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انفجار ماین در هلمند 
یک کشته و ۱۵ زخمی 

بر جای گذاشت

ادعای دیلی میل:
پدیده بایرن، آلمان را 
به انگلیس ترجیح داد صفحه 7صفحه 2

پس از کش وقوس های فراوان، سرانجام سومین 
مسوده ی بودجه ی ۱۴۰۰ دوشنبه، ۴ دلو، برای 
ارائه  مجلس  عمومی  جلسه ی  به  رأی گیری 
می شود. کمیسیون امور مالی و بودجه، سومین 
مسوده ی بودجه را به بحث و بررسی گرفته و به 

تأیید رسانده است.
گذشته،  دهه ی  دو  طول  در  بار  نخستین  برای 
مجلس نمایندگان، مسوده ی پیشنهادی بودجه 
از  استفاده  با  و  مسئوالنه  نسبتا  رویکردی  با  را 
گرفت.  بررسی  به  قانونی اش  صالحیت های 
مجلس، در دو نوبت، اعتراض هایش بر بودجه ی 
مسئوالنه ی  مقاومت  کرد.  پی گیری  را   ۱۴۰۰
بر  تأکید  و  فشارهای حکومت  برابر  در  مجلس 
که  شد  باعث   ،۱۴۰۰ بودجه ی  بودن  عادالنه 
آن  از  شود.  برآورده  مجلس  مطالبات  از  برخی 
پایین رتبه ی  کارمندان  معاش  افزایش  جمله، 
کدهای  سقف  در  کاهش  و  ملکی  خدمات 
از مطالبات مجلس در  احتیاط به  عنوان بخشی 

سومین مسوده ی بودجه ی ۱۴۰۰ عملی شد.
اعتراض های مشروع  از  به صرفا بخشی  هرچند 
مجلس در خصوص بودجه ی ۱۴۰۰ پاسخ مثبت 
برای  آغازی  می تواند  رخداد  این  اما  شد  داده 

نظارت جدی و...
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دفتر شورای امنیت ملی: 
توافق نامه ی دوحه 
وند صلح اثرگذار نبوده و جنگ را  در ر
متوقف نکرده است

کمیسیون حقوق بشر: 
زبان های بومی افغانستان 
در وضعیت دشوار قرار دارد
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صفحه 2

صفحه 2

اطالعات روز: دفتر شورای امنیت ملی افغانستان 
می گوید که توافق نامه ی دوحه که سال گذشته 
میان امریکا و گروه طالبان امضا شد، در راستای 
تأمین صلح اثرگذار نبوده، جنگ و خون ریزی را 
متوقف نکرده و به روز بد مردم افغانستان نیز...

لزوم دوام نظارت مؤثر 
از مرصف بودجه ی ملی

یه رسانه ها در روند صلح نیجر
بحران های بین جوامع، گروه های قومی و مذهبی را تجربه 
کرده که آخرین آن ها شورش بوکوحرام و دامداران قاتل 
و  چندمذهبی  چندقومی،  کشورهای  اغلب  است.  مخوف 

چندفرهنگی با این درگیری ها مواجه بوده است.
به نظر می رسد که توسل به خشونت پاسخی برای سال ها 

غفلت دولت از دوران نظامی، نقص در | صفحه 4

نیجریه به  عنوان یک جامعه مستقل با داستان های گفته و 
ناگفته از جنگ های قومی، تبعیض، درگیری های فرهنگی 
به  یافته،  تجسم  حرام«  »بوکو  با  که  تروریسم  اخیرا  و 
رسمیت شناخته می شود. این کشور از زمان بازگشت به 
حکومت غیرنظامی، به عنوان یک نهاد سیاسی چندقومی 
و  درگیری ها  قومی،  گروه   ۲۵۰ از  بیش  و  ایالت   ۳۶ با 

یکا باید  دریس که امر
از خروج شوروی بیاموزد

گزارش گروه فراجناحی »مطالعه افغانستان« که در 
۳ فبروری منتشر شد، تصویری تیره و تار از آنچه در 
باقی مانده  وقت ۲۵۰۰ سرباز  از  پیش  فرداِی خروِج 
امریکا از افغانستان، بر سر این کشور خواهد آمد، ارائه 
صورت  در  که  می دهد  هشدار  گزارش  این  می کند. 
گروه های  افغانستان،  از  امریکا  غیرمسئوالنه  خروج 
از  پس  که  را  قابلیت های شان  فراملی  تروریستی 
در  افغانستان  به  متحده  ایاالت  رهبری  به  حمله ی 
سال ۲۰۰۱ از دست دادند، باز خواهند یافت و طی 
به خاک  به حمله  قادر  آینده دوباره  تا سه سال  دو 

ایاالت متحده خواهند شد.
حکومت ترمپ طبق توافق نامه دوحه وعده داد که در 
ازای تعهد طالبان به آغاز گفت وگوهای معنادار صلح 
از  را  امریکایی  نیروهای  تمام  افغانستان،  با حکومت 
این کشور خارج کند. ترمپ در حالی به خروج کامل 
متعهد شد که طالبان هیچ تعهدی به متوقف کردن 

خشونت ندادند...
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گازرگاه  جامع  مسجد  خطیب  انصاری،  مجیب الرحمان 
تحصیالت  است.  پرجنجالی  و  پرحاشیه  آدم  هرات 
دینی اش را در عربستان فراگرفته و سال هاست که به نشر 
و بسط اندیشه هایش در والیت هرات مشغول است. او که 

از جایگاه عالم دین و امر قدسی در | صفحه 4

سالم گرم مجیب الرحمان 
انصاری به گروه های بنیادگرا

کشور  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
می گوید که در نتیجه ی یک عملیات نیروهای ویژه ی 

این ریاست یک هسته ی پنج نفری...
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ظریف: 
بایدن تغییری 

در سیاست 
فشار حداکثری 

نداده است

عامالن حمالت راکتی 
بر مصالی مزاری و میدان هوایی 

کابل بازداشت شدند
امسال در ننگرهار 

۵۰۰ ُتن عسل 
تولید شده است

صفحه 2

رییس شورای عالی 
مصالحه ی ملی خواستار آغاز 
فوری مذاکرات صلح شد
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کیت بر مصالی مزاری  عامالن حمالت را
و میدان هوایی کابل بازداشت شدند

هدف قرار می دهند.
عبدالعلی  ترور  سالیاد  مراسم  خورشیدی(،   ۱۳۹۷( پیش  سال  دو  حوت   ۱۶ در 
مزاری در شهر کابل هدف حمالت راکتی قرار گرفت. در این حمالت، دست کم ۱۱ 

غیرنظامی کشته و ۹۵ نفر دیگر زخمی شدند.
در ۱۶ حوت سال گذشته ی خورشیدی )۱۳۹۸( نیز در نتیجه ی تیراندازی مهاجمان 
مسلح بر مراسم بیست وپنجمین سالیاد ترور عبدالعلی مزاری در مربوطات حوزه ی 

ششم امنیتی شهر کابل، ۳۲ نفر کشته و ۸۱ نفر دیگر زخمی شدند.
به دنبال آن، محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله ی کشور در تاریخ ۲۶ 
حوت سال گذشته اعالم کرد که سه نفر در پیوند به این تیراندازی بازداشت شده اند.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور می گوید که در نتیجه ی یک عملیات 
نیروهای ویژه ی این ریاست یک هسته ی پنج نفری شبکه ی حقانی و گروه داعش در 

شهر کابل بازداشت شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی دیروز )یک شنبه، ۳ حوت( با نشر خبرنامه ای گفته است 
که اعضای این هسته شبکه ی حقانی و داعش از مربوطات ناحیه ی هفدهم شهر کابل 

بازداشت شده اند.
و  »عبدالحفظ«  »احمدمرید«، »روح اهلل«،  نام های  به  افراد  این  از  خبرنامه  در 
»عبدالجبار« نام برده شده و آمده است که آنان وظیفه ی نگهداری، انتقال، جابه جایی، 
فعال سازی و پرتاب راکت بر مراسم سالیاد ترور عبدالعلی مزاری، »شهید وحدت ملی 

افغانستان« و میدان های هوایی کابل و بگرام را داشته اند.
گروه های  دیگر  شهری  هسته های  که  گفته  همچنان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
تروریستی را شناسایی کرده است و به زودترین فرصت آنان را بازداشت و یا مورد 

کمیسیون حقوق برش: 
زبان های بومی افغانستان در وضعیت دشوار قرار دارد

در همین حال، کمیسیون حقوق بشر از دولت خواسته است که برای حفظ تنوع 
و بهبود زبان های بومی، میراث ها و سرمایه های فرهنگی افغانستان، طرح و اجرای 

برنامه های مشخص را روی دست گیرد.
این کمیسیون تأکید کرده است که دولت به ویژه وزارت معارف باید متن های درسی 
را با تأمین این هدف، برای تمامی گویندگان زبان های کشور تهیه و دسترس پذیر 

کند.
۲۱ فبروری از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونیسکو( برای 
است.  اعالم شده  مادری  زبان  جهانی  روز  عنوان  به  فرهنگی  و  زبانی  تنوع  حفظ 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که قانون اساسی افغانستان نیز با اعالم 
زبان های پشتو و دری به عنوان زبان های رسمی دولت، زبان مناطقی را که اکثریت 
در آن ها به آن تکلم می کند، نیز زبان سوم رسمی دانسته و دولت را به رشد زبان ها 

متعهد کرده است.

بشر  مادری، کمیسیون مستقل حقوق  زبان  روز جهانی  با  روز: همزمان  اطالعات 
افغانستان می گوید که زبان های بومی کشور در وضعیت دشوار قرار دارد و دولت 

باید برای حفظ تنوع و بهبود آن ها، اقدام کند.
کمیسیون حقوق بشر دیروز )سه شنبه، ۳ حوت( با نشر اعالمیه ای گفته است: »با 
پایین بودن سطح سواد در کشور، زبان های بومی  به وضعیت جنگی، فقر و  توجه 

افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارند.«
در اعالمیه از دو زبان پامیری و اویغوری به عنوان نمونه یاد شده و آمده است که 
این زبان ها با خطر جدی روبه رو است و دسترسی به آموزش معیاری به زبان مادری 

برای بسیاری از گروه ها دشوار است.

بودجه   ی  و مصرف  تدوین  از چگونگی  مؤثر 
ملی باشد.

و مستعد فساد  نامتوازن  تدوین غیرعادالنه، 
بودجه تنها بخشی از مشکالت در خصوص 
بودجه ی ملی است. در طول ۲۰ سال گذشته، 
حکومت همواره در جریان سال مالی، برخالف 
بودجه   مصرف  چگونگی  در  قانون،  و  اصول 
برخالف سند اصولنامه ی بودجه عمل کرده 
اصولنامه ی  برخالف  نمونه،  به  عنوان  است. 
بودجه، همه ساله، برخی از پروژه ها به تعویق 
افتاده، تعدیل های غیرقانونی و غیراصولی در 
تعدیالت  و  گرفته  صورت  احتیاط  کدهای 
مجلس  تصویب  و  مشوره  بدون  تشکیالتی 
روی دست گرفته شده است. همچنان سند 
قطعیه همواره با اشکاالت و نواقص جدی در 
چگونگی مصرف بودجه از طرف حکومت ارائه 
شده و مجلس آن چنان که باید با این نواقص 

برخورد مسئوالنه نکرده است.
اکنون که مجلس نمایندگان برخورد مسئوالنه 
و جدی با چگونگی تدوین بودجه ی ملی را در 
کارنامه اش ثبت کرده است، به  عنوان یک آغاز 
نیک، باید با جدیت و مسئولیت پذیری بیشتر، 

از چگونگی مصرف بودجه نیز نظارت کند.
مجلس باید اطمینان حاصل کند که تعهدات 
افزایش در  ارائه شده ی حکومت در خصوص 
معاش کارمندان پایین رتبه  و کاهش در سقف 
کدهای احتیاط عملی شود. همچنان، مجلس 
باید از هر نوع تعدیل غیرقانونی در کدهای 
یا مصارف  این کدها  از  احتیاط، حیف ومیل 

غیراصولی از آن، با قاطعیت جلوگیری کند.
خصوص  در  معمول  تخطی های  از  یکی 
چگونگی عمل به اصولنامه ی بودجه، افزایش 
بدون  تشکیالتی  تعدیل های  یا  بست ها 
اصول،  اساس  بر  است.  مجلس  با  مشورت 
در  تشکیالتی  تعدیل  نوع  هر  باید  حکومت 
تصویب  و  مشورت  با  را  مالی  سال  جریان 
این  بگیرد.  دست  روی  نمایندگان  مجلس 
در خصوص چگونگی  بزرگ  نقایص  از  یکی 
مجلس  است.  بودجه  اصولنامه ی  اجرای 
نمایندگان باید از تکرار این تخطی جلوگیری 

کند.
برخورد مسئوالنه و جدی با تدوین مسوده ی 
بودجه و اصرار بر عادالنه و متوازن بودن آن، 
فقط و فقط آغاز یک روند طوالنی و زمان گیر 
است. به سال ها زمان نیاز است تا مرحله به 
مرحله نقایص بودجه برطرف و بودجه به یک 
قابل  و  به صرفه  عادالنه،  متوازن،  ملی  سند 
دفاع تبدیل شود. پس از برخورد مسئوالنه و 
قابل دفاع مجلس با مسوده ی بودجه، نظارت 
از چگونگی اجرای آن در جریان سال مالی، 
گام دوم است. نباید این تسلسل قطع شده و 
تدوین  از چگونگی  نظارت  به صرف  مجلس 

سند بودجه اکتفا کند.

مذاکرات با یک وقفه ی سه هفته ای مواجه 
شد و سپس در ۱۶ جدی از سر گرفته شد. 
رسمی  نشست  هیچ  که  هفته هاست  اما 
میان هیأت های مذاکره کننده برگزار نشده 

است. 
دولت افغانستان گروه طالبان را به فرار از 

میز مذاکره متهم می کند.
د روز پیش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی 
صحبت  در  نیز  امریکا  متحده ی  ایاالت 
پایان  خواهان  عبداهلل،  عبداهلل  با  تلفنی 

خشونت ها و تسریع روند صلح شده بود.

رییس شورای عالی مصالحه ی ملی گفت 
صلحی که تمام مردم خود را در آن دخیل 
می تواند  شود،  مستفید  آن  از  و  دانسته 
عالوه  عبداهلل  آقای  باشد.  پایدار  صلح 
صلحی،  چنین  پایداربودن  برای  که  کرد 
به  کمک  و  مردم  به  خدمات  رساندن 
وضعیت اقتصادی مردم و توسعه ی پایدار 

کشور، بحث اساسی است.
مذاکرات صلح میان هیأت های جمهوری 
جاری  سال  سنبله ی   ۲۲ در  اسالمی 
خورشیدی در دوحه ی قطر آغاز شد. این 

این  به  رسیدن  برای  و  است  افغانستان 
خواست، مذاکرات صلح باید ادامه یابد.

حوت  سوم  حادثه ی  به  اشاره  با  عبداهلل 
سال  چهل  که  گفت  خورشیدی،   ۱۳۵۸
پس از آن روز، هنوز هم مردم افغانستان 
حق  از  دفاع  در  امنیتی  نیروهای  به ویژه 
مردم و رسیدن به صلح قربانی می دهند. 

