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شب است و سکوت مطلق حکم فرما. رعد و برق می شود و به یک باره حرف از 
سیالب می آید. مردمان در کوچه داد می زنند: »برایین که سیالب آمد، برایین 
که سیالب آمد!« در آن شب همسر و سه فرزندش در خانه بودند. از آن جایی که 
همان شب را در پوسته ترافیک نوکریوالی سپری می کرد،  دو پسر خواهرزنش به 
خانه  اش آمده بودند تا خانواده اش تنها نباشد. سیالب در نزدیکی های سه بجه شب 
به »پارچه ۱۲ چاریکار« می رسد و در میانه راه هرچه هست را با خود می برد. برای 
او نه خانه ای ماند و نه خانواده ای. هرچه و هرکه را که داشت، طعمه سیالب شد 
و حتا »یک سوزن مال هم برایش نماند.« همه کسانی  که در خانه اش بودند، غرق 
شدند، به جز یک پسرش که در همان شب از خوش چانسی در شاخه درخت گیر 

کرد و به شکل عجیبی نجات یافت.

زندهگیربیعوپسرپنجسالهاش

۴ ۴

خشتکجطالبانبهنبردنهاییوقطعیمیرویم؟
درمذاکراتجاریصلح افغانستان پس از بیست سال بازسازی و تجربه  دموکراسی )همراه با درگیری ها و جنگ ها(، بار دیگر در وضعیت مشابه به روزهای 

آخر حکومت کمونیست ها )سال های ۱۳۶۸-۱۳۷۰( قرار گرفته است. می توان گفت که اوضاع این روزها پیچیده تر و بدتر از آن 
روزها است. در بررسی ها، این روزها توازن قدرت طالبان و دولت افغاستان، برابر ارزیابی می شود.

میالدی   ۱9۷۶ سال  از  )جی ای ام(  آزاد  آچه  جنبش 
برخاسته از آچه، والیتی غربی در اندونیزیا، برای استقالل 
برابر دولت مرکزی در جاکارتا می جنگید. سه  در  خود 
دهه خشونت و درگیری سبب کشته شدن بیش از ۱5 
مذاکره  تن شد. چهار دوره  آواره گی هزاران  و  نفر  هزار 

برای پایان خشونت ها بی نتیجه بود...

۷

»توافقنامههلسینکی«؛
درسهایمهمصلحآچهاندونیزیا

برایافغانستان

باشندهگانبامیان:اعضایهیاتحقیقتیاببرایبررسی
حادثهیبهسودموردقناعتمردمنیست رییسستادارتشبرایسازماندهیبرنامههای

جدیدامنیتیبهبغالنرفت

بامیان  باشنده گان  از  شماری  بامیان:  ۸صبح، 
پس از چاشت روز یک  شنبه، دوازدهم دلو در یک 
باختن  جان  والیت،  این  مرکز  در  خبری  نشست 
غیرنظامیان بر »اثر تیراندازی نیروهای امنیتی« را 

در ولسوالی بهسود میدان وردک محکوم کردند.
در این نشست خبری که ده ها تن از باشنده گان 
از  قطع نامه  یک  طی  داشتند،  حضور  بامیان 
حکومت خواستند تا اهلل داد فدایی، فرمانده پولیس 
میدان وردک و دیگر کسانی که مرتکب »جنایت« 

شده اند، به پنجه ی قانون سپرده شود.
در یکی از ماده های قطع نامه آمده است که اعضای 
بهسود  حادثه ی  بررسی  برای  حکومتی  هیات 
میدان وردک مورد قناعت مردم نیست و در ترکیب 
نهادهای  علما،  مجلس،  نماینده گان  باید  هیات 
مدنی و حقوق بشری، مسووالن حکومتی، جوانان 
حادثه  تا  باشند  داشته  حضور  نیز  فرهنگیان  و 
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

