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کدام طرف جنگ مرتکب نقض حقوق بشر شده است؟
مطابق اساس نامه رم، وقتی گروهی اقدام به کشتن یک قوم مشخص، مذهب یا نژاد خاصی می کند، این اقدام نسل کشی 
محسوب می شود. هم چنان »جابه جا کردن اجباری افراد مورد نظر از طریق اخراج یا اعمال اجباری دیگر، از ساحه ای که 

قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین المللی مجاز باشد«، جنایت علیه بشریت است.
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نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در حومه شهر هرات روز شنبه نیز 
ادامه داشت. چاشت روز شنبه به دنبال شدت گرفتن نبردها در منطقه پل ماالن، 
بازارهای زرگری و صرافی مسدود و دکان های بخشی از بازار منطقه درب عراق 
شهر هرات به دلیل تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری میان طالبان و نیروهای 
حکومتی بسته شد. جمعه شب جنگ در هرات اوج گرفت و نیروهای طالبان موفق 
و  مهم ترین  از  یکی  گذره،  ولسوالی  ساختمان  کنترل  ساعت  چند  برای  شدند 

پرجمعیت ترین ولسوالی های نزدیک به مرکز شهر هرات را به دست بگیرند. 
مناطق  در  به ویژه  هرات  در حومه شهر  هفته گذشته  از چهارشنبه شب  نبردها 
مربوط به ولسوالی گذره آغاز شد و جمعه شب با تصرف ساختمان ولسوالی گذره به 
اوج رسید. پس از نبردهای شدید و تبادل آتش میان دو طرف، نیروهای حکومتی 

موفق شدند با حمایت نیروهای مردمی، ساختمان ولسوالی...

۲۰ نفر در دو حادثه ترافیکی در شاهراه کابل - جالل آباد کشته شدند
۲۰ جنراتور بزرگ از پایگاه بگرام به ننگرهار 

۸صبح، کابل: دو حادثه ترافیکی در ولسوالی قرغه ای منتقل شد
- جالل آباد ۲۰  کابل  شاهراه  مسیر  در  لغمان  والیت 

کشته و ۱۸ زخمی برجای گذاشته است.
روزنامه  به  لغمان،  والی  سخنگوی  دولت زی،  اسداهلل 
جمعه شب،  ناوقت  نخست  حادثه  که  گفت  ۸صبح 
هشتم اسد، در منطقه نارنج باغ ولسوالی قرغه ای رخ 

داده است.
این حادثه ناشی از برخورد یک موتر سراچه با موتر نوع 

کاستر بوده است.
او گفت که در این حادثه هشت تن کشته و ۱۰ تن 
دیگر زخمی شده اند که شامل کودکان و زنان می شوند.

در  اسد،  نهم  شنبه،  روز   ۶:۰۰ ساعت  دومی  حادثه 
منطقه عزیزخان ولسوالی قرغه ای رخ داده است.

طبق معلومات اسداهلل دولت زی، در این حادثه ۱۲ تن 
کشته و هشت تن دیگر زخمی شده اند.

این حادثه ناشی از برخورد یک موتر تودی با موتر نوع 
سراچه بوده است.

شفاخانه های  به  درمان  برای  رویداد  این  زخمیان 
ننگرهار و لغمان منتقل شده اند.

شهر  کیلومتری جنوب شرق  در ۲۰  قرغه ای  ولسوالی 
مهترالم، مرکز والیت لغمان قرار دارد. شاهراه کابل - 
از گاهی  این ولسوالی می گذرد و هر  از  نیز  جالل آباد 

شاهد وقوع حادثه های ترافیکی مرگ بار است.
حوادث ترافیکی در کنار رویدادهای امنیتی و حمله های 
انتحاری، یکی از مرگ بار ترین رویداد ها در کشور عنوان 

شده است.

۸صبح، کابل: ۲۰ جنراتور به دستور 
از  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
پایگاه هوایی بگرام در والیت پروان به 

ننگرهار منتقل شده است.
والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاواهلل 
ننگرهار روز شنبه، نهم اسد گفت که 
این ۲۰ جنراتور با ظرفیت تولید ۱۰.۵ 
میگاوات برق به ننگرهار رسیده است.

جنراتورها  این  خوگیانی،  اعالم  طبق 
برای استفاده در این والیت توسط غالم 
حیدر فقیرزی، رییس شرکت برشنا در 
ننگرهار، نصب و به بهره برداری سپرده 

شده است.
سخنگوی والی والیت ننگرهار افزوده 
است که برای این جنراتورها از مرکز 

نیز تیل خواسته شده است.
حکم انتقال این جنراتورها پیش تر از 
سوی رییس جمهور غنی صادر شده 

بود.
نیروهای  مقر  که  بگرام  هوایی  پایگاه 
سرطان،  یازدهم  در  بود،  امریکایی 
گفته  غنی  محمداشرف  شد.  تخلیه 
است که به ارزش سه میلیارد دالر در 

این میدان سرمایه گذاری شده است.

حاصالت انگور بلخ نسبت 
به سال پار 3۰ درصد 

افزایش یافته است
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تعامالت برون مرزی 
و سفر طالبان به چین

5

113 نفر جان باختند

تداوم نبردهای شدید در اطراف 
شهر هرات

سیل مرگ بار در نورستان؛

ولسوالی کامدیش  در  روز گذشته  باران در چند  ریزش پی هم 
نتیجه  در  و  شد  سیالب  شدن  سرازیر  باعث  نورستان  والیت 
۱۱3 تن کشته شدند. این سیالب ها روستای میردیش ولسوالی 
کامدیش را به گونه کامل ویران کرده است. این روستا در فاصله 
دارد. حافظ  موقعیت  کامدیش  ولسوالی  مرکز  کیلومتری  شش 
عبدالقیوم، والی نورستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 

که به دلیل خروش این سیالب ها...

بن بست صلح و تشدید جنگ؛ 

شورای ملی به درخواست غنی 
نشست فوق العاده برگزار می کند



 

دولت افغانستان از تالش سیاسی برای دست یافتن به یک توافق 
عادالنه صلح با گروه طالبان ناامید شده است. دولت اما به رغم این 
ناامیدی تاهنوز از گفت وگو با طالبان انصراف نداده است. تعهد دولت 
گروه  با  راه گفت وگو  از  را  افغانستان  قضیه  که  است  این  کماکان 
طالبان حل کند. هم زمان با این، دولت دست به یک انتخاب تازه 
نیز زده است. این انتخاب چیزی جز جنگ نیست. هدف دولت از 
انتخاب جنگ، ایجاد شرایط ایده آل برای انجام توافق صلح با طالبان 

است.
شرایط فعلی برای دولت، ایده آل نیست. ادارات محلی در بیش از 
۲۰۰ ولسوالی فروپاشیده است. دست کم شش گذرگاه تجارتی به 
دست طالبان افتاده است. درآمدهای گمرکی دولت از 7.3 میلیارد 
افغانی در ماه جوزا به 4.۶ میلیارد افغانی در ماه سرطان کاهش یافته 
است. نزدیک به 33۰ هزار خانواده نیز از شروع سال جاری میالدی 
تنها  نیز  غیرنظامی  هزار  نیم  و  دو  از  بیش  شده اند.  آواره  تاکنون 
در چهار ماه گذشته در جنگ طالبان با دولت کشته شده اند. این 
حوادث، در مجموع، دولت را از شرایط ایده آل آن برای صلح با گروه 
طالبان دور کرده است. در مقابل، گروه طالبان به شرایط ایده آل خود 

برای صلح با دولت نزدیک شده است.
اشرف غنی، رییس جمهور کشور، در روز عید قربان )۲۸ سرطان( 
اعالم کرد که طرح حکومت برای تغییر وضعیت تا شش ماه آینده 
آماده شده است. جنگ، شاه بیت این طرح است. هدف از این طرح 

نیز فراهم کردن شرایط ایده آل برای صلح با گروه طالبان است.
دولت  اگر  است.  ناگزیری  روی  از  انتخاب  دولت، یک  برای  جنگ 
جنگ نکند، باید به طالبان تسلیم و برای سقوط آماده شود؛ زیرا 
هدف جنگ کنونی گروه طالبان چیزی جز وادار کردن دولت به 
تسلیمی و سقوط آن نیست. قباًل این گروه با این ادعا می جنگید 
که گویا قصد دارد به »اشغال« افغانستان توسط امریکا و ناتو پایان 
بدهد. این هدف اما حاصل شده است. هدف فعلی گروه طالبان قبضه 
قدرت است. ابزاری را که این گروه برای دست یافتن به این هدف 
اختیار کرده، جنگ است. بنابراین، دولت برای بقا نیاز دارد تا بجنگد.

پیامدهای این انتخاب برای دولت زیاد قابل پیش بینی نیست. مثاًل 
روشن نیست که هزینه انتخاب جنگ برای دولت چقدر است، این 
این جنگ  انسانی  تا چه زمانی طول خواهد کشید، هزینه  جنگ 
چقدر است، و در نهایت، این جنگ با چه نتیجه ای و چگونه پایان 
خواهد یافت؟ ارگ ریاست جمهوری برای آن که فردا به تنهایی بار 
مسوولیت این انتخاب را بر دوش نکشد، نیاز به مشورت و حمایت 
جامعه سیاسی و نهادهای قانونی دارد. هدف نشستی که روز گذشته 
در ارگ برگزار شده بود، نیز مشورت درباره طرح دولت برای جنگ 
و  سیاسی  چهره های  شد،  اعالم  آن چه  پایان  در  بود.  طالبان  با 

فرماندهان سابق جهادی از این طرح حمایت کرده اند.
ریاست جمهوری هم چنان اعضای شورای ملی را برای مشورت در 
این باره به یک نشست فوق العاده دعوت کرده است. قرار است این 
نشست روز دوشنبه برگزار شود. رییس جمهور در این نشست نیز 
ضمن شرح وضعیت جاری از طرح جنگ خود با طالبان یاد خواهد 
کرد. او در این نشست تالش خواهد کرد تا نماینده گان شورای ملی 
را برای حمایت از این طرح بسیج کند و سطح مشروعیت سیاسی از 

این طرح را ارتقا بخشد.
دولت  »الف«  تشریح طرح  ماه حمل ضمن  در  غنی  محمداشرف 
)طرح صلح با طالبان( از آماده گی برای تهیه طرح »ب« خود خبر 
داده بود. او در آن زمان گفته بود که اگر گروه طالبان از پذیرش طرح 
»الف« دولت سر باز زد، نباید غافل گیر شد. غنی تأکید کرده بود 
که اگر گروه طالبان به کشتار ادامه بدهد، در آن صورت باید طرح 
»ب« به اجرا گذاشته شود. طبق اظهارات آن زمان رییس جمهور، 
در صورت شکست طرح »الف« و روی دست گرفتن طرح »ب« باید 
با گروه  این جرگه  با فیصله  لویه جرگه فراخوانده شود و متناسب 
طالبان رفتار شود. حاال اما روشن نیست که چنین جرگه ای برای 
مشروعیت دادن به طرح جنگ دولت با طالبان برگزار می شود یا نه؟

بقای دولت افغانستان وابسته به اجماع سیاسی بین سران دولت، 
و  جهادی  سابق  فرماندهان  سیاسی،  چهره های  احزاب،  رهبران 
نماینده گان نهادهای جامعه مدنی و جوانان است. این اجماع باید در 
ذیل »شورای عالی دولت« به میان می آمد که تاهنوز نیامده است. 
مشورت ارگ ریاست جمهوری درباره برنامه های آتی حکومت در 
مواجهه با طالبان یک اقدام مثبت است. برگزاری نشست فوق العاده 
شورای ملی در همین راستا نیز به تقویت برنامه های آینده دولت، 
از جمله برنامه جنگ آن با طالبان تا دست یافتن به شرایط ایده آل 
و  سیاسی  چهره های  که  می رود  انتظار  است.  مفید  مذاکره،  برای 
فرماندهان سابق جهادی و هم چنان شورای ملی به صورت مسووالنه 
رفع  را  آن  آینده  برنامه های  نواقص  و  بدهند  به حکومت مشورت 
کنند. افغانستان در شرایطی به سر می برد که دولت آن برای بقا 
به حمایت و مشورت همه نهادها و کنش گران سیاسی نیاز دارد. 
از  با وضعیت کنونی یکی  اجماع سیاسی روی چگونه گی مواجهه 
پیش شرط های مهم برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام است. 
این مهم باید در دستور کار تمام نهادها و کسانی قرار بگیرد که 
دغدغه اصلی شان حفظ نظام جمهوری و حصول توافق مطلوب و 

منصفانه صلح است.

برنامه جنگ دولت به حمایت 
سیاسی نیاز دارد  یک شنبه
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کشور  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر  کابل:  ۸صبح، 
»مردم  علیه  که  دینی  عالم  هر  که  می گوید 
به  باید  می کند،  تقویت«  را  دشمن  افغانستان 

زندان فرستاده شود.
در حالی این سخنان از سوی وزیر ارشاد، حج و 
اوقاف کشور مطرح شده است که شایع شده بود، 
مجیب  الرحمان انصاری و شماری از عالمان دینی 
در هرات از فرماندهان جهادی به ویژه اسماعیل 
خان خواسته اند که جنگ علیه طالبان را متوقف 

کنند.
محمدقاسم حلیمی روز شنبه، نهم اسد، در یک 
نشست خبری خطاب به حکومت گفت، هرکسی 
که  دینی  عالم  و  می شود  یک جا  دشمن  با  که 
نمی خواند  را  امنیتی«  نیروهای  شهدای  »جنازه 
باید سرکوب  می کند،  تقویت  را  مردم  دشمن  و 

و مجازات شود.
کسانی  افراد،  این  که  کرد  خاطرنشان  حلیمی 
هستند که معاش را از دولت می گیرند؛ اما به ضد 

دولت به تقویت دشمن می پردازند.
وزیر حج و اوقاف در واکنش تندش درباره سخنان 
خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات تصریح کرد: 
»جواب جاهالن را که در صف علما نشسته اند، ما 
پاسخ خواهیم داد. نخواهیم گذاشت که جاهلی 

۸صبح، بامیان: اداره مبارزه با حوادث طبیعی 
در بامیان می گوید که قرار است برای ۱۲هزار و 
۲۲۰ خانواده  بی جا شده ناشی از جنگ در این 

والیت، کمک غذایی صورت گیرد.
در  با حوادث  مبارزه  اداره  رییس  اقبال جوادی، 
این کمک ها  بامیان به روزنامه ۸صبح گفت که 
شامل پنج قلم مواد غذایی از قبیل آرد، دال نخود، 
روغن، نمک و مواد برای تغذیه کودکان می شود.

رییس مبارزه با حوادث افزود که ۱۲ تیم ترکیبی 
اداره های دولتی و موسسات غیردولتی به منظور 
سروی و شناسایی بی جادشده ها تشکیل شده بود 
و در نتیجه ۱۲هزار و ۲۲۰ خانوده نیازمند کمک 
در شش واحد اداری این والیت شناسایی شده اند.

حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس  معلومات  طبق 
جنگی  شده های  بی جا  مرحله  این  در  بامیان، 
ولسوالی های کهمرد و سیغان شامل نیستند؛ اما 
سروی در این دو ولسوالی به تازه گی تکمیل شده 
است. وی اظهار امیدواری کرد که به زودی توزیع 
مواد غذایی برای بی جاشده های این دو ولسوالی 
نیز آغاز شود. کمیته رسیده گی به بی جا شده های 
بامیان توضیح داده است که  از جنگ در  ناشی 
تهدیدات  دلیل  به  ولسوالی  دو  این  در  سروی 

امنیتی به تأخیر افتاده بود.

