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نزدیک به ۳۰ هزار 
پناه جوی افغان در 

جریان یک ماه گذشته از 
ایران اخراج شده اند

نیمروز  در  محلی  منابع  نمیروز:  ۸صبح، 
می گویند که طی یک ماه گذشته، نزدیک به ۳۰ 
هزار مهاجر افغان از ایران اخراج و از طریق مرز 

پل ابریشم وارد کشور شده اند.
منابع روز دوشنبه، ۳ دلو، در صحبت با روزنامه 
به  جدی،  ماه  جریان  در  که  می گویند  ۸صبح 
که  افغان  مهاجران  از  تن  هزار ۹۳۳   ۲۹ تعداد 
شامل خانواده ها نیز می شوند، به گونه اجباری و 

داوطلبانه از مرز پل ابریشم وارد کشور شده اند.
یک منبع در ریاست مهاجرین والیت نیمروز به 
روزنامه ۸صبح تایید می کند که بیشتر این افراد 

به گونه اجباری از ایران اخراج شده اند.
گرچه او آمار مشخص ارایه نمی کند، اما می گوید 
به گونه  اشخاص  این  درصد   ۸۰ به  نزدیک  که 

اجباری اخراج شده اند.
به دلیل  تن  هزاران  روزانه  که  است  گفتنی 
بیکاری، فقر و مشکالت اقتصادی به گونه قانونی و 

غیرقانونی از افغانستان به ایران می روند.

در  برق  کاهش  دنبال  به  پروان:  ۸صبح،  
که  می گویند  پروان  در  محلی  منابع  کشور، 
بیشتر بخش های ریاست معارف این والیت از 

فعالیت باز مانده اند.
منابع روز دوشنبه، ۳ دلو، در صحبت با روزنامه 
این سو،  به  هفته  دو  از  که  می گویند  ۸صبح 
صدها تن از مراجعان این اداره در بالتکلیفی 

به سر می برند.
ریاست  مراجعان  از  برخی  حال،  همین  در 
معارف پروان، طالبان را به ناتوانی در خصوص 
حکومت داری متهم کرده و می گویند که این 

گروه مردم را به گروگان گرفته اند.
زودتر  هرچه  دوباره  فعالیت  خواستار  آنان ، 

بخش های از کار افتاده این اداره هستند.
تایید  طالبان  محلی  مسووالن  همه،  این  با 
می کنند که برخی از بخش  های ریاست معارف 

این والیت به دلیل نبود برق فلج شده اند.
طالبان  معارف  رییس  حقانی،  محمدحسن 

بامیان  در  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
شده  گماشته  تازه  رییس  که  می گویند 
کارمند  والیت، ۸  این  در  طالبان  استخبارات 

هزاره و شیعه را برکنار کرده است.
روزنامه  به  دلو،   ۳ دوشنبه،  روز  محلی  منابع 
ابراهیم  محمد  مولوی  می گویند  که  ۸صبح 
رییس  به عنوان  این سو  به  ماه  یک  از  طایب 
گماشته  بامیان  در  طالبان  استخبارات  جدید 

شده است.
طایب  ابراهیم  محمد  مولوی  منابع،  گفته  به 
به  جای کارمندان برکنار شده، دوستان و اقارب 

برای پروان در صحبت با رسانه ها گفته است 
که آنان این مشکل را با مقام های مرکزی شان 
این  به  زودتر  هرچه  و  گذاشته اند  میان  در 

مشکل رسیده گی خواهد شد.
گفتنی  است که از چندی به این سو، ۱۱ والیت 
کشور به شمول پایتخت با مشکل کمبود برق 

مواجه است.

خود را از والیت میدان وردک استخدام کرده 
است.

رییس استخبارات طالبان در بامیان همچنان 
به  افراد وفادار  از  امر استخدام حدود ۳۰ تن 
خودش را از ریاست عمومی استخبارات طالبان 

گرفته است.
منابع می گویند که طالبان تالش دارند تا تمام 
استخبارات  اداره  در  و شیعه  هزاره  کارمندان 

این گروه در بامیان را برکنار کنند.
مسووالن محلی طالبان در بامیان هنوز در این 

مورد چیزی نگفته اند.
انکشاف دهات  معارف،  رییسان  این،  از  پیش 
ده ها  نیز  بامیان  والیت  در  طالبان  عدلیه  و 
تن از کارمندان هزاره و شیعه را برکنار و به 
جای آنان افراد وابسته به خودشان را استخدام 

کرده اند.

شبانه روز  یک  در  کشور  های  بخش  بیشتر 
ساعت فقط »یک ساعت« برق دارند.

)دوشنبه،  امروز  شام  که  است  حالی  در  این 
)برشنا(  افغانستان  برق رسانی  شرکت  دلو(   ۳
قرارداد  که  کرد  اعالم  طالبان  مدیریت  تحت 
برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان تا پایان 

سال ۲۰۲۳ میالدی تمدید شده است.

کمبود برق در پروان؛ 
بیشتر بخش های ریاست معارف این والیت از فعالیت باز مانده اند

رییس جدید استخبارات طالبان در بامیان ۸ کارمند هزاره و شیعه را برکنار کرد

پاکستان نمی تواند 
تی تی پی را شکست دهد
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با فرارسیدن فصل سرما، پرنده گان مهاجر به والیات شمالی کشور می کوچند. 
در این میان، آن چه که آنان نمی توانند همانند سرما از آن فرار کنند، شکار 

شدن است؛ چون در فصل زمستان، مردم با تفنگ های شکاری و افراد 
تفنگ دار با مسلسل ها در کمین نشسته اند. در این فصل پرنده گان مهاجر به 

شکل بی رویه ای شکار می شوند. موردی که نگرانی هایی را در زمینه حیات 
وحش در والیات شمالی کشور، به ویژه در بلخ به  وجود آورده است.

فارن پالیسی برای ارزیابی سیاست خارجی دولت بایدن، پس 
از دو سال خدمت در سمت ریاست جمهوری، دیدگاه ۲۰ 

کارشناس را جمع آوری کرده است.

»منع مراسم خوشی جنگ با فرهنگ 
مردم است« 3

سرگرمی ای که نسل پرنده گان را 
با خطر انقراض مواجه می کند 

شکار بی رویه پرنده گان در فصل سرما؛

طالبان تحت نام مالیه 
اضافه ستانی می کنند

ارزیابی عمل کرد دوساله بایدن

زنان و دختران 
به خودکشی 

فکر می کنند
مخالفت فرهنگیان کاپیسا با طالبان؛

دکان داران شهر قلعه نو:

سیاست ممنوعیت 
و محرومیت طالبان؛ 



 

آن چه در مدت نزدیک به یک  سال در اوکراین گذشت، 
فاجعه ای خونبار بود، اما تازه گی نداشت. با مرور اتفاقاتی 
افغان ها  ما  خود  روزگار  یاد  به   می گذرد،  آن جا  در  که 
گرجستان،  لیبیا،  عراق،  سوریه،  جنگ های  و  می افتیم 
در  جنگ  می شوند.  زنده  ذهن  در  امثال شان  و  بالکان 
دیگر  جای  به  یک جا  از  دایم  و  نداشته  توقف  ما  عصر 
کوچیده و ویرانی و خانه خرابی برده است. در این روزها 
و  شیک  مقامات  مذاکرات  و  کشورها  اجالس  از  خبر 
آرام کشورهای »حامی« اوکراین بر سر مدیریت جنگ 
انواع  روی  کشورها  مسووالن  می شود.  نشر  رسانه ها  در 
ارسال  اوکراین  به  باید  که  اسلحه ای  و  تانک  تعداد  و 
شود، چانه می زنند. در دو سوی جبهه جنگ، نیروها و 
کرده اند  ظهور  واگنر  گروه  چون  قراردادی  شرکت های 
می دهند.  تسلیم  ویرانی  و  خون  و  می گیرند  پول  که 
چگونه گی  مورد  در  را  داده ها  جنگ،  استراتژیست  های 
عمل کرد سالح ها، ماشین آالت جنگی و مهمات گردآوری 
کرده به شرکت های اسلحه سازی و سیاست مداران عرضه 
می کنند. مرحله تازه ای از جنگ مدرن شکل گرفته است 
که در آن هواپیماهای بی  سرنشین و انتحاری، تانک ها و 
راکت های پیش رفته و هوشمند وارد میدان شده  و خاک 
بازار،  صاحبان  پیش روی  شطرنج  تخته  چون  اوکراین 

سیاست و تسلیحات افتاده است.
اثر  نیز  افغانستان  بحران  بر  می گذرد،  اوکراین  در  آنچه 
دارد. جهان غرب، به رهبری امریکا مدیریت این بحران 
سر  درد  آن که  برای  و  است  کرده  قرارداد  طالبان  با  را 
خلق  برای شان  ویژه  مالی  و  ذهنی  مشغولیت  و  فوری 
نشود تا بتوانند در اوکراین تمرکز کنند، گویا مهار تروریزم 
بین المللی خفته در افغانستان را به دست طالبان داده اند تا 
در بدل کنترل سرزمین، دریافت پول های آشکار و پنهان و 
چشم پوشی از جنایات آن گروه، القاعده و داعش و دیگران 
را در افغانستان حداقل برای یک یا دو سال آینده مشغول 
نگه دارد. امارت طالبان و دولت اوکراین مثل گروه واگنر 
در روسیه، قراردادی های جنگ اند و از رنج مردم و بربادی 
در  که  تجاربی  از  می آورند.  به دست  سرزمین ها »سود« 
می توانیم  گرفته ایم،  افغانستان  دهه  چندین  جنگ های 
مافیاهای  اوکراین  دولت  در  اکنون  که  کنیم  قضاوت 
فروش  مشغول  افرادی  و  محافل  و  گرفته  شکل  جنگ 
خون و رنج مردم خود به کشورهای تمویل کننده   است. 
بیشتر شهرها  ویرانی  این روزها  در کی یف  کسانی  برای 
ارسال  امید  تلفات خبر دل گرم کننده است و  افزایش  و 
مبالغ بیشتر دالر و حمایت های جهانی را »نوید« می دهد. 
زمانی که جنگ در اوکراین خاموش شود، خواهیم دید که 
تعدادی از قوماندانان و مقامات دولت کنونی آن کشور 
گرد  سنگین،  کیسه های  با  افغانستان  زورمندان  مثل 
کنند.  سرمایه گذاری  و  بخرند  ملک  تا  می گردند  جهان 
گفته می شود که تنها ایاالت متحده مبلغ 47 میلیارد دالر 
برای جنگ »کمک« کرده است.  اوکراین  به  تاکنون  را 
کشورهای دیگر هم سو با ایاالت متحده نیز میلیاردها دالر 
با  این مبالغ کالن  و یورو به کی یف ارسال کرده  است. 
مکانیزم فاسدکننده  توزیعی که معموالً به همراه می آورد، 
هرجا بریزد حس انسان دوستی، وطنداری و صلح خواهی 
را نابود می کند و سرزمین های گرفتار منازعه و جنگ را 
به بازارهای خون آلود بدل می کند که تا زمان عود کردن 
زخم جنگ در جای تازه ای و انحراف جریان اصلی پول و 
اسلحه به مسیر دیگر، توقف خون ریزی ممکن نمی شود. 
و شمال  خاورمیانه  به  برگشته  نسبی  آرامش  و  سکوت 
ادعا  این  گواه  اوکراین  آتش  از شعله ورشدن  افریقا پس 
است که جنگ های بزرگ با پول و تسلیحات قدرت های 
که  می شود  متوقف  زمانی  تنها  و  می گیرند  در  بزرگ 
صاحبان صنعت جنگ میدان تازه ای بیابند و بازار را به 
بازار، وارد  افغانستان در این  انتقال دهند.  جای دیگری 
مرحله رکود و انکار شده است. دیده شود که عاقبت این 
رکود را بیداری مردم برهم خواهد زد یا غرور گروه های 
تروریستی ای که در داخل افغانستان مشغول سازمان دهی 
مجددند. اگر مردم بتوانند تدبیری برای پایان بحران چهل 
و چند ساله بیابند خوب، در غیر آن بازی گران جنگ و 
آشوب، دوباره روزی با اسلحه و بندل های شان برخواهند 

گشت.

صنعت جنگ و آشوب
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۸صبح، کابل: سرپرست وزارت امور خارجه طالبان 
در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته 
ارایه  است که این گروه مثالی از »عفو عمومی« را 

کرده که در تاریخ معاصر نمونه نداشته است.
ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
طالبان، دوشنبه شب، ۳ دلو، با نشر توییتی از دیدار 
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، با 
مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد 

خبر داده است.
در توییت آمده است که مارتین گریفیتس نگرانی اش 
را در پیوند به تعلیق آموزش و کار بانوان در افغانستان 

با امیرخان متقی در میان گذاشته است.

غزنی  در  محلی  منابع  غزنی:  ۸صبح، 
می گویند که جسد یک نظامی پیشین پس از 
یک هفته ناپدید شدن در مرکز این والیت پیدا 

شده است.
بربنیاد اطالعات منابع محلی، جسد این نظامی 
پیشین پس از چاشت روز یک شنبه، ۲ دلو، از 
ساحه توحیدآباد حوزه چهارم شهر غزنی یافت 

تحت  )برشنا(  افغانستان  برق رسانی  شرکت 
مدیریت طالبان می گوید که قرارداد برق وارداتی 
پایان سال ۲۰۲۳  تا  افغانستان  به  ترکمنستان 

میالدی تمدید شده است.
نشر  با  دلو،   ۳ دو شنبه،  روز  شرکت  این 
رشته توییتی از تمدید یک ساله این قرارداد در 
عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، خبر داده است.

و  اوزبیکستان  با  به تازگی  طالبان  حکومت 
تمدید  را  برق  واردات  قرارداد  نیز  تاجیکستان 

کرده است.
روزها  این  در  اوزبیکستان  که  است  گفتنی 
و  کرده  متوقف  را  افغانستان  به  برق  صادرات 
بابت  این  از  روزها  این  در  پایتخت  باشنده گان 

شکایت دارند.

لوگر می گویند  منابع محلی در  ۸صبح، لوگر: 
که یک نهاد خصوصی در این والیت به ۳۱۵ زن 

زمینه آموزش را فراهم کرده است.
روزنامه  به  دلو،   ۳ دوشنبه،  روز  محلی  منابع 
 HHOA ۸صبح می گویند که موسسه مددرسان
در ولسوالی محمدآغه لوگر برای زنان محروم از 

سواد، صنف های سوادآموزی ایجاد کرده است.
بربنیاد اطالعات منابع، این موسسه ۲۱ آموزگار 
زن را استخدام کرده تا به زنان خواندن و نوشتن 

بیاموزانند.
این در حالی  است که طالبان زنان و دختران را از 

رفتن به مکاتب و دانشگاه ها منع کرده اند.

۸صبح، بامیان: منابع محلی در بامیان می گویند 
که گوش راننده رییس دادستانی نظامی حکومت 
پیشین در این والیت پس از شکنجه شدید بریده  

شده است.
۸صبح  روزنامه  به  دلو،   ۳ دوشنبه،  روز  منابع 
قبل  روز  شش  رویداد  این  که  می گویند 
رییس  راننده  احمدعلی،  خانه  در  شب هنگام 
روستای  در  بامیان،  پیشین  نظامی  دادستانی 

زرگران رخ داده است.
به گفته منابع، این رویداد در پی دعوای حقوقی 
میان احمدعلی و شماری از افراد رخ داده است.

که  کرده اند  تهدید  را  احمدعلی  رویداد  عامالن 
اگر این ماجرا را فاش کند، او را خواهند کشت.

پس از به قدرت  رسیدن طالبان در افغانستان، 
وقوع جرم های جنایی و محاکمه صحرایی افراد 

در والیت های مختلف افزایش یافته است.

