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بعدازظهـر جمعـه  ی گذشـته در یـک کنفرانس 
امریـکا  رییس جمهـور  بایـدن،  جـو  خبـری، 
مـورد  در  دیگـر  کـه  خواسـت  خبرنـگاران  از 
آن  به جـای  و  نکننـد  سـوال  او  از  افغانسـتان 
شـاد  و  خـوب  حرف هـای  مـورد  در  بیاینـد 
صحبـت کنند. درخواسـت رییس جمهـور بایدن 
کـه بـه طنـز بـود در خـود الیه هـای پنهانـی از 
امریـکا در  واقعیت هـای تلـخ دو دهـه حضـور 
افغانسـتان و سیاسـت خارجـی ایـن کشـور را 
تفسـیر  می دهـد.  نشـان  افغانسـتان  قبـال  در 
درخواسـت رییس جمهـور بایـدن از خبرنـگاران 
سـاده اسـت؛ امریکا از جنـگ، منازعـه دوام دار، 
مانـدن و هزینه هـای سرسـام آور در افغانسـتان 
خسـته شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر می توان 
از ایـن سـخن جـو بایـدن ایـن تعبیر را داشـت 
افغانسـتان  مسـأله ی  او  حکومـت  بـرای  کـه 

اسـت. پایان یافتـه 
حکومتی  نخبگان  که  است  حالی  در  این 
اخیر  انتخابات  نتیجه  اعالم  از  افغانستان، پیش 
امریکا بر این باور بودند که پیروزی جو بایدن در 

مقابل دونالد ترمپ،..
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گفت وگو درباره ی 
موضوعات شاد در میان 

تبلیغات الفتح طالبان
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تغییر در ساختار رهبری 
نیروهای امریکایی در افغانستان؛ 
یک مرکز فرماندهی 
در قطر ایجاد می شود

دیگر طالب نباش

سفارت امریکا: 
طالبان از تبلیغات خشونت آمیز 
برای ترس و تهدید مردم 
استفاده می کنند

بن بست جنگ و صلح؛ 
همه ی طرف ها می بازند

ثبت سومین واقعه ی بیماری قارچ 
سـیاه در میـان بیمـاران کرونایی؛ 

ویروس کرونا همچنان 
در حال گسترش است

وزیر خارجه روسیه: 
غرب می خـواهد تعهدات 
بیشتری که به برجام ربطی 
ندارد را به ایران تحمیل کند

اطالعات روز: وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( از تغییر 
در ساختار رهبری نیروهای امریکایی در افغانستان 
خبر داده و گفته است که...
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افغانستان در لبه ی پرتگاه )۱(
ملی استرالیا انجام شده، نشر کرده است که این سناریوی 
بدترین حالت را باتوجه به عوامل و پس زمینه های آن به 
تصویر می کشد. این پژوهش که به پنج بخش تقسیم شده 
است، چالش های کنونی، چگونگی روند صلح و چالش های 
احتمالی پس از خروج ایاالت متحده را به بررسی گرفته 

است و به شرح زیر...

و  خشونت  روزافزون  تشدید  دوحه،  روند  بی سرنوشتی 
دست  همه  متحده  ایاالت  و  ناتو  نظامی  نیروهای  خروج 
به دست هم داده اند، تا سناریوی بدترین حالت ممکن در 
کشور را روایت کنند. مرکز مطالعات مستقل در استرالیا 
لبه ی  در  »افغانستان  عنوان  تحت  را  پژوهشی  به تازگی 
دانشگاه  استاد  ملی،  ویلیام  پروفیسور  توسط  که  پرتگاه« 
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گزینه های احتمالی 
ایاالت متحده در حمایت از 

افغانستان پس از خروج
براساس خبرهای نشرشده با خروج آخرین سربازان ایاالت 
 11( جمعه  روز  بگرام  هوایی  میدان  از  امریکا  متحده 
در  کشور  این  نظامی  حضور  سال  بیست  پایان  سرطان( 

حال نزدیک شدن است...

جنگ ها چگونه 
پایان می یابند؟

نمی گنجند.  مشخصی  قالب  در  هیچ گاه  جنگ ها 
تقسیم  خاص  دسته های  به  می توان  را  آن ها  اما 
داخلی،  جنگ  های  کشورگشایانه،  جنگ  های  کرد: 
تاریخ  مذهبی.  جنگ های  و  شورشی  جنگ های 
معاصر شاهد جنگ های نیابتی، جنگ های براندازانه، 
و پس از حمالت یازدهم سپتامبر 2001، جنگ به 
اصطالح جهانی علیه تروریسم با محوریت افغانستان 
مایکل  سیاسی،  فیلسوف  است.  بوده  نیز  عراق  و 
اخالقی  دالیل  تعیین  در  سعی  که  هنگامی  والزر، 
و جنگ ها  رفته  فراتر  قدم  پشت جنگ داشت، یک 
ناعادالنه«  به »جنگ های عادالنه« و »جنگ های  را 
دالیل  براساس  باید  که  جنگ هایی  کرد؛  تقسیم 
بشردوستانه آن ها را شروع کرد و جنگ هایی که به  

دالیل بشردوستانه نباید در آن ها جنگید.
تحلیل  است،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آن چه 

چگونگی پایان یافتن جنگ ها است...

روزنامه ی وال استریت ژورنال گزارش داده است که مقام های امریکایی به دلیل نگرانی از بدترشدن 
اوضاع امنیتی در افغانستان که ممکن جان نیروهای باقی مانده و دیپلمات ها و سایر شهروندان این کشور را 

به خطر بیاندازد، کار روی برنامه ی احتمالی تخلیه سفارت این کشور در کابل را شدت بخشیده است. 

وال استریت ژورنال: 

امریکا روی طرح تخلیه احتمالی سفارتش 
در کابل کار می کند
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وضعیت  در  اساسی  تغییر  می تواند 
و  کند  ایجاد  افغانستان  صلح  و  جنگ 
برای  تازه ای  ظرفیت های  و  بسترها 
حل منازعه افغان ها بگشاید. اما پس از 
قبلی  سیاست  او  بایدن،  آقای  پیروزی 
دولت امریکا، مبنی بر خروج نیروهایش 
سیاستی  کرد.  اجرایی  را  افغانستان  از 
که آب سردی بر پیکر رنجور حکومت 
افغانستان شد. رویکردی که در صورت 
درست مدیریت نشدن، می تواند منازعه 

افغان ها را دوامدار سازد. 
حکومت  به  بایدن  رییس جمهور  پیام 
مالقات  نتیجه ی  در  که  افغانستان، 
صورت  عبداهلل  و  غنی  آقای  اخیر 
گرفت، روشن بود: »حمایت از نیروهای 
خروج  بشردوستانه،  کمک های  دفاعی، 
مسأله ی  حل  و  کشور  این  از  امریکا 
افغان ها.«  خود  به وسیله  افغانستان 
این  در  بایدن  رییس جمهور  همچنین 
در  می کند  »فکر  که  گفت  کنفرانس 
پیشبرد  برای  بیشتری  مذاکرات  آینده 
خواهد  صورت  صلح  گفت وگوهای 
این  نگران  گرفت. در عین حال که من 
و  داخلی  مسائل  افغان ها  که  موضوعم 
برای  و  دارند،  خودشان  میان  منازعات 
داخلی  حمایت های  به  حکومت  دوام 

نیاز دارند.«
داخلی  وضعیت  از  بایدن  آقای  فهم 
که  چرا  است.  درست  افغانستان 
پراکندگی  یک  در  ما  سیاسی  نخبگان 
می برند.  به سر  بی پایان  گمراهی  و 
اجماع  یک  تا  شده  موجب  مسأله  این 
سیاسی و منطقی، یک روایت یکدست 
از موضوعات  بسیاری  برابر  در  و متحد 
مسأله ی  جمله  از  اجتماعی  و  سیاسی 
هنوزهم  نیاید.  به وجود  صلح  و  جنگ 
بسیاری از نخبگان سیاسی واقعیت های 
را  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  تاریخی، 
قدرت  کسب   منافع،  دریچه ی  از  تنها 
قومیت  پنجره  از  نهایت  در  و  بیشتر 
با  تا  است  محال  بنابراین  می بینند. 
چنین رویکردی، روایتی پایدار در برابر 
قدرت طالبان، حل چالش های سیاسی-

اجتماعی و ختم جنگ به وجود بیاید.
و  جنگ  طالبان  کشور،  داخل  در 
صدای  بخشیده اند.  شدت  را  خشونت 
از  همه روزه  اکنون  آن ها  »الفتح« 
به گوش می رسد.  کنار کشور  و  گوشه 
می کنند.  سقوط  پی درپی  ولسوالی ها 
هیچ نشانی از اراده ی طالبان برای صلح 
به چشم نمی خورد و دوحه محلی برای 
خوش گذرانی و تویت های نفرت پراکنانه 
وضعیت  این  ادامه ی  است.  شده 
در  را  آن  هزینه های  و  است  غم انگیز 
می پردازند.  افغانستان  مردم  درازمدت، 
که  هزینه ها  این  شکل  ملموس ترین 
این روزها مردم آن را تجربه می کنند، 
میل  و  داخلی  بی جاشدگی  استمرار 
از  ناامیدی  نتیجه ی  در  مهاجرت  به 
کافی  است.  خشونت  و  جنگ  پایان 
افغانستان  پاسپورت  ریاست  به  است 
طوالنی  صف های  تا  کنید  مراجعه 
دریافت  برای  را  مراجعه کنندگان 
به  می توان  همچنین  ببینید.  پاسپورت 
موج تازه  ی افراط گرایی و ابعاد مختلف 
را  افغانستان  اشاره کرد. موجی که  آن 
تروریسم  و  بی پایان  یک جنگ  کام  به 
نظم  فروپاشی  داد.  خواهد  سوق 
ادامه  و  موجود  ساختارهای  سیاسی، 
پیامدهای  افغانستان،  در  خشونت ها 
که  دارند  ناگواری  غیرقابل پیش بینی 
بلکه  می کنند  تهدید  را  افغان ها  نه تنها 
و  منطقه  کشورهای  از چشم  را  خواب 

فراتر از آن هم خواهند ربود. 

یکا:  سفارت امر
طالبان از تبلیغات خشونت آمزی برای ترس و تهدید مردم استفاده می کنند

نمی تواند صلح بیاورد.
معاون سفارت امریکا در روزهای اخیر اظهاراتی متفاوت و انتقادی را نسبت به گروه 
طالبان مطرح کرده است. او چهار روز پیش گفته بود که براساس گزارش رسانه ها و 
منابع دسته اول، طالبان به غیرنظامیان تعرض و حمله می کنند. او از طالبان خواسته 

بود که خشونت جاری را متوقف کنند و به میز مذاکره برگردند.
مک کری دو روز قبل نیز گفته بود که گروه طالبان تالش می کند با »خاموش کردن« 

رسانه ها، خشونت ها خود را پنهان کند.

اطالعات روز: سفارت امریکا در کابل می گوید که گروه طالبان از تبلیغات خشونت آمیز 
در شبکه های اجتماعی برای ترس و تهدید مردم افغانستان استفاده می کند.

راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل دیروز )شنبه، 12 سرطان( به نقل 
از مک کری، معاون این سفارت نوشته است: »طالبان برای ارعاب، تهدید و حمله 
به افغان ها از تبلیغات خشونت آمیز و سخنان نفرت پراکنانه در شبکه های اجتماعی 

استفاده می کنند.«
مک کری همچنین خطاب به گروه طالبان تأکید کرده است که خشونت و ترور 

ثبت سومنی واقعه ی بیماری قارچ سیاه در میان بیماران کرونایی؛ 
ویروس کرونا همچنان در حال گسرتش است

ویروس  به  مبتال  که  افرادی  بیشتر 
کرونا هستند، در معرض ابتال به قارچ 

سیاه قرار دارند.
گفت  عامه  صحت  وزات  سرپرست 
بیماری کرونا در کشور  که موج سوم 
و  است  گسترش  حال  در  همچنان 
آن  روزانه ی  ابتالی  آمار  در  کاهشی 
رونما نشده است. او افزود که این روند 
در والیت های مرکزی و غربی در حال 

افزایش است.
کشور  شهروندان  از  مجروح  آقای 
خواست که برای جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا در کشور، در ایام عید در 
خانه های شان بمانند و دستورات صحی 

را هم رعایت کنند.
 12۴ تاکنون  که  است  درحالی  این 
هزار و ۷۵۷ مورد مثبت ویروس کرونا 
مجموع  از  است.  شده  ثبت  کشور  در 
 1۹۹ و  پنج هزار  موارد،  این  مبتالیان 

نفر جان باخته اند.

این عفونت ۵۴ درصد است. به همین 
دلیل افرادی که آلوده می شوند ممکن 
از  را  خود  جان  روز  چند  ظرف  است 
دست بدهند. با این وجود این بیماری 

مسری نیست.
بیماری  این  با  معموال  تندرست  افراد 
مقابله می کنند، اما افراد دارای سیستم 
ایمنی ضعیف به سرعت از این باکتری 

متأثر می شوند.
بیماری »قارچ سیاه« توسط گروهی از 
کپک ها به نام »موکورمیستس« ایجاد 
می شود که در سراسر محیط از جمله 

در خاک و گیاهان زندگی می کنند.
نفس،  تنگی   سینه دردی،  سرفه،  تب، 
سردرد،  صورت،  بخش  یک  در  تورم 
گرفتگی سینوس، لکه های ورم کرده ی 
دهان،  درون  یا  بینی  روی  سیاه 
استفراغ،  و  تهوع  حالت  شکم درد، 
خون ریزی گوارشی، خون در مدفوع و 

اسهال از عالیم این بیماری است.

این بیماری مبتال شده اند، مثبت بوده 
و در عین حال دو تن از آنان به بیماری 

شکر مبتالیند.
عالیم این بیماری ابتدا در بینی ظاهر 
می شود و اگر در اسرع وقت، بخش های 
التهابی بینی جراحی و برداشته نشود، 
باکتری به مغز می رسد و مغز را التهابی 
جراحی  با  اغلب  بیماری  این  می کند. 
بزرگ؛ یعنی برداشتن چشم، بخشی از 

جمجمه و فک قابل درمان است.
برای  او  که  گفت  مجروح  آقای 
رسیده گی به افراد مبتال به این بیماری 
هدایت  مربوطه  ادارات  مسئوالن  به 
داده است تا تدابیر خاصی را در مراکز 
صحی اتخاذ و تجریدگاه های جداگانه 
در  کرونا  ویژه ی  شفاخانه های  در  را 

مرکز و والیات ایجاد کنند.
و  کنترل  مرکز  یافته های  بر  بنا 
ایاالت  بیماری های  از  پیشگیری 
متحده، نرخ متوسط مرگ و میر توسط 

عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
واقعه ی  سومین  شناسایی  از  کشور 
میان  در  سیاه«  »قارچ  مزمن  بیماری 
بیماران کرونایی در کشور خبر می دهد.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت 
یک  در  سرطان(   12 )شنبه،  دیروز 
کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که 
این واقعات در والیت های کابل، بغالن 

و سمنگان به ثبت رسیده است.
جمله  از  سیاه«  »قارچ  بیماری 
افراد دارای  نادر است که  بیماری های 
مبتال  آن  به  ضعیف  ایمینی  سیستم 
به ویروس کرونا  افرادی که  می شوند؛ 
سیستم  نتیجه  در  و  شده اند  متبال 
است.  شده  تضعیف  بدن شان  ایمینی 
دیابتی  و  سرطانی  بیماران  همچنین 
هم در معرض جدی ابتال به قارچ سیاه 

هستند.
سرپرست وزارت صحت کشور گفت که 
به  که  نفری  سه  هر  کرونای  آزمایش 

شدیدی بر مراکز ولسوالی ها انجام داده اند. 
این گروه در این مدت بیش از ۸0 ولسوالی 
را تصرف کرده اند. برخی از این ولسوالی ها 
با  و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  توسط 
حمایت نیروهای خیزش مردمی از طالبان 

پس گرفته شده اند.
هفته ی  ژورنال،  وال استریت  روزنامه ی 
خروج  به  رابطه  در  گزارشی  نیز  گذشته 
منتشر  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
کرد که در آن به نقل از آژانس اطالعاتی 
ایاالت متحده ی امریکا آمده بود که دولت 
از  پس  ماه  است شش  ممکن  افغانستان 

خروج نیروهای امریکایی، سقوط کند.
روز  امریکایی  سربازان  از  دسته  آخرین 
جمعه، 11 سرطان پایگاه نظامی بگرام – 
بزرگ ترین پایگاه نظامی ایاالت متحده ی 
را  افغانستان  پروان  والیت  در   – امریکا 

ترک کردند.