است  گفته  بشر  حقوق  دیده بان  کابل:  ۸صبح، 
کرده اند،  تعهد  که  آن چه  خالف  طالبان  گروه  که 
قتل های انتقام جویانه خود در افغانستان را افزایش 

داده اند.
در اعالمیه دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد 
که روز جمعه، هشتم اسد، نشر شد آمده است که 
این گروه که  ادعای رهبری  با وجود  گروه طالبان 
است،  گرفته  پیش  در  را  خویشتن داری  می گویند 

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرد که 
و  قندهار  هرات،  بر شهرهای  طالبان  حمالت 

لشکرگاه عقب زده شده است.
امور  وزارت  سخنگوی  استانکزی،  میرویس 
داخله، روز شنبه، نهم اسد، گفت که طالبان 
متحمل تلفات سنگین در این سه شهر شده اند.

به گفته او، نیروهای کافی در شهر لشکرگاه، 
مرکز والیت هلمند حضور دارند و این نیروها 

حمالت طالبان عقب زده اند.
گروه طالبان روز جمعه به بخش هایی از شهر 

لشکرگاه مرکز والیت هلمند حمله کرد.
که  است  کرده  اعالم  نیز  ملی  دفاع  وزارت 
34 عضو گروه طالبان به شمول یک فرمانده 
برجسته این گروه در حمالت نیروهای امنیتی 

در شهر لشکرگاه کشته شده اند.

از جانب دیگر، میرویس استانکزی، می گوید که 
طالبان از چند روز به این سو حمالت خود را بر 
شهر قندهار افزایش داده و از خانه های مردم به 

عنوان سنگر استفاده می کنند.
او گفت که این حمالت نیز از سوی نیروهای 

امنیتی عقب زده شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله هم چنان گفت که 
حمالت طالبان بر شهر هرات نیز به شکست 

انجامیده است.
به گفته او، نیروهای امنیتی به شمول قطعات 
ویژه پولیس در هرات وجود دارند که از سوی 

نیروهای هوایی و مردمی حمایت می شوند.
طالبان  تلفات  که  گفت  استانکزی  میرویس 
در هرات بیش تر از تلفات این گروه در سراسر 

کشور است.
گروه طالبان روز پنج شنبه حمالت خود را بر 
شهر هرات آغاز کرد. محمداسماعیل خان، از 
فرماندهان جهادی که نیروهای خیزش مردمی 
را مدیریت می کند، در خط نخست نبرد حضور 

دارد.
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر 
هرات نیز هدف حمالت راکتی قرار گرفته است 
بین المللی  و  ملی  گسترده  محکومیت  با  که 

روبه رو شد.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
پیشروی نیروهای امنیتی در این سه والیت به 
سرعت ادامه دارد و ساحات زیادی از سوی این 

نیروها تصرف شده است.
که  توانسته اند  امنیتی  نیروهای  او،  گفته  به 
ولسوالی های گذره و انجیل را که در نزدیکی 
شهر هرات موقعیت دارد، از نزد طالبان تصرف 

کنند.
یک فرمانده تولی قول اردوی ۲۰7 ظفر مستقر 
اسارت  از  پس  طالبان  سوی  از  نیز  هرات  در 

کشته شده  است.
هرچند طالبان در گذشته گفته بودند که به 
شهرهای بزرگ حمله نمی کنند، اما نبردهای 
شهرهای  به  طالبان  حمله  از  پس  سنگین 
تالقان، هرات، لشکرگاه و قندهار بین نیروهای 

امنیتی جریان دارد.

به  افغانستان  مردم  علیه  منبر  در  و  برخاسته 
شمشیر دشمن دست بیندازد.«

هر  نداریم،  را  این  حوصله  دیگر  »ما  گفت:  او 
شیطانی که در جامه  عالم درآمده است بیرونش 

می کنیم.«
و خبیث«  »رذیل  را  انصاری  اوقاف،  و  وزیر حج 

خواند و گفت که او فروخته شده است.
نیز  پاکستان  به علمای  در همین حال، حلیمی 
هشدار داد: »استادتان عزیزرحمن و شاگردانشان 

در افغانستان جای ندارند.«
حلیمی خاطر نشان کرد که جنگ فعلی، جنگ 
پاکستان با افغانستان است که به صورت رسمی 

اعالم نشده است.
به گفته او، توپ، تانک، هاموی و رنجر از افغانستان 
به پاکستان منتقل و فروخته می شود و نیز هزاران 
بر  و  می آیند  افغانستان  به  مرز  آن طرف  از  نفر 

مردم افغانستان ظلم می کنند.
این اظهارات تند وزیر حج و اوقاف در حالی مطرح 
شده است که مولوی مجیب رحمان انصاری امام 
و  اسماعیل خان  از  گازرگاه هرات  مسجد جامع 
دیگر فرماندهان جهادی در هرات خواسته بود که 
که  بگذارند  و  بردارند  دست  طالبان  با  جنگ  از 

حکومت اسالمی در افغانستان حاکم شود.

از  و  است  ماه  یک  برای  غذایی  کمک های  این 
سوی سازمان غذایی جهان )WFP( برای بی جا 
شده گان ناشی از جنگ های اخیر در بامیان توزیع 
می شود. براساس معلوماتی که کمیته رسیده گی 
والیت  این  در  از جنگ  ناشی  بی جاشده های  به 
برای ۵۰  نخست  مرحله  در  است،  کرده  منتشر 
درصد این شمار خانواده ها کمک توزیع می شود و 

این روند به گونه مرحله وار ادامه می یابد.
توزیع این کمک ها روز شنبه، نهم اسد، از مرکز 
نیز  قرار است در ولسوالی ها  بامیان آغاز شده و 

روی دست گرفته شود.

منتقدان شناخته شده طالبان را می کشند.
گروه  که  است  کرده  تصریح  بشر  حقوق  دیده بان 
دولت  با  کار  به  که  را  افرادی  قندهار،  در  طالبان 
متهم هستند، نیروهای امنیتی و بسته گان آنان را 

بازداشت و تیرباران کرده اند.
طنزپرداز  جوان،  خاشه  قتل  به  اشاره  با  نهاد  این 
قندهاری گفته است که قتل او و سایر رویدادهای 
طالبان  گروه  فرماندهان  که  می دهد  نشان  اخیر 
تمایل به شکستن انتقادها و اعتراضات شدید مردم 

افغانستان دارند.
دیده بان  در  آسیا  بخش  مدیر   ، گاسمن  پاتریشیا 
طالبان  نیروهای  »ظاهرا  است:  گفته  بشر  حقوق 
این  رهبران  او  زیرا  کرده اند؛  اعدام  را  خاشه جوان 

گروه را مسخره می کرده است.«
گاسمن افزوده است: »رهبری طالبان معموالً حمله 

بر منتقدان شان را رد می کند؛ اما این جنگ جویان 
طالبان هستند که مسوولیت متوقف کردن کشتارها 

را بر عهده دارند.«
در همین حال، دیده بان حقوق بشر به نقل از منابع 
محلی در قندهار تصریح کرده است که در روستاهای 
تعداد  طالبان  فرماندهان  والیت،  این  مرکز  اطراف 

زیادی از افراد مرتبط با دولت را بازداشت کرده اند.
گروه  مورد  تازه ترین  در  نهاد،  این  معلومات  طبق 
دولت  کارمند  برادرانشان  که  را  تن  دو  طالبان 
هستند، از خانه شان در ساحه »قسام پل« ولسوالی 
دند ربودند که تا هنوز خبری درباره آن ها در دست 

نیست.
با این حال دیده بان حقوق بشر حمالت تالفی جویانه 
از سوی گروه طالبان را مجازات جمعی عنوان کرده 

است و آن را ممنوع خوانده است.

وزیر حج: مالیی که دشمن را تقویت می کند، بزنید، 
بکوبید و به زندان بفرستید

وزارت داخله از عقب 
زدن حمالت طالبان بر 

شهرهای هرات، قندهار و 
لشکرگاه خبر داد

برای بیش از 1۲هزار خانواده بی جا شده در بامیان 
کمک توزیع می شود

دیده بان حقوق بشر: کشتارهای انتقام جویانه از سوی طالبان افزایش یافته است
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در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  شدید  نبردهای 
ادامه داشت. چاشت  نیز  روز شنبه  حومه شهر هرات 
روز شنبه به دنبال شدت گرفتن نبردها در منطقه پل 
ماالن، بازارهای زرگری و صرافی مسدود و دکان های 
بخشی از بازار منطقه درب عراق شهر هرات به دلیل 
تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری میان طالبان و 

نیروهای حکومتی بسته شد.
نیروهای  و  گرفت  اوج  هرات  در  جنگ  جمعه شب   
طالبان موفق شدند برای چند ساعت کنترل ساختمان 
پرجمعیت ترین  و  مهم ترین  از  یکی  گذره،  ولسوالی 
به دست  را  به مرکز شهر هرات  نزدیک  ولسوالی های 

بگیرند. 
نبردها از چهارشنبه شب هفته گذشته در حومه شهر 
هرات به ویژه در مناطق مربوط به ولسوالی گذره آغاز 
شد و جمعه شب با تصرف ساختمان ولسوالی گذره به 
اوج رسید. پس از نبردهای شدید و تبادل آتش میان 
حمایت  با  شدند  موفق  حکومتی  نیروهای  طرف،  دو 
دوباره  را  گذره  ولسوالی  ساختمان  مردمی،  نیروهای 

تصرف کنند.
افزایش  با  که  روایت  می کنند  مردمی  منابع  برخی 
نبردها میان طالبان و نیروهای حکومتی، هواپیماهای 
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درآمدند.  پرواز  به  هرات  آسمان  در   »B-52« جنگنده 
هم زمان با این بخش هایی از ولسوالی های گذره، کرخ و 
رباط سنگی هرات، آماج حمالت هوایی ارتش افغانستان 

قرار گرفته است.
و  نیروهای حکومتی  نبردها میان  از صبح روز شنبه، 
مردمی با نیروهای طالبان در منطقه پل ماالن هرات 
دوباره شدت گرفت و طالبان تالش کردند از کمربند 
امنیتی در این منطقه عبور کنند؛ اما مقام های محلی 
پیاپی  حمله  سه  دست کم  که  می کنند  روایت  هرات 

طالبان عقب زده شده است.
محمداسماعیل خان در خط نخست نبرد در منطقه پل 
ماالن، از نرسیدن نیروهای کمکی از کابل انتقاد کرد و 
افزود که رییس جمهور غنی در یک تماس تلفنی به 
او وعده سپرده بود که نیروهای کمکی تازه نفس تا شام 
جمعه به هرات می رسند، اما تاکنون هیچ نیروی کمکی 

به هرات اعزام نشده است.
با تداوم جنگ در خط های نخست نبرد در حومه شهر 
هرات، دامنه درگیری ها روز جمعه تا منطقه پشتون پل 
مدتی  برای  شدند  موفق  طالبان  و  رسید  هرات  شهر 
کنترل بخش هایی از مسیر مرکز شهر هرات به ولسوالی 

گذره را در دست بگیرند.
حضور محمداسماعیل خان و نیروهای حرکت مقاومت 
مردمی در منطقه پشتون پل هرات، بازتاب گسترده ای 

کامران  خان،  اسماعیل  کنار  در  و  داشت  مردم  میان 
خط  در  نیز  هرات،  والیتی  شورای  رییس  علی زایی، 

نخست نبرد ولسوالی گذره حضور یافت.
میان  درگیری شدید  از چند ساعت  جمعه شب، پس 
دو طرف، ساختمان ولسوالی گذره آماج حمالت هوایی 
نیروهای ارتش افغانستان قرار گرفت و مقام های محلی 
هرات اعالم کردند که ساختمان ولسوالی و مرکز آن 

دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
بود  زیاد  حدی  به  گذره  ولسوالی  در  نبردها  شدت 
شدند  مجبور  ولسوالی  این  ساکنان  از  بسیاری  که 
بازار  تفریحی،  باغ های  و  کنند  ترک  را  خانه های شان 
مرکز ولسوالی و مناطق روستایی و مسکونی به میدان 
جنگ میان نیروهای طالبان و نیروهای حکومتی بدل 

شد.
مقام های محلی هرات می گویند که عملیات آزادسازی 
ولسوالی گذره و جاده راهبردی مرکز شهر هرات به این 
ولسوالی که شهر را به میدان هوایی و شهرک صنعتی 
تلفات  و  شد  انجام  موفقیت  با  می کند،  وصل  هرات 

سنگین به نیروهای طالبان وارد شده است.
از جانب دیگر طالبان نیز می گویند که در پی حمالت 
آنان شمار زیادی از نیروهای ارتش کشته، زخمی و یا 
اسیر شده اند و با تخریب برخی تانک های هاموی، مقدار 
زیادی جنگ افزار، مهمات و تجهیزات نظامی به دست 
نیروهای آنان افتاده است. طالبان هم چنان ادعا دارند 
که شماری از نیروهای اسماعیل  خان را اسیر گرفته اند.
در میان درگیری های شدید ولسوالی گذره هرات، یک 
محافظ امنیتی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
این  کارمندان  از  شماری  و  کشته  هرات  در  )یوناما( 
نهاد زخمی شدند. یوناما با نشر یک اعالمیه، حمله بر 
دفترش در هرات و زخم برداشتن کارمندانش را تأیید 

کرد.
در همین حال، قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، 
جنگی  منطقه  نزدیکی  در  یوناما  دفتر  که  کرد  اعالم 
موقعیت داشت و در جریان جنگ و شلیک متقابل به 
محافظان مسلح این نهاد آسیب رسید، اما با رسیدن 

دفتر  ساحات  و  ساختمان  محل،  به  طالبان  نیروهای 
یوناما در امنیت قرار گرفت.

جریان  در  که  می کنند  تأیید  هرات  در  محلی  منابع 
نبردهای شدید در ولسوالی گذره، حمیداهلل حمیدی، 
شده  کشته  ظفر   ۲۰7 قول اردوی  اول  لوای  فرمانده 
حرکت  فرماندهان  از  یکی  غالم سخی،  آمر  است. 
مقاومت مردمی اسماعیل خان، نیز روز جمعه در نبرد 

با طالبان کشته شد.
گذره،  ولسوالی  در  نبردها  گرفتن  شدت  با  هم زمان 
طالبان ادعا دارند که مرکز ولسوالی و فرماندهی پولیس 
این  کرده اند.  تصرف  دوباره  را  هرات  کرخ  ولسوالی 
ولسوالی به تازه گی در عملیات مشترک نیروهای امنیتی 

از کنترل طالبان خارج شده بود.
گرفتن  شدت  از  هراتیان  شدید  نگرانی  با  جمعه شب 
نبردها در حومه شهر به پایان رسید و صبح روز شنبه، 
در  مناردار«  »پل  امنیتی  پاسگاه  در  شدید  جنگ 
ولسوالی انجیل هرات آغاز شد. ساکنان اطراف روستای 
شمول  به  سنگین  جنگ افزارهای  شلیک  از  مناردار 

راکت روایت می کنند.
منابع محلی ادعا دارند که در جریان نبرد میان طالبان 
و نیروهای حرکت مقاومت مردمی به رهبری اسماعیل 
از  شماری  انجیل،  ولسوالی  مناردار  روستای  در  خان 
نیروهای مسلح وابسته به محمداسماعیل خان کشته و 
زخمی شده اند. جنگ در این منطقه با رسیدن نیروهای 

کمکی فروکش کرد.
در جریان نبردهای شدید در برخی روستاهای حومه 
شهر هرات و ساحات مربوط به ولسوالی گذره و انجیل، 
برخی روستاهای  از حضور طالبان در  ساکنان محلی 
نزدیک به شهر هرات خبر می دهند. مقام های محلی 
دنبال  به  مناطق  بیش تر  که  می گویند  اما  هرات 
نیروهای طالبان  از حضور  اجرای عملیات های نظامی 

پاک سازی شده است.
با این همه، پس از چند ساعت درگیری شدید و رسیدن 
دامنه نبرد به نزدیکی شهر هرات، روز شنبه وضعیت 
شهر هرات نسبتاً آرام بود و مردم به گونه عادی زنده گی 
بازار  مسدود شدن  با  اما  دادند،  ادامه  را  خود  روزمره 
نگران  هم چنان  مردم  هرات،  صرافی های  و  زرگری ها 

شدت گرفتن جنگ هستند.

