
پروپاگنـدا در ایـن دو مقالـه تـالش نمود تا 
مخاطب افغانسـتانی را با اهمیت و چیسـتی 
اگـر  بی گمـان  بسـازد.  آشـنا  پدیـده  ایـن 
مـواردی کـه در ایـن دو مقالـه گنجانیـده 
شـده روی آن فکـر و تحقیق بیشـتر شـود، 
واقعیت هـای  بـه  نسـبت  مخاطـب  درک 

کنونـی کشـور باالتـر خواهـد رفـت.
پایان

که  است  این خریدار  نماید،  را  کاالی خود 
یا نخرد.  آیا بخرد  در آخر تصمیم می گیرد 
ارتباط  جریان  طرفین  از  هیچ کدام  یعنی 
پروپاگندا  در  برعکس،  ندارند.  را در کنترل 
ارتباط توسط فرستنده پیام )پروپاگندیست( 
کنترل می شود. مثال این که چه پیامی، با چه 
برای کی  تأثیری، در کجا، در چه زمانی و 
فرستاده شود. اجازه دهید با بررسی جوانب 

مختلف، تفاوت این دو را بیان نمایم.
از لحـاظ تعریفـی، پروپاگنـدا پیامـی اسـت 
کـه بسـیار سنجیده شـده تهیه شـده و برای 
طـرف  بـه  مخاطـب  ذهنیـت  دسـت کاری 
یـک جریـان و یـا یک هـدف خاص ارسـال 
می شـود. در این جـا هـدف سـود و یـا مفاد 
بـرای فرسـتنده پیام اسـت نـه گیرنـده. اما 
اقنـاع بـه هـر نـوع ارتباطـی گفته می شـود 
کـه تـالش دارد توجـه مخاطـب را به سـوی 
یـک ایـده و یا شـخص خـاص جلـب نماید. 
مفـاد در این جـا می توانـد دوطرفـه باشـد. 
مثـال اگـر دکانـدار شـما را قانـع سـاخت تا 
از فـالن نوشـابه اسـتفاده کنیـد پـس هم او 
فایـده می کنـد هم شـما کـه یک نوشـابه ی 
تفـاوت  دوم  مسـأله ی  می نوشـید.  سـرد 
اسـت.  پدیـده  دو  ایـن  اشـکال  لحـاظ  از 
پروپاگنـدا سـه شـکل دارد؛ سـیاه، سـفید 
بـه  نخسـت  بخـش  در  کـه  خاکسـتری  و 
آن پرداختـه شـده اسـت. امـا اقنـاع به سـه 
نـوع اسـت. در نوع نخسـت، اقنـاع از طریق 
اعتبـار و قابل باوربـودن اطالعـات و منابـع 
آن صـورت می گیـرد. اگـر اسـتاد دانشـکده 
حقـوق یـک مسـأله ی حقوقی را بیـان کند 
مـا زودتـر بـاور می کنیـم و قانـع می شـویم 
تـا این کـه آن مسـأله توسـط یـک انجینیـر 
گفتـه شـود. در نـوع دوم، اقنـاع از طریـق 
منطقـی  اسـتدالل  و  منطـق  از  اسـتفاده 
صـورت می گیـرد. به گونـه مثـال، کتابی که 
وضعیـت آینـده جهان را با ارائـه ی داده های 