آگست به انجام برسد.
ایاالت متحده ی امریکا در حالی از تخلیه 
می دهد  کابل خبر  در  احتمالی سفارتش 
غنی  رییس جمهور  سفر  در  پیش تر  که 
امریکایی  ارشد  مقام های  واشنگتن،  به 
در  غیرنظامی شان  حضور  ادامه ی  از 

افغانستان اطمینان داده بودند.
جو بایدن رییس جمهوری ایاالت متحده ی 
بود  کرده  تأکید  غنی  با  دیدار  در  امریکا 
از  امریکایی  نیروهای  بیرون شدن  که 
و  همکاری ها  پایان  معنای  به  افغانستان 
روابط دوستانه میان دو کشور نیست، بلکه 
ایاالت متحده همچنان به کمک های خود 
افغانستان  برای  مختلف  عرصه های  در 

ادامه می دهد.
این  به  می  ماه  از  افغانستان  در  جنگ 
طرف شدت گرفته است. گروه طالبان در 
حمالت  بی پیشینه  گونه ی  به  مدت  این 

که برای اجرای این برنامه، ارتش در حال 
این  خارجه ی  امور  وزارت  با  هماهنگی 

کشور است. 
یکی از مقام ها به وال استریت ژورنال گفته 
است: »این برنامه قطعی نیست، بلکه یک 
احتمال است.« او افزوده است: »این مورد 

هنوز محض احتیاط است.«
هرچند  که  گفته اند  امریکایی  مقام های 
و  شده  طبقه بندی  برنامه  این  جزئیات 
حال  در  متحده  ایاالت  اما  است،  محرم 
آنان  خدمه های  و  چرخبال ها  استقرار 
این  از  تا  است  کابل  هوایی  میدان  در 
تخلیه  برنامه ی  از  بخشی  برای  تجهیزات 

استفاده شود. 
این  که  است  آمده  همچنین  گزارش  در 
خروج  برنامه ی  از  بخشی  آمادگی ها 
است که  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
به گفته ی پنتاگون، قرار است تا آخر ماه 

اطالعات روز: روزنامه ی وال استریت ژورنال 
گزارش داده است که مقام های امریکایی 
به دلیل نگرانی از بدترشدن اوضاع امنیتی 
نیروهای  جان  ممکن  که  افغانستان  در 
باقی مانده و دیپلمات ها و سایر شهروندان 
روی  کار  بیاندازد،  خطر  به  را  کشور  این 
برنامه ی احتمالی تخلیه سفارت این کشور 

در کابل را شدت بخشیده است. 
امریکایی،  این روزنامه ی  براساس گزارش 
تنها  نه  کابل  در  امریکا  سفارت  تخلیه  با 
کارمندان این سفارت، بلکه ممکن هزاران 
بیرون  افغانستان  از  نیز  دیگر  امریکایی 

کشیده شوند. 
تأکید  امریکایی  مقام های  حال،  این  با 
کرده اند که نیاز فوری برای تخلیه سفارت 
نشده  نهایی  برنامه  این  هنوز  و  نیست 
همچنان  برنامه   این  فوریت  اما  است، 
گفته اند  امریکایی  مقام های  است.  مطرح 

یت ژورنال:  وال اسرت

یکا روی طرح تخلیه احتمایل سفارتش در کابل کار می کند امر

نظامی بگرام در والیت پروان که بزرگ ترین 
پایگاه امریکا در طول 20 سال گذشته در 
افغانستان بود، روز گذشته رسما تخلیه و 

به نیروهای افغان واگذار شد.
گفته  پنتاگون  سخن گوی  حال،  این  با 
بایدن،  جو  برنامه ی  براساس  که  است 
رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا، روند 
خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا 

پایان ماه آگست تکمیل خواهد شد. 
جان اف کربی افزوده است که خروج امن 
افغانستان،  از  کشورش  نیروهای  منظم  و 
که  می دهد  را  توانایی  این  واشنگتن  به 
حمایت  برای  را  خود  دیپلماتیک  حضور 
از مردم و حکومت افغانستان و جلوگیری 
از تبدیل شدن مجدد افغانستان به پناه گاه 

امن تروریسم، حفظ کند.

پنتاگون  سخن گوی  هم،  سویی  از 
همچنین گفته است که لوید آستین، وزیر 
دفاع امریکا طرحی را تصویب کرده است 
میلر،  اسکات  اختیارات  آن  براساس  که 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
مک  کنت  به  آینده  هفته های  جریان  در 
مرکزی  فرماندهی  ستاد  فرمانده  کنزی، 

امریکا )سنتکام( منتقل می شود. 
مسئولیت  کنزی  مک  کربی،  به گفته ی 
و  فنی  لوجستیکی،  روند حمایت  رهبری 
مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و 
عملیات های ضد تروریسم را پس از خروج 
افغانستان، به عهده  از  نیروهای امریکایی 

خواهد داشت.
این درحالی است که روند خروج نیروهای 
پایگاه  دارد.  ادامه  افغانستان  از  امریکایی 

کربی گفته است که یک واحد نیروی جدید 
تحت نام »نیروهای امریکایی افغانستان رو 
امریکا  دیپلماتیک  حضور  برای  جلو«  به 
نیروهای  از  پشتی بانی  و  افغانستان  در 
است  ایجاد شده  افغان،  دفاعی  و  امنیتی 
که در کابل مستقر خواهد شد. پیتر وازلی، 
فرماندهی  امریکا،  دریایی  نیروی  فرمانده 
افغانستان  امریکایی  »نیروهای  واحد  این 

رو به جلو« را به عهده خواهد داشت. 
این  کار  که  است  افزوده  کربی  اف  جان 
حضور  حفظ  روی  آینده  در  فرماندهی 
دیپلماتیک امریکا در افغانستان، حمایت از 
الزامات امنیتی در میدان هوایی بین المللی 
حامد کرزی، ادامه ی مشورت و کمک به 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و در نهایت 

اقدامات ضدتروریسم متمرکز خواهد بود.

امریکا  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
رهبری  ساختار  در  تغییر  از  )پنتاگون( 
نیروهای امریکایی در افغانستان خبر داده 
و گفته است که در چارچوب این ساختار، 
یک مرکز فرماندهی در قطر ایجاد می شود 
تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به ویژه 
نظر  از  را  کشور  این  هوایی  نیروهای 
پشتی بانی  و  حمایت  مالی  و  لوجستیکی 

کند.
پنتاگون  سخن گوی  کربی،  اف  جان 
پایگاه  ترک  به  سرطان   11 جمعه،  روز 
است  گفته  و  کرده  اشاره  بگرام  نظامی 
ساختار  در  تغییر  و  پایگاه  این  ترک  که 
افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  رهبری 
در  نیروها  این  کم  حضور  نشان دهنده ی 

افغانستان است.

یکایی در افغانستان؛  تغیری در ساختار رهربی نریوهای امر
یک مرکز فرماندهی در قطر ایجاد می شود
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جنگ ها چگونه اپیان یم یابند؟

کرد، این اولین بار بود که یک حکومت پسا 
شمولیت  بدون  که  اسالم گرایان  با  شوروی 
تاجیکستان  در  برقراری صلح  گفت وگو،  در 
گفت وگو  وارد  نداشت،  چندانی  امکان 
در  کار  روند  که  می گوید  سلیم  می شد. 
در  اما  بود،  ناامیدکننده  اغلب  و  ُکند  آغاز 
و  او  شد.  منجر  زیادی  پیشرفت  به  نهایت 
تیمش مجراهای غیررسمی را برای برقراری 
تماس بین طرفین ایجاد کردند که زمینه را 
با  روند سیاسی رسمی  راه اندازی یک  برای 
میانجیگری سازمان ملل متحد فراهم کرد. 
این دو رویکرد، یکی دیپلماسی مسیر یک و 
دیگری دیپلماسی مسیر دوم، یعنی رویکرد 
نزدیک  هماهنگی  در  غیررسمی،  و  رسمی 
با یکدیگر پیش رفتند و در نهایت در سال 
طرف های  بین  صلح  توافق نامه  به   1۹۹۷
را  گفت وگوها  این  سلیم  انجامیدند.  درگیر 
نمونه ی خوبی از آن چه دیپلماسی مسیر دو 
می تواند انجام دهد و چگونه تلفیق دو نوع 
دیپلماسی می تواند کارگر واقع شود، عنوان 

می کند.
پرسشی که نمی توان از آن اجتناب کرد این 
است که آیا با تروریست ها باید مذاکره کرد 
یا خیر. آینده جنگ احتماال شامل گروه های 
غیردولتی  خشن  بازیگران  سایر  و  شورشی 
خواهد بود؛ و ما باید بتوانیم با آن ها مذاکره 
کنیم یا حداقل آن ها را درک کنیم. جاناتان 
پاول، رییس دفتر بلیر و مذاکره کننده اصلی 
در مذاکرات صلح جمعه خوب که به دهه ها 
درگیری در ایرلند شمالی پایان داد، فقط به 
مایل  که  شد  موفق  خود  کار  در  دلیل  این 
بود با گروه های درگیر، از جمله نمایندگان 
مسئول  که  ایرلند،  جمهوری خواه  ارتش 
بود، صحبت  بریتانیا  در  تروریستی  حمالت 
وی  گفت وگوهای  این  از  رسانه ها  اگر  کند. 
این  از خشم همگانی  توفانی  باخبر می شد، 
احتمال  به  و  می داد  قرار  هدف  را  تالش ها 
از  را  شمالی  ایرلند  صلح سازی  روند  زیاد 
پاول  آن زمان،  از  می کرد.  منحرف  مسیرش 
تالش های موفقیت آمیز مبتنی بر دیپلماسی 
مسیر دو را برای پایان دادن به منازعات دیگر 
در کلمبیا و سایر مناطق انجام داد. او اصرار 
باید  به منازعه، ما  پایان دادن  برای  دارد که 
و  کنیم  درک  را  درگیر  شورشی  گروه های 
و  مالقات  آن ها  شناختن  و  درک  راه  تنها 

گفت وگو با آن هاست.
اگر دیپلماسی مسیر دو نتایج ملموس دارد، 
نمی شود؟  استفاده  آن  از  بیشتر  چرا  پس 
مذاکره کنندگان  با  من  صحبت های  برپایه 
مشغول در گفت وگوهای پشت پرده در یمن، 
است  این  پاسخ ها  از  یکی  سوریه،  و  لیبیا 
این  می برد.  زمان  دو  مسیر  دیپلماسی  که 
رویکرد نسبت به رویکرد سنتی به گفت وگو، 
رویکرد  این  دارد.  نیاز  بیشتری  میانجیگری 
مستلزم متخصصانی است که کشور موردنظر 
برقراری  به  متعهد  و  بشناسند  به خوبی  را 
که  بروکرات هایی  نه  باشند،  پایدار  صلح 
فقط خواهان امضای یک توافق نامه هستند. 
و  رازداری  و  اعتماد  مستلزم  رویکرد  این 
نقض  موارد  رویکرد  این  است.  پنهان کاری 
اجرا شود،  باید  را که  حقوق بشر و عدالتی 

مدنظر می گیرد.
نمی یابند.  پایان  پیروزی  با  همواره  جنگ ها 
جوامع  آسیب دیده،  کشورهای  به  جنگ ها 
ختم  زخم خورده  ملت  و  شکسته  درهم 
مستلزم  پایدار  برقراری یک صلح  می شوند. 
بر  جنگ  آسیب های  به رسمیت شناختن 
بازماندگان جنگ چه از طریق عدالت ترمیمی 
و یا از طریق عدالت انتقالی است. پایان دادن 
جنگ مستلزم پرداختن به آسیب های ناشی 
از جنایات جنگی و جبران آن است. در غیر 
این صورت، ریشه های جنگ موردنظر ناگزیر 
باقی می ماند و به طرز وحشتناکی دوباره در 

قامت جنگ دیگری رشد می کند.

مؤسسه  ارشد  همکار  جیووانی،  دی  جانین 
و  ییل  دانشگاه  جکسون  جهانی  امور 
جیووانی  است.  پالیسی  فارن  ستون نویس 
روزنامه نگاری  متعدد در عرصه  برنده جوایز 
 The Morning « است. آخرین کتاب او
 They Came for Us: Dispatches
شده  ترجمه  زبان   2۸ به   »From Syria

است.

بشردوستانه  مداخالت  شد.  جدال  و  بحث 
چون مانند قضیه سیرالئون اغلب یک جانبه 
مطابقت  بین المللی  قوانین  با  همواره  است، 
با  بین الملل  حقوق  نظام  واقع،  در  ندارد. 
نتوانسته  آن،  رأس  در  متحد  ملل  سازمان 
است تا به امروز امکان مداخله بشردوستانه 
منطبق با قوانین بین المللی را به وجود آورد. 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تنها 
صالحیت صدور دستور مداخله بشردوستانه 
قدرت های  تمایل  نیز  این جا  در  و  دارد  را 
دارای حق وتو برای حمایت از مزدوران شان 

را درنظر گرفت.
نظام  بین الملل،  حقوق  ماهیت  واقع  در 
امنیت  به ویژه شورای  و  سازمان ملل متحد 
مداخالت  علیه  اغلب  متحد  ملل  سازمان 
می کنند.  عمل  پایدار  صلح  و  بشردوستانه 
برگهوف  بنیاد  اجرایی  اندرو گلیمور، رییس 
نتیجه  این  که  می گویند  برلین  در  مستقر 
مخوف«  »رفتار  آن را  او  که  است  چیزی 
که  می خواند  وتو  حق  دارای  قدرت های 
از  توافق  شکل گرفتن  از  فزاینده  »به طور 
متحد  ملل  سازمان  این که  سر  بر  جمله 
عمل  باید،  که  گونه ای  به  می تواند  چگونه 
یا به  از جنگ ها جلوگیری کند  کند، یعنی 

جنگ ها پایان دهد، جلوگیری می کند.«
به  سوریه  جنگ  در  مسائل  این  همه ی 
جنگ  که  جایی  می رسد؛  ظهور  منصه ی 
کشور  یک  و  یافت  خواهد  پایان  نهایت  در 
درهم شکسته نیاز به بازسازی خواهد داشت. 
جنگ بی رحمانه و خونین سوریه نمی تواند 
به این زودی ها پایان یابد، اما چگونگی پایان 
آیا  است.  مهم  آن  پایان  زمان  اندازه  به  آن 
همه طرف ها می توانند متقاعد شوند که صلح 
به نفع همه شان است؟ یا آیا آن ها وارد توافق 
تلخ شان  گذشته ی  که  شد  خواهند  ناقصی 
با  داشت؟  خواهند  نگه  چرکین  و  زنده  را 
پناهجوی  میلیون ها  و  کشته  نیم میلیون 
انتقالی  عدالت  از  نوعی  کدام  آیا  سوری، 
برای  آیا  شد؟  خواهد  اجرا  کشور  این  در 
کمک به جمعیت گرسنه سوریه تحریم های 
یعنی  جمعی  قاتل  یک  نفع  به  بین المللی 
برداشته  سوریه،  رییس جمهور  اسد،  بشار 

خواهد شد؟
برای  روزنه ای  و  دارد  ادامه  جنگ  وقتی 
چشم  به  مذاکره  راه  از  توافق  به  دستیابی 
دیده نمی شود، مسیر دستیابی به صلح پایدار 
روند  بازنگری  و  بررسی  مستلزم  احتماال 
طرفین  گردهم آوردن  برای  مذاکره  سنتی 
درگیری و قدرت های خارجی درگیر به امید 

دستیابی به توافق رسمی است.
شامل  مذاکرات  سوریه  در  مثال  برای 
در  درگیر  طرف های  از  برخی  نمایندگان 

افرادش  و  ریچاردز  رسید،  پایان  به  جنگ 
و  متعدد  گروه های  سالح  خلع  مسئولیت 
برعهده  را  سیرالئون  جدید  ارتش  آموزش 

گرفتند.
مأموریت موفقیت آمیز ریچاردز، که در ابتدا 
توسط  اکتشافی  کوچک  عملیات  به عنوان 
انگلیس  شهروندان  تخلیه  هدف  با  لندن 
به  بعدا  شد،  آغاز  سیرالئون  در  گیرمانده 
سریع  ختم  شد.  معروف  پاالیزر«  »عملیات 
آن چه  برعکس  تقریبا  سیرالئون  در  جنگ 
است که در افغانستان اتفاق افتاد، جایی که 
ریچاردز بعدا فرماندهی ائتالف بین المللی را 

برعهده داشت.
فی البداهه  مداخله  موفقیت  دالیل  از  یکی 
این  او  که  بود  این  سیرالئون  در  ریچاردز 
سفرهای  در  او  می شناخت.  خوب  را  کشور 
جنگ  مطرح  بازیگران  اکثر  با  خود  قبلی 
اراضی،  او نقشه،  بود.  سیرالئون دیدار کرده 
درک  را  سیرالئون  رسوم  و  آداب  مردم، 
می کرد. مهم تر از همه، قصد ریچاردز کمک 
به غیرنظامیان بود. این امر ممکن است یکی 
برقراری صلح  او در  از عوامل مهم موفقیت 
پایدار در این کشور بوده باشد: مداخله وی 
در سیرالئون صرفا به دالیل اخالقی و انسانی 
یا  تجاری  دالیل  به  جنگ  ختم  شد.  انجام 
استراتژیک مانند جنگ عراق، خوشنودکردن 
طرف های بد جنگ مانند مسأله بوسنیا، یا به 
دالیل سیاسی داخلی مانند قضیه جنگ در 