تداوم نبردهای شدید در اطراف شهر هرات

و  جنگ  کم پیشینه  گسترش 
حالت ایستایی مذاکرات صلح 
در دوحه، حکومت را واداشته 
در  پیروزی  روی  که  است 
میدان های نبرد بیش تر تمرکز 
حکومت  رهبری  کند.  توجه  و 
بر  بیش تر  اخیر،  روزهای  در 
حمایت از نیروهای امنیتی تاکید می کند و می گوید 

که طالبان اراده صلح کردن را ندارند. 
شماری از اعضای مجلس نماینده گان در صحبت با 
تایید می کنند که نشست فوق العاده  روزنامه ۸صبح 
شورای ملی فردا دوشنبه، یازدهم اسد، به درخواست 
محمدعارف  می شود.  برگزار  غنی  جمهور  رییس 
رحمانی، عضو مجلس نماینده گان، می گوید که در این 
تحوالت  در باره  غنی  رییس جمهور  احتماالً  نشست 
آقای  داشت.  خواهد  سخنرانی  امنیتی،  و  سیاسی 
خواهان  غنی  جمهور  رییس  که  می افزاید  رحمانی 
حمایت نماینده گان مردم از نیروهای امنیتی خواهد 
شد. در همین حال حجت اهلل خردمند، نایب منشی 
مجلس نماینده گان، نیز می گوید که رییس جمهور در 
این نشست فوق العاده احتماالً روی مسایل امنیتی و 

صلح بحث خواهد کرد.
مردم  نماینده  جمشیدی،  علی اکبر  حال  عین  در 
دایکندی در پارلمان، می گوید که نشست فوق العاده 
مجلس  اعضای  و  جمهور  رییس  درخواست  به 
جمشیدی  آقای  می تواند.  شده  برگزار  نماینده گان 
به خصوص  وضعیت  یک  فعلی  »وضعیت  می افزاید: 
یک  شرایط  هم چون  در  که  می کند  ایجاب  و  است 
نشست مشترک بین قوه مجریه و قوه مقننه برگزار 
کشور  جاری  وضعیت  هم  بحث  موضوع  قطعاً  شود. 
مشخص  نشست  آجندای  هنوز  تا  گرچند  است، 
نیست.« وی تصریح می کند که در جلسات فوق العاده، 
بحث های آزاد صورت نمی گیرد و فقط روی آجندای 

این  آجندای  به  رابطه  در  مشخص صحبت می شود. 
ریاست  ارگ  نظر  کردیم  تالش  فوق العاده  نشست 
جمهوری را هم داشته باشیم، اما با تماس های پی هم 
موفق نشدیم که نظر سخنگویان ریاست جمهوری را 

در این مورد داشته باشیم. 
شورای  فوق العاده  نشست  حالی،  در  جمهور  رییس 
ملی را فرا می خواند که هم اکنون جنگ در دروازه های 
هلمند،  هرات،  قندهار،  شمول  به  شهر ها  از  شماری 
به  می  ماه  از  طالبان  دارد.  جریان  تخار  و  غزنی 
این سو حمالت شان را به شکل کم پیشینه ای بر مرکز 
این مدت  افزایش داده اند. در  و ولسوالی های والیات 
نزدیک به ۲۰۰ ولسوالی به دست گروه طالبان افتاده 
است. وزارت دفاع می گوید که نیروهای دولتی از این 

ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. 
در همین حال فردوس کاوش، آگاه مسایل سیاسی 
و روزنامه نگار، در صفحه رسمی فیس  بوکش نگاشته 
مراکز  تسخیر  قصد  این که  بدون  طالب  که  است 
هجوم  شهرها  حومه های  به  باشد،  داشته  را  والیات 
و  عمومی  ارعاب  برای  را  خود  نیروهای  می آورد، 
کشتار، وارد ورودی های شهرها می کند، عقب می رود 
شهرنشین ها  ذهن  در  فروپاشی  تا  بر می گردد  باز  و 
این  طالبان  که  می افزاید  کاوش  آقای  بیفتد.  اتفاق 

برنامه را با تنگ کردن حلقه  محاصره  شهرها تطبیق 
که  است  این  طالب ها  راهبردی  هدف  می کنند. 
حکومت، نیروهای سیاسی، تمام حوزه های غیر طالب و 
شهرنشین ها را وادار به بیعت در بدل آتش بس کنند. 
به گفته آقای کاوش، چنین چیزی سبب می شود که 
طالب به فتح  الفتوح زیر نام توافق سیاسی دست یابد و 
رسمیت بین المللی را به بهانه  کسب بیعت خوش به رضا 
و  تسلیمی  »آنان  می کند:  تصریح  وی  کند.   مطالبه 
همین  سیاسی.  توافق  نام  زیر  اما  می خواهند،  بیعت 
نیروهای  توسط  هم  روس ها  خروج  از  پس  راهبرد 

متحد پاکستان به یک نحو دیگر اجرا می شد.«
با این حال، حکومت تالش می ورزد که با حمایت از 
نیروهای امنیتی، طالبان را در میدان های نبرد شکست 

بدهد. 
در این راستا حکومت اجماعی را هم شکل داده است. 
با  کشور  جهادی  و  سیاسی  رهبران  مشورتی  جلسه 
شنبه،  روز  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
نهم اسد، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. ارگ 
اعالمیه  سه ماده ای این نشست را به نشر رسانده است. 
طبق این اعالمیه، رهبران سیاسی و جهادی حمایت 
را  طالبان  با  نبرد  در  امنیتی  نیروهای  از  قاطع خود 
و  »شهامت  است:  آمده  اعالمیه  در  کرده اند.  اعالم 

در  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  ایستاده گی 
و  ایستاده گی  و  تروریستی  حمالت  و  تجاوز  مقابل 
ستایش  قابل  راستا  این  در  افغانستان  مردم  بسیج 
دفاع  از  افغانستان  جهادی  و  سیاسی  رهبران  است. 
مشروع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بسیج 
مردمی افغانستان در حمایت از آن ها، نه تنها قدردانی 
می کنند، بلکه با تمام توان برای بسیج بیش تر مردم 

برای دفاع از افغانستان تالش خواهند کرد.«
در این نشست برخی از رهبران سیاسی از جمله حامد 
ربانی،  صالح الدین  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی، 
حکمتیار،  گلبدین  و  اسالمی  جمعیت  حزب  رییس 
جلسه  در  نداشته اند.  حضور  اسالمی،  حزب  رییس 
مشورتی رهبران سیاسی و جهادی با رییس جمهور 
غنی تاکید شده است که قطع جنگ و رسیدن به صلح 
عادالنه و پایدار، اولویت جمهوری اسالمی افغانستان 
قربانی های  واال  »مرام  این  به  رسیدن  برای  و  است 

زیادی« را متحمل شده است.
در شرایطی که امیدواری ها نسبت به مذاکرات صلح 
کم رنگ شده ، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان در 
دیدار با هیات مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه 
تمرکز شود  روی گفت وگوهای صلح  که  است  گفته 
تیم  یابد.  پایان  باید  کشور  این  در  ویرانگر  جنگ  و 
مذاکره کننده صلح افغانستان روز شنبه، نهم اسد، با 
جاسپر وایک، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان، در 
دوحه دیدار و گفت وگو کرده  است. در این دیدار، دو 
نیز ختم  و  اخیر صلح  طرف در مورد پیش رفت های 
جنگ در افغانستان بحث کرده اند. نماینده ویژه آلمان 
دوحه،  در  دولت  مذاکره کننده  هیات  با  دیدار  در 
حل  راه  جنگ  که  است  کرده  تاکید  قطر،  پایتخت 
نیست و بهتر است روی مذاکرات صلح بیش تر تمرکز 
شود تا به باور او این جنگ ویرانگر در افغانستان هرچه 

زودتر توقف یابد.
مردم  که  است  کرده  تصریح  هم چنان  وایک  جاسپر 
اخیر  از دستاوردهای ۲۰ سال  دفاع  برای  افغانستان 
متعهد هستند و این سبب امیدواری جامعه جهانی به 

آینده افغانستان شده است.
آن چه تا هنوز هویدا است، سرنوشت نامشخص جنگ 
صلح  امور  در  دولت  وزارت  است.  افغانستان  صلح  و 
دو  در کشور  ماه گذشته  در چهار  تنها  که  می گوید 
هزار و ۵۶۶ غیرنظامی در نتیجه حمالت طالبان کشته 

و سه هزار و ۲۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

شورای ملی به درخواست غنی نشست 
فوق العاده برگزار می کند

حسین حیدری

بن بست صلح و تشدید جنگ؛ 



حبیب حمیدزاده

مطابق اساس نامه رم، وقتی گروهی اقدام به کشتن یک قوم مشخص، مذهب یا نژاد خاصی می کند، این اقدام نسل کشی 
محسوب می شود. هم چنان »جابه جا کردن اجباری افراد مورد نظر از طریق اخراج یا اعمال اجباری دیگر، از ساحه ای که قانوناً 

در آن حضور دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین المللی مجاز باشد«، جنایت علیه بشریت است. طالبان در حال 
حاضر اقوام مشخصی را بنا بر مالحظات قومی از بعضی والیات افغانستان کوچ اجباری داده اند. جنگ جویان این گروه، خانه های  

مردم را تخریب و اموال شان را غارت کرده اند. نمونه ثابت شده این جنایت، کوچ دادن اجباری 400 خانواده بدخشانی از 
والیت کندز به بدخشان است.

حامد علمی

در جریان جنگ های ماه های اخیر میان گروه طالبان 
و نیروهای ارتش، جنایت جنگی، نسل کشی و نقض 
حقوق بشر صورت گرفته است. گروه طالبان در دهه 
هفتاد در بامیان، شمالی، مزار شریف و دیگر مناطق 
افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی 
انجام داده بود؛ اما جهان  شده بود و جنایت جنگی 
جنایت  متهمان  است،  نتوانسته  یا  نخواسته  تاکنون 
علیه بشریت، ناقضان حقوق بشر و کسانی که جنایت 
و در صف  زنده  اکنون  و  بودند  جنگی مرتکب شده 
این  کند.  محاکمه  را  هستند  پیکار  مصروف  طالبان 
روزها که گروه طالبان بعضی از ولسوالی های افغانستان 
را به تصرف خویش درآورده، بار دیگر مرتکب همان 

اعمال گذشته خود شده است.
به کشتن  اقدام  اساس نامه رم، وقتی گروهی  مطابق 
یک قوم مشخص، مذهب یا نژاد خاصی می کند، این 
اقدام نسل کشی محسوب می شود. هم چنان »جابه جا 
کردن اجباری افراد مورد نظر از طریق اخراج یا اعمال 
حضور  آن  در  قانوناً  که  ساحه ای  از  دیگر،  اجباری 
دارند، بدون هیچ گونه دلیلی که در حقوق بین المللی 
در  طالبان  است.  بشریت  علیه  باشد«، جنایت  مجاز 
حال حاضر اقوام مشخصی را بنا بر مالحظات قومی 
داده اند.  اجباری  کوچ  افغانستان  والیات  بعضی  از 
تخریب  را  مردم  خانه های   گروه،  این  جنگ جویان 
این  ثابت شده  نمونه  کرده اند.  غارت  را  اموال شان  و 

در هفته های اخیر شاهد نوعی از فعالیت های منطقه ای 
در محوریت جمهوری خلق چین هستیم. دیده می شود 
روسیه،  پاکستان،  رهبران  با  کشور  این  مقامات  که 
کنفرانس  عضو  کشورهای  میانه،  آسیای  کشورهای 
شانگهای و گروه طالبان در رفت وآمد منظم هستند و 
پی هم اعالمیه هایی را مبنی بر ثبات، توسعه، تجارت و 
رشد اقتصادی صادر می کنند. اگرچه از بازی های پشت 
ذیل  در  را  عنوان  ولی چند  ندارم؛  کامل  آگاهی  پرده 
و  که حادثه ها  برداشت می شود  و چنان  ذکر می کنم 
موضع گیری ها در یک تعامل نامرئی با هم مرتبط است.

ما باید به رمز و رموز بیش تر گفته ها و یافته ها بپردازیم 
آشنا  کم وبیش  پرده  پشت  بازی های  چگونه گی  با  و 
شویم و اگر توانایی و ظرفیت آن را داشته باشیم، ضرور 
نحوی دخیل  به  تعامالت  این  در  که  می شود  دانسته 
شویم و از آن برای اهداف عالیه کشور خویش استفاده 
کنیم. بنابراین، بازی های منطقه ای را باید با دقت مورد 
مطالعه قرار دهیم. عقل سلیم حکم می کند که باید با 
چرخش های خرد و بزرگ و با نظم سیاسی ـ  اقتصادی 
منطقه همگام شویم و از فرصت ها استفاده کنیم تا خود 
و کشور خویش را از ورطه تباهی نجات دهیم. معلوماتی 
راویان  و  مختلف  منابع  از  می شود،  ارایه  ادامه  در  که 
صادق القول جمع آوری شده است و در پرتو این یافته ها، 

به نتیجه گیری کوتاه بسنده می کنم.
چین در واخان

داکتر راگیف شرما، استاد روابط بین الملل در دانشگاه 

کدام طرف جنگ مرتکب نقض 
حقوق بشر شده است؟

تعامالت برون مرزی و سفر طالبان به چین

مظنون  که  دیگری  هرکس  و  جنگ  اسیران  رم، 
است، حق دارد، برایش محکمه عادالنه برگزار شود. 
»محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد 
محاکمه  یک  از  برخورداری  حق  از  محافظت شده، 
عادالنه و قانونی، جزء جنایت جنگی است.« اما گروه 
طالبان برای مخالفان خویش محکمه برگزار نمی کند 

و به محض دست گیری، جانش را می گیرد.
ولسوالی  بر  طالبان  گروه  حمله  از  پس  روز  چند 
اسپین بولدک والیت قندهار و تبصره های مطبوعات، 
و  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  اکنون 
عمل کرد  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  دیده بان 
ماه های اخیر این گروه را خالف تمام قوانین انسانی و 
جنگی توصیف کرده اند. در اعالمیه کمیسیون مستقل 
حقوق بشر گفته شده که گروه طالبان پس از حمله 

میان جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری خلق چین 
در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی است. مقامات 
این دو کشور از روابط برادری صحبت می کنند که به 
از یک دیگر  به حمایت  آهنین  اراده   با  گفته خودشان 
در میدان های منطقه ای و بین المللی ادامه خواهند داد. 
گسترش همه جانبه روابط با چین، از اصول تغییرناپذیر 
سیاست خارجی پاکستان است ، به ویژه عملیاتی شدن 
پروژه دهلیز مشترک اقتصادی چین و پاکستان در زمان 
به  که  عمرانی  و  زیرساختی  پروژه های  دیگر  و  معین 
ایجاد هفتاد هزار شغل منتهی می شود. پاکستان گفته 
چارچوب  در  که  اقتصادی ای  بزرگ  طرح  از  که  است 
ابتکار یک کمربند و یک جاده در خاک پاکستان در 
حال اجرا است، با تمام توان حمایت می کند. عالوه بر 
این، وابسته گی چین به انرژی کشورهای حوزه خلیج از 
راه بندر گوادر، موجودیت هند و تقابل آن کشور با هر 
دو کشور چین و پاکستان و جلوگیری از نفوذ تروریسم 
در ایالت سین کیانگ، عواملی است که این دو کشور را 

ناگزیر در کنار هم قرار داده است.