رییس  ضیا،  محمدیاسین  کابل:  ۸صبح، 
برنامه های  سازمان دهی  برای  ارتش  ستاد 
کرده  سفر  بغالن  والیت  به  امنیتی  جدید 

است.
دوازدهم  یک شنبه،  روز  ملی  دفاع  وزارت 
دلو اعالم کرد که رییس ستاد ارتش برای 
و  طرح  و  بغالن  امنیتی  وضعیت  بررسی 
برنامه های جدید امنیتی با والی و مسووالن 
کرده  گفت وگو  والیت  این  امنیتی  ارشد 

است.
قربانی های  از  ستایش  ضمن  ضیا  یاسین 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به مسووالن 
امنیتی در بغالن دستور داده است که برای 
بهبود هرچه بهتر وضعیت امنیتی بغالن به 
ویژه مسیر شاهراه بغالن - شمال برنامه های 
جدید را اجرا کنند و از هیچ تالشی برای 

دفاع و حمایت مردم فروگذاشت نکنند.
والیت  در  تازه  که  جوانانی  از  هم چنان  او 
بغالن به صفوف ارتش پیوسته اند، استقبال 
کرد و گفت با تمام توان و قدرت سربازان را 

در میدان های نبرد علیه دشمنان افغانستان 
حمایت می کند.

همواره از ناامنی در شاهراه کابل - شمال 
که از والیت بغالن می گذرد، شکایت وجود 
بغالن  از  مناطقی  در  طالبان  است.  داشته 
و  دارند  کنترل  می گذرد،  شاهراه  این  که 

ایست های بازرسی نیز ایجاد کرده اند.

به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از این حکومت اعالم کرده بود که یک هیأت 
باصالحیت توظیف شده است تا به بهسود سفر کند 
و چگونه گی رویداد و حقیقت ماجرا را دریابد. قرار 
بود این هیأت تحت رهبری معاون مشاور شورای 
امنیت ملی روز یک شنبه، دوازدهم دلو عازم بهسود 
اعالمیه ای  در  ملی  امنیت  شورای  دفتر  اما  شود 
هیات  آب وهوا  نبودن  مساعد  به دلیل  که  گفته 

نتوانسته است به بهسود برود.
نهادهای  و  بامیان  محلی  اداره  از  قطع نامه،  در 
امنیتی این والیت نیز خواسته شده تا هرچه عاجل 
و  فرابخواند  بهسود  از  را  بامیان  اعزامی  نیروهای 

»بیش تر از این با سرنوشت مردم بازی نکند.«
داخله  وزارت  به ویژه  و  حکومت  از  همین طور 
بزرگان  که  را  گروگان  غیرنظامیان  شده  خواسته 
است، هرچه  آن ها  در جمع  نیز  زخمیان  و  محل 

زودتر رها کند.
قطع نامه باشنده گان بامیان به حکومت هشدار داده 
توجه  آن ها  خواسته های  به  صورتی که  در  است 
نشود و نیروهای امنیتی اعزامی در بهسود، منطقه 
را ترک نکنند دست به تظاهرات گسترده خواهند 

زد که پی آمد آن به دوش حکومت خواهد بود.

بازمانده گان سیالب پروان:
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

کوزههایکابلتهیمیشود

۳

هشدار از بحران آب؛ 

سطح آب از هفت تا 15 متر در نقاط مختلف کابل پایین رفته است. مسووالن از شهروندان می خواهند که 
افزون بر صرفه جویی در مصرف آب، برای جذب آب های بارش و باران، در حویلی شان خندق حفر کنند.