افغانستان کلید نخورد.
لندن  اجازه ی  بدون  عمدتا  ریچاردز  گرچه 
نخست وزیر  بلیر،  تونی  اما  می کرد،  فعالیت 
نظارت  پاالیزر  عملیات  بر  انگلیس  وقت 
داشت. بعدا بلیر از سیرالئون به عنوان نمونه ی 
مؤثر  و  سازنده  روشی  به  جنگ  حل وفصل 
استفاده می کرد. اما او قبال در سخنرانی سال 
1۹۹۹ خود در شیکاگو، پارامترهای مداخله 
نظامی بریتانیا در سیرالئون را براساس دالیل 
بود.  کرده  مشخص  اخالقی  و  بشردوستانه 
که  دارد  وجود  انسانی  دالیل  که  ایده،  این 
جامعه جهانی براساس آن مجبور به مداخله 
بلیر  دکترین  به عنوان  است،  سیرالئون  در 

شناخته شد.
از بلیر هرگز به خاطر این چشم انداز عالی اش 
بین المللی  جامعه  صلح سازی  خصوص  در 
را  وی  میراث  عوض  در  است.  نشده  تقدیر 
نقش وی در حمایت از حمله سال 2003 به 
عراق، که در آن او از جنگ بدفرجام دولت 
بوش تمام و کمال حمایت کرد، تحت الشعاع 

قرار داده است.
اما مهم ترین دلیل این که این چشم انداز برای 
مداخالت کامال بشردوستانه هرگز جا نیفتاد 
این بود که این چشم انداز از همان ابتدا درگیر 

جانین دی جیووانی، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

مشخصی  قالب  در  هیچ گاه  جنگ ها 
نمی گنجند. اما آن ها را می توان به دسته های 
خاص تقسیم کرد: جنگ  های کشورگشایانه، 
و  شورشی  جنگ های  داخلی،  جنگ  های 
شاهد  معاصر  تاریخ  مذهبی.  جنگ های 
براندازانه،  جنگ های  نیابتی،  جنگ های 
 ،2001 سپتامبر  یازدهم  حمالت  از  پس  و 
با  تروریسم  علیه  جهانی  اصطالح  به  جنگ 
است.  بوده  نیز  عراق  و  افغانستان  محوریت 
والزر، هنگامی که  فیلسوف سیاسی، مایکل 
سعی در تعیین دالیل اخالقی پشت جنگ 
را  جنگ ها  و  رفته  فراتر  قدم  یک  داشت، 
»جنگ های  و  عادالنه«  »جنگ های  به 
باید  که  کرد؛ جنگ هایی  تقسیم  ناعادالنه« 
شروع  را  آن ها  بشردوستانه  دالیل  براساس 
کرد و جنگ هایی که به  دالیل بشردوستانه 

نباید در آن ها جنگید.
است،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  آن چه 
است.  جنگ ها  پایان یافتن  چگونگی  تحلیل 
جهان  گوشه وکنار  در  بسیاری  منازعات 
جریان دارد که ما می خواهیم آن ها را خاتمه 
دهیم، اما ماهیت متغیر جنگ، حل منازعه 
و صلح سازی را دشوارتر کرده است. جنگ ها 
به  بار  یک  عمیق،  زخم های  با  دارند  امکان 
در  اما  بوسنیا،  منازعه  مانند  برسند،  پایان 
خون ریزی  به  منجر  زخم ها  همین  آینده 
به  زخم ها  این  دارد  امکان  یا  شوند  بیشتر 
باتوجه  یابند.  بهبود  صلح آمیز  نسبتا  روشی 
آینده ی  و  فروکش سوریه  به جنگ درحال 
نامشخص افغانستان و همچنین درگیری های 
جاری در یمن، اتیوپیا، سومالیا، ساحل، لیبیا، 
ضروری  و  منطقی  دیگر،  جاهای  و  ونزوئال 
است که نگاه دقیق تری به مسأله ی چگونگی 
پایان دادن مؤثر جنگ ها داشته باشیم. یکی 
زمان  منازعات،  به  پایان دادن  راه های  از 
قوی  اراده  که  موقعی  یعنی  است،  مناسب 
وجود  موردنظر  جنگ  به  پایان دادن  برای 
جدید  نسبتا  تحول  دیگر،  راه  باشد.  داشته 
در مذاکرات بین المللی است؛ سازوکاری که 
دیپلمات ها آن را به عنوان »دیپلماسی مسیر 

دوم« می شناسند.
استفاده  آموزنده  بسیار  مثال های  از  یکی 
مثالی  جنگ،  به  پایان دادن  برای  اراده  از 
فارن  دائمی  خوانندگان  حتا  که  است 
پالیسی ممکن است آن را به یاد نیاورند. در 
سیرالئون، یک مداخله نظامی موفقیت آمیز 
به جنگ وحشیانه  پایان دادن  برای  انگلیس 
در این کشور در ماه می سال 2000 اتفاق 
وحشیانه  جنگ  این  مشخصه های  افتاد. 
قطع  جمله  از  بشر  حقوق  وحشتناک  نقش 
و  تجاوز جمعی، شکنجه  غیرنظامیان،  عضو 
نیروهای  وقتی  بود.  روستاها  کل  آتش زدن 
وارد  خود  سابق  مستعمره ی  به  انگلیسی 
کشته  غیرنظامی  هزار   ۵0 از  بیش  شدند، 

شده بودند.
ریچاردز  دیوید  انگلیس،  ارتش  بریدجنرال 
که فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان 
سرباز  عالی رتبه ترین  به  و  داشت  برعهده 
کشور خود تبدیل شد، درحالی به سیرالئون 
در  فریتاون،  کشور،  این  پایتخت  که  رسید 
انقالبی  جبهه ی  به دست  سقوط  آستانه ی 
فرمان  بدون  ریچاردز  داشت.  قرار  متحد 
رسمی از جانب مافوق خود در لندن از یک 

کشتار تمام عیار جلوگیری کرد.
از  برای محافظت  او  بعدا گفت که  ریچاردز 
واکنش  براساس  وحشت زده  غیرنظامیان 
سرباز  یک  طبیعی  غیرارادی  احساسات  و 
عمل کرده است. نیروهای تحت امر ریچارد 
نیروهای  و  کردند  تأمین  را  فرودگاه  امنیت 
جبهه متحد را عقب راندند. او اقدام به ایجاد 
مناطق امن برای غیرنظامیان کرد. این اقدام 
او بعدا مورد ستایش مردم محلی قرار گرفت. 
برای  »ریچاردز  شعار  با  را  تابلوهایی  مردم 
نصب  فریتاون  در سراسر  ریاست جمهوری« 
کردند. ریچاردز برای مالقات با جنگ ساالران 
و اربابان جنگ وارد جنگل سیرالئون شد و 
آن ها را ترغیب کرد تا برای جنگ با جبهه 
توانست  سپس  او  شوند.  یکجا  باهم  متحد 
همه طرف ها از جمله جبهه متحد را متقاعد 
کند که بهترین کار برای همه طرف ها این 
وقتی  بخشند.  پایان  را  درگیری  که  است 

از جمله  بیرونی  میانجی های  از  برخی  کنار 
سازمان ملل متحد و اخیرا روسیه بوده است. 
سوریه  اصلی  ذینفعان  نه تنها  روند  این  اما 
سازمان های  مانند  غیردولتی  بازیگران  بلکه 
غیردولتی، رهبران مذهبی، گروه های جامعه 
مدنی سوریه و شهروندان عادی این کشور را 
که از نتیجه هرگونه روند صلح متأثر خواهند 
شد اما می توانند به اجرای صلح کمک کنند، 

کنار گذاشته است.
اصول  به خاطر  منازعه  طرف های  از  برخی 
از روند کنار گذاشته شده اند؛ مانند  مذاکره 
با  می گویند  دیپلمات ها  آن  در  که  مواردی 
در  اما  کرد.  نخواهند  مذاکره  تروریست ها 
قضیه سوریه، جایی که نیروهای اپوزیسیون 
شکستگی  دچار  دیروز  از  بیشتر  روز  هر 
می شوند، بهتر این است که با همه طرف ها 

ارتباط برقرار شود.
این  همه ی  که  است  بهتر  این که  دلیل 
طرف ها شامل روند مذاکرات باشند این است 
که بسیاری از آن ها، مانند رهبران مذهبی، 
گروه های زنان و کنشگران جامعه، کلید روند 
نه تنها  آن ها  دارند.  اختیار  در  را  صلح سازی 
دارند،  دسترسی  قدرت  به  مهم  سطوح  در 
بلکه همچنین آن ها همان هایی خواهند بود 
که در جامعه پساجنگ زندگی خواهند کرد، 
یا دو جلسه  نه دیپلمات هایی که برای یک 
پرواز  دیگر  کشور  به  کشور  یک  از  مذاکره 

می کنند.
دیپلماسی  که  است  مرحله ای  همان  این جا 
مسیر دو وارد بازی می شود. دیپلماسی مسیر 
دیپلمات  توسط  که  است  اصطالحی  دو، 
 1۹۸1 سال  در  مونتویل  جوزف  امریکایی 
روند  یک،  مسیر  )دیپلماسی  شد.  ابداع 
درگیری  اصلی  طرفین  بین  سنتی  مذاکره 
به صورت  که  دیپلماسی  نوع  این  است.( 
صلح سازی  تور  می شود،  انجام  غیررسمی 
مذاکره  در  دخیل  منازعه  طرفین  برهمه  را 
اغلب مخفیانه  این دیپلماسی  پهن می کند. 
به  و  ابراز  نگرانی ها  همه  تا  می شود  انجام 
همه طرفین منتقل شود. این گفت وگوهای 
رسانه ها  پوشش  ساحه  از  خارج  غیررسمی 
توسط  طرفین  عمومی  سیاست  از  به دور  و 
سازمان ملل متحد یا قدرت های بزرگ مانند 
توسط  اغلب  بلکه  نمی شود،  برگزار  روسیه 
نهادهای  سایر  و  غیردولتی  سازمان های 
تخصص  منازعه  حل وفصل  در  که  بی طرف 
از  انجام می شود. این نهادها عبارتند  دارند، 
بنیاد برگهوف، مرکز گفت وگوی بشردوستانه 
ژنو و انستیتوت صلح اروپا در بروکسل. برای 
مثال، بنیاد برگهوف درگیر دیپلماسی مسیر 
افغانستان  و  یمن  سومالیا،  در  مخفیانه  دو 
این  از  هریک  رهبری  این که  جالب  است. 
سه سازمان را یک مقام ارشد سابق سازمان 
ملل متحد برعهده دارد که شکست سیستم 
از فاصله ی  را  به منازعات  پایان دادن  سنتی 
نزدیک و با چشم خویشتن شاهد بوده است.
منازعه  حل  »برنامه  رییس  سلیم،  راندا 
انستیتوت  در  دو«  مسیر  دیپلماسی  و 
تسهیل  به  واشنگتن،  در  مستقر  خاورمیانه 
دهه  در  صحنه  پشت  ارتباطات  چنین 
حکومت  که  جایی  تاجیکستان،  در   1۹۹0
بود، کمک  با شورشیان اسالم گرا در جنگ 
کرد. هنگامی که خانم سلیم کار خود را آغاز 

به  جنگ ها  نمی یابند.  پایان  پیروزی  با  همواره  جنگ ها 
ملت  و  شکسته  درهم  جوامع  آسیب دیده،  کشورهای 
مستلزم  پایدار  صلح  یک  برقراری  می شوند.  ختم  زخم خورده 
به رسمیت شناختن آسیب های جنگ بر بازماندگان جنگ چه 

از طریق عدالت ترمیمی و یا از طریق عدالت انتقالی است.



روزافزون  تشدید  دوحه،  روند  بی سرنوشتی 
و  ناتو  نظامی  نیروهای  خروج  و  خشونت 
ایاالت متحده همه دست به دست هم داده اند، 
کشور  در  ممکن  حالت  بدترین  سناریوی  تا 
در  مستقل  مطالعات  مرکز  کنند.  روایت  را 
عنوان  تحت  را  پژوهشی  به تازگی  استرالیا 
توسط  که  پرتگاه«  لبه ی  در  »افغانستان 
ملی  دانشگاه  استاد  ملی،  ویلیام  پروفیسور 
استرالیا انجام شده، نشر کرده است که این 
عوامل  به  باتوجه  را  بدترین حالت  سناریوی 
این  به تصویر می کشد.  و پس زمینه های آن 
پژوهش که به پنج بخش تقسیم شده است، 
و  صلح  روند  چگونگی  کنونی،  چالش های 
ایاالت  خروج  از  پس  احتمالی  چالش های 
به شرح  و  است  بررسی گرفته  به  را  متحده 

زیر است:

پس  زمینه ها
ذاتی  به طور  که  کشوری  به عنوان  افغانستان 
که  می شود  شناخته  است،  غریب  و  عجیب 
به  مسلح  ریش دار  و  وحشی  قبیله ی  آن  در 
زنانی که  کنار  در  نوزدهم  قرن  سالح های 
می کنند.  زندگی  پوشیده/نامرئی اند،  عمدتا 
این تصاویر نه تنها گمراه کننده بلکه خطرناک 
جامعه  پیچیدگی  گروه  این  هستند.  نیز 
افغانستان را که بسیار فراتر از »قبیله« است، 
بیشتر  در  که  را  نکته  این  و  می کنند  نفی 
صلح آمیزترین  افغانستان   20 قرن  سال های 
کشور در آسیا بود، را نادیده می گیرند. آن ها 
تجارت  و  جهانی شدن  تأثیرات  از  همچنان 
و  چشم گیر   21 قرن  در  که  افغانستان  در 
غافل اند.  جدی  به طور  است،  بوده  گسترده 
نیست که  اما چنان چه که گفته شد، شکی 
از  است.  ناآرام  عمیقا  کشوری  افغانستان 
اپریل 1۹۷۸ که جامعه  کودتای کمونیستی 
و  کرد  آشفته  به شدت  را  افغانستان  دولت  و 
افغانستان  اشغال  و  شوروی  حمله  با  همراه 
به صحنه ی  را  این کشور  از دسامبر 1۹۷۹، 
تئاتر رقابت قدرت های بزرگ تبدیل کرد - از 
امروز  به  تا  ناخوشایندی که مسلما  وضعیت 
حفظ شده است، بیش از چهار دهه می گذرد. 
میلیون  یک  حدود  به  منجر  شوروی  حمله 
کشته، آوارگی بیش از شش میلیون پناهجو و 
خسارات بزرگ به زیرساخت ها و ازدست دادن 
سرمایه انسانی شد. با خروج نیروهای شوروی، 
مقاومت افغانستان )مجاهدین( نمادهای یک 
زمان  گذشت  با  اما  گرفت،  تحویل  را  دولت 
اندکی، افغانستان - که عمدتا از سوی جهان 
پهناور رها شده بود - به یک دوره ی جنگ 

داخلی سقوط کرد.
با گذشت زمان و با اخالل در دولت و جامعه، 
ظهور  بیشتری  ویران گر  سیاسی  نیروهای 
پرورش  افغانستان  از  خارج  در  که  کردند 
یافته بودند و باعث وحشت در زندگی مردم 
را  کابل  که  طالبان  می شدند. جنبش  عادی 
به   1۹۹۶ سپتامبر  در  پاکستان  حمایت  با 
و  بود  آن  بارز  نمونه ی  درآورد،  خود  تصرف 
افراط گرایی آن را تا زمانی که در اواخر سال 
2001 و پس از حمله 11 سپتامبر بر مرکز 
ایاالت  توسط  پنتاگون  و  جهانی  تجارت 
یک  به  شد،  سرنگون  متحدانش  و  متحده 

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

تعارض منافع در افغانستان 
وجود دارد، اما از تضاد بین 

ارزش های طالبان که خواهان 
احیای »امارت اسالمی« 

هستند و دیگر نیروهای 
میانه رو که خواهان چیزی  اند 

که برخی آن را الگوی دولتی 
»جمهوری« خوانده اند، 

ناشی می شود. دیدگاه دوم 
اساسا کثرت گرایانه است، در 
حالی که دیدگاه نخست کامال 

خودکامه است.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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قرار  جدی  تقلب  تحت الشعاع  انتخابات ها 
گرفت.