نقشه افغانستان
طالبان  حمالت  آن که  از  پس  امسال  می  ماه  در 
باالی عده ای از ولسوالی های والیات شمالی آغاز شد، 
 Islamabad( انستیتوت پالیسی و پژوهشی اسالم آباد
می شود  گفته  که   )Policy Research Institute
دارد،  کشور  آن  نظامیان  و  حکومت  با  نزدیک  روابط 
نقشه ای را نشر کرد که در آن ساحات زیر نفوذ طالبان، 
نیروهای حکومتی و متنازع فیه مشخص شده بود؛ ولی 
به  از دهلیز واخان دیده نمی شد؛  در آن نقشه نشانی 
تعبیری، گویا دیگر واخان هیچ قابل بحث نیست. آن 
نقشه در رسانه های افغانستان و صفحات مجازی انعکاس 

گسترده و واکنش های فراوانی را به دنبال داشت.

تسلیمی ولسوالی های بدخشان
یک ماه پیش، از میان ۲7 ولسوالی و مرکز بدخشان که 
در مجموع ۲۸ می شود، تنها مرکز ولسوالی وردوج و یک 
ولسوالی هم در راغ زیر کنترل طالبان بود؛ اما طی یک 
ماه در یک تغییر دراماتیک، ۲4 ولسوالی به طور کامل به 

بر این ولسوالی، مرتکب جنایت علیه بشریت شده  و 
نیاز است که دادگاه جرایم بین المللی به آن رسیده گی 
کند. در این اعالمیه آمده است: »گروه طالبان بدون 
اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، 
به قتل و کشتار انتقام جویانه افراد غیرنظامی پرداخته 
است و نیز در این رویداد، اموال شماری از باشنده گان 
و  قبلی  مسووالن  به  مربوط  اموال  شمول  به  محل 

کنونی ادارات دولتی غارت و چپاول شده است.«
اسپین بولدک  به  طالبان  جنگ جویان  آن که  از  پس 
حمله کردند، ارتش، آنان را از شهر و بازار عقب زد که 
این حرکت ارتش مورد استقبال مردم و باشنده گان 
در  عقب نشینی  هنگام  طالبان  گرفت.  قرار  محل 
پس  و  شدند  جابه جا  اسپین بولدک  شهر  حومه های 
از حمله  به شهر حمله کردند. پس  دوباره  از مدتی 
گروه،  این  جنگ جویان  شهر،  آوردن  دست  به  و 
حامیان دولت و کارمندان دولتی را شناسایی کردند 
حامیان  اموال  آنان  هم چنان  رساندند.  قتل  به  و 
حکومت و کارمندان ادارات دولتی را غارت و چپاول 
افغانستان در  بشر  کردند. کمیسیون مستقل حقوق 
حقوق  قوانین  »براساس  است:  آورده  اعالمیه اش 
بشردوستانه بین المللی، کسانی که به صورت مستقیم 
نقشی در درگیری ندارند، از این حق برخوردار اند که 
جان و تمامیت جسمی و اخالقی آنان محفوظ بماند.«
در  نیز  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  دیده بان 
اعالمیه ای گفته است که برخالف گفته های رهبران 
مخالفان  از  گروه  این  اخیر،  هفته های  طی  طالبان، 
شناخته شده  منتقدان  و  گرفته  انتقام  خود  سابق 
خود را کشته است. با توجه به عمل کرد طالبان در 
دهه هفتاد و در جنگ هایی که به دنبال روند خروج 
نیروهای امریکایی آغاز شده، این گروه روزانه حقوق 
بشر را نقض کرده  است. همین اکنون در ولسوالی هایی 
که طالبان آن ها را تازه به تصرف خویش درآورده اند، 
دست  به  محل  مردم  از  اجبار  با  را  آب شان  و  نان 
می آورند. آنان برای ورود به قریه ها و خانه های مردم 
از هیچ کسی اجازه نمی گیرند. جنگ جویان این گروه 
و  می دهند  قرار  لت وکوب  مورد  جرم  بدون  را  مردم 

اموال آنان را مصادره می کنند.

تصرف طالبان درآمد. طوری که تنها در نواحی یفتل باال 
که مربوط مرکز فیض آباد و یک بخش در یفتل پایان، 
جنگ صورت گرفت و وقتی نیروهای پولیس و ارتش از 
مرکز ولسوالی بدون جنگ عقب نشینی کردند، نیروهای 
ترتیب،  همین  به  کردند.  ترک  را  ساحه  نیز  محلی 
ولی  جنگید؛  محلی  فرمانده  یک  تنها  نیز  بهارک  در 
نیروهای ارتش در جرم و بهارک بدون جنگ، هزاران 
میل اسلحه سبک و سنگین را با نفربرهای زرهی، به 
دشمن واگذار کردند و اکنون تنها فیض آباد و ولسوالی 
کران و منجان در کنترل دولت است و بس. جالب این 
است که نیروهای دولتی شماری از ولسوالی ها را پیش 
از رسیدن طالبان رها کردند و جنگ جویان این گروه دو 
به مرکز ولسوالی رسیدند، مثل ولسوالی های  بعد  روز 
شکی و ماه می درواز. هر ولسوالی حد اوسط با سی تا 
پنجاه جنگ جوی طالبان تصرف شده است، در حالی که 
شمار نیروهایی که از بدخشان با اسلحه به تاجیکستان 

رفته اند، یک هزار و سی تن بوده  است.

نتیجه گیری
افغانستان  در  دیگر  امریکا  متحده  ایاالت  که  حاال 
ساختن  برای  بنیادی  کارهای  و  ندارد  نظامی  حضور 
ملت ما انجام نداد و یا به نحوی در بیست سال اخیر 
که  است  بهتر  کرد،  ایجاد  را  سدهایی  آن  مسیر  در 
افغانستان با یک بازنگری در سیاست خارجی به دنبال 
یافتن دوستان منطقه ای جدید باشد و از ده ها امکان 
با  جاده  یک  و  کمربند  یک  ابتکار  فرصت، هم چون  و 
بودجه محیرالعقول چهار تریلیون دالری، استفاده کند. 
استفاده از این فرصت به درایت اقتصادی و سیاسی ما 
بسته گی دارد و این که چطور می توانیم بازی باخت - 
باخت خویش را با ابتکارات، تالش، چرخش در ادعاها و 
گفته ها به بازی برد - برد عوض کنیم و در تعامل جدید 
با قدرت های منطقه ای قرار بگیرم. نخست، ما به یک 
فراموشی تاریخی و یا رفع دشمنی های داخلی و خارجی 
نیاز داریم. دوم، در داخل کشور به ایجاد گفتمان جدید 
سیاسی  آمدن های  کنار  و  دستاوردها  حفظ  بر  مبنی 
راهی  در  این صورت،  غیر  در  است.  ـ کدری ضرورت 
که روان هستیم و این که در عالم شعار و خیال به سر 
می بریم، سقوط ولسوالی ها و حداقل جنگ و جدال برای 

سالیان متمادی جریان خواهد داشت.
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جنایت، کوچ دادن اجباری 4۰۰ خانواده بدخشانی از 
والیت کندز به بدخشان است.

مطابق اساس نامه رم، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی 
با مردم و یا اسیران جنگی در جریان جنگ، جنایت 
جنگی حساب می شود. هم چنان وارد کردن عمدی 
درد و رنج شدیدی که آسیب جدی به بدن می رساند، 
و  تخریب  می شود.  شمرده  جنگی  جرایم  شمار  در 
تصرف اموال در سطح گسترده که به صورت غیرقانونی 
و مغرضانه انجام گیرد، از جمله جرایم جنگی است. 
طالبان کماندوهای اسیرشده را تیرباران کردند، بعضی 
از مخالفان خود را شب هنگام از خانه های شان بیرون 
آوردند و به رگبار بستند. نمونه روشن آن، قتل خاشه 
در والیت قندهار است که محکمه صحرایی و به شیوه 
بسیار فجیع و بدوی تیرباران شد. مطابق اساس نامه 

عنوان  زیر  را  در سال ۲۰۱7 سمیناری  هند  جیندال 
»چین در واخان« ارایه کرد. او در این سمینار با استفاده 
دهلیز  در  چینی ها  که  کرد  ادعا  ماهواره ای  تصاویر  از 
واخان دست به ایجاد تأسیسات مستحکم زده و به طور 
منظم گزمه های عساکر آن ها در داخل خاک افغانستان 
دیده شده اند. در آن زمان، ادعاهای داکتر راگیف جزء 
اشتراک کننده گان  و  تبلیغاتی هند شمرده شد  برنامه 
نه  ما  خارجه  وزارت  و  حکومت  مقامات  و  سمینار 
توضیحاتی خواستند و نه در صدد مستندسازی ادعاهای 

هندی ها برآمدند.

ابتکار یک کمربند و یک جاده
چین آماده است تا با برنامه  »یک کمربند و یک جاده« 
خود، به گونه انحصاری وارد افغانستان پساامریکا شود 
با  کشورش  شدن  وصل  و  بزرگ راه ها  احداث  برای  و 
پاکستان، حداقل نیم دهه است که از کابل می خواهد به 
این پروژه بپیوندد. اما دولت افغانستان که تحت حمایت 
ایاالت متحده  امریکا بود، از ترس این که برداشتن چنین 
پیوستن  در  نباشد،  خوشایند  واشنگتن  برای  گامی 
برای  چین  است.  داشته  تردید  تاکنون  برنامه  این  به 
تطبیق برنامه یک کمربند و یک جاده، چهار تریلیون 
از  بیش  تا  است  حاضر  و  می کند  سرمایه گذاری  دالر 
۶۰ میلیارد دالر اضافی برای توسعه همکاری اقتصادی 

پاکستان - چین به مصرف برساند.

نزدیکی پاکستان و چین
روابط  چشم گیر  گسترش  شاهد  اواخر  این  در  جهان 



محمدزمان سهیل
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بلخ  والیت  انگور  حاصالت 
گذشته  سال  به  نسبت 
دارد.  چشم گیری  افزایش 
مسووالن در ریاست زراعت 
که  می گویند  بلخ  والیت 
حاصالت انگور امسال نسبت به 
یافته است.  افزایش  سال گذشته حدود 3۰ درصد 
بلخ، می گوید که  محمدسالم ساعی، رییس زراعت 
امسال از هر هکتار زمین بین ۱۵ تا ۱۸ متریک تُن 

انگور به  دست خواهد آمد.
آقای ساعی دلیل افزایش حاصالت انگور در بلخ را 
ارایه آموزش های منظم به باغ داران، احداث باغ های 
به  بته  از شکل  انگور  پرورش  جدید، معیاری سازی 
به  شده  اصالح  انگور  تاک  بته های  توزیع  و  چیله 
باغ داران عنوان می کند. بلخ دارای 3۵۰۰ هکتار باغ  
پرورش  والیت  این  در  انگور  نوع  و ۲۵  است  انگور 

می یابد.
بلخ در شمال افغانستان یکی از والیت هایی به شمار 
کشاورزی،  مشغول  آن  ساکنان  بیش تر  که  می رود 
دام داری و باغ داری اند. انگور یکی از اقالم زراعتی در 
این والیت به شمار می رود که همه ساله باغ داران از 
سال های  می آور ند. طی  به  دست  خوبی  درامد  آن 
و  احداث شده  بلخ  در  انگور  باغ  از صد  بیش  اخیر 
این والیت به مارکیت خوبی برای انگور شمال مبدل 

شده است.
آقای ساعی می گوید: »انگور یکی از فرآورده های مهم 
و در عین حال ارقام درشت مارکیتی در والیت بلخ 

ریزش پی هم باران در چند روز گذشته در ولسوالی 
کامدیش والیت نورستان باعث سرازیر شدن سیالب 
شد و در نتیجه ۱۱3 تن کشته شدند. این سیالب ها 
به گونه  را  کامدیش  ولسوالی  میردیش  روستای 
کامل ویران کرده است. این روستا در فاصله شش 

کیلومتری مرکز ولسوالی کامدیش موقعیت دارد.
با  صحبت  در  نورستان،  والی  عبدالقیوم،  حافظ 
این  خروش  دلیل  به  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
سیالب ها، چهارشنبه شب، ششم اسد، ۱۱3 تن به 
شمول زنان و کودکان کشته و ده ها تن دیگر زخمی 
 ۱73 »دست کم  می افزاید:  نورستان  والی  شده اند. 
خانه زیر آب شده و جسد ۱۱3 تن نیز از میان آوار 

پیدا شده است.«
از جانب دیگر احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت 
که  می گوید  حوادث،  به  رسیده گی  امور  در  دولت 
با  مبارزه  آماده گی  ریاست  ابتدایی  گزارش  طبق 
سیالب  اثر  در  دیگر  تن   ۱4۰ نورستان،  حوادث 

ناپدید شده اند.
حافظ عبدالقیوم، والی نورستان، تصریح می کند که 

نسبت به سال گذشته خوب بوده ، اما می گوید اگر 
سردخانه های معیاری برای نگهداری میوه ها ساخته 
شود، از فاسد شدن میوه های تازه جلوگیری خواهد 

شد.
زراعتی  امور  آمر  زوبین،  ذبیح اهلل  حال  همین  در 
سردخانه  گرچند  که  می گوید  بلخ  زراعت  ریاست 
مخصوصی برای نگهداری انگور در والیت بلخ وجود 
ندارد، اما به تعداد ده ها سردخانه های معیاری برای 
و  زراعت  ریاست  طرف  از  میوه ها  انواع  نگهداری 
سکتورهای خصوصی در بلخ ساخته شده است که 
برای نگهداری انگور نیز از این سردخانه ها استفاده 
در  که  می گوید  هم چنان  زوبین  آقای  می شود. 
والیت بلخ بیش از 3۰۰ کشمش خانه معیاری وجود 
تُن  دارد که هر کشمش  خانه گنجایش ذخیره ۱۸ 
کشمش را در یک زمان دارا می باشد. آقای زوبین 
تصریح می کند: »انگور کشمشی افغانستان از شهرت 
جهانی برخوردار است و برای این که بتوانیم کشمش 
با کیفیت به بازار عرضه کنیم، این کشمش خانه ها را 

ایجاد کرده ایم.«
بلخ،  والیت  زراعت  ریاست  در  مسووالن  گفته  به 
حاصالت ساالنه انگور در این والیت به بیش از 4۵ 
هزار تُن می رسد و پیش بینی شده است که امسال 
دهقانان از یک هکتار باغ انگور تا ۵۰۰ هزار افغانی 
عاید ناخالص به  دست آورند که افزایش 3۰ درصدی 
نشان  را  گذشته  سال  به  نسبت  انگور  حاصالت 

می دهد. 
انگور کشمشی  عروس،  کلک  انگور  انگور حسینی، 
انواع  از  طایفی  انگور  و  باقلی  انگور  سفید،  و  سیاه 
مشهور انگور در والیت بلخ است. یک کیلو گرام انگور 

در بازار 4۰ تا ۸۰ افغانی به فروش می رسد.
محصوالت شان  افزایش  از  حالی  در  بلخ  باغ داران 
خبر می دهند که از این پیش نگرانی هایی از کاهش 
خشک سالی  های  داشت.  وجود  باغی  فرآورده های 
اخیر سبب نگرانی باغ داران شده است، اما مسووالن 
وزارت زراعت بلخ چندی پیش از افزایش فرآورده های 
باغی خبر دادند و گفتند با آن که خشک سالی برخی 
از والیت های کشور را تهدید کرده ، اما تاثیرات منفی 

روی فراورده های باغی در بلخ نداشته است.