امیرخان متقی در این دیدار گفته است که سازمان 
نقش  افغانستان  و  جهان  ساختن  نزدیک  در  ملل 
در  اخیر  دستاوردهای  تا  است  نیاز  و  دارد  سازنده 

افغانستان با جامعه جهانی در میان گذاشته شود.
و  »پاملرنه«  نهاد  عمومی  رییس  که  دیدار  این  در 
در  داشته اند،  حضور  نیز  یونیسف  اجرایی  معاون 
مورد امنیت و جلب کمک های بشری به افغانستان 
وزارت  سرپرست  اظهارات  است.  گفت وگو شده  نیز 
خارجه طالبان در حالی مطرح می شود که این گروه 
پس از روی کارآمدن در افغانستان، همواره دست به 
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان حکومت پیشین در 

والیت های مختلف زده است.

شده است.
داشت،  نام  اهلل دوست  که  پیشین  نظامی  این 
باشنده اصلی ولسوالی قره باغ والیت غزنی بود.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته اند.

گفتنی است که چندی پیش نیز یک نظامی 
تفنگ داران  سوی  از  پیشین  حکومت  در  زن 

ناشناس در مرکز والیت غزنی کشته شد.

۸صبح، نیمروز: منابع محلی در نیمروز می گویند 
مهاجر   4۶ جسدهای  گذشته  ماه  یک  در  که 
انتقال داده شده  افغانستان از ایران به این والیت 

محلی،  منابع  معلومات  براساس  هلمند:  ۸صبح، 
مرکز  لشکرگاه،  شهر  در  مسلحانه  حمله  یک  در 
و سه  والیت هلمند، یک جنگ جوی طالبان کشته 

جنگ جوی دیگرشان زخمی شده اند.
منابع می افزایند که این رویداد شام روز دوشنبه، ۳ 
مربوط  موترهای  ایستگاه  در  لشکرگاه  شهر  در  دلو، 

والیت قندهار رخ داده است.
طبق گفته منابع، نخست در نزدیکی ایستگاه، انفجار 

رخ داده و سپس درگیری صورت گرفته است.

است.
منابع محلی روز دوشنبه، ۳ دلو، به روزنامه ۸صبح 
جدی  سی ام  تا  اول  از  این جسدها  که  می گویند 
به  نیمروز  والیت  در  ابریشم  پل  از طریق گذرگاه 

افغانستان انتقال یافته است.
به گفته منابع، این اجساد مربوط به مهاجرانی است 
که برای کار به ایران رفته بودند و در این اواخر در 

رویدادهای گوناگون کشته شده اند.
این در حالی  است که با آغاز اعتراض های مردمی 
شهروندان  شدن  کشته  از  گزارش هایی  ایران،  در 
نشر  به  ایران  امنیتی  نیروهای  توسط  افغانستان 

رسیده است.

از سویی هم، جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است 
که این حمله توسط نیروهای این جبهه صورت گرفته 

است.
زخمی  و  طالب  یک  شدن  کشته  نیز  آزادی  جبهه 
شدن سه جنگ جوی دیگر را تایید کرده است. تاکنون 
مسووالن محلی طالبان در پیوند به این رویداد اظهار 
نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی  نکرده اند.  نظری 
جبهه آزادی مسوولیت چندین رویداد مشابه را که 

در حوزه جنوب کشور رخ داده، برعهده گرفته است.

متقی به معاون دبیرکل سازمان ملل:  
عفو عمومی ما در تاریخ معاصر نمونه ندارد

یک  نظامی پیشین در غزنی کشته  شد

در یک ماه گذشته اجساد ۴۶ مهاجر افغان از ایران 
به افغانستان انتقال یافته است

در یک حمله مسلحانه در هلمند یک جنگ جوی طالبان 
کشته و سه جنگ جوی دیگر زخمی شدند

قرارداد برق وارداتی از 
ترکمنستان به کشور برای 
یک سال دیگر تمدید شد

یک نهاد خصوصی در لوگر 
زمینه آموزش به ۳۱۵ زن را 

فراهم کرده است

گوش یک مرد در بامیان 
پس از دعوای حقوقی 

بریده شد



سه شنبه
شماره 3828

4 دلو 1401
24 جنوری 2023

سال شانزدهم

3

یک قدمی مرگ را در خاطره دارند و از پله های سقوط 
به سوی مرگ به زنده گی برگشته اند.

در تازه ترین مورد چهار زن در چهار رویداد جداگانه 
در والیت بامیان اقدام به خودکشی کرده اند. در این 
مرگ  از  دیگر  تن  دو  و  باخته  جان  تن  دو  رویدادها 
نجات داده  شده اند. منابع محلی روز یک شبنه، ۲ دلو، 
به روزنامه ۸صبح گفته اند که جان باخته گان، یک دختر 
۱۶ ساله و یک زن 4۵ ساله از باشنده گان روستاهای 
»قرونه« و »سرقول« ولسوالی های سیغان و یکه ولنگ 

نمبر۱ بامیان بوده اند.
همچنان یک منبع از شفاخانه والیتی بامیان به شرط 
افشا نشدن هویتش گفته است که دو دختر دیگر نیز 
در این شفاخانه زیر تداوی قرار دارند و به گفته او، از 
یک اقدام خودکشی نجات یافته اند. طالبان در بامیان 
علت خودکشی این دو زن را خشونت های خانواده گی 

عنوان کرده اند.
نمیروز  والیت  در  دانش آموز  دختر  این  از  پیش 
خودکشی کرده است. منابع محلی در این والیت به 
۸صبح گفته اند که این دانش آموز روز پنج شنبه، ۲۹ 
جدی، در ساحه ای از مربوطات شهر زرنج خودش را 
حلق آویزکرده است. این دانش آموز فرشته نام داشته 
و ۱۵ ساله بوده است. او در یکی از مراکز آموزشی در 
نیمروز مصروف فراگیری درس های خویش بوده است. 
از سوی خانواده اش  که  منابع، وی هنگامی  گفته  به 
از رفتن به آموزشگاه منع شده، در اتاقش خودش را 

حلق آویز کرده است. 
در جریان ماه گذشته یک زن در منطقه دهن درودی 
ولسوالی تیوره والیت غور با شلیک گلوله به زنده گی اش 
علت  و  داشته  نام  سکینه  زن  این  است.  داده  پایان 

در گزارش از او به عنوان مهرانگیز نام  برده شده است. 
مهرانگیز یکی از ده ها زن معترض در افغانستان است. 
بازداشت و تحقیر  تجربه تلخ و وحشت ناک شکنجه، 
طالبان او را تا یک قدمی مرگ برده  است. مهرانگیز 
که عزم خود را برای پایان بخشیدن به زنده گی جزم 
کرده بود، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »به 
تاریخ )X( تحت ضمانت رها  شده ام. وضعیت روحی ام 
و  یأس  داشتم.  نفرت  خودم  از  بود.  آشفته  خیلی 
ناامیدی شدیدی برایم دست داده بود. تصمیم گرفتم 
که به زنده گی نقطه پایان بگذارم، فرزندانم را با پدرم 
خانه یکی از فامیل ها روان کردم. خودم رفتم باالی بام 
بام  بام خانه پایین بیندازم. وقتی طرف  از  که خودرا 
می رفتم، چشم هایم سیاهی می کرد. به آخر زنده گی 
می اندیشدم و اشک می ریختم. در عالم دردناکی که 
گفت  و  آمد  مادرم  زنگ  کنم،  بیان  را  آن  نمی توانم 
کجایی؟ چیزی نگفتم. سکوت کردم. در آن دقیقه فقط 
تصویر بچه هایم پیش چشمم مجسم می شد. در میان 
التماس مادر، جانب  با  سنگی از زنده گی و فرزندانم، 
فرزندان را برگزیدم. خانه آمدم، اما هنوز هم به مرگ 
تزلزل  بچه هایم در  و  انتخاب مرگ  میان  می اندیشم. 
قرار دارم. دنیا برایم تاریک شده و هیچ راه زنده گی و 

دلیل زنده گی کردن برایم وجود ندارد.«
دلیل  نافرجام،  فاجعه  یک  از  برگشته  خانم  این 
خودکشی خود را تحقیر و توهین طالبان می داند. او 
تاکید می ورزد: »در آن جا هم توهین و تحقیرها زیاد 
بود. خودفروخته و یاغی و باغی خطاب می شدم. حتا 
هیچ حریم خصوصی برای من قایل نبودند. می گفتم 
به خاطر بدست آوردن حق انسانی و شرعی ام که کار 
و تحصیل هست به خیابان برآمده ام. می گفتند از کجا 
را  امارت  تا  می شوید  حمایه  کجا  از  می گیرید؟  پول 
بدنام کنید. سختی ها و مشقت های زیادی را گذراندم.«

او تجربه های تلخ  و دردناک فراوان را بازگو می کند، اما 
می گوید که لحظه  بازداشتش را که مانند یک مجرم 
خطرناک، خریطه سیاه به سرش انداخته و برده شده، 
می نمایاند.  دیگری  اتفاق های  از  دردناک تر  برایش 
مهرانگیز می افزاید: »خریطه سیاه به سرم نمودند و به 
موتر باالیم کردند. گفتم نه مجرم هستم نه تروریست 
از سرم بردارید.  و نفسم بند آمده خلته ]خریطه[ را 
نفس گرفته نمی توانم. اونا با بکس به سر و صورت من 
می کوبیدند و خنده می کردند. خنده ها و توهین های 
زهرآگین شان یادم نمی رود. حاال هم هیچ امیدواری 

ندارم به جز آینده نامعلوم و تنهایی اطفالم.«
افتاده در ورطه بدبختی و تباهی در  زنان و دختران 
حال به خودکشی فکر می کنند که بساط دادگاه های 
روزبه روز  طالبان  شالق زنی  میدان های  و  صحرایی 
افزایش می یابد. این همه در حالی است که تنها در 
جریان چهار ماه گذشته، حدود 4۵ زن و دختر دست  
به خودکشی زده اند. تنها در سه ماه خزان، ۲7 زن از 
سوی طالبان محاکمه صحرایی و در محضر عام دره 

زده شده اند.

سیاست ممنوعیت و محرومیت 
طالبان بر زنان، باعث افزایش 
میان  در  خودکشی  ارقام 
بازمانده  زنان  و  دختران 
کار  و  تحصیل   آموزش،  از 
که  و دخترانی  زنان  است.  شده 
یا  می کنند  فکر  خودکشی  به 
از  داشته اند، محرومیت  ناموفق خودکشی  تجربه های 
می دانند.  دلیل خودکشی  تنها  را  اساسی شان  حقوق 
و  کار  تحصیل،  آموزش،  از  زنی  وقتی  آنان،  گفته  به 
در  زنده گی  شود،  محروم  انسانی اش  حقوق  همه 
که  دخترانی  و  زنان  است.  زندان  برایش  خانه  کنج 
فقر،  موارد  بیشتر  در  کرده اند  فکر  خودکشی  به 
خشونت های خانواده گی و اجتماعی و در رویدادهای 
پسین محرومیت از حقوق انسانی ، زمینه ساز روند رو 
به صعود میزان خودکشی شان شده است. در این میان، 
دختری اقدام به خودکشی کرده که از زندان طالبان 
خاطره های تلخ و دردناک داشته است. با این حال در 
چهار ماه گذشته، حدود 4۵ زن دست به خودکشی 

زده اند. 
طالبان پس از سلطه بر افغانستان، دستورهایی را بر 
زنان اعمال کردند که آنان را از سپهر حوزه عمومی 
حذف و از تمام حقوق انسانی شان محروم کرده است. 
با این حال، شمار زیادی از زنان و دختران در کشور 
و  بیکاری  با  که  بوده اند  خانواده های شان  نان آور  تنها 
یگانه  جمعی،  زنده گی  عرصه های  همه  از  ممنوعیت 
داروی آرام بخش را مرگ می دانند و دست به خودکشی 
از  پس  که  هستند  هم  زنانی  میان  این  در  می زنند. 
آن که از سوی طالبان بازداشت و رها شده اند، تجربه 

سکینه،  از  پیش  است.  نشده  مشخص  او  خودکشی 
پریما هم در ولسوالی تیوره خودش را حلق آویز کرده 
است. به گفته منابع محلی، این دختر ۱۸ سال سن 
داشته و به دلیل خشونت های خانواده گی به زنده گی اش 

نقطه پایان گذاشته است.
همزمان با این، عصر همان روز یک دختر ۱۳ ساله در 
منطقه دره قاضی مرکز والیت غور همچنان خودش را 

حلق آویز کرده است. 
در  خبرنگاری  رشته   دانشجوی  یک  این ها،  بر  افزون 
والیت دایکندی پس از اعالم محدودیت های گسترده 
طالبان دست به خودکشی زده است. منابع محلی به 
نام  عارفه  دختر  این  که  بودند  گفته  ۸صبح  روزنامه 
داشته و در شهر نیلی، مرکز دایکندی، خودکشی کرده 
است. رسانه های محلی دلیل خودکشی او را ممانعت 
گزارش  فقر  علت  به  تحصیل  ادامه  از  خانواده اش 
اما یک منبع محلی به روزنامه ۸صبح گفته  داده اند. 
است که خانواده عارفه قصد داشته او را به جبر وادار 

به ازدواج کند.
این همه در حالی است که در جریان یک  سال گذشته 
اکثر والیت های  زنان و دختران در  متواتر  به  صورت 
کشور دست به خودکشی زده اند. حدود یک ماه قبل 
دختری به نام شیما در روستای کنسار دره عبداهلل خیل 
ولسوالی دره پنجشیر خودش را حلق آویز کرده بود. علت 
خودکشی این دختر جوان مشکالت خانواده گی گفته  
شده است. افزون بر او، دختر دیگری، دوشنبه شب، ۳۰ 
والیت  مرکز  شهر جالل آباد،  ناحیه ششم  در  عقرب، 
ننگرهار، خودکشی کرده است. این دختر پس از آن 
دست به خودکشی زده که خانواده اش بدون رضایت، 

او را با پسر کاکایش نامزد کرده بودند. 
از  پس  دختران  و  زنان  میان  در  خودکشی  رقم 
ممنوعیت های گسترده  طالبان در حالی افزایش می یابد 
که پیش از این روزنامه ۸صبح در گزارشی دریافته بود 
که بسته شدن دروازه های دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
و  اجباری  ازدواج های  وقت،  از  قبل  ازدواج های  باعث 
داشتند،  آرزو  که  است. چندین دختر  زیر سن شده 
تحصیل کنند و با مرد مورد عالقه شان زنده گی کنند، 
در صحبت با ۸صبح گفته بودند که خانواده های آنان، 
به خاطر خانه نشینی و فقر، آن ها را مجبور به ازدواج های 

اجباری کرده اند. 
در همین حال، زنی که تا یک قدمی مرگ رفته است، 
عمده ترین دلیل اقدام به خودکشی را تحقیر و توهین 
طالبان می داند. او می گوید که دیگر به زنده گی امیداور 
نیست و جهان برایش تاریک گشته است. او به شرط 
افشا نشدن نامش با روزنامه ۸صبح صحبت کرده است. 

زنان و دختران به خودکشی فکر می کنند

والیات  به  مهاجر  پرنده گان  سرما،  فصل  فرارسیدن  با 
شمالی کشور می کوچند. در این میان، آن چه که آنان 
شدن  شکار  کنند،  فرار  آن  از  سرما  همانند  نمی توانند 
است؛ چون در فصل زمستان، مردم با تفنگ های شکاری 
و افراد تفنگ دار با مسلسل ها در کمین نشسته اند. در این 
فصل پرنده گان مهاجر به شکل بی رویه ای شکار می شوند. 
در  وحش  حیات  زمینه  در  را  نگرانی هایی  که  موردی 
والیات شمالی کشور، به ویژه در بلخ به  وجود آورده است. 
طالبان اما شکار پرنده گان را غیرمجاز دانسته و مدعی اند 

که برای حفظ حیات وحش تالش می کنند.
با فصل سرما هزاران پرنده  از کشورهای همسایه به والیات 
شمال کشور از جمله بلخ، جوزجان، فاریاب و سمنگان 
مواجه  با خطر جدی شکار  اما  پرنده گان،  این  می آیند. 
هستند. طوری که برخی از کارشناسان از انقراض نسل 
این پرنده گان بیم دارند. بصیر فرهمند، کارشناس محیط 
زیست در شمال کشور، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
در فصل سرما و برف باری، از یک سو غذا برای پرنده گان 
دیگر خطر شکار  از سوی  و  غیرقابل دسترس  می شود 

شدن آنان را تهدید می کند.
در میان  پرنده گانی که بیشتر در والیت بلخ شکار می شود، 

برای جلوگیری از شکار غیرقانونی این پرنده گان کاری 
نکرده است. 