مجدد  احیای  عامل  مهم ترین  بااین حال، 
پاکستان  سوی  از  فعال  پشتیبانی  طالبان، 
به  پشتیبانی  این  بود.  آی اس آی  به ویژه  و 
طالبان این امکان را می داد تا در افغانستان 
حمالت  قربانی  غالبا  که  غیرنظامیانی  با 
تروریستی می شوند، دست به کارزار حمالت 
هرگونه  از  پاکستان  بزنند.  خشونت آمیز 
افغانستان  در  هند  نفوذ  احتمالی  گسترش 
دیدگاه  از  بی نظم  افغانستان  و  می ترسید 
آی اس آی نسبت به همسایه با ثبات طرف دار 
هند در غرب پاکستان، ارجحیت داشت. در 
شبکه  امریکایی  مولن  دریادار   2011 سال 
حقانی، یکی از عناصر اصلی جنبش طالبان 
کرد.  توصیف  آی اس آی  واقعی«  »بازوی  را 
سفری  در  پاکستان  رییس جمهور  مشرف، 
به کابل با شدت کمتر از این، صریحا اظهار 
داشت که »بدون شک شبه نظامیان افغان از 
خاک پاکستان حمایت می شوند. مشکلی که 
از  که  است  این  دارید،  خود  کشور  در  شما 

طرف ما پشتیبانی می شود.«
در  امریکایی  مقامات  که  بود  چیزی  این 
سرلشکر  کردند.  درک  به وضوح  افغانستان 
ایاالت  سفیر  آیکنبری،  کارل  بازنشسته 
پناهگاه های  زمانی که  تا   « گفت:  متحده 
پاکستانی ]طالبان[ از بین نروند، اغلب نیروها 
زمانی که  تا  داد.  نخواهند  پایان  شورش  به 
پاکستان  و  بماند  باقی  مرزی  پناهگاه های 
منافع استراتژیک خود را در داشتن همسایه 
بزرگ ترین  پاکستان  کند،  ارزیابی  ضعیف 
منبع بی ثباتی افغانستان باقی خواهد ماند ... 
تا زمانی که این مشکل پناهگاه به طور کامل 
حل نشود، ممکن است دستاوردهای حاصل 
با  باشد.«  زودگذر  اضافی،  نیروهای  اعزام  از 
امریکا،  ارتش  و  افغانستان  دولت  ناامیدی 

کمک  با  دولت سازی  روند  آخرین  حالی که 
خارجی، دولت درنده را قادر می ساخت، برای 
بهبود توانایی خود در تأمین کاالهای عمومی، 

کار کمی انجام دهد.«
که  دولتی  سیستم  با  وقتی  نیز  سیاست ها 
را  خدمات-مشتری«  »ارائه کننده ی  شکل 
دارد و به عنوان دستگاه توزیع کننده در کنار 
ساختارها و بازارهای دولتی کار می کند، شکل 
اختیار می کند.  را  جدید میراثی  شدن قدرت 
ایاالت متحده در این زمینه سهیم بود. وزیر 
که  می کرد  استدالل  رامسفلد  دونالد  دفاع 
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان باید یاد 
بگیرد که از حمایت ها و مشوق های سیاسی 
استفاده کند. اما کرزی از میراثی شدن قدرت 
به  منجر  قدرت  میراثی شدن  بود.  خوشحال 
فساد شد، اما بیشتر عوامل فساد از جریانات 
کمک بد طراحی شده ناشی می شد و عواقب 
برنامه های  از  ناشی  عواقب  همانند  مخرب 
مبارزه با مواد مخدر با بودجه ایاالت متحده 
داشت که اغلب باتوجه کافی به راهکارها که 
بازارهای مجاز را مختل و یا توسط شبکه های 
مشتری مداری انتخاب شود، اجرا نمی شدند. 
 ،200۴ سال های  در  انتخابات  حالی که  در 
201۸و   ،201۴  ،2010  ،200۹  ،200۵
این  از  تعدادی  اعتبار  شد،  برگزار   201۹

این  با  برخورد  در  امریکا  جمهور  رؤسای 
بودند، هرچند که طیف  ناتوان  کامال  مسأله 
وسیعی از اقدامات دیپلماتیک برای مقابله با 
آن موجود بود. در عوض، به جز یک لحظه ی 
سال  در  ترمپ  رییس جمهور  بینش  از  گذرا 
201۷، به نظر می رسید که دیدگاه غالب در 
واشنگتن دی سی این است که تعامل سازنده 
با پاکستان، امکان مدیریت مشکل را فراهم 
می کند. این مورد ثابت شد که یک آرزو بوده 

است.

نواقص »روند صلح« 
باتوجه به تمایل رییس جمهور ترمپ به ابتکار 
نزدیک شدن  با  اتفاقی که  نامنظم،  عمل های 
داد،  رخ  وی  ریاست جمهوری  دوره  پایان  به 
تعجب آور نبود اما عواقب آن برای افغانستان 
فاجعه بار به اثبات رسیده است. دولت ترمپ 
از  بدبینی  یا  انزواطلبی  صدای  از  اصرار  با 
با  پیمانی   2020 فبروی   2۹ در  طرف،  هر 
طالبان تحت عنوان »توافق نامه  آوردن صلح 
به افغانستان« امضا کرد. این توافق نامه سند 
و  مقامات  گول زدن  در  طالبان  مثبت بودن 
فبروی سال 2020  در  بود.  غربی  مخاطبان 
کرد  منتشر  را  مقاله ای  تایمز  نیویورک  حتا 
که گویا توسط سراج الدین حقانی، رهبر ارشد 
طالبان نوشته شده و در آن اعالم شده بود: 
و خون ریزی  کشتار  که  دارم  اطمینان  »من 
بود  مشخص  سخن  این  شود.«  متوقف  باید 
است.  واقعیت  از  دور  و  اغراق امیز  بسیار  که 
تحلیلی  تیم  از  مفصلی  گزارش  سپس  و 
جون  در  ملل  سازمان  تحریم های  نظارت 
داد:  ارائه  را  هوشیارانه تری  دیدگاه   2021
گفت وگوهای  مخالف  حقانی  »سراج الدین 
این  است.«  نظامی  راه حل  صلح و طرف دار 
برای  زمانی  جدول  یک  حاوی  توافق نامه 
و  اواسط سال 2021  تا  امریکا  کامل  خروج 

تبدیل  بین الملل  سطح  در  اجتماعی  نفرت 
طی  غربی ها  حمایت  حالی که  در  بود.  کرده 
دو دهه گذشته به امر در حاشیه نگه داشتن 
احیا  دوباره  اکنون  آن ها  کرد،  طالبان کمک 
مخالفان  از  انتقام گیری  آماده ی  شده اند؛ 
هستند.  دولت  ابزارهای  کنترل  و  میانه رو 
چگونگی  توضیح  به  اصلی  عامل  چندین 
این  اگرچه  می کند.  کمک  امر  این  تحقق 

داستان، داستان پیچیده ای است.
متحده  ایاالت  تعهد  به  مربوط  عامل  اولین 
مبالغ  متحده  ایاالت  حالی که  در  است. 
برای  کرد،  کمک  افغانستان  به  را  هنگفتی 
به  متحده  ایاالت  توجه  دهه،  دو  از  بیشتر 
افغانستان، مستعد رانش این کشور بوده است. 
ایاالت متحده در ایجاد یک روایت استراتژیک 
منسجم برای تحرک بخشیدن به فعالیت های 
دشواری های  با  افغانستان  در  خود  مختلف 
برای  که  داشت  تمایل  و  بوده  مواجه  بسیار 
ابراز هاله موفقیت، به تبلیغات متکی باشد. از 
سال 2002 به بعد، رهبران ایاالت متحده با 
هزینه ی جنگ جاری در افغانستان، مشغول 
عراق شدند. برای حفظ پیشرفت در شرایط 
 ،2001 سال  در  افغانستان  مانند  شکسته 
تمرکز  تغییر  و  بود  مهم  بسیار  پیش روی 
از  را  زیادی  نیروی  عراق،  به  متحده  ایاالت 
دسامبر 200۷،  در  کشید.  بیرون  افغانستان 
متحده،  ایاالت  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
»در  گفت  وقتی  مولن،  جی  مایکل  دریادار 
عراق  در  و  می توانیم  را  آن چه  ما  افغانستان 
آن چه را باید، انجام می دهیم«، به این موضوع 
دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت  بعدا  بود.  رسیده 
پیشین امریکا در خاطرات خود این موضوع را 
تأیید کرد: »هما ن قدر که رییس جمهور بوش 
از این مفهوم نفرت داشت، چالش های بعدی 
به  طالبان  بازگشت  به ویژه  افغانستان،  در  ما 
قدرت تا زمانی که من وزیر دفاع شدم، به طور 
با حمله به عراق پیچیده شده  قابل توجهی 
مخالفت  مورد  این  با  که  است  دشوار  بود. 

کنیم.«
ویژگی های  یعنی  دوم،  عامل  با  مسأله  این 
و  از 2001  بعد  افغانستان  دولت  ناکارآمدی 
به طور گسترده تر سیاست افغانستان، تشدید 
شد. کنفرانس بن در سال 2001 مسیری را 
که برای انتقال قدرت پس از طالبان مشخص 
دولت  یک  که  کردند  موافقت  طرفین  کرد، 
موقت حداکثر 2۹ بخش داشته باشد، بنابراین 
یک  با  می توانند  کنندگان  اشتراک  همه 
دست آورد از کنفرانس، به افغانستان برگردند. 
مناسب  و قدرت  دامنه  به موضوعات حیاتی 
گرفت.  صورت  کمی  توجه  آینده«  »دولت 
جدید  دولت  تأسیس،  ابتدای  از  بنابراین، 
تالش  حد  از  بیش  داشت  وظیفه  افغانستان 
با قانون اساسی 200۴ که  کند. این مشکل 
بر روی کاغذ یک کشور کامال متمرکز و یک 
ریاست جمهوری قدرتمند را فراهم می کرد اما 
در مکانیسم های پاسخ گویی ضعیف بود و به 
و  محلی  غیررسمی  نهادهای  مهم  نقش های 
توجه  مالکیت  حقوق  از  محافظت  و  قانونی 
که  همان طور  شد.  پیچیده تر  داشت،  کمی 
دو ناظر بسیار باتجربه گفتند: »روند تاریخی 
دولت سازی، دولت غیرقابل کنترل و غارت گر 
در  می کرد،  نابود  را  ثروت  که  کرد  تولید 

فاطمه فرامرز

افغانستان در لبه ی پرتگاه )۱(

امریکا در سال 1۹۹1  اول  هزینه ی حمله ی 
که منجر به خروج نیروهای عراقی از کویت 
میلیارد   ۶1 و  سرباز   ۴00 کشته شدن  شد، 
دالر هزینه و هزینه ی جنگ دوم علیه عراق 
و خلع صدام حسین از قدرت در سال 2003، 
دالر  میلیارد   ۵۶ و  سرباز   1۷2 کشته شدن 
ملت سازی  خالل  در  اما  است.  شده  برآورد 
بیش از ۴ هزار امریکایی و حداقل 100 هزار 
عملیات های  هزینه  و  شدند  کشته  عراقی 
میلیارد   ۶۵0 مرز  از  متحده  ایاالت  نظامی 
دالر گذشت. جنگ برکناری طالبان در سال 
با  تنها  و  کم  هزینه ی  با  و  با سرعت   2001
در  شد.  انجام  امریکایی  سرباز   12 تلفات 
حالی که طبق گزارشات هزینه حضور نظامی 
امریکا در افغانستان و تالش برای ملت سازی 
براندازی طالبان  برای  از جنگ  بیشتر  بسیار 

فرومانده ممکن است علیه این کشور رخ دهد، 
گوناگون،  ارزیابی های  »طبق  است:  آورده 
اولیه  پایگاه  فرومانده  و  ضعیف   دولت های 
با  معارض  خارجی  تروریستی  سازمان های 
فرومانده  دولت های  هستند...  متحده  ایاالت 
مانند افغانستان می توانند محیط آرمانی برای 
تروریستی  سازمان های  گسترش  و  تشکیل 
توانایی  میزبان،  دولت  که  چرا  باشند، 
را  خود  سرزمین  بخش های  در  حکمرانی 
ندارند. همچنین کشورهایی که درگیر ماجرا 
هستند، می توانند تجربیات شبه نظامی خود 
را به آنان انتقال دهند.« همچنین باید افزود 
که هزینه حضور قوای امریکا برای ملت سازی 
در افغانستان به مراتب از حمله نظامی سال 

2001 علیه طالبان بیشتر است. 
براون،  دانشگاه  بین الملل  مطالعات  براساس 

قرار  )ورشکسته(  شکننده  دولت های  شمار 
دارد و در کوتاه مدت در ابعاد سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی بدون حمایت جامعه جهانی قادر 
به تأمین نیازمندی های خویش نخواهد بود. 
دو  در  را  افغانستان  سیاسی  نظام  روند،  این 
بعد انسجام ساختاری و عملکرد کارکردی با 

چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. 
براساس نظریه ی دولت شکننده، دولت و نظام 
حمایت  عدم  صورت  در  افغانستان  سیاسی 
روزافزون  فشارهای  تحت  جهانی،  جامعه 
تحرکات نظامی طالبان و مداخله کشورهای 
حامی آن ها، در بخش امنیتی و نظامی توانایی 
اجرایی خود را در حفظ مناطق تحت کنترل 
خود به طور قابل توجهی از دست خواهد داد. 
نظامی،  عملیات  تشدید  با  مسلح،  مخالفین 
ناامن سازی و قطع راه های مواصالتی، تخریب 
دولتی،  خدمات  مختل سازی  و  زیربناها 
را  مردم  اجتماعی  زندگی  و  اقتصادی  نظام 
موجب  ناامنی،  رشد  ساخت.  خواهند  مختل 
و موج  فقر  بی کاری،  افزایش  خروج سرمایه، 
خواهد  افغانستان  مردم  مهاجرت  جدید 
رهبران  و  محلی  متنفذ  شخصیت های  شد . 

آخرین  خروج  با  نشرشده  خبرهای  براساس 
میدان  از  امریکا  متحده  ایاالت  سربازان 
پایان  سرطان(   11( جمعه  روز  بگرام  هوایی 
بیست سال حضور نظامی این کشور در حال 
نزدیک شدن است. مقامات امریکایی گفته اند 
ادامه  همچنان  افغانستان  از  حمایت ها  که 
خواهد یافت. این در حالیست که طالبان در 
گفت وگوهای صلح استانبول شرکت نکرده و 
طی یک ماه گذشته در حدود ۶0 ولسوالی را 
از کنترل قوای امنیتی دولت خارج کرده اند. 
سیاسی  جریان های  و  دولت  دیگر  سوی  از 
شورای  تشکیل  برای  هنوز  افغانستان  مطرح 
عالی دولت به منظور مدیریت اوضاع و کاهش 
دست  توافقی  به  جنگ  آسیب پذیری های 

نیافته اند.
نبود  در  افغانستان  که  است  این  حال سوال 
روبه رو  با چه چالش هایی  امریکایی  نیروهای 
خروج  از  پس  متحده  ایاالت  و  شد؟  خواهد 
قوای نظامی، چگونه حمایت از نظام سیاسی 
طبق  ساخت؟  خواهد  عملی  را  افغانستان 
در  افغانستان  علوم سیاسی،  آگاهان  نظریات 

از  واگرایی  سمت  به  سیاسی  جریان های 
نتیجه ی  در  مردم  و  شده  متمایل  حکومت 
ضعف های دولت به سمت چهره های قومی و 
محلی جذب خواهند شد. در صورت افزایش 
شکاف میان رهبران و نخبگان حاکم، مردم به 
احزاب  و  گروه های مختلف دسته بندی شده 
سیاسی ماهیت ایدئولوژیک به خود می گیرند؛ 
افزایش  داخلی  جنگ های  بستر  نتیجه  در 
خواهد یافت. در صورتی که این وضعیت حاکم 
شود، افغانستان بهشت تروریستان شده و به 
کام گروه ها و شبکه های تروریستی بین المللی 
شاهد  دیگر  بار  جهان  و  رفت  خواهد  فرو 
رویدادهای مشابه 11 سپتامبر 2001 با شدت 

و حدت بیشتری خواهد بود. 
بخش تحقیقات کانگره ایاالت متحده امریکا 
در گزارشی تهدیداتی که از سوی دولت های 

گزیـنـه هـای احمتـایل ایـاالت متـحده 
در حمایت از افغانستان پس از خروج

محمد رحیمی



طالبان نمی توانند دست از خشونت بردارند؛ برای این که بناکردن جامعه ی دینی مورد 
نظر آنان ممکن نیست. تا فرد هست، تا مغز هست، تا ذوق هست، تا تفاوت هست، تا 
تغییر هست، تا رنگ هست، تا شوق هست و تا انسان هست، طالبان هیچ چاره ای جز 

خشونت گری مدام ندارند. طالب اگر خشونت نکند، طالب نیست. 
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می اندیشـند و دیگـران را نیـز بـا خـود بـه همـان »بیراهـه«ای 
می کشـانند کـه خـود در آن رواننـد. بـا ایـن گـروه از آدم هـا چه 

بایـد کرد؟
هشدارشان  کنید،  نصیحت شان  کنید،  دعوت شان  ابتدا  پاسخ: 
بدهید و راه حق از باطل را برای شان تفکیک کنید. اگر هنوز بر 

لجاجت و ضاللت خود پافشاری کردند، آن وقت... .
در این جـا بـه گـره کار می رسـیم. می خواهیـم بـدون ایـن کـه 
کسـی آسـیب ببیند، بـه شـیوه ی برادرانـه و رئوفانه بـه گمراهان 
و منحرفـان بفهمانیـم که دسـت از عصیـان بردارند و بـه راه حق 
بیاینـد. امـا نمی آینـد. عنـاد می ورزنـد و لجاجـت و جهالـت بـه 
خـرج می دهنـد. نه تنهـا خـود را از سـعادت دنیـوی و اخـروی 
رسـتگاری  چانـس  و  اجتماعـی  امنیـت  کـه  می کننـد  محـروم 
افـراد دیگـر جامعـه را نیـز به خطـر می اندازنـد. این افـراد را باید 
سـر جای شـان نشـاند. بـه دعـوت و اقنـاع کـه تـن ندادنـد. تنها 