پیوسته  وقوع  به  انسانی  فاجعه  کامدیش  ولسوالی 
است و همه نهادهای کمک رسان باید با سیل زده گان 
که  کرد  اذعان  نورستانی  آقای  کنند.  همکاری 
کرده  تخریب  را  میردیش  روستای  تمام  سیالب ها 
برای دفن جان باخته گان  قریه  این  از  و حتا کسی 

باقی نمانده است.
رییس شورای والیتی نورستان در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت: »در روستای میردیش بیش از ۱۰۰ نفر 
جان باخته اند. اکنون کسی نیست که آنان را دفن 
تیم های سره میاشت  به جز  در حال حاضر  و  کند 
هیچ کسی برای کمک به مردم آسیب دیده در ساحه 

وجود ندارد.«
ولسوالی، صحنه های  این  در  سرازیر شدن سیالب 
تلخی را خلق کرده است. شماری از شاهدان عینی 
می گویند که تیم های نجات، مادری را در حالی از 
زیر آوار بیرون کشیده اند که دخترش را در آغوش 
گرفته بود و هر دو جان باخته بودند. در همین حال 
از  نیز  نورستان  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
نهادهای کمک رسان دولتی و بین المللی می خواهند 
به گونه  کامدیش  ولسوالی  آسیب دیده  مردم  به  که 
فوری کمک کنند. آنان می گویند که مردم در حال 
حاضر به غذا و آب ضرورت دارند و آنان در حال دفن 

قربانیان این حادثه هستند.
بود.  خواهد  باران  بارش  شاهد  نورستان  نیز  امروز 
ریاست هواشناسی اداره هوانوردی ملکی پیش بینی 
)یک شنبه،  امروز  والیت کشور  که ۱۰  است  کرده 
سیالب  همراه  شدید  بارنده گی  شاهد  ثور(  دهم 
کنر،  نورستان،  شامل  والیت ها  این  بود.  خواهد 
ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر و 

لوگر به شمول  سالنگ ها در والیت پروان می شود.
 3۰ تا   ۱۰ بین  والیت ها  این  در  بارنده گی  مقدار 
شرق  در  نورستان  است.  شده  پیش بینی  ملی متر 
چندین  و  بزرگ  رودخانه  سه  داشتن  با  کشور 
رودخانه کوچک، دره های سرسبز، کوه های پوشیده 
از دیدنی ترین  از درخت و مناظر بی نظیر طبیعی، 
ملی  پارک  به عنوان  نورستان  است.  کشور  مناطق 

کشور نیز شناخته شده است.

است که در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ هکتار باغ  
انگور تحت پرورش قرار دارند و دهاقین نیز از انواع 
مختلف انگور که تحت پرورش دارند، حاصالت خوبی 
به دست می آورند.« او تصریح می کند که حاصل هر 
هکتار زمین در بلخ بین ۱۵ الی ۱۸ متریک تُن انگور 
است. او می افزاید که مارکیت هم برای انگور خوب 

است و این میوه در بازار فروش زیادی دارد.
برای  بازار  نبود  از  اما  بلخ  باغ داران  از  شماری 
فرآورده های تاکی این والیت شاکی اند و می گویند 
در  حکومت  و  باشد  مناسب  فروش  بازار  اگر  که 
بردارد،  عملی  گام های  بلخ  انگور  صادرات  راستای 

باغ داری در این والیت بیش تر رشد خواهد کرد.
شکراهلل، یکی از باغ داران در بلخ، به روزنامه ۸صبح 
سال  به  نسبت  امسال  انگور  »حاصالت  می گوید: 
گذشته خوب است. امسال فایده خوب گرفتیم. اگر 
بازار مناسب باشد، فایده ما از این بیش تر می شود. 
دولت باید زمینه صادرات انگور را مساعد بسازد تا ما 
حاصالت خود را به والیت های دیگر و یا به بیرون از 

افغانستان صادر کنیم.«
در همین حال رییس زراعت بلخ می گوید که جنگ 
به طور  باغ داری  فرآورده های  تا  است  شده  سبب 

منظم به شهر ها منتقل نشود. 
دیگر  از مشکالت  یکی  معیاری  نبود سردخانه های 
باغ داران در والیت بلخ است. شمس الدین، یک تن 
از باغ داران ، در والیت بلخ به روزنامه ۸صبح می گوید 
که حاصالت انگور باغ وی نسبت به سال های گذشته 
بیش تر است. با آن که درآمد او از بابت فروش انگور 

در نتیجه این سیالب ها، ۱۱ هزار جریب زمین، ۱۰ 
آسیاب، یک مسجد، ۱۰ بابا دکان، ۵۰ بند کوچک 
نیز در کنار پل عمومی میردیش شش پل  برق و 
به  است.  تخریب شده  با ۱۲ کیلومتر سرک  دیگر 
گفته وی، باشنده گان کامدیش با چالش های فراوانی 
روبه رو هستند و حکومت محلی نورستان در تالش 
است تا با خانواده های قربانیان به طور عاجل کمک 
کند. والی نورستان هم چنان به روزنامه ۸صبح گفت: 
»در کامدیش فاجعه انسانی رخ داده است. در حال 
حاضر تیم های ما و نهادهای کمک رسان تالش دارند 
خیمه  غذایی،  مواد  آسیب دیده  خانواده های  به  تا 
کمک کنند.« به گفته حافظ عبدالقیوم، حضور گروه 
طالبان در ساحه رویداد، روند کمک رسانی دولت و 
نهادهای کمک رسان را با مشکل روبه رو کرده است.

اعالمیه ای  نشر  با  طالبان  گروه  حال  همین  در 
گفته است که افراد این گروه به هر طریق ممکن 
به مردم کمک خواهند کرد. این گروه مدعی شده 
که کمیسیون مالی آنان پنج میلیون افغانی را برای 

کمک به سیل زده گان اختصاص داده است.
در همین حال سعیداهلل، نورستانی، رییس شورای 
والیتی نورستان می گوید که در روستای میردیش، 

حاصالت انگور بلخ نسبت به سال پار 
3۰ درصد افزایش یافته است

113 نفر جان باختند
سیل مرگ بار در نورستان؛

شکیبا سعیدی

 خاشه و طراحی 
یک لبخند بی جان

خاشه را سر بریدند، نه ببخشید، او را به گلوله بستند. 
نمی دانم میان این دو نوع کشتن چه تفاوتی است؛ 
اما آن چه واضح است، لبخندی است که از خاشه به 
یادگار ماند و پیکری که دیگر لبخندش بی جان است. 
خاشه را کشتند، طنز را کشتند، خنده را کشتند، 
کشتند؛  را  زن  و  کشتند  را  سینما  کشتند،  را  نقد 
اما نمی دانم چرا سنگ را نمی کشند؟ شاید به این 
برای خندیدن  لبی  ندارد،  خاطر که سنگ صدایی 
برای  ندارد و مویی  برای سخن گفتن  زبانی  ندارد، 
به  هم  شاید  ندارد.  نامحرم  مقابل  در  کردن  بیرون 
است؛  بیش تر  آن ها  از  زورش  که سنگ  این خاطر 
به  همین که دست شان  طالبان  نیست.  این گونه  اما 
برسد،  افغانستان  شهرهای  زیبای  سنگ فرش های 

آن ها را هم می کشند.
جوان  نامش،  مکمل  برعکس  که  جوان  خاشه 
چند  داشت.  جوان  لبخند  هم  پیری  در  نمی نمود، 
روزی است که عکس ها و فلم های او از آخرین مزاح 
زنده گی اش دست به دست می شود. عده ای تصویر 
شدن  کشته  عده ای  کشیدند،  پرتره هایی  در  را  او 
صورت  سرخی  هم  عده ای  و  کردند  نکوهش  را  او 
سیلی خورده خاشه را بر صورت خود حس کردند؛ 
اما غافل از این که با کشتن خاشه، طالبان خنده را 

کشتند.
برگسون )۱۹۰۰( در مورد  زمانی که کتاب هانری 
برعکس  که  می بینیم  می خوانیم،  را  خنده آور  امر 
خنده آور  امر  و  خنده  مورد  در  تنها  که  فیلسوفان 
عمل گرای  یک  خاشه  می کنند،  فکر  و  می نویسند 
کمیک انسانی بود. آن چه خاشه عرضه می کرد، برای 
خنداندن مردمی بود که سالیان دراز طعم جنگ و 
بودند. یک کمیک،  کشتن و خون ریزی را چشیده 
یک کمیک انسانی. به قولی، انسان با خنده به کمال 
می رسد و با خنده به هستی خویش وجود می بخشد. 
خاشه این کار را می کرد. او نه تنها به هستی خویش، 

بلکه به هستی خندان دیگران وجود می بخشید.
نظر  از  را  نوشتار  این  هم اکنون  که  بسیاری  شاید 
ندیده  نزدیک  از  را  خاشه  من،  مانند  می گذرانند، 
از  را  اسمش  که  باشد  اولین بار  حتا  شاید  باشند، 
طریق رسانه های اجتماعی و خبرهای سیاسی شنیده 
با کسی که می خندید و  اما هم ذات پنداری  باشند؛ 
لذت  برای  ما  که  است  از حرصی  گواه  می خنداند، 
آن  برای  نه  طالبان  آن چه  داریم.  زنده گی  از  بردن 

می جنگند و نه آن را وعده می دهند.
افغانستان،  قندهار  والیت  به  حمله  با  طالبان 
عده ای  آنان  بستند.  گلوله  به  را  زیادی  انسان های 
داشتند؛  روا  زور  عده ای  بر  و  کردند  بی خانمان  را 
سیلی  با  را  خاشه  رفت.  همه  از  بدتر  خاشه  بر  اما 
زدند. سیلی در مقابل لنز کمره ای که از یک تلفن 
به قول  را  تلفنی که آن  بود.  هوشمند گرفته شده 
از  فلم گرفتن  با  کافران ساخته اند. طالبان  طالبان، 
سیلی خوردن خاشه، دو توهین بزرگ به انسان روا 
انسانی خاشه بود و  داشتند. توهین اول به کرامت 
دومین توهین به کسانی بود که تلفن را ساخته اند. 
با لنز تلفن خودشان بر کرامت انسانی که در حقوق 
بشرشان گنجانده شده است، توهین کردند. خاشه را 
کشتند؛ اما کرامت انسانی اش را هم کشتند، حقوق 

بشر را هم کشتند.
برای خاشه و کسانی که مانند خاشه در این سرزمین 
شادی،  به سوی  غم  از  را  مردم  دل  صباحی  چهار 
لب مردم را از شیون به قهقه  خنده، اشک مردم را 
به  را  مردم  تاریکی  و  در چشمان  برق شادمانی  به 
روشنایی تبدیل کردند، باید نماد شادمانی ساخت. 
یاد خاشه،  به  را می بینیم،  نمادی که هر زمان آن 
لبخندی بزنیم و پا در کفش هایی کنیم که او برای 
می کرد.  خویش  پای  به  مردم  زنده گی  کردن  شاد 
خوشی  زنده گانی  اگر  او،  مانند  کسانی  و  خاشه 
نداشته باشند، اگر تمام سنگ های دنیا هم در مقابل 
پای شان باشد، باز هم نه سنگی را پیش پای دیگری 
می گذارند و نه شادی زنده گی کسی را به غم و اندوه 
تبدیل می کنند. آن چه طالبان می کنند، تمام و کمال 
برعکس زنده گانی خاشه است. خاشه شروعش بود، 
بیش از این خواهد آمد. خاشه کشته شد و ما تنها 
طرحی از لبخند بی جان او را بر روی پرتره ای دیدیم. 
با شروع کالمش می خواستیم بخندیم، ناگهان بغض 

کشته شدنش گلوی مان را فشرد.

عرفان ارزاز
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ساختار نظام بین الملل
دو  سرد،  جنگ  دوران  در 
متحده  )ایاالت  ابرقدرت 
اتحاد  و  غرب  در  امریکا 
شرق(  در  شوروی  جماهیر 
مجهز  نیز  اتمی  سالح  با  که 
خودنمایی  جهان  در  بودند، 
ابرقدرت،  دو  هر  می کردند. 
دشمن درجه یک هم دیگر بودند و تمام توان نظامی، 
نابودی  اقتصادی، سیاسی و اطالعاتی خود را برای 

جانب مقابل بسیج کرده بودند.
متحده  ایاالت  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با 
امریکا به عنوان تک قدرت جهانی رسالت رهبری و 
تنظیم امور بین الملل را برای خود تعریف کرد. این 
امر ایجاب می کرد تا این هژمونی بالمنازع جهانی، 
استراتژی  چارچوب  در  را  مدونی  خارجی  سیاست 
امنیت ملی خود تدوین کند. با توجه به این مسأله، 
و  سرنوشت ساز  دهه  کشور  آن  برای   ۱۹۹۰ دهه 

سال های پرهیجان بود.
مبرهن است که ساختار نظام بین الملل در پهلوی 
تروریسم و انقالب سایبری، از عوامل مهم در اتخاذ 
است  بوده  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 
تدوین سیاست خارجی  عامل در  این  نیز  اکنون  و 

کشورها، از عناصر مهم به شمار می رود.
اتحاد جماهیر شوروی یکی  اشاره شد،  آن گونه که 
بوده و در تدوین  بین الملل  از عوامل موثر در نظم 
است.  بوده  تأثیرگذار  نیز  امریکا  خارجی  سیاست 
برای  رقیب  ابرقدرت  یک  نبود  و  شوروی  فروپاشی 
ایاالت متحده در سطح دنیا که خالی شدید رقابتی 
امریکا  خارجی  اتخاذ سیاست  بر  آورد،  وجود  به  را 

مختلف  نقاط  در  طالبان 
و  دارند  پیش روی  افغانستان 
ساحات زیادی را تحت تسلط 
خود درآورده اند. این در حالی 
جمهوری  حکومت  که  ا ست 
اسالمی افغانستان پیش رفت های 
طالبان را جدی نمی داند و نقاط 
تحت حاکمیت آن ها را از نگاه استراتژیک کم اهمیت 
می داند. حکومت افغانستان همواره اعالم کرده است 
سنجش های  براساس  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که 
نظامی از قسمت هایی از اراضی عقب نشینی تاکتیکی 
کرده  اند. مسووالن امنیتی می گویند که نیروهای ارتش 
توجه شان را باالی نقاط حساس و استراتژیک معطوف 
کرده اند. با وجود تالش های طالبان، این گروه تاهنوز 
نتوانسته است مرکز هیچ یکی از 34 والیت افغانستان 
را تحت تسلط خود درآورد. اما پیش رفت های طالبان 
در والیات مختلف در دو ماه اخیر که به دنبال اعالم 
برنامه خروج کامل نیروهای امریکایی و سازمان پیمان 
گرفته،  افغانستان صورت  از  »ناتو«  شمالی  اتالنتیک 
تشویش هایی را در میان مردم و حکومت افغانستان و 
کشورهای منطقه و جهان خلق کرده است. با توجه به 
این تحوالت، پرسش هایی در رابطه به احتمال تسلط 
کامل طالبان بر افغانستان، آینده کشور و راهکارهایی 
دولت  میان  جاری  جنگ  ختم  یا  و  کاهش  برای 

که  همان گونه  آمد.  وجود  به  کشور  آن  دوازده گانه 
تغییرات در ساختار، اهداف و ابزار جامعه اطالعاتی 
سیاست  در  چرخش هایی  گشت،  پدیدار  کشور  آن 

خارجی نیز به وجود آمد؛ تغییر در اولویت ها.
توجه استراتژیست های ایاالت متحده که بارک اوباما 
و دونالد ترمپ نیز با آن ها هم نظر بودند، از مجموع 
حوزه نوهارتلند )سرزمین های عربستان و کشورهای 
به  پیرامون(   )ایران و  نو  عربی هم جوار( و هارتلند 

هارتلند علیا )چین( معطوف شد.
و  آسیا  غرب  در  امریکایی  نظامیان  حضور  کاهش 
جمع آوری سامانه های دفاع موشکی تاد و پاتریوت از 
برخی کشورهای عربی مانند عربستان، عراق، کویت 
و اردن و نیز خروج نظامیان آن کشور از افغانستان، 
متحده  ایاالت  اصلی  دشمن  بر  تمرکز  راستای  در 

)چین( صورت گرفته است.
چین به عنوان کشوری که رشد اقتصادی و پیش رفت 
تحسین برانگیزی در عرصه های مختلف دارد، غرب و 
به خصوص امریکا را بر آن داشت تا رییس جمهور 
ترمپ در اولین استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده 
که در سال ۲۰۱7 منتشر شد، برای اولین بار )البته 
است  مکلف  جمهور  رییس  که  استراتژی ای  در 
مطابق قانون گلدواتر نیکولز به کنگره ارایه کند(، نه 
بعد  از کلمه دشمن  استراتژی های آن کشور،  سایر 
برای کشورهای  اتحاد جماهیر شوروی  از فروپاشی 