در  روزی صلح  که  امیدواری کرد  ابراز  او 
افغانستان تأمین شود. به گفته ی او، هیچ 
اولویتی باالتر از یک صلح عادالنه و قابل 

قبول برای مردم افغانستان نیست. 

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
افغانستان  از مردم  که خشونت ها هر روز 
قربانی می گیرد و برای پایان دادن به این 
وضعیت، مذاکرات صلح باید هرچه زودتر 

به شکل جدی آغاز شود.
آقای عبداهلل که دیروز )یک شنبه، ۳ حوت( 
برنامه های  کمیسیون  افتتاح  نشست  در 
عالی  انکشافی و جلب کمک های شورای 
مصالحه ی ملی صحبت می کرد، همچنان 
مردم  اصلی  خواست  آتش بس  که  گفت 

کرات صلح شد ییس شورای عایل مصالحه ی ملی خواستار آغاز فوری مذا ر

پروسس معیاری عسل و گسترش صنعت 
پرورش زنبور عسل از اهداف دیگر ایجاد 

این البراتوار گفته شده است.
آبیاری  زراعت،  وزارت  معلومات  براساس 
والیت های  در  که  عسلی  مالداری،  و 
هلمند،  بلخ،  تخار،  بدخشان،  ننگرهار، 
هرات  و  غزنی  کاپیسا،  پروان،  پنجشیر، 
مشهورترین  ترتیب،  به  می شود،  تولید 

عسل در کشور است.
به گفته ی این وزارت، یک کیلوگرام عسل 
 ۲۵۰ بین  ننگرهار  محلی  بازارهای  در 
این  عسل  و  دارد  قیمت  افغانی   ۵۰۰ تا 
والیت برای فروش به کابل و والیات دیگر 

عرضه می شود.

این والیت وجود  زنبور عسل در  پرورش 
خانواده ی  هزار   ۴۰ تا   ۳۵ بین  که  دارد 

زنبور در آن پرورش داده می شود.
در  که  گفته اند  همچنان  مسئوالن  این 
فارم های زنبورداری ننگرهار بین ۲۲ الی 
۳۰ نوع زنبور عسل وجود دارد. به گفته ی 
آنان، برای نزدیک به دوهزار نفر به شمول 
زنبورداری  فارم های  در  مردان  و  زنان 

زمینه ی کار فراهم شده است.
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  هم،  سوی  از 
حمایت  به خاطر  که  است  گفته  مالداری 
یک  آنان،  کار  گسترش  و  زنبورداران  از 
نیز  عسل  کیفیت  تشخیص  البراتوار 
و  تولید  است.  شده  ساخته  ننگرهار  در 

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  روز:  اطالعات 
در  که  است  کرده  اعالم  کشور  مالداری 
 ۵۰۰ خورشیدی،  جاری  سال  جریان 
متریک تُن عسل در والیت ننگرهار تولید 

شده است.
دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  حوت(   ۳ )یک شنبه، 
است که »والیت همیشه بهار« ننگرهار به 
دلیل داشتن آب وهوای مناسب و گل های 
مختلف، در قسمت تولید عسل در میان 

۳۴ والیت کشور پیشتاز است.
ریاست  مسئوالن  از  نقل  به  اعالمیه  در 
که  است  آمده  ننگرهار  والیت  زراعت 
بزرگ  و  کوچک  فارم   ۶۰۰ به  نزدیک 

افغانستان را مشروط کرده اند. امریکا گفته 
بررسی  را  دوحه  توافق نامه ی  که  است 
چه  به  طالبان  که  شود  دیده  تا  می کند 

اندازه به تعهداتش عمل کرده اند.
طالبـان امـا بارهـا گفتـه اسـت کـه بـه 
دوحـه  توافق نامـه ی  بـه  تعهداتـش 
امریـکا  از  گـروه  ایـن  کرده انـد.  عمـل 
تعهداتـش  بـه  کـه  اسـت  نیـز خواسـته 
عمـل کنـد و نظامیـان خارجـی بایـد از 

شـوند. خـارج  افغانسـتان 
در  داده اند  هشدار  همچنان  طالبان 
افغانستان  خارجی  نظامیان  که  صورتی 
را ترک نکنند، هدف حمالت نظامی این 

گروه قرار خواهند گرفت.

و  امریکا  میان  خورشیدی  گذشته ی 
این  براساس  رسید.  امضا  به  طالبان 
می  ماه  تا  خارجی  نیروهای  توافق نامه، 
باید  افغانستان  از  میالدی  جاری  سال 

خارج شوند.
در مقابل، طالبان نیز تعهد سپرده بودند 
گروه های  دیگر  و  القاعده  با  روابط  که 
تروریستی را قطع می کنند، خشونت ها را 
کاهش می دهد و با دولت افغانستان وارد 

مذاکرات سازنده می شوند.
و  ناتو  امریکا،  سوی  از  طالبان  اکنون 
به  که  شده اند  متهم  افغانستان  دولت 

تعهدات شان عمل نکرده اند.
با این حال، امریکا و ناتو خروج نیروها از 

برده  کار  به  اصطالحاتی  توافق نامه  این 
اعداد  به  را  انسانی  تلفات  که  است  شده 
اندازه گیری می کند. به گفته ی او، کاهش 
خشونت و... اصطالحاتی است که رضایت 
افغانستان  از جنگ در  ادامه ی بخشی  به 
حکومت  که  درحالی  می دهد،  نشان  را 
افغانستان نمی خواهد حتا یک قطره خون 

ریخته شود.
سخن گوی دفتر شورای امنیت ملی افزوده 
مسئولیت  افغانستان  حکومت  که  است 
حفاظت و نگهداری از این کشور را دارد و 
به جنگ، صلح و دیگر مسایل نیز از همین 

منظر می بیند.
سال  حوت  دهم  در  دوحه  توافق نامه ی 

ملی  امنیت  شورای  دفتر  روز:  اطالعات 
توافق نامه ی  که  می گوید  افغانستان 
و  امریکا  میان  گذشته  سال  که  دوحه 
گروه طالبان امضا شد، در راستای تأمین 
صلح اثرگذار نبوده، جنگ و خون ریزی را 
متوقف نکرده و به روز بد مردم افغانستان 

نیز پایان نداده است.
شورای  دفتر  سخن گوی  اندر،  رحمت اهلل 
حوت(   ۳ )یک شنبه،  دیروز  ملی  امنیت 
که  است  گفته  ویدیویی  کلیپ  یک  در 
با حکومت  توافق نامه ی دوحه  امضای  در 
صورت  الزم  مشورت های  افغانستان 

نگرفته بود.
در  که  است  گفته  همچنان  اندر  آقای 

دفرت شورای امنیت ملی: 
توافق نامه ی دوحه در روند صلح اثرگذار نبوده و جنگ را متوقف نکرده است

امسال در ننگرهار ۵۰۰ ُتن عسل تولید شده است

انفجار ماین در هلمند 
یک کشته و ۱۵ زخمی 

بر جای گذاشت
والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
هلمند تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار 
ماین در شهر لشکرگاه، مرکز این والیت یک 

غیرنظامی کشته شده است.
فرماندهی  سخن گوی  همدرد،  محمدزمان 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هلمند  پولیس 
دیروز  چاشت  حوالی  رویداد  این  که  گفت 
ناحیه ی  مربوطات  در  حوت(   ۳ )یک شنبه، 

اول شهر لشکرگاه رخ داده است. 
آقـای همـدرد افـزود کـه در ایـن رویـداد، 
غیرنظامـی   ۱۳ به شـمول  دیگـر  نفـر   ۱۵
و دو سـرباز پولیـس نیـز زخمـی شـده اند. 
زخمیـان بـرای درمان بـه شـفاخانه منتقل 

شـده اند.
انفجار  از  ناشی  رویداد  این  او،  گفته ی  به 
یک حلقه ماین جاسازی شده در یک محل 
فرماندهی  سخن گوی  است.  بوده  عمومی 
ماین  این  که  کرد  تأکید  هلمند  پولیس 
جاسازی  طالبان  گروه  جنگ جویان  توسط 

شده بود.
نگفته  چیزی  مورد  این  در  هنوز  گروه  این 

است.
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متفاوت بوده اما هر دو قدرت با چالش های 
مشابه روبرو شدند. هم واشنگتن و هم قبال 
شورشیان،  تهدید  با  افغانستان  در  مسکو 
به  مرکزی  دولت  دسترسی  محدودیت 
پاکستان  متخاصم  نفوذ  و  روستایی  مناطق 
)جایی که هم مجاهدین و هم طالبان از النه 
امن برخوردار بوده اند( روبرو شدند. شوروی 
اوایل اهداف بلندپروازانه ای را در افغانستان 
شد  مجبور  رفته  رفته  اما  می کرد،  دنبال 
تالش  و  متارکه  به  را  سیاستی اش  اهداف 
نافرجام برای جلوگیری از فروپاشی و سقوط 
رادیکال  اسالم گرایان  دست  به  افغانستان 
فقدان  در  واشنگتن،  امروزه  کند.  محدود 
اراده سیاسی و نظامی برای ادامه مأموریت 

افغانستان، با عین معضل روبرو است.
که  می شود  فراموش  اغلب  بحث ها  در 
افغانستان پس از سقوط طالبان پس از یازده 
تجربه  را  نسبی  امنیت  از  دوره ای  سپتامبر 
به رهبری  از شورِش  تا سال ۲۰۰۵  و  کرد 
سال  اواسط  در  اما  نبود.  خبری  طالبان 
۲۰۰۲ حکومت جورج دبلیو بوش توجهش 
را به عراِق تحت رهبری صدام حسین تغییر 
داد. در چنین وضعیتی که افغانستان نادیده 
متحده  ایاالت  حواس  و  بود  شده  گرفته 
بود،  شده  پرت  عراق  بدبختی آور  جنِگ  به 
دوباره  پاکستان  ارتش  حمایت  با  طالبان 

سازمان یافتند.
کامل  خروج  دستور  بایدن  حکومت  اگر 
این  کند،  صادر  افغانستان  از  را  نیروهایش 
وارد همان مسیری شود  دارد  امکان  کشور 
شوروی  جماهیر  اتحاد  خروج  از  پس  که 
و  هرج ومرج  کام  به  افتادن  پیمود؛  را  آن 
دیگر  بار  و  دیگر  تمام عیار  داخلی  جنگ 
طالبان  تروریست ها.  النه ی  به  تبدیل شدن 
شکست نخورده اند و بارها بدنیتی شان ثابت 
شده است. با توجه به حضور چندین سازمان 
تروریستی از جمله القاعده و دولت اسالمی 
دوباره  احتماال  افغانستان  مردم  منطقه،  در 
در معرض وحشی گری، زن ستیزی و ستمی 
این کشور در دوره  قرار خواهند گرفت که 

پیشا یازدهم سپتامبر شاهد آن بود.
به  مشروط  باید  افغانستان  از  امریکا  خروج 
قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی و 
باشد.  افغانستان  مردم  علیه  توقف خشونت 
پاکستان  واشنگتن  همچنین مهم است که 
داخلی  امور  در  دخالتش  نحوه  به خاطر  را 

افغانستان به پاسخ گویی وادارد.
همچنیـن واشـنگتن نیـاز به تعامـل بهتر با 
متحـدان ناتویـش از جملـه آلمـان، ایتالیـا 
افغانسـتان حضـور  بریتانیـا دارد کـه در  و 
دارنـد و نقـش مهمـی را در توسـعه ارتـش 
آن  از  امـر  ایـن  کرده انـد.  ایفـا  افغانسـتان 
جهـت مهـم اسـت کـه دولـت ترمـپ روند 
افغانسـتان  در  نیروهایـش  سـریع  کاهـش 
را بـدون مشـوره یـا هماهنگـی بـا متحدان 
ناتویـش انجـام داد. در آنچـه یـک تحـول 
بایـدن،  جـو  می شـود،  قلمـداد  مثبـت 
در  متحـده  ایـاالت  جدیـد  رییس جمهـور 
متحـده  ایـاالت  اعتبـار  تـا  اسـت  تـالش 
و  بازگردانـد  اروپایـی اش  متحـدان  نـزد  را 
بـرای گفت وگـوی مجـدد در مـورد مسـائل 
مشـترک مصمـم بـه نظـر می رسـد. ینـس 
اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتـو با بیـان این که 
زمـان  فرارسـیدن  از  »قبـل  سـازمان  ایـن 
مناسـب« از افغانسـتان خارج نخواهد شـد، 
بیشـتر  بـرای چندجانبه گرایـی  تـالش  بـر 

تأکیـد کـرد.
ابدی«  »جنگ های  ادامه  خواهان  کسی 
به  می تواند  غیرمسئوالنه  خروج  اما  نیست، 
ما  باشد.  مضر  جنگ ها  این  ادامه ی  اندازه 
باید مکث کنیم، از تاریخ بیاموزیم و به جای 
چشم بسته رفتن به کام یک فاجعه دیگر، با 
چشمان باز و با احتیاط به جلو گام برداریم.

ساجن گوهل، رییس گروه امنیت بین الملل 
»بنیاد آسیا و اقیانوسیه« است.

ویکتوریا جونز، سردبیر و یکی از بنیان گذاران 
مجله »اینترزین« است.

