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سقوط  خطر  درباره ی  هشدار  روزها  از  پس 
و  مقاومت  روز  چندین  و  مالستان  ولسوالی 
تجهیزات،  نیرو،  ارسال  برای  مکرر  درخواست 
کمک  نظامی و حمله بر تجمع طالبان در نواحی 
ولسوالی  این  مرکز  سرانجام  مالستان،  مرزی 
نیرو  فرستادن  در  حکومت  بی توجهی  به دلیل 
طول  در  مالستان  کرد.  سقوط  فوری  توجه  و 
ولسوالی های  امن ترین  جمله  از  اخیر  سال های 
مورد  به شدت  ولسوالی ای که  بود.  والیت غزنی 

توجه گروه طالبان در غزنی بود. 
در  ولسوالی ها  سایر  سقوط  تجربه  به  توجه  با 
کشور و معامله  های پیدا و پنهان برخی افراد و 
گروه ها در جهت واگذاری ولسوالی ها، همچنین 
عدم ارسال نیرو و حمایت از سوی دولت و در 
سقوط  امنیتی،  نیروهای  رهبری  بحران  نهایت 
از  دور  چندان  روزها  این  ولسوالی ها  پی درپی 
ذهن نیست. اما سقوط ولسوالی مالستان از این 
زاویه مهم است بی توجهی دولت به ندای کمک 

و درخواست مردم در آن دوباره تکرار شد...
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حمله به قلب جغرافیای حکومت؛ 

چرا بازپس گیری 
مالستان تعیین کننده 

است؟
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عبداهلل به طالبان: 
با صلح گفتن 
صلح تأمین نمی شود

استراتژی های شکستن 
بن بست در مذاکرات صلح؛

 سازماندهی اقدامات 
بین المللی )۲(

فرمانده سنتکام: 
امریکا به حمایت خود از 
نیروهای امنیتی افغانستان 

ادامه می دهد

جریمه ۶۰۰ میلیون دالری 
گوگل به دلیل رعایت نکردن 
حق مالکیت معنوی 
رسـانه ها در فرانسه

اطالعات روز: همزمان با تشدید حمالت گروه 
طالبان در کشور، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی می گوید که صلح...
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سیاست گذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل؛ 

با تأکید بر فقدان عدالت آموزشی
نهادی است که به ارتقای برابری و فرصت برخورداری از 
زندگی بهتر همه  ی افراد کمک می  کند. اما وزارت معارف 
کشور ما به  دلیل برخی چالش  ها و کژکارکردها از رسالت 
اصلی  اش که یکی از آن  ها عدالت آموزشی، حق دسترسی 

همه  ی افراد به  صورت برابر به امکانات،...

در  مدیریتی  نهاد  به  عنوان یک  پرورش  و  آموزش  وزارت 
عرصه  ی آموزش، در بسیاری از کشورها، بسترساز شکوفایی 
انسانی،  توسعه  در  مهمی  نقش  و  بوده  معنوی  و  علمی 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می  کند. در واقع 
مهم  ترین  و  مؤثرترین  از  یکی  پرورش  و  آموزش  وزارت 
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قربانیان کوچک جنگ 
که فراموش می  شوند

دو ماه قبل که فریبای 7 ساله با دو برادر 5 ساله و 11 
ساله اش با دیگر کودکان همسن  وسال شان در حیاط خانه 
بودند، جنگ شدیدی در  بازی  در والیت قندوز در حال 
گروه  جنگ جویان  و  دولتی  نیروهای  میان  شهر  اطراف 

طالبان جریان داشت...

قوای هوایی افغانستان 
چقدر قابل اتکا است؟

شکست دادن طالبانی که تجدیدقوا کرده اند به خودی 
خود کاری دشوار است. اما اگر هلیکوپتری که علیه 
طالبان به پرواز درمی آید، قرار باشد در صورت نقص 
فنی از راه دور و از طریق دوربین »زوم« ترمیم شود، 

پیروزی احتماال دشوارتر می شود.
طی هفته های اخیر پنتاگون عالوه بر این که نیروهای 
بیرون  افغانستان  از  معدود  تعدادی  به جز  را  ارتش 
کشیده است، اکثر پیمان کاران نظامی را نیز از کشور 
باقی  که  نفری  گروهی چند صد  است.  کرده  خارج 
مانده اند، قرار است همه ی آن کارهایی را که افغان ها 
جنگنده ها  تعمیر  جمله  از  دهند،  انجام  نمی  توانند 
همچنین  و  افغانستان  هوایی  قوای  هلیکوپترهای  و 

مسائل لجستیکی قوای هوایی، انجام دهند.
ادامه روند خروج،  با  پنتاگون می گویند که  مقامات 
افغانستان  قوای هوایی  در  تعمیراتی  کارهای  بیشتر 

توسط خود خدمه افغان انجام می شود و...

منابع محلی در مالستان می گویند که طالبان حوالی ساعت ۲:۰۰ پس از چاشت روز دوشنبه به مرکز ولسوالی 
مالستان رسیده و کنترل این ولسوالی را به دست گرفته اند. همزمان قاری یوسف احمدی، سخن گوی طالبان نیز 

اعالم کرده است که ولسوالی مالستان در کنترل جنگ جویان طالب قرار دارد.

ولسوالی مالستان برای نخستین بار پس از سقوط 
حاکمیت طالبان به کنترل این گروه درآمد

صفحه 2

کرزی به حکومت و طالبان: 
صلح کنید و کشور را از حالت 
کنونی نجات دهید

هر فرد یک رسانه نشویم!
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و مسأله ادامه بحران رهبری در نیروهای 
نمایان  به خوبی  را  نظامی  و  امنیتی 

می کند.
ولسوالی  که  است  این  پرسش  اما 
چه  آن  از  پس  کند  اگر سقوط  مالستان 
ولسوالی  اتفاقی می افتد؟ واضح است که 
قرار  سقوط  معرض  در  عمال  جاغوری 
ولسوالی  این  به  اگر  طالبان  گیرد.  می 
با محاصره  را  نکنند، می توانند آن  حمله 
این  همچنین  دهند.  سقوط  اقتصادی 
قصه برای ولسوالی ناور هم صادق است. 
را  راه طالب  ولسوالی ها عمال  این  سقوط 
به هزاره جات باز می کند و زمینه ی حضور 
حکومت  قلمرو  حیاط خلوت  به  را  آنان 

یعنی هزاره جات می گشاید. 
اگر نقشه افغانستان را ببینیم هزاره جات، 
که  است  جغرافیایی  و  قلمرو  بزرگ ترین 
در دست حکومت باقی مانده است. بقیه ی 
کشور یا تحت تصرف گروه طالبان است 
جز  به  دارد.  جریان  آن  سر  بر  جنگ  یا 
این قلمرو، تسلط حکومت بر بقیه کشور، 
یکپارچه نیست و مثل نقاطی پراکنده در 
این  پرسش  اما  می ماند.  حکومت  دست 
حکومت  برای  هزاره جات  چرا  که  است 
می تواند مهم باشد؟ جغرافیای هزاره جات 
اراضی  ادعای  بر  حکومت  آبروی  عمال 
و  سرمایه  بزرگ ترین  هزاره جات  است. 
دست مایه ی جغرافیایی حکومت به صورت 
یکپارچه از نظر وسعت است که می تواند 
در مذاکرات سیاسی دولت با طالبان نقش 
و  مالستان، جاغوری  باشد.  مهمی داشته 
نوعی  به  که  مهم اند  جهت  این  از  ناور 
می شوند.  محسوب  هزاره جات  دهلیز 
آن ها  بر  طالبان  تسلط  و  سقوط  خطر  و 
از دست رفتن یک جغرافیای  یعنی خطر 
یکپارچه و منسجم که در صورت سقوط 
مواجه  بی جغرافیا  بدون  دولتی  با  ما  آن 
این  دولت  بودن  بی جغرافیا  بود.  خواهیم 
سیاسی  مذاکرات  در  که  دارد  را  خطر 
و  منسجم  جغرافیای  نداشتن  به دلیل 
نفع  به  مذاکرات  نتیجه  عمال  یکپارچه، 

طالبان تغییر کند. 
شهرها  بر  تنها  نمی تواند  صرفا  حکومت 
حکومت کند و تسلط بر شهرها به معنای 
حاکمیت و دست باال داشتن در مذاکرات 
جغرافیای  بنابراین  نیست.  سیاسی 
در  حکومت  برنده ی  برگ  هزاره جات، 
سیاسی  مذاکرات  و  صلح  گفت وگوهای 
می کند  ایجاب  دلیل  همین  به  است. 
حکومت برای حفظ بقای خود و همچنین 
فوری،  اقدامی  در  خود  جغرافیای  حفظ 
وضعیت را به کنترل خود درآورد. بنابراین 
قطعات  مالستان  به  سریع تر  هرچه  باید 
خاص ارسال شود، حمالت هوایی صورت 
بگیرد تا دوباره مالستان پس گرفته شود. 
و  جبهه  می تواند  مالستان  بازپس گیری 
هزاره جات  دهلیز  در  را  طالبان  نیروی 
را  مضاعفی  انگیزه  و  کند  خفه  نطفه  در 
در  کشور  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  به 
یک  در  همچنین  ببخشد.  نقاط  سایر 
اقدام استراتژیک، حکومت باید با تدابیر و 
چینش نظامی ویژه، هزاره جات را تبدیل 
به دژی استوار در مقابل حمالت طالبان 

کند. 
تغییر و تحوالت در سطح رهبری برخی 
والیت  )سپردن  هزاره نشین  والیات 
دایکندی به یک نظامی باتجربه و بامیان 
در  مفید  اقداماتی  باتجربه(  مدیر  یک  به 
راستای حفظ جغرافیای هزاره جات است. 
اقداماتی که می تواند بقای حکومت را در 
این جغرافیا تضمین کند. تدبیر حکومت 
می تواند  هزاره جات  بقای  و  حفظ  برای 
باشد  روحیه بخش  کشور،  سراسر  برای 
نظامی  نیروهای  پیروزی  صورت  در  که 
شکست  برای  سرآغازی  را  آن  می توان 

طالبان قلمداد نمود. 

این  اعالم  براساس  دارند.  نیاز  فوری  کمک 
دفتر، نیروهای امنیتی و دفاعی این ولسوالی 
چندین روز است که با دست خالی در برابر 

»دشمن« مبارزه کرده اند.
ولسوالی مالستان یکی از امن ترین ولسوالی ها 
در دو دهه ی اخیر در افغانستان بوده است. 
این ولسوالی از زمان سقوط حاکمیت طالبان 
برای نخستین بار دو سال پیش مورد حمله ی 
طالبان قرار گرفت اما طالبان با تحمل تلفات 
سنگین قادر به تصرف این ولسوالی نشدند. 
پس از آن در دو سال اخیر گهگاهی طالبان 
برای مردم این ولسوالی نامه های هشدارآمیز 
ارسال نموده و فردی را به حیث ولسوال نیز 

معرفی کرده بودند.
ولسوالی مالستان از طرف شرق با ولسوالی 
ناور والیت غزنی، از طرف شمال با ولسوالی 
ولسوالی  با  جنوب  طرف  از  اجرستان، 
ولسوالی  با  غرب  طرف  از  و  جاغوری 
است.  هم مرز  ارزگان  والیت  ارزگان خاص 
در  ارزگان خاص  و  اجرستان  ولسوالی های 

یک دهه ی اخیر ناامن بوده است.

گروه طالبان در پیامی که به رسانه ها ارسال 
با  دولتی  نیروهای  که  است  گفته  کرده، 
اسلحه،  گذاشت،  فرار  به  »پا  تلفات  دیدن 
وسایط و مهمات به دست مجاهدین افتاد.« 
و  تلفات  رقم  از  هنوز  اما  حکومتی  منابع 
طالبان  دست  به  نظامی  مهمات  افتادن 

چیزی نگفته اند.
ناامن  ولسوالی  از  پیش  شب  سه  طالبان 
مناطق  بر  ارزگان  والیت  در  خاص  ارزگان 
از سمت ولسوالی  و  »شیرداغ« و »خارزار« 
منطقه ی  وارد  غزنی  والیت  اجرستان 
جاوید،  امیرمحمد  بودند.  شده  »مکنک« 
ولسوال مالستان یک روز پس آن به روزنامه 
بود که حمله ی طالبان  روز گفته  اطالعات 
در ساحات شیرداغ و خارزار این ولسوالی با 
امنیتی مواجه شده و در  نیروهای  مقاومت 
از  بیش  طرف،  دو  میان  درگیری  نتیجه ی 

۴۰ جنگ جوی طالبان کشته شده اند.
مالستان  ولسوالی  رسانه ای  دفتر  همچنین 
دو روز پیش اعالم کرد که نیروهای امنیتی 
به  طالبان  حمالت  دفع  برای  ولسوالی  این 

و لطیفه اکبری، عضو شورای والیتی غزنی 
روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  نیز 
و  داده  خبر  مالستان  ولسوالی  سقوط  از 
ولسوالی  ساختمان  کنترل  که  می گویند 
عقب نشینی  از  پس  پولیس  فرماندهی  و 
نیروهای دولتی به دست طالبان افتاده است. 
امنیتی  نیروهای  که  گفت  اخالقی  آقای 
به شمول ولسوال و فرمانده پولیس مالستان 
جاغوری  ولسوالی  به  ولسوالی  این  از  که 
عقب نشینی کرده بودند، دو روز پیش برای 
بیرون راندن طالبان از مالستان دوباره اقدام 
کرده و پس از درگیری در منطقه ی مکنک 
عقب نشینی  جاغوری  ولسوالی  به  دوباره 

کرده اند. 
براساس گفته های منابع محلی در مالستان 
نمایندگان،  مجلس  اعضای  از   برخی  و 
اجرستان  ولسوالی  سمت  از  که  طالبانی 
روز  دو  بودند،  شده  مکنک  منطقه ی  وارد 
را  سالم  مخابراتی  شبکه  پایه ی  یک  پیش 
با  به سوی مرکز ولسوالی  تخریب و سپس 

خود برده اند. 

اطالعات روز: ولسوالی مالستان والیت غزنی 
حاکمیت  سقوط  از  پس  نخستین بار  برای 
طالبان در افغانستان دو روز پیش به دست 
جنگ جویان این گروه افتاد و طالبان کنترل 

ساختمان این ولسوالی را به دست گرفتند.
جنگ جویان طالبان سه روز پیش از چندین 
والیت  خاص  ارزگان  ولسوالی  از  مسیر 
ارزگان باالی ولسوالی مالستان حمله کرده 
و پس از دو شبانه روز درگیری های سبک 
پیش  روز  دو  دولتی  نیروهای  سنگین،  و 
ساختمان ولسوالی و منطقه را ترک کرده به 
سوی ولسوالی جاغوری عقب نشینی کردند. 
که  می گویند  مالستان  در  محلی  منابع 
از چاشت  طالبان حوالی ساعت ۲:۰۰ پس 
مالستان  ولسوالی  مرکز  به  دوشنبه  روز 
به دست  را  ولسوالی  این  کنترل  و  رسیده 
احمدی،  یوسف  قاری  همزمان  گرفته اند. 
سخن گوی طالبان نیز اعالم کرده است که 
جنگ جویان  کنترل  در  مالستان  ولسوالی 

طالب قرار دارد.
محمدعلی اخالقی، عضو مجلس نمایندگان 

کمیت طالبان به کنرتل این گروه درآمد ولسوایل مالستان برای نخستنی بار پس از سقوط حا

نیرویی  هیچ  که  است  کرده  تأکید  او 
نمی تواند اراده ی خود را به زور بر مردم 
با  طالبان  و  کند  تحمیل  افغانستان 
درس گرفتن از تاریخ، باید از این فرصت 

برای رسیدن به صلح استفاده کنند.
پیش  روز  دو  مک کنزی  کنت  فرانک 
و  امریکایی  نیروهای  فرمانده  به عنوان 
کرد.  آغاز  کارش  به  افغانستان  در  ناتو 
فرماندهی  عهده دارشدن  مراسم  در  او 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
بر دوام حمایت های کشورش از نیروهای 
تأکید کرده  افغان هم  و دفاعی  امنیتی 

بود.