چین و روسیه نام برد.
ایاالت  دولت  اعمالی  و  اعالمی  کنش های  اکنون 
سیاست  اولویت  که  می دهد  نشان  امریکا  متحده 
خارجی آن کشور مقابله و ایجاد چالش برای رشد 
است.  روسیه  بر  فشار  ایجاد  و  کشور چین  فزاینده 
اعمال تحریم های سنگین بر ایران و ایجاد فشارهای 

زنان  حقوق  به  بی باوری  بی سوادی،  عقب گرد،   بشر، 
اقلیت ها، شالق ، سیاست زمین  سوخته و سرکوب  و 

دیگراندیشان را از خود به جا گذاشتند.
مرحله دوم زمانی فرا می رسد که طالبان بعد از حادثه 
افغانستان  به  امریکا  حمله  و   ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱
امن  پناه گاه های  در  و  می شوند  ناپدید  دید  ساحه   از 
قرار می گیرند. این مرحله از میانه سال ۲۰۰3 شروع 
دربرمی گیرد.  را   ۲۰۲۰ سال  اوایل  الی  و  می  شود 
کمک  به  پیوسته  و  آهسته  پناه گاه ها  آن  در  طالبان 
حامیان همیشه گی شان، به ویژه پاکستان، به تجدید 
قوا می  پردازند و حمالت پراکنده ای را در مقابل دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان انجام می دهند. شدت و 
نظم حمالت آن ها از اواخر سال ۲۰۰۶ بیش تر می شود 
و جنگ جویانش در بعضی از جاها حضور می یابند. در 
این مرحله، طالبان قسمت هایی از روستاهای افغانستان 
را اشغال می کنند و برای یک روز مرکز والیت کندز را 
نیز تحت تسلط خویش درمی آورند. طالبان در مرحله 
حضور قسمی خود در افغانستان، به خشونت، سرکوب، 
تخریب تأسیسات عام المنفعه، حمالت انتحاری، آماج 
قرار دادن مساجد، تاالرهای عروسی و اماکن تحصیلی 
و ورزشی روی می آورند و به تحجرگرایی خود هم چنان 

ادامه می دهند.
مرحله سوم، حضور نسبتاً گسترده طالبان در افغانستان 
بعد از امضای موافقت نامه دوحه میان این گروه و امریکا 
در اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد. 
در این موافقت نامه امریکا می پذیرد که در ازای آغاز 
مذاکرات طالبان با دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 
قطع رابطه طالبان با سایر گروه های تروریستی، به ویژه 
القاعده و اطمینان از این که افغانستان دوباره تهدیدی 
قرار نمی گیرد، حاضر است  امریکا و متحدانش  برای 
که تمام قوای نظامی خود را از افغانستان بیرون کند. 
با وجود عدم  امریکا،  بایدن، رییس  جمهور  آقای جو 
موافقت نامه،  مندرج  تعهدات  به  طالبان  پای بندی 
سپتامبر ۲۰۲۱  را ۱۱  قوای خود  تمام  تاریخ خروج 
اعالم می کند. طالبان با توهم این که بزرگ ترین قدرت 
انگیزه  داده اند،  شکست  را  امریکا  یعنی  دنیا،  نظامی 
جنگی بیش تر می گیرند و حامیان بیش تر در منطقه 
پیدا می کنند. حمالت آن ها در نقاط مختلف افغانستان 
ادامه می یابد و مراکز بیش  از ۱۸۰ ولسوالی  از مجموع 
3۸۸ ولسوالی را تصرف می کنند. در این مرحله، در 
می شود  رونما  تغییری  اندک  طالبان  جنگی  روش 

بی سابقه اقتصادی و سیاسی بر آن کشور، کنش های 
رفتاری ایاالت متحده است که بسیار مبرهن و هویدا 
براند  عقب  به  مرزهایش  داخل  به  را  ایران  تا  است 
را  غرب  و  اسرائیل  علیه  مقاومت  جبهه  تسلسل  و 

بشکند.
هرگونه کنش رفتاری که مندرج در استراتژی امنیت 
ملی ایاالت متحده امریکا نباشد و موجب جلب توجه 
تحلیل گران و استراتژیست ها در هارتلند نو و نوهارتلند 
شود، به معنای اولویت اصلی سیاست خارجی امریکا 
نیست. عبور از این دو ژئوپلیتیک به سمت هارتلند 
چنان چه  می طلبد،  را  هوشمندانه ای  تاکتیک  علیا، 
راهبرد  اعمال  حتا  و  مسولیت  احاله  راهبرد  اعمال 
چین،  علیه  هندوستان  طریق  از  دور  راه  از  موازنه 
بیانگر تقابل بی سابقه و خطرناک ایاالت متحده علیه 

چین است.
امریکا،  خارجی  سیاست  اصلی  اولویت  پهلوی  در 
اهداف مهمی چون سیطره بر هالل ناموزون مسلمانان 
)به قول برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی ایاالت 
متحده امریکا(، حوزه انرژی قفقاز، خاورمیانه، اسلحه 
کشتار جمعی، تروریسم نوین جهانی، امنیت اسرائیل 
محیط  در  فربه  موضوع  اما  است؛  بحث  قابل  و... 
بین الملل و شکل و ساختار نظام بین الملل که کشور 
حتا  و  اقتصادی  بزرگ  غول  عنوان  به  آن  در  چین 
نظامی و نیز کشور رو به پیش رفت روسیه خواب های 
دولت مردان ایاالت متحده امریکا را آشفته کرده اند، 
مقابله و تضعیف چین را در اولویت اصلی آن کشور و 

متحدان غربی اش قرار داده است.
ساختار نظام بین الملل به  عنوان یکی از عوامل اصلی 
اتخاذ سیاست خارجی کشورها و به خصوص ایاالت 
کشور  موجودیت  اکنون  و  می رود  شمار  به   متحده 
پهناور، صنعتی و پیش رفته چین که برتری اقتصادی 
و سیاسی امریکا را به چالش کشیده، رقیب و دشمن 
درجه اول امریکا است. اکنون چین به اولویت سیاست 
به نظر  این گونه  و  امریکا مبدل شده است  خارجی 

می رسد که جنگ سرد جدیدی آغاز شده است.

دین،  عالمان  قتل  و  هدفمند  حمالت  به  بیش تر  و 
مدافعان حقوق  بشر، ژورنالیستان و اهل خبره متمرکز 
می شوند. طالبان در ساحات تحت حاکمیتش، آیین 
می کنند.  تطبیق  را  خود  سنتی  و  دینی  خودساخته 
آزادی به هر تعبیر و مفهومی، سرکوب می شود. نکاح 
»ُعشر«،  محصوالت  دهم  یک  جبری  اخذ  اجباری، 
شالق زدن، کشتارهای گروهی، آزار و اذیت و قتل افراد 
عام به  شمول هنرمندان و طنزپردازان محلی، تحمیل 
شیوه منحصربه فرد روش زنده گی مانند گذاشتن ریش 
برای  طالبانی  پوشش های  تحمیل  مردان،  برای  بلند 
از  محرم  بدون  زنان  بیرون  شدن  اجازه  عدم   و  زنان 
خانه های شان، از جمله شرایط حاکم در ساحات تحت 
به  نظر  مرحله،  این  در  طالبان  است.  طالبان  تسلط 

مراحل قبلی بی رحم تر، خشن تر و پرمدعا شده اند.
طالبان در خطای بزرگی قرار دارند که گویا امریکا را 
در افغانستان شکست داده اند و این کشور مانند اتحاد 
به  محکوم  میالدی  دهه ۱۹۹۰  در  شوروی  جماهیر 
ناکامی است. مقایسه حضور اتحاد جماهیر شوروی و 
امریکا در افغانستان و جنگ این دو قدرت بزرگ به 
 ترتیب با مجاهدین و طالبان، معقول به نظر نمی رسد. 
امریکا و  از حمایت  مجاهدین در جریان جنگ  سرد 
هدف  به  و  بودند  برخوردار  غربی  کشورهای  سایر 
اتحاد  حمایت  تحت  کمونیستی  حکومت  براندازی 
جماهیر شوروی در افغانستان، جنگ می کردند. اکنون 
سرد  جنگ   زمان  مانند  ایدئولوژیک  صف کشی های 
وجود ندارد و حمایت تعدادی از کشورهای همسایه 
و منطقه از طالبان به آن هدف نیست. این کشورها 
ادامه  مهره های  به  حیث  طالبان  دادن  قرار  کنار  در 
به  مقابله  مانند  محدود  اهداف  خود،  نیابتی  جنگ 
افراط گرایی مذهبی، جدایی طلبی و مقاصد اقتصادی 
را دنبال می کنند. طالبان به دستور و حمایت دیگران 
از  سنجدیده شده   برنامه  نه  گروه  این  حرکت اند.  در 
خود دارد و نه از حمایت وسیع جهانی برخوردار است. 
افغانستان به رهبری  به همین  منوال، حکومت وقت 
منطقه ای  داخلی،  فشارهای  تحت  نجیب اهلل  داکتر 
شوروی  جماهیر  اتحاد  و  داشت  قرار  بین المللی  و 
در  این  بود.  کرده  متوقف  آن  از  را  نیز حمایت خود 
حالی ا ست که دولت جمهوری اسالمی افغانستان یک 
نیروی قوی دارد و از حمایت وسیع منطقه ای و جهانی 
برخوردار است و ایاالت متحده امریکا و سایر شرکای 
بین المللی اش متعهد هستند تا حمایت های خود را از 

این دولت ادامه دهند.
ادامه در صفحه 7

محیط  بر  دهه ۱۹۹۰  در  که  نظمی  بود.  موثر  نیز 
بین الملل حاکم بود، یکه تازی و تصمیم های یک جانبه 
را از سوی ایاالت متحده موجب می شد. از این جهت، 
اولویت ها در سیاست خارجی آن کشور بدون احساس 

قدرت بازدارنده در جهان اعمال می شد.
لذا جنگ خلیج فارس و حمله امریکا و متحدانش بر 
عراق که به  دنبال اشغال کشور کویت توسط صدام 
عراق  آسمان  فراز  در  ممنوع  پرواز  ایجاد  و  حسین 
هژمون  سیاست  اعمال  بارز  مصداق  گرفت،  صورت 

مورد نظر است.
متحده  ایاالت  ملی  امنیت  استراتژی  که  هنگامی 
و  عجیب  اتفاق  شد،  تدوین   ۲۱ قرن  برای  امریکا 
 ۱۱ حمله  پیوست.  وقوع  به  پیش بینی  غیرقابل 
سپتامبر ۲۰۰۱ القاعده با هواپیماهای ربوده شده بر 
اماکن  و سایر  نیویورک  تجارت جهانی در  برج های 
دشمن  و  درآورد  لرزه  به  را  جهان  تمام  امریکا،  در 
امریکا  و  برای جهان  را  و خطرناکی  نامرئی  جدید، 
معرفی کرد. پاسخ دولت مردان امریکا در قالب حمله 
پیش دستانه بر افغانستان با شعار مبارزه با تروریسم 
و از بین بردن شبکه القاعده، تحوالت جدیدی را در 

دنیا رقم زد.
سرنگون کردن حاکمیت طالبان در افغانستان، موجب 
شد تا ایاالت متحده امریکا به صورت شتاب زده بر 
قالب حمله پیش گیرانه لشکرکشی  کشور عراق در 
دهه  در  لذا  کند.  نابود  را  و حکومت صدام حسین 
اول قرن بیست ویک، اولویت سیاست خارجی امریکا، 

تروریسم و مبارزه با مظاهر آن اعالن می شد.
اما در اواخر دهه اول قرن ۲۱ و سروسامان گرفتن 
جامعه اطالعاتی ایاالت متحده امریکا و تشخیص رقیب 
و باالخره دشمن جدید، تغییراتی در استراتژی های 

افغانستان و گروه طالبان مطرح است. این نوشته کوتاه، 
تالش می کند تا پاسخ هایی را در زمینه ارایه کند. به 
 منظور ساده سازی، موضوع، تحت سه عنوان فرعی به 
 طور فشرده به کنکاش گرفته شده است و جمع بندی 

کوتاهی را به دنبال دارد.

ناپایداری طالبان
اخیر  برق آسای  قدرت گیری های  وجود  با  طالبان 
و  قدرت  همیشه گی  حفظ  ظرفیت  خویش، 
حکومت داری را در افغانستان ندارند. این گروه از زمان 
افغانستان حضور  در  تاکنون در سه مرحله  ظهورش 
داشته  است. در مرحله تکوین و رشد که دربرگیرنده 
از  قسمت هایی  در  طالبان  حکومت داری  سال  پنج 
افغانستان در اواخر سال های ۱37۰ می شود، این گروه 
با پیروی از شیوه حکومت داری بدوی به اثبات رساند 
به  جامعه  ندارد.  بقا  و  نیست  که الیق حکومت داری 
نبض  از  بی خبر  افراد  بود.  شده  مبدل  ساکت  زندان 
جامعه و فاقد صالحیت علمی عنان قدرت را به  دست 
داشتند و حکومِت شالق را به پیش می بردند. خبری 
از حقوق اساسی اتباع، جامعه  مدنی، احزاب سیاسی 
بیداد  بی کاری  و  فقر  نبود.  آزاد  جمعی  رسانه های  و 
قاره  یخ بندان های  مانند  افغانستان  مردم  و  می کرد 
طالبان  بودند.  دور  به  جهانی  تعامالت  از  انترکتیکا 
حقوق  فاحش  نقض  وحشت،  ظلم،  دوره،  آن  در 

سیاست خارجی و جامعه اطالعاتی امریکا در 
قرن ۲1، تحوالت و علل آن
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تصمیم ایاالت متحده امریکا مبنی بر خروج از افغانستان، 
بیش تر از این که یک تصمیم سنجیده شده دولت این 
کشور باشد، تصمیم افراد خاصی در تعدادی از نهادهای 
محصول  امریکا  سیاست  خارجی  تصامیم  است.   آن 
نتایج سیاسی یا چانه زنی میان رهبران آن در موقف های 
امریکا  ارزیابی سیاست  خارجی  نوع  این  است.  دولتی 
از مدل بوروکراتیک سیاست  خارجی که توسط آقای 
گراهام الیسون در سال ۱۹۶۹ مطرح شده بود، اتخاذ 
بیش تر  قدرت  از  که  اشخاصی  از  عده  آن   شده  است. 
مذاکره، چانه زنی، البی و قرابت برخوردار هستند، نفوذ 
بیش تری در تصمیم گیری ها دارند. اشخاص مذکور از 
ادارات،  سایر  به  توجه  با  خود  اداره  منزلت  و  جایگاه 
آن ها  اداره  به  منابع  تا  می کنند  تالش  و  موقف گیری 
بازی  میدان  مثابه  به  یابد. سیاست  خارجی  تخصیص 
می ماند. در این میدان، هر کسی تالش دارد، به گونه ای 
را  تیمش  و  تا خود  کند  بازی  نقش  تصمیم گیری  در 
امریکا  خارجی  سیاست   بررسی  نوع  این  سازد.  برنده 
ارزیابی  با  ولی  باشد؛  داشته  زیادی  مخالفان  احتماالً 
این  مختلف،  مقاطع  در  کشور  این  خارجی  سیاست  
مدل برای نگارنده معقول به  نظر می رسد. نظریات آقای 
دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع اداره بوش، از ابتدای حمله 
امریکا به افغانستان در اتخاذ تصامیم نهایی این کشور 
و  دیگران  مخالفت های  وجود  با  داشت.  بسزایی  نقش 
به ویژه آقای کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت امریکا، 
آقای  دیدگاه  از  متأثیر  کشور  این  اتخاذشده  تصامیم 
امریکایی  قوای  کم رنگ  حضور  بر  وی  بود.  رامسفیلد 
بعد از حمله به افغانستان، عدم گسترش حضور قوای 
به  امریکا  دیدگاه  چرخش  و  کابل  از  بیرون  خارجی 
کشورهای دیگر »محور شرارت«، به ویژه عراق، تأکید و 
موقف گیری شدید می کرد. این امر سبب شد تا تحرکات 
شورشیان در ساحات خارج از کابل با مرور زمان افزایش 
یابد و توجه و منابع بیش تر امریکا به قیمت بدتر شدن 