دولت  مذاکره کننده  هیأت  کابل:  ۸صبح، 
که  می کند  تأیید  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
امتناع  دلیل  به  دوحه  در  صلح  گفت وگوهای 
اما  است،  شده  متوقف  مذاکرات  از  طالبان 

»بن بست« در مذاکرات به وجود نیامده است.
رسول طالب، عضو هیأت مذاکره کننده دولت با 
فارق مجروح و شریفه زرمتی از اعضای دیگر این 
هیأت روز یک شنبه، دوازدهم دلو در یک نشست 
که  گفت  خبرنگاران  به  پاسخ  و  پرسش  آنالین 
اما  نیامده است،  بن بستی در مذاکرات به وجود 
مذاکرات دچار »رکود و وقفه« شده است. به گفته 
او، دلیل توقف مذاکرات عدم تمایل جدی طالبان 

برای ادامه آن بوده است.
او گفت که طالبان میز مذاکره را »رها« کرده اند، 
بدون این که دلیل موجهی برای آن داشته باشند.

افزود  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
مورد  در  جدی  مذاکره  آماده  دولت  جانب  که 
اجنداهای مطرح شده از سوی هر دو طرف است، 
اما هیأت طالبان با مسافرت به کشورهای خارجی 
نظریات مقام های  با دریافت  تالش می کنند که 
روند مذاکرات صلح تصمیم  این کشورها درباره 
بگیرد. هیأت های از طالبان به تازه گی به ایران و 

مسکو سفر کرده اند.
را  مذاکره  میز  طالبان  که  گفت  طالب  رسول 
رها کرده اند و برای آن بهانه های غیرموجه ارائه 

می کنند.
شریفه زرمتی در این نشست گفت که از شانزدهم 
جدی به این سو تنها سه نشست بین هیأت های 
مذاکره کننده دولت و طالبان برگزار شده است. به 
گفته او، هیأت دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
آتش بس  که  را  اولویت  خود  نخست  نشست  در 
است، به جانب طالبان پیش کش کرد، اما هیأت 

طالبان در این نشست چیزی نگفت.
به گفته او، در نشست دومی نیز از سوی هیأت 
مذاکرات  در  بحث شان  مورد  اولویت  طالبان 
مطرح نشد و اعالم شد که باید با رهبران خود 
نشست  که  افزود  زرمتی  شریفه  کند.  مشورت 

سیاسی  دفتر  سخنگوی  کابل:  ۸صبح، 
طالبان در قطر از دیدار مال عبدالغنی برادر 
با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 

خبر داده است.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
گفته است که این دیدار پیش از چاشت روز 
یک شنبه، دوازدهم دلو انجام شد و دو طرف 
درباره مسایل مربوط به دو کشور گفت وگو 

کرده است.
به گفته نعیم، در این دیدار درباره وضعیت 
افغانستان، مذاکرات بین االفغانی، عملی شدن 
و  صلح  ضرورت  و  دوحه  توافق نامه  کامل 
امنیت در افغانستان و منطقه گفت وگو شده 

است.
ایران  تسنیم  خبرگزاری  دیگر،  جانب  از 
گزارش داده است که محمدجواد ظریف در 
دیدار با هیأت طالبان گفته است که از یک 
دولت »فراگیر اسالمی با حضور همه قومیت ، 
حمایت  افغانستان  در  طرف ها«  و  مذاهب 

می کند.
طبق گزارش تسنیم، جواد ظریف در دیدار 
با طالبان گفته است که امریکا »میانجی و 

حکم« خوبی نیست.
خبرگزاری تسنیم هم چنان به نقل از ظریف 
نوشته است که خطاب به طالبان گفته است: 
»مردم افغانستان از شما هستند و نبایستی 

در عملیات ها هدف قرار گیرند.«
او هم چنان با اشاره به قانون اساسی و نظام 
افغانستان گفته است: »ما نمی توانیم شرایط 
را در خالء در نظر بگیریم و این شرایط را 
مشارکتی  آینده  حکومت  به  رسیدن  برای 

می شود در نظر گرفت.«
هیأت طالبان به ریاست مال عبدالغنی برادر 
ایران سفر کرد. این هیأت  در هفتم دلو به 
تاکنون عالوه بر جواد ظریف با علی  شمخانی، 
کرده  دیدار  ایران  ملی  امنیت  شورای  دبیر 

است.

اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
را  شش ونیم  جلسه   که  جمهوری  ریاست 
این  آغاز  از  اعالم کرد که  ریاست می کند، 
موترسایکل  هزار  هشت  تاکنون  جلسات 

»دوپشته« در کابل فلج شده است.
از آغاز جلسات شش ونیم 9۰ روز می گذرد. 
این جلسات در ابتدا در روزهای جمعه نیز 
در  تنها  حاضر  حال  در  اما  می شد،  برگزار 

روزهای جمعه برگزار نمی شود.
روز  جمهوری  ریاست  اول  معاون  دفتر 
جلسه   9۰ فیصله  دلو  دوازدهم  یک شنبه، 

شش ونیم صبح را همه گانی کرده است.
از  یکی  در  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
از  جلوگیری  برای  شش ونیم  جلسه های 
ترورهای هدف مند در شهر کابل گشت وگذار 
موترسایکل با دو »سرنشین« ممنوع کرد. او 
گفته بود که بیش تر ترورهای هدف مند در 
شهر کابل با استفاده از موترسایکل های دو 

نفره صورت می گیرد.
گشت وگذار  ممنوعیت  اعالم  از  پس 
پولیس  سرنشین،  دو  با  موترسایکل های 
اقدام به »فلج سازی« آن کرده است. پولیس 
»اره «  را  نفره  دو  موترسایکل های  تایرهای 

می کرد.
باری نیز امراهلل صالح اعالم کرد که به دلیل 
ارزان بودن تایر، در سوخت موترسایکل های 
انداخته می شود  نفره »بوره و ساجمه«  دو 

که پس از چند دقیقه فلج شود.
تأکید  دیگر  بار  یک شنبه  روز  صالح  امراهلل 
کرده است که استفاده از موترسایکل ها به 
با  و  است  ممنوع  کابل  در  نفره  دو  صورت 

متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.
وزارت امور داخله در گذشته نیز گشت وگذار 
موترسایکل ها را در شهر کابل ممنوع اعالم 
کرده بود، اما به صورت جدی این ممنوعیت 

اجرا نشد.

سومی بین رییسان هر دو هیأت پس از بازگشت 
هیأت طالبان از پاکستان برگزار شد و از آن زمان 

تاکنون نشستی برگزار نشده است.
زرمتی افزود که امتناع طالبان از مذاکرات هیأت 
این هیأت بدون  و  را خسته نخواهد کرد  دولت 
مشورت و تصمیم مردم و شورای عالی مصالحه 
ملی و دولت به کابل باز نخواهد گشت و هم چنان 

در دوحه می ماند.
غالم فاروق مجروح، عضو دیگر هیأت مذاکره کننده 
دولت در این نشست  گفت که اجندای پیشنهادی 
دولت در مذاکرات صلح شامل ۲۸ مورد است و 
اجندای مطرح شده از سوی طالبان ۲۲ مورد را 
شامل می شود. او گفت که آتش بس اولویت هیأت 

مذاکره کننده دولت در دوحه است.
دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  حال،  این  با 
از  برخی  تا  می مانند  منتظر  که  کردند  تأکید 
اعضای طالبان از سفرهای خارجی شان برگردند 

و مذاکرات آغاز شود.
شریفه زرمتی تأکید کرد که امیدوار به از سرگیری 
مذاکرات است، اما برای ترک دوحه و برگشت به 
کابل منتظر مشورت شورای عالی مصالحه ملی و 

دولت افغانستان خواهد بود.
بحث  که  کرد  اعالم  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
مذاکرات  اجندای  در  موقت«  تشکیل »حکومت 
شامل نیست و در جریان مذاکرات نیز تاکنون از 

سوی هیچ جناحی مطرح نشده است.
رسول طالب اظهارات محمدعباس استانکزی را 
در مسکو که بحث استفعای رییس جمهور غنی 
را مطرح کرده بود و دولت به رهبری او را مانع 