در همین حال، فواد، باشنده والیت سمنگان، خاطرنشان 
می کند که عالقه خاص به شکار دارد: »گنجشک هایی 
را که در طول یک روز با دوستانم شکار می کنیم، تماماً 
جمع آوری و سپس آن ها را کباب می کنیم.« او می افزاید 
خوب  و   بودن  قوی  حس  برایش  گنجشک  شکار  که 

می دهد.  
در همین حال، به گفته فعاالن اجتماعی و باشنده گان 
فاریاب، در سال های گذشته  شهر میمنه، مرکز والیت 
پرنده گان مختلف از جمله کبوتران کوهی به این والیت 
می آمدند، اما آنان می افزایند که در این سال ها دیگر از 
پرنده های بومی و مهاجر خبری نیست و به شدت کاهش 

یافته اند.
نسیم دانش، یکی از فعاالن اجتماعی در فاریاب، می گوید: 
»نسبت به سال های گذشته، ما از پرنده های متنوع در 
آسمان و طبیعت این والیت متأسفانه بی بهره هستیم. 
فاریاب در گذشته غنی از پرند ه های بومی بود، اما حاال 

این پرنده  گان دسته دسته کوچ کرده اند.«
او  می افزاید که بخش حیات وحش و  محیط زیست در 
والیات شمالی غیرفعال هستند و تاکنون در این مورد 

جدی  توجه  خواستار  وی  است.  نگرفته  صورت  کاری 
مسووالن طالبان در این بخش است.

کارشناسان محیط زیست هشدار داده اند که  در صورت 
عدم  توجه، به شکار بی رویه پرنده گان، نسل آنان در خطر 

انقراض قرار خواهد گرفت.
در همین حال، عبدالکریم خلیلی، رییس محیط زیست 
طالبان برای والیت سمنگان و حافظ اسماعیل، رییس 
برای  که  می گویند  فاریاب  برای  طالبان  زیست  محیط 
جلوگیری از شکار غیرقانونی پرنده گان، با نهادهای امنیتی 
نشست های هماهنگی برگزار کرده اند و برنامه هایی برای 
جلوگیری از شکار بی رویه و برای حفظ پرنده  گان و حیات 

وحش روی  دست دارند.
پیش از این طالبان در یک  حرکت نمادین به مسووالن 
محلی این  گروه در  ولسوالی های کشور دستور  داده بودند 
تا برای نجات جان  پرنده گان در محالت تجمع آنان، دانه 

پخش کنند. 
گفتنی است که گروه طالبان شکار پرنده گان از جمله 
پرنده گان نایاب را ممنوع کرده اند؛ در  حالی که ادارات 
معاهدات  کشور  والیات  از  برخی   در   گروه  این   رسمی 
میلیونی را برای شکار بی رویه پرنده گان نایاب کشور با 

شهروندان قطری و عرب بسته اند.

گنجشک های برفی هستند. باشنده گان مناطق مختلف 
کشور از جمله بلخ، آنان را به دلیل گوشت خوش مزه شان 
به شکل بی رویه ای شکار می کنند و در این  میان نقش 

تفنگ داران برجسته تر است.
فرهمند می گوید: »در فصل سرما به ویژه هنگام برف باری ها 
در والیات فاریاب، جوزجان، سمنگان، بلخ و سرپل افراد 
تفریح،  برای  از جوانان دسته جمعی  تفنگ دار و عده ای 
بی رحمانه گنجشک های برفی و دیگر پرنده گان کم یاب را 
شکار می کنند.« به گفته وی، همه ساله در چنین فصلی 
شکار پرنده گان افزایش می یابد و تاکنون هیچ حکومتی 

در تازه ترین مورد 
چهار زن در چهار 

رویداد جداگانه در 
والیت بامیان اقدام 

به خودکشی کرده اند. 
در این رویدادها دو 

تن جان باخته و دو تن 
دیگر از مرگ نجات 

داده  شده اند.

سرگرمی ای که نسل پرنده گان را با خطر انقراض مواجه می کند 
8صبح، بلخ

سیاست ممنوعیت و محرومیت طالبان؛

شکار بی رویه پرنده گان در فصل سرما؛ 

امین کاوه
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زمان  از  است.  مشکل شده  دچار  دیگر  یک بار  پاکستان 
بازگشت طالبان افغانستان )از این پس طالبان( در آگست 
۲۰۲۱ به قدرت، پاکستان شاهد افزایش خشونت ها توسط 
تحریک طالبان پاکستان بوده و این گروه از افغانستان به 

عنوان پناه گاه امن استفاده می کند.
به  آن  تحویل  یا  تی تی پی  مهار  برای  طالبان  بی میلی 
حالی که  در  است؛  کرده  ناامید  را  پاکستان  اسالم آباد، 
را  اشرف غنی  بر  طالبان  پیروزی  پاکستان  در  بسیاری 

جشن گرفتند.
میانجی گری  طالبان   ،۲۰۲۲ تا   ۲۰۲۱ سال های  در 
آتش بس میان ارتش پاکستان و تی تی پی را امضا کرده 
بودند. با این حال تی تی پی در نوامبر ۲۰۲۲ به آتش بس 
سرگیری  از  دستور  خود  جنگ جویان  به  و  داد  پایان 

حمالت را داد.
اکنون نظریات و دیدگاه تصمیم گیران پاکستانی تاکید 
بر ضربه محکم بر تی تی پی ابتدا در پاکستان و در صرت 
لزوم در افغانستان را کرده اند، اما رهبری پاکستان باید به 
خاطر داشته باشد که از زمان آغاز به کار تی تی پی در سال 
۲۰۰7، سعی کرده اند هم با آن ها    مذاکره کنند و هم با 
آن ها    بجنگند. به نظر می رسد هیچ یک از این رویکردها 

به نفع پاکستان موثر واقع نشده است.   
بنابراین، با توجه به تجارب گذشته پاکستان با تی تی پی، 
احتماالً  پاکستان  ارتش  توسط  نظامی  عملیات  هرگونه 
برای  را  بلندمدت  و  استراتژیک  موفقیت  به  دستیابی 
همچنان  افغانستان  می سازد.  خدشه دار  پاکستان  دولت 
مشکل  مورد  در  پاکستان  به  که  نیست  موقعیتی  در 
تی تی پی کمک کند. در این مرحله، پاکستانی ها باید روند 
عادی سازی زنده گی   با تی تی پی را بپذیرند. در حالی که 
چنین پیشنهادی ممکن توهین آمیز به نظر برسد، ولی 
به  توجه  با  پاکستان  انتخاب های  که  است  این  واقعیت 

واقعیت های تاریخی و زمینی محدود است.

چالش های افغانستان و تی تی پی 
اوالً، باید به خاطر داشت که افغآن ها    حمایتی را که از 
دیگران بدست بیاورند، به زودی به آن پشت نمی کنند. 
به  نسبت  را  خود  دولت  سقوط  سال ۲۰۰۱  در  طالبان 

تحویلی اسامه بن الدن به ایاالت متحده، ترجیح دادند. 
تنها استثنای اصلی این عمل، تصمیم دولت افغانستان در 
طول جنگ جهانی دوم در سال ۱۹4۱ است که از اتباع 
ترک  را  افغانستان  تا  کرد  ایتالیایی درخواست  و  آلمانی 
کنند، مشروط بر این که متفقین بازگشت امن آن ها    را 

به کشورهای شان تضمین کنند.
حتا در اوج جنگ جهانی دوم، افغانستان در حالی که بین 
انگلیس ها و روس ها قرار گرفته بود، آلمانی ها و ایتالیایی ها 

را به انگلیس ها و روس ها تحویل نداد.
مناطق  از  فراری  پشتون  از هر  افغانستان  این،  بر  عالوه 
اکثریت پشتون نشین شبه قاره )هند تحت سلطه بریتانیا و 

پاکستان از سال ۱۹47( حمایت کرده است.
 از امیر عبدالرحمان خان )۱۸۸۰-۱۹۰۱( تا رییس جمهور 
نانوشته  سیاست  این   ،)۱۹۹۲-۱۹۸7( نجیب اهلل  محمد 

درآورد.
حمالت  و  کمین  با  تی تی پی  که  قبیله ای،  یورش های 
انتحاری جایگزین آن شده است، به شهرها و شهرک ها، از 
جمله پیشاور، در زمان بریتانیا که به سختی می توانستند 
پس از تاریکی هوا از پایگاه های خود خارج شوند، رایج بود. 
به این ترتیب، تاریخ توصیه می کند که عملیات نظامی 
پاکستان  ارتش  مشکالت  به  تنها  پشتون  قبایل  علیه 
سرزمین  و  ناموس  از  قیمتی  هر  به  قبایل  می افزاید. 
افغانستان  به  باشد،  الزم  اگر  کرد.  خواهند  دفاع  خود 
عقب نشینی خواهند کرد تا روزی دیگر زنده بمانند؛ اما 
نمی بخشند.  و  نمی کنند  فراموش  را  چیزی  قبیله  افراد 
تی تی پی عالوه بر این که یک گروه تروریستی است، کانالی 
برای ابراز ناامیدی از ارتش پاکستان و ادامه حضور آن در 

سرزمین های قبیله ای است.
ارتش  از  بهتر  می تواند  پاکستان  ارتش  که  دیدگاه  این 
دلیل حضور  به  کند،  اداره  را  پشتون ها  بریتانیایی،  هند 
تعداد زیادی از پشتون های قومی در ارتش اول، نیاز به 
ارزیابی مجدد دارد. در ارتش هند بریتانیا نیز تعداد زیادی 
چندین بار  نیز  بریتانیا  داشت.  وجود  قومی  پشتون های 
تشکیل  پشتون ها  از  تماماً  که  را  قبیله ای  شبه نظامیان 
می شدند، برای مقابله با قبایل پشتون ایجاد و منحل کرد. 
حضور پشتون ها در هر دو طرف کمکی به مهار خشونت 

نکرد. این کار اکنون نیز مفید نخواهد بود.
از  عالوه بر این، این تصور که تحریک طالبان پاکستان 
حمایت مردمی در مناطق قبیله ای برخوردار نیست، نیاز 
افغانستان  دولت  دهه،  چندین  برای  دارد.  بازنگری  به 
در  مردمی  حمایت  هیچ  طالبان  که  گفت  دروغ  ما  به 
افغانستان ندارند. لفاظی مشابهی در پاکستان ظاهر شده 
در  مردمی  حمایت  از  تی تی پی  این که  به  اعتراف  است. 
میان پشتون ها در پاکستان برخوردار است، برای دولت 
هدف  قضا،  از  بود.  خواهد  پرهزینه  و  شرم آور  پاکستان 
گسترده،  طور  به  شریعت  اجرای  برای  تی تی پی  اصلی 
به ویژه توسط محافل مذهبی، در سراسر پاکستان مشترک 

است.
در نهایت، تی تی پی نیز از درجاتی   حمایت مردمی در 
میان افغآن ها    برخوردار است؛ درست مانند طالبان که 
در میان پاکستانی ها از حمایت مردمی برخوردار بودند. 
عالوه بر پیوندهای قومی و زبانی، افغآن ها    بر این باورند 
از  افغانستان  در  شریعت  اجرای  برای  طالبان  اگر  که 
حمایت مردمی پاکستان برخوردار شد، چرا تی تی پی برای 
اجرای شریعت در پاکستان حمایت مردمی را از افغانستان 
دریافت نکند؟ اگر اجرای شریعت یک دعوت شریف است، 

باید در هر دو کشور به یک اندازه شرافت داشته باشد. 

راه رو به جلو
اوالً، علی رغم جدی بودن وضعیت، هیچ راه آسانی برای 
خروج از این بحران برای پاکستان وجود ندارد. پاکستان 
انجام  نظامی  اقدام  تی تی پی  علیه  بخواهد  است  ممکن 
دهد. تی تی پی به افغانستان خواهد رفت، منتظر فرصتی 
حمالت  و  بود  خواهد  پاکستان  به  مجدد  عبور  برای 

افغانستان  است.  بوده  افغانستان  متوالی  دولت های 
همچنین میزبان عناصر بلوچ و سندی ناراضی پاکستانی 
نخست وزیر  بوتو،  ذوالفقارعلی  پیروان  و  پسران  از جمله 
سابق پاکستان بود. این عمل به افغانستان کمک کرد تا 
نفوذ خود را در میان پاکستانی ها حفظ کند و در صورت 

لزوم بر پاکستان فشار بیاورد. 
از آن جایی که افغآن ها    عالقه خود را به مناطق اکثریت 
پشتون نشین پاکستان از دست نداده اند، تقاضای تی تی پی 
برای بازگرداندن وضعیت قبیله ای مناطق قبیله ای سابق 
قبیله ای(، جایی که تحریک طالبان  این پس مناطق  )از 
بود،  برخوردار خواهد  بیشتری  از خودمختاری  پاکستان 

برای افغآن ها    بسیار وسوسه برانگیز است.
افغآن ها در طول تاریخ نقش خود را برای دفاع از حقوق 
بیشتر برای قبایل پشتون در شبه قاره برعهده داشته است. 
منفعت  یک  نیز  قبیله ای  مناطق  احیای  آن،  از  مهم تر 
استراتژیک برای افغانستان خواهد داشت: انتقال تی تی پی 
مناطق  به  افغانستان  از  تروریستی  گروه های  سایر  و 

قبیله ای.
نیز  ایدیولوژیک  پیوندهای  تاریخی،  مشترکات  بر  عالوه 
طالبان،  مانند خود  دارد.  وجود  تی تی پی  و  طالبان  بین 
تی تی پی، هبت اهلل آخوندزاده رهبر طالبان را رهبر خود 
می داند. رهبر طالبان هرگز پیروان و حامیان خود را که 
دیگر  کشور  به  می جنگیدند،  جنگ جویانش  دوشادوش 

تحویل نمی دهد.
ادعای تی تی پی مبنی بر این که می خواهد شریعت را در 
نیز  طالبان  رهبران  میان  در  کند،  اجرا  قبیله ای  مناطق 
اجرای  برای  نیز  آنان  ادعا می کنند  که  است  طنین انداز 

شریعت جنگیده اند.
طالبان توانایی اخراج تی تی پی را به گونه اجباری ندارند. 
جناحی  اختالفات  خود  میان  در  نمی خواهند  طالبان 
طرفدار تی تی پی و ضد تی تی پی را ایجاد کنند. همچنین 
مشخص نیست که آیا طالبان توانایی انجام اقدام نظامی 
اگر  حتا  آن،  از  مهم تر  خیر.  یا  دارند  را  تی تی پی  علیه 
از  برای جلوگیری  بودند،  کار  این  انجام  به  قادر  طالبان 
سوق دادن تی تی پی به سمت اتحاد با داعش، اقدام نظامی 
علیه تی تی پی را انجام نمی دادند. به نظر می رسد الزم 
با طالبان  پاکستان،  به درخواست  بنا  نیست که طالبان 
پشتون که همان ایدیولوژی و رهبری آن ها    را دارند، 

مبارزه کنند.
بخش  امروزه  که  قبیله ای  پشتون های  این،  بر  عالوه 
عمده ای از تی تی پی را تشکیل می دهند و در امتداد مرز 
افغانستان و پاکستان زنده گی می کنند، سابقه طوالنی در 
مقاومت در برابر بیگانه گان مانند مغول ها، بریتانیایی ها، 

شوروی و ناتو را دارند. 
مبارزه پشتون های مناطق مرزی با انگلیس ها که یک قرن 
با آن ها    جنگیدند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با 
وجود ده ها عملیات نظامی و صرف ده ها میلیون پوند و 
از دست دادن سربازان بی شماری، بریتانیا نتوانست قبایل 
پشتون مانند مسعودها )معروف به محسودها(، وزیری ها، 
خود  سلطه  تحت  را  آفریدیان  و  مهمندها  اورکزی ها، 