وضعیت افغانستان به عراق معطوف شود.
تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، هم مانند 
سایر تصامیم در سیاست  خارجی این کشور، محصول 
وجود  با  بود.  بایدن  جو  اداره  در  مسووالن  چانه زنی 
»سنتکام«،  مرکزی  فرمان دهی  دفاع،  وزارت  این که 
نهادهای  از  دیگری  تعداد  و  »سیا«  اطالعتی  آژانس 
خارجی  نیروهای  کامل  خروج  مخالف  امریکا  امنیتی 
از افغانستان بودند؛ ولی دولت جدید تصمیم گرفت تا 
قوای خود را از این کشور خارج کند. این نهادهای مهم 
امنیتی گمانه زنی ها در مورد عواقب خروج کامل نیروهای 
خارجی و قطع کمک های عملیاتی از قوای امنیتی و 
دفاعی افغانستان را قبل از وقت می دانستند و بر ادامه 
حمایت های حداقلی تأکید داشتند. ولی نظریات شخص 
آقای جو بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه او، در 
تصمیم گیری نهایی خروج قوای امریکایی از افغانستان 
نقش عمده ای داشت. به  همین ترتیب، وزیر امور خارجه 
با طالبان  را  آقای دونالد ترمپ که موافقت نامه  دوحه 
امضا کرد، نیز موفق شد تا نظریات مخالف سایر نهادها، 
به ویژه نهادهای امنیتی را کنار بزند. آقای بایدن از زمانی 
که در سال ۲۰۰۹ معاون رییس  جمهور بارک اوباما بود، 
مخالف حضور گسترده نظامی امریکا در افغانستان بود و 
جناج بزرگی را در داخل اداره اوباما تشکیل داده بود تا 
رییس  جمهوری را متقاعد سازد که نیروهای امریکایی 
را از افغانستان خارج کند. در آن زمان نیز آقای بلینکن 
به  حیث دست یار خاص آقای بایدن فعالیت می کرد و با 
ایجاد ائتالف ها و ارایه پیشنهادات، همواره تالش داشت 

تا نظریات آقای بایدن به کرسی بنشیند.
با توجه به میراث طالبان در هر سه مرحله حضورش 
در افغانستان، این گروه نمی تواند در افغانستان حضور 
حاکمیت  تحت  مردم  باشد.  داشته  مطلق  و  دوام دار 
آن ها با مشکالت متعددی روبه رو هستند و با گذشت 
هر روز قیام های مردمی علیه آن ها آغاز می شود. مردم 
سال   ۲۵ جوانان  آن  دیگر  جوانان ،  به  ویژه  افغانستان، 
قبل نیستند. این نیروی با انرژی و آشنا با تکنولوژی 
و اطالعات، از حقوق و آزادی های فردی و عمومی تا 
جایی آگاه  است و حضور دوباره طالبان را به نفع خود 
نمی بیند. همین طور، ایاالت متحده امریکا هنوز هم در 
افغانستان منافِع دارد و نمی تواند این کشور را در جنگ 
تنها بگذارد. احتمال تبدیل  شدن دوباره افغانستان به 

و... در این وضعیت، تعدادی که نمی توانند به دولت و یا 
طالبان اعتماد کنند، به بسیج  و مسلح سازی می پردازند. 
طوری  که تحوالت اخیر در تعدادی از والیت ها نشان 
داد، اکثر مردم هنوز هم سالح دارند و مسلح سازی مردم 
مشکل به  نظر نمی رسد. در امر مسلح سازی، تعدادی از 
کشورهای همسایه و جهان نیز نقش خواهند داشت. 
این وضعیت حضور بازی گران منطقه ای و جهانی را در 
را  نیابتی  سربازگیری های  می کند،  بیش تر  افغانستان 
می کند.  وخیم تر  را  وضعیت کشور  و  می دهد  افزایش 
مذهبی  و  زبانی  قومی،  حالت، صف بندی های  این  در 
افزایش می یابد و افغانستان به جزیره های قدرت تبدیل 
می شود. این وضعیت، بدترین سناریوی آینده افغانستان 
بازی گران  از  است و عواقب آن به ضرر تعداد کثیری 

داخلی و خارجی تمام خواهد شد.
برسد  موفقیت  به  اگر مذاکرات صلح  به  طور خالصه، 
وضعیت  شد،  حفظ  گذشته  دهه  دو  دستاوردهای  و 
مطلوبی در افغانستان حاکم خواهد شد. در کنار تطبیق 
عدالت انتقالی، ادغام طالبان در جامعه نوین و شهری 
است؛  نهادهای مدرن، دشوار  در  آن ها  و شامل شدن 
اما این وضعیت از شدت و وسعت جنگ می کاهد. ولی 
در دو وضعیت بعدی، افغانستان -چه برای مدت کوتاه 
هم آغوش خواهد شد.  بیش تر  با جنگ  یا طوالنی-  و 
واقع  مظلوم  همیشه  مانند  و  متضرر  افغانستان  مردم 
یا  و  آسیب می بیند  یا  دولتی  تأسیسات  خواهند شد. 
منهدم می شود و افغانستان از کاروان رو به پیش رفت 
و  بی کاری  فقر،  جنگ،  می افتد.  عقب  سال ها  تمدن 
بی جاشده گان داخلی، بحران بشری را در افغانستان به 
میان می آورد و مغزها مجبوراً از کشور فرار می کنند. این 

وضعیت را هیچ وجدان بیدار و قلب تپنده برنمی تابد.

نیاز بیرون  رفتن از وضعیت فعلی
وضعیت  از  هیچ کسی  می شود،  معلوم  که  طوری  
و  آمار  که  وجودی   با  نیست.  افغانستان خوش  فعلی 
رضایت  و  خوشی  میزان  بررسی  برای  احصاییه ای 
که  دارد  وجود  نشانه هایی  ولی  ندارد؛  وجود  مردم 
عدم رضایت مردم را از وضعیت فعلی نشان می دهد. 
گسترش  مرگ و میر،  بلند  میزان  شامل  نشانه ها  این 
افزایش جرایم  جنایی، نقض حقوق  بشری  ناامنی ها، 
اینترنت  راه بندی،  بی آبی،  بی برقی،  بی کاری،  افراد، 
و... می شود.  آسیب دیده  و ضعیف، سرک های  قیمت 
دارد.  بسته گی  جنگ  به  بدبختی ها  این  تمامی 
قاطعیت،  نیازمند  باید ختم شود. ختم  جنگ  جنگ 
مصلحت اندیشی و خودگذری است. قاطعیت در این که 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان باید با طرح و برنامه 
واقع بینانه امنیتی و دفاعی به سیاست تهاجمی بپردازد. 
روایت نظام جمهوری اسالمی افغانستان و ارزش های 
این  از  افغانستان دارد.  نهفته در آن حامیان زیاد در 
ارزش ها باید حفاظت شود تا در آینده،  تاریخ، قضاوت 
امریکا  کنار  در  افغانستان  دولت  باشد.  داشته  خوبی 
با تعداد بیش تر از ۱۵ کشور بزرگ و قدرتمند دیگر 
پیمان های استراتژیک و با تعدادی هم موافقت نامه های 
امنیتی امضا کرده است. با توجه به احکام این اسناد 
به  را  کشورها  این  می تواند  دولت  موافقت نامه ها،  و 
حمایت از قوای دفاعی و امنیتی افغانستان وادار کند. 
و  دارد  مشترک  ارزش های  کشورها  آن  با  افغانستان 
حفاظت از این ارزش ها، جزئی از مکلفیت های عمده 
هر کشور صلح دوست است. پیروی از سیاست  خارجی 
قادر  را  دولت  یک دست،  و  کنش گر  سنجیده شده، 
می سازد تا کشورهای همسایه، منطقه و جهان را به 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام  روایت  از  حمایت 
متقاعد و طالبان را منزوی کند. روایت طالب ناقص، 
از  می تواند  قاطع  دولت  است.  منسوخ شده  و  بدوی 

حاکمیت و ارزش های خود دفاع کند.
قاعده  ایجاد  بر  دولت  تا  است  قاطعیت، الزم  کنار  در 
دولت  کند.  مصلحت اندیشی  و  ورزد  مبادرت  وسیع 
را  خود  مردمی  مبنای  تا  است  نیازمند  افغانستان 
گسترده تر کند. نیاز است تا تمام اقشار جامعه، خود را 
در ساختار دولت شریک بدانند. دولت جامع و فراگیر 
می تواند از نارضایتی ها بکاهد و پایه نظام را در مقابله با 

گروه های تروریستی و شورشی مستحکم تر سازد.
جنگ  شدت  از  می تواند  خودگذری  شکل،  همین   به 
جامعه  امروزی  واقعیت های  از  جزئی  طالبان  بکاهد. 
یا خیر،  و  بخورد  ما خوش  ُخلق  به  افغانستان اند. چه 
نمی توان از این واقعیت انکار کرد. از این رو، دولت باید 
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النه تروریسم بین المللی و هدف قرار گرفتن امریکا از 
روسیه  چین،  روزافزون  حضور  هم چنان  و  کشور  این 
ایاالت  که  است  نگرانی هایی  افغانستان،  در  ایران  و 
متحده را آرام نمی گذارد. مانند اداره های قبلی امریکا، 
در  خود  خارجی  سیاست   بازنگری  به  نیز  بایدن  اداره 
افغانستان مواجه خواهد بود. امریکا حمالت و حمایت  
هوایی از قوای دفاعی و امنیتی افغانستان را در صدر 

کارهای خود قرار خواهد داد.

آینده افغانستان
آینده  برای  سناریو  سه  اخیر،  تحوالت  به  توجه  با 
صلح  مذاکرات  ادامه  با  اول،  است.  متصور  افغانستان 
به  رسیدن  طالبان،  گروه  و  دولت  نماینده گان  میان 
مذاکرات  است.  پیش بینی  قابل  مطلوب   وضعیت 
صلح که به تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ در شهر دوحه 
و  است  داشته  کندی  حرکت  شد،  آغاز  قطر  کشور 
مذاکره کننده گان بیش تر وقت خود را در دهلیز سالن ها 
و اتاق های اقامت گاه خود می گذرانند. مذاکره کننده گان 
دولت همواره از عدم تمایل طالبان به ادامه مذاکرات و 
بحث روی موضوعات اساسی شکایت می کنند. طالبان 
موفقیت در مذاکرات را به پیش روی های نظامی خود 
در میدان های نبرد مرتبط می دانند  و به ادامه مذاکرات 
سه  که  مذاکراتی  نمی رسند.  نظر  به   عالقه مند  خیلی 
دایر  دوحه  در  بلند  سطح  در  قربان  عید  از  قبل  روز 
شد، نیز نتیجه چندانی نداشت. با وجودی  که در این 
نشست به ادامه مذاکرات تعهد سپرده شد؛ ولی آن چه 
در سه  آتش بس  اعالم  از جمله  داشتند،  انتظار  مردم 
اما این قابل  روز عید، در اعالمیه مذاکره شامل نشد. 
درک است که مذاکرات صلح طبیعتاً در این نزدیکی ها 
نتیجه نمی دهد و مذاکره کننده گان هر دو طرف، به ویژه 
شوند.  ناامید  و  خسته  نباید  دولت،  مذاکره کننده گان 
و  بیش تر شود  باالی طالبان  بین المللی  اگر فشارهای 
افغانستان شاهد ساختار  بدهد،  نتیجه  مذاکرات صلح 
احتمال  ساختار،  این  در  شد.  خواهد  سیاسی  جدید 
می رود که طالبان در دولت افغانستان با تغییراتی در 
اساسات جمهوری اسالمی افغانستان، ادغام شوند. در 
این وضعیت، جنگ و خشونت  کاهش خواهد یافت؛ اما 
ادغام طالبان در ساختار جدید و زنده گی نوین زمان بر 
خواهد بود و طالبان از وفق ذهنیت تندرو و سنتی با 
ارزش های مدرنیته و شهری برای مدتی شوکه خواهند 

بود.
وضعیت  نرسد،  موفقیت  به  صلح  مذاکرات  اگر  دوم، 
طالبان  یافت.  خواهد  ادامه  شکننده تر  به شکل  فعلی 
از  ادامه خواهند داد و مراکز تعدادی  را  حمالت خود 
افغانستان  دولت  کرد.  خواهند  تصرف  نیز  را  والیت ها 
محدود  کنترلش  تحت  ساحه  ولی  نمی کند؛  سقوط 
خواهد شد. کنترل کابل و تعدادی از شهرهای بزرگ 
اما این وضعیت  هم چنان در دست دولت خواهد بود. 
در  متفاوت  حاکمیت  دو  نمی یابد. حضور  دوام  خیلی 
و جهان  منطقه  مردم، کشورهای  نفع  به  واحد  قلمرو 
نیست. اعمال طالبان و خشونت هایی که این گروه در 
این اواخر بر مردم روا می دارد، مردم و جامعه جهانی را 
به ستوه آورده است و طالبان را تحت فشار بیش تر قرار 
خواهد داد. گروه های مردمی که به نام بسیج مردمی 
مسما شده اند، در مقابل طالبان بیش تر قوت خواهند 
گرفت. اگر دولت به تغییر سیاست دفاعی خود رو آورد 
و موفقیت مذاکرات را بر مبنای موفقیت در میدان های 
نبرد محاسبه کند، از قدرت طالبان کاسته خواهد شد. 
دولت افغانستان باید بپذیرد که در دو میدان صلح و 
جنگ با طالبان در حال مبارزه است و موفقیت یکی، 
می شود،  دیده  طوری  که  دارد.  دیگری  به  بسته گی 
راهکار فعلی طالبان و دولت در دو جهت متفاوت است. 
گروه طالبان بیش تر به میدان جنگ تمرکز دارد و نیت 
خاصی به صلح ندارد؛ ولی دولت با اتخاذ سیاست دفاعی 
نیت  به میدان صلح  تهاجمی، بیش تر  و دفع حمالت 

بسته است.
در سناریوی سوم، افغانستان وارد جنگ داخلی خواهد 
پیش رفت  عدم  حالت  بازگوکننده  وضعیت  این  شد. 
مذاکرات صلح است. در این حالت، سه قطب در جامعه 
به میان خواهند آمد. دولت، طالبان و گروه   های مردمی 
با نام های مختلف، مانند مقاومت مردمی، جبهه مردمی 

بسته های تشویقی به طالبان بپردازد و مذاکرات جانبی 
را نیز با این گروه دنبال کند. رهایی زندانیان طالبان 
موضوع را نه این که حل کرد؛ بلکه به شدت جنگ افزود. 
با استفاده از سایر بسته های تشویقی که در دست یک 
دولت قاطع قرار دارد، بایست با طالبان وارد گفت وگوی 
مستقیم شد. از گذشته به این سو تفکیک طالبان خوب 
و بد، برای دولت نتیجه ای به همراه نداشته است و باید 
به طالبان به عنوان یک گروه دیده شود. طالبان از نگاه 
ساختار پنج بخش دارند. اول، آن  عده از اعضای طالبان 
که در کشورهای پیش رفته دنیا زنده گی می کنند. این 
افراد با وجودی  که عماًل در جنگ اشتراک ندارند؛ ولی 
برای گسترش روایت طالبان تالش می کنند. دوم، آن 
عده از اعضای این گروه که در پاکستان، قطر، روسیه، 
ترکمنستان، ایران و چین رفت وآمد دارند. این افراد در 
جنگ سهم ندارند؛ ولی برای جنگ جویان طالبان انگیزه 
جنگیدن می دهند. در بخش سوم، افرادی شامل اند که 
عماًل با مردم و دولت افغانستان در جنگ و نزاع قرار 
دارند و با رویکرد ایدئولوژیک می جنگند. بخش چهارم، 
شامل آن عده از اعضای طالبان می شود که با مردم و 
دولت افغانستان می جنگند، نه به  دلیل ایدئولوژی، بلکه 
به  دالیل متعدد دیگری که از دولت ضرری دیده اند. این 
ضرر می تواند شامل برهم زدن تجارت مواد مخدر و یا 
یا قطع جرایم  و  مافیایی آن ها  نابودی شبکه های  هم 
آن  پنجم،  بخش  باشد.  آن ها  سازمان یافته  پرمنفعت 
عده از طالبان را شامل می شود که از کارکردهای دولت 
ناراضی اند و عماًل با آن می جنگند. اما باید آگاه بود که 
هر یکی از این پنج بخش با مردم و دولت افغانستان در 

جنگ و نزاع هستند.
برای ختم جنگ، اگر طالبان می پذیرند که مربوط این 
کشور هستند و در آینده افغانستان حضور داشته باشند، 
باید نیت خود به صلح را نشان دهند. در صفوف طالبان 
گروه های متعدد شورشی شامل پاکستانی، چچینی و 
گروه  اعضای  و  میانه  آسیای   کشورهای  شورشی های 
تروریستی القاعده حضور دارند. این  واقعیت، برای همه 
واضح شده است. اعضای این گروه ها به  دلیل ندانستن 
زبان های رایج، نمی توانند با مردم محل ساحات تحت 
را  واقعیت  این  کنند.  تفهیم  و  افهام  طالبان  کنترل 
طالبانی که حقیقتاً خود را مربوط این خاک می دانند، 
نیز تکذیب نخواهند کرد. طالبان باید به آینده خود و 
کشورشان واقف باشند. حضور شورشیان خارجی به نفع 
آن ها نیست. این حقیقت برای طالبان قباًل نیز آشکار 
شده است که حضور شورشیان القاعده در افغانستان چه 
بالیی را باالی آن ها آورد. طالبان واقعیت های امروزی 
دست  خشک  سیاست های  اعمال  از  و  بدانند  باید  را 
بردارند و در شکوفایی کشورشان سهم بگیرند. این که 
طالبان فکر کنند که مانند دهه 7۰ خورشیدی دوباره 
در افغانستان حکومت خواهند کرد، یک توهم و خیال 

خواهد بود.