وزارت خارجه در واکنش به این سفر گفته 
دولت  طالبان،  هیأت  سفر  از  ایران  که  بود 
افغانستان را اطالع داده بود. عبداهلل عبداهلل، 
نیز گفته  رییس شورای عالی مصالحه ملی 
دولت  با  هم آهنگی  در  سفر  این  که  است 

افغانستان صورت گرفته است.
در خبرنامه وزارت خارجه در این باره آمده 
است که سفر هیأت طالبان به ایران به این 
بر  افزون  تهران  تا  است  شده  تنظیم  هدف 
درباره  را  طالبان  خود،  دیدگاه های  شرح 
تأمین  برای  منطقه ای  اجماع  موجودیت 
توافق  یک  به  دست یابی  فوری،  آتش بس 
جامع صلح در چهارچوب نظام جمهوری و 

حفظ ارزش های قانون اساسی آگاه کند.
شورای امنیت ملی اما گفته بود که طالبان 
روی  خارجی  سفرهای  به  مذاکره،  جای  به 
آورده اند که عدم تعهد این گروه را به صلح و 
بی  پروایی  آن ها را به طوالنی شدن جنگ و 

کشتار افغان ها نشان می دهد.
رحمت اهلل اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت 
ملی گفته بود که این گروه پیش از پیش از 
به  توافق نامه دوحه ترسیده  و  نتایج بررسی 
همین دلیل به سفرهای خارجی روی آورده  

است.
طالبان  از  دیگر  هیأت  یک  این،  با  هم زمان 
به ریاست محمدعباس استانکزی به مسکو، 
پایتخت روسیه سفر کرده بود. این هیأت در 
یک نشست خبری موضوع استعفای رییس 
جمهور غنی را برای صلح مطرح کرد که با 

واکنش تند دولت روبه رو شد.

صالح خوانده بود، تالشی در راستای انحراف افکار 
عمومی از عدم حضور هیأت مذاکره کننده طالبان 

در میز گفت وگوهای صلح عنوان کرد.
او گفت که طالبان »شجاعت و غیرت« صلح کردن 
را ندارند و به همین دلیل برای انحراف افکاری 
عمومی اظهاراتی را از تریبون برخی از کشورها 
مذاکره کننده  هیأت  عضو  این  می کنند.  مطرح 
دولت با اشاره به موضوع رهایی زندانیان طالبان 
گفت که پیش شرط قراردادن برای مذاکرات، راه 
حل نیست و دو طرف باید مذاکرات را به صورت 

جدی به پیش ببرند.
پی  نیز  طالبان  سرانجام  که  گفت  طالب  رسول 
حل  برای  راه  یگانه  مذاکرات  که  برد  خواهند 
درک،  این  به  رسیدن  تا  و  است  کشور  مشکل 
همراه  نوسانات  با  صلح  قبال  در  طالبان  موضع 

خواهد بود.
صدای  شدن  همه گانی  درباره  زرمتی  شریفه 
منسوب به امین احمدی، عضو هیأت مذاکره کننده 
که از حکومت موقت سخن گفته بود افزود که 
هیأت  از  و  است  بوده  او  شخصی  اظهارات  این 
درخواست  او،  گفته  به  نمی کند.  نماینده گی 
استعفای رییس جمهور غنی برای مردم و هیأت 

مذاکره کننده قابل قبول نیست.
هیأت مذاکره کننده دولت در شانزدهم جدی به 
دوحه رفت. چنان که هیأت مذاکره کننده دولت 
طالبان  با  را  نشست  سه  تنها  تاکنون  می گوید 
دوم  دور  کندی  از  انتقادها  است.  کرده  برگزار 
مذاکرات در داخل کشور و در بین شهروندان نیز 

افزایش یافته است.