ادامه ی این کمک ها به نیروهای امنیتی 
کرده  امیداوری  ابراز  کشور  دفاعی  و 
و همکاری ها  روابط  که در فصل جدید 
رهبری  در  تغییر  و  کشور  دو  میان 
افغانستان،  ناتو در  و  امریکایی  نیروهای 
همکاری های مشترک میان قوای مسلح 

دو کشور تقویت و گسترش یابد.
فرمانده  با  همچنین  عبداهلل  آقای 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
از تحوالت در روند صلح صحبت کرده و 
گفته است که مردم افغانستان  خواهان 
برقراری صلح عادالنه و پایدار در کشور 

اند.

همکاری های  ادامه ی  به  خود  روابط 
مشترک با جمهوری اسالمی افغانستان، 
نیروهای  به  مشوره  و  کمک  ارایه ی 
دفاعی و امنیتی افغانستان و حمایت از 
ادامه  با دهشت افگنی  تالش های مبارزه 

می دهد.«
کرده  تأکید  همچنین  سنتکام  فرمانده 
راه حل  افغانستان  قضیه ی  که  است 
نظامی ندارد و یگانه راه حل مناسب برای 
آن، مذاکره و گفت وگو به جای جنگ و 

افزایش خشونت ها است.
از  قدردانی  با  هم  عبداهلل  عبداهلل 
و  افغانستان  برای  امریکا  کمک های 

مک کنزی،  کنت  فرانک  روز:  اطالعات 
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
مرکزی  فرماندهی  ستاد  و  افغانستان 
کشورش  که  می گوید  )سنتکام(  امریکا 
و  امنیتی  نیروهای  از  خود  حمایت  به 

دفاعی افغانستان ادامه می دهد.
نشر  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
خبرنامه ای گفته که آقای مک کنزی این 
موضوع را دیروز )سه شنبه، ۲۲ سرطان( 
این  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  دیدار  در 

شورا در کابل مطرح کرده است.
است:  گفته  او  خبرنامه،  از  نقل  به 
»ایاالت متحده ی امریکا در فصل جدید 

یکا به حمایت خود از نریوهای امنییت افغانستان ادامه می دهد فرمانده سنتکام: امر

 18 در  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان، 
سرطان رسما تأیید کرده بود که درباره ی 
چگونگی مسئولیت ترکیه در افغانستان 
و این که ترکیه کدام مأموریت را می تواند 

بپذیرد، تصمیم گیری کرده اند.
بیشتری  اردوغان جزئیات  آقای  هرچند 
در این مورد ارایه نکرده بود، اما براساس 
تأمین  مسئولیت  است  قرار  گزارش ها، 
حامد  بین المللی  هوایی  میدان  امنیت 
کرزی در کابل به نیروهای ترک واگذار 
شود. گفت وگو میان امریکا و ترکیه در 
این مورد از چند مدت به این طرف ادامه 

داشته است.

در افغانستان از هر کشور و به هر نامی 
برابر آن  باشد، »اشغال« است و در  که 

ایستادگی می شود.
طبق اعالمیه ی طالبان، این گروه از چند 
ترکی  مقام های  با  طرف  این  به  مدت 
بین  نیز  نشست هایی  بوده  تماس  در 
طالبان  است.  گرفته  صورت  طرف  دو 
اطمینان  ترکی  مقام های  که  گفته اند 
گروه  این  رضایت  بدون  که  بودند  داده 
تصمیمی نمی گیرد، اما خالف تعهد، به 
ادامه ی حضور در افغانستان فیصله کرده 

است.
طیب  رجب  که  است  درحالی  این 

افغانستان  از  خارجی  نیروهای  تمامی 
فیصله شده بود.

افغانستان  مردم  اعالمیه،  از  نقل  به 
با  مذهبی  و  فرهنگی  تاریخی،  روابط 
ترکیه دارند، اما ادامه ی »اشغال« سبب 
دشمنی  احساس  و  نفرت  که  می شود 
ترکیه  مقام های  علیه  افغانستان  در  را 
برانگیزد و به روابط دوجانبه نیز آسیب 

بزند.
که  این  ضمن  اعالمیه  این  در  طالبان 
این  از  خواسته اند  ترکیه  مقام های  از 
همچنین  شوند،  منصرف  تصمیم شان 
نیروهای خارجی  گفته است که حضور 

ادامه ی  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
را  افغانستان  در  ترکیه  نیروهای  حضور 
است.  دانسته  این کشور  اشغال«  »دوام 
برای  ترکیه  طالبان گفته اند که تصمیم 
حضور در افغانستان یک »گام ناسنجیده 
و عمل خالف تمامیت ارضی، منافع ملی 
و استقالل افغانستان« و مردم این کشور 

است.
دیروز  که  طالبان  گروه  اعالمیه ی  در 
شده،  منتشر  سرطان(   ۲۲ )سه شنبه، 
دوحه  توافق نامه ی  در  که  است  آمده 
نیز در مراسم  ترکیه  که وزیر خارجه ی 
خروج  بر  داشت،  حضور  آن  امضای 

کنش طالبان به ادامه ی حضور نریوهای ترکیه در افغانستان: دوام اشغال است و در برابر آن می ایستیم وا

اقوام مختلف کشور نیز  کشور و نمایندگان 
شاملند.

نقل  به  از رسانه ها  در همین حال، شماری 
از منابع شان گزارش کرده اند که عبداهلل قرار 
دیدار  برای  جاری  هفته ی  روز جمعه  است 

مستقیم با طالبان به دوحه برود. 
جنگ جویان  اخیرا  که  است  درحالی  این 
شدت  کشور  در  حمالت شان  به  طالبان 
ماه  دو  حدود  در  گروه  این  بخشیده اند. 
سقوط  را  ولسوالی   1۰۰ از  بیش  گذشته، 
مناطق  از  تعدادی  این ها،  بر  افزون  داده اند. 

نیز به دست طالبان سقوط کرده است.

افغانستان  دولت  هیأت  که  کرد  تأکید  او 
آمادگی برای اشتراک در این نشست را دارد 
و به نیت ختم جنگ در کشور در آن شرکت 

می کند.
این  در  بیشتری  جزئیاتی  عبداهلل  عبداهلل 

مورد ارایه نکرد.
مصالحه ی  عالی  شورای  در  منبع  یک  اما 
ملی به روزنامه اطالعات روز گفت که آقای 
عبداهلل قرار است در روزهای آینده در رأس 
دوحه  به  طالبان  با  گفت وگو  برای  هیأتی 
این  ترکیب  در  که  گفت  منبع  این  برود. 
پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  هیأت، 

کشور براساس رأی مردم افغانستان باشد.
بر  جنگ  اگر  که  گفت  او   حال،  این  با 
مردم افغانستان تحمیل شود، دولت و ملت 

افغانستان باید از مردم دفاع کنند.
آقای عبداهلل افزود که هم اکنون افغانستان با 
همین شرایط قرار دارد،  ولی هنوز به نقطه ی 
آخر نرسیده است. او اما خاطرنشان کرد که 
این موضوع به این معنا نیست که مذاکره با 

گروه طالبان قطع شود.
تأکید  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
کرد: »معنا این است که ما متوجه وضعیت و 
اطراف خود باشیم. مذاکره را با تمام خلوص 

نیت پیش ببریم«
دولت  که  گفت  همچنین  عبداهلل  آقای 
با  مذاکره  آماده ی  هم  هم اکنون  افغانستان 

طالبان است.
»روزهای  در  که  افزود  او  هم،  سویی  از 
نزدیک« قرار است نشستی میان هیأت های 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
این  عبداهلل،  آقای  گفته ی  به  شود.  برگزار 
سطح  از  غیر  دیگر  سطح  یک  در  نشست 

هیأت های کنونی دو طرف برگزار می شود.

حمالت  تشدید  با  همزمان  روز:  اطالعات 
عبداهلل،  عبداهلل  کشور،  در  طالبان  گروه 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید 
که صلح »تنها با گفتن« تأمین نمی شود و 

باید طرف ها به گونه ی عملی اقدام کنند.
 ۲۲ )سه شنبه،  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
شورای  زنان  کمیته ی  نشست  در  سرطان( 
عالی مصالحه ی ملی در کابل صحبت می کرد، 
گفت که جمهوری اسالمی افغانستان و گروه 
طالبان باید اقداماتی را روی دست گیرند که 
دو طرف را برای رسیدن به صلح کمک کند.

باید  طالبان  گروه  که  کرد  تأکید  او 
مطرح  مذاکره  طریق  از  را  خواسته هایش 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  کند. 
است:  »جورآمد«  هم  مذاکره  در  که  افزود 
»در بین صددرصد خواست تو )طالبان( هم 
]پذیرفته[ نمی شود و صددرصد خواست ما 

]دولت افغانستان[ هم.«
او گفت که دو طرف باید از این مرحله در 
آن  بعدی  گام های  روی  و  عبور  صلح  روند 
اما  عبداهلل  عبداهلل  برسند.  نتیجه  به  باهم 
تأکید کرد که قدم آخری باید تعیین زعامت 

عبدهللا به طالبان: 
با صلح گفنت صلح تأمنی نمی شود



مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.
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قوای هوایی افغانستان چقدر قابل اتکا است؟
خلبان  هفت  دست کم  گذشته  هفته های  طی 
این  و  شده اند  ترور  پایگاه هاشان  از  خارج  در 
ضایعات بر فشارها بر خلبانان واجد شرایط اما 

ناکافی قوای هوایی افغانستان افزوده است.
برپایه گزارش سیگار، تا ماه اپریل امسال بیش 
افغانستان  در  پنتاگون  پیمان کار  هزار   16 از 
مشغول کار بودند و از این میان بیش از 61۰۰ 
تن آن ها شهروند ایاالت متحده بودند. یک مقام 
پنتاگون تأیید کرده است که این 16 هزار اکنون 
پولیتیکو  است.  یافته  کاهش  نفر  به چند صد 
امریکایی  پیمان کار  شرکت  بزرگ ترین  دو  از 
 Leidos Holdings یعنی  افغانستان  در 
خواستار   DynCorp International و 
اظهارنظر در این زمینه شد. لیدوس پرسش های 
هیچ  دین کرب  و  داد  ارجاع  پنتاگون  به  را  ما 

پاسخی نداد.
از  که  تجاری  گروه  سه  روئسای  می  ماه  در 
متحده  ایاالت  حکومت  پیمان کاری  صنعت 
نمایندگی می کنند در نامه ای به لوید آستین، 
و  امورخارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  دفاع،  وزیر 
سامانتا پاور، مدیر اداره توسعه بین المللی امریکا 
خواستار وضاحات درباره این شدند که پرسنل 
آن ها در کجا و چگونه به همکاری خود با ارتش 
و حکومت افغانستان ادامه خواهند داد. به گفته 
ایاالت  حرفه ای«  خدمات  »شورای  مقامات 
متحده، هیچ یک از مقامات دولتی به این نامه 

پاسخ نداده اند.
در  متحده  ایاالت  ارتش  که  نیست  مشخص 
ماه های پیش رو چه نقشی را ایفا خواهد کرد، 
اما جو بایدن متعهد شده است که حمایت مالی 
ایاالت متحده از ارتش افغانستان ادامه می یابد. 
و روز پنجشنبه پنتاگون پیشنهاد کرد که امکان 
دارد برخی حمایت های استخباراتی و اکتشافی 

خود را از ارتش افغانستان نیز ادامه دهد.
شما  نظرم  »به  گفت:  پنجشنبه  روز  کیربی 
می توانید انتظار این را داشته باشید که ما قصد 
داریم طیف وسیعی از قابلیت های ]اطالعاتی و 
را ]در حمایت  داریم  اختیار  اکتشافی[ که در 
از ارتش افغانستان[ استفاده کنیم. ما همچنین 
قصد داریم که از روابط محکم خود با نیروهای 
افغانستان که همچنان در ساحه حضور دارند 
و همچنان اطالعاتی دارند که می توانند به ما 
به  سخنان  این  کنیم.«  استفاده  دهند،  ارائه 
نحوی نشان می دهد که ایاالت متحده ممکن 
است از حمالت هوایی برای کمک به نیروهای 

افغانستان در ساحه استفاده کند.
حکومت بایدن در سند بودجه سال ۲۰۲۲ خود 
خواستار 3.3 میلیارد دالر برای حمایت از ارتش 
واشنگتن  که  هزینه ای  است؛  شده  افغانستان 
خود  بقای  برای  کابل  حکومت  که  زمانی  تا 

می جنگد، مجبور است متحمل شود.
اما در سال های آینده، ادامه این حمایت ممکن 
است دشوار شود. هم به دلیل اولویت های داخلی 
و  گسترده  فساد  به دلیل  هم  و  متحده  ایاالت 
که  افغانستان  حکومت  مقامات  مستندشده 

بخشی از پول های کمکی را به جیب می زنند.
چالش،  »بزرگ ترین  می گوید:  کورتیس  لیزا 
تقاضای کنگره برای پاسخ گویی و نظارت بر این 
کمک ها است. با کاهش حضور ما در افغانستان 
و کاهش منابع ما در این کشور ]برای پاسخ گو 
بر  نظارت  و  افغانستان  حکومت  نگهداشتن 
مصرف پول کمکی[ وا داشتن کنگره به تصویب 
فساد  به دلیل  افغانستان،  به  کمکی  بودجه 
گسترده در کابل، دشوار و دشوارتر خواهد شد.«

تهدیدها و چالش ها در مرکز CNA می گوید 
و  دارد  بدی  عادت  افغانستان  هوایی  قوای  که 
هوایی  پشتیبانی  ارائه  برای  که  است  این  آن 
از  بیش  هلی کوپترها  از  پولیس،  و  ارتش  به 
این  نگهداری  و  کار حفظ  و  کار می کشد  حد 

هلی کوپترها به موقع انجام نمی شود.
او می گوید که داشتن هلی کوپتر بیشتر »باید 
به موقع  را  تا هلی کوپترها  قادر سازد  را  آن ها 
تعمیر کنند و هنوز بتوانند پشتیبانی حداکثری 
کنند.«  ارائه  پولیس  و  ارتش  برای  را  خود 
حمایت قوای هوایی افغانستان درحالی که ارتش 
سراسر  در  طالبان  متعدد  تهاجمی  حمالت  با 

کشور روبروست، حیاتی دانسته می شود.
کمبود پرسنل قوای هوایی افغانستان نیز یک 
کل  بازرس  اپریل  ماه  گزارش  است.  مشکل 
وزارت دفاع ایاالت متحده می گوید که »بیشتر 
دارای  افغانستان  هوایی  قوای  جنگنده های 
کمک  سرخلبان،  )مانند  واجدشرایط  پرسنل 
به  غیره(  و  مأموریت  سیستم  اپراتور  خلبان، 
اندازه کافی و به تعدادی که هر جنگنده به آن 

نیاز دارد، نیست.«
حاال با رفتن پیمان کاران خارجی، برنامه ریزان 
به  را  خود  امید  چشم  متحده  ایاالت  دفاعی 
از راه دور بسته اند. یعنی استفاده  فناوری کار 
از تعمیرکاران خارجی و امریکایی و وصل کردن 
آنان با قوای هوایی افغانستان از طریق تماس 
ویدیویی برای تعمیر و مراقبت از هلی کوپترهای 
افغانستان. طبق این برنامه، جنگنده هایی که به 

قوای  متحده  ایاالت  گذشته  دهه  یک  طی 
هوایی افغانستان را براساس ترجیحات و نقاط 
قوت و ضعف خودش ساخت. ایاالت متحده 8 
میلیارد دالر را صرف جنگنده های ضربتی مانند 
»ای-۲9 سوپر توکانو« و »ای سی-۲۰8 کامبت 
جنگنده  مدل  دو  این  است.  کرده  کاروان« 
توانایی شلیک مهمات هدایت شده با لیزر را دارا 
هلی کوپترهای  همچنین  متحده  ایاالت  است. 
هوایی  قوای  اختیار  در  را  هاوک  بلک  جدید 