پاکستان نمی تواند تی تی پی را شکست دهد

در  سیاسی  جریان های  تشکیل  و  حزب  تأسیس  بازار 
این اواخر در بیرون از کشور رونق گرفته است. رهبران 
در  که  سیاسی  جریان   و  حزب  چند  سازنده گان  و 
شده ،  تشکیل  جمهوریت  نظام  فروپاشی  از  پس  فصل 
آن  ارشد  مدیران سطوح  و  از دست اندرکاران  اکثر شان 
نظام بودند. تصمیم گیرنده گان جریان های تازه تأسیس، 
در طول دو دهه گذشته از مغزهای امنیتی و سیاسی 
بوده اند.  نیز  کشور  در  جمهوری  نظام  قانون سازی  و 
مهم ترین و کلیدی ترین کرسی های دولتی را در اختیار 
قانون  »بهترین  را  زمان  آن  اساسی  قانون  داشته اند. 
حد  از  بیش  تمرکز  از  می پنداشتند،  منطقه«  اساسی 
قدرت که به یمن همان بهترین قانون به یک شخص 
اعطا شده بود، دفاع می کردند و در بیشتر موارد تفکیک 
را  دولت  سه گانه  قوه های  استقاللیت  و  صالحیت ها 
به خاطر مصلحت های سیاسی و قومی نادیده می گرفتند 
و سخن از تغییر نظام سیاسی و تمرکززدایی را به مثابه 
دشمنی تلقی می کردند. اکثر چهره ها در سطح رهبری 
و  انحصارگرایانه  سیاست های  اتخاذ  با  جریان ها  این 
کارکردهای  روند  در  مستقیم  مداخله  و  برتری طالبانه 
انتخابات ها، روند و فرایند  انتخابی و مدیریت  نهادهای 
انتخابات را از مسیر واقعی و اصلی آن منحرف ساخته اند. 
حمایت  انتخابات  در  جعل  و  دست کاری  و  تقلب  از 
کرده اند و در بهترین حالت مانع تقویت احزاب سیاسی 

قدرت،  گفتمان  و  سیاست  به  غالب شان  نگاه  سیاسی، 
ایدیولوژیک یا قومی اند. کلی ترین تصویری که از وضعیت 
احزاب سیاسی در تاریخ 4۰ سال پسین می توان گرفت، 
این است که اسالمیست ها سرچشمه دانایی و برنامه های 
حالت  بهترین  در  و  دیوبندی  مدرسه های  را  سیاسی 
اخوان المسلمین، نجف و قم می دانند، چپی ها، روسیه یا 
تکنوکرات های صاحب  و  عالم می شمارند  قبله  را  چین 
را  انتخابات  روند  کل  که  بودند  غنی  نوع  از  هم  قدرت 
در تاریخ کشور بدنام ساخته اند ـ البته منظور این تصویر، 
بنابراین،  رسیدند.  قدرت  به  که  است  احزاب  از  تصویر 
به  است که  تاسیس می شوند، ضرورت  تازه  احزابی که 
واقعیت های  کنند.  بازنگری  خود  گذشته  کارنامه های 
جامعه امروزی و تجربه شده را جداً در نظر بگیرند؛ زیرا 
برای  ضروری  نهادهای  همه جا  در  سیاسی  جریان های 
که  این ها  اگر  می کنند،  عمل  توسعه سیاسی  و  تقویت 
تجربه تلخ شکست چندین دهه مدیریت سیاسی را در 
کارنامه دارند، همچنان بر توسن خودخواهی، انحصارطلبی 
و برتری خواهی قومی قمچین بزنند، برای »حل عادالنه 
مسأله ملی« فکر و برنامه نریزند، واقعیت گریزی کنند یا 
منازعه قدرت را ساده سازی کنند، از واقعیت های عینی 
جامعه طرفه بروند، هیچ برگ برنده ای در مقابل طالبان 
سیاسی  نیروهای  همگرایی  محور  نمی توانند  و  ندارند 
مخالف طالبان شوند؛ چون همگرایی در شرایط موجود 

مستلزم طرح جدید و سخن نو است. این طرح جدید که 
دیده می شود حمایت از تمرکززدایی است، باید تعریف 
شود. شهروندان و نیروهای سیاسی بدانند که وقت انتقاد 
تمرکز  عدم  جزییات  می گیرد،  صورت  تمرکزگرایی  از 
چیست؟ چرا با کلی گویی های گذشته و گمراه کننده، بار 
ببرند  دیگر می خواهند سیاست و قدرت را در مسیری 
که سال ها است تجربه می شود و مصیبت ها و رنج هایی 
را نصیب مردمان کشور می کند که صدای غم و اندوه آن 

تا افالک رفته است. 
احزابی که پس از تجربه تلخ شکست دموکراسی و نظام 
همان   با  هرچند  شده اند،  تشکیل  کشور  در  جمهوریت 
به صف آرایی های سیاست  و چهره های گذشته  مهره ها 
تبعیدی پیوسته اند، ولی پذیرفته اند که تمرکزگرایی در 
جامعه متکثر راه حل سیاسی موجود نیست، گامی است 
ستوده و اقدامی است برای اصالح. بنابراین، باید منابع 
قدرت سیاسی مبتنی بر اقتضای جامعه سیاسی به شکل 
عادالنه و شهروند محور توزیع شود، مردم در تغییر مسیر 
سیاست تعیین کننده باشند. به آرای شهروندان در حق 
تعیین سرنوشت شان حرمت گذاشته شود، نوعیت نظام 
به همه پرسی گذاشته شود، شهروندان تصمیم بگیرند که 
تعیین  زیرا سپردن حق  را می خواهند؛  نظامی  نوع  چه 
مردم،  آرای  به  داشتن  باور  و  شهروندان  به  سرنوشت 

عمده ترین مولفه ایجاد یک جریان سیاسی مدرن است.

به معنای مدرن آن شده اند. حال که روند اعالم موجودیت 
احزاب و جریان های تازه  تأسیس در حال افزایش است 
هیچ  به  برنمی تابند،  را  مخالفی  صدای  هیچ  طالبان  و 
و  سیاسی  باور  و  ایدیولوژی  مخالف  سیاسی  جریان 
فعالیت نمی دهند، حق حاکمیت  اجازه  نظامی خویش 
آزادی های  تمام  با  نمی شناسند،  رسمیت  به  را  مردم 
اساسی شهروندان و فعالیت های مدنی دشمنی می ورزند، 
این چنینی شان،  با گذشته  احزاب حتا  این  موجودیت 
نویدبخش است، آن هم وقتی سخن از »گفتمان تغییر 
متمرکز  نظام  که  می پذیرند  و  می زنند  نظام«  ساختار 

داروی حل منازعه سیاسی قدرت در افغانستان نیست.
در  دموکراسی خواه،  سیاسی  جریان های  افزایش 
همه جا  بر  سیاه  طالبانی  حاکمیت  سایه  که  وضعیتی 
افکار  بسیج  برای  مهم  ضرورت های  از  شده،  گسترانده 
رغم  به  جریان ها  همه   اگر  است.  طالبان  علیه  عمومی 
تفاوت های نگرشی، از »گفتمان تغییر ساختار سیاسی« و 
تمرکززدایی در فردای پساطالبان حمایت کنند، گریبان 
تفکر را از درون نگاه های بسته قومی ـ ایدیولوژیک برون 
برانند، همه در صف دموکراسی طلبی علیه ارتجاع طالبانی 
دو  یا  یک  تنها  که  آن چه  از  زودتر  کشور  بگیرند،  قرار 
جریان سیاسی ـ نظامی برای رهایی از چنگ طالبان تالش 
می کنند، نجات خواهد یافت؛ اما تجربه جریان ها و احزاب 
احزاب  که  می دهد  نشان  گذشته   دهه  چهار  طول  در 

بازار گرم تأسیس احزاب؛ راه های رفته را دوباره نرویم

آن چه  مشابه  رویه ای  می دهد.  ترتیب  را  خشونت آمیزی 
انجام  غنی  و  کرزی  حکومت های  زمان  در  طالبان  که 

می دادند، اما در جهت مخالف. 
حصارها در مرز افغانستان و پاکستان غیر قابل دوام است 
و به راحتی می توان آن ها    را برداشت یا منفجر کرد یا 

می توان تونل هایی از زیر آن حفر کرد.
دوم، ارتش پاکستان بر مبنای شعار ایمان، تقوا و جهاد، 
هند محور است. جنگیدن با مسلمانان در پاکستان آخرین 
دهد؛  انجام  می خواهد  پاکستان  ارتش  که  است  کاری 
هستند  قبیله ای  مناطق  مردم  این  ارتش،  از  بیشتر  اما 
که به نظر نمی رسد از عملیات نظامی بعدی در منطقه 
در  آن ها     دسته جمعی  هجوم  کنند.  حمایت  خود 
)PTM( علیه  راهپیمایی های جنبش تحفظ پشتون ها 
تا  است که  این  نشان دهنده  قبیله ای،  مناطق  در  جنگ 
چه حد قبایل از ادامه عملیات نظامی ارتش پاکستان به 

تنگ آمده اند.
سوم، ادامه جنگ علیه تحریک طالبان پاکستان در داخل 
افغانستان می تواند پیامدهای امنیتی درازمدت جدی برای 
تالفی جویانه،  اقدامی  در  طالبان  باشد.  داشته  پاکستان 
همکاری خود را با پاکستان متوقف خواهد کرد. طالبان 
همچنین احتماالً از تساهل ضمنی به حمایت فعال هم 
از تی تی پی و هم از شبه نظامیان بلوچ، که از زمان آغاز 
نگه  خاموش  و  روشن  را  خود  پاکستان، شورش  کار  به 
داشته اند، روی خواهد آورد. پاکستان باید خطر همکاری 
تی تی پی با شورشیان بلوچ را جدی بگیرد. چنین اتحادی 
از حمایت  اگر  به ویژه  بود.  فاجعه خواهد  پاکستان  برای 

فعال هند برخوردار شود.
نیز خطر سوق  افغانستان  به  پاکستان  تهاجم های مکرر 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  هند  سوی  به  طالبان  دادن 
پاکستان از همکاری صمیمانه با دولت های کرزی و غنی 
خودداری کرد؛ زیرا آن ها طرفدار هند به حساب می آمدند. 
برعکس  دقیقاً  پاکستان  طالبان،  کردن  بیگانه  با  اکنون 

آن چه را که در نظر داشت، دست خواهد یافت.
چهارم، پاکستان ممکن وسوسه شود که از ایاالت متحده 
علیه طالبان و تی تی پی حمایت کند؛ به ویژه در رابطه با 
انجام حمالت هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان. 
بی شماری  بی گناهان  جان  سرنشین،  بدون  هواپیماهای 
را گرفته  و به نارضایتی علیه کسانی که آن ها را هدایت 
و تسهیل می کند، کمک کرده  است. یکی از دالیلی که 
طالبان نسبت به پاکستان خشمگین هستند، همدستی 
علیه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  در  پاکستان 

افغانستان است.
در داخل کشور، اگر همکاری پاکستان با ایاالت متحده 
علیه افغانستان فاش شود، مقامات پاکستانی به احتمال 
زیاد با واکنش مردمی، به ویژه در محافل مذهبی مواجه 
خواهند شد و حمایت خود را برای اتخاذ تدابیر قوی علیه 
تی تی پی از دست خواهند داد. هم چنین بسیار محتمل 
است که ایاالت متحده، پاکستان را برای مقابله با هرگونه 
پیامد هواپیماهای بدون سرنشین و سایر مسایل مربوط 
به افغانستان تنها رها کند. چیزی که پاکستان برای آن 

آماده نیست.
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طالبان تحت نام مالیه 
اضافه ستانی می کنند

دکان داران شهر قلعه نو:
به گفته فیصل، در 
سال های پیش از دکان 
قنادی اش ساالنه 1۹ 
هزار افغانی مالیات 
تحویل می کرد، اما 
طالبان امسال بدون 
این که فروشات را 
سنجش کنند و حال 
شخص دکان دار و 
در آمدش را در نظر 
بگیرند، مالیه دکان 
او را 80 هزار افغانی 
تعیین کرده اند.

8صبح، بادغیس

مردم،  از  طالبان  اضافه ستانی  از  شکایت ها  ادامه  در 
بادغیس،  بار دکان داران شهر قلعه نو، مرکز والیت  این 
دارند.  شکایت  مالیه  نام  زیر  گروه  این  اضافه ستانی  از 
آن ها مدعی اند که طالبان بدون سنجش سرمایه، مقدار 
فروشات و عواید دکان داران، مالیات کمرشکنی را باالی 

آنان وضع کرده اند.
دکان داران شهر قلعه نو افزایش مالیات از سوی طالبان را 
کمرشکن عنوان کرده و می گویند که در شرایط کنونی، 
ندارند.  را  خرید  توان  مردم  و  کرده  افت  فروشات شان 
استفاده  با  طالبان  گروه  میان  این  در  آن ها،  گفته  به 
این  باج گیری و اضافه ستانی می کنند.  از مردم  از زور، 
دکان داران می افرایند که با چنین روشی از مردم پول 

گرفتن مالیه نه، بلکه باج گیری محسوب می شود.

بوده ،  نیز خوب  فروشاتش  گذشته  سال های  در  آن که 
ساالنه مبلغ ۱۰ هزار افغانی مالیه تحویل می کرده است، 
اما طالبان امسال از او ۳۸ هزار افغانی مالیه گرفته اند. او 
می افزاید: »سابق فروشات ما هم خوب بود و به دولت 
طالبان  اما  می کردیم؛  پرداخت  مالیه  هزار   ۱۰ سالی 
آمدند و بدون معیار و سنجش گفتند که ۳۸ هزار افغانی 

مالیه تحویل بده.«
از دکان داران شهر  در همین حال، فیصل، یکی دیگر 
قلعه نو، با تأیید سخنان عبدالبصیر خاطرنشان می کند که 
فروشاتش نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد کاهش 
یافته است، با آن هم طالبان امسال به گونه مستقیم از 

آنان باج گیری و اضافه ستانی را شروع کرده اند.
فیصل در شهر قلعه نو دکان قنادی دارد. وی  نیز همانند 
عبدالبصیر از کسادی بازار کار شاکی است و می گوید با 
آن که قدرت خرید از مردم گرفته شده و کمتر شیرینی 
او  می گیرند.  گزاف  مالیه  آنان  از  طالبان  اما  می خرند، 
تصریح  می کند: »مردم دیگر توان خرید را ندارند. همه 
به فکر سیر کردن شکم خود هستند. از یک طرف بازارها 
خراب است و فروشات نیست، از طرف دیگر طالبان از ما 

پول زیاد می گیرند.«
به گفته فیصل، در سال های پیش از دکان قنادی اش 

روش  قلعه نو ،  شهر  در  دکان داران  از  یکی  عبدالبصیر، 
طالبان برای جمع آوری پول از هم مسلکانش را خالف 
مأموران  که  می کند  انتقاد  و  می داند  مالیاتی  قوانین 
جمع آوری  مالیه طالبان بدون سنجش فروشات شان از 
بدون  او تصریح می کند: »طالبان  پول  می گیرند.  آنان 
فرد  عواید  از  و  کنند  را سنجش  دکان  این که سرمایه 
فروشنده معلومات داشته باشند، در پارچه می نویسند 
که همین مبلغ مالیه دکان شما شده و پرداخت کنید.« 
برای  که  کسانی  به  بار  »چندین  می افزاید:  عبدالصیر 
انصاف  این  که  گفتیم  بودند،  آمده  مالیه  جمع آوری 
باید  را  مبلغ  که همین  گفتند  زورگویی  با  اما  نیست؛ 

تحویل کنید.«
به گفته او، به گونه ای که طالب از دکان دار پول می گیرد، 

مالیه نه، یک نوع اضافه ستانی و باج گیری است.
با  عبدالبصیر که فروشگاه مواد خوراکه دارد، می گوید 

طالبان در کاپیسا سقف  طویانه دختران جوان را ۱۵۰ 
هزار افغانی و طویانه   زنان بیوه را ۸۰ هزار افغانی تعیین 
برخی مراسم های کوچک خوشی  این گروه،  کرده اند. 
را نیز در این والیت ممنوع کرده و هشدار داده اند که 
این فیصله سرپیچی کند، مبلغ ۱۵۰  از  هرگاه کسی 
افغانی جریمه و از سوی دادگاه طالبان مجازات  هزار 
جدی  مخالفت  با  طالبان،  اقدام  این  اما  شد؛  خواهد 

فرهنگیان و سا کنان کاپیسا مواجه شده  است.
شماری از فرهنگیان، منع مراسم خوشی و تعیین سقف 
طویانه را جنگ با فرهنگ مردم عنوان کرده و می گویند 
که این اقدام طالبان »خالف اصول اخالقی و شرافت 
انسانی« است. آنان خواستار پایان دادن مداخله طالبان 

در امور شخصی مردم هستند.
از فرهنگیان کاپیسا است.  میرویس کوهستانی، یکی 
او روز یک شنبه، ۲ دلو، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت: »وضع محدودیت ها و آوردن فشارهای بیشتر در 
همه امور زنده گی مردم، یک نوع مداخله و فشار وارد 
کردن باالی مردم است. در نخست طالبان که خود را 
حکومت می دانند و از عدالت عمری بحث می نمایند، 
بهبود  به خاطر  مردم  برای  مثبت  کار  اندک ترین  ولی 
بیشتر،  آوردن های  فشار  نداده اند.  انجام  زنده گی شان 
گرفتن همه خوشی های مردم زیر نام دین و مذهب در 
حقیقت تحمیل کردن خواست های این گروه و از بین 

بردن فرهنگ و رسوم جامعه و منطقه است.«
و  خوشی  مراسم های  برگزاری  منع  به  واکنش  در  او 
تعیین سقف طویانه برای دختران جوان و زنان افزود: 
»تعیین نمودن طویانه برای دختران جوان ۱۵۰ هزار 
افغانی خالف  هزار   ۸۰ بیوه  خانم های  برای   و  افغانی 
اصول اخالقی و شرافت انسانی است. من نمی فهمم که 
کدام  از  استنباط  و  ارزش ها  کدام  مطابق  قوانین  این 

کتب دینی است.«
که  می افزاید  کاپیسا  والیت  فرهنگی  امور  فعال  این 
در  اصلی شان  مسوولیت های  انجام  به جای  طالبان 

سرپیچی کند، مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی جریمه و از سوی 
دادگاه طالبان مجازات خواهد شد.