هیات اتحادیه اروپا، با نماینده گان دیپلماتیک کشورهای استرالیا، 
نماینده  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  فنلند،  دنمارک،  جمهوری چک، 
نماینده گان دیپلماتیک کشورهای هالند،  ناتو و هم چنان  ملکی 
بیانیه  در  امریکا  متحده  ایاالت  و  انگلستان  سویدن،  هسپانیا، 
مشترکی تداوم حمالت اخیر، گروگان گیری و تخریب نهادهای 

عام المنفعه را با شدت محکوم کرده اند.
در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن فعاالن جامعه مدنی، 
کارکنان نهادهای عدلی، فعاالن رسانه ای، شخصیت های مذهبی، 
کارکنان صحی و کارکنان خدمات ملکی که برای آینده صلح آمیز 

و باسعادت افغانستان کار می کنند، باید متوقف شود.
این کشورها طالبان را مسوول اکثریت این حمالت دانسته و تاکید 
حمالتی،  چنین  در  داشتن  دست  ضمن  گروه  این  که  کرده اند 
فضایی را به وجود آورده است که در آن هراس افگنان و گروه های 

جنایت کار می توانند به آزادی عمل کنند.
در این اعالمیه هم چنان آمده است که جامعه جهانی روی انرژی، 
افغانستان  در  زیرساخت ها  و  سرک  آب،  منابع  غذایی،  امنیت 
سرمایه گذاری کرده که هدف آن کمک به مردم افغانستان بوده 
است. هم چنان در این اعالمیه تخریب این زیرساخت ها به دست 
طالبان به شدت محکوم شده و گفته شده است که طالبان نباید 
مردم افغانستان را که جنگ، فقر و بیماری کرونا آن ها را در مضیقه 
قرار داده است، از کمک های جامعه جهانی و زیرساخت های حیاتی 

محروم سازند.
که  کنند  درک  باید  طالبان  است،  گفته  هم چنان  اعالمیه  این 
اقدامات خشونت بار و یرانگر آن ها جهان را خشمگین کرده است.

از زمان شروع گفت وگوهای میان افغانی تا کنون با وجود آن که 
این  اما  یابد،  کاهش  طالبان  خشونت های  می شد  پیش بینی 

خشونت ها هم در میدان های جنگ و هم در شهرها ادامه یافت.
و  گروه  این  میان  دوحه  توافق نامه  در  طالبان  که  وجودی  با 
امریکایی ها تعهد کرده بودند که در جریان مذاکرات خشونت ها 
را کاهش دهند، اما واقعیت میدان جنگ خالف این تعهد را ثابت 
کرده است. با وجود آن، جای تعجب است که جهان در طول چند 
ماه ادامه و حتا تشدید خشونت ها، تنها به واکنش های احتیاط آمیز 
بسنده می کرد. البته در ماه اکتبر سال گذشته میالدی در جریان 
جنگ هلمند، امریکایی ها با انجام حمالت هوایی نیروهای امنیتی 
افغانستان را حمایت کردند و درباره ادامه حمایت شان از نیروهای 
امنیتی موضع روشن نیز گرفتند، اما حمایت های بی دریغ رییس 
بود،  کرده  امضا  طالبان  با  که  صلحی  پیمان  از  ترمپ  جمهور 
باعث آن شده بود که واکنش های جامعه جهانی در برابر طالبان 

مصلحت اندیشانه باشد.
طوری که دیده می شود، جهان دیگر با طالبان مسامحه نخواهد 

کرد و با آن ها با شدت بیش تر وارد عمل خواهند شد.
برای  راه اندازی جنگ های شدید  از  در سال جاری پس  طالبان 
سقوط شماری از والیات و پس از آن که در این جنگ ها توفیقی 
حاصل نکردند، به حمالت بر اهداف نرم روی آوردند. این مساله 
باربار گفته اند. هرچند  امنیتی  نهادهای  افغانستان و  را حکومت 
طالبان در پیوند با این حمالت همواره سکوت اختیار کرده اند، اما 
امریکایی ها و اینک کشورهای اروپایی نیز طالبان را مسوول این 