گزینـه ی باقی مانـده چیسـت؟ خشـونت.
می بینیـد کـه در یـک جامعـه ی اسـالمی طالبانـی یـا همـه تـن 
داده انـد و تسـلیم شـده اند و صددرصـد در چارچـوب دسـتورات 
اسـت.  اجتناب ناپذیـر  خشـونت  یـا  گردیده انـد،  رام  طالبانـی 
این کـه  بـرای  بردارنـد؛  از خشـونت  نمی تواننـد دسـت  طالبـان 
بناکـردن جامعـه ی دینـی مـورد نظـر آنـان ممکـن نیسـت. تـا 
فـرد هسـت، تـا مغز هسـت، تا ذوق هسـت، تـا تفاوت هسـت، تا 
تغییر هسـت، تا رنگ هسـت، تا شـوق هسـت و تا انسـان هسـت، 
طالبـان هیـچ چاره ای جز خشـونت گری مـدام ندارنـد. طالب اگر 

خشـونت نکنـد، طالب نیسـت. 
خود  قومی  باورهای  به خاطر  طالبان  طالبان:  قومی  باورهای 
خشونت  از  دست  نمی توانند  نیز  افغانستان(  در  قومی  )سلطه ی 
باید  یا  باورهای دینی شان،  نیز، مثل مورد  این مورد  بردارند. در 
قومی دست  سلطه جویی  اندیشه ی  از  آنان  یا  شوند  تسلیم  همه 
بردارند. آنان از آن اندیشه دست برنمی دارند و دیگران نیز تسلیم 

نمی شوند. نتیجه؟ خشونت. 
بعضـی می گوینـد کـه اگـر طالبـان باورهـای قومـی نیـز داشـته 
باشـند، چـرا در میـان پشـتون های افغانسـتان این همـه کشـتار 
می کننـد. سـوال خوبـی اسـت. امـا در ایـن سـوال سـه واقعیـت 

نادیـده گرفتـه می شـود:
یک( طالبان اگر در میان پشتون ها دست به کشتار قومی نزنند، 
انگیزه ی کافی برای کشتار اعتقادی-اسالمی دارند. کافی است که 
پشتون ها صددرصد با عقاید دینی طالبان همراه نباشند تا آماج 

خشونت این گروه قرار بگیرند.
دو( طالبان یک گروه قدرت طلب هستند و اگر احساس کنند که 
هم تباران خودشان هم مانع رسیدن شان به قدرت می شوند، برای 

رفع این مانع تردید نخواهند کرد. 
میان  در  قبیله ای  و  طایفه ای  تعلقات  از  عاری  طالبان  سه( 
و  باشد  پشتون  فردی  است  ممکن  نیستند.  نیز  پشتون ها  خود 
سنی مذهب باشد و حتا با بخشی از عقاید طالبان همسویی داشته 
در  که  باشد  پشتون ها  از  طایفه ای  یا  شاخه  به  متعلق  اما  باشد، 
این  البته  می-شود.  پنداشته  طالبان دشمن  قوماندان  فالن  نظر 
کشمکش  درون-قومی اختصاصی به قوم پشتون ندارد و در میان 

اقوام دیگر نیز جاری است.
بـا ایـن حسـاب، این کـه بـه طالبـان بگوییم »دسـت از خشـونت 
برداریـد« دقیقـا بـه ایـن معناسـت کـه دیگـر طالـب نباشـید. 
چـرا کـه وقتـی بـه شـبکه ی داللت ایـن سـخن دقـت می کنیم، 
در می یابیـم کـه بـرای این کـه طالـب خشـونت نـورزد بایـد بـه 
تغییـری سیسـتمیک در نظـام باورهـای دینـی و قومـی خـود 

بزند. دسـت 
این دریافت برای ارزیابی اموری چون مذاکره با طالبان و پیمان ها 

و توافق ها و وعده های آنان نیز مهم است.

سخیداد هاتف

یا  آرزو  نوشته، من سعی می کنم »شبکه ی داللت« یک  این  در 
یک پیشنهاد را باز کنم. منظورم از شبکه ی داللت در این جا این 
آن  می نهیم،  پیش  را  مفهومی  یا  می گوییم  سخنی  وقتی  است: 
نیز  با سخنان و مفاهیم دیگر  سخن و آن مفهوم در یک شبکه 
پیوند دارد. وقتی این شبکه را باز می کنیم و اجزای آن را به روشنی 
می آوریم، می بینیم که بعضی از آن اجزا را بیشتر می شناسیم و 

بعضی دیگر را کمتر.
خشـونت  از  دسـت  طالبـان  می کنیـم  آرزو  کـه  کنیـد  فـرض 
بردارنـد؛ یـا بـه طالبـان پیشـنهاد می دهیـم کـه لطفـا دسـت از 
خشـونت برداریـد. وقتی می گوییم »دسـت از خشـونت بردارید«، 
شـبکه ای از داللت هـا را فعـال می کنیـم. به این معنا که »دسـت 
از خشـونت برداریـد« در خـالء محض بیان نمی شـود. مـا با بیان 
ایـن آرزو یـا پیشـنهاد بـه طالبـان می گوییـم کـه بـرای این کـه 
بتوانیـد دسـت از خشـونت برداریـد، مقدمـات ذهنـی و عینـی 
ایـن تـرک خشـونت را هـم فراهم کنیـد. و بـرای این کـه بتوانید 
مقدمـات ذهنـی و عینی این ترک خشـونت را فراهـم کنید، الزم 
اسـت کـه در نظـام باورهـا و شـیوه ی تأمیـن منافع تـان تغییرات 

بیاورید. سیسـتمیک 
از  دست  می توانند  طالبان  آیا  است:  این  قضیه  دیگر  صورت 

خشونت بردارند؟
یک  در  هویت شان  یعنی  مذهبی-قومی اند.  گروه  یک  طالبان 
ساده،  باورهای  یک سو،  از  است.  فهم  قابل  دوخانه ای  چارچوب 
باورها  این  دیگر  سویی  از  و  دارند  مذهبی  متصلب  و  سالخورده 
را در متن سلطه جویی قومی در افغانستان دنبال می کنند. حال، 
طالبان برای این که بتوانند دست از خشونت بردارند، یکی از این 

دو وضعیت باید برقرار شود:
باورها و تعلقات مذهبی-قومی خود رها شوند و  از  یک( طالبان 

رسم دیگر در زندگی در پیش گیرند.
آنان  که  شود  تأمین  به گونه ای  افغانستان  بر  طالبان  تسلط  دو( 
اعمال  به  نیازی  منافع خود هیچ  باورها و تحصیل  برای تحمیل 

خشونت پیدا نکنند.
خشونت  از  »دست  می گوییم  طالبان  به  وقتی  دیگر:  بیانی  به 
»طالب«  دیگر  که  می خواهیم  آنان  از  یا  حقیقت  در  بردارید«، 
نباشند و یا به آنان می گوییم که وضعیت کامال بر وفق مرادشان 

شده و دیگر نیازی به خشونت ندارند.
دومی واقعیت ندارد. یعنی تسلط طالبان بر افغانستان به گونه ای 
منافع خود  باورها و تحصیل  برای تحمیل  آنان  تأمین نشده که 

هیچ نیازی به اعمال خشونت پیدا نکنند. 
اولی را بیازماییم:

باورهـای دینی طالبـان باورهـای متصلب »راست کیشـانه«اند. به 
نظـر آنـان، در تمـام مکان هـا و در تمـام زمان هـا بشـر یـک بـار 
بخـت آن را داشـته کـه بـا آیینی راسـت و درسـت )و تنهـا آیین 
راسـت و درسـت( مواجـه شـود و آن آییـن راسـت و کامـل دین 
مبیـن اسـالم اسـت. ایـن دیـن پیشـنهاد مسـتقیم خـود خداوند 
بـرای سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان اسـت. انسـان ها ممکـن 
اسـت بـرای بهبـود زندگـی ایـن دنیـا و رسـتگاری خـود در آن 
دنیـا فکرهای زیـادی کرده باشـند و طرح هـای گوناگونی بدهند، 
ولـی حـرف خداونـد چیـز دیگری اسـت. خداونـد گفته که شـما 
هیـچ نیـازی ندارید این قدر سـرگردانی بکشـید و خـود را گرفتار 
محنـت کنیـد. بـه ایـن دیـن )اسـالم( بگرویـد و احـکام آن را 
مو به مـو تطبیـق کنیـد و سـعادتمند شـوید. هیـچ درد و حرمـان 
و هیـچ نقـص و بحرانـی در ایـن جهـان نیسـت کـه بـا تـوکل به 
خـدا و رهنمودهـای قـرآن کریـم حل نشـود. اکنون، کسـانی در 
ایـن جهان هسـتند کـه باوجود ایـن راه حل نهایی )یعنـی باوجود 
اسـالم و قـرآن و خداونـد و انبیـاء و اولیاء( هنوز بـه راه های دیگر 

نیروهای  به  حمله نکردن  برای  طالبان  تعهد 
امریکایی بود، اما هیچ مقرراتی برای آتش بس 
فردی،  آزادی های  از  حمایت  برای  یا  عمومی 
نهادهای دموکراتیک، و یا حفظ دست آوردهای 

حقوق زنان افغانستان را شامل نمی شد.
طرف  افغانستان  دولت  حالی که  در  برعالوه، 
امضای توافق نامه نبود، آزادی پنج هزار »زندانی 
دولت  توسط  که  را  طالب  جنگی«  و  سیاسی 
کرد.  پیش بینی  می شد،  نگهداری  افغانستان 
ایجاد  اعتمادسازی«  »اقدام  این  تأثیر  قضا،  از 
بلکه  نبود،  افغانستان  طرف های  بین  اعتماد 
ازبین بردن هرگونه اعتمادی بود که افغانستان 
غرب  از  طرفداری  بیشترین  با  کشوری   -
داشت.  متحده  ایاالت  به   - آسیا  جنوب  در 
خروج  توافق  اهداف،  همه  نظر  از  توافق نامه 
چشم انداز  هرگونه  با  توافقی  نه  و  بود  امریکا 
پنج  افغانستان«.  در  صلح  »ایجاد  واقع گرایانه 
نقص خاص در روند مذاکره شایان ذکر است، 
به ویژه به دلیل پیامدهای مداوم آن ها در آینده 

افغانستان.
یکم( این توافق نامه با پیش فرض متعهدشدن 
امضا شد.  نیت«  با حسن  به »مذاکره   طالبان 
موضوع  این  به  اطمینان  برای  خاصی  دلیل 
وجود نداشت. در زمان های گذشته، هنگامی که 
با طالبان  تعامل  سازمان ملل متحد سعی در 
ناامیدکننده  بسیار  را  تجربه  کل  داشت، 
در  ملل  سازمان  مقامات  از  یکی  می یافت. 
تعامل  پژوهش،  این  نویسنده ی  با  گفت وگو 
مقایسه  دود«  »نگه داشتن  با  را  آن  طالبان  با 
کرد. عالوه بر این، ایاالت متحده قبل از امضای 
توافق نامه برای آزمایش حسن نیت طالبان، با 
تکیه بر »کاهش خشونت« فقط به مدت هفت 
روز، به عنوان اثبات قصد آن ها، هیچ کاری دیگر 
انجام نداد. این امر کامال ساده لوحانه اثبات شد.

دوم( این توافق نامه از روندی به شدت معیوب 
نماینده  خلیلزاد،  زلمی  دکتر  گرفت.  منشأ 
تعامل  برای  تالش  ابتدای  در  متحده،  ایاالت 
دیپلماتیک  معیاری  فرمول  یک  به  طالبان،  با 
تا  نمی شود  توافق  هیچ چیز  »سر  شد:  متعهد 
سر همه چیز توافق شود.« این امر می تواند یک 
رویکرد مفید برای مذاکره باشد، زیرا در عمل 
به این معناست که پیشنهادات تا زمانی که با 
مطابقت  مقابل  طرف  معتبر  متقابل  تعهدات 
متأسفانه  نمی شوند.  مشخص  باشند،  نداشته 
خلیلزاد در سال 201۹ این کار را به نفع یک 
آن  در  که  گذاشت  کنار  مرحله ای  دو  فرایند 
طالبان  با  خود  توافق نامه  متحده  ایاالت  ابتدا 
داخل  »مذاکرات  آن  از  پس  و  کند  منعقد  را 
روند  این  شود.  دنبال  می توانست  افغانستان« 
تأثیر مهمی بر انگیزه های طالبان برای مذاکره 
ایاالت  داشت.  افغانستان  دولت  با  معنادار 
طالبان  به   2020 سال  فبروری  در  متحده 
هرآن چه را که می خواستند - وضعیت مکانی 
امریکا، جدول زمانی مشخص برای  با  در میز 
آزادی  وعده ی  و  امریکایی  نیروهای  خروج 
با  جدی  تعامل  به  عالقه ای  بدون   - زندانیان 
همتایان افغان شان، را به آن ها داد. در صورت 
حمله  ممنوعیت  و  مرحله ای  دو  روند  وجود 
اهداف  به  طالبان  حمالت  امریکایی ها،  به 
هرچه  آن ها  زیرا  یافت،  تشدید  افغانستان 
خشونت بیشتر به خرج دهند، در صورت ادامه 
مذاکره  میز  در  قدرت شان  بحث،  دوم  مرحله 

پیش بینی  که  چنان چه  بود.  خواهد  بیشتر 
می شد، خشونت طالبان علیه اهداف افغانستان 
در سال های 2020 و 2021 به طرز چشم گیری 
هدفمند،  ترورهای  از  موجی  و  یافت  افزایش 
و  روزنامه نگاران  لیبرال،  روشنفکران  جان 

فعاالن جامعه مدنی را گرفت.
سومین نقص این بود که واشنگتن نسبت به 
خواسته های طالبان مبنی بر این که در جریان 
دریافت  بیشتری  امتیازات  توافق نامه  اجرای 
حساسیت  )این  داد.  نشان  حساسیت  کنند، 
بدون شک نشان دهنده بی میلی رییس جمهور 
در  دیپلماتیک  پیروزی  دیدن  برای  ترمپ 
ریاست جمهوری سال 2020  انتخابات  آستانه 
بود(. این امر هنگامی مشخص شد که طالبان 
خواستار آزادی یک گروهبان »سرکش« افغان، 
را  استرالیایی  حکمت اهلل، کسی  که سه سرباز 
در پایگاه شان کشته بود، شد. او یک »زندانی 
یک  صریحا  بلکه  نبود،  جنگی«  یا  سیاسی 
جنایتکار جنگی بود، اما ایاالت متحده، به امید 
مذاکرات  شروع  باعث  وی  آزادی  که  آشکار 
دولت  شد،  خواهد  شده  متوقف  بین االفغانی 
به  را  او  تا  داد  قرار  فشار  تحت  را  افغانستان 
افغان ها  دهد.  تحویل  قطر  در  خانگی  حبس 
اما واشنگتن حتا  نداشتند  این کار  به  تمایلی 
در برابر درخواست های مستقیم استرالیا مبنی 
بر عدم آزادی حکمت اهلل، ثابت قدم ماند. آزادی 

وی هیچ کاری برای روند مذاکره انجام نداد.
بر  توافق نامه  تأثیر  به  مربوط  نقص  چهارمین 
روان  جمعی است. طالبان در افغانستان محبوب 
 201۹ سال  در  دقیق  بررسی  یک  نیستند؛ 
پاسخ دهندگان  از  درصد   ۸۵.1 که  داد  نشان 
اما همان طور  ندارند.  هیچ عالقه ای به طالبان 
»اعتبار  می گوید:  لویاتان  در  هابز  توماس  که 
ایاالت  توافق نامه  تأثیر  است«،  قدرت  قدرت، 
قدرت  اعتبار  افزایش  طالبان،  و  متحده 
طالبان و تضعیف اعتبار دولت افغانستان بود. 
ایجاد  شد،  آن  به وجودآمدن  باعث  خطری که 
نظامی  مخالفان  حتا  جایی که  بود،  آبشار  یک 
مانند طالبان نیز ممکن است به آن ها بپیوندند 
تا از یافتن خود در یک طرف بازنده جلوگیری 
کنند. اگر در افغانستان سقوط بزرگی رخ دهد، 
این ساختاری است که به احتمال زیاد شکل 

می گیرد.
نقص نهایی ناشی از گرایش ناظران امریکایی 
برای شکل دادن به مشکالت افغانستان از نظر 
افغانستان  در  منافع  تعارض  بود.  منافع  تضاد 
وجود دارد، اما از تضاد بین ارزش های طالبان 
که خواهان احیای »امارت اسالمی« هستند و 
چیزی  اند  خواهان  که  میانه رو  نیروهای  دیگر 
»جمهوری«  دولتی  الگوی  را  آن  برخی  که 
اساسا  دوم  دیدگاه  می شود.  ناشی  خوانده اند، 
کثرت گرایانه است، در حالی که دیدگاه نخست 
کامال خودکامه است. خلیجی که طرفین را از 
هم جدا می کند، عمیق است و کسی نیست که 
دیپلماتیک،  سریع  تالش های  طریق  از  بتواند 
مسأله  برای  غیرمنتظره  و  هوشمندانه  راه حل 
آن ها  دولت  و  افغان ها  متأسفانه  کند.  پیدا 
مجبورند با پیامدهای مخرب چنین تالش هایی 
عواقب  خطرناک ترین  چون  کنند،  مبارزه 
و  دینی  حکومت  خودکامگی  آن،  احتمالی 

جنگ داخلی است.
ادامه دارد...