پس از این دستور، طالبان روز دوشنبه، ۲۶ جدی، به 
مراسم نامزدی دو برادر در روستای لطیف خیل کاپیسا 
هجوم بردند و ضمن برهم زدن مراسم، هر دو داماد و 
پدر عروس ها را بازداشت کردند. منابعی از این روستا 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که طالبان حتا 
غذایی را هم که برای این مراسم تهیه شده بود، با خود 
را  داماد  بزرگ تر  برادر  و  بردند  ولسوالی  به ساختمان 

به شدت لت وکوب کردند.
طالبان دلیل این کار را برگزاری مراسم نامزدی برخالف 
دستور طالبان عنوان و این خانواده را ۳۰۰ هزار افغانی 

نیز جریمه کردند. 
در همین حال، شماری از باشنده گان کاپیسا می گویند 

که آنان نیز مخالف این اقدام طالبان هستند. 
عرفان اهلل، یکی از ساکنان ولسوالی حصه اول کوهستان 
روزنامه ۸صبح، گفت: »درست  با  کاپیسا در صحبت 
اما  است؛  خراب  مردم  اقتصادی  وضعیت  که  است 
مثل  مراسمی  برگزاری  با  حداقل  که  می خواهیم  ما 
هزینه  با   ... و  ازدواج  و  تولد  سالگرد  شیرینی خوری، 
باشیم.  خوشحال  روزی  یا  ساعاتی  برای  حداقل  کم، 

طالبان از زمان  حاکمیت شان به این سو، کشور را باالی 
ما زندان ساختند. حتا خوشی های ما را هم با استفاده 
از نام اسالم می گیرند. ما واقعاً از این وضعیت خسته 

شدیم.«
پایان  کاپیسا، خواستار  از ساکنان  دیگر  یکی  فرشید، 
وضع محدودیت های سخت گیرانه از سوی طالبان است. 
وی می گوید: »لطفاً از این بیشتر با سرنوشت ما بازی 
را سیر کرده نمی توانید،  اگر شکم  گرسنه گان  نکنید. 
امروز  تا  کاپیسا  مردم  نگیرید.  هم  را  خوشی های شان 
ناحق  چرا  نکرده اند.  برگزار  غیراسالمی  مراسم  هیچ 
بهانه تراشی می کنند. طالبان با بهانه تراشی های بی مورد 
پایان  خواستار  ما  بگیرند.  پول  مردم  از  می خواهند 

محدودیت ها هستیم.«
مبالغ  حالی  در  کاپیسا  در  طالبان  محلی  مسووالن 
طویانه را برای زنان مشخص کرده اند که وزارت حج، 
ارشاد و اوقاف طالبان در ماه قوس امسال رسماً اعالم 
کرده بود که اخذ طویانه جواز شرعی ندارد. این وزارت 
منکوحه«  است که حق »زن  مهر  تنها  که  بود  گفته 
می شود. طویانه به پولی گفته می شود که خانواده داماد 

باید حین عقد نکاح به خانواده عروس پرداخت کند.
از سویی هم، ممنوعیت موسیقی نیز از جمله مواردی 
بود که از همان آغاز اعالم شد. اما ممنوع شدن سایر 
آداب و رسومی که صدها سال است زیر پوست فرهنگ 
معدود  از  درواقع  و  دوانده  ریشه  جامعه  سنت های  و 
دالیل شادی و امیدواری مردم است، اخیراً اعالم شده 

است.
قدرت،  به  رسیدن  زمان  از  طالبان  همه،  این  با 
محدودیت های زیادی بر زنده گی مردم وضع کرده اند. 
زنان از حق آموزش، کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی و 

حتا رفتن به پارک ها محروم شده اند.
مردان هم حق آزادی در پوشیدن لباس و کوتاه کردن 
موهای شان را ندارند و آن چه طالبان می گویند را باید 

انجام دهند.

خصوص زمینه سازی کار و تحصیل، رشد اقتصاد و ارایه 
و  »ناپسند«،  محدودیت های  وضع  به  خدمات  صحی، 
رو  مردم  بی مورد  و همچنان جریمه  های  اذیت  و  آزار 

آورده اند. 
گفتنی   است که حدود یک ماه پس از ممنوعیت اخذ 
طویانه از سوی وزارت حج و اوقاف طالبان، مسووالن 
کوهستان  اول  حصه  ولسوالی  در  گروه  این  محلی 
کاپیسا، طویانه دختران جوان را مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی 

تعیین کرده اند.
عبدالمتین سعید، ولسوال طالبان برای ولسوالی حصه 
با  نشستی  در  جدی،   ۱۶ جمعه،  روز  کوهستان،  اول 
مردم در مرکز این ولسوالی، گفته بود که طویانه  زنان 
»بیوه« مبلغ ۸۰ هزار افغانی است. او تأکید کرد که هیچ 

هزینه  دیگری مربوط خانواده  پسر نمی شود.
براتی،  عیدی،  شیرینی خوری،  نامزدی،  مراسم های 
چاشتی، هفتی، سالگرد تولد، عروسی و نامزدی، شب 
آرایشگاه، کیک  به  رفتن  پایوازی،  مصاف،  آیینه  حنا، 
بردن و رفتن به ماه عسل نیز از سوی طالبان در این 

والیت ممنوع شده  است.
کوهستان  اول  حصه  ولسوالی  برای  طالبان  ولسوال 
کاپیسا هشدار داده بود که هرگاه کسی از این فیصله 

»منع مراسم خوشی جنگ با فرهنگ مردم است«

اما  می کرد،  تحویل  مالیات  افغانی  هزار   ۱۹ ساالنه 
را سنجش کنند  فروشات  این که  بدون  امسال  طالبان 
و حال شخص دکان دار و در آمدش را در نظر بگیرند، 
که  کرده اند  تعیین  افغانی  هزار   ۸۰ را  او  دکان  مالیه 
»کمرشکن« است. او  می گوید: »این راه خدا نیست که 
مالیات را از ۱۹ به ۸۰  هزار باال ببرید. الاقل وضع فرد را 

نیز در نظر بگیرید.«
میل  به  را  مبلغ  این  است  ناگزیر  که  می افزاید  فیصل 
وضعیت،  این  دوام   با  اما  کند،  پرداخت  طالب  تفنگ 

مجبور است شغل چندین ساله اش را ترک کند.
در همین حال، یک منبع از اداره مستوفیت طالبان در 
بادغیس با تأیید این موضوع خاطرنشان می کند که آنان 
این مبلغ مالیه را براساس طرزالعملی که از مرکز برای 
آنان رسیده است، جمع آوری می کنند. منبع می افزاید: 
»از مرکز طرزالعمل آمده و ما هم مجبور به تطبیق آن 

هستیم.«
تنها دکان داران در شهر قلعه نو نیستند که از اضافه ستانی 
طالبان شکایت می کنند، بلکه پیش از این دکان داران 
بابت  طالبان  گروه  از  نیز  نیمروز  والیت  زرنج  در شهر 
اضافه ستانی شکایت داشته و آن را »ظلم آشکار« عنوان 

کرده بودند.

8صبح، کاپیسا

مخالفت فرهنگیان کاپیسا با طالبان؛

طالبان در کاپیسا سقف  طویانه دختران جوان را 1۵0 هزار افغانی و طویانه   زنان بیوه را 80 هزار افغانی تعیین کرده اند. این گروه، برخی مراسم های کوچک خوشی را نیز 
در این والیت ممنوع کرده و هشدار داده اند که هرگاه کسی از این فیصله سرپیچی کند، مبلغ 1۵0 هزار افغانی جریمه و از سوی دادگاه طالبان مجازات خواهد شد.



سه شنبه
شماره 3828

4 دلو 1401
24 جنوری 2023

سال شانزدهم

6

ارزیابی عمل کرد دوساله

ایاالت متحده در میان گذاشت و به مسکو هشدار داد 
که می داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. هنگامی 
که کرملین خواسته های روسیه را در دسامبر ۲۰۲۱ با 
ایاالت متحده و ناتو در میان گذاشت، دولت ]بایدن[ 
مایل به مذاکره و حتا دادن امتیازات بود، اما ]دیگر[ 

فایده ای نداشت.
از زمان تهاجم روسیه، جو بایدن، رییس  جمهور ایاالت 
ترانس- قدرت مند  ایتالف های  موفقیت  با  متحده، 

اتالنتیک و ترانس-پاسیفیک را برای حمایت از اوکراین 
و تحریم روسیه ایجاد کرده است. واشنگتن تجهیزات 
نظامی زیادی را در اختیار کی یف قرار داد که ]این[ 
اوکراین،  رییس  جمهور  زلنسکی،  والدیمیر  دولت  به 
امکان موفقیت در میدان جنگ و عقب راندن روس ها 
محدودیت هایی  بایدن  اداره  حال،  این  با  می دهد.  را 
را برای تامین سالح هایی که به اوکراین ارایه خواهد 
کرد، اعمال کرده است که کار دولت اوکراین را برای 
است. یک دستگاه  قلمرو دشوارتر کرده  پس گرفتن 
بردلی  ضدتانک  موترهای  و  »پاتریوت«  هوایی  دافع 
باید  اتفاق  این  اما  می شود،  ارسال  اوکراین[  ]به 
از  بایدن همچنین برخی  ماه ها پیش می افتاد. دولت 
مجرا های ارتباطی سطح باال را با کرملین حفظ کرده 
و هشدارهای مکرر در مورد عواقب احتمالی استفاده از 
ارسال  تاکتیکی را توسط روسیه  سالح های هسته ای 
و  بی ثبات  روسیه  و  امریکا  روابط  امروز  است.  کرده 
غیرقابل پیش بینی است. ایجاد حربه در برابر والدیمیر 

پوتین، رییس  جمهور روسیه، ناممکن بوده است.

الف-: عمل کرد عالی
لیانا فیکس، عضو اروپایی شورای روابط خارجی:

ایاالت  روابط  در  دفاعی  و حربه  ثبات  بایدن خواهان 
متحده با روسیه بود. زمانی که والدیمیر پوتین، رییس 
اوکراین  در  جنگ  با  گرفت  تصمیم  روسیه   جمهور 
با  و  )ناگهان  بایدن  کند،  واژگون  را  شطرنج  صفحه 

موفقیت( تصمیم تازه ای گرفت.
بایدن بر اصول ثابت قدم ماند و در آستانه جنگ گرفتار 
ترفند مذاکره با روسیه نشد. استراتژی او برای علنی 
کردن اطالعات در مورد آماده گی های جنگی روسیه 
یک نوآوری حیاتی و خالقانه بود. او به درستی ایجاد 
غرب  ابزار  بزرگ ترین  به عنوان  را  ایتالف  و  اتحاد 
تشخیص داد. بایدن نتوانست پوتین را از شروع جنگ 
در  مثبت  نقطه  یک  می تواند  این  اما  کند،  منصرف 
به خصوص  باشد،  موفقیتش  برای سنجش  او  کارنامه 

اگر هدف دور نگه داشتن ناتو از جنگ باشد.
برای  قاطع  اقدام  است،  نیاز  مورد  آینده  در  آن چه 
سال  در  غرب  پیروزی  نظریه  اجرای  و  تصمیم گیری 
۲۰۲۳ و توسعه استراتژی بلندمدت فراتر از جنگ در 
قبال اوکراین و روسیه است. پس از دست کم گرفتن 
روسیه به عنوان یک قدرت توسط باراک اوباما، رییس  
دونالد  خودشیرینی  و  متحده  ایاالت  پیشین  جمهور 
ترمپ در قبال پوتین، سیاست بایدن نسبت به روسیه 

با مجموعه ای از ابتکارات، از جمله پیمان چهارجانبه 
بلوک  همچنین  و  بریتانیا  و  استرالیا  با   AUKUS
جاپان  استرالیا،  با  امنیتی  گفت وگوی  چهارجانبه 
گام های  همچنین  بایدن  است.  گرفته  کار  هند  و 
جسورانه  ای برای تضمین برتری ایاالت متحده بر چین 
در فناوری های نوظهور از طریق ترکیبی از کنترل  بر 
صادرات، سیاست های صنعتی و دوستی زنجیره های 
تامین در میان متحدان برداشته است. این سیاست ها 

از حمایت هر دو حزب برخوردار است.
با  واقعی  رقابت  آسیایی،  کشورهای  بیشتر  برای  اما 
نزدیک ترین  نظر  از  و  است  اقتصادی  حوزه  در  چین 
متحدان واشنگتن، حمایت گرایی چپ مترقی بایدن با 
ناسیونالیسم اقتصادی جناح راست تندرو دونالد ترمپ، 
رییس  جمهور پیشین ایاالت متحده، تفاوت چندانی 
ندارد. از زمانی که ترمپ از ایتالف ترانس-پاسیفیک 
خارج شد، توافق های تجاری بزرگی در منطقه بدون 
حضور امریکایی ها منعقد شد و برنامه اقتصادی اندو-

شکاف  این  به سختی  بایدن  پیشنهادی  پاسیفیک 
شرم آور را پر می کند.