افغانستان گذاشته است.
 ۲۰1۴ سال  در  آن که  از  پس  متحده  ایاالت 
تحریم های  از  بخشی  به عنوان  کرد  اعالم 
هلی کوپترهای  عرضه  مسکو،  علیه  واشنگتن 
»ام آی-17« ساخت روسیه را به کابل متوقف 
می کند، تصمیم گرفت بلک هاوک را در اختیار 
هلیکوپترهای  بگذارد.  افغانستان  هوایی  قوای 
قدیمی  هلی کوپترهای  از  نسخه ای  ام آی-17 
شوروی است که قوای هوایی افغانستان تجربه 
دهه ها پرواز با آن و حفظ و مراقبت آن را دارا 
این  درنظرداشت  بدون  پنتاگون  اما  بودند. 
را  مسأله تصمیم گرفت هلی کوپترهای روسی 
با 53 فروند »بلک هاوک یواچ-6۰« جایگزین 
امریکا است و حفظ  بلک هاوک ساخت  کند. 
و مراقبت از آن برای افغان ها، دشوارتر است و 
به اندازه هلی کوپترهای روسی توانایی پرواز در 

ارتفاعات بلند را ندارد.
همچنین، پرواز با بلک هاوک مستلزم ظرفیت 
لجستیکی باال است و عالوه بر این، پیچیدگی 
حفظ و مراقبت از آن مسأله ای است که خدمه 
از  تنهایی  نمی توانند  افغانستان  هوایی  قوای 
عهده آن برآیند. اینجاست که رفتن پیمان کاران 
به  را  ضربه  شدیدترین  افغانستان،  از  نظامی 

ارتش افغانستان وارد خواهد کرد.
به  بیشتر  هلی کوپتِر  داشتن  این حال،  با 
فرماندهان قوای هوایی افغانستان امکان می دهد 
که از هلی کوپترهای موجود خود کمتر استفاده 
کنند و هلی کوپترهای کهنه را کمتر تحت فشار 
بگذارند و به این ترتیب این هلی کوپترها کمتر 
کنند. همچنین،  پیدا  نیاز  مراقبت  و  به حفظ 
افزایش تعداد هلی کوپتر، قوای هوایی افغانستان 
سرهِم  پشت  مأموریت های  می دهد  امکان  را 

بیشتر را اجرا کنند.
با  مقابله  برنامه  مدیر  شرودن«،  »جاناتان 

پاول مک لیری، پولیتیکو
مترجم: جلیل پژواک

کرده اند  تجدیدقوا  که  طالبانی  شکست دادن 
اگر  اما  است.  دشوار  کاری  خود  خودی  به 
هلیکوپتری که علیه طالبان به پرواز درمی آید، 
و  دور  راه  از  فنی  نقص  صورت  در  باشد  قرار 
پیروزی  شود،  ترمیم  »زوم«  دوربین  طریق  از 

احتماال دشوارتر می شود.
این که  بر  عالوه  پنتاگون  اخیر  هفته های  طی 
از  معدود  تعدادی  جز  به  را  ارتش  نیروهای 
افغانستان بیرون کشیده است، اکثر پیمان کاران 
نظامی را نیز از کشور خارج کرده است. گروهی 
است  قرار  مانده اند،  باقی  که  نفری  صد  چند 
نمی  توانند  افغان ها  که  را  کارهایی  آن  همه ی 
و  جنگنده ها  تعمیر  جمله  از  دهند،  انجام 
هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان و همچنین 

مسائل لجستیکی قوای هوایی، انجام دهند.
روند  ادامه  با  که  می گویند  پنتاگون  مقامات 
قوای  در  تعمیراتی  کارهای  بیشتر  خروج، 
هوایی افغانستان توسط خود خدمه افغان انجام 
می شود و پیمان کاران امریکایی از طریق زوم از 

راه دور آن ها را راهنمایی خواهند کرد.
عمل  در  رویکرد  این  آیا  که  نیست  معلوم 
کاهش  اما  خیر.  یا  شد  خواهد  واقع  مؤثر 
هزار  از 16  بیش  از  نظامی  پیمان کاران  تعداد 
پیمان کار به چند صد نفر، می تواند تأثیری به 
مراتب بیشتر نسبت به بازگشت ۲5۰۰ سرباز 
امریکایی به خانه داشته باشد. زیرا در نبود این 
پیمان کاران قوای هوایی افغانستان برای فعال  
خود  هلی کوپترهای  و  جنگنده ها  نگهداشتن 
با  طالبان  جنگ جویان  شکار  برای  آسمان  در 

مشکل روبرو است.
امنیت  شورای  سابق  مدیر  کورتیس«،  »لیزا 
ملی برای جنوب آسیا و آسیای میانه که حاال 
مدیر برنامه امنیتی هند و اقیانوسیه در »مرکز 
امنیت جدید امریکا« است، می گوید: »وظیفه 
دولت بایدن است که برای ادامه پشتیبانی خود 
توان  در  را  هرآنچه  افغانستان  هوایی  قوای  از 
از  را  نیروهای خود  نه تنها  ما  انجام دهد.  دارد 
افغانستان خارج می کنیم، بلکه ]با خارج کردن 
برای  را  افغان  نیروهای  توانایی  پیمان کاران[ 

حفظ ظرفیت هاشان تضعیف می کنیم.«
اما فعال کابل که  ناوگان قوای هوایی کوچک 
است،  هلی کوپتر  و  جنگنده   16۲ از  متشکل 
نبود  در  و  امریکایی  نیروهای  کمک  بدون 
تعمیرات  انجام  برای  الزم  تخصص  و  امکانات 
در ساحه، وظیفه حیاتی پشتیبانی از ده ها هزار 
هوایی،  حمالت  طریق  از  را  افغانستان  سرباز 
تأمین پوسته های دوردست و انتقال مجروحان 
برعهده گرفته است. عالوه بر این، میلیاردها دالر 
پول نقد امریکا و ده ها هلیکوپتر جدید به کشور 

سرازیر خواهد شد.
هوایی  قوای  هلی کوپترهای  و  جنگنده ها 
مدام  دولتی  نیروهای  درحالی که  افغانستان، 
دست  از  شهرها  حومه  در  را  خود  قلمرو 
می دهند، روزنه امید کابل در برابر طالبان است.

»جان کیربی«، سخنگوی پنتاگون روز جمعه 
به سی ان ان گفت: »آن ها ]حکومت افغانستان[ 
قوای هوایی  دارند. یک  توانایی  دارند.  ظرفیت 
دارند. قوای هوایی که ما به تأمین و حمایت از 
آن ادامه می دهیم. آن ها تسلیحات مدرن دارند. 
آن ها طی ۲۰ سال گذشته آموزش دیده اند و 
توانایی حضور در میدان را با نیروهای امریکایی 

پیدا کرده اند.«

تعمیرات اساسی نیاز پیدا کنند، به مراکزی در 
خارج از افغانستان منتقل خواهد شد.

پنتاگون  سخنگوی  لودویک«،  »راب  جگرن 
می گوید: »اتکای بیشتر بر تعمیرکاران نظامی 
از  مراقبت  و  حفظ  کار  انجام  برای  افغانستان 
در  آموزش  و  نظامی  پایگاه های  در  هواپیماها 
هوایی  ناوگان  توانایی  و  آمادگی  بر  کار،  محل 
افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.« اما هنوز معلوم 
نیست که این تأثیر چه وقت در عملکرد قوایی 

هوایی افغانستان حس خواهد شد.
هوایی  قوای  به  کمک  برای  متحده  ایاالت 
به  قوا  این  که  خساراتی  جبران  و  افغانستان 
موجب ازدست دادن هلی کوپترهای خود در اثر 
طی  شده اند،  متحمل  سقوط  یا  ازکارافتادگی 
ماه های آینده 37 فروند بلک هاوک یواچ-6۰ 
به افغانستان می فرستد تا در انبار باشد و فقط 
در صورت نیاز از آن استفاده شود. همچنین، در 
ارسال سریع قطعات یدکی  امکان  صورتی که 
به افغانستان نبود، از قطعات این بلک هاوک ها 

استفاده خواهد شد.
افغانستان  هوایی  قوای  فزاینده  مشکالت  اما 
این سادگی حل نمی شود. در ماه جنوری،  به 
فرماندهی ناتو برای آموزش و مشوره دهی قوای 
هوایی افغانستان در کابل به بازرس کل پنتاگون 
گفت که بدون ادامه پشتیبانی فنی پیمان کاران، 
بالگردهای قوای هوایی افغانستان »پس از چند 
رزمی  مأموریت های  در  نمی تواند  دیگر  ماه 

کارآیی داشته باشد.«
جنگنده های ای-۲9 و ای سی-۲۰8 مؤلفه های 
کلیدی هرگونه موفقیت قوای هوایی افغانستان 
بود،  خواهد  هوا  از  طالبان  به  ضربه زدن  در 
هوایی  قوای  سرویس های  سایر  همچون  اما 
افغانستان، خلبان و خدمه حفظ و مراقبت برای 
می نماید  بعید  و  است  محدود  جنگنده ها  این 
که در آینده نزدیک قوای هوایی افغانستان از 
پرسنل کافی برخوردار شود. برنامه امریکا برای 
در  متحده  ایاالت  در  ای-۲9  خلبانان  آموزش 
نوامبر ۲۰۲۰ پایان یافت و بین سال های ۲۰15 

تا ۲۰۲۰ فقط 3۰ خلبان آموزش دیدند.
هماهنگ  و  هدفمند  کارزار  یک  نظر  به  آنچه 
افغانستان می رسد،  ترور خلبانان  برای  طالبان 
افغانستان  هوایی  قوای  فزاینده  مشکالت  بر 
افزوده است. روز جمعه رویترز گزارش داد که 

کرد. او اما گفت که زعامت کشور و تعیین حکومت به 
دست افراد نیست و به اراده ی ملت افغانستان تعلق دارد. 
کرزی گفت هر حکومتی که از طریق تمثیل اراده ی ملت 

ایجاد شود، هر کسی آن را قبول خواهد کرد.
رییس جمهور پیشین افغانستان در جریان صحبت هایش 
از جوانان خواست که کشورشان را ترک نکنند و روزی 
خواهد رسید که یک زن رییس جمهور افغانستان شود: 

»در خاک خود بمانید و به کشور خود خدمت کنید.«
حامد کرزی گفت که کشورهای خارجی می خواهند از 
تعلیم و انرژی جوانان افغانستان برای ساختن خاک شان 
کشور  به  باید  جوانان  که  گفت  کرزی  کنند.  استفاده 
خودشان اعتماد کنند. به گفته ی او، به زودی صلح می آید 

و نظام جمهوری باقی خواهد ماند.

مردم افغانستان تعلق دارد.
کرزی گفت: »ما به زحمت بسیار زیاد یک اردوی ملی 
ساختیم، پولیس ملی به خاک خود ساختیم، نظامی را 
از هیچ ایجاد کردیم ۲۰ سال پیش. ما باید به هر عنوانی 
که می شود، نهادهای دولتی خود را حفظ کنیم و زودتر 

به سوی صلح برویم.«
او ابراز امیدواری کرد که امریکا برای اثبات دوستی خود 
با افغانستان که از اهداف آمدن آن کشور در افغانستان 
بود، تالش کند تا از این طریق صلح در افغانستان برقرار و 
حاکمیت ملی اعاده شود و مردم افغانستان نیز عزت مند 

زندگی کنند.
حامد کرزی عالوه کرد که اگر صلح شود و طالبان بیایند، 
با این گروه همکاری می کند و یکجا کشور را آباد خواهند 

اطالعات روز: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور از 
حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهد که از جنگ 
دست بکشند و با تأمین صلح از طریق مذاکره، کشور را 

از حالت کنونی نجات دهند.
یک  در  سرطان(   ۲۲ )سه شنبه،  دیروز  کرزی  آقای 
افغانستان خواست  نشست خبری همچنین از حکومت 
می شود،  میسر  برای صلح  که  را  واقعی  فرصت های  که 
ضایع نکرده و تالش کند زودتر به صلح برسد. او بر ایجاد 

یک حکومت ملی از طریق صلح تأکید کرد.
بپذیرد.  را  نیز خواست که صلح  طالبان  گروه  از  کرزی 
هیچ  به  ولسوالی ها  گرفتن  با  طالبان  کرزی،  به گفته ی 

جایی نمی رسند.
او خطاب به طالبان گفت: »به صلح روی بیارید با مردم 

کرزی به حکومت و طالبان: 
صلح کنید و کشور را از حالت کنوین نجات دهید

و این که آگاه باشیم از اهمیت خود، از خاک خود و از 
پای  زیر  را  ما  بیگانه ای  هیچ  این که  خود.  خاک  ارزش 

کرده نمی تواند مگر این که خود ما وسیله شویم.«
صحبت هایش  جریان  در  کشور  پیشین  رییس جمهور 
گفت که جنگ در افغانستان جنگ بیگانه است و صلح، 
برادری، هم وطنی و آگاهی راه نجات از این جنگ است.

او افزود: »به صلح می رسیم. ان شااهلل شما به زودی آغاز 
را شاهد می باشد،  بسیار جدی صلح  دوباره ی مذاکرات 

حوصله کنید، تدبیر کنید و به طرف صلح بروید.«
پُل،  سرک،  که  خواست  طالبان  گروه  از  کرزی  حامد 
پُلچک و نهادهای دولتی را که به گفته ی او، در ۲۰ سال 
این  که  کرد  تأکید  او  نکند.  خراب  است،  شده  ساخته 
تأسیسات و نهادها از هیچ کشور خارجی نیست، بلکه به 

شکست دادن طالبانی که 
تجدیدقوا کرده اند به خودی 
خود کاری دشوار است. اما اگر 
هلیکوپتری که علیه طالبان به 
پرواز درمی آید، قرار باشد در صورت 
نقص فنی از راه دور و از طریق 
دوربین »زوم« ترمیم شود، پیروزی 
احتماال دشوارتر می شود.
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تمام روز در بلندای کوه در غاری 
می خوابند. شب که می رسد 
دوباره به راه شان ادامه می دهند. 
این سفر هفت شبانه روز طول 
می کشد. تمام این مدت آن ها 
گرسنگی و تشنگی می کشند و از 
یک قدمی مرگ و گرفتاری دوباره 
به طور اتفاقی نجات می یابند. 