اظهار   ۱۹۸۶ سال  در  کمونیست  حزب 
ما  آمده،  میان  به  آشتی  »ایده  که  داشت 
آن  را تأیید کردیم، اما در عمل مشکل حل 
نمی شود.« مسکو خواهان خارج کردن تمام 
می خواست  اما  بود  افغانستان  از  نیروهایش 
که  کند  ترک  شرایطی  تحت  را  کشور  این 
داخلی  تهدیدات  بتواند  خروج  از  بعد  کابل 
و خارجی را مدیریت و خاک کشور را امن 
رژیِم  یک  تداوم  بر  مسکو  برنامه  دارد.  نگه 
یک  به  دست یابی  و  افغانستان  در  دوست 

توافق سیاسی متمرکز بود.
تحوالت  که  می دانستند  شوروی  رهبران 
افغانستان  آینده  آن ها  خروج  از  پس  دوره 
تعریف  را  آن ها  مداخله  میراث  و  تعیین  را 
شده  علنی  صورت جلسه های  می کند. 
گفته  آن  در  که  کمونیست  حزب  جلسات 
شده »همه می فهمند که جنگ اصلی هنوز 
تأیید  را  نتیجه گیری  این  است«  راه  در 
می کند. این صورت جلسه ها از آینده هشدار 
دوستان  بدشانسی  صورت  »در  می دهد: 
احتمال  به  اسالمی  بنیادگرایان  ]ما[  افغان 

زیاد به قدرت می رسند.«
مسـکو   ۱۹۹۱ و   ۱۹۸۹ سـال های  بیـن 
کمک هـای مالـی قابل توجهـی را در اختیار 
افغان هـا قـرار داد کـه همـراه بـا جنگ افزار 
در جهـت ظرفیت سـازی »دوسـتان افغاِن« 
مسـکو ارائه می شـد. برخی از این تسلیحات 
در برابـر مجاهدین که مجموعه ای متشـکل 
از افغان هـا و جنگ جویان اسـالم گرای عرِب 
تحـت حمایـت ایاالت متحـده، پاکسـتان و 
عربسـتان سـعودی بـا هـدف بیرون رانـدن 
شـوروی از افغانسـتان بودنـد و بـدون اندک 
اسـتفاده شـده  می کردنـد،  عمـل  نظارتـی 
بـود. )طالبـان از درون همیـن گروه ها ظهور 
کـرد.( هدف مسـکو اطمینـان از دوام ارتش 
افغانسـتان بـود. شـش مـاه پـس از خـروج 
شـوروی یک ارزیابـی غیرواقع بینانه و پیش 

تجدیدگـروه  بـرای  را  زمینـه  و  برسـاند 
می تواننـد  کـه  تروریسـتی  سـازمان های 

غـرب را تهدیـد کننـد، فراهـم کنـد.
افغانستان  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  خروج 
در سال ۱۹۸۹ که در گزارش گروه مطالعه 
افغانستان به طور گذرا به آن پرداخته شده 
است، درس های مهم )و هشدارهای زیادی( 
برای ایاالت متحده دارد که حکومت بایدن 
از آن باید بیاموزد. گرچه درگیری کنونی با 
اشغال شوروی  تلخی دوره  و  طالبان شدت 
قبلی  درگیری های  از  بیشتر  اما  ندارد،  را 
افغانستان ادامه یافته است. و گرچه مقیاس 
این درگیری متفاوت است، اما درک تجربه 
خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان و 
آنچه پس از خروج در این کشور اتفاق افتاد، 
استراتژی های  را در مورد  درس های مهمی 

خروج، برای ایاالت متحده ارائه می دهد.
متحده  ایاالت  بی اطمینانی های  و  چالش ها 
شباهت  سطح  چندین  در  شوروی  و 
قابل توجهی به یکدیگر دارند و مسأله اصلی 
چگونه  خارجی  نیروهای  است:  این  آن  در 
افغانستان،  امنیت  تضعیف  بدون  می توانند 
ظرفیت  و  توانایی  به  لطمه زدن  بدون 
مردم  از  محافظت  برای  افغان  نیروهای 
توانایی  و  پایداری  به  آسیب زدن  بدون  و 
نیروهای  رفتن  از  پس  افغانستان  حکومت 

خارجی، از این کشور خارج شوند.
خروج شوروی به عنوان بخشی از توافق نامه 
و  افغانستان  بین   ۱۹۸۸ سال  در  ژنو 
پاکستان با امضای ایاالت متحده و جماهیر 
و  افغانستان  گرچه  یافت.  رسمیت  شوروی 
و  حاکمیت  به  که  کردند  توافق  پاکستان 
مسکو  بگذارند،  احترام  یک دیگر  تمامیت 
همکاری  به  اسالم آباد  وادارکردن  در  اما 
واشنگتن  مانند  درست  شد،  مشکل  دچار 
با  همکاری  در  سپتامبر   ۱۱ از  پس  که 
 ۱۹۸۹ سال  در  داشت.  مشکل  اسالم آباد 
پاکستان  مسأله دار  نقش  شوروی  رهبران 
یک  براساس  دادند.  قرار  بحث  مورد  را 
دفتر  مقام  یک   ،۱۹۸۹ سال  صورت جلسه 
اتحاد  )پولیتبورو( حزب کمونیست  سیاسی 
»نیروهای  آن زمان می گوید که  در  شوروی 
مرزی پاکستان به طور فعال در عملیات های 
نظامی در خاک افغانستان شرکت می کنند. 
پاکستان منبع جریان مداوم سالح و مهمات 
نیز  مسلح  گروه های  و  است  افغانستان  به 

بدون مانع در مرز رفت وآمد می کنند.«
مصالحه  که  است  متوجه  بایدن  حکومت 
میان جناح های افغانستان کار ساده نیست. 
شوروی ها نیز این را تجربه کردند. میخائیل 
اتحاد  کمونیست  حزب  دبیرکل  گورباچف، 
جماهیر شوروی در نشستی در دفتر مرکزی 

گزارش گروه فراجناحی »مطالعه افغانستان« 
که در ۳ فبروری منتشر شد، تصویری تیره 
و تار از آنچه در فرداِی خروِج پیش از وقت 
۲۵۰۰ سرباز باقی مانده امریکا از افغانستان، 
بر سر این کشور خواهد آمد، ارائه می کند. 
صورت  در  که  می دهد  هشدار  گزارش  این 
افغانستان،  از  امریکا  غیرمسئوالنه  خروج 
گروه های تروریستی فراملی قابلیت های شان 
ایاالت  رهبری  به  حمله ی  از  پس  که  را 
متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱ از دست 
دادند، باز خواهند یافت و طی دو تا سه سال 
ایاالت  به خاک  به حمله  قادر  آینده دوباره 

متحده خواهند شد.
دوحه  توافق نامه  طبق  ترمپ  حکومت 
به  طالبان  تعهد  ازای  در  که  داد  وعده 
با حکومت  معنادار صلح  آغاز گفت وگوهای 
افغانستان، تمام نیروهای امریکایی را از این 
کشور خارج کند. ترمپ در حالی به خروج 
تعهدی  هیچ  طالبان  که  شد  متعهد  کامل 
این  ندادند. جالب  به متوقف کردن خشونت 
نقش  پاکستان  دوحه  توافق  در  که  است 
افغانستان  حکومت  اما  کرد،  ایفا  را  اساسی 
کامال از این بحث ها کنار گذاشته شد. این 
که  می خواهد  طالبان  از  همچنین  توافق 
القاعده  توسط  افغانستان  شوند  مطمئن 
حمله  برای  تروریستی  گروه های  سایر  یا 
استفاده  متحدانش  یا  متحده  ایاالت  به 

نمی شود.
نادیده  را  شرایط  این  آشکارا  اما  طالبان 
طالبان  ندارد.  تعجب  جای  که  گرفتند 
روابطش با القاعده را حفظ کرده است و به 
شورای  گزارش  داده اند.  ادامه  همکاری شان 
امنیت سازمان ملل متحد حاکی از آن است 
مذاکرات  جریان  در  طالبان  و  القاعده  که 
می کردند.  رایزنی  و  مشوره  باهم  دوحه 
شده  خشونت بارتر  افغانستان  در  حمالت 
دولتی  مقامات  هدف مند  قتل های  و  است 
خودسرانه  ترور  همچنین  و  نظامی  و 
مدنی  جامعه  فعاالن  و  روزنامه نگاران 
افغانستان شدت گرفته است. حدود دو دهه 
پس از حمالت یازدهم سپتامبر و به تعقیب 
آن سرنگونی طالبان در در دسامبر ۲۰۰۱، 
این گروه قوی  تر از هر زمانی به نظر می رسد.

کـه  اسـت  ایـن  اصلـی  نگرانـی  اکنـون 
محـل  بـه  دوبـاره  دارد  امـکان  افغانسـتان 
شـود،  تبدیـل  افراط گرایـی  پـرورش 
همان چیـزی کـه این کشـور در دهه ۱۹۹۰ 
بـود. بسـیاری مسـائل بـه گام هـای بعـدِی 
بسـتگی دارد کـه دولـت بایـدن امسـال بـر 
مـی دارد. خـروج پیـش از وقـت نیروهـای 
امریکایـی می توانـد جرقـه ی جنـگ داخلی 
را در این کشـور بزند، طالبـان را به پیروزی 

از وقـت رهبـران اتحاد جماهیر شـوروی در 
سـال ۱۹۸۹، حاکـی از پیشـرفت قابل توجه 
خودکفایـی،  »رشـد  بـود:  افغانسـتان  در 
ارزیابـی صحیـح  توانایـی  و  اعتمادبه نفـس 
در  مـا  نظامـی  زور  طـول  در  کـه  اوضـاع 
افغانسـتان وجـود نداشـت ]اکنـون در ایـن 

کشـور بـه وضـوح قابل مشـاهده اسـت[.«
برای شوروِی متمرکز  اقدامی که  مسکو در 
تمرکززدایی  از  امور،  همه  کنترل کننده  و 
قدرت از کابل برای ایجاد ثبات در افغانستان 
اقدام  حزب  سیاسی  دفتر  و  کرد  حمایت 
جناح های  با  مستقل  اتحادهای  ایجاد  به 
نجیب اهلل،  محمد  کرد.  افغانستان  قومی 
مانند  دقیقا  افغانستان  وقت  رییس جمهور 
یازده  از  پس  کرزی  ریاست جمهوری  دوره 
سیاست  عرصه  به  را  جرگه  لویه  سپتامبر، 
نه  گرچه  جرگه  لویه  بازگرداند.  افغانستان 
بود  رسمی  تصمیم گیرنده  نهاد  آن زمان  در 
جرگه  لویه  تصامیم  اما  است،  اکنون  نه  و 
گرفته  جرگه  اعضای  اجماع  براساس  که 
تلقی  الزم االجرا  و  نهایی  تصمیم  می شود، 
حال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  می شود. 
مدت  به  نجیب اهلل  حکومت  از  فروپاشی، 
پس  کرد.  نظامی  و  مالی  حمایت  سال  سه 
در سال ۱۹۹۱،  اتحاد شوروی  فروپاشی  از 
حمایت مسکو از نجیب کاهش یافت و دولت 
نجیب نیز به تدریج تضعیف شد و شروع به از 
هم پاشیدن کرد. در سال ۱۹۹۲ مجاهدین 
برای  تصرف  این  کردند.  تصرف  را  کابل 
ایاالت متحده یک پیروزی تلقی می شد زیرا 
واشنگتن نجیب اهلل ی تحت حمایت شوروی 
با  می دید.  سرد  جنگ  مخالف  جبهه  در  را 
بین  رقابت  که  نگذشت  دیری  این حال 
گروه های قومی افغانستان بر سر منافع شان 
باال گرفت و درحالی که سعی داشتند قدرت 
را از یکدیگر بقاپند، شروع به تقسیم خاک 
افغانستان میان خود کردند. شهرهای بزرگ 

از جمله کابل به ویرانه تبدیل گشت.
در ایـن میـان یـک مـالی پشـتون به نـام 
طالبـان،  رهبـر  به حیـث  محمدعمـر  مـال 
آموزش دیـده  شـبه نظامیان  از  گروهـی 
تبلیـغ  کانـون  کـه  پاکسـتان  مـدارس  در 
شـد.  ظاهـر  بـود،  خشـونت آمیز  جهـاد 
طالبـان خودشـان را دانش آمـوزان مذهبـی 
معرفـی کردنـد که خواسـتار پایـان دادن به 
افغانسـتان  در  جنگ سـاالری  و  بی قانونـی 
بودنـد. آن هـا طـی تنهـا دو سـال شـهرها و 
مناطـق پرجمعیـت افغانسـتان را به تصرف 
وارد   ۱۹۹۶ سـال  در  و  درآوردنـد  خـود 
کابـل شـدند و نجیـب اهلل را زنده زنـده اخته 
کـرده و بـه دار آویختنـد. آن هـا تـا سـال 
۲۰۰۱ کنتـرل حـدود ۹۰ درصـد مناطـق 
افغانسـتان را بـه دسـت آوردنـد. رژیم ظالم 
تاریک تریـن  از  یکـی  طالبـان  پنج سـاله ی 
دوره هـای تاریـخ افغانسـتان اسـت. در دوره 
طالبان حقوق بشـر در افغانسـتان به شـکل 
وحشـت ناکی زیـر پـا شـد و زنـان مظلومانه 
تـا  طالبـان  زن سـتیزی  شـدند.  سـرکوب 
بـه امـروز بـدون تغییـر باقـی مانـده اسـت. 
افغانسـتان در دوره طالبـان بـه  همچنیـن 
زمیـن بـازی و اردوگاه آموزشـی و سـکوی 
طرح ریـزی حمـالت گروه هـای تروریسـتی 

ماننـد القاعـده تبدیـل شـد.
استراتژی طالبان برای کشتن سیاست مداران 
را  گروه  این  آجندای  که  کسانی  و  افغان 
امراهلل  دارد.  ادامه  همچنان  ببرد،  زیرسوال 
که  افغانستان  رییس جمهور  معاون  صالح، 
مذاکرات  در  متحده  ایاالت  داد  هشدار 
داده  امتیاز  حد  از  بیش  طالبان  به  دوحه 
از  که  است  از جمله سیاست مدارانی  است، 
به  سالم  جان  طالبان  بی شمار  سؤقصدهای 
تاکتیک های  برده است. صالح همچنین  در 
مقایسه  داعش  تاکتیک های  به  را  طالبان 
مستقیم کرده است و گفته است که هر دو 
گروه با هدف مشترک بیرون راندن نظامیان 
کشور  این  خاک  در  افغانستان  از  غربی 

همکاری می کنند.
متحده  ایاالت  و  شوروی  مداخالت  گرچه 

دریس که امریکا ابید از خروج شوروی بیاموزد

اکنون نگرانی اصلی این است که 
افغانستان امکان دارد دوباره به 
محل پرورش افراط گراییی تبدیل 
شود، همان چیزی که این کشور 

در دهه 1990 بود. بسیاری مسائل 
به گام های بعدِی بستگی دارد که 

دولت بایدن امسال بر می دارد. 
خروج پیش از وقت نیروهای 

امریکاییی می تواند جرقه ی جنگ 
داخلی را در این کشور بزند، طالبان 

را به پیروزی برساند و زمینه را 
برای تجدیدگروه سازمان های 

تروریستی که می توانند غرب را 
تهدید کنند، فراهم کند.

کسی خواهان ادامه »جنگ های ابدی« نیست، اما خروج غیرمسئوالنه می تواند 
به اندازه ادامه ی این جنگ ها مضر باشد. ما باید مکث کنیم، از تاریخ بیاموزیم 

و به جای چشم بسته رفتن به کام یک فاجعه دیگر، با چشمان باز و با احتیاط به 
جلو گام برداریم.

ساجن گوهل و ویکتوریا 
جونز، فارن پالیسی

مترجم: جلیل پژواک
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بود   )۲۰۱۷-۲۰۱۲( ساله  پنج  برنامه  یک  نیجریه  مصالحه  و  ثبات  برنامه 
به  انجمنی  توسط  و  می شد  تمویل  توسعه  بین المللی  گروه  توسط  که 
ریاست کنسولگری بریتانیا اجرا می شد. هدف این برنامه حساس کردن 
رسانه ها در برابر درگیری در نیجریه و افزایش فرصت ها برای مردم جهت 

کمک به حاکمیت و ایجاد صلح بود.