ایتالف ها: آزمون رهبری
الف-: عمل کرد عالی

آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سابق ناتو و بنیان گذار 
اتحاد دموکراسی ها

سیاست  چالش  بزرگ ترین  اوکراین  به  روسیه  حمله 
زمان  از  متحده  ایاالت  رییسان  جمهور  برای  خارجی 
بایدن چنان که  این مورد،  پایان جنگ سرد است. در 
در گذشته ثابت کرده، نشان داده است که واشنگتن 
کند.  رهبری  را  دموکراتیک  جهان  می تواند  همچنان 
تحت رهبری بایدن، ایاالت متحده کمک های نظامی 
گسترده ای به اوکراین ارایه کرده است و به نیروهایش 
جلوگیری  روسیه  سریع  پیش روی  از  تا  داده  اجازه 
او  تیم  و  بایدن  تغییر دهند.  را  کنند و جریان جنگ 
نیز موضعی قوی و واضح در قبال مسکو اتخاذ کرده 
و به وضوح در مورد پیامدهای هر گونه استعمال سالح 

هسته ای هشدار داده اند.
بایدن رویکردی مشابه در قبال بیجینگ در مورد تایوان 
اتخاذ کرده و بارها از جانب ایاالت متحده تعهد سپرده 
است که در صورت حمله چین به این کشور، به این 
جزیره کمک کند؛ »ابهام استراتژیک« جای خود را به 

»وضاحت استراتژیک« داده است.
سیاست  عمل کرد  در  اصلی  ضعف های  نقطه  از  یکی 
از  متحده  ایاالت  پر هرج ومرج  خروج  بایدن،  خارجی 
افغانستان است. این خروج هرگز قابل توجیه نخواهد 
با  تعامل  یا  متحدان  با  هماهنگی  در  ناکامی  اما  بود؛ 
دولت افغانستان ممکن است از دالیل اصلی از دست 
سال   ۲۰ در  حاصله  پیش رفت های  از  بسیاری  رفتن 

گذشته بوده باشد.
خوش بختانه به نظر می رسد که ناکامی سیاست ایاالت 
متحده در قبال افغانستان به تمام سیاست های بایدن 
قابل تعمیم نیست و تنها به گونه استثنایی در همین 
یک مورد خالصه می شود. به طور کلی، ره یافت بایدن 
با دشمنان و در  قاطعیت  بوده است:  رویکرد درستی 
عین حال بازسازی اتحاد با شرکای سنتی. از آن جایی 
که دموکراسی ها با خودکامه گی های تهاجمی فزاینده ای 
با  باید  ]این کشورهای دموکراتیک[  مواجه می شوند، 
اتحاد  بازتاب کار  این  یک دیگر هماهنگ تر کار کنند. 
دموکراسی ها است که سیاست مداران برجسته، رهبران 
در  جهان  سراسر  از  را  دموکراسی  فعاالن  و  تجاری 

نشست دموکراسی کپنهاگ در ماه می گرد هم  آورد.

الف-: عمل کرد عالی
استیسی پتیجان، مدیر برنامه دفاعی در مرکز امنیت 

امریکای جدید:
را  شرکا  و  متحدان  دو  هر  ترمپ  و  بایدن  اداره های 
به عنوان ستون فقرات استراتژی ایاالت متحده معرفی 
عملی  حال  در  بایدن  تیم  ترمپ،  خالف  اما  کردند؛ 
را  احیاشده  ناتوی  اروپا،  در  است.  برنامه هایش   کردن 
برای حمایت از اوکراین رهبری کرده است، در حوزه 
و  جاپان  با  دوجانبه  دفاعی  همکاری  اندو-پاسیفیک، 
استرالیا را تعمیق بخشیده و در عین حال روابط بین 
امنیتی و  از طریق پیمان چهارجانبه  را  دموکراسی ها 
تقویت  متحده  استرالیا-بریتانیا-ایاالت  جدید  پیمان 

کرده است.
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تنها در دو  ایاالت متحده،  بایدن، رییس  جمهور  جو 
سال اول ریاست جمهوری خود، رهبری متحول ترین 
دهه های  در  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  مرحله 
آستانه  در  که  او  دولت  است.  داشته  بر عهده  را   اخیر 
آغاز وحشت ناک ترین جنگ تجاوزکارانه در اروپا پس از 
سال  ۱۹4۵ قرار دارد، برای عقب  راندن روسیه تالش 
را  جدیدی  ایتالف های  است،  داده  انجام  گسترده ای 
اندو-پاسیفیک ایجاد کرده  برای مهار چین در حوزه 
مورد  در  جهانی  پیمان های  به  و  داده  گسترش  و 
سیاست های اقلیمی و سایر مسایل دوباره الحاق شده 
در سیاست  را  ابتکارات جدی  تیمش  و  بایدن  است. 
خارجی ایاالت متحده در پیش گرفته اند که در تضاد 

شدید با هرج ومرج دوران ترمپ قرار دارد.
است.  نبوده  موفقیت آمیز  بایدن  اقدام های  تمام  اما 
در  افغانستان  از  متحده  ایاالت  خروج  مثال[  ]به طور 
ساله   ۲۰ جنگ  یک  پایان  به  اگر  حتا   ،۲۰۲۱ سال 
انجامیده باشد، یک فاجعه بود. پس از تاکید تیم بایدن 
بر دموکراسی و حقوق بشر، واقعیت های جیوپلیتیکی 

باعث سازوکار های ناراحت کننده شده است.
دوره  عمل کرد  ارزیابی  به  کمک  برای  پالیسی  فارن 
کارشناس   ۲۰ از  بایدن،  جمهوری  ریاست  دوساله 
سیاست  عرصه  در  او  عمل کرد  به  تا  است  خواسته 
خارجی از ۱۰ نمره بدهند. الف+، الف و الف- )عمل کرد 
عالی(؛ ب+، ب و ب- )عمل کرد خوب(؛ جیم+، جیم 
حدی  )تا  دال  و  رضایت بخش(  )عمل کرد  جیم-  و 

رضایت بخش( است.

روسیه: در برابر پوتین حربه ای وجود ندارد
الف-: عمل کرد عالی

آنجال استنت، نویسنده کتاب »دنیای پوتین: روسیه با 
بقیه در برابر غرب«:

باثبات  »روابط  خواهان  این که  شعار  با  بایدن  دولت 
فراهم سازی  دنبال  به  و  روسیه  با  پیش بینی  قابل  و 
حربه های دفاعی در برابر دشمن اصلی ایاالت متحده 
یعنی چین است« روی کار آمد. این ]پالیسی[ برای 
مدتی در سال ۲۰۲۱، با اجالس سران ایاالت متحده و 
روسیه در ماه جون و همکاری روی تعدادی از مسایل، 
از جمله ثبات استراتژیک، حمالت سایبری و تغییرات 
دستگاه های  که  هنگامی  اما  بود.  موثر  آب و هوایی 
تجمع  سال  همان  اواخر  در  متحده  ایاالت  اطالعاتی 
مشاهده  را  اوکراین  اطراف  در  روسیه  نظامی  وسیع 
کرد، دولت بایدن اعالم کرد که حمله ای صورت خواهد 
مردد  متحدان  با  را  اطالعات  این  واشنگتن  گرفت. 

ریاست  در سمت  سال خدمت  دو  از  پس  بایدن،  دولت  خارجی  سیاست  ارزیابی  برای  پالیسی  فارن 
جمهوری، دیدگاه ۲۰ کارشناس را جمع آوری کرده است.

مسلماً موفق ترین سیاست گذاری در بیش از یک دهه 
اخیر بوده است.

چین و کشورهای حوزه اندو-پاسیفیک: تمرکز 
پایدار با وجود ]احتمال[ جنگ

ب-: عمل کرد خوب

بانی اس. گلیزر، مدیر برنامه آسیایی در بنیاد مارشال 
آلمان در ایاالت متحده:

دولت بایدن برای تمرکز مداوم بر چین و کشورهای 
جنگ  رغم  به  آرام  اقیانوس  و  اندو-پاسیفیک  حوزه 
روسیه در اوکراین، شایسته نمرات باالیی است. این اداره 
شروع به اجرای استراتژی ای که آن را »سرمایه گذاری، 
از جمله  قبال چین می نامد،  در  رقابت«  و  هم سویی 
با تخصیص میلیاردها دالر به ساخت وساز و تحقیقات 
بیشتر  به  دادن  ادامه  و  حفظ  متحده،  ایاالت  علمی 
محدودیت های وضع شده بر چین توسط دونالد ترمپ، 
رییس  جمهور پیشین ایاالت متحده، آغاز کرده است. 
با محدود کردن صادرات مواد طبیعی صنعتی در تالش 
برای خنثا کردن توسعه فناوری پیش رفته چین، یک 

گام مهم برداشته است.
با این حال، پیش رفت کمی در انجام اقدامات الزم برای 
کاهش خطر درگیری بین ارتش دو کشور، حاصل شده 
است. همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی، صحت 
عمومی جهانی و حتا قاچاق مواد مخدر متوقف شده 
است. بیجینگ به دلیل سیاست های ایاالت متحده در 
تعیین  اجرا  غیرقابل  پیش شرط های  یا  تایوان،  قبال 

کرده و یا مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده است.
مقام ها در اداره بایدن برای تقویت امنیت تایوان )که 
مجرای  از  دالر  میلیارد   ۳,۸ تقریباً  تخصیص  شامل 
تقویت  می شود(،  تسلیحات  فروش  مجوزهای  صدور 
مواد  تامین  زنجیره  در  همکاری  و  اقتصادی  روابط 
گرفته اند.  روی دست  رضایت بخش  اقدامات  صنعتی، 
متحدان ایاالت متحده متقاعد شده اند که به بیجینگ 
در مورد استفاده از زور برای تغییر وضعیت موجود در 
تایوان هشدار دهند. اما پیشنهاد بایدن مبنی بر این که 
تایوان در صورت تمایل می تواند اعالم استقالل کند، 
اعتبار حمایت ایاالت متحده از سیاست »چین واحد« 
را تضعیف کرده و در نتیجه خطر جنگ را افزایش داده 
است. ارتش ایاالت متحده هنوز به وابسته گی خود به 
پایگاه های بزرگ، ثابت و ناوهای هواپیمابر آسیب پذیر 
می تواند  که  است،  نکرده  توجه  تایوان  از  دفاع  برای 
شی جین  پینگ، رییس  جمهور چین را برای تصرف 
تغییر وضعیت  برای  کند. طرحی  این کشور وسوسه 
نیروهای ایاالت متحده در منطقه در حال انجام است، 
نظامی  تعادل  می تواند  آیا  که  نیست  مشخص  اما 

مطلوب تری را برقرار کند یا خیر.
استراتژی اندو-پاسیفیک دولت بایدن که در فبروری 
نقش  برای  محکمی  دلیل  شد،  داده  بیرون   ۲۰۲۲
بزرگ تر ایاالت متحده در منطقه است. این استراتژی 
سطح  در  دستاوردها  است.  شدن  اجرایی  حال  در 
سفر  دو  جمله  از  است،  بوده  مهم  بسیار  دیپلماسی 
ریاست جمهوری به منطقه، اجالس ساالنه گفت وگوی 
حوزه  کشورهای  سران  اجالس  امنیتی،  چهارجانبه 
ایاالت متحده و راه اندازی همکاری  اندو-پاسیفیک و 
کشورهای  ایتالف  و  متحده  ایاالت  جامع  راهبردی 

جنوب شرق آسیا.
بُعد اقتصادی استراتژی اقیانوسیه بایدن ضعیف است. 
چارچوب اقتصادی اندو-پاسیفیک بهتر از هیچ است، 
اما عدم دسترسی به بازار و کاهش تعرفه ها جذابیت آن 
را از بین می برد. پیوستن مجدد به توافق نامه جامع و 
مترقی برای مشارکت در ترانس-پاسیفیک، بهترین راه 
برای تقویت رقابت اقتصادی و نفوذ جیوپلیتیک ایاالت 

متحده است.
هم  به  ترمپ  دولت  در  که  پیمان هایی  و  ایتالف ها 
ریخته بودند، احیا و تقویت شده اند، اگرچه نگرانی ها 
منافع  »اولویت  مورد  در  واشنگتن  متحدان  میان  در 

امریکا بر دیگر کشورها« وجود دارد.

الف-: عمل کرد عالی
مایکل جی. گرین، مدیر عامل مرکز مطالعات ایاالت 

متحده در دانشگاه سیدنی:
با  استراتژیک  رقابت  برای  را  بیشتری  انسجام  بایدن 
را  او کشورهای آسیایی   آورده است.  ارمغان  به  چین 
با تشکیل یک ایتالف قوی تقویت کرده و برای هم سو 
کردن کشورهای دموکراتیک منطقه در حوزه دریایی 

نویسنده:منبع: 

بایدن

استیفان تیل، سردبیر فارن پالیسیفارن پالیسی
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ارزیابی عمل کرد...
یک پارچه«  »بازدارنده گی  سیاست  به  دادن  اولویت 
اما  بود،  امیدوارکننده  استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۲  در 
سرمایه گذاری هایی  و  اقدامات  انجام  در  بایدن  دولت 
که نشان دهنده رویکرد جدیدی برای بازدارنده گی یا 
مهار تجاوز است، ناکام ماند. وزارت دفاع ایاالت متحده 
تایوان )که رهبران چین  به  انکار تهاجم  بر  با تمرکز 
در حال حاضر آن را تنها و آخرین راه حل می دانند( 
می خواهد ناوگان ایاالت متحده از کشتی های جنگی 
دادن  میدان  در  و  کند  را کوچک تر  آبی  و  کوچک تر 
زمینی،  بدون سرنشین، موشک های  نقلیه  وسایل  به 
سیستم های جنگی الکترونیکی و سیستم های حسگر 
ایاالت متحده کمک  ارتش  به  بتواند  در مقیاسی که 
کند تا علیه بیجینگ یا دیگر دشمنان عملیات کند، 

ُکند عمل کرده است.
صرف  دفاعی  بودجه  از  عمده ای  بخش  عوض،  در 
است:  شده  گزاف  قیمت های  با  معمولی  اقالم  خرید 
و  بمب افکن ها  پیش رفته،  جنگنده  هواپیماهای 
نگه داری  یا  برای خرید  بزرگ که  کشتی های جنگی 
و استقرار بسیار پرهزینه هستند. ارتش ایاالت متحده 
به  تهاجم  متوقف کردن  برای  با مشارکت همه جانبه 
برای  فزاینده ای  به طور  دیگر،  چیزهای  نه  و  تایوان 
مقابله با سایر چالش ها برای متحدان ایاالت متحده یا 

نظم بین المللی مبتنی بر قوانین آماده نیست.