بخشـی از واقعیـت را تحریـف و یا هم باالی 
آن تأکیـد بیـش از حـد می نماینـد، تنها به 
ایـن هدف کـه آن را پیامی بسـازند معتبر و 
قابـل بـاور بـرای مخاطب. با اسـتفاده از این 
روش ذهنیـت مخاطـب مـورد تعـرض قرار 
گرفتـه و مخاطـب پیـام پروپاگندیسـت را 
حقیقـت محض فکـر کرده و تصـور می کند 
ایـن  چیـز جدیـدی را یـاد گرفتـه اسـت. 
مسـأله در مـورد گروهـی از طلبـان دینـی 
که توسـط افـرادی تحث عنوان مـال، آخوند 
و مولـوی در مدرسـه ها تدریـس می شـوند 
صـدق می کنـد. مثـال فکـر کنیـد چـرا یک 
فـرد حاضـر می شـود حملـه انتحـاری کند. 
از  روایت هایـی  و  آیت هـا  مـن،  گمـان  بـه 
اسـالم بـه آن هـا تدریـس می شـود و آن هـا 
کشـتن خـود و مـردم را بـرای رفتـن بـه 
بهشـت قبـول می کننـد. در حالی که شـکل 
کلـی مسـأله شـاید کامـال متفاوت باشـد. یا 
بـه جوانانـی بـه اصطـالح روشـن فکر، فکـر 
کنیـد کـه بـا یـاد گرفتـن گوشـه های یـک 
روشـنفکر  و  بـودن  خـاص  ادعـای  مسـأله 
بـودن می کننـد در حالی کـه تحـت تأثیـر 
پروپاگنـدا قـرار گرفته انـد. بنابرایـن گفتـه 
قصـد  کـه  آموزشـی  نـوع  هـر  می توانیـم 
یـاددادن جنبه هـای خـاص و انتخابـی یک 
مسـأله را بـه دانش آمـوزان و دانش جویـان 
داشـته باشـد، آمـوزش نـه بلکـه پروپاگنـدا 
اسـت. مـدرس آن نیـز آمـوزگار نـه بلکـه 

پروپاگندیسـت اسـت. 

پروپاگندا و اقناع
و  پروپاگندا  این که  تشخیص  خیلی ها  برای 
چگونه  و  می شوند  استفاده  چه  برای  اقناع 
متفاوت  بسیار  کار  دو  می شوند  تعریف 
است. پروپاگندا را چندین  بار در باال تعریف 
است  ارتباط  از  شکلی  اقناع  اما  و  کرده ایم 
افراد  از  گروهی  یا  و  فرد  بر  دارد  قصد  که 
و  رفتار  ذهنیت،  تغییر  در  و  گذاشته  تأثیر 
را  یا هم آن ها  ایفا کند.  نگرش آن ها نقش 
قانع سازد تا به مسأله ی  دیگری توجه کنند. 
دو  میان  که  است  پروسه ای  اقناع  عمدتا، 
اتفاق می افتد. مثال فروشنده تالش  شخص 
کاالی  خرید  به  قانع  را  خریدار  تا  می کند 
می تواند  اقناع گر  همچنان  نماید.  خود 
نیز  بی شمار  افراد  از  گروهی  مخاطبش 
اقناع گر  میان  است  پروسه ای  اقناع  باشد. 
)اقناع کننده( و اقناع شونده و جریان ارتباط 
می باشد.  آزاد  دوطرف  میان  پروسه  این  در 
توصیف  و  کند  تالش  که  هرقدر  فروشنده 

فرهاد حقیار

به  مقاله  این  نخست  بخش  در  نویسنده 
چیستی، تکنیک ها و انواع پروپاگندا مفصل 
پرداخته است. در این بخش تالش می شود 
تا تفاوت پروپاگندا با انواع روش های مختلف 
اقناع،  آموزش،  جمله  از  دیگر  ارتباطی 