و رسانه ها و همچنین ایستگاه های رادیویی 
تأثیر پروژه تهیه شده  ارزیابی  برای  همکار 
نیجریه ای  ۱۲هزار  از  بیش  با  کل  در  بود، 

صحبت کرده بود.
برنامه های  که  می داد  نشان  تحقیق  این 
بحث و گفت وگو در این زمینه موفق شده اند 
بتوانند مستقیم  که  بدهند  انگیزه  را  مردم 
برنامه  مخاطبان  کنند.  سوال  مقامات  از 
و  دیدگاه ها  از  متنوعی  طیف  شنیدن  با 
نظرات، از نشر برنامه ها استقبال می کردند. 
این درام ها در الگوسازی ها و این که چگونه 
از  کنند،  حل  را  منازعات  می توانند  مردم 
مدنی  زندگی  در  و  کنند  سوال  مقامات 
سبک  بود.  تأثیرگذار  بسیار  کنند،  شرکت 
عادی  رهبران  و  مردم  به  آن ها  داستانی 
کمک کرد تا حقوق و مسئولیت های خود 
را  دموکراتیک  فرایندهای  عملکرد  نحوه  و 
با نمایش سناریوهای مربوط به مردم درک 
کنند. افرادی که در معرض این نتایج واقعی 
و نمایشی قرار داشتند، بیشتر می دانستند، 
بیشتر بحث می کردند و بیشتر در سیاست 
شرکت می کردند، حتا هنگام کنترل عوامل 
دیگر مانند سن، درآمد، سطح تحصیالت و 
میزان عالقه به سیاست که ممکن است بر 

این نتایج تأثیر بگذارد.
به  متخصص  هیأت  یک  حال  همین  در 
پاسخگویی  از  مانع  که  عواملی  از  تعدادی 
رهبران به شهروندان می شوند از جمله ترس، 
از پاسخ، کمبود ساختارهایی  انتظارات کم 
و  اعتراض کنند  قادر می سازد  را  که مردم 
اشاره  اداری،  فساد  و  قانون  به  اعتماد  عدم 
آموزشی،  فعالیت های  همچنان  می کرد. 
مربی گری و ظرفیت سازی پروژه مهارت های 
تولیدی و ویرایشی ارزشمندی را برای پخش 
به شرکایی فراهم کرد که اندک بودند تا آنها 
را قادر به تولید و پخش برنامه های حاکمیتی 

قابل اعتماد و جذاب کند.

عمومی  انتخابات  تا  رسانه ها  آموزش 
سال ۲۰۱۵

انتخابات سال های اخیر در نیجریه با خشونت 
انتخابات سال ۲۰۱۱  همراه بوده است. در 
حدود ۸۰۰ نفر در اثر خشونت های مربوط 
به انتخابات کشته شدند. ناظران انتخابات را 
یک مسابقه دو اسب بین حزب دموکراتیک 
کنگره  حزب  و  بود  حاکم  حزب  که  خلق 

اما نقش آن ها  ندارد،  ایجاد صلح وجود  در 
باقی  اختالف  مورد  محققان  نزد  در  اغلب 
مانده است و این مباحث بر این که رسانه ها 
درگیری ها و بحران ها را تشدید می کنند و یا 

کاهش می دهند، متمرکز است. 
در  مختلف  دانشمندان  ایزیک بونام  باور  به 
ادامه  به موضع گیری خود  ارتباطات  زمینه 
قدرت  و  ارتباطات  درحالی که  داده اند، 
رسانه ها همچنان از جمله پاسخ های واقعی 
مانند  زمینه هایی  در  منازعات  حل  برای 
و  آزار  این که  به  توجه  »با  نیجریه هستند. 
توسط  ما  اصلی  جریان  رسانه های  اذیت 
موضوعات اخالقی مالکیت و کنترل دولتی 
آشکار می شود، تا جایی که این رسانه های 
سنتی می توانند به طور معناداری به ایجاد 
صلح و نیجریه بدون خشونت کمک کنند، 

زیر سوال باقی مانده است.«

نظامی، نقص در توافق نامه های استعماری 
مشخص  سازمانی  چارچوب  وجود  عدم  و 
منازعات  این  به  رسیدگی  برای  معتبر  و 
باشد. این جنگ ها بارها و بارها اتهاماتی را 
فرصت های  کاهش  مانند  عوامل  برخی  به 
اقتصادی، سیاست انحصاری و تفرقه افکنانه، 
ظاهرا  سرکوبگرانه  و  غیراخالقی  واکنش 
فدرال،  دولت  مشروع  خواسته های  به 
طی  ضعیف  رهبری  و  فساد  نظامی گری، 

سال های متمادی نسبت داده است.
چیکیزی ایزیک بونام، پژوهشگر در دانشگاه 
کیپ تاون که طی یک پژوهش زیر عنوان 
اجتماعی و  »رسانه های جمعی، رسانه های 
ایجاد صلح: چالش های قدیمی و فرصت های 
در  ایجاد صلح  در  رسانه ها  نقش  که  تازه« 
نیجریه را بررسی کرده، می گوید درحالی که 
رسانه ها  اهمیت  مورد  در  مشخص  بحثی 

فاطمه فرامرز

با  مستقل  جامعه  یک  به  عنوان  نیجریه 
جنگ های  از  ناگفته  و  گفته  داستان های 
قومی، تبعیض، درگیری های فرهنگی و اخیرا 
تروریسم که با »بوکو حرام« تجسم یافته، به 
رسمیت شناخته می شود. این کشور از زمان 
بازگشت به حکومت غیرنظامی، به عنوان یک 
نهاد سیاسی چندقومی با ۳۶ ایالت و بیش 
از ۲۵۰ گروه قومی، درگیری ها و بحران های 
مذهبی  و  قومی  گروه های  جوامع،  بین 
شورش  آن ها  آخرین  که  کرده  تجربه  را 
است.  مخوف  قاتل  دامداران  و  بوکوحرام 
و  چندمذهبی  چندقومی،  کشورهای  اغلب 
چندفرهنگی با این درگیری ها مواجه بوده 

است.
خشونت  به  توسل  که  می رسد  به نظر 
پاسخی برای سال ها غفلت دولت از دوران 

طوری که این پژوهش گر دانشگاه کیپ تاون 
گسترده  اشتراک  ظرفیت  نظر  از  می گوید 
اطالعات، رسانه ها همچنان یکی از ابزارهای 
خشن  و  بحرانی  شرایط  نجات  اساسی 
هستند: »مسلما رسانه ها به عنوان یک نقطه 
قضاوت  مورد  رهبران  بین  قدرتمند  تجمع 
قرار گرفته و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر 
از  از زندگی سیاسی عمل می کنند و پس 
به عنوان  قضاییه  قوه  و  مقننه  قوه  دولت، 
قرار  ستایش  مورد  قلمرو  ملک  چهارمین 

می گیرند.«
در این  که رسانه ها در موقعیت های درگیری 
اندازه  چه  تا  دارند،  نقشی  چه  بحران  و 
توسعه ملی پایدار را ایجاد می کنند، به عنوان 
تشدید کننده جنگ عمل می کنند یا پادزهر 
نظر  اختالف  اند،  آمیز  بحران های خشونت 
به خصوص  رسانه ها  نقش  اما  دارد.  وجود 
برخی از برنامه ها در ایجاد صلح در نیجریه 

نقش سازنده و مثبت ایفا کرده است.
عفت ادریس، پژوهشگر در دانشگاه بیرمنگام 
در  صلح  ایجاد  در  رسانه  نقش  انگلستان 

نیجریه را به شرح زیر بررسی کرده است:

تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های 
حاکمیت در نیجریه

»گروه  مالی  با حمایت  ابتکاری  برنامه  این 
اقدام  توسط  و  بود  توسعه«  بین المللی 
رسانه ای بی بی سی اجرای می شد که شامل 
بین  و  بود  هفتگی  رادیویی  برنامه  چهار 
 ۱۹۰ از  بیش   ۲۰۱۶ تا   ۲۰۱۲ سال های 
زبان های  به  نیجریه  در  رادیویی  ایستگاه 
می شد.  پخش  هاوسا  و  پیدگین  انگلیسی، 
این برنامه که شامل دو مناظره و دو درام 
بود، به طور جمعی به هدف کمک به امکان 
ملت،   - دولت  روابط  بیشتر،  پاسخگویی 
درگیری ها  برابر  در  جوامع  بیشتر  مقاومت 
در  مشارکت  برای  مردم  توانمندسازی  و 
رهبران  پاسخگویی  و  عمومی  گفت وگوی 

انجام می شد.
همین طور اطالعیه های تلویزیونی »خدمات 
 ۲۰۱۵ انتخابات  آستانه  در  که  عمومی« 
بیرون رفتن  به  را  نیجریه ای ها  نشر می شد، 
ترغیب  خشونت  اعمال  بدون  رأی دادن  و 
مبنای  بر  قبل  از  اطالعیه ها  این  می کرد. 
کیفی  مطالعه  نه  و  کمی  نظرسنجی  سه 
امور حکومتی  با مخاطبان، متخصصان  که 

رسانه ها در روند صلح نیجریه

سالم گرم مجیب الرحمان انصاری 
به گروه های بنیادگرا

دو شنبه | 4 حوت 1399 | سال دهم | شماره 2097

و قالب بزرگ تر، قابل بررسی است. 
افغانستان،  از  امریکا  نیروهای  خروج  اعالم 
طالبان،  و  امریکا  میان  دوحه  توافق 
این  و  بین االافغانی  صلح  گفت  وگوهای 
بخش  طالبان  بنیادگرای  گروه  که  باور 
اساسی از نظام و حاکمیت آینده محسوب 
می شوند، نه تنها به گروه بنیادگرای طالبان 
فرصت و جان تازه بخشید، بلکه بسیاری از 
کشورهای منطقه و گروه های رادیکال دینی 
و افراط گرا در درون و برون از افغانستان را 

عرصه های  تمام  کرونا  ویروس  همه گیری 
در  را  بشر  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
سرتاسر جهان فلج کرد. جهان تمام منابع 
خود را برای مبارزه با کرونا بسیج کرد. بر 
این اساس، وزارت صحت و عامه به تبعیت 
دنبال  به  به شدت  جهانی  برنامه های  از 
سیاست های قرنطینه، رعایت فاصله اجتماعی 
بیماری کرونا در  با  مبارزه  برای  فیزیکی  و 
هنگام شیوع آن در والیت هرات اقدام کرد. 
در  مجیب الرحمان  مولوی  زمان،  عین  در 
سخنرانی های آتشین خود گفت که ویروس 
کرونا عذابی است از جانب خداوند که برای 
برای  ویروس  این  و  است  شده  نازل  کفار 
مسلمانان رحمت شایسته است. همچنین او 
در این زمینه بر این باور بود اگر مسلمانی 
شهید  بمیرد،  ویروس  این  به  ابتال  به دلیل 
تلقی می شود. از منظر او ویروس کرونا توان 

تشخیص بین کافر و مسلمان را داشت. 
فهم غلط او از ابعاد ناشناخته ویروس کرونا 
و سخنرانی های احساسی او در این رابطه، 
صحت  وزارت  برنامه های  شکست  موجب 
محدودیت  وضع  سیاست های  و  عامه  و 
این  نهایت گسترش  در  و  در والیت هرات 
بیماری به سایر والیات شد. او مسئول مرگ 
بسیاری از مردم عادی در والیت هرات است 
که متأثر از سخنان او، مشتاقانه بدون رعایت 
موازین بهداشتی در اوج همه گیری کرونا به 

صف نماز جمعه و جماعت او پیوستند. 

مولوی  اظهارات  به  واکنش  در 
اجازه  که  گفت  انصاری  مجیب الرحمان 
آقای  و  بیاید  هرات  به  داعش  نمی دهد 
انصاری باید خوش خدمتی به این گروه ها 

را رها کند. 
حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت ملی 
در واکنش به این سخنان مجیب الرحمان 
انصاری گفت هر کسی که علیه نظام و 
بزند،  تبلیغ  به  دست  امنیتی  نیروهای 
گناهکار است و باید مورد بازخواست قرار 
بر  افزود: »اگر کسی  آقای محب  گیرد. 
ضد نظام مردم را تحریک می کند ما او 
را به حیث باغی می دانیم و باید اجراأت 
همچنین  بگیرد.  صورت  موردش  در 
عبدالخالق حقانی، رییس اداره حج اوقاف 
هرات گفت که علما حق ندارند از منبر 
مساجد مردم را به جنگ و آشوب علیه 

نظام تشویق کنند.
هرات،  مردم  از  بسیاری  باور  به 
منطقه  در  انصاری  مجیب الرحمان 
و  حکومت  خود  برای  شهر  این  شمال 
است.  کرده  ایجاد  موازی  قضایی  نظام 
خواست  هوادارانش  از  او  اقدامی  در 
منتظر  اسالمی  احکام  اجرای  برای  تا 
عمل حکومت نباشند و خودشان احکام 
اسالمی را جاری کنند. به باور او با وجود 
افغانستان،  در  بره  و  گرگ  همزیستی 
به  او  اشاره ی  نمی آید.  به وجود  امنیت 
در  تشیع  اهل  مردم  حداقلی  حضور 
افغانستان  مجلس  و  حکومت  ساختار 
است. فهم او از تأمین امنیت در جامعه 
در  که شیعه ها  این خالصه می شود  به 
ساختار دولت مانع به وجودآمدن امنیت 

در کشور است. 

حسین علی کریمی

مجیب الرحمان انصاری، خطیب مسجد 
و  پرحاشیه  آدم  هرات  گازرگاه  جامع 
پرجنجالی است. تحصیالت دینی اش را 
در عربستان فراگرفته و سال هاست که به 
نشر و بسط اندیشه هایش در والیت هرات 
مشغول است. او که از جایگاه عالم دین 
دموکراسی  نظام  سایه  در  قدسی  امر  و 
بیاِن حکومت سخن می گوید،  آزادی  و 
خود منتقد سرسخت نظام دموکراسی و 
ارزش های حقوق بشری است. او منتقد 
زمینه  در  دولت  و  جامعه  سیاست های 
در  است.  زنان  اجتماعی  آزادی های 
محتوای  آن که  از  بیش  اخیر  سال های 
سخنان و رهنمودهایش، صورت انتقادی 
و خیرخواهانه داشته باشد از کالمش بوی 
دامن زدن  خشونت،  نفرت،  افراط گرایی، 
با زنان  به مسائل مذهبی، ستیزه جویی 
و تهدید نظم اجتماعی به مشام می رسد. 

خشونت  ترویج  کارنامه 
مجیب الرحمان انصاری

تازه ترین  در  انصاری  مجیب الرحمان 
»کسانی  است  شده  مدعی  اظهاراتش 
و  نظامی  ملکی،  مأمورین  به عنوان  که 
از  خود  پول  خود،  قلم  با  که  کسی  یا 
مرتکب  می کند،  حمایت  فعلی  نظام 
گناه کبیره شده است. بنابراین عسکر و 
مأموری که در این دولت ایفای وظیفه 
می کند، شریک جرم جنایت این دولت و 
نظام است. همچنین از منظر او، علمای 
دینی که نظام کنونی را تأیید می کنند از 

جمله علمای یهود و نصارا هستند.«
هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید 

گروه های  به  گرم  آغوش  گشودن 
افراط گرا

عریان  کالمی  خشونت  و  اخیر  سخنان 
نظام  و  حکومت  علیه  مجیب الرحمان 
و  انتقادی  آن که  از  بیش  افغانستان  فعلی 
خیرخواهانه  باشد و مخاطبش دولت و نظام 
رادیکال  گروه های  مخاطبانش  باشد،  فعلی 
دینی و بنیادگرای درون افغانستان و منطقه 
از  او روز جمعه  است. در نتیجه پیامی که 
تریبون نماز جمعه صادر کرد در یک محتوا 
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ترقی خواهان توصیف کردند. قبل از انتخابات 
۲۰۱۵ چندین آموزش روزنامه نگاری صلح با 
برای جلوگیری  خبرنگاران در سراسر کشور 
انتخاباتی سال ۲۰۱۱  تکرار خشونت های  از 
انجام شده بود. به عنوان مثال، در ایالت کوارا 
در مرکز شمالی، ۴۰ روزنامه نگار از رسانه های 
به  و  دیدند  آموزش  الکترونیک  و  چاپی 
مهارت های گزارش دهی حساس به درگیری 
از انتخابات مجهز شدند. بودجه این آموزش 
با برنامه صلح سازی دانشگاه صنعتی دوربان 
توجه  قابل  تأثیر  این آموزش  تأمین می شد. 
حساس  در  زیادی  نقش  رسانه ها  داشت؛ 
ساختن مردم در مورد نیاز به فرار از خشونت 
داشتند. در ایالت کوارا مانند بیشتر ۶۳ ایالت 
رأی گیری  به  را  پیامی که مردم  این کشور، 
عاری از خشونت فرامی خواند، با گویش های 
محلی پخش می شد. این گونه بود که آموزش 
از  اطمینان  به  خبرنگاران  و  رسانه   اهالی 
سال  در  خشونت  بدون  انتخابات  برگزاری 

۲۰۱۵ کمک کرد.