دیگر طالب نباش

هزینه دربر داشته است.
باتوجه به هزینه ی هنگفت ملت سازی نسبت به 
از  ایاالت متحده برای حمایت  جنگ، احتماال 
افغانستان موارد زیر را در پیش خواهد گرفت. 
نظامی  ناوگان  اختیارداشتن  در  ضمن  امریکا 
قطر،  کشور   ۵ در  فارس،  خلیج  در  دریایی 
پایگاه های  بحرین  و  عمان  عربستان،  کویت، 
توازن  تغییر  در صورت  دارد.  پیشرفته  نظامی 
کم،  بسیار  هزینه ی  با  طالبان  نفع  به  قوا 
از  حمایت  در  را  هوایی  محدود  عملیات های 
دولت افغانستان راه اندازی خواهد کرد. در سطح 
برابر  در  طالبان  از  که  کشورهایی  منطقه ای 
قوای امریکا حمایت می کردند در نبود نیروهای 
امریکایی انگیزه حمایت از طالبان را از دست 
خواهند داد. براساس فیصله  نشست چهارجانبه 
و  چین  روسیه،  امریکا،  اشتراک  با  مسکو 
در  طالبانی  اسالمی  امارت  تشکیل  پاکستان، 
است.  شده  خوانده  غیرقابل پذیرش  افغانستان 
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تشکیل 
را  افغانستان  در  طالبان  اسالمی  امارت  نظام 
که  ایران  حتا  است.  خوانده  غیرقابل تحمل 
مخالف  افغانستان  در  امریکا  حضور  با  شدیدا 

بخشی  را  طالبان  رسمی  بیانیه های  در  است، 
آن  کل  نه  و  افغانستان  جامعه  واقعیت های  از 
توصیف نموده و گفته است که از تشکیل نظام 
امارت اسالمی طالبان حمایت نمی کند. بنابراین 
در صورتی که طالبان جنگ را بر صلح ترجیح 
دهند، تشکیل دولت امارت اسالمی طالبانی از 
سوی چین، روسیه و ایران تحمل نخواهد شد. 
بنابراین حمله هوایی محدود علیه طالبان در 
حمایت از نظام سیاسی و دستاوردهای دو دهه 
اخیر افغانستان تا عبور از مرحله دولت فرومانده 
و رسیدن به مرحله ثبات، تداوم خواهد یافت. 
را  امریکا  منطقه ای  رقبای  حتا  که  رویکردی 
همچنین  ساخت.  خواهد  راضی  تاحدودی 
و  آموزش  اقتصادی،  کمک های  گزینه های 
یک  در  ولو   - افغانستان  نظامی  قوای  تجهیز 
کشور ثالث - و حفظ حمایت های دیپلماتیک، 
هزینه های به مراتب کمتری را نسبت به حفظ 
قوای نظامی امریکا در افغانستان تحمیل خواهد 
کرد و آرامش خاطر بیشتری را در مقایسه با 
در  طالبان  اسالمی  امارت  دولت  تشکیل 
افغانستان برای جامعه جهانی، منطقه و ایاالت 

متحده امریکا به ارمغان خواهد آورد.
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مسدود کرده است.
بیل بلر، وزیر ایمنی عمومی گفته است که دمای هوا 
بر  سابقه«  بی  و  »مخرب  تأثیری  آتش سوزی  بروز  و 

شرایط زندگی ساکنان بریتیش کلمبیا داشته است.
در  ما  نشان می دهد که  آتش سوزی ها  »این  او گفت: 

آغاز یک تابستان طوالنی و پر چالش قرار داریم.«
مقامات سازمان های پزشکی می گویند احتماال گرمای 
ناگهانی  مرگ  مورد  در ۷1۹  هفته گذشته  در  شدید 

دخیل بوده است.
بیانیه ای  در  قانونی  پزشکی  رییس  الپوینت،  لیزا 
طی  در  میر  و  مرگ  موارد  از  »بسیاری  است:  گفته 
که  داده  روی  سالمندی  افراد  میان  در  گذشته  هفته 
دارای  که  می کردند  زندگی  خانه هایی  در  تنهایی  به 

سیستم موثر تهویه نبوده است.«
به  رو  کانادا  مناطق ساحلی  در  دما  اخیر  روزهای  در 
کاهش بوده اما در مناطق داخلی تغییر چندانی دیده 

نمی شود.

و  آب  تغییرات  می رود  انتظار  گویند  می  کارشناسان 
شرایط  بروز  دفعات  افزایش  باعث  زمین  کره  هوای 
غیرعادی جوی مانند ورود موج گرما شده باشد. البته 
به گرمایش کره زمین  نوع رویدادی  نسبت دادن هر 

کمی پیچیدگی دارد.
کلمبیا  بریتیش  ایالت  آتش نشانی  سازمان  روز جمعه 
روز  در  صاعقه  هزار   12 حدود  پی  در  که  گفت 
ایالت  سراسر  در  آتش سوزی  مورد   13۶  ، پنجشنبه 

گزارش شده است.
به صدها نفر هشدار داده شده که ممکن است مجبور 

شوند خانه های خود را ترک کنند.
که  است  گفته  کانادا،  دفاع  وزیر  ساجان،  هارجیت 
کمک  آتش سوزی  کردن  خاموش  عملیات  به  دولت 
خواهد کرد و از جمله بالگردها و پرسنل نظامی برای 
کمک به مهار آتش و انتقال افرادی که در معرض خطر 

قرار دارند به مناطق مختلف اعزام خواهند شد.
را  منطقه  اصلی  جاده های  از  تعدادی  آتش سوزی 

گفت  بی بی سی  به  به  منطقه  شهردار  پولدرمن،  جان 
که »ظرف حدود 1۵ دقیقه، تمام شهر آتش گرفت.«

شمالی  امریکای  شمالی  مناطق  اخیر  روزهای  طی 
گرمای غیرعادی را ثبت کرد.

اطالعات روز: در ادامه موج گرما در شمال امریکا، در 
 130 از  بیش  وقوع  باعث  صاعقه  کانادا  غرب  سراسر 

مورد آتش سوزی شده که هنوز ادامه دارد.
کانادا  فدرال  دولت  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
آتش نشانی  ماموران  به  کمک  راستای  در  است  گفته 
هواپیماهای  آتش سوزی،  با  مقابله  در  امدادرسانی  و 

نظامی را به ایالت بریتیش کلمبیا ارسال خواهد کرد.
شد  باعث  آتش سوزی  گسترش  هفته  این  اوایل  در 
مردم از روستای لیتون واقع در این منطقه فرار کنند. 

این روستا در آتش سوزی از میان رفت.
درجه   121.3( سلسیوس  درجه   ۴۹.۶ دمای  با 
فارنهایت( در روز سه شنبه، این روستا باالترین دما در 

کانادا را ثبت کرد.
 2۶0 حدود  در  واقع  روستای  این  در  آتش سوزی 
کیلومتری )1۶0 مایل( شمال شرق ونکوور بسیاری از 
2۵0 ساکن آن را ناچار کرد اموال خود را برجا بگذارند 

و فرار کنند.

موج گرما و صاعقه در کانادا باعث ده ها آتش سوزی  شد

خبرهای خارجی

حاال  می گرفتیم.  دسته  دسته  را  مهاجران  قبال  »ما 
فراموش کنید و خودتان آن ها تحویل بگیرید.«

روز  لیتوانی  خارجه  وزیر  الندبرجیس،  گابریلیوس 
به  مهاجران  درباره  مذاکره  برای  که  گفت  جمعه 

مقامات بالروس دسترسی ندارد.
وی تاکیـد کـرد پیـش بینـی می شـود که بـرای بحث 
دربـاره مهـار مهاجـرت، بـه عـراق و ترکیـه سـفر کند 
زیـرا معتقـد اسـت کـه مهاجـران از طریـق پروازهای 
برنامه ریـزی شـده مسـتقیم از بغـداد و اسـتانبول بـه 

مینسـک پـرواز می کننـد.
وی افزود: »بیشتر این افراد باید لیتوانی را ترک کرده 
و به کشور خود برگردند زیرا متاسفانه آن ها نمی توانند 

پناهندگی سیاسی بگیرند.«

مهاجرت  اخیر  پشت جهش  در  بالروس  است  معتقد 
غیرقانونی به لیتوانی قرار دارد. این سخنان به دنبال 
دیگر  اینکه  بر  مبنی  بالروس  رییس جمهوری  تهدید 
نخواهد  از مرزهای غربی جلوگیری  از عبور مهاجران 

کرد مطرح شد.
الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهوری بالروس در تاریخ 
2۶ می در سخنرانی در پارلمان گفت که این کشور 
دیگر از عبور مهاجران از مرزهای غربی خود جلوگیری 

نمی کند.
لوکاشنکو در پاسخ به تحریم های اعمال شده پس از 
آنکه این کشور یک هواپیمای شرکت رایان ایر را مجبور 
به فرود در فرودگاه مینسک برای بازداشت یک مخالف 
بالروسی کرد خطاب به کشورهای اتحادیه اروپا گفت: 

نشست خبری مشترک با رییس جمهور و نخست وزیر 
این کشور گفت: »در اینجا ما الگویی را شاهد هستیم، 
الگویی با انگیزه سیاسی. و کمیسیون اروپا و اتحادیه 

اروپا در این شرایط سخت در کنار شما است.«
لیتوانی  در  شما  مشکالت  و  »نگرانی ها  افزود:  وی 
مشکالت اروپا است. ما واقعا در این شرایط دشوار در 

کنار شما هستیم.«
اروپا گفت: »کمیسیون  اتحادیه  اجرایی  بازوی  رییس 
بودجه های  به  دسترسی  لیتوانی  به  می تواند  اروپا 
و  بدهد  را  فوق العاده  وضعیت  کنترل  برای  اضطراری 
را  اروپا  اتحادیه  ساحلی  و  مرزبانی  سازمان  نیروهای 

برای تقویت گشت ها اعزام کند.«
که  گفت  ژوئن  ماه  اواسط  لیتوانی  نخست وزیر 

اطالعـات روز: اورزوال فـن درالیـن، رییس کمیسـیون 
اروپـا روز جمعـه 2 جوالی )11 سـرطان( متعهد شـد 
کـه از لیتوانـی به خاطر رشـد سـریع شـمار مهاجرانی 
کـه از مـرز ۶۷۹ کیلومتـری ایـن کشـور بـا بـالروس 
عبـور می کنند پشـتیبانی شـود. بـا این حـال لیتوانی 
معتقـد اسـت کـه افزایـش مهاجـران که بیشـتر آن ها 
از خاورمیانـه می آینـد از سـوی مینسـک برنامه ریزی 

شـده است.
لیتوانی روز جمعه  به گزارش یورونیوز فارسی، دولت 
وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعالم کرد چرا که 
1۵0 مهاجر در طول 2۴ ساعت تا صبح جمعه به طور 

غیرقانونی از مرز عبور کردند.
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اتمی رفع شده را دوباره علیه ایران به اجرا گذاشت.
دولت آقای ترمپ طی سه سال بعد تحریم های تازه تری 
سپاه  تحریم  آنها  جمله  از  که  کرد  آغاز  ایران  علیه  هم 
پاسداران انقالب اسالمی و تحریم دفتر رهبری و شخص 

آیت اهلل علی خامنه ای است.
رسانه های امریکایی اخیرا گفته است که مذاکره کنندگان 
ایرانی به دنبال رفع تحریم های غیراتمی همچون تحریم 
در  ایران  رهبر  ماندن  باقی  و  و  هستند  خامنه ای  آیت اهلل 
فهرست تحریم های ایاالت متحده را »توهین آمیز« خوانده 

است.
در حال حاضر دور ششم مذاکرات احیای توافق هسته ای 

یر خارجه روسیه:  وز

غرب می خواهد تعهدات بیشرتی که به برجام ربطی ندارد را به ایران تحمیل کند

به پایان رسیده اما هیچ تاریخی رسمی برای دور بعدی آن 
تعیین نشده است.

از  پیش  تا  توافق  این  که می گفت  روحانی  دولت حسن 
شروع دوره ریاست جمهوری ابراهیم رییسی احیا می شود، 
در  مذاکرات  ادامه  دارد  احتمال  که  است  گفته  تازگی  به 

دولت بعدی ایران انجام شود.
آیت اهلل خامنه ای برای احیای توافق برجام شروطی گذاشنه 
است. ایران می خواهد که با رفع تحریم های امریکا این 
اقدام را »راستی آزمایی« کند و پس از موافقت با نحوه رفع 
تحریم ها، دوباره برنامه اتمی خود را به محدودیت هایی 
بازگرداند که در متن توافق هسته ای پیش بینی شده بود.

مربوط به مصاحبه ای درباره تجربه هشت سال وزارت وی 
بوده و قرار بر انتشار فوری آن نبوده گفته بود که شش سال 
پیش روسیه در راه به دست آمدن توافق اتمی سنگ اندازی 

می کرد و از شخص سرگئی الوروف انتقاد کرده بود.
آقای ظریف گفته بود که روسیه پس از توافق هم از طریق 
قاسم  آن  وقت  فرمانده  و  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
سلیمانی که در عملیات هوایی امریکا کشته شد، درصدد 

ایجاد مانع در اجرای این توافق بود.
روسیه از زمان خروج امریکا از توافق برجام از ایران حمایت 
این  علیه  متحده  ایاالت  های  تحریم  منتقدان  از  و  کرده 

کشور بوده است.
ترین  تازه  این  در  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی 
اظهارات خود درباره توافق هسته ای برجام گفته است که 
حتی پس از خروج ایاالت متحده از برجام »ایران به انجام 
به  موقت شروع  به صورت  بعدا  و  داد  ادامه  تعهدات خود 

کاهش برخی از آنها کرد«.
آقای الوروف افزوده: »ایران همچنین گفت که به محض 
برقراری توافق در قالب اولیه و کامل آن ، بالفاصله و مطابق 
با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تعهدات 
خارجه  می گیرد.«وزیر  سر  از  سند  این  اساس  بر  را  خود 
روسیه گفته است: »من فکر می کنم که این یک رویکرد 
بسیار صادقانه برای احیای کامل همه مواردی است که در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصویب شده 

است«.
وقت  رییس جمهور  ترمپ  دونالد  اجرایی  فرمان  با  امریکا 
امریکا از توافق برجام خارج شد و سپس همه تحریم های 

گفته  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی  روز:  اطالعات 
است که کشورهای غربی می خواهند با احیای توافق هسته 

ای برجام، »تعهدات بیشتر به ایران تحمیل کنند«.
درباره  الروف  آقای  روسیه،  تاس  خبرگزاری  گزارش  به 
مذاکرات وین برای احیای برجام که ایاالت متحده هم در 
آن به شکل غیرمستقیم با ایران مذاکره می کند گفته است 
»شرکای غربی ما از هر طریق ممکن تالش می کنند تا با 
ایجاد تغییر در برجام تعهدات بیشتری را به ایران تحمیل 

کنند.«
های  طرف  از  هیچکدام  فارسی،  سی  بی  بی  از  نقل  به 
مذاکرات به طور صریح درباره مسائل حاشیه ای اظهار نظر 
نکرده اند اما شرکای اروپایی و ایاالت متحده گفته اند که 
پس از احیای توافق، برنامه موشکی و سیاست های منطقه 

ایران باید مورد مذاکره قرار گیرد و محدود شود.
وزیر خارجه روسیه گفته است که برخی از این تعهدات »به 
طور قابل توجهی نه تنها در متن برجام وجود ندارد بلکه 

هیچ ارتباطی هم با آن ندارد«.
مذاکرات  در  و  است  برجام  توافق  از شرکای  یکی  روسیه 
وین برای احیای آن هم حضور دارد. بخش گسترده ای از 
بازگشت  و  امریکا  های  تحریم  رفع  درباره  ایران  مذاکرات 
برنامه اتمی آن به محدودیت های پیشین با حضور سفیر 

روسیه در وین انجام می شود.