نهاد  یک  به  عنوان  پرورش  و  آموزش  وزارت 
بسیاری  در  آموزش،  عرصه  ی  در  مدیریتی 
و  علمی  شکوفایی  بسترساز  کشورها،  از 
معنوی بوده و نقش مهمی در توسعه انسانی، 
ایفا  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
پرورش  و  آموزش  وزارت  واقع  در  می  کند. 
است  نهادی  مهم  ترین  و  مؤثرترین  از  یکی 
برخورداری  فرصت  و  برابری  ارتقای  به  که 
می  کند.  کمک  افراد  همه  ی  بهتر  زندگی  از 
برخی  به  دلیل  ما  کشور  معارف  وزارت  اما 
اصلی  اش  رسالت  از  کژکارکردها  و  چالش  ها 
حق  آموزشی،  عدالت  آن  ها  از  یکی  که 
به  برابر  به  صورت  افراد  همه  ی  دسترسی 
امکانات، خدمات و فرصت آموزشی می  باشد، 

دور افتاده است. 
امروزه دانش  آموزان بسیاری در مکاتب دولتی 
می  کنند.  تحصیل  کشور  روستایی  و  شهری 
اما پرسشی که مطرح می  شود، این است: آیا 
همه  ی آن  ها به  طور یکسان و برابر از امکانات، 
برخوردارند؟  آموزشی  کیفیت  و  خدمات 
نوشته  بنابراین،  است.  منفی  پاسخ  واقع  در 
حاضر برای تأیید فرضیه    اش به  صورت موردی 
کابل  غرب  دولتی  مکاتب  از  برخی  وضعیت 
واقع  در  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را 
در  رسانه  ها  برخی  از سوی  که  گزارش  هایی 
خصوص وضعیت بعضی مکاتب دولتی غرب 

کابل نشر شده  اند، مؤید فرضیه  ی نوشته اند.
روز  اطالعات  روزنامه  گزارش  در  چنانچه 
یک  دانش  آموزان  از  »شماری  است:  آمده 
شهر  غرب  در  کاتب]  [فیض محمد  مکتب 
کابل نسبت به کم  بود آموزگار و کتاب درسی 
که  دانش آموزانی  زده  اند.  اعتراض  به  دست 
/حمل/1۴۰۰(   31 )سه  شنبه،  امروز  صبح 
در لیسه فیض  محمد کاتب در شهرک اتفاق 
دشت برچی اعتراض کرده  اند، می  گویند که 
کم  بود  تاکنون  آموزشی  جدید  سال  آغاز  از 
آموزگار و کتاب درسی شان رفع نشده است.« 
اعتراض  این  مورد  در  کابل  صبح  روزنامه  ی 
مکتب  سرمعلم  تابش،  »کاظم  است:  نوشته 
کابل  صبح  روزنامه  ی  به  کاتب،  فیض  محمد 
می  گوید که این مکتب 16 آموزگار رسمی و 
نزدیک به 9 هزار دانش  آموز دارد و هر ساله با 
جذب ده  ها آموزگار حق  الزحمه، این مشکل 
را حل می  کرد؛ اما در سال روان، به  دلیل این 
که جذب آموزگار حق  الزحمه از سوی وزارت 
مشکل  با  دانش  آموزان  نشده،  تأیید  معارف 
کم  بود آموزگار و کتاب درسی مواجه شده  اند.« 
هم  چنین این روزنامه خاطرنشان کرده است: 
»اعتراض  کنندگان می  گویند که این مکتب با 
کم  بود 188 آموزگار روبه  رو است.« هم  چنین 
در ادامه  ی گزارش روزنامه  ی صبح کابل نیز 
آمده است: »روز )دوشنبه، 3۰/حمل/1۴۰۰( 
نیز شماری از دانش  آموزان مکتب سیدالشهدا 
در منطقه  ی چهل  دختران ناحیه  ی سیزدهم، 
می  خواهیم،  معلم  »ما  شعارهای  حمل  با 
لطفا  درخشان،  آینده  ی  باکیفیت،  معارف 
بدون  تحصیل  نکنید،  بازی  ما  سرنوشت  با 
زده  اعتراض  به  دست  می  خواهیم«  تبعیض 
کتاب  و  آموزگار  کم  بود  از  نیز  آن  ها  بودند. 
درسی شکایت داشتند.« روزنامه اطالعات روز 
در ادامه  ی گزارش خود نیز خاطرنشان کرده 
چالش  های  از  یکی  آموزگار  »کم  بود  است: 
اساسی معارف افغانستان است. بر اساس آمار 
ناحیه  ی سیزدهم  رسمی به  گونه  ی نمونه در 

گردآوری  آمارهای  مبنای  بر  بخش  این  در 
شده از پنج مکتب حوزه  ی سیزدهم تعلیمی 
آموزگاران  و  دانش  آموزان  تعداد  آمار کلی  و 
احصائیوی  »سال  نامه  ی  در  که  کابل  شهر 
است،  شده  مشخص   »1397 سال  معارف 
دانش آموز  نسبت  مقایسه  ای شاخص  تحلیل 
و  تعلیمی  بین حوزه  ی سیزدهم  آموزگار  به 
کل شهر کابل، انجام می  شود که این شاخص 
یکی از مهم  ترین شاخص  هایی است که روی 
نسبت  شاخص  دارد.  تأثیر  آموزش  کیفیت 
که  معناست  این  به  آموزگار  به  دانش  آموز 
کاهش شمار دانش  آموزان در یک کالس به 
پیش  رفت تحصیلی آن  ها می  انجامد. به بیان 
دیگر، دانش  آموزان کالس  های کم  دانش  آموز 
تراکم  و  دارند  بهتری  تحصیلی  عملکرد 
دانش  آموزان در یک کالس یکی از چالش  های 
تسنی  مطالعه  ی  می  آید.  به حساب  آموزشی 
نیز نشان می  دهد: »دانش  آموزان کالس  های 
و  می  گیرند  بیشتری  نمره  ی  کم  دانش  آموز 
میزان فارغ  التحصیلی [آن  ها] از دبیرستان  ها 
دانشگاه  ها  در  شان]  قبول  شدن  [  احتمال  و 
اسمیت،  و  باکازین  )ایتزن،  است.«  باالتر 

.)۲71 :1396
دانش  آموز  نسبت  نگاه کلی شاخص  در یک 
به آموزگار در کشورهای توسعه  یافته پایین  تر 
در  اما  است.  شده  گزارش  یک«  به   ۲۰« از 
احصائیوی  »سال  نامه  ی  اساس  بر  افغانستان 
معارف سال 1397« به  صورت کلی این رقم 
به  کابل »33.5  و در شهر  به یک«   ۴۲.1«
معارف،  )وزارت  است  شده  گزارش  یک« 
1397: 6۰(. از سال 1397 بدین سو در این 
مورد گزارشی نشر نشده است. اکنون در این 
آموزگار  به  دانش  آموز  نسبت  بخش شاخص 
پنج  در  شده  گردآوری  آمارهای  مبنای  بر 
مکتب دولتی واقع حوزه  ی سیزدهم تعلیمی 

سنجش می  شود.

تبیین کند و سرانجام با استناد به داده های 
در  را  معارف  وزارت  سیاست  گذاری  معتبر، 

خصوص غرب کابل روشن سازد.
بیرون  نویسنده  این که  به  دلیل  دوم  گام  در 
از افغانستان به  سر می  برد با این هم تالشش 
بر این بوده است که آمارهای مورد ضرورت 
آمار  مرکز  از  مجموعی  به  صورت  را  نوشته 
وزارت  این  اما  آورد،  به  دست  معارف  وزارت 
به  دلیل این که سیاست  گذاری غیرعادالنه  اش 
به  دسترسی  حق  بماند،  پوشیده  به  گونه  ای 
اطالعات را نیز محدود کرده و آمارهای مورد 
نیاز تحقیق را در اختیار محقق قرار نداده و 
که  صورتی  در  است.  ورزیده  تعلل  به  نحوی 
در  باید  دقیق  به  صورت  اطالعات  این  اصوال 
محققان  تا  گیرد  قرار  معارف  وزارت  سایت 
آن  به  به راحتی  پژوهش  انجام  برای  بتوانند 
دسترسی داشته باشند. در گام سوم نگارنده 
تالشش بر این بوده است که دست  کم بخشی 
از آمار را از آمریت حوزه  ی سیزدهم تعلیمی 
آمارها  که  آن  جایی  از  اما  آورد،  به  دست 
به  صورت دقیق با شاخصی؛ تعداد آموزگاران 
تعداد  دخترانه،  و  پسرانه  بخش  در  موجود 
دخترانه  و  پسرانه  بخش  در  آموزگار  کم  بود 
و تعداد دانش  آموزان پسر و دختر درخواست 
شده بود، مسئول این بخش گفته است: »ما 
اختیار  در  ویژگی  ها  چنین  با  دقیق  آماری 
نداریم. بنا به همین دلیل ما نمی  توانیم آمار 
قرار  شما  اختیار  در  را  خود  دست داشته  ی 
ذکر  که  محدویت  هایی  به  توجه  با  دهیم.« 
بهتر  تبیین  و  تحلیل  برای  نویسنده  گردید، 
تحقیق  ابتدای  در  که  داده  هایی  به  تحقیق 
دست  نیافته  آن  به  متأسفانه  داشته  مدنظر 
نویسنده  محدودیت  ها،  این  به  رغم  اما  است. 
به آمارهای پنج مکتب واقع در همین ناحیه 
مدیران  سوی  از  آمارها  این  که  دست  یافته 
است.  شده  داده  قرار  اختیارش  در  مکاتب 

دانش  آموزان  شمار  سیدالشهدا  مکتب  در 
دختر 75۰۰ نفر، آموزگاران موجود در بخش 
بخش  در  آموزگار  کم  بود  نفر،   ۴۴ دخترانه 
دخترانه 1۲5 نفر، دانش  آموزان پسر 7۲۰۰ 
نفر، آموزگاران موجود در بخش پسرانه 88 
نفر، کم  بود آموزگار در بخش پسرانه 55 نفر 
و کم  بود آموزگار در هر دو بخش؛ پسرانه و 
دخترانه 18۰ نفر گفته شده است. با توجه به 
آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت 
دخترانه  بخش  در  آموزگار  به  دانش  آموز 
به  و در بخش پسرانه »81  به یک«   17۰«
یک« و به  صورت کلی در هر دو بخش »111 
این  به  این  است.  شده  سنجش  یک«  به 
معناست که به  صورت کلی در ازای هر 111 

دانش آموز صرف یک آموزگار وجود دارد.
شمار  کاتب  فیض  محمد  مکتب  در 
نفر، دانش  آموزان  دانش  آموزان دختر ۴8۰۰ 
پسر ۴۲۰۰ نفر، آموزگاران موجود در هر دو 
کم  بود  و  نفر   16 دخترانه  و  پسرانه  بخش؛ 
آموزگار در هر دو بخش 188 نفر گفته شده 
این  در  مزبور،  آمارهای  به  توجه  با  است. 
مکتب شاخص نسبت دانش  آموز به آموزگار 
در هر دو بخش »56۲ به یک« سنجش شده 
هر  ازای  در  که  معناست  این  به  این  است. 

56۲ دانش  آموز یک آموزگار وجود دارد.
در مکتب آسیابینی شمار دانش  آموزان دختر 
نفر،   179۰ پسر  دانش  آموزان  نفر،   169۰
پسرانه  بخش؛  دو  هر  در  موجود  آموزگاران 
هر  در  آموزگار  کم  بود  و  نفر   3۲ دخترانه  و 
توجه  با  است.  نفر گفته شده  دو بخش 5۲ 
شاخص  مکتب  این  در  مزبور،  آمارهای  به 
نسبت دانش  آموز به آموزگار در هر دو بخش 
به  این  است.  به یک« سنجش شده   1۰8«
این معناست که در ازای هر 1۰8 دانش  آموز 

یک آموزگار وجود دارد.
دانش  آموزان  شمار  صفا  شهرک  مکتب  در 

شهر کابل یک هزارو3۰۰ آموزگار کم  بود اند.« 
این روزنامه نوشته است: »در این  هم  چنین 
ناحیه اکنون یک  هزارو۴83 آموزگار مصروف 
آموزش و پرورش  اند. این آمار نشان می  دهد 
آموزگاران مورد  از  به 5۰ درصد  نزدیک  که 
نیاز این ناحیه استخدام نشده  اند.« به  رغم این 
که برخی رسانه  ها مسأله  ی کم  بود آموزگار در 
مکاتب دولتی غرب کابل را گزارش داده  اند و 
این مسأله برای وزارت معارف نیز کامال روشن 
اعتراض  ها،  این  پی  در  وزارت  این  اما  است. 
حوزه  ی  برای  را  آموزگاری  بست  یک  صرف 
مکتب  پسرانه  بخش  تعلیمی،  سیزدهم 
شهرک صفا در نظر گرفته است. طوری که 
در  آموزگار  یک  هزارو3۰۰  حدود  شد،  اشاره 
این ناحیه کم  بود اند و نزدیک به 5۰ درصد 
استخدام  ناحیه  این  نیاز  مورد  آموزگاران  از 
نشده  اند. با توجه به میزان کم  بود آموزگار در 
حوزه  ی سیزدهم تعلیمی و اختصاص صرف 
یک بست آموزگاری، فقدان عدالت آموزشی 
و بی  توجهی وزارت معارف در خصوص غرب 

کابل، به  خوبی روشن می  شود.
با حمله  ی تروریستی که بر مکتب سیدالشهدا 
اعتراضات  افزون  بر،  داد،  رخ  کابل  غرب  در 
امنیت غرب کابل،  مردم در خصوص تأمین 
مسأله  ی کم  بود آموزگار نیز به  عنوان یکی از 
مطالبات اصلی آن  ها در فضای مجازی بازتاب 
داده شد. زیرا بر مکتبی که حمله  ی تروریستی 
با  این مکتب  براساس گزارش  ها،  انجام شد، 
کم  بود 1۲5 آموزگار در بخش دخترانه و 55 
بوده است.  آموزگار در بخش پسرانه روبه  رو 
به  رغم جنبه  ی عاطفی ناشی از تلفات حمله  ی 
تروریستی که دانش  آموزان دختر این مکتب 
میزان  این  شنیدن  از  برخی  رفت،  نشانه  را 
در  هم  آن  مکتب  یک  در  آموزگار  کم  بود 
پایتخت کشور، شوکه شدند. به  باور نویسنده، 
مکتب،  یک  در  آموزگار  کم  بود  میزان  این 
نیز  خود  تروریستی،  رویدادهای  ادامه  ی  در 
فاجعه است. فاجعه    ای که پیامد آن به حاشیه 
راندن و محروم نگه  داشتن مردم این منطقه 
و محروم سازی  اگرچه سیاست حذف  است. 
برخی گروه  های قومی نزدیک به سه  صد سال 
است که در کشور جریان دارد. اما اکنون این 
سیاست به گونه  ای از سوی وزارت معارف نیز 

تطبیق می  شود.
در  معارف  وزارت  که  سیاستی  به  توجه  با 
پیش گرفته و به آن اشاره شد، می  توان گفت 
کشور  در  آموزشی  خدمات  و  امکانات  که 
افراد  سکونت  محل  و  قومیت  مسأله  ی  با 
زندگی  اغلب  که  طوری  است.  خورده  گره 
در  چه  و  شهرها  در  چه  نیز  افراد  اجتماعی 
ساخت  آن  ها  قومیت  به  توجه  با  روستاها 
تالش  نخست  گام  در  بنابراین،  است.  یافته   
مسأله  ی  که  است  بوده  این  بر  نوشته  این 
خصوص  در  معارف  وزارت  »سیاست  گذاری 
عدالت  فقدان  بر  تأکید  با  کابل؛  غرب 
تعلیمی  سیزدهم  حوزه  ی  به  ویژه  آموزشی« 
که گروه قومی خاص )هزاره( را در خود جا 
قابل توجه؛  آماری  بر داده  های  با تکیه  داده 
تعداد مکاتب دولتی دارای ساختمان مناسب 
و  موجود  آموزگاران  تعداد  آموزش،  جهت 
میزان  به  توجه  با  را  آموزگار  کم  بود  تعداد 
این حوزه وجود دارند،  دانش  آموزانی که در 
سوی  از  که  خدماتی  و  امکانات  هم  چنین 
اختصاص  منطقه  این  برای  معارف  وزارت 
یافته، در مقایسه با کل شهر کابل تحلیل و 

عبدالحسین امیری

سیاست گذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل؛ 

اب أتکید بر فقدان عدالت آموزیش

و مطالباتی چون توقف ستم و اجرای عدالت 
را از طریق رسانه  های امروزی پخش کند. در 
رسانه  یک  فرد  »هر  شعار  موارد،  گونه  این 
افراد احساس قدرت و مسئولیت  به  شویم« 

می  دهد. 
مطلوبی  چیز  فرد  هر  شدِن  رسانه   آیا  اما 

است؟ 
آسان  تر  وقتی  سوال  این  به  دادن  پاسخ 
می  شود که ببینیم آیا گردش وسیع و سریع 
آنچه اطالعات می  نامیم، در هر حالتی برای 
جامعه سودمند است یا نه. بدیهی است که 
نیست.  دقیق  و  درست  اطالعی  و  خبر  هر 
به اسم  نام شایعه و چیزی  به  چیزی داریم 
ضداطالعات. شایعه و ضداطالعات در ظاهر 
خبر  واقعیت  یک  از  اما  هستند  »اطالع  نما« 

خوبی  احساس  آدم  به  سخنان  از  بعضی 
جذابیتی  خاطر  همین  به  و  می  دهند 
فوق  العاده می  یابند. یکی از آن سخنان همین 
»هر فرد یک رسانه شویم!« است. این سخن 
یا شعار نسبتا جدید است. قبل از گسترش 
امکانات ارتباطی مدرن، نظیر انترنت و تلفن 
یک  فرد  هر  بیایید  نمی  گفت  کسی  همراه، 
ابزارهای  و  امکانات  که  امروز  شویم.  رسانه 
ارتباطی به صورت گسترده و نسبتا ارزان در 
به  قرار گرفته  اند، دعوت  اختیار عموم مردم 
دعوت  شویم«  رسانه  یک  فرد  »هر  این که 
مخصوصا  شعار  این  نمی  آید.  به نظر  عجیبی 
از  جمعی  که  می  شود  جذاب  بیشتر  زمانی 
بخواهد خواست  ها  جامعه  از  بخشی  یا  افراد 

نمی  دهند. هر اطالع  نمای ناموثق و بی  اساسی 
پخش  اطالعات  و  خبر  شکل  به  می  تواند 
روانی  حالت  و  تصمیم  دریافت،  بر  و  شود 
یک  از  فردی  که  وقتی  بگذارد.  تاثیر  افراد 
متاثر  ضداطالعات  و  شایعه  یا  »اطالع  نما« 
غیرواقعی  وضعیت  از  درکش  هم  می  شود، 
می  شود، هم تصمیمی که براساس آن درک 
نادرست می  گیرد تصمیمی خطا خواهد بود 
و هم از نظر روانی دچار آشوب خواهد شد. 