برنامه ثبات و مصالحه نیجریه
برنامه  یک  نیجریه  مصالحه  و  ثبات  برنامه 
توسط  که  بود   )۲۰۱۷-۲۰۱۲( ساله  پنج 
و  می شد  تمویل  توسعه  بین المللی  گروه 
توسط انجمنی به ریاست کنسولگری بریتانیا 
برنامه حساس کردن  این  اجرا می شد. هدف 
رسانه ها در برابر درگیری در نیجریه و افزایش 
فرصت ها برای مردم جهت کمک به حاکمیت 

و ایجاد صلح بود.
نیجریه  مصالحه  و  ثبات  برنامه  فعالیت های 

شامل موارد زیر بود:
هدف  ایالت های  در  رسانه ها  نقشه برداری   -
برای درک بهتر از چگونگی انعکاس شکایات 
محلی و درگیری های خشونت آمیز در رسانه ها 
مصرف  و  منبع  چگونگی  تحلیل  و  تجزیه 
استفاده  و  رسانه ها  اطالعات  از  شهروندان 
ارتباطات  آموزش  اجتماعی،  رسانه های  از 

حساس به درگیری برای روزنامه نگاران؛
- آموزش روابط رسانه ای آژانس های امنیتی 
بهبود  با هدف  دولتی؛  ارشد  مقامات  و  مهم 
برای  رسانه ها  و  سازمان ها  این  بین  روابط 
امکان همکاری بیشتر در گزارش درگیری های 

خشونت آمیز در کشور؛
آموزش   - رسانه ای  نهادهای  مربی گری   -
برای  سردبیرها،  عمدتا  ارشد،  روزنامه نگاران 

بروید. فرض کنیم، مدتی شده باشد که شما به این منطقه سر 
بپرسید  سبز  روند  محترم  اعضای  از  کنید  لطف  باشید،  نزده 
همه شان  کوچه ها  این  اطراف  دارد.  حال  چه  ما  منطقه  که 
می کنیم،  فکر  هرچه  ما  است.  شده  کانکریت  و  سنگ فرش 
اولین  اوقات بی برقی، شاید  نمی دانیم مشکل در کجاست. در 
صبر  اما  است.  ما  منطقه  شود،  قطع  برق شان  که  مناطقی 
کرده ایم و چیزی نگفتیم. ولی داشتن کوچه های معیاری حق 

مسلم ما است. 
 همین حاال که بحث جمهوریت داغ است، منطقه ما در طول 
انتخابات های گذشته بیشترین سهم را در انتخابات داشته اند. 
بر مناطق ما بارها در زمان انتخابات حمله شد، ولی به حرمت 
همین جمهوریت، انتخابات و مردم ساالری، با خون خود بازی 
کرده ایم و به پای صندوق های رأی رفته ایم. همچنان، میزان 
جرایم جنایی را اگر بررسی کنید، باشندگان این منطقه جزء 
افرادی هستند که همواره قانون مدار بوده اند و میزان جرایم در 
این منطقه بسیار کم است. در کنار این، برخی شخصیت ها و 
مسئوالن دولتی نیز در این منطقه زندگی می کنند. خالصه ما 
از هر لحاظ حامی و تابع حکومت خود بوده ایم و به همین خاطر 
ما  خواسته  بشنود.  را  ما  صدای  نیز  حکومت  تا  داریم  توقع 
خواسته کالنی نیست. حدود چندکیلومتر کوچه و سرک است 
که قیر ریزی و سنگ فرش شود. حتا از قرار معلوم سال ها پیش 

بودجه ای به آن در نظر گرفته شده است.
 معاون صاحب گرامی!

 تعلل در اجرایی نشدن این پروژه، زمینه را برای شایعه پراکنی 
را  زیادی  گفت های  و  گپ  است.  کرده  فراهم  حکومت  علیه 
و  کنیم  باور  را  نمی دانیم چه  و  آن سو می شنویم  و  این سو  از 
باور نکنیم. پرسش های زیادی در اذهان ما خلق شده  چه را 
است؛ چرا این پروژه اجرا نمی شود؟ دالیل تعلل در اجرای این 
پروژه چیست؟ چه افرادی تخطی وظیفوی انجام داده اند؟ حتا 
گفته می شود که برخی از مسئوالن حکومتی دلیل اجرا نشدن 
این پروژه را مصرف بودجه ی آن در بخش کرونا گفته اند. ما 
نمی دانیم چقدر این مسأله را باور کنیم. کرونا از خود بودجه 
زمینه  این  در  دالر  میلیون  از دوصد  بیشتر  و  جداگانه داشت 
جامعه جهانی کمک کرده بود. ما تقاضا داریم تا این مسأله را 
شما جدی تعقیب کنید. شاید اختالس و فسادی در این زمینه 

وجود داشته باشد. 
 آقای صالح!

این  مردم  تمام  اما  است.  زیاد  شما  مصروفیت های   می دانیم 
منطقه به شما امید بسته اند. صدای ما شاید به رییس جمهور 
موضوعات  شاید همچون  رییس جمهور  نزدیک  حلقات  نرسد. 
با  مستقیم  ارتباط  شما  اما  نرسانند.  سادگی  به  ایشان  به  را 
مردم دارید. به همین دلیل این نامه را به شما نگاشته ایم. ما 
اوایل  در  انتظار  سال ها  از  پس  می خواهیم  منطقه  این  مردم 
سال ۱۴۰۰ خورشیدی شاهد اجرایی شدن این پروژه باشیم. از 
راه های مختلف بزرگان این منطقه تالش دارند تا وقت مالقات 
ما  صبر  لیوان  نشده اند.  موفق  هنوز  تا  ولی  بگیرند  را  شما  با 
بیرون  به خیابان ها  نداریم  لبریز می شود. دوست  دارد  کم کم 
تا  داریم  آرزو  است.  شما  به  ما  امید  کنیم.  اعتراض  و  شویم 
را تعقیب کنید و دعای خیر موسفیدان و  این مسأله  شخصا 

حمایت جوانان این منطقه را حاصل نمایید. 
 بخیر و سالمت باشید!

جمعی از باشندگان منطقه خیرخانه

جناب صالح السالم و علیکم!
 امیدوارم حال تان خوب باشد و امورات کاری تان به خوبی پیش 

برود. 
به  نامه  این  امیدواریم  داریم.  با شما  و درد دل هایی   سخن ها 
دست شما برسد و از محرومیت و مشکالت ما آگاهی حاصل 
کنید. حدود شش سال می شود که ما )باشندگان مارکیت دوم 
عام المنفعه  پروژه  اجرانشدن  از  پروژه جدید خیرخانه(  اول  و 
با  ما  تابستان های  می بریم.  رنج  ما  کوچه های  و  سرک  اعمار 
و الی سپری می شود.  ِگل  با  ما  زمستان های  و  و خاک  گرد 
پایتخت  زون  انکشاف  اداره  و  شهرداری  مسئوالن  هرسال، 
افرادی  نشد.  عملی  آن  هیچ کدام  ولی  وعده سپردند  ما  برای 
آمدند و نقشه ریزی کردند و عکس برداری نمودند، اما رفتند که 
ما همه ی شان سنگ فرش  بر  و  مناطق دور  رفتند. کوچه های 
همانند  عامیانه  قول  به  ما  اما کوچه های  کانکریت شده؛  یا  و 
»نقطه نیرنگی« باقی مانده است. مسئوالن از انکشاف متوازن 
حرف می زنند؛ اما اگر شما صد متر دورتر از کوچه تان بروید 
شود  سال ها  و  بگذارید  قدم  سنگ فرش  کوچه های  روی  و 
این  آیا  احساس می کنید؟  باشد، چه  که کوچه های تان خامه 
انکشاف متوازن است؟ اگر از تابستان ها بگذریم که گرد و خاک 
چقدر به ما ضربه زده، زمستان های ما نه تنها پرِگل والی است 
بلکه بسیار »خطرناک« نیز است. هرسال به دلیل نبود آب روها 
و جوی های مناسب، در مناطق ما سیل می آید. خانه ی ما و 
همسایه های ما چندین بار در معرض سیالب قرار گرفت. حتا 
زیان های مالی زیادی به خانه های ما رسانیده است. کودکان ما 
هرروز با کفش های پاک از خانه بیرون می شوند و با کفش های 
راه های  ترس  از  ما  مو سفیدان  می شوند.  مکتب  وارد  کثیف 
و  نمی توانند. دکان ها  رفته  به مسجد  زمستان(  )در  خطرناک 
ساختمان های رهایشی، به دلیل نبود کوچه های مناسب و پاک، 
زیان های زیادی را متقبل شده اند. درد دل های ما فراوان است 
یاری  را  ما  و  بشنوند  را  ما  که صدای  مسئوالنی  اما کجاست 

رسانند.
 هیچ کـدام مـا واقعیـت اصلـی و اجرایی نشـدن ایـن پـروژه را 
نمی دانیـم. هـم خسـته هسـتیم و هم متعجـب! اگر بـه ناحیه 
رفتیـم، ما را به شـهرداری راجـع کردند؛ به شـهرداری رفتیم، 
مـا را بـه وزارت فوایـد عامـه راجـع کردنـد؛ وزارت فواعد عامه 
رفتیـم، مـا را بـه اداره انکشـاف زون پایتخـت راجـع کردنـد. 
سـرانجام موسـفیدان ما پـس از تالش فراوان وقتـی به این در 
و آن در کوبیدنـد، مسـئوالن برای شـان گفته انـد کـه مکتوبـی 
بـه ریاسـت جمهوری در ارتبـاط بـه این پروژه فرسـتاده شـده 
اسـت. مکتـوب نامبـرده اکنـون در اداره تـدارکات ملـی قـرار 
دارد. معلوم نیسـت پروسـه کارشناسـی و بررسـی این مکتوب 
چـه زمانـی آغاز خواهد شـد. حتا نمی دانیـم آن مکتوب روزی 
روی میـز رییس جمهـور بـرای امضـا فرسـتاده خواهـد شـد و 

یـا نه.
 جناب صالح!

 خانه شما با منطقه ما شاید ده دقیقه با موترتان فاصله داشته 
باشد. مطمئن هستیم که به منطقه مارکیت اول و دوم پروژه 
جدید خیرخانه بارها سر زده اید. منطقه ما توانایی تبدیل شدن 
به یکی از مکان های خوب پایتخت را دارد. همین حاال چندین 
این منطقه  نهادهای آموزشی مختلفی در  و  مکتب خصوصی 
معروف  بازارهای  از  )یکی  مریم  لیسه  بازار  می کند.  فعالیت 
کابل( فقط پنج دقیقه با کوچه ما فاصله دارد، آن هم اگر پیاده 

تکنیک ها  و  داخلی  مربی  به  عنوان  عملکرد 
در  درگیری  به  حساس  گزارش  محتوای  و 

نهادهای رسانه ای مربوطه؛
از  حمایت  برای  فنی  تجهیزات  تهیه   -
برنامه های تعاملی رسانه ای و تعامل مخاطبان 
)به  عنوان مثال برنامه های گفت وگو، برنامه های 
تلفنی، رسانه های اجتماعی(، با هدف افزایش 
مشارکت جمعیت های حاشیه نشین )از جمله 
از  حمایت  و  بحث ها  در  دختران(  و  زنان 

حواشی درگیری و علل آن؛
به  حساس  گزارش  در  تغییر  اندازه گیری   -

درگیری )نظارت بر رسانه(؛ و
- توسعه دوره تحصیالت تکمیلی آنالین در 

ارتباطات حساس به درگیری بود.
ارزیابی نهایی برنامه که در سال ۲۰۱۷ انجام 
تقویت  سبب  برنامه ها  این  که  دریافت  شد، 
نهادهای اجتماعی )معماری صلح( از طریق 
جامعه  است،  شده  جنگ  در  میانجی گری 
وسیع تر، از جمله جوامع حاشیه ای )به ویژه 
زنان و جوانان( را در حل تعارض درگیر کرده 
و سیاست اجرایی را در مدیریت تعارض تحت 

تأثیر قرار می دهد.
ارزیابی نشان داد که در طول جریان برنامه 
محسوس  خشونت  در  توجهی  قابل  کاهش 
تقویت  همچنین  و  برنامه  هدف  مناطق  در 
ملموس معماری صلح در نتیجه فعالیت برنامه 

ثبات و مصالحه نیجریه وجود دارد. 
برنامه ثبات و مصالحه نیجریه تالش کرد تا 
در  جوانان(  و  زنان  توسط  )به ویژه  مشارکت 
نتیجه،  در  و  دهد،  گسترش  را  صلح  ایجاد 
عملکرد مکانیسم های صلح را بهبود بخشید 
و باعث شد زمینه یک گردهمایی موثر بین 
گروه های مختلف ذی نفعان )اعم از دولتی و 
غیردولتی( فراهم کند و این گونه در تسهیل 

گفت وگوی دموکراتیک موثر باشد. 
این برنامه در سطح دولت محلی، ایالت ها و 
عامل ها،  ظرفیت سیستم  تا  کرد  کار  فدرال 
طور  به  را  جامعه  مداخالت  و  ابتکارات 
بازیگران/  بر  تا  دهد  افزایش  گسترده تر 
تأثیر  درگیری  صحنه  در  اصلی  نهادهای 
بگذارد و تغییرات مثبتی در سیاست و عمل 
ایجاد کند، که منجر به افزایش ثبات و کاهش 
خشونت می شود. ارزیابی نشان داد که برنامه 
ثبات و مصالحه نیجریه، سیاست را ۳۸ بار با 
موفقیت تغییر دهد اما مشخص نشد که این 

تغییرات موفق زودگذر و یا پایدار بوده است.

همین حاال که بحث جمهوریت داغ است، منطقه ما در طول انتخابات های گذشته بیشترین سهم را 
در انتخابات داشته اند. بر مناطق ما بارها در زمان انتخابات حمله شد، ولی به حرمت همین جمهوریت، 

انتخابات و مردم ساالری، با خون خود بازی کرده ایم و به پای صندوق های رأی رفته ایم.