اقتصاد: اولویت جیوپلیتیک بر تجارت
ب-: عمل کرد خوب

ادوارد آلدن، ستون نویس فارن پالیسی و استاد مهمان 
در دانشگاه وسترن واشنگتن:

سیاست  ارزیابی  برای  )که  تاریخی  معیار  براساس 
و  تجاری  معامالت  کمیت  و  تعداد  بر اساس  تجاری 
سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار می گرفت( 
بایدن باید نمره دال: عمل کرد نسبتاً رضایت بخش را 
سال  دو  از  پس  باید  دولت  معیار،  این  با  می گرفت. 
چیزی برای ارایه کردن ندارد. در واقع، با افتخار اعالم 
می  کند که به دنبال »دسترسی به بازار« بالقوه برای 
نیست. هیچ  متحده  ایاالت  به صادرکننده گان  کمک 
رییس  جمهور ایاالت متحده در 7۵ سال گذشته، حتا 
دونالد ترمپ، رییس  جمهور پیشین ایاالت متحده، در 
زمینه تسهیل هرچه بیشتر تجارت موفقانه عمل نکرده 

است.
اما بایدن را باید بر اساس آن چه در واقع تالش می کند 
انجام دهد، یعنی ایجاد نوع متفاوتی از سیاست تجاری 
اقتصادی  تورم  و  جیواکونومیک  رقابت  دوران  برای 
داخلی، درجه بندی کرد. کاترین تای، نماینده تجاری 
را »کارگر محور«  این سیاست تجاری  ایاالت متحده، 
می نامد. جانت یلن، وزیر خزانه داری، طرف دار »نظریه 
دوستی زنجیره تأمین« است، که در آن زنجیره های 
تأمین حیاتی از چین به متحدان قابل اعتماد تغییر 
خواهند کرد، در حالی که وزیر تجارت، جینا ریموندو، 
خواهان دور نگه داشتن فناوری های آینده از دسترس 
چینی ها است. این رویکردها در چندین توافق جدید 
اندو- اقتصادی  چارچوب  جمله  از  است،  یافته  تبارز 

پاسیفیک، ایتالف امریکا برای رونق اقتصادی و شورای 
تجارت و فناوری با اروپا. دولت امیدوار است که این 
بر  تمرکز  با  را  معامالت  از  انواع جدیدی  گفت وگوها 
زنجیره  امنیت  و  کار  استندردهای  آب و هوا،  سیاست 

قانون  تصویب  برای  سنا(  در  دموکرات ها  آرای  جلب 
میلیارد  بسته ۵۰۰  توافق کرد؛   ،)IRA( تورم  کاهش 
و  پاک  انرژی  فناوری  در  سرمایه گذاری  برای  دالری 

زیرساخت تخصیص داده شد.
قانون کاهش تورم یا IRA احتماالً منجر به صرف پول 
کمتری برای انرژی پاک نسبت به یک سال قبل شده 
از آن  امتیازات مهمی را  اما مانچین همچنین  است؛ 
خود کرد که این طرح را قوی تر کرد، از جمله معافیت 
مالیاتی بر فناوری، تمدید مقررات مالیاتی تا سال ۲۰۳۰ 
و حذف یک برنامه پرهزینه و پیچیده برای تأمین برق. 
بایدن همچنین از تالش مانچین برای اصالح و تسریع 
روند صدور مجوز و ساخت زیرساخت های انرژی پاک 

با بودجه جدید حمایت کرد.
در نتیجه، ایاالت متحده در یک موقعیت جیوپلیتیکی 
رشک بر انگیز از منظر انرژی و اقلیم وارد سال ۲۰۲۳ 
قابلیت های  فراوان،  انرژی  منابع  دارای  که  می شود 
فنی و مجموعه ای از سیاست ها و سرمایه گذاری های 
و  فراوان  و  ارزان  انرژی  تأمین  برای  طراحی شده 
همزمان تسریع تالش های کاربن زدایی ایاالت متحده 
بایدن  برنامه اش،  پیش برد  برای  حال،  این  با  است. 
باید سومین سیاست زیست محیطی را پیاده کند که 
براساس آن هم فرآیند صدور مجوز و هم کمیسیون 
تنظیم مقررات هسته ای اصالح می شود؛ کمیسیونی 
که ریاست صنعت هسته ای ایاالت متحده را به رغم 
هر  است.  داشته  بر عهده  کاربن زدایی  ضرورت های 
دوی این اصالحات برای دست یابی به کاهش عمیق 
نظر  در   IRA توسط  که  گازهای گل خانه ای  انتشار 
سال  در  بود.  خواهند  ضروری  است،  شده  گرفته 
مایل  بایدن  آیا  که  شد  خواهیم  متوجه  ما   ،۲۰۲۳
»نه  و  خود  کشور  در  ضدهسته ای  صنعت  از  است 
دیگران« برای انجام اقدامات الزم جهت حفاظت از 

اقلیم حمایت کند یا نه.

الف: عمل کرد عالی
محیط  و  انرژی  ارشد  کارشناس  هیل،  سی.  آلیس 

زیست در شورای روابط خارجی:
بحران  با  پیشین  رییسان  جمهور  خالف  بایدن 
آب و هوایی مقابله کرده است. او در اولین روز ریاست 
 جمهوری خود اعالم کرد که ایاالت متحده دوباره به 
توافق نامه پاریس می پیوندد و به سرعت متعهد شد که 
سال  تا  را  متحده  ایاالت  گل خانه ای  گازهای  انتشار 
۲۰۳۰ حداقل ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش 

دهد. سپس دو قانون تاریخی را امضا کرد.
دولت بایدن همچنین تالش های جهانی را برای کاهش 
از  آب و هوا  انعطاف پذیری  جهش  و  متان  گاز  انتشار 
طریق کمک های تاریخی به صندوق سازگاری سازمان 
ملل رهبری کرده است. با وجود این دستاوردها، تلفات 
با آب و هوا همچنان در داخل  از بالیای مرتبط  ناشی 
و خارج از کشور افزایش می یابد. تغییرات آب و هوایی 

منتظر هیچ کس، حتا رییس  جمهور، نیست.

دموکراسی و حقوق بشر: یادفراموشی انتخابی

جیم+: عمل کرد رضایت بخش
کنت راث، مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر:

مستبد  دو  برابر  در  قاطعانه  بایدن  خودش،  نظر  از 
برجسته جهان، رییس  جمهور چین، شی جین پینگ و 
رییس  جمهور روسیه، والدیمیر پوتین، ایستاده است. 
او ایتالف هایی را در برابر تهدیدات نظامی آن ها تشکیل 
کردن  محکوم  برای  چندجانبه  تالش های  در  و  داده 
جنایات آن ها پیوسته تحریم هایی را اعمال کرده است.

رهبران  سایر  حال  مشمول  اقدامات  این  متأسفانه، 
نیاز  آن ها  به حمایت  بایدن  دولت  که  مستبد جهان 
با کنار گذاشتن نگرانی ها در مورد  بایدن  نبود.  دارد، 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی و بمباران 
غیرنظامیان یمنی، به ریاض رفت تا از ولی عهد سعودی 
درخواست کند که نفت بیشتری تولید کند. در حالی 
بدترین  رییس  جمهور مصر،  السیسی،  عبدالفتاح  که 
می کرد،  اداره  را  کشورش  مدرن  تاریخ  در  سرکوب 
از دادن ۱۳۰ میلیون دالر کمک نظامی دریغ  بایدن 

کرد.

ادامه در صفحه ۸

برای  ناکافی  تالش  )مانند  موجود  نهادی  موانع  اما 
سخت گیرانه  کنترل های  اطالعات،  اشتراک گذاری 
تسلیحات(  فروش  فرآیندهای  کندی  و  صادرات  در 
استراتژی  کند.  تضعیف  را  تالش ها  این  می تواند 
اتحاد  ساختار  کل  که  دارد  بسته گی  این  به  بایدن 
ایاالت متحده بیش از مجموع اجزای آن باشد. برای 
غلبه بر این موانع و تحقق این هدف، نیاز به تعمیق 
یک پارچه گی استراتژیک با متحدان و شرکا و همچنین 
از  تهدیدات مشترک  با  مقابله  برای  بهتر  کار  تقسیم 

جانب چین و روسیه دارد.

دفاع: عدم هم خوانی تهدیدها با بودجه
ب-: عمل کرد خوب

در  دفاعی  و  خارجی  سیاست  مدیر  شاک،  کوری 
موسسه امریکن اینترپرایز:

بایدن،  ملی  امنیت  سیاست های  کاستی های  بیشتر 
مانند خروج فاجعه بار ایاالت متحده از افغانستان، به 
دلیل اشتباهات کاخ سفید رخ داده است. در مواردی که 
وزارت دفاع ایاالت متحده از حمایت سیاسی برخوردار 
رهبران  است.  شده  انجام  به خوبی  ماموریت ها  است، 
عقب نشینی  علیه  پنتاگون  در  نظامی  و  غیرنظامی 
فرماندهی بخش سایبری  استدالل کردند،  شتاب زده 
نشان  را  عملیاتی  و  مفهومی  برتری  متحده  ایاالت 
داد، عملیات ضدتروریسم با بست  یافتن آن تهدیدها 
پیش رفت  از  مانع  اوکراین  از  حمایت  و  یافت  ادامه 

پالیسی های مقابله با چالش چین نشد.
پنتاگون در ایجاد و حفظ تالش های بین المللی برای 
دفاع  وزیر  آستین،  لوید  رهبری  به  اوکراین،  تسلیح 
او  است.  داده  انجام  خوبی  بسیار  کار  متحده،  ایاالت 
پنج  تقریباً  که  کرد  اتخاذ  را  مهمی  اجرایی  تصمیم 
درصد از بودجه دفاعی ایاالت متحده را به طور مستمر 
را که  روسیه  ارتش  بتواند  اوکراین  تا  اختصاص دهد 
ایاالت متحده هنوز آن را یک »تهدید حاد« ارزیابی 

می کند، زمین گیر کند.
شکست اصلی در سیاست دفاعی )و این یک شکست 
با  شناسایی شده  تهدیدهای  تطبیق  در  است(  جدی 
بودجه و جدول زمانی است. شکاف ها بسیار زیاد است. 
کنگره باید بودجه نظامی بایدن را در سال گذشته ۲۵ 
دهد.  افزایش  دالر  میلیارد  امسال 4۵  و  دالر  میلیارد 
تورم  رقم  یک  بر اساس  دولت   ۲۰۲۲ سال  بودجه 
به شدت کمتر اعالم شده بود؛ چیزی تقریباً کمبود پنج 

درصدی بودجه.
بایدن چندین بار اعالم کرده است که ایاالت متحده 
و  اطالعاتی  مقام های  است.  تایوان  از  دفاع  به  متعهد 
فرماندهان نظامی ایاالت متحده معتقدند که بیشترین 
خطر حمله چین به تایوان از هم اکنون تا سال ۲۰۲7 
و  کشتی ها  نیروها،  نظامی  بودجه  حال  این  با  است، 
هواپیماها در حال کاهش است. بودجه فعلی افزایش 

ظرفیت ها تا سال ۲۰۳۵ را در نظر نگرفته است.
استراتژی دفاع ملی بایدن به درستی بر »توانایی برای 
مقاومت، مبارزه و بهبود تاکید می کند.« تحمل چنین 
خطر  اعالم شده،  توانایی های  و  اهداف  بین  شکافی 
وسوسه کردن دشمنان ایاالت متحده را به همراه دارد. 
بنابراین، »هم خوانی بودجه دفاعی با استراتژی« باید 
در اولویت فوری برای دو سال باقی مانده دولت بایدن 

باشد.

ج-: عمل کرد رضایت بخش
برایان کالرک، مدیر مرکز مفاهیم و فناوری دفاعی در 

انستیتوت هادسون:

تامین ایجاد کند. با این حال، اعتراضات اروپایی ها به 
قوانین جدید »اول امریکا بعد دیگران« در مورد وسایل 
نقلیه الکتریکی و همچنین کنترل صادرات بر فروشات 
مواد به چین، نشان می دهد که این امر چالش برانگیز 

خواهد بود.
آیا سیاست  باقی می ماند:  بزرگ بی جواب  یک سوال 
پیش  از  تجارت  گسترش  برای  کاری  اگر  تجاری 
آسیا، دوستان  در  به ویژه  باشد؟  موفق  نبرد، می تواند 
به  دسترسی  از  شدن  محروم   نگران  متحده  ایاالت 
جدید  فرصت های  آوردن  دست  به  بدون  چین  بازار 
با  دولت  آشکار  نسبتاً  متحده اند. خصومت  ایاالت  در 
بسیاری  که  است  باعث شده  تجارت جهانی  سازمان 
از کارشناسان تعهد آن را به قوانین تجاری که زمانی 
واشنگتن از آن حمایت می کرد، زیر سوال ببرند. در 
داخل، مقام ها در لفاظی های روزافزون منسوخ در مورد 
آسیب هایی که تجارت می تواند به کارگران وارد کند، 
غرق شده اند. تیم بایدن باید تعادلی بین رویکردهای 
جدید و آن چه در گذشته موثر بوده است، بیابد. هنوز 

آن تعادل را پیدا نکرده است.

ب-: عمل کرد خوب
اسوار پراساد، استاد سیاست گذاری تجارت در دانشگاه 

ُکرنِل:
رویکرد دولت بایدن نسبت به تجارت بین الملل تغییری 
رضایت بخش نسبت به دوره ترمپ را نشان می دهد: 
هیاهوی کمتر، تهدیدات کمتر، عدم تغییر سیاست ها 
و تغییر تمرکز از تجارت های متوازن دوجانبه. با وجود 
این، دولت بایدن به سختی از طرف داران قاطع تجارت 
آزاد و باز بوده است. در پوشش حفظ برتری فناوری 
در  داخلی  سرمایه گذاری  ترویج  و  متحده  ایاالت 
فناوری های سبز و سایر فناوری ها، اداره بایدن تعدادی 
به طور ضمنی  که  است  کرده  اعمال  را  از سیاست ها 

به عنوان موانعی برای تجارت آزاد عمل می کند.
بایدن  تیم  این که  وجود  با  حتا  که  می شود  گفته 
وضع  چین  با  تجارت  در  را  شدیدی  محدودیت های 
متحدان  با  تجاری  روابط  برای  مثبتی  رویکرد  کرده، 
کرده  اتخاذ  متحده  ایاالت  جیوپلیتیک  و  اقتصادی 
است. دولت همچنین به دنبال حفظ سیستم مبتنی بر 
قوانین زیربنای تجارت جهانی بوده است؛ اگرچه برای 
نیاز در آن سیستم و  از پیش رفت های مورد  حمایت 
مکانیسم های حاکمیتی مرتبط کار زیادی انجام نداده 

است.

ایاالت  رشک برانگیز  موقعیت  انرژی:  و  اقلیم 
متحده

ب+: عمل کرد خوب

بنیان گذاران  از  یکی  و  اجرایی  مدیر  نوردهاوس،  تد 
:Breakthrough انستیتوت

در سال ۲۰۲۲، بایدن از این ضرب المثل عامیانه پیروی 
کرد که امریکایی ها در آخر همیشه کار درست را انجام 
خواهند داد. پس از توقف استخراج نفت وگاز در اراضی 
افزایش  با  مواجهه  در  بایدن   ،۲۰۲۱ سال  در  فدرال 
اوکراین  در  روسیه  جنگ  بحبوحه  در  نفت  قیمت 
ایاالت  نفتی  تصمیم جدید گرفت و حتا شرکت های 
متحده را برای افزایش تولید تحت فشار قرار داد. او 
قیمت  نوسانات  مهار  برای  نفت  استراتژیک  ذخایر  از 
نفت استفاده کرد و افزایش صادرات گاز طبیعی مایع 
از گاز  اروپا کمک کند که  تا به  را به تصویب رساند 
روسیه بی نیاز شوند. پس از یک سال پیروی از سیاست 
بایدن  حزبش،  مترقی  گروه های  و  اقلیمی  جنبش 
منظور  )به  مانچین  جو  امریکایی  سناتور  با  سرانجام 
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کمک جدید ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین
منابع دیپلماتیک به یورونیوز گفته اند که قرار است اتحادیه اروپا یک بسته جدید ۵۰۰ میلیون یورویی برای کمک نظامی به 
اوکراین را پیشنهاد و تصویب کند. به گفته منابع، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۲۳ جنوری، بودجه 

جدیدی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو، برای ارسال تسلیحات به اوکراین اختصاص داده است. همچنان در جلسه شورای وزیران 
خارجه اتحادیه اروپا که امروز )دوشنبه، ۲۳ جنوری( در بروکسل آغاز شد، 4۵ میلیون یورو برای آموزش سربازان اوکراینی 

پیشنهاد شده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست بروکسل موافقت کردند که این دو تخصیص بودجه که توسط صندوق 
»سازوکار تسهیالت صلح اروپا« تامین می شود را آزاد کنند.

8am.media

ارزیابی عمل کرد...

اجالس افریقایی بایدن رهبرانی را که با کودتاهای نظامی 
قدرت را به دست گرفتند، از دور خارج کرد، اما شامل افرادی 
دموکراسی  سرکوب  برای  ظریف تری  روش های  از  که  شد 
رواندا  رییس  جمهور  کاگامه،  پل  مانند  می کنند،  استفاده 
حتا  بایدن  اوگاندا.  جمهور  رییس   موسوینی،  یووری  و 
ابی  با  جهانی  جام  تماشای  حال  در  تا  داد  اجازه  خود  به 
به رغم جنایات گسترده ای که  اتیوپی،  احمد، نخست وزیر 
بگیرد.  عکس  بود،  شده  مرتکب  تیگری  در  به تازه گی  ابی 
سیاست های ایاالت متحده در قبال ویتنام، هند، مکسیکو 
از حقوق بشر، به مشغله های دیگر  و پولند، به جای دفاع 

اولویت داد.
خطر این رویکرد انتخابی این است که به وضوح غیراصولی 
است. اصول مستلزم اتخاذ موضع سخت حتا زمانی است که 
دشوار به نظر می رسد. به نظر می رسید که بایدن حقوق بشر 

را تنها زمانی پذیرفته باشد که هزینه ای نداشته باشد.
این فرصت طلبی بسیاری از قربانیان حقوق بشر در جهان را 
می رنجاند. این همچنین اعالمیه های حقوق بشری بایدن را 
بی ارزش می کند. اگر این رهبران بتوانند اظهارات واشنگتن 
مداوم  اجرای  به جای  ترفند جیوپلیتیکی  یک  به عنوان  را 
استندردهای جهانی بپذیرند، نیش محکوم کردن جنایات 

جنگی پوتین یا سرکوب شی به مراتب کمتر دردناک است.