برای این که رسانه  شدِن هر فرد بیشتر سود 
برساند و کمتر زیان، منطقا باید هر فرد این 
و  از گندم  را  باشد که کاه  را داشته  توانایی 
ضداطالعات  و  شایعه  از  را  دقیق  اطالعات 
باید  فرد  هر  دیگر،  بیانی  به  کند.  تفکیک 
بتواند از گفتِن آنچه »نباید« پرهیز کند و در 

سخیداد هاتف

هر فرد یک رسانه نشویم!
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بر پایه گزارش  های رسمی، ساالنه صدها کودک در 
سراسر افغانستان در جنگ  ها و خشونت  ها کشته و 
زخمی می  شوند. این قربانیان کوچک به رغم این که 
در معرض شدیدترین آسیب  های ناشی از جنگ و 
خشونت قرار دارند، تحت پوشش حمایت  های مالی 
و خدمات درمانی، پزشکی دولت قرار نمی گیرند. 

شناختند. حتا خبرنگاران خارجی از وضعیت آمنه احوال می  گیرند اما 
در داخل کشور هیچ کس از وضعیت او خبر ندارد و خبر نمی  گیرد«. 
حبیبه ی 1۲ ساله در 18 ثور امسال بر اثر حمله انفجاری در نزدیکی 
است.  پایش آسیب دیده  برچی یک  مکتب سیدالشهدا در دشت 
خانواده ی او در اوایل فکر می  کرده است که او آسیب جدی ندیده اما 
بعد از گذشت چهار روز پای او سیاه می  شود و درد می  گیرد. وقتی 
او را به شفاخانه محمدعلی جناح در دشت برچی منتقل می  کنند، 
به  و  او خودداری می  کنند  پذیرش  از  این شفاخانه  اول مسئوالن 
خانواده او می  گویند که آن  ها برای دریافت کمک او را زخمی جلوه 
می  دهند. بعد از اصرار خانواده اش و گرفتن عکس از پاهایش، داکتران 
می  گویند که پای او آسیب جدید دیده و آن  ها توانایی درمان او را 
ندارند. خانواده حبیبه به علت فقر و تنگدستی او را به جای انتقال به 
شفاخانه خصوصی، به خانه می  برد. بعدا گروهی از داکتران رضاکار 
به خانواده او تماس می  گیرد و زمینه ی درمان او را در یک شفاخانه 

خصوصی فراهم می  کند. 
حبیبه، دانش آموز صنف هفتم است و در رشته ورزشی جوجیتسو 
تمرین می  کند و سه مدال داخلی گرفته است: »بیشتر از درد از 
این که پس از این نتوانم به ورزش ادامه دهم مرا ناراحت می  کند. 
به مادرم و داکتران شفاخانه گفته ام که کمک ام کنند با خوردن دوا 
پاهایم خوب شود. اگر عملیات کنند من دیگر ورزش نمی  توانم. هیچ 
کس به حرف  ها و امیدی که من برای آینده ام دارم گوش نمی  کند. 
ما نونهاالن این کشور هستیم. کودک هستیم. باید دولت به ما توجه 

کند. متوجه ما باشند. امنیت ما را بگیرند و از ما حمایت کند.« 
به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال 
۲۰۲۰ میالدی 565 کودک در افغانستان کشته شده و یک هزار و 
۴5۴ کودک دیگر زخمی شده اند. ذبیح اهلل فرهنگ، معاون سخن گو 
و مسئول روابط عمومی این کمیسیون می  گوید تأثیراتی که جنگ 
روی کودکان و نوجوانان می  گذارد بسیار مخرب است: »انتظار ما این 
است که جنگ خاتمه یابد و به خواست مردم احترام شود. بیش از 

این نباید بر طبل جنگ و خشونت کوبیده شود.«
فرزانه 16 ساله و خواهر 1۴ ساله اش، دانش آموزان مکتب سیدالشهدا 
هستند که در حمله انفجاری ماه ثور امسال بر این مکتب، آسیب 
دیده اند. شکریه که دستش زخم برداشته بود، بعد از عملیات حاال 
نمی  تواند دو انگشت دست خود را حرکت بدهد. خواهر کوچک ترش 
که در محل انفجار بیهوش شده بود و بعد از 5 ساعت، توانستند او را 
پیدا کنند، آسیب شدید روحی دیده است. خانواده او برای درمانش 
دسترسی به هیچ نوع خدمات روان درمانی ندارد. اکنون که بیش 
از دو ماه از آن انفجار می  گذرد، وضعیت سالمتی او بهبود نیافته 
و خانواده اش توان درمان او را ندارد: »خواهر خردم از لحاظ صحی 
وضعیت اش خوب نیست. تا حاال ما نمی  توانیم پیش او از حادثه حرف 
بزنیم. پول تداوی او را هم نداریم. پدر و مادرم تمام پول  شان را برای 
تداوی و عملیات من مصرف کردند. خواهرم شب  ها می  ترسد. گریه 

می  کند و از خون می  ترسد.«
خانواده فریبا پنج سال پیش از این که جمع کودکانه  شان توسط راکت 
طالبان قلع و قمع شود، از اسالم آباد پاکستان به قندوز کوچیده بود. 
پدر 6۰ ساله ی او دهقانی می  کرد و از این طریق مخارج خانواده 
7 نفری خود را تأمین می  کرد. خانواده او به تازگی در قندوز برای 
خود خانه ای ساخته بود و سعی داشت پسر بزرگ خانواده را که در 
پاکستان زندگی می  کرد، قانع کند که به افغانستان بازگردد. اما او در 
پاسخ می  گفته که »آن جا جنگ است. خشونت است. ویرانی است«.

مادر فریبا می  گوید: »ما در این پنج سال با تمام مشکالت و وضعیت 
بد اقتصادی، برای خود خانه ساخته بودیم. اما جنگ همه چیز را 
نابود کرد. کودکانم کشته شدند. دخترم پایش قطع شد. حاال نه خانه 

و نه زندگی داریم و نه حتا پولی پای دخترم را که تداوی کنیم.«
درد از دست دادن کودکانش، او و همسرش را از پا در آورده است و 
با چشمان درمانده و صورت شکسته می  گوید که این روزها، بدترین 

روزهای زندگی اش است.
که  است  کودکی  از صدها  نمونه ای  و شکریه  آمنه، حبیبه  فریبا، 
آسیب  که  آن  ها  می  پردازند.  را  بزرگ ترها  جنگ  هزینه ی  ساالنه 
شدید جسمی و روانی می  بینند، تحت پوشش خدمات درمانی الزم 
و حمایت  های مالی دولت قرار ندارند و روی دست خانواده  های فقیر 

و کم درامدشان می  مانند. 

فریضه عالمی و عابر شایگان 

دو ماه قبل که فریبای 7 ساله با دو برادر 5 ساله و 11 ساله اش با 
دیگر کودکان همسن  وسال شان در حیاط خانه در والیت قندوز در 
حال بازی بودند، جنگ شدیدی در اطراف شهر میان نیروهای دولتی 
و جنگ جویان گروه طالبان جریان داشت. در آن هنگام راکتی از آن 
نبرد سنگین در وسط جمع کودکانه آن  ها فرود می  آید، پای فریبا 
را قطع می  کند و جان دو برادر و یک دختر همسایه اش را می  گیرد. 
و  جنگ  قربانی  ساالنه  که  هستند  کودکی  صدها  جمله  از  آن  ها 

خشونت در افغانستان می  شوند. 
بر پایه گزارش  های رسمی، ساالنه صدها کودک در سراسر افغانستان 
قربانیان  این  می  شوند.  زخمی  و  کشته  خشونت  ها  و  جنگ  ها  در 
ناشی  آسیب  های  شدیدترین  معرض  در  این که  به رغم  کوچک 
از جنگ و خشونت قرار دارند، تحت پوشش حمایت  های مالی و 

خدمات درمانی، پزشکی دولت قرار نمی گیرند. 
اوایل این هفته، مادر ۴3 ساله و پدر 6۰ ساله ی فریبا، او را برای 
درمان مشکل پایش به مرکز صلیب سرخ در کابل آورده بودند. آن  ها 
در سالن انتظار بیماران منتظر داکتری نشسته بودند که از پای فریبا 
عکس برداری کرده بود و در بهترین حالت جای پای قطع شده اش 
یک پای مصنوعی وصل می  کرد. خانواده این کودک هفت ساله، قبل 
از آمدن به کابل، او را برای در مان به پاکستان برده بود اما از پس 

هزینه ی سنگین آن برنیامده بود. 
زخمی  خشونت  و  جنگ  در  که  را  شهروندانی  افغانستان  دولت 
قرار  رایگان در شفاخانه  های دولتی تحت درمان  به طور  می  شوند، 
می  دهد اما بسیاری از این زخمیان پس از درمان اولیه از شفاخانه  ها 
از  بسیاری  می  مانند.  خانواده شان  دست  روی  و  می  شوند  مرخص 
این زخمیان به ویژه کودکان که آسیب  های شدید جسمی و روحی 
می  بینند، به علت عدم توانایی شفاخانه  های دولتی در درمان کامل 
به  آن  ها  انتقال  برای  خانواده  های شان  تنگدستی  و  فقر  و  آن  ها 
کشورهای خارجی، در معرض معلولیت، بیماری دایمی و بار دوش 

خانواده  های شان قرار می  گیرند. 
قانونی را که دولت برای حمایت از بازماندگان قربانیان جنگ زیر 
بازماندگان شهدا و مفقودین« در سال  امتیازات  عنوان »حقوق و 
قرار  پوشش  تحت  را  کودکان  و  زخمیان  کرده،  تصویب   1389

نمی  دهد. 
آمنه، دختر 1۴ماهه ای است که در ۲3 ثور 1399 هنگامی که تازه 
در زایشگاهی در دشت برچی کابل متولد شد، بر اثر حمله مهاجمان 
مسلح، در ساق پای راستش گلوله خورد. آمنه بعد از آن حمله، با 
هزینه شخصی خانواده اش، سه بار زیر تیغ جراحی رفته است. او 
را روز چهارشنبه هفته قبل در یک شفاخانه  سومین جراحی اش 
خصوصی در شهر کابل پشت سر گذاشت. اسداهلل پدر او که خود 
به شفاخانه  های  اعتماد  به دلیل عدم  اداره دولتی است  مأمور یک 
دولتی، او را سه بار با هزینه ی شخصی در شفاخانه  های خصوصی 
عملیات کرده است. او می  گوید با این که بعد از حمله تروریستی ۲3 
ثور 1399 بر زایشگاه صدبستر دشت برچی، رییس جمهور غنی اعالم 
کرد که به خانواده  های کشته شدگان صدهزار افغانی و به زخمیان 
5۰ هزار افغانی پول کمک می  کند، اما با وجود مراجعه به اداره امور 
و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، این کمک به آن  ها توزیع 

نشده است. 
را  او  مردم جهان  تمام  و  داد  تکان  را  تمام جهان  »قضیه دخترم 

 6۴35 پسر  دانش  آموزان  نفر،   7۴۰۰ دختر 
نفر، آموزگاران موجود در هر دو بخش؛ پسرانه 
هر  در  آموزگار  کم  بود  و  نفر  دخترانه 1۲5  و 
با توجه  نفر گفته شده است.  دو بخش 153 
شاخص  مکتب  این  در  مزبور،  آمارهای  به 
نسبت دانش  آموز به آموزگار در هر دو بخش 
»11۰ به یک« سنجش شده است. این به این 
معناست که در ازای هر 11۰ دانش  آموز یک 

معلم وجود دارد.
دانش  آموزان  شمار  دختران  چهل    مکتب  در 
دختر 3891 نفر، دانش  آموزان پسر 85۰ نفر، 
پسرانه  بخش؛  دو  هر  در  موجود  آموزگاران 
هر  در  آموزگار  کم  بود  و  نفر   89 دخترانه  و 
توجه  با  است.  شده  گفته  نفر   ۴۲ بخش  دو 
آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت 
به یک« سنجش  آموزگار »53  به  دانش  آموز 
شده است. این به این معناست که در ازای هر 

53 دانش  آموز یک آموزگار وجود دارد.
پنج  این  دانش  آموزان  شمار  کلی  به  صورت 
مکتب ۴5756 نفر، آموزگاران موجود 39۴ نفر 
و کم  بود آموزگار 615 نفر گزارش شده است. 
بر مبنای این آمار نسبت دانش  آموز به آموزگار 
سنجش  یک«  به   116« مکتب  پنج  این  در 
ازای  در  که  معناست  این  به  این  است.  شده 
آموزگار وجود  هر 116 دانش  آموز صرف یک 
دارد. این رقم نسبت با رقم کل شهر کابل بر 
مبنای آمار سال 1397 فاصله  ی زیادی دارد. 
نسبت دانش آموز به آموزگار در کل شهر کابل 
در سال مزبور »33.5 به یک« بوده است، در 
حالی که این رقم در سال جاری در پنج مکتب 
به   116« تعلیمی  سیزدهم  حوزه  ی  در  واقع 
یک« سنجش شده است. بنابراین، با توجه به 
فقدان عدالت  انجام شد، می  توان  تحلیلی که 
آموزشی را در غرب کابل تأیید کرد. زیرا این 
کابل  غرب  در  که  دولتی  مکاتب  کل  بر  رقم 
واقع  اند، نیز قابل تعمیم است. طوری که اشاره 
شد: »نزدیک به 5۰ درصد از آموزگاران مورد 

نیاز این ناحیه استخدام نشده  اند.«
در  مکاتب  همین  دانش  آموزان  این که  به  رغم 
آموزگار،  کم  بود  به  دلیل  تحصیلی  سال  آغاز 
رسانه  ها  از  برخی  و  زده  اعتراض  به  دست 
اعتراضات  شان را نیز پوشش داده  اند، اما وزارت 
معارف با این که از وضعیت این مکاتب به  خوبی 
صدای  غیرمنصفانه،  به  صورت  داشت،  اطالع 
به  گرفت.  نادیده  نیز  را  دانش  آموزان  اعتراض 
جد می  توان گفت، در افغانستان، صدای برخی 
حتا  صداست.  بیگانه  ترین  قومی،  گروه  های 
گوناگون؛  اشکال  به  موجود  آموزشی  رویکرد 
اختصاص  عدم  و  کنکور  سهمیه  بندی  نظیر 
به  نحوی  آموزشی،  خدمات  و  امکانات  دادن 
برای  قومی  برخی گروه  های  تا  کمک می  کند 
همیشه در حاشیه بمانند. به  صورت عینی این 
با نگاهی به میزان کم  بود آموزگار  وضعیت را 
و وضعیت مکاتب دولتی غرب کابل، می  توان 
نادیده  انگاری  و  اغماض  کرد.  درک  خوبی  به 
آموزگار  کم  بود  خصوص  در  معارف  وزارت 
کشور،  پایتخت  در  کابل  غرب  دولتی  مکاتب 
نمونه  به  صورت  که  از کم  بودی  میزانی  این  با 
هر  ازای  در  کاتب  فیض  محمد  مکتب  در 
دارد،  وجود  معلم  یک  دانش  آموز صرف   56۲
در  جز  نمی  گنجد،  تفکری  و  منطق  هیچ  در 
قوم خویش  از  فراتر  که  قومی  تفکر  و  منطق 
دهشت  ناک،  وضعیت  چنین  لذا  نمی  اندیشد. 
قابل  تفکر  و  منطق  همین  قالب  در  صرف 
آموزشی  نظام  نویسنده،  به  باور  است.  توجیه 

ناسیونالیسم  ایدئولوژی  هم  دستی  با  کنونی 
می  کند.  کمک  نابرابری  ها  حفظ  به  قومی 
بنابراین، نظام آموزشی کنونی ضرورت جدی 