 از خیرخانه به ارگ؛ 
انمه ای به جاللمتآب امرهللا صالح معاون نخست 

ریاست جمهوری

فرهنگی  فکری،  انباشت  بودند.  مواجه 
ترمیم  و  ممارست  و  آن ها  تاریخی  و 
چالش های حکومت داری در طول دهه ها 
موجب شد که آن ها حاال به دموکراسی ها 
بنگرند.  احترام  به دیده  و دولت های شان 
بنابراین ما نیاز به زمان و انباشت تجربه، 
حکومت داری  و  دموکراسی  تمرین  به 
صداهایی  وجود  با  که  نیازی  نیازمندیم؛ 
همچون مجیب الرحمان، تحقق آن به رویا 

تبدیل خواهد شد. 

اجرای عدالت 
که  منظر  این  از  انصاری  مجیب الرحمان 
به صورت آشکار در جامعه تولید خشونت 
می کند و نظم اجتماعی را به هم می زند، 
قابل محاکمه و مجازات است. همچنین 
ارزش های  تعمیق  برای  است  مانعی  او 
مردم ساالرانه و نظام دموکراسی. او مانعی 
است برای ایجاد انباشت تجربه دولت داری 
و حکومت داری. بنابراین باید با او برخورد 
از  بیش  امروز  ما  که جامعه ی  شود. چرا 
هر زمانی نیازمند صلح، گفت وگو و مدارا 
است. تفکر انصاری ما را به گذشته ای تلخ 
و خون بار خواهد برد. گذشته ای که حتا 

اندیشیدن به آن وحشت آور است. 
نفرت پراکنی، خشونت کالمی، زن ستیزی، 
افراط گرایی و دامن زدن به مسائل قومی و 
مذهبی در اندیشه و کالم مجیب الرحمان 
صلح  تحقق  برای  جدی  تهدید  انصاری، 
جامعه  صلح آمیز  ارزش های  و  اجتماعی 
است. بنابراین جایگاه و موقعیت دینی او 
نباید مانع از اجرای عدالت شود. چرا که 
او به صورت آشکار، صلح و نظم اجتماعی 

جامعه را تهدید می کند. 

دوباره  حضور  زمینه های  تا  واداشت  نیز 
کنند.  جست وجو  افغانستان  در  را  خود 
بنابراین مجیب الرحمان انصاری به خوبی 
می داند که هدف سخنانش چه کسانی و 
چه گروه هایی است. او با حمله ی گسترده 
به حکومت و نظام موجود در واقع چراغ 
گروه های  به  را  خود  گرم  آغوش  و  سبز 
نشان  آنان  حامی  کشورهای  و  بنیادگرا 
امریکا  خروج  برای  که  گروه هایی  داد. 
و  می کنند  لحظه شماری  افغانستان  از 
نیز  حکومت  و  دولت  این  که  معتقدند 

نفس های آخرش را می کشد. 
نظام  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر 
سیاسی فعلی افغانستان پر از کاستی های 
در  غلط  سیاست گذاری های  و  فراوان 
سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  عرصه های 
و امنیتی است. اما نباید فراموش کرد که 
رکود  و  بن بست  یک  دل  از  ساختار  این 
طول  در  تاریخی  و  سیاسی  اجتماعی، 
است.  آمده  به وجود  گذشته  دهه ی  چند  
نظام  به جرأت می توان گفت که  بنابراین 
کنونی، نقطه عطفی بود برای پایان یافتن 
صورت بندی های اقتدارگرایی در قالب های 
قومی، سیاسی و دینی. نقطه عطفی برای 
پایان بخشیدن به چندین دهه رنج آوارگی 

و دریچه ی تازه  برای صلح و گفت وگو. 
از این منظر، این نظام با همه کاستی هایش 
که  البته  است.  قابل دفاع  و  ارزش  قابل 
و  اشرف غنی  دولت  با  مترادف  نظام  این 
همفکران او در ارگ نیست. تجربه تاریخی 
بسیاری کشورها از فرایند دموکراتیزه شدن 
و دولت سازی نیز نشان می دهد که آن ها 
و  دموکراسی  ارزش های  تعمیق  برای 
حکومت داری خوب با چالش های فراوانی 
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تاکنون نیمی از جمعیت اسرائیل، دست کم ُدز اول واکسن 
کووید-۱۹ را دریافت کرده اند و این کشور بیش از حد نیاز 
جمعیت ۹ میلیونی خود واکسن تهیه کرده است. عملیات 

واکسیناسیون سراسری در سوریه هنوز آغاز نشده است.
پیشنهاد دیپلماسی واکسن در مورد ایران

از  دفاع  بنیاد  اجرایی  رییس  دوبوویتز،  مارک  همزمان  

یه؛  کسن سور ینه وا توافق مخفی ارسائیل با پرداخت هز
کسن در قبال ایران یکا از دیپلمایس وا پیشنهاد استفاده امر

دولت  مقام های  به  تویتی  در  واشنگتن،  در  دموکراسی ها 
امریکا پیشنهاد کرد که »به جای فرستادن میلیاردها دالر 
به ایران از طریق صندوق بین المللی پول و یا آزاد کردن 
پول نفتی که جمهوری اسالمی به نفع مردم ایران استفاده 

نخواهد کرد، به آنها پیشنهاد واکسن بدهید.«
ایران  او تاکید کرد که پیشنهاد تامین واکسن مورد نیاز 
سازمان  یک  نظارت  »مستلزم  متحده  ایاالت  سوی  از 
حکومت  خودی های  به  واکسن ها  تا  است  بین المللی 

نرسد.«
نیاز  مورد  واکسن  تامین  پیشنهاد  که  افزود  دوبوویتز 
اگر  کنید.  منوط  گروگان ها  تمامی  »آزادی  به  را  ایران 
که  می شود  روشن  زد،  باز  سر  آن  از  اسالمی  جمهوری 
ایران  مردم  رفاه  از  برایش  غیرقانونی  گروگان های  ارزش 
بیشتر است. اگر پذیرفت، مردم ایران واکسن می زنند، و 

گروگان ها آزاد می شوند.«
مارک دوبوویتز گفت که »اگر خامنه ای به اصرار مضحک 
خود به منع واکسن های غربی اصرار ورزد، برای پیشنهاد 
واکسیناسیون  کنید.  همکاری  روسیه  با  روسی،  واکسن 
مردم ایران از طریق پرهیز از فساد حاکمیت و کنترل، در 
ازای بازگرداندن گروگان ها به خانه. این توافقی است که 

حمایت مرا دارد«.

پول  سوریه-  با  زندانی  تبادل  مذاکرات  میانجی  مسکو- 
می دهد تا واکسن اسپوتنیک ساخت روسیه به رژیم بشار 

اسد در سوریه تحویل داده شود.«
درباره  توضیح  از  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
گزارش های رسانه ای درباره این توافق مخفیانه فوق، شانه  
خالی کرد. او روز شنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار در 
همین زمینه گفت:  »حتی یک واکسن اسرائیلی کووید-۱۹ 

صرف این کار نشده است.«
پیشتر رسانه های اسرائیلی گفته بودند که ارتش این کشور 
جلوی انتشار بخشی از توافق را که از نظر مردم جنجالی 
است، گرفته اما پس از انتشار گزارش رسانه های خارجی، 

ارتش ممنوعیت را برداشت.
هاآرتص،  روزنامه  دفاعی  و  نظامی  خبرنگار  هارل،  آموس 
نوشته است نتانیاهو ترجیح می داد که این بخش از توافق 
فاش نشود، زیرا این اقدام موجب افزایش فشار بر نتانیاهو و 
انجام روش مشابه در مقابل حماس در نوار غزه خواهد شد.

برخی رسانه های اسرائیلی گفته اند که مسکو نیز خواستار 
و  اسرائیل  میان  مبادله  توافق  از  بند  این  ماندن  مخفی 
سوریه  رسمی  رسانه های  همزمان  است.  شده  سوریه 
گزارش ها درباره توافق واکسن را رد کرده و آن را »اطالعات 

ساختگی«  توصیف کرده اند.

رسانه های  منابع  و  تایمز  نیویورک  روزنامه  روز:  اطالعات 
اسرائیل گزارش دادند این کشور به عنوان بخشی از توافق 
تبادل زندانی با دمشق، پذیرفته که هزینه واکسن روسی 

کرونای مورد نیاز سوریه را تأمین کند.
به نقل از ایران اینترنشنال، همزمان مارک دوبوویتز، رییس 
اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نیز به مقام های دولت 
با  مواجهه  در  واکسن  دیپلماسی  از  کرد  پیشنهاد  امریکا 
به  می تواند  که  کند  استفاده  اسالمی  مقام های جمهوری 
واکسیناسیون مردم ایران به دور از فساد حاکمیت در ازای 

بازگرداندن گروگان ها به خانه، منجر شود.
به گزارش منابع و رسانه های اسرائیل، توافق تبادل زندانی، 
هفته گذشته به میانجیگری روسیه میان اسرائیل و سوریه 
صورت گرفته است و طی آن قرار شد که یک زن اسرائیلی 
که وارد سوریه شده بود، با دو چوپان سوری که در اسرائیل 
نگهداری می شدند، مبادله شوند. دلیل ورود زن اسرائیلی 

به سوریه اعالم نشده است.
شمار  شود،  فاش  نام شان  نخواستند  که  اسرائیلی  منابع 
می خرد،  سوریه  برای  اسرائیل  که  را  روسی  واکسن های 

اعالم نکرده اند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آشنا با محتوای 
به  اسرائیل  توافق،  این  »تحت  که  داد  گزارش  مذاکرات، 

کشته شدن دو  نفر در ادامه اعرتاضات میانمار: 
انرتنت برای هفتمنی 
شب پیایپ قطع شد

روز  در جلسه  او گفت که  ترغیب می کنم.«  غیرنظامیان 
تازه ترین  اروپا،  اتحادیه  خارجی  روابط  شورای  دوشنبه 
تحوالت میانمار برای تصمیم گیری مناسب، بحث خواهد 

شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، »استفاده از 

نیروی مرگبار« در میانمار را محکوم کرده است.
در  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
تویتی نوشت که امریکا به شدت نگران گزارش  تیراندازی  
تداوم  و  معترضان،  سوی  به  میانمار  امنیتی  نیروهای 
مردم  کنار  در  »ما  گفت:   او  است.  آنان  آزار  و  بازداشت 

میانمار می ایستیم.«
خشونت  عوامل  علیه  بیشتر  اقدامات  که  گفت  بریتانیا 
علیه معترضان را در نظر می گیرد و وزیر خارجه فرانسه، 

خشونت های میانمار را »غیرقابل قبول« خواند.
به  »شلیک  گفت:   بریتانیا  خارجه  وزیر  راب،  دومینیک 
است.«  هرگونه حدومرزی  از  خارج  معترضان صلح طلب، 
او در تویتی نوشت:  »ما با شرکای بین المللی خود اقدامات 
خواهیم  نظر  در  دموکراسی  دشمنان  علیه  را  بیشتری 

گرفت.«
ایاالت متحده امریکا، کانادا و نیوزیلند نیز از زمان انجام 
کودتا، تحریم های محدودی را علیه رهبران نظامی میانمار 

اعالم کرده اند.

پیدا  را  سربازان  توسط  شده  شلیک  الستیکی  و  واقعی 
کرده اند.

اثر شدت  بر  پلیس  مامور  یک  که  است  گفته  نیز  ارتش 
جراحات در جریان تظاهرات، جان باخته است.

وقت  به  یک شنبه  صبح  میانمار،  پلیس  دیگر  سوی  از 
محلی، لو مین، یکی از شش چهره معروف هنری را که 
به دلیل حمایت از تظاهرات برایشان قرار بازداشت صادر 

کرده بود، در خانه اش دستگیر کرد.
شرکت  یانگون  در  تظاهرات  چندین  در  پیشتر  مین،  لو 
به  پیوستن  به  دولت  کارمندان  تهییج  به  و  بود  کرده 
تظاهرات متهم شده و ممکن است با حکم حبس دو ساله 

مواجه شود. 

در  خشونت  اوج گرفتن  از  پس  جهانی  واکنش های 
میانمار

همزمان با اوج گیری خشونت پلیس و ارتش در میانمار 
چهره های  از  برخی  اطالعات  ارسال  برای  انترنت  قطع  و 
سیاسی نیز نسبت به این خشونت ها واکنش نشان دادند.

اروپا، در  اتحادیه  بورل، مسئول سیاست خارجی  اجوزپ 
غیرنظامی  معترضان  علیه  میانمار  ارتش  خشونت   تویتی 
نوشت:   و  کرد،  محکوم  را  تظاهرات  در  شرکت کننده 
»ارتش و نیروهای امنیتی را به توقف فوری خشونت علیه 

در  شرکت کننده  معترض  دو  آنکه  از  پس  روز:  اطالعات 
تظاهرات روز شنبه در ماندالی، دومین شهر بزرگ میانمار، 
انترنت  شدند.  کشته  امنیتی  نیروهای  گلوله  ضرب  به 

میانمار برای هفتمین شب پیاپی نیز قطع شد. 
به گزارش ایران اینترنشنال، همزمان نت بالکز، اعالم کرد 
که شبکه انترنت در میانمار برای هفتمین روز متوالی از 
ساعت یک پس از نیمه شب قطع بوده است. این شرکت 
شدن  فیلتر  همچنین  و  قطع  می گوید  انترنت  بر  ناظر 
در  شدید  محدودیت  و  اطالعاتی  خالء  موجب  سایت ها، 
شده  میانمار  در  بشر  حقوق  نقض  به  مربوط  اخبار  نشر 

است.
به  اعتراض  در  و  پیش  هفته  دو  از  میانمار  در  تظاهرات 
کودتای ارتش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده 
و معترضان خواستار کنار رفتن ارتش از قدرت و آزادی 
آنگ سان سوچی، رهبر منتخب و دیگر چهره های سیاسی 

هستند.
خشونت ها در شهر ماندالی پس از آن باال گرفت که پلیس 
معترضان  دیگر  و  اعتصاب کننده  کارگران  با  سربازان  و 

درگیر شدند.
پرتاب  سنگ  پلیس  به  تیروکمان  با  معترضان  برخی 
می کردند و پلیس با گاز اشک آور و شلیک گلوله به آنان 
پاسخ داد. برخی شاهدان گفته اند که پوکه های گلوله های 

کردند.
بر اساس تصاویری که از این تجمع  در خبرگزاری فارس 
منتشر شد، معترضان با حمل شعارنوشته هایی خواستار 
آژانس«  با  آژانس« و »قطع همکاری  بازرسان  »اخراج 
شده اند. آن ها همچنین شعارهایی علیه امریکا سر دادند.
تجمع کنندگان که تعداد آن ها محدود بود تصاویری از 
هسته ای  و  نظامی  برجسته  چهره  فخری زاده،  محسن 
آذرماه کشته شد، در دست  در  اسالمی که  جمهوری 

داشتند.
تهران برای بازگشت به سطح تعهدات برجام خواستار 
لغو تمامی تحریم های امریکا شده است. امریکا به تازگی 
با  نشستی  در  شرکت  برای  را  اروپا  دعوت  کرد  اعالم 

کشورهای عضو توافق هسته ای ایران می پذیرد.
خبری  نشستی  در  سفید  کاخ  سخنگوی  حال  این  با 
گفت واشنگتن پیش از برگزاری مذاکرات بین ایران و 
کشورهای عضو توافق هسته ای، برای کاهش تحریم ها 
از جمله صدور یک  دیگر  گام های  گرفتن  پیش  در  و 
دستور اجرایی برای بازگشت به برجام اقدام نخواهد کرد.