فایل ظریف؛ انتقاد از الوروف
که  است  شده  عنوان  حالی  در  الوروف  آقای  سخنان 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک فایل صوتی که 
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)تصحیح قیمت از 7،781،200 افغانی به 9،781،200 افغانی(
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت زراعت، آبیاری و مالداری - پروژه اضطراری زراعتی و تهیه موادغذایی در نظر دارد، قرارداد 176،000 لیتر 
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4 شهر جالل آباد، مرکز ننگرهار جالل آباد( با قیمت مجموعی مبلغ )9،781،200( نه میلیون و هفت صد و هشتاد و یک هزار و دوصد افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به )زراعت، آبیاری و مالداری - پروژه 

اضطراری زراعتی و تهیه موادغذایی( واقع )جمال مینه چهارراهی کارته سخی( وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»تصحیح اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد مورخ 12 سرطان1400«
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بن بست جنگ و صلح؛ 

همه ی طرف ها یم ابزند

افغانستان در این توافق هیچ نقشی نداشت، 
اما مسئولیت داشت که ۵ هزار زندانی گروه 
طالبان را آزاد سازد. در متن توافق نامه صلح 
امریکا با طالبان از دولت افغانستان با عنوان 
بود.  شده  یاد  دیگر«  »طرف  تحقیرآمیز 
روایت  تنها  این سو  به  سال  دو  از  بنابراین 
بود.  طالبان  با  صلح  امریکایی ها  قبول  مورد 
بین المللی  نیروهای  خروج  روند  اکنون  ولی 
به رهبری امریکا در حال تکمیل شدن است، 
هم  باز  برگشته ایم؛  سرخط  نقطه  به  دوباره 

جنگ. 
دولت  نفع  به  اما  جنگ،  به  بازگشت 
نفع  به  که  همان طوری  نیست،  افغانستان 
و  منطقه ای  بازیگران  و  طالبان  گروه  مردم، 
افغانستان  صلح  و  جنگ  در  دخیل  جهانی 
و  امریکا  نظامی  حضور  دهه  دو  اگر  نیست. 
نتوانست  افغانستان  در  قدرتمندش  متحدان 
به برقراری صلح، نابودی تروریسم بین المللی 
بدیهی  بینجامد،  طالبان  گروه  به خصوص  و 
است که کمک های میلیاردی ایاالت متحده 
دیگر  و  طالبان  خشونت  جلو  نمی تواند  نیز 
سوی  از  بگیرد.  را  تروریستی  گروه های 
این همه  نمی توانند  نیز  طالبان  گروه  دیگر 
زمینه   های  در  اخیر  دهه ی  دو  دستاوردهای 
و دفاعی  امنیتی  نیروهای  و  نهادها  مختلف، 
خیزش  نیروهای  و  کنند  نابود  را  افغانستان 
خشونت های  مقابل  در  اخیرا  که  مردمی 
بین  از  را  کرده اند،  مقاومت  اعالم  طالبان 
در  جاری  منازعه  و  جنگ  بنابراین  ببرند. 
خواهد  است،  این که  از  پیچیده تر  افغانستان 

شد.
با بن بست پروسه صلح و تمرکز گروه طالبان 
نظامی،  زور  طریق  از  پیروزی  و  جنگ  بر 
به  نسبت  افغانستان  و صلح  دورنمای جنگ 
باتوجه  هر زمان دیگر کدر و غم انگیز است. 
در  اجتماعی  و  سیاسی  شکاف های  عمق  به 
و  افغانستان و مناسبات خصومت آمیز قومی 
موجود  وضعیت  به  واقع بینانه  اگر  سیاسی، 
بن بست  به  عرصه ها  همه ی  در  کنیم،  نگاه 
منازعه  راه حل  سیاسی  از  غیر  به  رسیده ایم. 
و بازگشت طرف ها به میز مذاکرات صلح، هر 
منازعه  شدن  پیچیده تر  به  دیگر  تالش  نوع 
جنگ  و  نظامی  زور  با  که  چرا  می انجامد. 
نابود  و  سرکوب  طرف ها  از  یکی  که  نه تنها 
نخواهد شد، بلکه شاهد بُعد دیگری از منازعه 
داخلی  جنگ  یک  تکرار  یعنی  بود.  خواهیم 
جنرال  همان طوری که  افغانستان؛  در  دیگر 
در  امریکایی  نیروهای  فرمانده  میلر،  آستین 
سقوط  که  است  کرده  پیش بینی  افغانستان 
و  طالبان  گروه  به دست  ولسوالی ها  پیوسته 
مردمی  خیزش های  مسلح سازی  همزمان 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به 
داخلی  جنگ  به  را  کشور  این  افغانستان، 
خواهد کشاند. جنگی که آتش آن دامن گیر 
بیشترین  آمار  طبق  اما  بود.  خواهد  همه 

قربانی را از مردم افغانستان خواهد گرفت. 

نیروهای امریکایی از افغانستان بود. 
در پنجم ماه سپتامبر 201۸، زمانی که زلمی 
در  امریکا  ویژه  نماینده  به عنوان  خلیلزاد 
وزارت خارجه  از سوی  افغانستان  امور صلح 
و  افغانستان  در  جنگ  شد،  تعیین  امریکا 
داشت،  جریان  دوحه  در  صلح  مذاکرات 
این که  از  قبل  بود.  جنگ  مسلط  روایت  اما 
خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور 
چند  کند،  شروع  را  کارش  افغانستان  صلح 
دور مذاکرات میان نمایندگان امریکا و گروه 
روند  اما  بود،  شده  انجام  دوحه  در  طالبان 
مذاکرات به کندی پیش می رفت و دستاورد 
ملموسی نداشت. اما با آمدن خلیلزاد، روایت 
امریکایی ها از جنگ و صلح افغانستان دچار 
تغییر و دگرگونی شد و روند مذاکرات صلح 
وارد  دوحه  در  طالبان  گروه  با  کشور  این 

مرحله ی جدی و عملی گردید.
بـا  اقـدام  اولیـن  در  خلیلـزاد  زلمـی 
پاکسـتانی ها روی آزادسـازی مـال عبدالغنی 
بـرادر، رهبـر شـورای کویته و یکـی از چهار 
مذاکـره کردنـد  بنیان گـذار گـروه طالبـان، 
از آن کـه مـال  و بـه توافـق رسـیدند. پـس 
از  عبدالغنـی بـرادر در مـاه اکتوبـر 201۸، 
زنـدان سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان آزاد 
از سـوی شـورای رهبـری گـروه  شـد، وی 
سیاسـی  دفتـر  رییـس  به عنـوان  طالبـان 
ایـن گـروه در قطـر گماشـته شـد. بـا روی  
کار آمـدن زلمـی خلیلـزاد و مـال عبدالغنـی 
صلـح  مذاکـرات  میـز  سـوی  دو  در  بـرادر 
امریـکا بـا طالبـان، رونـد مذاکـرات سـرعت 
گرفـت و پـس از آن پیشـبرد پروسـه صلح با 

متحدان اروپایی اش قرار داشـت و بیشـترین 
توجـه در زمینـه ی صلـح بـود. امـا اکنـون 
به نظـر می رسـد کـه امریکایی هـا و متحـدان 
اروپایی شـان بـا ایـن حقیقـت تلـخ بـا دولت 
افغانسـتان همسـو هسـتند که گـروه طالبان 
خواهـان صلـح و حل سیاسـی منازعه جاری 
در افغانسـتان نیسـتند و تنهـا بـه بازگشـت 
بـه قـدرت از طریـق خشـونت، جنـگ و زور 

می اندیشـند.  نظامـی 
با  مبارزه  عنوان  با  افغانستان  جنگ  اگرچه 
بن بست  به  زمانی  از  بین المللی  تروریسم 
داخل  در  سیاسی  نیروهای  که  بود  رسیده 
نظامی  سیاست های  با  افغانستان  حکومت 
ادامه  در  و  کردند  مخالفت  ناتو  و  امریکا 
حکومت  و  امریکا  رهبری  به  ناتو  نیروهای 
گروه  از  مشخص  تعریف  دیگر  افغانستان 
حکومت  و  ناتو  امریکا،  نداشتند.  طالبان 
و  سیاسی  شرایط  با  متناسب  افغانستان 
گروه  یک  گاهی  را  طالبان  گروه  امنیتی 
حکومت،  سیاسی  مخالفان  گاهی  شورشی، 
گروه  یک  گاهی  و  ناراضی  برادران  گاهی 
زمانی که  تا  اما  می  کردند.  عنوان  تروریستی 
دوحه  در  طالبان  گروه  با  امریکا  صلح  روند 
روایت  بود،  نشده  جدی  مرحله ی  وارد 
و  بود  جنگ  به  معطوف  همچنان  مسلط 
و  امریکا  اولویت  در  همچنان  نظامی  راه حل 
از  پس  اما  داشت.  قرار  اروپایی اش  متحدان 
طالبان  گروه  با  امریکا  مذاکرات صلح  شروع 
خلیلزاد،  زلمی  روی کارآمدن  به خصوص  و 
امریکایی ها  برای  مسلط  روایت  تنها  دیگر 
پروسه صلح با طالبان و البته مسأله ی خروج 

عباس عارفی

رونـد مذاکرات صلـح میان دولت افغانسـتان 
و  اسـت  متوقـف  عمـال  طالبـان  گـروه  و 
مختلـف  والیت هـای  در  جنـگ  برعکـس 
کشـور شـدت گرفتـه اسـت. به نظر می رسـد 
گـروه طالبان منتطـر خروج کامـل نیروهای 
آن هـا  هسـتند.  افغانسـتان  از  بین المللـی 
تمـام تـوان لوجیسـتکی و نظامـی خـود را 
بـرای سـقوط ولسـوالی ها و فتـح از طریـق 
زور بسـیج کرده انـد. تنهـا در دو مـاه اخیـر 
در  ولسـوالی  عمدتـا  هشـتاد  بـه  نزدیـک 
والیت هـای شـمال کشـور را طالبان سـقوط 
داده انـد کـه البتـه برخـی از ولسـوالی ها را 
نیروهـای امنیتی به کمـک  نیروهای خیزش 
مردمـی پس گرفته اند. سـطح خشـونت ها از 
سـوی طالبـان به طرز بی پیشـینه ا ی شـدت 
گرفتـه و ایـن گروه بـه پروپاگنـدا و تبلیغات 
چهره هـای  تـا  آورده  روی  نیـز  گسـترده 
متفـاوت  از آن چـه عمـال انجـام می دهنـد. 

منازعه  نهایی  راه حل  تنها  طالبان  گروه 
طریق  از  غلبه  و  پیروزی  را  افغانستان 
خروج  روند  همین حال،  در  می دانند.  جنگ 
در  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی   نیروهای 
نیروهای  به تازگی  و  است  تکمیل  شدن  حال 
امریکایی بزرگ ترین  پایگاه نظامی شان یعنی 
نظامی  نیروهای  به  را  بگرام  هوایی  میدان 
همین حال  در  کرده اند.  تسلیم  افغانستان 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای  بایدن  جو 
و دفاعی افغانستان از نمایندگان کانگرس آن 
را  دالری  میلیارد   3.3 کمک  تقاضای  کشور 
در سال آینده برای تمویل و تجهیز نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغانستان کرده است. 
ایـن رقم )3.3 میلیارد دالـری( پس از کمک 
سـاالنه 3.۸ میلیـارد دالـری ایـاالت متحـده 
امریـکا بـه اسـرائیل، باالتریـن رقـم کمـک 
سـاالنه ایـن کشـور به یـک کشـور متحدش 
امنیتـی  و  نظامـی  حمایـت  راسـتای  در 
اسـت. برعـالوه مقام هـای امریکایی در سـفر 
اخیـر رییس جمهـور اشـرف غنـی و عبـداهلل 
عبـداهلل بـه واشـنگتن، تعهـد سـپرده اند که 
در  را  سیاسی شـان  و  مالـی  کمک هـای 
حقـوق  از  حمایـت  انکشـافی،  زمینه  هـای 
زنـان، حقـوق اقلیت هـا و حقـوق بشـر ادامه 
خواهنـد داد و به عنـوان شـریک اسـتراتژیک 
در کنـار حکومـت و مـردم افغانسـتان باقـی 

خواهنـد مانـد.
قابـل توجـه در سـفر  این حـال نکتـه ی  بـا 
و  امریـکا  بـه  غنـی  رییس جمهـور  اخیـر 
تعهـدات ایـاالت متحـده در زمینـه ی کمک 
بـه افغانسـتان این اسـت کـه بیشـترین رقم 
کمک هـا به اهـداف نظامـی تخصیـص یافته 
و پـس از آن در حمایـت از ارزش های حقوق 
اسـت  رفتـه  تذکـر  نهایـت  در  امـا  بشـری، 
کـه بـه پروسـه صلـح نیـز توجـه شـود. در 
حالی کـه در سـال های اخیـر پروسـه صلـح 
و  امریـکا  اولویت هـای  در صـدر  افغانسـتان 

گـروه طالبـان در صـدر لیسـت اولویت هـای 
امریکایی هـا آمـد و حمایـت از جنگ در آخر 

گرفـت. قـرار  اولویت هـا  لیسـت 
پس از آن که زلمی خلیلزاد و مال عبدالغنی 
برادر روند مذاکرات صلح امریکا با طالبان را 
روایت حکومت  بخشیدند،  دوحه سرعت  در 
این  در  جاری  صلح  و  جنگ  از  افغانستان 
کشور به حاشیه رفت و تالش های حکومت 
طالبان  گروه  این که  به  رابطه  در  افغانستان 
و جنگ  بود  نخواهند  پایبند  صلح  توافق  به 
سوی  از  بیشتر  است،  گروه  این  اولویت  در 
آن جا  تا  شد،  کشیده  چالش  به  امریکایی ها 
اصلی  موانع  از  یکی  غنی  رییس جمهور  که 
با  امریکا  صلح  مذاکرات  روند  پیشرفت 
به خصوص  می شد.  قلمداد  طالبان  گروه 
نمایندگان  با  امریکایی ها  که  وضعیتی  در 
نیروهای  خروج  به  رابطه  در  طالبان  گروه 
مذاکرات  شروع  و  افغانستان  از  بین المللی 
دولت  و  توافق رسیدند  به  بین االفغانی صلح 

قبل از این که خلیلزاد به عنوان 
نماینده ویژه امریکا در امور 
صلح افغانستان کارش را 
شروع کند، چند دور مذاکرات 
میان نمایندگان امریکا و گروه 
طالبان در دوحه انجام شده 
بود، اما روند مذاکرات به کندی 
پیش می رفت و دستاورد 
ملموسی نداشت. اما با آمدن 
خلیلزاد، روایت امریکاییی ها 
از جنگ و صلح افغانستان 
دچار تغییر و دگرگونی شد و 
روند مذاکرات صلح این کشور 
با گروه طالبان در دوحه وارد 
مرحله ی جدی و عملی گردید.
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از  و  تالشی  هر  از  رؤیای شان  این  تحقق  برای 
هر نوع خشونتی استفاده می کنند. هرچند که 
آن ها به صورت رسمی نامی از امارت نمی برند اما 
حکومت اسالمی که آن ها خواستار استیالی آن 
هستند، هیچ تفاوتی با امارت آن ها در سال های 
قدرت  ندارد.  نود  دهه ی  در  حاکمیت شان 
طالبان در حجم خشونت و وحشتی است که 
این مهمترین ویژگی گروه های  تولید می کند. 
خلق  خشونت،  به  متوسل شدن  افراط گراست. 
ساختارهای  ازبین بردن  ترور،  جنگ،  وحشت، 
سیاسی و اجتماعی، ضدیت با ارزش های مدرن، 
آنارشیسم و در نهایت تقدیس و تطهیر همه ی 
اساسی  ُقدسی وجه  امر  به وسیله ی  اعمال  این 
همه گروه های افراطی اسالمی است. در نهایت 
و  معرفتی  منابع  مشترک،  ارزش های  این که 
اقتصادی،  عمیق  پیوندهای  و  حمایت کننده 
گروه های  سایر  با  طالبان  فکری  و  اعتقادی 
افراطی منطقه فراتر از تصور است. این پیوندهای 
که  خورده اند  گره   یکدیگر  به  به قدری  عمیق 
پاره کرد.  راحتی  به  را  نمی توان رشته های آن 
این پیوندهای عمیق یعنی رشد افراط گرایی و 
افراط گرایی و تروریسم  دوام منازعه در کشور. 
تهدیدی است که عقوبت آن دامن نه تنها مردم 
افغانستان، بلکه بسیاری از کشورهای اسالمی و 

منطقه را خواهد گرفت. 
رقابت های  داخلی،  بعد  در  این که  پایان  در 
سیاسی قوم-محور در طول دهه ی دموکراسی 
و ضعف و ناکارآمدی دولت، موقعیت اجتماعی 
این  در  بخشید.  رونق  افغانستان  در  را  طالبان 
کشور  در  اجتماعی  گروه های  از  بخشی  میان، 
گروه   باورهای  و  منافع  که  می کنند  احساس 
و  سیاسی  منافع  با  همسو  طالبان  بنیادگرای 
چهره های  برخی  همنوایی   است.  آنان  ارزشی 
دینی و سیاسی همچون مجیب الرحمان انصاری 
مأمورین  به عنوان  که  »کسانی  بود  گفته  که 
با قلم خود، پول  ملکی، نظامی و یا کسی که 
خود از نظام فعلی حمایت می کند، مرتکب گناه 
کبیره شده است. بنابراین عسکر و مأموری که 
در این دولت ایفای وظیفه می کند، شریک جرم 
جنایت این دولت و نظام است. و علمای دینی 
که نظام کنونی را تأیید می کنند از جمله علمای 
قابل  راستا  همین  در  هستند«  نصارا  و  یهود 

بررسی است.
شکی وجود ندارد که در طوالنی مدت با ادامه ی 
قربانی  سرزمین  این  مردم  تمام  وضعیت،  این 
رشته ی  که  چرا  شد.  خواهند  افراط گرایان 
رهبری چنین جریان هایی، هیچ وقت در داخل 
افغانستان نبوده است. هر آن چه که باداران این 
جریان ها صالح ببینند، طالبان مجبور و مکلف 
به اطاعت از آن خواهند بود. در ضمن، مبنای 
ارجحیت دادن  برابر  در  سفلی گری  ایدئولوژیک 
به هویت اجتماعی خاص قرار می گیرد. هرکسی 
آن ها  نزد  باشد،  افراطی تر  که  گروهی  هر  و 
محبوب تر خواهد بود. نمونه ی آن را می شود در 
میان قومیت ازبیک ها در شمال کشور مشاهده 
کرد. باوجود آن که این فرضیه وجود داشت که 
شبه نظامیان گروه طالبان بیشتر از والیت های 
جنوبی کشور هستند، اما سقوط ولسوالی ها در 
افغانستان در ماه های اخیر، این فرضیه  شمال 
را رد کرد. بدنه ی نبرد میدانی چند سال اخیر 
این گروه در اکثر والیت های شمالی را جوانان 
در  که  می دهد  تشکیل  ازبیک تباری  افراطی 
سال های اخیر به این گروه پیوسته اند. بنابراین 
یکی از پیامدهای قابل تصور تسلط طالبان بر 
سرزمین  این  جوان  نسل  تبدیل کردن  کشور، 
در  افراطی  جریان های  جنگی  نیروی  به عنوان 
سراسر کشور و پذیرایی از سایر افراط گرایان در 
منطقه و جهان است، تا این نیرو برای آرمان های 
کنار  و  گوشه  در  افراط گرایی  دینی  و  سیاسی 
جهان بجنگند. به عبارت دیگر با تسلط طالبان 
بر کشور، افغانستان به یک مکان امن برای رشد 
و تربیت نیروی جنگی جریان های افراطی تبدیل 
خواهد شد. و کسانی که نخواهند همسو با این 
جریان عمل کنند، یا نابود می شوند و یا مجبور 
به ترک دایمی این مرز و بوم می شوند. فرقی هم 
نمی کند که این افراد مربوط به کدام گروه قومی 

یا مذهبی باشند.