به اصالح دارد.
در وضعیتی که فرهنگ تبعیض و نابرابری در 
است،  حاکم  کشور  دولتی  سازمان  های  تمام 
انتظار می  رود، حداقل نهاد آموزش و پرورش 
این  متأسفانه  اما  ورزد،  تأکید  برابری  اصل  بر 
نهاد خود تبعیض و نابرابری را در جامعه اعمال 
می  کند و به  نحوی فرهنگ تبعیض و نابرابری را 
قوام می  بخشد. در صورتی که اساسا فلسفه  ی 
فراهم  سازی  پرورش  و  آموزش  نهاد  وجودی 
هر نوع امکان خدمات و فرصت  های آموزشی 
جهت رشد و برخورداری از زندگی بهتر برای 
قومیت،  نژاد،  از  فارغ  دانش  آموزان  همه  ی 
جنسیت، طبقه و محل سکونت آن  ها، می  باشد. 
آموزش  در  تبعیض  با  مبارزه  کنوانسیون 
1۴/دسامبر/196۰  به  تاریخ  که  پرورش  و 
و  علمی  آموزشی،  سازمان  سوی  از  میالدی  
فرهنگی ملل متحد به تصویب رسید، نیز هر 
شکل از تبعیض در آموزش و پروش را ممنوع 
اعالم کرده و بر امکانات و برابری فرصت ها در 
تأکید  همه  برای  پرورش  و  آموزش  زمینه ی 
کنوانسیون  این  اول  ماده ی  در  است.  ورزیده 
شامل  تبعیض  »اصطالح  است:  شده  تصریح 
یا  محدودیت  محرومیت،  تمایز،  هرگونه 
رنگ،  نژاد،  اساس  بر  که  است  اولویتی 
جنسیت، زبان، مذهب، عقیده  ی سیاسی یا هر 
ملی  یا  اجتماعی  خاستگاه  دیگری،  عقیده  ی 
به وجود  تولد  شرایط  یا  اقتصادی  وضعیت  و 
می  آید.« چنان  چه در قانون معارف افغانستان 
به  صورت  آموزشی  نظام  اهداف  مهم  ترین 
مساوی  حق  »تأمین  است:  شده  تعریف  زیر 
جمهوری  شهروند  برای  پرورش  و  آموزش 
توسعه  ی  و  رشد  طریق  از  افغانستان  اسالمی 
عادالنه،  و  متوازن  همگانی،  آموزش  نظام 
وطن  دوستی،  اسالمی،  روحیه  ی  تقویه  ی 
وحدت ملی، حفظ استقالل و دفاع از تمامیت 
ارضی، حفظ منافع و نوامیس ملی و وفاداری 
به نظام جهموری اسالمی افغانستان، تربیه  ی 
متدین  افراد  حیث  به  نوجوانان  و  کودکان 
روحیه  ی  تقویه  ی  جامعه،  مفید  اعضای  و 
زن  حقوق  از  حمایت  بشر،  حقوق  به  احترام 
پرتو  در  تبعیض  نوع  هر  رفع  و  دموکراسی  و 
آموزش  اهداف  اسالمی« مهم  ترین  ارزش  های 
)وزارت عدلیه،  را تشکیل می  دهند  و پرورش 
1387: 9-1۰(. بنابراین، با توجه به فلسفه  ی 
کنوانسیون  پرورش،  و  آموزش  نهاد  وجودی 
مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش و قانون 
معارف افغانستان، انتظار می  رود، وزارت معارف 
در خصوص تخصیص منابع و خدمات آموزشی 
نو جامعه یک مسأله  ی حیاتی  برای نسل  که 
است، سیاست  گذاری عادالنه را در پیش گیرد. 
برابری  تأمین  نیز  آموزشی  عدالت  الزمه  ی 
فرصت  های آموزشی برای همه  ی دانش  آموزان 
صرف نظر از تفاوت  های مزبور است. در پایان 
در  می  شود،  خاطرنشان  راه  حل  به  عنوان 
قومیت  مبنای  بر  سیاست  نهاد  که  کشوری 
عمل می  کند، در گام نخست راه   رهایی از این 
آموزش  نهاد  نگه  داشتن  مصؤن  جز  مشکل، 
نهاد  از  ناشی  تأثیرات  هرگونه  از  پرورش  و 
سیاست و سپردن آن به یک سازمان مستقل 
نظام  چنین  واقع  در  ندارد.  وجود  بی  طرف  و 
جامعه  در  را  برابری  و  انسانی  نگاه  آموزشی 

ممکن می  کند.

قرابنیان کوچک جنگ که فراموش یم  شوند

بیان آنچه »شاید« دقت الزم را به کار ببندد. 
نمی  توان  ما  ملک  در  که  است  بدیهی  تقریبا 
چنین توقعی از عموم مردم داشت. در نتیجه، 
بازار  وضعیت جانشین طبعا همان گرم شدن 
مردم  اکثر  امروز  است.  ضداطالعات  و  شایعه 
چون  اما  دارند؛  خود  اختیار  در  همراه  تلفن 
خبر  تفکیک  برای  الزم  تشخیص  و  مهارت 
ندارند،  را  از ضداطالعات  ناخبر و اطالعات  از 
سهم  نادرست  اطالعات  پخش  در  ساعت  هر 

می  گیرند. 
حال، در چنین وضعی دعوت به این که »هر 
هرچه  به  دعوت  شود«،  رسانه  یک  باید  فرد 
آشفته  تر کردن این بازار است. به همین خاطر، 
در اکثر موارد وقتی صدها و هزاران یادداشت 
را درباره  ی رویداد مشخصی در فضای مجازی 

ماجرا  حقیقت  که  نمی  دانیم  هنوز  می  بینیم، 
بر  تنها  نه  اطالعات  سیِل  این  یعنی  چیست. 
نمی  افزایند  رویداد  یک  از  ما  شناخت  و  فهم 
پیشین  الیه  های  بر  نیز  تازه  ای  ابهام  های  که 
بی  خبری ما می  افزایند. این وضعیت مخصوصا 

در ایام جنگ زیانبارتر می  شود. 
ندارند حرف  افراد حق  که  نیست  این  مسأله 
بزنند یا به تبادل اطالعات بپردازند. مسأله این 
هم نیست که مثال حکومت باید رژیم سانسور 
معرفی کند و جلو حرف زدن و نوشتن مردم 
اختیار  حوزه  ی  در  بیشتر  پرسش  بگیرد.  را 
خودما، به عنوان عامالن اجتماعی، است و این 
سانسور  یا  بیرونی  فشار  )بدون  خودمان  که 
عمل  بهتر  و  مسئوالنه  تر  می  توانیم  حکومتی( 

کنیم.
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امضا کرده بود، یکی از شاکیان باقی مانده است.
موافقت  گوگل  شرکت  )فبروری(  پیش  ماه   5 حدود 
کرد طی سه سال به گروهی از تولیدکنندگان محتوای 
خبری در فرانسه مبلغی معادل 76 میلیون دالر بپردازد 
تا به اختالف طوالنی حق مالکیت معنوی درباره انتشار 

خبرهای آنها پایان دهد.
مالکیت  حق  درباره  اروپا  اتحادیه  قوانین  اساس  بر 
»حق  عنوان  به  آن  از  که  قانونی  اجرای  و  معنوی 
فن آوری  بزرگ  شرکت های  می شود،  یاد  همسایگی« 
ملزم به مذاکره با تولیدکنندگان محتوا شده اند که به 
دلیل استفاده از مطالبشان متقاضی دریافت مبالغی از 

این شرکتها هستند.

عمل  خوبی  نیت  با  )مذاکره(  فرآیند  تمامی  در  »ما 
کردیم« و این جریمه از تمامی تالش های این شرکت 
برای رسیدن به توافق و اهمیت نقش اخبار در گوگل 

»چشم پوشی می کند.«
تنها شرکتی است که  او همچنین گفته است گوگل 

توافقی را در این باره اعالم کرده است.
نهاد ناظر رقابتی در فرانسه از شرکت گوگل خواسته 
مذاکره  درخواست  از  بعد  ماه  سه  تا  شرکت  این  بود 

رسانه ها، به این اقدام تن دهد.
که  »ای پی ای جی«  است  گفته  رویترز  خبرگزاری 
نماینده روزنامه های معتبری نظیر فیگارو و لوموند در 
فرانسه است با اینکه چارچوب توافقی را با گوگل قبال 

جریمه تا 9۰۰ هزار یورو در روز باالتر خواهد رفت.
اوایل سال جاری میالدی شرکت گوگل به چارچوبی 
ولی  یافت  دست  مکتوب  رسانه   3۰۰ با  توافق  برای 
به  )ای اف پی(  فرانسه  خبرگزاری  نظیر  دیگر  بعضی 

دنبال توافق بهتری بودند.
خبرگـزاری  نظیـر  خبـری  محتـوای  تولیدکننـدگان 
یافتـن  بـرای  گـوگل  شـرکت  می گوینـد  فرانسـه 
انتشـار  حـق  پرداخـت  بـرای  مشـترک  زمینه هـای 
مطالـب خبـری، با »نیت خوبـی » وارد مذاکره نشـده 

اسـت.
گوگل این تصمیم را مایوس کننده خوانده است.

یک سخن گوی گوگل به خبرگزاری رویترز گفته است: 

فرانسه  در  بازار  رقابت  بر  ناظر  نهاد  روز:  اطالعات 
شرکت امریکایی گوگل را به دلیل رعایت نکردن حق 
مالکیت معنوی نیم میلیارد یورو )6۰۰ میلیون دالر( 

جریمه کرده است.
مرتبط  جریمه  این  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
از  عینا  گوگل  که  خبریست  گزارش های  و  خبر  با 

رسانه های مختلف منتشر می کند.
پرداخت  درباره  گوگل  شرکت  است  گفته  نهاد  این 
مناسبی  نیت  با  و گزارش ها  این خبرها  اشتراک  حق 

با تولیدکنندگان محتوای خبری مذاکره نکرده است.
به شرکت گوگل ۲ ماه وقت داده شده تا به مطبوعات و 
مجالت فرانسوی غرامت بپردازد در غیر اینصورت مبلغ 

یمه ۶۰۰ میلیون دالری گوگل به دلیل رعایت نکردن حق مالکیت معنوی رسانه ها در فرانسه جر

از  گزارشی  در  ایران  خارجه  وزارت  گذشته،  روز 
خبر  توافق  جزئیات  برخی  و  وین  مذاکرات  پیشرفت های 

داده بود. مذاکرات برجام بهار سال 1۴۰۰ آغاز شد.
در بخشی از این گزارش، محمد جواد ظریف ابراز امیدواری 
برساند.  نتیجه  به  را  این مذاکرات  بعدی  بود دولت  کرده 
دولت ابراهیم رییسی کمی تا بیش از سه هفته دیگر کارش 

را آغاز می کند.
در همین رابطه، امروز نیز علی ربیعی گفت: »دولت تمام 
تالش خود را برای انتقال مطلوب دولت به رییس جمهور 
منتخب و دولت آینده به کار گرفته و بر اساس تفاهم های 
با  منظمی  جلسات  تاکنون  دولت  اعضای  شده  انجام 
این جلسات همچنان  و  اند  رییس جمهور منتخب داشته 

ادامه دارد«.
او اول ماه سرطان امسال نیز اعالم کرد احیای برجام »در 
مذاکرات بین رییس جمهوری فعلی ایران و رییس جمهوری 
منتخب مورد بحث قرار گرفته و این تصمیمی نیست که 
این دولت یا دولت بعد بگیرد«. در آن زمان آقای ربیعی 
گفته بود کمیته ای پیش بینی شده تا مصوبه مجلس و آنچه 

به تفاهم می رسد را تطبیق دهد.

»آماده تبادل همه زندانیان با امریکا هستیم«
اظهارات  به  واکنش  در  همچنین  ایران  دولت  سخن گوی 
راب مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران از پیشرفت در 
مذاکرات برای آزادی شهروندان امریکایی زندانی در ایران 
اسالمی  جمهوری  که  کردیم  اعالم  بارها  قبال  »ما  گفت: 
ایران بخاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان 
سیاسی در مقابل آزاد کردن همه زندانیان ایرانی در سراسر 
جهان است که با دستور و خواست امریکا محبوس شده اند.«

بایدن افزود از کوبا می خواهیم صدای مردم را بشنود و به 
نیازهایشان رسیدگی کند.

ایاالت  پیشین  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  همزمان 
متحده، در بیانیه ای با اشاره به اعتراضات مردم کوبا از دولت 

کرات احیای برجام؛  یکا برای آغاز دور هفتم مذا اعالم آمادیگ امر

دولت ایران: در آستانه احیای برجام هستیم

به دنبال تظاهرات بزرگ ضددولیت، یک صد روزنامه نگار، فعال مدین و هرنمند رسشناس در کوبا بازداشت شدند

به گفته وی ایران »حتی در دولت پیشین امریکا هم از این 
آمادگی طرف ایرانی خبر داده بودیم اما این دولت امریکا 
پای  از نشستن  ایرانیان  بر گروگان گیری  اصرار  با  بود که 
میز مذاکره امتناع کرد و دولت امریکا با گروگان گیری از 

ایرانیان از نشستن پای میز مذاکره جلوگیری کرده بود.«

مذاکرات وین
مذاکرات وین بعد از شش دور و با وجود ابراز خوش بینی 
بعضی مقام ها از جمله حسن روحانی، رییس جمهور ایران 
تا کنون به نتیجه نرسید. ایران و امریکا اما پیشتر نیز گفته  
بودند که به حضور خود در وین و مذاکرات تا زمانی که 

امیدی برای رسیدن به توافق باشد، ادامه می دهند.
با  ایران و امریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم و 

حضور کشورهای گروه 1+۴ گفت وگو می کنند.
ابتدا  امریکا  ترمپ،  دونالد  جمهوری  ریاست  دوران  در 
در  که  را  تحریم های هسته ای  بعد  و  برجام خارج شد  از 
ایران  علیه  دیگر  بار  بودند،  لغو شده  توافق  این  چارچوب 
اعمال کرد. دولت آقای ترمپ همچنین تحریم های گسترده  
کار  به  هسته ای  شخصیت های  و  نهادها  علیه  نیز  تازه ای 

بست.
اقدامات دولت ترمپ در این زمینه از سوی بسیاری کشورها 
کشورهای  اما  شد  محکوم  برجام  توافق  اعضای  جمله  از 
اروپایی نتوانستند جلوی نقض یک سویه برجام را توسط 

واشنگتن بگیرند.
دولت جو بایدن از زمان آغاز به کار چند مورد از تحریم ها 
علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را لغو کرده، اما 
هر بار گفته است لغو این تحریم ها ارتباطی با مذاکرات با 

ایران برای احیای توافق برجام ندارد.

جو بایدن خواست در برابر حکومت هاوانا بایستد.
ترمپ با اشاره به تالش  دموکرات ها برای کاهش فشارهای 
دولت ترمپ بر حکومت کوبا، گفت: زمانی که مردم کوبا 
کاسترو  رائول  با  اوباما  باراک  می شدند  کشته  و  زندانی 

بیسبال بازی می کرد.
از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، نیز در 
نشست خبری خود با اشاره به اعتراضات مردمی در کوبا، بر 
حمایت واشینگتن از مردم کوبا و کلیه افرادی که در جهان 

خواستار حقوق انسانی خود هستند، تاکید کرد.
بلینکن از »رژیم کوبا« خواست به حق مردم این کشور در 

تصمیم گیری برای سرنوشت خود احترام بگذارد.
این درحالی است که دیاز کانل، که رییس جمهور و رییس 
حزب کمونیست کوبا، عصر یک شنبه طی سخنانی که از 
امریکا  به  را  اعتراضات  شد،  پخش  کوبا  دولتی  تلویزیون 

نسبت داد.
رییس حزب کمونیست کوبا گفت که بسیاری از معترضان 
کارزارهایی  و  داخلی«  »مزدوران  بازیچه  اما  بودند  صادق 
شده اند که امریکا در رسانه های اجتماعی به راه انداخته و 
هشدار داد که »فتنه انگیزی های« بیشتر تحمل نخواهد شد 
و از حامیان دولت خواست با این »فتنه انگیزی ها« مقابله 

کنند.