با  »گفت وگو  و  است«  نداده  حداکثری  فشار  سیاست 
امریکا زمانی صورت خواهد گرفت که همه طرف ها به 

تعهدات شان ذیل برجام به طور کامل عمل کنند«.
با این حال عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه، 
جمهوری  گفت  تلویزیونی  برنامه ای  در  شنبه  شامگاه 
اسالمی در حال بررسی پیشنهاد جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر جلسه مشترک 
ایران با اروپا و امریکاست و »بعد از بررسی نظر خود را 

اعالم می کنیم«.
مجلس شورای اسالمی چندی پیش با تصویب قانونی 
امریکا،  تحریم های  لغو  عدم  صورت  در  که  کرد  مقرر 
پنجم  از  و  یابد  افزایش  ایران  هسته ای  فعالیت های 

اسفندماه اجرای پروتکل الحاقی نیز متوقف شود.
شعار بسیجیان علیه بازرسان آژانس

رسانه های  تهران،  به  گروسی  رافائل  سفر  با  همزمان 
نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند شماری از افراد 
تجمعی  تهران«  دانشگاه های  »دانشجوهای  عنوان  با 
برگزار  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  مقابل  در  اعتراضی 

مدیرکل  گروسی،  رافائل  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
وارد  شنبه  شامگاه  که  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
رییس  صالحی،  علی اکبر  با  یکشنبه  صبح  شد،  تهران 

سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفت وگو کرد.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه مذاکرات دو طرف در 
راستای »هماهنگی جهت اجرای همزمان قانون اقدام 
راهبردی و فعالیت های پادمانی آژانس« بود، گزارش داد 
که گروسی پس از این دیدار با ظریف گفت وگو خواهد 

کرد.
همزمان، محمدجواد ظریف در گفت وگو با شبکه پرس 
تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسالمی، تاکید 

کرد توقف اجرای پروتکل الحاقی ناقض برجام نیست.
ظریف در عین حال گفت گام های اخیر ایران در محدود 
کردن تعهدات برجامی اش قابل برگشت است. به گفته 
او، »ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد و به دنبال 

سالح هسته ای هم نیست«.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی همچنین امریکا را متهم 
کرد که »به تحریم اعتیاد دارد« و »بایدن تغییری در 

اطالعات روز: همزمان با سفر مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران، وزیر خارجه جمهوری اسالمی بار 
دیگر خواستار لغو تحریم های امریکا پیش از هر گونه 
مذاکره ای برای احیای برجام شد؛ شماری از بسیجیان 

نیز خواستار اخراج بازرسان آژانس از ایران شده اند.

یف:  ظر
کرثی نداده است بایدن تغیریی در سیاست فشار حدا
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اسطوره بارسا عزادار شد
درگذشت مادر رونالدینیو 

در یپ ابتال به کرونا

رویس به رکورد ۳۰۰ بازی 
در بوندسلیگا رسید

در  با حضور  دورتموند  بوروسیا  کاپیتان 
بازی  رکورد ۳۰۰  به  شالکه  برابر  دیدار 

در بوندسلیگا رسید.
در  دورتموند  بوروسیا  کیکر،  از  نقل  به 
هفته بیست و دوم بوندسلیگا به مصاف 
شالکه رفت و با ۴ گل به پیروزی دست 

پیدا کرد.
ترکیب  در  رویس  مارکو  دیدار  این  در 
 ۸۰ و  رفت  میدان  به  دورتموند  اصلی 

دقیقه بازی کرد.
با  رویس  اوبتا  آماری  اعالم شبکه  طبق 
رکورد  به  شالکه  برابر  دیدار  در  حضور 
این  او  رسید.  بوندسلیگا  در  بازی   ۳۰۰
تعداد بازی را با پیراهن بوروسیا مونشن 

گالدباخ و دورتموند انجام داده است.
دورتموند با پیروزی که در این دیدار به 
ششم  رده  در  امتیاز   ۳۶ با  آورد  دست 

جدول رده بندی قرار گرفت.

رونالدینیو اسطوره برزیلی فوتبال در غم 
درگذشت مادرش سوگوار است.

ُدنا میگلینا مادر رونالدنییو دیروز در سن 
۷۱ سالگی به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
ماه  دو  از  رونالدینیو  مادر  رفت.  دنیا  از 
دیروز  و  بود  ویروس  این  درگیر  پیش 
آلگره  پورتو  شهر  در  شفاخانه ای  در 

درگذشت.
صفحه  در  پیش  ماه  دو  رونالدینیو 
اجتماعی خود خبر بستری شدن مادرش 
بیماری  به  ابتال  پی  در  شفاخانه  در 
بود  اعالم کرده  و  بود  داده  را  کووید۱۹ 
که او تحت نظارت و درمان است اما در 
نهایت مادرش نتوانست برابر این بیماری 
مقاومت کند و پس از ۲ ماه تسلیم شد.

رونالدینیو  مادر  درگذشت  اعالم  از  پس 
از سراسر  پیام های تسلیت و همدردی 
سرازیر  برزیلی  اسطوره  این  برای  دنیا 

شده اند.

سرجینیو ِدست، مدافع آمریکایی بارسا، در 
 PSG شکست سنگین ۴-۱ بارسلونا برابر
در زمین حاضر بود و هر چند نتوانست برابر 
کیلیان امباپه کاری از پیش ببرد، اما هنوز 

فرصت های زیادی پیش رو دارد.
به سرجینیو دست هشدار داده شده که او 
باید از شب کابوس وار بارسا برابر PSG و 
بگیرد،  درس  امباپه،  ناپذیرش  مهار  ستاره 
اما رونالد کومان، سرمربی بارسا، می گوید 
که با این مدافع ۲۰ ساله با صبر و حوصله 

برخورد خواهد کرد.
پاری سن ژرمن موفق شد در دیدار رفت 
خود برابر بارسا در چمپیونزلیگ، در نوکمپ 
آتش بازی به پا کند و با چهار گل بلوگرانا 
را به زانو در بیاورد. سهم کیلیان امباپه در 
این پیروزی هت تریک بود و مدافع جوان 

ابراز  لیورپول،  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
امیدواری کرد که تیمش در ادامه شرایط 

به وجود آمده را تغییر دهد.
لیورپـول در ادامـه رونـد فاجعه بـار خـود 
در لیـگ برتـر انگلیـس و البتـه ورزشـگاه 
آنفیلد، شـنبه شـب در دربی مرسـی ساید 
مقابـل اورتـون بـا دو گل شکسـت خـورد 
تـا حتـی کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانـان 
شـاگردان  توسـط  آینـده  فصـل  اروپـای 
ابهـام  از  نیـز در هالـه ای  یورگـن کلـوپ 

قـرار بگیـرد.
یورگـن کلـوپ در پایـان بـازی گفـت: » 
اگـر بـازی را تماشـا کنیـد می بینیـد کـه 
داسـتان برخی مسـابقات این گونه اسـت. 

که برای بلوگرانا گل زده است.
اما  داشت  کاتالونیا  در  دست شروع خوبی 
حاال   PSG برابر  سنگین  از شکست  پس 

باید دوباره خودش را ثابت کند.

۱۰ اشـتباه مرتکـب مـی شـوند و مـا گلی 
وضعیـت  حاضـر  حـال  در  زنیـم.  نمـی 
تغییـر  را  آن  بایـد  مـا  و  اسـت  همیـن 
دهیـم. کارهـای خوبـی انجـام دادیـم کـه 
نمی خواهـم بـه آنهـا اشـاره کنـم امـا این 
می توانیـم  مـا  کـه  اسـت  هایـی  نشـانه 
شـرایط را تغییـر دهیـم. همـان کاری که 

داد. خواهیـم  انجـام 
بسیاری از اتفاقات عجیب و غریب نیز رخ 
می دهد. اتفاقات دشواری مانند مصدومیت 
آمد.  وجود  به  شب  شنبه  که  هندرسون 
این یک مصدومیت  به نظر نمی رسد که 
و  داد  خواهیم  ادامه  ما  اما  باشد.  کوچک 

نهایتا موفق می شویم.«

با او صحبت کردیم. او بازیکن جوانی است، 
این چیز خوبی است، می تواند یاد بگیرد، 

الزم است که خیلی چیزها یاد بگیرد.
با وجود همه جنبه های مثبتی که او می 
تواند به تیم اضافه کند، باید یاد بگیرد که 
بازی کردن برای بارسلونا قدم بزرگی است 
و با بازی کردن در هالند فرق می کند. او 
به زمان نیاز دارد. به راهنمایی نیاز دارد. اما 
این چیزها از خود بازیکن شروع می شوند.«

بارسلونا در تابستان سال ۲۰۲۰ دست را با 
قراردادی ۲۰ میلیون یورویی از آژاکس به 

خدمت گرفت.
این فصل  آمریکایی  ملی پوش  مدافع  این 
در ۲۴ بازی در تمام رقابت ها برای بارسا 
به میدان رفته و با گلزنی برابر دیناموکیف 
تبدیل به اولین بازیکن آمریکایی تاریخ شد 

تسـلط کامـل بـر روی بـازی و مسـئولیت 
پذیـری امـا بـدون اینکـه نتیجـه حاصـل 
موقعیـت خـوب  یـک  بـه  حریـف  شـود. 
احتیـاج داشـت تـا گل بـه ثمـر برسـاند. 
پنالتـی اهمیـت چندانـی نـدارد؛ اگرچـه 
بسـیاری از هـواداران معتقدنـد کـه ایـن 

پنالتـی نبـود امـا دیگـر مهـم نیسـت.
آنها یک ضربه سر بسیار خوب داشتند که 
آلیسون خیلی عالی آن را مهار کرد. با این 
وجود وقتی به کیفیت حریف نگاه می کنیم 
متوجه می شویم که ما خیلی خوب آنها را 

کنترل کردیم.«
کلـوپ در ادامـه گفـت: » مـا یک اشـتباه 
مـی کنیـم آنهـا یـک گل مـی زننـد، آنها 

ستاره  بهترین  از  یکی  برابر  بازی  با  بارسا 
های حال حاضر فوتبال جهان آموخت که 
چقدر زندگی در باالترین سطح فوتبال می 

تواند سخت باشد!
رونالد کومان در مورد مشکالت دست در 
خاطر  به  »شاید  گفت:  اروپایی  دیدارهای 
با  و  نکرده  بازی  به صورت مداوم  او  اینکه 
مصدومیت هایی نیز دست به گریبان بوده، 
این موضوعات روی همکاری او با تیم تاثیر 

گذاشته باشد.
اما او حاال خوب است. از نظر فیزیکی خوب 
است. او ۲۰ سال دارد اما باید خیلی چیزها 
بیاموزد. باید بیشتر هجومی و خشن باشدو 
در  باشد.  متمرکز  بیشتر  او  که  است  الزم 
طول بازی بارها اتفاق افتاد که برای دقایقی 
او ۱۰۰ فیصد متمرکز نبود. ما در این مورد 

دست باید دوباره خودش را ثابت کند؛
هشدار به ستاره جوان بارسا: از کابوس امباپه درس بگری

وعده کلوپ بعد از باخت تلخ؛ 
رشایط را تغیری می دهیم

است.
از  یکی  عنوان  به  که  موسیاال 
حال  فوتبالیست های  آینده  دارترین 
فوتبال شناخته می شود،  حاضر دنیای 
انگلیس  ملی  تیم  به  بیشتر  االن  تا 
هم  سالگی   ۱۴ از  و  داشت  گرایش 
از  کشور  این  فوتبال  پایه  رده های  در 
نوامبر  )ماه  ساله   ۲۱ زیر  تیم  جمله 
کرده  هم  گلزنی  و  بازی   )۲۰۲۰ سال 
است. اکنون اما به نظر می رسد که او 
ترجیح داده برای ژرمن ها در رده ملی 

بازی کند.

ادعای دیلی میل:
پدیده بایرن، آملان را به انگلیس ترجیح داد

بازی کند. عالوه بر این ها او به واسطه 
است  نیجریه ای  که  پدرش  ملیت 
این کشور هم  تیم ملی  برای  می تواند 

بازی کند.
ملی  تیم  سرمربی  ساوت گیت  گرت 
را در  بود که موسیاال  امیدوار  انگلیس 
جمع شاگردانش داشته باشد اما طبق 
اعالم نشریه دیلی میل، این بازیکن که 
مدت  طوالنی  قراردادی  هم  تازگی  به 
پایان  در  و  است  بسته  مونیخ  بایرن  با 
آلمان  می شود،  ساله   ۱۸ جاری  هفته 
را به عنوان تیم ملی خود انتخاب کرده 

قصد  ساله   ۱۷ پدیده  موسیاال  جمال 
آلمان  بزرگساالن  ملی  تیم  برای  دارد 

بازی کند.
نشریه دیلی میل انگلیس مدعی شد که 
جمال موسیاال بال ۱۷ ساله تیم فوتبال 
بایرن مونیخ با وجود واجد شرایط بودن 
برای بازی در تیم ملی انگلیس ترجیح 
داده که برای تیم ملی آلمان بازی کند.
موسیاال متولد آلمان است اما به واسطه 
انگلیس  در  که  تحصیالتش  و  زندگی 
البته حضور در آکادمی باشگاه  بوده و 
هم  سه شیرها  برای  می تواند  چلسی 
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MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک ۱۱۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و۹۰۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وماشین 
آالت وزارت{ تحت نمبر تشخیصیه }MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت}۱۰:۰۰{ قبل از ظهر 
روز }یک شنبه {مورخ} ۲۴ - حوت - ۱۳۹۹{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ)۲۲۰,۰۰۰(  دو صدو بیست هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱۷ 

قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی آمریت تدارکات ساختمان.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر 
مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

تعدیل در مبلغ تضمین آفر پروژه )تدارک ۱۱۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و9۰۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وماشین آالت وزارت( از مبلغ 38۰۰۰۰ افغانی به مبلغ 22۰۰۰۰ افغانی.
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چگونه اب طالبان معامله کنیم؟

طیب آقا، رییس کمیسیون سیاسی طالبان، اصرار داشت که 
حذف از »لیست سیاه«، به گفته آن ها تحریم ها، »مهم ترین« 
توافق نامه دوحه  پایان  تا  این فقره  برای طالبان اند.  موضوع 
در باالی دستور کار آن ها باقی مانده بود. حتا اگر سربازان 
امریکایی افغانستان را ترک کنند، و طالبان پیروز شوند که 
بازداشت شدگان شان  را آزاد کند، آن ها همچنان تحت تحریم 
هستند و حتا ممکن است بیشتر تحت تحریم قرار بگیرند. 