تبلیغات و روابط عمومی شرح داده شود.
شایعات،  انتشار  است  عبارت  پروپاگندا 
ایده هایی  یا  و  صحیح  یا  نادرست  اطالعات 
است که قصد تأثیرگذاری بر نظرات جامعه 
تکنیکی  هر  به  می تواند  پروپاگندا  دارد.  را 
عقاید،  بر  تا  است  تالش  در  که  شود  گفته 
گروه  یک  رفتارهای  و  نگرش ها  عواطف، 
افراد،  بگذارد.  تأثیر  دیگر  گروه  نفع  به 
تالش  همواره  کشورها  حتا  و  سازمان ها 
از روش ها و  استفاده  با  تا  کرده اند/می کنند 
تکنیک های پروپاگندا، ذهنیت مخاطبان را 
تحت تأثیر قرار دهند و مخاطبان نیز پیام را 
به دلیل عدم آگاهی کافی به اسامی مختلفی 
تعبیر  و...  اقناع  تبلیغات،  آموزش،  جمله  از 
پروپاگندا  معرض  در  حالی که  در  می کنند؛ 
را  پروپاگندا  که  شخصی  گرفته اند.  قرار 
پروپاگندیست گفته  تهیه می کند  یا  و  نشر 
می شود. پروپاگندیست ها هدف و یا اهداف 
این  به  رسیدن  برای  و  دارند  مشخصی 
اهداف، آن ها عمدا واقعیت ها، استدالل ها و 
مخاطب  به  به گونه ای  و  انتخاب  را  نشانه ها 
بیشترین  می کنند  فکر  که  می نمایند  ارایه 
تأثیر را خواهد داشت. برای داشتن بیشترین 
یا  و  حذف  را  واقعیت ها  قصدا  آن ها  تأثیر، 
به گونه ی  هم  یا  و  می سازند  بریده بریده 
مورد  گروه  توجه  تا  می گویند  دروغ  ساده 
هدف  به سوی  و  گرفته  همه چیز  از  را  نظر 
مورد عالقه شان جلب نمایند. بنابراین، اقدام 
»عمدی« و تأثیر بیش از حد بر دستکاری 
مکالمات  از  را  پروپاگندا  مخاطب،  ذهنیت 
ساده روزانه، که همه انجام می دهیم، متمایز 
می سازد. در ادامه تفاوت پروپاگندا با اشکال 
ارتباطی مختلف دیگر شرح داده شده است. 

پروپاگندا و آموزش
رونـد  را  آمـوزش  آکسـفورد،  واژه نامـه ی 
دسـتورالعمل های  ارائـه  یـا  و  دریافـت 
نظام منـد، به ویـژه در دانشـگاه ها و مکاتـب 
تعریـف کرده اسـت. ایـن درحالی اسـت که 
پروپاگندا عبـارت از اطالعات، مخصوصا نوع 
گمراه کننـده و جهـت دار کـه قصـد ترویـج 
یـک هدف سیاسـی و یـا دیـدگاه خاصی را 
دارد تعریف شـده اسـت. آمـوزش و پرورش 
در واقـع بنیـاد حقایق می تواند باشـد. مثال، 
مـا را بـه مکتـب می فرسـتند تـا واقعیت هـا 
را بیاموزیـم یـا حداقل چیزهایـی که از دید 
اکثـر جامعـه مورد تأییـد می باشـد. انتخاب 
عمـدی و دسـتکاری اذهـان، پروپاگنـدا را 
آمـوزگاران  می سـازد.  متمایـز  آمـوزش  از 
تـالش می نماینـد تـا جوانـب مختلـف یک 
دانش آمـوزان  بـه  را  مسـأله  یـا  و  قضیـه 
مشـکوک  کـه  جنبه هایـی  کننـد.  ارائـه 
اسـت و نیـاز بـه تحقیـق دارنـد همچنـان 
جنبه هایـی کـه تأییـد شـده اسـت. نـکات 
مثبـت و در عین حـال نـکات منفـی یـک 
مسـأله. آمـوزش هدف دارد تـا دانش آموزان 
را در جهـت جمـع آوری و ارزیابـی مـدارک 
یـاری  مسـأله  یـک  بـه  مرتبـط  و شـواهد 
دانش آمـوزان  آن هـا  نهایـت  در  رسـانند. 
دیـدگاه  خودشـان  تـا  می کننـد  کمـک  را 
خـودی را شـکل دهنـد. بااین حـال، برخـی 
از پروپاگندیسـت ها شـاید ادعـا بکننـد کـه 
در واقـع مـردم را آمـوزش می دهنـد. آن هـا 