با امریکا« است.
به نقل از بی بی سی فارسی، سخن گوی وزارت امور خارجه 
تعیین  ضرب االجل  گفتگوها  این  برای  »ما  گفت:  امریکا 
نمی کنیم، اما.. ما آگاهیم که گذشت زمان و پیشرفت های 
بازگشت نهایی به  ایران، در دیدگاه ما در مورد  هسته ای 

برجام تاثیر خواهد داشت.«
مذاکرات  برای  شده  تعیین  مهلت  که  تاکید  پرایس  ند 
وجود ندارد و امریکا آماده است تا به دور هفتم گفتگوهای 

غیرمستقیم بازگردد.

خانواده های  از  شماری  دستگیری ها،  این  دنبال  به 
در  پولیس  مرکز  مقابل یک  روز دوشنبه  بازداشت شدگان 

هاوانا برای اطالع از سرنوشت بستگان خود تجمع کردند.
نهاد حقوق بشر کوبالکس عنوان کرد که نیروهای امنیتی 
کوبا اغلب روزنامه نگاران، هنرمندان و فعاالن مدنی بازداشت 
شده را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کوبا و تحریک مردم 

به اعتراضات خیابانی متهم کرده اند.
در میان بازداشت شدگان از گروهی از هنرمندان کوبایی نیز 
نام برده شده است که در جریان اعتراضات روز یک شنبه 
خواهان این شده بودند که تلویزیون دولتی کوبا به آنها نیز 

فرص و اجازه صحبت کردن از شرایط کشور را بدهند.
نت بالکس، موسسه ناظر بر اینترنت، نیز روز دوشنبه در 
صفحه توییتر خود گزارش داد که رسانه های اجتماعی و 
مواجه  محدودیت  با  دوشنبه  روز  از  کوبا  در  پیام رسان ها 

شده اند.
جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، در واکنش به اعتراض های 
ضد دولتی مردم کوبا،  روز دوشنبه ۲1 سرطان در بیانیه ای 
و  کرونا  از  رهایی  آزادی،  برای  آنها  کنار  در  امریکا  گفت 

دهه ها سرکوب می ایستد.
همگانی  و  اساسی  حقوق  کوبا  مردم  که  کرد  تاکید  او 
خود را طلب می کنند باید به این حقوق احترام گذاشت. 

خارجه  امور  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  روز:  اطالعات 
با هدف  وین  مذاکرات  هفتم  دور  برای  این کشور  امریکا 
احیای توافق هسته ای ۲۰15 ضرب االجل تعیین نمی کند، 
از سر گرفتن مذاکرات  باید برای  این تهران است که  اما 
تصمیم بگیرد. در ادامه این تحوالت، علی ربیعی سخن گوی 
دولت ایران نیز امروز در اظهاراتی گفت: »در آستانه احیای 
آثار  مشاهده  به  ما  ملت  دیگر  یکبار  و  داریم  قرار  برجام 
دیگری هستند«.  زمان  هر  از  نزدیک تر  توافق  این  مثبت 
وی همچنین گفت کشورش »آماده تبادل همه زندانیان 

تظاهرات  بزرگترین  برگزاری  دنبال  به  روز:  اطالعات 
این  امنیتی  نیروهای  کوبا،  در  اخیر  دهه  چند  ضددولتی 
روزنامه نگار،  ده ها  دوشنبه  و  یک شنبه  روز  طی  کشور 

هنرمند و فعال مدنی این کشور را بازداشت کردند.
به گزارش ایران اینترنشنال، بازداشت های گسترده پس از 
آن آغاز شد که هزاران کوبایی روز یک شنبه ۲1 سرطان، در 
اعتراض به اوضاع وخیم اقتصادی، افزایش مشکالت معیشتی 
و درمانی پس از گسترش کرونا در این کشور و همچنین 
تظاهرات  بزرگ ترین  آزادی های مدنی، در  سرکوب مداوم 
خواهان  و  آمدند  خیابان ها  به  اخیر  دهه   چند  ضددولتی 
»آزادی« و »پایان دیکتاتوری« و خواستار کناره گیری میگل 

دیاز کانل، رییس جمهوری این کشور شدند.
به گفته نهاد حقوق بشر کوبالکس از میان دست کم 1۰۰ 
نفر از روزنامه نگاران و هنرمندان مستقل و فعاالن مدنی که 
طی روز یک شنبه و دوشنبه در هاوانا و دیگر شهرهای کوبا 
بازداشت شدند 73 نفر از چهره های شناخته شده در این 

کشور هستند.
بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، شماری از روزنامه نگاران 
کوبایی به هنگام پوشش اعتراضات بازداشت شده اند  ولی 
نیروهای امنیتی کوبا شماری از فعاالن مدنی، روزنامه نگاران 

و هنرمندان را در منازل شان بازداشت کردند.
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بدینوسیله به تا سی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت 4۰۰۰ تن 
با حفر چاه عمیق در والیت خوست را به شرکت ساختمانی فضل باری جمال زوی دارنده جواز نمبر)D-339۲3(  واقع میرویس میدان، کابل،  افغانستان به قیمت مجموعی۲8،119،64۰.۰۰  )بیست و هشت میلیون و یک صد 

و نزده هزار و ششصد و چهل افغانی( اعطاء 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 توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری 

واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق 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.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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اسرتاتژی های شکسنت بن بست در مذاکرات صلح؛ 
سازماندهی اقدامات بین امللیل )۲(

مختلف دنبال کنند.
با  خود  تعامالت  در  دولت ها  گروه های 
مجموعه ای  با  دولتی،  غیر  درگیر  طرف های 
در  ریشه  که  هستند  روبه رو  چالش ها  از 
تعصبات دولت مردانه ی صلح بین المللی دارد. 
با  باشد،  نیز  درگیری  طرف  یک  کشوری که 
درگیر  خارجی  بازیگران  با  آشکاری  مزایای 
می شود و از مشروعیت حاصل از عضویت در 
آشنایی  چندجانبه،  و  ا ی  منطقه  سازمانهای 
با هنجارهای دیپلماتیک و قوانین سیستم و 
دست رسی بیشتر به منابع بین المللی نسبت 
به همتایان غیر دولتی خود استفاده می کنند. 
یک  از  همیشه  است  ممکن  کشوری  چنین 
ساختار هماهنگی استقبال نکند. با این حال، 
این کشور قادر خواهد بود در برابر فشارهای 
از طریق تهدید به حاکمیت که ممکن  خود 
است فشارها ایجاد شود و همچنین تهدیدی 
که از جانب بازیگران غیر دولتی با آن روبه رو 
است، به عنوان نامشروع، جنایی و به احتمال 
در  جز  به  کند.  مقاومت  نیز  تروریستی  زیاد 
شرایطی خاص -مانند سودان جنوبی یا تیمور 
شرقی- که طرف غیر دولتی از همدلی بازیگران 
بین المللی برخوردار است، روابط ساختارهای 
گروهی با بازیگران غیر دولتی، ناگزیر پیچیده تر 
است. مکانیسم های هماهنگی می توانند ابزاری 
باشند که جامعه بین المللی علیه آن ها متحد 
شده و تالش برای معرفی پیش شرط ها -مانند 

مورد سریالنکا-، ممکن است به بی راهه برود.

نتیجه گیری
جای هیچ گونه تعجب نیست که برای تنظیم 
اقدامات بین المللی در روند صلح، هیچ پاسخی 
ساده وجود ندارد. بهترین روش شامل تشخیص 
این مورد این است که جذاب بودن چشم ا نداز 
یک گروه، همیشه جواب  نهایی نیست. عالوه بر 
این، همان طور که فرم باید از عمل کرد پیروی 
کند، انعطاف پذیری کلیدی خواهد بود؛ یعنی 
استراتژی ها و سازوکارهایی که در طول صلح 
است  ممکن  می شوند،  گرفته  کار  به  سازی 
و  صلح  سازش  و  اجرا  تقاضاهای  با  متناسب 
یا روندی که دچار تغییر و تحول شدید شده 

است، نباشند.
ایجاد مکمل موثر در میان بازیگران دولتی که 
درگیر یک تالش صلح بین صلح بانان دولتی 
و غیردولتی هستند، به شکل بلندپروازانه ترش 
یا منطقی سازی  برای هدایت  به منظور تالش 
انگیزه ها و تحریم های اعمال شده توسط سایر 
بازیگران و ساختارها، به احتمال زیاد همچنان 
مبارزه  ماند.  خواهد  باقی  دوام دار  تالش  یک 
که  نیست  گزینه ای  نکردن  تالش  اما  مداوم 
نوع تالش حیاتی  کار گرفته شود. در هر  به 
یا  ساختار  یک  که  بود  خواهد  این  تشخیص 
سازوکار گروهی، هرقدر هم موثر باشد، نباید 
تعامل  به  مربوط  استراتژی های  خدمت  در 
برای  جایگزینی  و  صلح  روند  در  بین المللی 

آن ها باشد.
پایان

-مانند  منطقه ای  بازیگران  می کردند.  ایفا  را 
منافع  جاپان-  به ویژه  و  نیوزیلند  و  استرالیا 
و  داشتند  خود  همسایگی  امنیت  در  قانونی 
برای اطمینان از حفظ آن، منابع قابل توجهی 
فراهم می کردند. اعضای دورتر شورای امنیت 
سازمان ملل- مانند ایاالت متحده و انگلستان- 
از پیش بینی منطقه استقبال کرده و حمایت 
دیپلماتیک و سایر موارد را به صورت مناسب 
کشورهای  نیز  سودان  در  می دادند.  انجام 
کنند  همکاری  هم دیگر  با  توانستند  تروئیکا 
تا مداخالت مختلف خود را اعمال کنند و از 
نفوذ طرف های درگیری مسلحانه که با آن ها 
روابط عمیق اما متمایزی داشتند، جلوگیری 
کنند. بریتانیا به دالیل تاریخی دانش بیشتر 
در مورد شمال به دست آورد، همدلی ها و نفوذ 
ایاالت متحده قدرت بیشتری به جنوب آن داد، 
درحالی که ناروی در جایی بین این دو منطقه 

مسئولیت گرفت.
نتایج مثبت حاصل از درگیرشدن یک ساختار 
اختالفات  است.  نشده  تضمین  هنوز  گروهی 
داخلی یا سایر عوامل مربوط به عضویت یک 
در  ناسازگاری  از  ناشی  آن ها  بیشتر  گروه، 
اعضا در یک درگیری خاص است که  منافع 
می تواند کاربرد آن را در یک روند محدود کند. 
درگیری،  طرف های  حساسیت های  بر  عالوه 
ایجاد حساسیت هایی برای مدیریت و مذاکره 
بین  اختالفات  آبخازیا،   / گرجستان  مورد  در 
اعضای اروپایی این گروه – به شمول فرانسه، 
آلمان و بریتانیا-، ایاالت متحده و روسیه گروه 
دوستان را با حضور 15 ساله ی شان آزار داده 
خاص  هویتی  گروه ها  دیگر  موارد  در  است. 
را  دارند که می تواند وضعیت موجود  از خود 

با طرفین درگیری در موارد موفق ، به اعضای 
و  دوستان، هسته  گروه  مربوطه  سازوکارهای 
تروئیکا اجازه می دهد تا انگیزه ها و فشارهای 
مربوط به طرفین را در پشت پرده ی چشم انداز 
مسالمت آمیز  حل  است  ممکن  که  مشترکی 
مناقشه به نظر برسد، تقسیم کند. عالوه بر این ، 
در خواسته های طرفین  ریشه  این چشم انداز 
درگیر دارد، زیرا آ  ن ها در مذاکرات تکامل یافته 
می شوند،  تشویق  خارجی  بازیگران  توسط  و 
نمونه ی  یک  نمی شود.  اعمال  خودسرانه  اما 
عینی السالوادور است؛ زمانی که مذاکرات صلح 
السالوادور پایان می یافت، گروه دوستان بسیار 
تالش کردند تا هر دو طرف را تشویق کنند 
که تعداد قابل توجهی از چریک های سابق را 
در یک نیروی پولیس ملی جدید بپذیرند. این 
خواسته های  بین  آشکار  سازش  یک  موضوع 
اصلی چریک ها برای ادغام دو ارتش و رد دولت 
از چنین نتیجه ای بود اما همچنین راه حلی بود 
که نه خود گروه دوستان و نه میانجی سازمان 
می کردند،  حمایت  آن ها  از  که  متحد  ملل 
یک ونیم  مذاکرات  که  نمی کردند  پیش بینی 

سال زودتر آغاز شود.
مختلف  دوستان  که  نقش هایی  در  تمایز 
دنبال می کردند، در امریکای مرکزی و تیمور 
شرقی و همچنین در جنوب سودان مشهود 
گواتماال  و  السالوادور  در  مثال  به عنوان  بود. 
روابط  و  شورشیان  با  مکزیک  ممتاز  روابط 
ایاالت متحده با دولت ها، اجازه ی  تحت  فشار 
مهم  لحظات  در  از طرفین  قراردادن هر یک 
گروه  حال  همین  در  می داد.  را  مذاکرات 
هسته ای تیمور شرقی متشکل از دولت هایی 
متمایزی  کاماًل  و  نقش های مشخص  بود که 

فاطمه فرامرز

جوانب مثبت و منفی هماهنگی 
استراتژیک

منافع بالقوه حاصل از مشارکت گروه کوچکی 
قابل  صلح  روند  ادامه ی  روند  در  دولت ها  از 
توجه است. در بهترین حالت – همان طور که 
به عنوان مثال در مذاکرات توافق نامه های صلح 
در امریکای مرکزی نقشی که گروه هسته ای 
در تیمور شرقی یا درگیری تروئیکا در جنوب 
سودان ایفا کرده است - دیده شده است؛ آن ها 
از اهرم فشار، اطالعات و کمک عملی به میانجی 
اصلی -از جمله از طریق هماهنگی اقدامات در 
لزوم- و مشروعیت  امنیت در صورت  شورای 
و نفوذ دولت ها در این گروه ها استفاده کرده 
است. یک سطح تعادل و همچنین کمک های 
که  درگیر  طرف های  به  موارد  دیگر  و  فنی 
و  شود،  مشخص  تقارن  عدم  با  است  ممکن 
همین طور توجه، منابع و پتانسیل انسجام در 

کل مداخله بین المللی، صورت گرفته است.
پتانسیل در آن حاصل شده  این  شرایطی که 
است، البته متناسب با ویژگی های منحصر به 
فرد هر روند صلح، بسیار متفاوت بوده است. با 
این حال، برخی از عناصر مشترک را می توان 

شناسایی کرد، که شامل موارد زیر است:
• رهبری روشن و پذیرفته شده ابتکار صلح؛

مشارکت  با  منطقه ای  مساعد  محیط  یک   •
 – گروه  سازوکار  با  توجه  قابل  منطقه ای 
به عنوان مثال توسط نقش مکزیک در گروه های 
امریکای مرکزی، یا استرالیا و نیوزیلند در گروه 

هسته ای در تیمور شرقی دیده می شود.
جامعه  با  تعامل  سابقه  با  درگیری  طرفین   •
دارای  که  دولتی  غیر  بازیگران  با  بین الملل، 
رهبری موثر، کنترل قلمرو و / یا یک برنامه 

سیاسی مشخص هستند.
• یک عضویت انتخابی )چهار تا شش دولت(، 
عنوان  به  منازعات  فصل  و  حل  در  هم فکر 

باالترین هدف؛
• و یک حس حاد از زمان درگیری مکانیسم 
در یک روند صلح، ناشی از درک این است که 
این تعیین می کند که یک دوست یا یک گروه 

مرتبط می تواند چه مشارکت داشته باشد.
مکمل بودن در یک گروه برای سودمندی آن 
بسیار مهم است. به عنوان مثال اختالف روابط 

جایی که  غربی،  صحرای  مانند   - کند  حفظ 
اولویت های  به  توجه  با  دوستان  از  گروهی 
متمایز از توافق نامه ی تأیید شده توسط خود 
روی  امنیت  شورای  در  را  اقداماتی  شورا، 
از زمینه فوری  دست می گیرند. پویایی فراتر 
یک درگیری خاص -از مشغله های تروریستی 
اتحادیه  تا موضوعی مانند پیوستن به  گرفته 
اروپا- نیز می تواند تأثیر یک سازوکار را متحمل 

شود.
گروه ها،  ترکیب  به  مربوط  حساسیت های 
منعکس کننده ی یک عمل متعادل چند ساله 
مشروعیت  و  کوچک  گروه  یک  کارآیی  بین 
 - متحده  ایاالت  نمایندگی  توسط  شده  ارائه 
یک مشکل مداوم است. اعضای یک گروه بر 
انعطاف پذیری، اعتماد و انسجام قابل توسعه 
در میان تعداد کمی از دولت ها تأکید خواهند 
کرد. با وجود نفوذی که این گروه ها می توانند 
جمع کنند -اقتدار شورای امنیت سازمان ملل 
متحد را غصب کرده و یا بازیگران منطقه را 
مستثنا کنند- هزینه ای را نیز متحمل می شود. 
در برخی موارد ایجاد یک ساختار دو الیه به 
رفع این مسائل کمک کرده است؛ به طور نمونه، 
در تیمور شرقی یک »گروه پشتیبانی« بزرگ تر 
گروه کوچک هسته ای را تکمیل می کند. در 
گروه های  به  ورود  برای  فشار  دیگر،  برخی 
نقش  نمی توانند  است که  منجر شده  بزرگی 
موثری داشته باشند. جای تعجب نیست که 
صلح خواهان باتجربه گاهی از یک گروه کاماًل 
طفره رفته اند. نمونه اش قبرس در سال 1999 
ترجیح  که  است  از ۲۰۰1  پس  افغانستان  و 
بازیگر  چندین  تکمیل  و  هماهنگی  می دادند 
روش های  با  را  مورد  هر  در  درگیر  خارجی 

نتایج مثبت حاصل از درگیرشدن 
یک ساختار گروهی هنوز تضمین 
نشده است. اختالفات داخلی یا 
سایر عوامل مربوط به عضویت 
یک گروه، بیشتر آن ها ناشی از 
ناسازگاری در منافع اعضا در یک 
درگیری خاص است که می تواند 
کاربرد آن را در یک روند محدود کند.