این نتیجه ای نیست که طالبان به دنبال آن هستند.
طالبان مهلت آزادی زندانیان خود و رفع تحریم ها را بدون 
اقدام مشاهده کرده و اکنون باید از خود بپرسند که چگونه 
به اهداف خود می رسند. اگر ایاالت متحده پس از اول ماه 
یک  واقع  در  دارد،  نگه  افغانستان  در  را  خود  سربازان  می 
به  احتماال  را نقض می کند، طالبان  توافق نامه دوحه  طرفه 
طور کامل از مذاکرات خارج می شوند و حمالت گسترده را 
برای هدف قرار دادن نیروهای باقی مانده ایاالت متحده و 
ناتو برای دستیابی به اهداف بدون تغییر خود انجام می دهند.
اگر ایاالت متحده به طالبان با پیشنهادی مبنی بر محاسبه 
مجدد کل توافق نامه برای بازیابی شش ماه از دست رفته به 
گونه ای که به هر دو طرف فرصت بیشتری برای دستیابی 
به آنچه که می خواهند، ارائه دهد، طالبان دلیل خوبی برای 
بررسی آن دارد. این توافق نامه برای »بررسی« است، نه برای 
عزل آن ها. این امر ایاالت متحده را قادر می  کند تا با طالبان 
رفتارهایی  و  سیاست ها  در  تغییر  خواستار  و  کرده  مذاکره 
شود که در وهله اول تحریم ها را تحریک می کند. قطع نامه 
۱۹۸۸ )۲۰۱۱( شورای امنیت سازمان ملل در ایجاد رژیم 
القاعده، »اقدامات خشونت آمیز  تحریم برای طالبان جدا از 
به نظر  بعید  بسیار  را ذکر می کند.  این گروه  تروریستی«  و 
موافقت  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  که  می رسد 
کند که این تحریم ها را بدون پیشرفت چشمگیر به سمت 
آتش بس، بردارد. این به نوبه خود طالبان و دولت افغانستان 
توافق سیاسی که آتش بس را تسهیل  به  برای دستیابی  را 

می کند تحت فشار قرار می دهد.
دیپلماسی منطقه ای مورد نیاز نیز دیر آغاز می شود و برای 
تاریخ  در  مصاحبه  یک  در  دارد.  نیاز  زمان  به  نتیجه گیری 
۱۶ فبروری، ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری 
روسیه در افغانستان اعالم کرد که او یک نشست بین المللی 
را تا پایان ماه فبروری تشکیل می دهد تا »توافق بر روی یک 
مکانیزم جمعی برای اصرار دو طرف در افغانستان به نشستن 
آورد. کابلوف  به  وجود  را  اعالم آتش بس«  در میز مذاکره و 
زلمی خلیل زاد،  به عالوه  تروئیکا  از سازوکار  که وی  گفت 
نماینده ویژه ایاالت متحده در امور صلح افغانستان، متشکل 
از ایاالت متحده، چین و روسیه به عالوه دو همسایه تأثیرگذار 
افغانستان، پاکستان و ایران، ایجاد کرده اند، استفاده خواهد 
کرد. اگر این پنج بازیگر هم آتش بس و هم بازنگری جدول 
زمانی را به گونه ای پیشنهاد دهند که منافع همه طرف ها 
را تأمین کند، امتناع از آن برای طالبان دشوار خواهد بود. 
آن ها با اعزام هیأت های عالی رتبه به پایتخت های کشورها در 
انتظار تصمیم ایاالت متحده، نگرانی خود را نسبت به نظرات 

این کشورها نشان داده اند.
با  سیاسی  طیف  از  فعال  سازمان های  اخیر،  هفته های  در 
ارسال نامه هایی به کنگره و جو بایدن از آن ها خواسته اند تا 
»جنگ های طوالنی مدت« امریکا را پایان دهند. بیست سال 
حضور در افغانستان برای ایاالت متحده جنگ طوالنی است، 
اما افغان ها از سال ۱۹۷۸ بیش از دو برابر بیشتر در جنگ 
بوده اند. اولویت های اصلی جو بایدن - همه گیری ویروس 
کرونا، تغییرات اقلیمی، کنترل تسلیحات و توافق هسته ای 
مخالفان  با  همکاری  به  نیاز  همه   - ایران  و  متحده  ایاالت 
اسامه  علیه  آخرین جنگ  در  این که  جای  به  بایدن  دارند. 
برای  را  دیگر  ماه  باید شش  بایستد،  کشته شده  بن الدن 
دستیابی به توافقی استفاده کند که می تواند به پایان دادن 

طوالنی ترین جنگ برای همیشه کمک کند.

پیشرفت  آن ها   – تأخیر در سپتمبر ۲۰۲۰  با  ماه  از شش 
اینکه  از  اطمینان  بدون  طالبان  ژانویه،  از  داشته اند.  کمی 
دولت بایدن به توافق نامه خروج احترام می گذارد، از مالقات 
از  کردند.  خودداری  افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت  با 
این رو بعید است پیشرفت قابل مالحظه ای در جهت حل و 

فصل سیاسی تا اول ماه می داشته باشد.

هنوز زمان برای یک جدول زمانی جدید است
یک تمدید شش ماهه می تواند جدول زمانی را تنظیم کند و 
به هر دو طرف امکان می دهد همچنان از مزایایی که از توافق 
دوحه در نظر گرفته اند بهره مند شوند. وقتی برخی، از جمله 
من، پیشنهاد مذاکره با طالبان را برای تمدید مهلت خروج 
طالبان  چرا  که  می پرسند  اغلب  بدبین  افراد  داده ایم،  ارائه 
موافقت کنند؟ پاسخ این است که ایاالت متحده می تواند کل 
جدول زمانی، هم مهلت خروج و هم برنامه آزادی زندانیان 
و رفع تحریم ها را دوباره ارزیابی کند. به عبارت دیگر، ایاالت 
متحده هنوز هم می تواند چیزی را که مدت هاست طالبان به 

دنبال آن هستند، ارائه دهد.
به رسمیت شناختن و مشروعیت بین المللی از اهداف اصلی 
بوده  دولت  یک  به عنوان  تشکیل  زمان  از  طالبان  تحریک 
است. در جنوری ۱۹۹۷، تنها چهار ماه پس از تسخیر کابل 
امور  وزیر  بعد  که  متوکل  احمد  وکیل  مال  طالبان،  توسط 
خارجه طالبان شد، هیأتی را به نیویورک سرپرستی کرد تا از 
دبیرکل سازمان ملل درخواست کند که صندلی افغانستان را 
در مجمع عمومی به آن ها اعطا کند. )آن ها نمی فهمیدند که 
دبیرکل نمی تواند این تصمیم را بگیرد، بلکه این تصمیم به 
عهده مجمع عمومی بود.( در یک جلسه عمومی با هیأتی که 
من ریاست آن را در دانشگاه کلمبیا بر عهده داشتم، متوکل 
را به رسمیت  باید طالبان  ایاالت متحده  استدالل کرد که 
بشناسد، زیرا آن ها امنیت را در افغانستان به وجود می آوردند 
و ظاهرا مایل بودند در مبارزه با تروریسم بین المللی با ایاالت 

متحده همکاری نمایند.
سال  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  آن که  از  پس 
و  الدن  بن  اسامه  به  دادن  پناه  دلیل  به  را  طالبان   ۱۹۹۹
این  تا  کردند  تالش  فعاالنه  طالبان  کرد،  تحریم  القاعده 
تحریم ها را برطرف کنند. یکی از انگیزه های اصلی ممنوعیت 
کامل کشت خشخاش در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، تأمین حداقل 
تقاضاهای اصلی بین المللی بود. دیپلمات های عالی رتبه اروپا 
به من گفتند که طی جلسه ای در ابوظبی در ژانویه ۲۰۱۰، 

۸۶۰۰ نفر کاهش داده و از پنج پایگاه نظامی خارج می شود؛
• در تاریخ ۲۹ آگست، پس از سه ماه مذاکره دیگر و شش 
ماه پس از امضای توافق نامه دوحه، ایاالت متحده تحریم های 

دوجانبه خود علیه طالبان را بررسی و حذف می کند؛
• در اول ماه می ۲۰۲۱، پس از حدود ۱۴ ماه مذاکره بین 
جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان، نیروهای امریکایی و 

متحدین خروج خود را کامل می کند.
نداشت،  وجود  شروط  برای  واضح  قانوِن  هیچ  درحالی که 
تعیین موارد مختلف را برای هر یک از طرفین ایجاد کرد 
تا نگرانی ها را درباره سرعت اجرای تمام قسمت های وابسته 
به این توافق نامه درحالی که برخی از نیروهای امریکایی در 
افغانستان باقی مانده اند، ایجاد کند. مفهوم این امر این بود 
که تحریم ها به تدریج برداشته می شوند، زیرا پیشرفت روند 

صلح زمینه های اعمال اولیه آن ها را از بین برد.
بااین وجود این جدول زمانی کامال از بین رفته است. تأخیر 
شش ماهه در آغاز مذاکرات بین طالبان و جمهوری اسالمی 
افغانستان کل توافق نامه را کنار گذاشت. در نتیجه مهلت های 
آزادی زندانیان و بررسی تحریم ها رعایت نشد. مذاکرات بین 
دولت های ایاالت متحده و افغانستان در مورد آزادی زندانیان 
با تأخیرهای طوالنی در اعالم نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان در سپتامبر ۲۰۱۹ بیشتر پیچیده 
مارس ۲۰۲۰،  در ۹  توافق نامه،  امضای  از  روز پس  شد. ۹ 
اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و هم رقیب وی دکتر عبداهلل 
عبداهلل، مراسم تحلیف رقابتی را برگزار کردند. دو هفته بعد، 
بیش از ۱۰ روز پس از آغاز برنامه مذاکرات دولت با طالبان، 
مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده به کابل شتافت و با 
تهدید به عدم کمک، دو رهبر را تحت فشار قرارداد تا یک 

هیأت متحد را برای شروع گفت وگوها شکل دهند.
برای پیچیده تر کردن مسائل، زندانیان طالبان توسط ایاالت 
افغانستان  دولت  توسط  بلکه  نمی شدند،  نگهداری  متحده 
قول  فقط  طالبان  دوحه،  توافق نامه  در  می شدند.  نگهداری 
دادند که زندانیان آزاد شده به سربازان ایاالت متحده حمله 
آزاد  افغانستان  دولت  با  در جنگ  را  آن ها  و  کرد  نخواهند 
می گذارد. جای تعجب نیست که این یک نقطه عطف برای 
دولت افغانستان بوده است که اکنون ادعا می کند زندانیان 

آزاد شده دقیقا همین کار را می کنند.
طرف  دو  هر  نظر  از  که  است  اجرایی  فرایند  یک  نتیجه 
نامتوازن. دولت های ایاالت متحده و افغانستان نگران هستند 
که حتا پس از آغاز مذاکرات سیاسی میان افغان ها – بیش 

نویسنده: بارنت روبین
مترجم: جمشید روشنگر

باید تصمیم بگیرد که آیا  بایدن به زودی  رییس جمهور جو 
طبق  می،  ماه  اول  تا  را  امریکایی  باقی مانده  سرباز   ۲۵۰۰
طبق  خیر.  یا  کند  خارج  دوحه،  فبروری ۲۰۲۰  توافق نامه 
از ۱۴ ماه  توافق نامه، قرار بود پس  این  اولیه  جدول زمانی 
مذاکره طالبان و جمهوری اسالمی افغانستان در مورد نقشه 
راه سیاسی برای این کشور که منجر به آتش بس می شود، 
خروج نیروهای خارجی به پایان برسد. اما این گفت وگوها با 
شش ماه تأخیر آغاز شد و هنوز با توافقی که بتواند افغانستان 
را پس از خروج نیروهای امریکایی تثبیت کند، فاصله دارد. 
خروج بدون پیشرفت به سمت سازش سیاسی خطر سقوط 
بیشتر در افغانستان را به وجود می آورد. درحالی که تمدید 
یک طرفه اقامت نیروها به طور مؤثر توافق نامه دوحه را نقص 
می کند، و ایاالت متحده را بار دیگر درگیر جنگ تمام عیار با 

طالبان می کند و هیچ برنامه پذیرفتنی برای پیروزی ندارد.
بایدن ممکن است نتواند از این معضل فرار کند، اما حداقل 
و  نیروها  خروج  خطر  عوامل  بیشتر  شناخت  با  می تواند 
سیاسی  مذاکرات  وقتی  دهد.  کاهش  را  سیاسی  توافق 
پیش بینی شده در توافق دوحه به تأخیر افتاد، اقدامات رفع 
بازداشت شدگان  از  نفر  هزاران  آزادی  و  طالبان  تحریم های 
ایاالت  فوری  خروج  نتیجه،  در  افتاد.  تأخیر  به  نیز  طالبان 
و  بازداشت  در  طالبان  زندانیان  می شود  باعث  متحده 
مجموعه ای از تحریم های بین المللی علیه این گروه باشند. 
این امر به واشنگتن اهرمی فشار برای استفاده از طالبان که 
اولویت  در  را  بین المللی  مشروعیت  و  مدت هاست شناخت 

خود قرار داده اند، می دهد.
واشنگتن باید یک برنامه تمدید شش ماهه دوحه را پیشنهاد 
توافق  یک  مورد  در  مذاکره  برای  را  بیشتری  زمان  و  کند 
زندانیان  آزادی  و  تحریم ها  برای حذف  اقدامات  و  سیاسی 
قادر  را  متحده  ایاالت  همچنین  اضافی  وقت  کند.  فراهم 
می سازد »تالش دیپلماتیک قوی و منطقه ای« را که توسط 
مذاکرات  از  ملی در حمایت  امنیت  جیک سالیوان، مشاور 
وعده داده شده، دنبال کند. ایاالت متحده باید در پایان این 
دوره بدون توجه به نتیجه، خروج خود را به پایان برساند، 
اما مذاکرات شش ماهه اضافه شده احتمال ثبات در افغانستان 

را افزایش می دهد.

توافق نامه دوحه به تأخیر افتاد
برای  موردنیاز  اصلی  عناصر  تئوریک  نظر  از  دوحه  توافق 
نیروهای  خروج  می کند؛  فراهم  را  پایدار  افغانستان  یک 
امریکایی و متحدانش، ضمانت های طالبان برای جلوگیری 
از فعالیت های تروریستی و توافق سیاسی با مذاکره در میان 
این  در  شود.  آتش بس  به  منجر  که  افغانستان  جناح های 
توافق نامه آمده است که همه این عناصر به هم »وابسته«اند. 
تنها سازوکار اجرایی این وابستگی متقابل که در توافق نامه 
است.  مؤلفه ها  کلیه  زمانی  جدول  است،  شده  بیان  صریح 

همان طور که پیش بینی شده است:
• امضای توافق نامه ها در ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰، طی ۱۰ 
روز منجر به آزادی حداکثر ۵۰۰۰ زندانی طالبان به دست 
آزادی  به دست طالبان می شود.  زندانی  تا ۱۰۰۰  و  دولت 
خواهد  همزمان  بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  با  زندانیان 

شد؛
امنیت  شورای  متحده  ایاالت  گفت وگوها،  این  ادامه  با   •
سازمان ملل را با هدف بررسی و رفع تحریم های سازمان ملل 
علیه طالبان تا ۲۹ ماه می، سه ماه پس از امضای توافق نامه، 

متعهد می کند؛
• پنج روز بعد، در ۳ ژوئن، زندانیان باقی مانده در هر دو طرف 

آزاد می شوند؛
• کمی بیشتر از یک ماه بعد، در ۱۳ ژوئیه، ۱۳۵ روز بعد از 
امضای توافق نامه دوحه، ایاالت متحده نیروهای خود را به 