جیم+: عمل کرد رضایت بخش
اما اشفورد، ستون نویس فارن پالیسی و همکار ارشد در مرکز 

استیمسون:
دولت بایدن حقوق بشر و دموکراسی را موضوع اصلی رویکرد 
از دولت  از چهار سال  است. پس  داده  قرار  با جهان  خود 
باور  لیبرال  ارزش های  به  که  دولتی  دیدن  ترمپ، مطمیناً 
دارد، به جای همدردی با خودکامه گان، همان طور که دونالد 
ترمپ، رییس  جمهور پیشین ایاالت متحده اغلب این کار را 

می کرد، امیدوارکننده است.
اما اجرای این رویکرد ناشیانه بوده است، به ویژه در مدیریت 
دردسرهای  ماه ها  جز  که  دموکراسی ها،  سران  اجالس 
همراه  به  دستاوردی  امریکایی  مقام های  برای  دیپلماتیک 
عربستان  تا  گرفته  اسراییل  از  امریکا،  متحدان  از  نداشت. 

سعودی، به خاطر نقض حقوق بشر به شدت انتقاد می شود.
و حقوق  دموکراسی  بر  بایدن  تاکید  همه،  از  مهم تر  شاید 
بشر در سیاست خارجی به خوبی کارساز نباشد. بسیاری از 
اوکراین  جنگ  مفهوم  پذیرش  در  توسعه نیافته  کشورهای 
بوده اند.  استبداد مردد  برابر  به عنوان مبارزه دموکراسی در 
حتا متحدان اصلی مانند هند نیز مردد هستند. با توجه به 
این عمل کرد ضعیف تاکنون، تیم بایدن شاید بهتر باشد که 
را در  لفاظی های دموکراسی را کاهش داده و تمرکز خود 

جای دیگری قرار دهد.

جهان توسعه نیافته: ایدیولوژی کمتر، همکاری بیشتر
ب+: عمل کرد خوب

ارشد  و عضو  پالیسی  فارن  موهان، ستون نویس  راجا  سی. 

انستیتوت سیاست گذاری جامعه آسیایی:
جهان  از  بخش هایی  ترمپ،  دونالد  او،  سلف  که  حالی  در 
توسعه نیافته را کشورهای ناخوشایند و کثیف خوانده بود، 
بایدن تالش های مهمی برای تعامل مجدد با این کشورها به 
خرج داده است. زمانی که او دو سال پیش کار خود را آغاز 
کرد، به نظر می رسید که بایدن با جای گزینی جهل ترمپ 
تحمیل  با  بدتر خواهد کرد؛  را  لیبرال، وضعیت  اغماض  با 
مدل های ایدیولوژیک کنونی بر جهان در حال توسعه برای 

بازسازی آن به شکل امریکا.
با وجود لحن فروتنانه تر، دیدگاه دولت بایدن مبنی بر ترویج 
دموکراسی جهانی برای مقابله با »وضعیت مبهم« سیاست 
پیچیده جهان توسعه نیافته کافی نبود. انگیزه واشنگتن برای 
بررسی دقیق فرآیندهای سیاسی در جوامع غیر غربی برای 
در  را  افغانستان  آن که  از  یک دست سازی دموکراتیک پس 
کرد،  رها  طالبان  وسطایی  قرون  حکومت  به   ۲۰۲۱ سال 

اعتبار چندانی نداشت.
تضاد بین ترویج دموکراسی و پی گیری منافع ایاالت متحده 
سلمان،  بن  محمد  سعودی،  ولی عهد  با  بایدن  رفتار  در 
برای سیاست خارجی  آن ها  نفت  و  آشکار شد. سعودی ها 
ایاالت متحده و حمایت عربستان از بازار نفت برای افزایش 
به  کشور  این  بی دلیل  تهاجم  دلیل  به  روسیه  هزینه های 

اوکراین در سال ۲۰۲۲ بسیار مهم بود.
اگر تالش های بایدن برای تجدید نظر در سیاستش در قبال 
عربستان سعودی ناموفق بوده، پس در بازنگری انگیزه های 
ایدیولوژیک دولتش و تعامل مؤثر با سایر بخش های آسیا، 
افریقا و امریکای التین کار بهتری انجام داده است. قرار دادن 
پالیسی های  از  بخشی  ایدیولوژی،  بر  متحده  ایاالت  منافع 
مورد نیاز برای منزوی ساختن روسیه و رقابت موثر با چین 

بود.
برای جلب حمایت غرب در برابر روسیه، دولت بایدن به طور 
ارضی  و  ملی  حاکمیت  کردن  برجسته  به  شروع  معقول 
اوکراین کرد، به جای این که جنگ را به عنوان یک رقابت بین 
دموکراسی و خودکامه گی مطرح کند. در قبال چین، تیم 
بایدن با تشکیل اجالس دولت های دموکراتیک در پایان سال 
۲۰۲۱ با اشتراک گسترده کشورهای واقع در جزایر اقیانوس 
آرام، آسیای جنوب شرقی، افریقا و امریکای التین اقدامات 
داخلی کشورهای  به سیاست  نپرداختن  داد.  انجام  مهمی 
گسترده  روایت  این  رغم  به  بود.  مهمی  اقدام  نیز  مختلف 
از  توسعه نیافته  در جهان  غرب  و  اوکراین  این که  بر  مبنی 
در  توسعه  حال  در  کشورهای  برخوردارند،  کمی  حمایت 
به گونه  امریکا  از سیاست های  مجمع عمومی سازمان ملل 
گسترده حمایت کردند. در دوران بایدن، رقابت استراتژیک 

ایاالت متحده و چین برای جهان توسعه نیافته آغاز شد.

جیم-: عمل کرد رضایت بخش
ایاالت  صلح  موسسه  در  ارشد  کارشناس  کامارا،  کامیسا 

متحده:
با  روابط خود  تجدید  برای  را  اقدامات مهمی  بایدن  دولت 
افریقا و سایر مناطق جهان توسعه نیافته انجام داده است. در 
قبال افریقا، دولت بایدن تعهد خود را به سیاستی نشان داده 
است که به کشورهای افریقایی اجازه می دهد مسیرهای خود 

را تعیین کنند.
افریقا در سال  ایاالت متحده و  با این حال، اجالس سران 

۲۰۲۲ در واشنگتن گواهی بر دشواری پیش برد این برنامه 
توسط  که  دولت هایی  رهبران  که  حالی  در  بود؛  عمل  در 
مالی(  و  بورکینافاسو  گینه،  )مانند  اداره می شوند  نظامیان 

دعوت نامه ای برای شرکت دریافت نکردند. چنین برخوردی 
با دیگر رهبران جنجالی از جمله رییسان جمهور چاد، اوگاندا 
و کامرون نیز صورت گرفت. امتناع از لفاظی و تمرکز بر یک 
سیاست عمل محور در قبال افریقا، می تواند دولت بایدن را 

در حفظ اعتبارش در قاره افریقا کمک کند.

خاورمیانه: اداره بایدن یکی از خنثاترین دولت ها بود
دال: عمل کرد ضعیف

در  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  برنامه  مدیر  خطیب،  لینا 
:Chatham House انستیتوت

خاورمیانه،  در  بایدن  دولت  دستاوردهای  ملموس ترین 
برای  میانجی گری  و  القاعده  الظواهری، رهبر  ایمن  کشتن 
انعقاد یک معامله مرزی دریایی میان اسراییل و لبنان بوده 
است. متأسفانه، جز این اداره بایدن کار خاصی انجام نداده 
ایران  هسته ای  توافق  واشنگتن،  تالش های  وجود  با  است. 
احیا نشده است و ایاالت متحده به درگیری ها در سوریه، 
یمن و لیبیا توجه کافی مبذول نداشته است. سفر بایدن به 
عربستان سعودی تنها تعهدات غیرمهم را از سوی متحدان 
و  داشت  همراه  به  نفت  تولید  افزایش  برای  فارس  خلیج 
بایدن  که  زمانی  تا  عربستان  و  امریکا  روابط  این که  تصور 
هستند،  قدرت  در  سلمان  بن  محمد  سعودی  ولی عهد  و 
اعتراضات  به  واکنش  در  است.  دشوار  باشد،  کارآمد  واقعاً 
رژیم  سوی  از  معترضان  خشونت آمیز  سرکوب  و  گسترده 
در ایران، واشنگتن سخنان تند و تحریم های اضافی صادر 
کرد؛ اما اهمیت چندانی به نقش مخرب منطقه ای تهران در 

خاورمیانه نداده است.
متحدان ایاالت متحده که در مورد روابط آینده ایاالت متحده 
با منطقه مطمین نبودند، به طور فزاینده ای نسبت به روسیه 
و چین عمل گرا شدند. توافق آبراهام که با میانجی گری دولت 
ترمپ انجام شد، ممکن است گامی به سوی ثبات در منطقه 
اسراییل و  با تنش های  اما همچنان در تضاد شدید  باشد، 

فلسطین قرار دارد.
حتا دو دستاورد دولت بایدن در منطقه با چالش هایی روبه رو 
شد: توافق برای تعیین مرزهای مورد مناقشه دریایی بین 
اسراییل و لبنان با اصالحات سیاسی و اقتصادی در لبنان 
همراه نبود. انتقاد مشابهی در مورد موضع ایاالت متحده در 
قبال اصالحات در عراق و تونس صورت می گیرد. با وجود 
مرگ ظواهری، ایاالت متحده و متحدانش هنوز در جنگ 
علیه تروریسم پیروز نشده اند. اگرچه هیچ یک از متحدان 
امریکا در خاورمیانه مسیر سیاست خارجی خود را به طور 
کامل از هم سویی با ایاالت متحده تغییر نداده است، اما باور 
عمومی در میان متحدان ایاالت متحده بر این است که نقش 
واشنگتن در منطقه اکنون کمتر فعال است و می تواند در 
آینده حتا از هم جدا شوند. دولت بایدن یک شکست کامل 
از خنثاترین  تا کنون یکی  اما  نیاورده ،  بار  برای خاورمیانه 

دولت های ایاالت متحده بوده است.

ب-: عمل کرد رضایت بخش
استیون ا. کوک، ستون نویس فارن پالیسی و همکار ارشد در 

شورای روابط خارجی:
بایدن اغلب در مورد امنیت و ثبات در خاورمیانه چیزهای 
درستی می گفت، اما مهم ترین متحدان واشنگتن به سخنان 
او باور نمی کنند. اگر منصف باشیم، فقدان اعتماد به خاطر 
سیاست های هر دو حزب در امریکا بوده است. حمله ایاالت 
متحده به عراق، حمایت از قیام های عرب ها، توافق هسته ای 
تحریکات  به  پاسخگویی  به  واشنگتن  تمایل  عدم  و  ایران 
ایران، رهبران منطقه را متقاعد کرد که ایاالت متحده دیگر 

عالقه ای به دفاع از دوستانش ندارد.

اگرچه بایدن به تنهایی مسوول این وضعیت نیست، اما او 
نیز اشتباهاتی را مرتکب شده است. عزم او برای بازگشت 
به توافق هسته ای، زمانی که بازدارنده گی و مهار گزینه های 
بهتری بود، اعتماد شرکای واشنگتن را بیشتر از بین برد. 
عربستان  از  پاتریوت  هوایی  پدافند  دستگاه های  خروج 
بر سر سعودی ها  سعودی در حالی که موشک های حوثی 
می افتادند، عاقالنه نبود. پس از حمالت مشابه حوثی ها به 
امارات متحده عربی، شایسته بود بایدن با اماراتی ها تماس 
بگیرد و از حمایت واشنگتن به آن ها اطمینان دهد. بنابراین 
جای تعجب نیست که دوستان امریکایی به شدت بر روابط 

خود با بیجینگ و مسکو تکیه می کنند.

مهاجرت: هیچ
ناتکمیل

خارجه  وزیر  و  نیویورک  دانشگاه  استاد  کاستاندا،  خورخه 
پیشین مکسیکو:

دوره  اوایل  در  که  مثبتی  تصمیم  دو  دلیل  به  تنها  بایدن 
ریاست  جمهوری خود گرفت، در عرصه مهاجرت نمره صفر 
نمی گیرد: ارسال الیحه اصالحات مهاجرتی جامع به کنگره 
ایاالت متحده )به جایی نرسید، اما حداقل او تالش کرد( و 
حذف مشمیز کننده ترین سیاست های  دولت ترمپ، از جمله 
جدایی خانواده ها و الزام پناه جویان به ماندن در مکسیکو تا 

زمانی که پرونده های شان بررسی می شود.
به غیر از این دو تصمیم، تیم بایدن نتوانسته است از جریانات 
جمهوری خواهان  و  خود  )آن چه  کند  جلوگیری  مهاجران 
می خواهند( یا مهاجرت را از طریق مسیرهای قانونی، امن 
مانوئل  آندرس  کار  ازای  در  بایدن  کند.  مدیریت  منظم  و 
با متوقف کردن  اوبرادور، رییس  جمهور مکسیکو که  لوپز 
کار  مکسیکو،  جنوبی  مرز  در  مرکزی  امریکای  مهاجران 
دیگری  موضوع  هر  از  می دهد،  انجام  را  واشنگتن  کثیف 
مرتبط به مکسیکو چشم پوشی کرده است. بایدن همچنین 
در تالش احمقانه ای برای جلب آرای دموکرات ها در فلوریدا، 
به افزایش مهاجرت کوبایی ها به ایاالت متحده کمک کرده 

است.
دنیا  دو  هر  بار  اکنون  و  است  کرده  کار  کم  خیلی  بایدن 
بشر  حقوق  دیده بان  بین الملل،  عفو  است.  او  شانه های  بر 
و  شومر  چاک  سناتور  مانند  قدرت مندی  دموکرات های  و 
باب منندز از چپ به سیاست های دولت انتقاد کرده اند، در 
حالی که بایدن به خاطر مهاجرت از هیچ حمایتی از سوی 

جمهوری خواهان برخوردار نیست.

ناتکمیل
توسط ویویک وادهوا، مقاله نویس، کارآفرین و نویسنده فارن 

پالیسی
ایاالت  بازسازی  و  مهاجرت  قانون  اصالح  شعار  با  بایدن 
که  گزارش هایی  خواندن  با  اما  رسید؛  قدرت  به  متحده 
گذرگاه های غیرقانونی مرزی و حضور مهاجران در سراسر 
کشور را مستند می کنند، عماًل اعتبار وی خدشه دار می شود. 

بایدن شکست را از زیر دندان پیروزی ربوده بود.
با کنترل هر دو مجلس کنگره برای دو سال، دولت بایدن 
تصویب  مهاجرت  قانون  در  را  جامع  اصالحات  می توانست 
کند و به میلیون ها انسان امیدوار حق شهروندی عطا کند. 
این می توانست به میلیون ها مهاجر ماهر با تحصیالت عالی 
که در صف دریافت گرین کارت هستند، کمک کند. با این 

حال بایدن هیچ کاری انجام نداده است.
نمی آیند؛  متحده  ایاالت  به  دیگر  برتر  دانشجویان خارجی 
زیرا دریافت اقامت دایم پس از فارغ التحصیلی تقریباً ناممکن 
دیگر   ،1B-H مانند  ویزا،  با  ماهر  کارگر  میلیون ها  است. 
اجازه  این  آن ها  ویزای  زیرا  نمی کنند؛  راه اندازی  شرکتی 
را نمی دهد. واشنگتن نمی توانست فشاری بیشتر از این بر 

رقابت پذیری ایاالت متحده وارد کند.

از صفحه 7

دولت بایدن حقوق بشر و 
دموکراسی را موضوع اصلی رویکرد 

خود با جهان قرار داده است. پس 
از چهار سال از دولت ترمپ، مطمیناً 

دیدن دولتی که به ارزش های 
لیبرال باور دارد، به جای همدردی 

با خودکامه گان، همان طور که دونالد 
ترمپ، رییس  جمهور پیشین ایاالت 

متحده اغلب این کار را می کرد، 
امیدوارکننده است.