جمع بندی
و  است  مقطعی  طالبان  گروه  فعلی  پیش رفت های 
این  شد.  خواهند  مواجه  شکست  با  نزدیک  آینده  در 
شکست از سه ناحیه یک دست و یا پراکنده بر طالبان 
که  برد  خواهد  پی  به زودی  دولت  آمد.  خواهد  فرود 
به  باید  و  است  نشده  واقع  مفید  دفاعی اش  سیاست 
تغییر  این  آورد.  روی  تعرضی  و  تهاجمی  سیاست 
پالیسی، دولت را قادر خواهد ساخت تا ساحات زیادی را 
از تصرف طالبان خارج کند. مردم در زیر سلطه طالبان 
در دهه 7۰ خورشیدی به  ستوه آمده بودند و فعاًل هم 
در ساحات تحت حاکمیت آن ها، آن دردها و وضعیت 
اسف بار به  شکل وخیم تر جریان دارد. طالبان با موجی 
از قیام های مردمی مواجه خواهند شد. ایاالت متحده 
امریکا، ناتو و کشورهای دیگر با توجه به این که طالبان 
به هیچ تعهد خود پای بند نیستند، از سیاست تهاجمی 
از  نتیجه،  در  کرد.  خواهند  استفاده  هوایی  و حمالت 
هرسه ناحیه، طالبان محکوم به ناکامی و شکست اند. اما 
در این دوره خشونت بیش تر می شود و مانند همیشه 
و  کنار جنگ  در  بود.  آن خواهند  اصلی  قربانی  مردم 
خشونت جاری، متأسفانه همه گیری ویروس کووید-۱۹ 
می گیرند.  قربانی  مردم  از  نیز  مدهش  خشک سالی  و 
افغانستان و پذیرفتن  تغییر در سیاست جنگی دولت 
واقعیت های امروزی توسط طالبان، می  تواند به عنوان 
امر  این  در  کند.  عمل  فعلی  چالش های  نوش داروی 

قاطعیت و تعقل الزم است.

طالبان و توهم...
از صفحه ۶
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نتفلیکس ملکه جدید بریتانیا 
را معرفی کرد

القذافی، رییس جمهور سابق  سیف االسالم، پسر معمر 
لیبیا که به دلیل جنایات جنگی تحت تعقیب بین المللی 
است، برای ریاست جمهوری تمایل نشان داده است. او 
گفته که یک مرد آزاد است و بازگشتش به سیاست را 

سازمان دهی می کند.
در  است  سال ها  که  قذافی  پسر  دویچه وله،  گزارش  به 
محضر عام ظاهر نمی شود، در مصاحبه ای که روز جمعه 
با روزنامه امریکایی نیویورک تایمز انجام داده بود، گفت 
که سیاست مداران لیبیایی در ده سال گذشته چیزی جز 
اکنون  نیاورده اند.  ارمغان  به  این کشور  »برای  بدبختی 

زمان بازگشت به گذشته فرا رسیده است.«
محکمه بین المللی جزا )ICC( سیف االسالم را به اتهام 
جنایات جنگی جست وجو و تعقیب می کند. محکمه ای 
در طرابلس، پایتخت لیبیا، نیز او را در غیابش در سال 
گفته  تایمز  نیویارک  به  االسالم  کرد.  محکوم   ۲۰۱۵
است که »او اطمینان داشت که اگر اکثر لیبیایی ها او 
را به عنوان رهبر خود بخواهند« می توان این مشکالت 

سیستم شناخته می شد؛ اما پس از شروع اعتراضات در 
ماه فبروری سال ۲۰۱۱، او از سرکوب شدید مخالفان 
حکومت آن زمان حمایت کرد. سیف االسالم نیز یک ماه 
پس از مرگ پدرش در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۱ بازداشت 

ارتش بریتانیا اولین مرکز فرماندهی خود را با هدف 
حفاظت از منافع این کشور در فضا راه اندازی کرد.

مرکز  این  که  گفته  دولت  بی بی سی،  گزارش  به 
فرماندهی واقع در مرکز نیروی هوایی سلطنتی در 
ویکامب، به بریتانیا در این حوزه که اهمیت آن در 

حال افزایش است، کمک خواهد کرد.
بریتانیا ۱.4 میلیادر پوند دیگر در ده سال آینده روی 

توانایی فضایی هزینه می کند.
این اقدام در حالی از سوی بریتانیا صورت می گیرد که 

محققان »فدراسیون دانشمندان امریکایی« با استفاده 
از تصاویر ماهواره ای تخمین زده اند که چین در حال 
ساخت دست کم ۲۵۰ سیلوی موشکی در غرب این 

کشور است.
به گزارش یورو نیوز، این نهاد در گزارش تازه خود 
آورده است که این سیلوهای موشکی جدید که در 
شهر »هامی« در نواحی شرقی ایالت سین کیانگ قرار 
دارد، »بزرگ ترین برنامه ساخت سیلو از زمان احداث 
میانه جنگ  امریکا و شوروی در  سیلوهای موشکی 

سرد« به شمار می رو د.
بنا بر تصاویر ماهواره ای، سیلوهای جدید در منطقه ای 
به مساحت حدود 3۰۰ کیلومتر در حال احداث است 
و می تواند موشک های قاره پیما را در خود جای دهد. 
ناحیه  این  زمین  وسعت  که  می گویند  تحلیل گران 
نظامی  درگیری  صورت  در  را  آن  دادن  قرار  هدف 

پیچیده تر می کند.
هم زمان پنتاگون هشدار داده است که چین با توسعه 
توانایی های تسلیحات هسته ای خود اجماع جهانی در 

زمینه خلع سالح اتمی را نقض می کند.

حقوقی را کنار گذاشت.
سیف االسالم مدت ها است که جانشین احتمالی پدرش 
القذافی،  معمر  علیه  از شورش  قبل  می شود.  محسوب 
گشایش  و  غرب  به  شدن  نزدیک  طرفدار  به عنوان  او 

یکی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور از رفتا رهای 
بی  پروای روسیه و چین در فضا انتقاد کرده است.

سرمایک ویگستون، مارشال فرمانده هوایی بریتانیا، 
حاضر  حال  »در  است:  گفته  نیوز  اسکای  به 
آزمایش  حال  در  چین  و  روسیه  مانند  کشورهایی 
با  ماهواره هایی  و  ماهواره  ضد  تسلیحات  نمایش  و 
فضا  در  استقرار  برای  یک سالح  ویژه گی های  تمام 
حال  در  را  آن ها  ما  که  است  افزوده  وی  هستند.« 
تمرین و مانور می بینیم که صراحتاً تنها یک هدف 

ستاد فرماندهی استراتژیک، ناظر زرادخانه  هسته ای 
امریکا، در بیانیه ای گفته است: »همه واقعیت تهدید 
آن  بر  محرمانه  پرده  که  را  آن چه  و  جهان  فزاینده 

کشیده شده بود، کشف کرده اند.«
موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم زرادخانه 
زده  تخمین  کالهک  حاوی 3۵۰  را  چین  هسته ای 
است. این در حالی است که پنتاگون می گوید چین 
قصد دارد ظرف ۱۰ سال آینده اندازه زرادخانه خود 
را دست کم دو برابر کند. منطقه نظامی جدید دومین 
میدان موشکی است که در تابستان امسال کشف شده 
مطالعات  مرکز  محققان  ماه جون  در  پیش تر  است. 
عدم اشاعه هسته ای جیمز مارتین در کالیفرنیا، میدان 
موشکی دیگری را که در حال ساخت است در ایالت 

گانسوی چین کشف کرده بودند.
نظری  اظهار  گزارش ها  این  مورد  در  کنون  تا  چین 
نکرده، با این حال سردبیر روزنامه دولتی گلوبال تایمز 
این کشور گفته است که نهادها و رسانه های امریکایی 
گزارش های مربوط به میدان های موشکی در دست 
ساخت چین را منتشر می کنند تا این کشور را »تحت 

دارند و آن هم نابودی ماهواره ها است. به گفته او، این 
یک نگرانی واقعی برای ما است و چنین رفتاری است 

که جامعه بین المللی باید به آن توجه داشته باشد.
معرفی  از  پس  را  سخنان  این  نظامی  فرمانده  این 
اولین گروه هشت نفره این مرکز فرماندهی فضایی و 
هم چنین ارایه نشان این مرکز در مراسم بازگشایی 

بیان کرد.
بریتانیا می گوید که هیچ برنامه ای برای پرتاب سالح 
به فضا ندارد و قصد دارد از این مرکز فرماندهی جدید 
این مرکز  استفاده کند.  بهتر تهدیدها  برای ردیابی 
مشترکاً با ارتش، نیروهای هوایی و دریایی سلطنتی 

همکاری می کند.
این امر در حالی صورت گرفته که قدرت های نظامی 
مهم در سراسر جهان در حال افزایش حضور و قدرت 

خود در فضا هستند.
در سال ۲۰۱۹، دونالد ترمپ، رییس جمهور سابق 
امریکا، قانون تاسیس نیروی فضایی این کشور را امضا 
در  امریکا  ارتش  نظامی  نیروی  که جدیدترین  کرد 

هفتاد سال گذشته به شمار می رود.
بود که فضا قلمرو جدید  این  استدالل آقای ترمپ 
جنگی جهانی است و حفظ برتری امریکا بر روسیه و 

چین بسیار حیاتی است.

فشار قرار دهند«.
روابط  که  شده  مطرح  حالی  در  تازه  گزارش  های 
امریکا و چین به بدترین سطح خود در دهه های اخیر 
از  گوناگون  حوزه های  در  کشور  دو  و  است  رسیده 
جمله تجارت، فناوری، امنیت سایبری، حقوق بشر و 

سیاست خارجی با یک دیگر اختالف نظر دارند.

ارتش بریتانیا اولین مرکز فرماندهی فضایی را راه اندازی کرد

امریکا به چین درباره ساخت سیلوهای موشکی جدید هشدار داد

شد.
تا زمان مصاحبه فعلی، که به گفته نیویارک تایمز در یک 
خانه در شهر سینتان لیبیا انجام شده است، از ماه جون 
قذافی وجود  فرزند  این  زنده گی  از  نشانی  ۲۰۱4 هیچ 
نداشت. او در این مصاحبه گفته است شبه نظامیانی که 
او  اکنون »دوستان«  بودند،  بازداشت کرده  را  او  زمانی 
هستند. او در ادامه گفته است که یک مرد آزاد است که 

بازگشتش به سیاست را سازمان دهی می کند.
از زمان سقوط  معمر القذافی در سال ۲۰۱۱، لیبیا با 
درگیری های خشونت آمیز و جنگ قدرت دست و پنجه 
استخدام  گروه های  و  خارجی  نیروهای  می کند.  نرم 
در  نیز  ترکیه،  و  روسیه  جانب  از  مثال  به عنوان  شده، 

درگیری های منطقه ای شرکت دارند.
به  فعلی  انتقالی  نظر حکومت  پارلمانی تحت  انتخابات 
رهبری عبدالحمید الدبیبه به تاریخ ۲4 دسامبر امسال 
برنامه ریزی شده است. آتش بس که از ماه اکتوبر در این 

کشور برقرار است، شکننده تلقی می شود.

تفلیکس، شرکت تولید و پخش آنالین فلم و سریال، اولین 
تصویر از ایملدا استانتون، بازیگری که قرار است در بخش 
پنجم مجموعه تلویزیونی تاج )The Crown( نقش ملکه 

بریتانیا را بازی کند، منتشر کرده است.
و  کرده  منتشر  خود  توییتر  در  را  تصویر  این  نتفلیکس 
گفته که این »نگاهی اولیه« از ملکه جدید در این درام 

سلطنتی است.
به گزارش بی بی سی، ایملدا استانتون ۶۵ ساله نقش کلر 
فوی و اولیویا کولمن را بازی می کند که در بخش های قبل 

این سریال نقش ملکه را برعهده داشتند.
نتفلیکس گفته که فصل ششم و آخر این سریال، زنده گی 
تصویر  به  بیست و یکم  قرن  آغازین  را در سال های  ملکه 

می کشد.
خانواده  حوادث  »تاج«  سریال  و ششم  پنجم  فصل های 
سلطنتی بریتانیا در دهه ۱۹۹۰ میالدی را شامل می شود؛ 
دهه ای که شاهد جدایی شاهزاده چارلز، ولی عهد و دایانا، 
شاهزاده ولز، به پایان رسیدن ازدواج دوک یورک و سارا 
قلعه ویندزور و مرگ پرنسس  فرگوسن، آتش سوزی در 

دایانا بود.
ایملدا استونتون که برای بازی در فلم »ورادریک« در سال 
۲۰۰4 نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر شده بود، در این 
فصل جایگزین اولیویا کولمن شده که به خاطر بازی در 
نقش ملکه بریتانیا در فصل سوم این سریال، جایزه بهترین 

بازیگر گلدن گلوب را به دست آورد.
لسلی منویل، بازیگر نامزد اسکار نقش شاهزاده مارگارت، 
خواهر ملکه، را در فصل پنجم برعهده خواهد داشت. این 
نقش را پیش از این هلن بونهام کارتر و ونسا کربی بازی 

کرده بودند.
و  ملکه  همسر  ادینبورگ،  دوک  نقش  پرایس،  جاناتان 
الیزابت دبیکی، نقش پرنسس دایانا را در مقابل دومنیک 

وست در نقش شاهزاده چارلز بازی خواهند کرد.
جانی لی میلر هم نقش جان میجر، نخست وزیر سابق را 

برعهده خواهد داشت.

تمایل پسر معمر القذافی برای ریاست جمهوری در لیبیا