خود را با القاعده استحکام بخشیده و همچنان 
ترکستان  اسالمی  »جنبش  نظیر  گروه هایی  با 
صاحبه«،  »سپاه  طیبه«،  »لشکر  شرقی«، 
»تحریک  حقانی«،  »شبکه  »جیش محمد«، 

اسالمی ازبکستان« و ... ارتباط دارند. 
آموزه های  با  طالبان  درونی  ماهیت  باآن که 
ساختار  اما  است  خورده  پیونده  ایدئولوژیک 
این  است.  ناهمگون  گروه  این  تصمیم گیری 
مسأله ناشی از نفوذ گروه ها و کشورهای مختلف 
منطقه و منافع آن ها در پیوند با این گروه است. 
که  شد  خواهد  آن  از  مانع  منافع،  تکثر  این 
رابطه ی این گروه با سایر گروه های تروریستی 
بسیاری  شود.  قطع  آن ها  حامی   کشورهای  و 
با  نزدیکی  پیوندهای  طالبان  شبه نظامیان  از 
دارند.  پاکستان  در  افراط گرا  گروه های مختلف 
روابط آن ها فراتر از روابط سیاسی است. اعضای 
اجتماعی  و  اقتصادی  پیوندهای عمیق  طالبان 
برخی  دارند.  منطقه  در  افراط گرا  گروه های  با 
از شبه نظامیان این گروه بیش از آن که دغدغه 
استیالی امارت و سنت را در افغانستان داشته 
باشند، نگران ازدست دادن منافع اقتصادی شان از 
قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تمویل منابع 
جنگ هستند. بنابراین سودهای کالن اقتصادی 
که جنگ افغانستان در اختیار برخی از افراد این 
برای  مهم  مانعی  همواره  می دهند،  قرار  گروه 
با سایر گروه های  این گروه  ارتباط  قطع کامل 

تروریستی در منطقه است. 
جنگ  و  طالبان  شبه نظامیان  دیگر  سویی  از 
افغانستان جدا از سایر عوامل نیازمند پول، منابع 
استخبارتی  منابع  و  آموزش  سالح،  اقتصادی، 
است. بخشی از این منابع در داخل افغانستان، 
تأمین  مخدر،  مواد  فروش  از  مثال  به عنوان 
به واسطه  منابع  این  از  بسیاری  اما  می شود. 
کشورهای  و  بنیادگرا  گروه های  با   البی گری 
می شود.  تأمین  گروه   این  منطقه ای  حامی 
این  به  طالبان  عمیق  وابستگی های  بنابراین 
که  داد  نخواهد  اجازه  آنان  به  هیچ گاه  منابع، 
و  تروریستی  گروه های  سایر  با  را  رابطه شان 
کشورهای حامی تروریسم قطع کنند. همچنین 
تروریسم  حامی  کشورهای  از  بسیاری  پالیسی 
منطقه و کشورها و گروه هایی که منافعی برای 
است  این  کرده اند،  تعریف  افغانستان  در  خود 
گروه های  انرژی  پنهان،  و  پیدا  به صورت  که 
تروریستی و بنیادگرای فعال در جغرافیای خود 

را به سمت افغانستان هدایت کنند. 

افرا ط گرایی؛ مهمترین خطری که  افزایش 
در کمین ماست

همان طور که پیشتر بحث شد گروه  طالبان به  
ایدئولوژیک،  سرشت  جمله  از  مختلف  دالیل 

ذهنی  فاضله ی  مدینه  به  بازگشت  خطر  و 
گروه های  و  مسلمانان  از  بسیاری  بنیادگرایان، 
میانه رو برای مقابله با زیان های افراط گرایی که 
جوانان مسلمان را هدف قرار داده، راهی میانه 
پاسخی  برگزیده اند.  اسالمی  سنت  دل  در  را 
که بسیاری از پژوهشگران اسالمی، سال هاست 
است.  میانه رو«  »اسالم  هستند،  آن  به دنبال 
برداشتی از دین اسالم که مطابق با ساختار و 
محتوای ارزش های اسالمی است و در عین  حال 

تضاد کمتری با ارزش های لیبرال دارد. 
کار  در  ابورمان  محمد  و  ابوهنیه  حسن 
داعش؛  »سازمان  عنوان  تحت  مشترک شان 
بحران ُسّنی و نبرد بر سر جهادگرایی جهانی« 
نشان می دهند، جنبش جدیدی که در دهه های 
اخیر و پس از جریان بیداری اسالمی در جهان 
نوعی جهادگرایی است که  به وجود آمد  اسالم 
به  دارد.  گذشته  سلفی  حرکت های  در  ریشه 
دارد؛  گوناگونی  انواع  سلفی گری  آن ها  اعتقاد 
و  تبلیغی  جهادی،  تکفیری،  سلفی گری  نظیر 
سیاسی. گروه بنیادگرای داعش نمونه ی تمام عیار 
می توان  همچنین  است.  تکفیری  سلفی گری 
سلفی گری  به عنوان  »حزب التحریر«  جریان  از 
به  توجه  با  این که  نهایت  در  برد.  نام  تبلیغی 
ماهیت گروه طالبان، می توان آنان را آمیزه ای از 
انواع سلفی گری دانست. سال های 2013 و پس 
از آن که مترادف است با ظهور گروه داعش در 
عراق، سال  های اوج سلفی گری در جهان اسالم 
بود. مقبولیت این گروه سلفی به حدی بود که 
پای بسیاری از مسلمانان و غیرمسلمانان افراطی 

را از سراسر جهان به عراق کشاند.

رابطه ی گروه طالبان با شبکه های افراطی 
و تروریستی

گزارش  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
مفصلی که سال گذشته شمسی آن را منتشر 
کرد دالیل و اسناد محکمی ارائه کرد مبنی بر 
این که طالبان و گروه القاعده همچنان با یکدیگر 
ارتباط دارند و همکاری می کنند. یافته های این 
سازمان نشان می داد که شبکه القاعده به صورت 
پنهانی در 12 والیت افغانستان در حال آموزش 
و همکاری با طالبان هستند. این گزارش بیان 
جنگ جویان  از  نفر   ۵00 از  بیش  که  می کند 
شبکه القاعده زیر سایه حمایت طالبان در این 

والیات در حال فعالیت هستند.
افغانستان معتقدند  امنیتی  نهادهای  همچنین 
دولت  با  خود  توافق نامه  برخالف  طالبان  گروه  
امریکا مبنی بر قطع رابطه ی خود با گروه های 
پایداری  ارتباط مستمر و  تروریستی، همچنان 
با سایر گروه های تروریستی در منطقه و جهان 
دارد. به باور امنیت ملی افغانستان، طالبان روابط 

حسین علی کریمی و عبداالحد محمدی 

پرسش اساسی که به آن خواهیم پرداخت این 
است که اگر بپذیریم طالبان از مسیر گفت وگو 
کل  بر  ولسوالی ها  سقوط  و  مسیر جنگ  از  یا 
افغانستان و یا بخشی از آن مسلط خواهند شد، 
در  افراط گرایی  برای  وضعیتی  چه  آن  از  پس 
جغرافیای ما قابل تصور است؟ آیا افراط گرایی 
در منطقه تشدید خواهد شد؟ رابطه ی طالبان 
با گروه های افراطی و تروریستی چگونه است؟ 
را تدوام  این گروه ها  با  ارتباط خود  آیا طالبان 
استیالی طالبان  و در صورت  خواهد بخشید؟ 
جامعه ی  از  می شود  تصویری  چه  کشور،  بر 
افغانستان داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها 
باید به وضعیت کشورهای اسالمی و گروه های 
نهایت  در  پرداخت.  کشورها  این  در  رادیکال 
رابطه ی گروه بنیادگرای طالبان با این گروه ها 

باید بررسی شود.
سلبریتی های  رسانه ها،  اجتماعی،  شبکه های 
گروه های  و  افراد  اجتماعی،  مذهبی،  سیاسی، 
عقاید،  انتشار  با  سرسام آوری  به طور  مختلف 
را  ما  همه روزه  خود  زندگی  سبک  و  نگرش ها 
دچار ناامنی، پرسش و تغییر می کنند؛ به نحوی 
ناپایداری  عصر  را  کنونی  عصر  می توان  که 
از  دانست. حجم وسیعی  عقاید  و  ایدئولوژی ها 
موجب  آن ها  با  ما  مواجهه ی  و  دیگران  عقاید 
تغییرات پی درپی در نگرش و سبک زندگی ما 

شده است. 
جنگ فرسایشی افغان ها یکی از خطرناک ترین 
رادیکالیسم  و  افراط گرایی  تشدید  پیامدهایش 
در افغانستان و منطقه است. جنگ و منازعه ی 
تازه ای  اجتماعی–سیاسی  شکاف های  طوالنی، 
موجب  که  شکاف هایی  است.  کرده  خلق  را 
افراط گرایی  از  تازه ای  شکل های  به وجودآمدن 
طوالنی،  منازعه ی  این  همچنان  است.  شده 
گروه های  فعالیت های  برای  مناسبی  بستر 
افراط گرا در کشور به وجود آورده است. در این 
افغانستان  در  رادیکال  گروه های  ظهور  میان، 
ماهیت چندگانه یافته است؛ ماهیت های قومی، 
فرهنگی و ژئوپولیتیکی. این در حالی است که 
این گروه ها به سنت رادیکالیسم دینی  تمامی 
وفادار مانده اند و خود را از طریق آن تطهیر و 
رادیکال  گروه هایی  اکنون  می بخشند.  قداست 
)گروه  دارند  و خالفت  امارت  سودای  اسالمی، 
سلفی داعش و گروه  بنیادگرای طالبان از این 
با خشونت این گروه های  نوعند(. کنش همراه 
فقر،  عقب ماندگی،  که  شده  موجب  رادیکال، 
نابرابری اجتماعی و سیاسی جوامع در افغانستان 
و بسیاری از کشورهای مسلمان تشدید شوند. 
دچار  را  مسلمان  جوامع  نهایت  در  که  امری 
منازعات طوالنی و الینحل می کند و آنان را به 

دام تروریسم خواهند انداخت.

میانه روی اسالمی در تقابل با افراط گرایی
از نظر مسلمانان لیبرال، بین اسالم و تعهدات 
لیبرالی نسبت به آزادی، رواداری، حقوق بشر، 
و حاکمیت قانون مغایرتی وجود ندارد. در عمل، 
سکوالر  کامال  دولتی  طرفدار  آنان  از  بسیاری 
به مسلمانان  تنها محدود  امر  این  اما  نیستند، 
هندو،  لیبرال های  از  بسیاری  میان  در  نیست. 
یهودی، و مسیحی نیز باورهای مختلفی درباره ی 
به رسمیت شناختن و حمایت دولتی از گروه ها و 
لیبرال  مسلمانان  دارد.  وجود  دینی  ارزش های 
افراد و گروه های مختلفی می شوند:  نیز شامل 
از یوسف قرضاوی، پژوهشگر مصری ساکن قطر، 
»بنیاد  بنیان گذاران  نواز،  ماجد  و  اِد حسین  تا 
کویلیام« )اندیشکده ای در بریتانیا برای مبارزه با 
افراط گرایی(. به رغم اختالف هایی که بین آن ها 
وجود دارد، همگی در راه رسیدن به آرمان های 
اساسی مواجه اند. مخالفان  با چالش هایی  خود 
توصیف  این گونه  اغلب  را  چالش ها  این  آن ها 
ضدیت  اسالم،  ذاتی  عقب ماندگی  می کنند: 
احیای  برای  تمایل جوامع مسلمان  با غرب، و 
شکوه دوران ابتدایی اسالم. بااین حال، اسالمی 
که مسلمانان لیبرال در جست وجوی آن هستند 
مسلما اسالم متکی بر دولت های  ملی است و نه 

اسالم خالفتی. 
اسالم  جهان  در  افراط گرایی  رشد  به  توجه  با 

سلطه ی  و  منافع  نفوذ،  اقتصادی،  ماهیت 
و  گروه  این  بر  تروریستی  گروه های  سایر 
تروریسم  حامی  منطقه ای  کشورهای  رقابت 
موجب خواهد شد که ما بیش ازپیش به دامن 
حتا  شویم.  داده  سوق  تروریسم  و  افراط گرایی 
بخواهد،  هم  کویته  تصمیم گیری  شورای  اگر 
نمی تواند رشته های ارتباط طالبان را با گروه ها 
را  افراط گرا  و  تروریسم  حامی  کشورهای  و 
قطع کنند. چرا که ماهیت گروه های بنیادگرا و 
افراطی در تضاد با تکثر و به رسمیت نشناختن 
دیگری گره خورده است. گروه طالبان نیز از این 
با نفی  نیز  قاعده مستثنا نیست. ماهیت آن ها 
آزادی  بشر،  حقوق  همچون  مدرن  ارزش های 
نفی  است.  خورده  گره   ... و  زنان  حقوق  بیان، 
ارزش های مدرن و بازگشت به ارزش های سنتی 
و دینی وجه  مشترک تمامی گروه های نوظهور 

بنیادگرا در منطقه و افغانستان است.
اسالمی  و  خاورمیانه  کشورهای  از  بسیاری 
به صورت عموم با خطر افرا ط گرایی به وسیله ی 
ناسیونالیستی  ارزش های  به  که  ملی گرایانی 
معتقدند و گروه های بنیادگرا که به ارزش های 
رادیکال باور دارند، روبه رو هستند. بنیادگرایان 
نابرابری  فقر،  چون  بسترهایی  از  استفاده  با 
و  سیاسی  و  اجتماعی  بحران های  اجتماعی، 
فقر فکری و اندیشه ای جوامع به تبلیغ باورهای 
رادیکال خود می پردازند و باسرعت فزاینده ای، 
هژمونی خود را در این جوامع توسعه می بخشند. 
شعله ورشدن  خطر  با  مسلمان  کشورهای 
چون  که  خطری  مواجه اند.  دینی  رادیکالیسم 
اعتقادات،  ستون های  خوردن  حال  در  موریانه 
گروه های  است.  آنان  نگرش های  و  ارزش ها 
زخم  های  با  خود  بطن  در  اسالمی  رادیکال 
و  ناب  اسالم  به  بازگشت  از  ناشی  تاریخِی 
ایده هایی چون خالفت و امارت روبه رو هستند. 
آرزوهای ناشی از این زخم ها یک روز از قامت 
داعش سربر  می آورد و روز دیگر در قامت طالبان 
امارت  و  خالفت  رؤیای  است.  مشاهده  قابل 
و  عملی  صورت  که  زمانی  بنیادگرایان  توسط 
اجرایی به خود می گیرد، به دلیل پیچیدگی های 
با به چالش کشیدن  اجتماعی و سیاسی جوامع 
و  افراط گرایی  آنارشیسم،  سیاسی،  نظم های 
منازعاتی  می خورند.  پیوند  طوالنی  منازعات 
نهایت به دوگانه ی مسلمان–کافر ختم  که در 
می شود. گروهی در یک سر طیف قرار می گیرند 

و گروهی در سر دیگر آن. 
که  مشخص  جغرافیای  و  خالفت  رؤیای 
بنیادگرایان داعش نتوانستند آن را در جغرافیای 
عراق تحقق بخشند اینک در قامت امارت طالبان 
در حال ظهور است. با توجه به تجربه ی ناکام 
طالبان از تداوم امارت شان در دهه ی نود، آن ها 

مس؛  سقوط در دامن افرا ط گرایی و تروری

آینده ی  امارت طالباین 