چهار شنبه | 23 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2196

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک ونصب سه پایه واتر پمپ زیرآبی مورد ضرورت پروژه کمربند 
سبز ریاست منابع طبیعی( با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G285/1400 را به شرکت محترم امید خورشید نورلمیتد دارنده جواز نمبر )۲765-۰1-۲1( به قیمت مجموعی مبلغ )۲,649,4۲۰( دو میلیون و ششصدو 

چهل ونه هزارو چهارصدو بیست افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک 15 قلم وسایل تکنالوژی وتجهیزات دفتری مورد ضرورت 
ریاست عمومی ترویج زراعتی( با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G287/1400 را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی باختر آکام دارنده جواز نمبر )5976۰( به قیمت مجموعی مبلغ )1,۰59,93۰( یک میلیون و 

پنجاه ونه هزارو نه صدو سی افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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نقش ایران در جنگ و صلح افغانستان

مرزهای شرقی اش آسیب می بیند. »دغدغه 
ارتباط  و  است  مرزی  امنیت  موضوع  ایران 
همین  از  هم  طالبان  با  نزدیکش  و  آشکار 
موضوع سرچشمه می گیرد. اما واقعیت این 
هیچ  سال  بیست  این  در  طالبان  که  است 
فرقی با گذشته نکرده اند. بنابراین در صورت 
تصرف کامل قدرت در افغانستان، به همان 
و  شد  خواهد  تبدیل  ایران  قدیمی  دشمن 
محاسبه  دچار خطای  ایران  این صورت  در 

بزرگی شده است.«
روابط  پژوهشگر  جعفری،  محمدموسی 
با  گفت وگو  در  دانشگاه  استاد  و  بین الملل 
ممکن  که  است  باور  این  بر  روز  اطالعات 
در  شرقی اش  مرزهای  امنیت  ایران  برای 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  و  باشد  اولویت 
را  ایران  شرقی  مرزهای  امنیت  افغانستان 
و  مهاجرت  نظیر  معضالتی  و  کند  تأمین 
درآورد،  کنترل  تحت  را  مخدر  مواد  قاچاق 
افغانستان  جنگ  پیچیده ی  »معادالت  اما 
باعث  آن  در  دخیل  متعدد  طرف های  و 
ایران  خارجی  سیاست  در  که  است  شده 
قدرت  بازیابی  از  اعم  مختلفی  سناریوهای 
طالبان و سهم اساسی آن ها در نظام سیاسی 
آینده افغانستان و یا جنگ داخلی گسترده 

مورد توجه قرار گیرد.«
ایران در معادالت  نفوذ  به  اشاره  با  جعفری 
قاطع  حضور  زمان  در  افغانستان  سیاسی 
ایاالت متحده امریکا در افغانستان، می گوید 
جنگ  در  ایران  نقش  مورد  در  باید  آنچه 
رابطه ی  به خصوص  و  افغانستان  صلح  و 
قرار  توجه  مورد  طالبان  گروه  با  کشور  این 
گیرد این است که از زمان روی کار آمدن 
سطح  هرگز  تاکنون  ملی  وحدت  حکومت 
حکومت  دوران  به  کشور  دو  رسمی  روابط 
و  ایران  »حساسیت  است:  بازنگشته  کرزی 
افغانستان در مسائلی نظیر هیدرودیپلماسی، 
و  تروریسم  مخدر،  مواد  قاچاق  مهاجرت، 
تعامالت  مسیر  مذهبی  و  قومی  مالحظات 
و  ساخت  محدود  و  متأثر  را  کشور  دو 
سردی روابط دو کشور در این دوران کامال 
مشهود بوده است. در چنین شرایطی بازی 
اسالمی  جمهوری  برای  طالبان  کارت  با 
ایران خوش آیند بوده و نظام سیاسی آینده 
باشد  دموکراتیک  این که  از  فارغ  افغانستان 
و  منافع  با  همسویی  در  چنانچه  امارت،  یا 
حساسیت های تهران باشد، مطلوب است.« 

نیروهای  خروج  با  می گوید  جعفری 
بر  افغانستان  در  امریکایی، سناریوی جنگ 
گروه  با  آشکار  تقابل  یا  همراهی  محوریت 
شرایطی  چنین  در  اما  می چرخد.  طالبان 
کارت های بازی  ایران متنوع است. »ایران از 
یک سو در حال تلطیف وجهه طالبان است. 
با این رویکرد می خواهد طالبان را دل خوش 
دیگر  سوی  از  کند.  ایران  با  همراهی  به 
ممکن است با کنترل نیروهای خیزش های 
علیه  طالبان  با  مشترک  جبهه  در  مردمی 
همدست  افغانستان  ضعیف شده  حکومت 
شوند. در هرصورت آنچه واضح است این که 
نقش ایران در آنارشی یا نظم سیاسی آینده 

افغانستان چشمگیر خواهد بود.«

در خروج امریکا از افغانستان با موضع ایران 
مطابقت  منطقه  از  امریکا  خروج  بر  مبنی 
اشتراکی موجب  است. ظاهرا چنین  داشته 
شده جنبه های منفی طالبان را تحت الشعاع 

قرار دهد.«
ایران  در  برخی  می گوید  روحی صفت 
کار  با  دشمنی،  به جای  که  کنند  می  فکر 
روی  می توانند  بیشتر  طالبان  همراه  کردن 
جنبه  »اما  باشند.  داشته  تاثیرگذاری  آن ها 
استقالل رای طالبان مهم ترین بخش موضوع 
این مسأله هنوز کامال مبهم  است. چرا که 
است و تمامی حرف های نرم طالبان را بی اثر 
روحی صفت،  آقای  نظر  از  ساخت.«  خواهد 
در نتیجه ی سیاست های اشتباه امریکا، گروه 
طالبان حاال تبدیل به واقعیت انکارناپذیر در 
افغانستان شده اند، بنابراین »این واقعیت در 
همسایگی ایران است و باید با آن ها ارتباط 
برقرار کرد، اما نباید رفتارهای منفی  آن ها را 

نادیده گرفت.«
جنوب  مرکز  ارشد  تحلیلگر  امان،  فاطمه 
با  گفت وگو  در  آتالنتیک  شورای  در  آسیا 
و  ایران  رابطه ی  به  اشاره  با  روز  اطالعات 
ایران  اسالمی  جمهوری  می گوید  امریکا 

در  را  دوستانه  حالت  به  کشور  دو  روابط 
آینده بسیار سخت خواهد کرد.«

جنگ  ناحیه  از  ایران  می گوید  فراسو 
و  مهاجرین  مخدر،  مواد  قاچاق  داخلی، 
در  داعش  مثل  افراطی  گروه های  ظهور 
که سیاست  آنجا  از  است.  نگران  افغانستان 
امنیتی ایران از زمان حمله امریکا به عراق، 
شد  عربی  کشورهای  به  معطوف  بیشتر 
سوریه  و  لبنان  یمن،  عراق،  در  تاکنون  و 
بحران دیگر  است، »نمی خواهد یک  درگیر 
در همسایگی اش ایجاد شود. به همین دلیل 
می خواهد با طالبان روابط داشته باشد. البته 
با طالبان، حکومت  ایران  بدون شک روابط 

افغانستان را تضعیف می کند.«
دفتر  پیشین  معاون  روحی صفت،  محسن 
در  ایران  خارجه  امور  وزارت  مطالعات 
گفت وگو با اطالعات روز می گوید مهم ترین 
است  مرزهایش  موضوع  ایران  برای  اولویت 
نوارمرزی  مناطق  در  آرامش  و  ثبات  تا 
به  رغم  »این که  باشد:  برقرار  افغانستان  با 
طالبان،  و  ایران  بین  قبلی  دشمنی های 
اکنون چگونه فضای مثبت ایجاد شده قابل 
کتمان نیست، چرا که مواضع و اصرار طالبان 

عباس عارفی

بین االفغانی  نشست  افتتاحیه  مراسم  در 
میان  دوحه  توافق نامه  مبنای  بر  که  صلح 
قطر  در  طالبان،  و  امریکا  متحده  ایاالت 
برگزار شد، جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
حاال  اما  بودند.  نشست  آن  درشت  غایبان 
امریکایی  نیروهای  کامل  به خروح  توجه  با 
نقش  می خواهد  ایران  افغانستان،  از  ناتو  و 
کند.  بازی  افغانستان  تحوالت  در  فعاالنه تر 
و  طالبان  گروه  نمایندگان  اخیرا  چنان که 
از  حکومتی  و  سیاسی  چهره های  از  برخی 
رسمی  دعوت  به  افغانستان  دولت  آدرس 
کردند.  سفر  تهران  به  ایران  خارجه  وزارت 
رسانه های  در  که  دوروزه  نشست  این  در 
ایران با عنوان »نشست بین االفغانی صلح در 
پایان نشست  تهران« یاد شد، دو طرف در 
یک اعالمیه ی 6 ماده  ای را به نشر رساندند 
راه حل  بر  تأکید  آن  نکته ی  عمده ترین  که 
که  شده  یادآوری  اعالمیه  در  بود.  سیاسی 
نشست های این چنینی ادامه خواهد داشت. 
با  ایران  دشمنی  پیشینه ی  به  توجه  با 
و  دیپلمات  هشت  زمانی که  طالبان،  گروه 
توسط  سال 1377  در  ایرانی  خبرنگار  یک 
تیرباران  مزار شریف  در  جنگجویان طالبان 
شدند، ارتش و سپاه پاسداران ایران تصمیم 
افغانستان  مرز  تا  و  بگیرند  انتقام  گرفتند 
به  نظامی  حمله  از  نهایت  در  اما  آمدند، 
افغانستان منصرف شدند. و همچنان با اشاره 
سپاه  نقش  خصوص  در  که  اتهام هایی  به 
طالبان  گروه  از  حمایت  در  ایران  پاسداران 
بر علیه نیروهای امریکایی در افغانستان پس 
پرسش  این  اکنون  دارد،  وجود  ۲۰۰1م  از 
مطرح است که آیا در شرایط پس از خروج 
است  ممکن  امریکایی،  نیروهای  کامل 
سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان و 
پاسداران  سپاه  راهبردی  سیاست  جمله  از 
در رابطه به جنگ و صلح جاری تغییر کند؟ 
حکومت ایران و به خصوص نهادهای امنیتی 
نظم  از  حمایت  به  است  ممکن  کشور  این 
کنونی و برقراری نظم سیاسی در افغانستان 
ایرانی ها  دیگر  سوی  از  کنند؟  بازی  نقش 
افغانستان  در  داخلی  جنگ  وقوع  نگران 
داخل  به  منازعه  این  سرایت  آن  با  توأم  و 
رابطه ی  این حال  با  هستند،  ایران  مرزهای 

ایران با طالبان چگونه خواهد بود؟ 
بین الملل  روابط  پژوهشگر  فراسو،  عباس 
با  گفت وگو  در  استرالیا،  دیکن  دانشگاه  در 
اطالعات روز می گوید نقش ایران در جنگ 
و صلح افغانستان بر محور امنیت مرزهایش، 
عدم حضور گروه های تروریستی بین المللی 
مثل داعش در افغانستان، مناسبات اقتصادی 
و تجاری و مسأله امنیت آب برجسته است. 
اما همه این مسائل زمانی برای ایران ممکن 
افغانستان  در  مالحظه  قابل  نفوذ  که  است 
بخواهد  اگر  ایران  این حال  »با  باشد.  داشته 
منافعش را در افغانستان از طریق حمایت از 
گروه طالبان دنبال کند، بدون شک هزینه 
افغانستان  برای  هم  و  ایران  برای  هم  آن 
نقطه  این یک  بود. چرا که  سنگین خواهد 
برگشت  و  است  کشور  دو  روابط  در  عطف 

با  برای سرنگونی حکومت طالبان  اوایل  در 
زمینه ی  در  اما  کرد.  همکاری  امریکایی ها 
که  شد  شروع  زمانی  مشکل  افغانستان 
امریکا،  وقت  رییس جمهور  بوش،  جورج 
ایران را همراه با عراق و کره شمالی »محور 
شرارت« خواند. پس از آن نهادهای سیاسی 
و امنیتی این کشور نگران استفاده امریکا از 
افغانستان برای حمله به ایران شدند: »ایران 
در این مقطع از شبکه ی ارتباطی خودش در 
افغانستان به عنوان وسیله ای برای ضربه زدن 
در  و  کرد  استفاده  امریکایی  نیروهای  به 
یعنی  کرد.  کمک  طالبان  به  راستا  همین 
در  افغانستان  در  را  خود  عملیات  ایران 
امریکایی  نیروهای  که  کرد  دنبال  حدی 
حکومت  فروپاشی  باعث  اما  ببینند،  آسیب 

افغانستان نشود.«
ارضی  منازعه ی  به  اشاره  با  امان  خانم 
افغانستان با پاکستان، می گوید ایران از این 
بابت فرق دارد، چرا که به جز یک اختالف 
فرامرزی هلمند، دیگر  دیرینه در مورد آب 
ندارد.  افغانستان  با  جدی  اختالف  هیچ 
خاک  دنبال  به  هرگز  غربی  همسایه  این 
در  بی ثباتی  از  اساسا  و  نبوده  افغانستان 

مشکل زمانی شروع شد که جورج بوش، رییس جمهور وقت امریکا، ایران را همراه با 
عراق و کره شمالی »محور شرارت« خواند. پس از آن نهادهای سیاسی و امنیتی این 
کشور نگران استفاده امریکا از افغانستان برای حمله به ایران شدند: »ایران در این 
مقطع از شبکه ی ارتباطی خودش در افغانستان به عنوان وسیله ای برای ضربه زدن 
به نیروهای امریکاییی استفاده کرد و در همین راستا به طالبان کمک کرد. یعنی ایران 
عملیات خود را در افغانستان در حدی دنبال کرد که نیروهای امریکاییی آسیب ببینند، 
اما باعث فروپاشی حکومت افغانستان نشود.«

ی
اع

تم
ج

ی ا
ها

که 
شب

ز 
س ا

عک
 –

ن 
هرا

 ت
در

ح 
صل

ی 
غان

الف
ن ا

بی
ه 

وز
 ر

دو
ت 

س
ش

ن

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: محمدرضا 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  