معتبـر و قابـل درک بـرای مـا ارائـه کنـد و 
اسـتدالل های  خـودش  ادعاهـای  بـرای 
قانـع  زودتـر  بیـاورد، مخاطـب  را  منطقـی 
بـا  اقنـاع  خواهـد شـد. در شـکل آخـری، 
می گیـرد.  صـورت  احساسـات  بـه  توسـل 
مثـال، مادری که بـا گریه و زاری دخترش را 
قانـع می سـازد تا با فـالن پسـر ازدواج کند. 
یـا رییس جمهـوری کـه گریـه می کنـد تـا 
شـهروندانش ماسـک بپوشـند. افـراد دخیل 
نکتـه  می توانـد  نیـز  ارتباطـی  پروسـه  در 
تمایـز پروپاگندا و اقناع باشـد. در پروپاگندا 
معمـوال دولت هـا، سـازمان ها و نهادها نقش 
دارنـد و مخاطـب هـم گروهی از مـردم و یا 
کل مـردم می باشـد. امـا اقنـاع معمـوال بین 
دو فـرد و یـا در نهایـت بیـن اقناع کننـده و 
گروهـی از مخاطبـان می باشـد. در نهایـت، 
از لحـاظ معنای ضمنـی، از پروپاگندا تعبیر 
منفـی و از اقنـاع تـا حـدودی تعبیـر مثبت 

است. شـده 

پروپاگندا و تبلیغات
به خصوص  تبلیغات،  را  پروپاگندا  هرچند 
اما  می خوانند  نیز  سیاسی،  تبلیغات 
تبلیغات  دارند.  نیز  تفاوت هایی  دو  این 
شکلی  ساده،  به طور   )Advertising(
شخص/ آن  در  که  است  جمعی  ارتباط  از 
و  تا مشتریان  نهاد مشخص پول می پردازد 
یا استفاده کنندگان از محصول و یا خدمات 
پروپاگندا  حالی که  در  شوند.  خبر  با  آن 
و  گمراه سازی  قصد  که  است  اطالعاتی 
تبلیغات  دارد.  را  مردم  ذهنیت  دستکاری 
برآورده  را  مخاطب  نیاز  تا  می کند  تالش 
ترکی  لباس های  داریم  دوست  مثال،  سازد. 
باید  کجا  از  نمی دانیم  اما  کنیم،  استفاده 
کاال  این  مورد  در  تبلیغ  آوریم.  دستش  به 
برآورده  را  نیاز  این  تا  کند  کمک  می تواند 
تا  می کند  کمک  همچنان  تبلیغات  سازیم. 
یک  تولیدکنندگان  از  مختلف  گزینه های 
میان  از  و  بشناسیم  را  مشخص  محصول 
آن ها هرکدام که مورد پسند ما بود انتخاب 
مخاطبان  برای  واقع  در  تبلیغات  کنیم. 
برای مخاطبان  تبلیغات  سهولت می آفریند. 
پروپاگندا  حالی که  در  بخرند  چه  می گوید 
هدف  تبلیغات  کنند.  فکر  چه  می گوید 
را  استفاده کنندگان  ارجحیت های  تا  دارد 
استفاده  دیتول  صابون  از  مثال  دهد.  تغییر 
اما  کنید.  استفاده  داخلی  تولید  از  و  نکنید 
پروپاگندا هدف دارد تا واقعیت ها و اطالعات 
را دست کاری نماید تا ذهنیت افکار عمومی 

تبلیغات هدف دارد تا 
ارجحیت های استفاده کنندگان 
را تغییر دهد. مثال از صابون 
د�تول استفاده نکنید و از 
تولید داخلی استفاده کنید. 
اما پروپاگندا هدف دارد 
تا واقعیت ها و اطالعات را 
دست کاری نما�د تا ذهنیت 
افکار عمومی به سوی هدف 
خاصی سوق داده شود.

پرواپگندا و روش هایی که ما را فریب یم دهند )2(