حمالت دانسته اند.
طالبان باید این را درک کنند که حوصله دنیا از حمالت اخیر آن ها 
بر غیرنظامیان و نهادهای عام المنفعه و افزون خواهی های شان به 

پایان رسیده است.
روز  نیز که چهار  بشر  تحقیق کمیسیون مستقل حقوق  نتیجه 
پیش نشر شد، نشان داد که از میان بیش از ۸ هزار تنی که در 
سال ۲۰۲۰ کشته شده اند، عامل 5۳ درصد این تلفات طالبان بوده 
و در ۱5 درصد دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و حامیان آن ها 

دست داشته اند.
گروه  با  امریکا  صلح  توافق نامه  بازنگری  بحث  آمدن  میان  به  با 
طالبان، به نظر می رسد که فشارها بر این گروه افزایش خواهد 
یافت و مساله عدم پای بندی طالبان به این توافق نامه از جانب 

اداره بایدن جدی گرفته خواهد شد.
را در چشم جهان و مردم  این خود  از  بهتر است بیش  طالبان 
افغانستان بد نسازند و به گفت وگوهای صلح به عنوان فرصتی برای 
پایان کشتار و خون ر یزی ها در کشور بنگرند و به میز مذاکرات 

برای شروع بحث ها برگردند.
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هواشناسی  اداره های  پیش بینی  
امور  تنظیم  بررسی های  و 
میزان  که  نشان می دهد  آب، 
فصل  جریان  در  بارنده گی 
آینده  سال  بهار  و  زمستان 
است.  معمول  حد  از  پایین تر 
اداره  در  مسووالن  گفته  به 
و  است  نگران کننده  وضعیت  این  ادامه  هواشناسی، 
سبب خشک سالی در کشور می شود. اداره ملی تنظیم 
امور آب نیز می گوید که براساس بررسی ها، افغانستان 
است.  مواجه  خشک سالی  بحران  با  آینده  سال 
برخالف  خشک سالی  که  می کنند  تصریح  مسووالن 
سایر والیت ها، پایتخت را بیش تر تهدید می کند؛ زیرا 
سطح آب از هفت تا ۱5 متر در نقاط مختلف کابل 
از شهروندان می خواهند  پایین رفته است. مسووالن 
که افزون بر صرفه جویی در مصرف آب، برای جذب 
حفر  خندق  حویلی شان  در  باران،  و  بارش  آب های 

کنند. 
که  می رفت  گمان  پیش بینی ها  به  توجه  با  هرچند 
زمستان پیش رو با بارش برف همراه باشد، اما یافته ها و 
بررسی های اداره هواشناسی نشان می دهد که زمستان 
سال ۱۳99 برخالف زمستان سال های گذشته بدون 
بارش برف و باران دنبال می شود. نسیم مرادی، آمر 
فورکاست ریاست هواشناسی، روز یک شنبه، دوازدهم 
نهاد  این  یافته های  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  دلو، 
سال  در  را  بارنده گی  درصدی   ۳5 تا   ۳۰ کاهش 
و  تحلیل  بر  بنا  نتایج  این  است.  داده  نشان   ۲۰۲۰
استیشن  ریاست هواشناسی در ۲۲  معلومات  تجزیه 
در  بارنده گی  میزان  مقایسه  و  مختلف  والیت های 
سال های ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ میالدی به دست آمده است. 
به گفته او، میزان بارنده گی در سال ۲۰۱9 میالدی 
»خوب« بوده، اما پس از آن وضعیت تغییر کرده است. 
با  سال ۲۰۲۱  آینده  ماه  سه  که  افزود  مرادی  آقای 
سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی نیز مقایسه شده 

برق  و  رعد  حکم فرما.  مطلق  سکوت  و  است  شب 
می شود و به یک باره حرف از سیالب می آید. مردمان 
در کوچه داد می زنند: »برایین که سیالب آمد، برایین 
که سیالب آمد!« در آن شب همسر و سه فرزندش 
در خانه بودند. از آن جایی که همان شب را در پوسته 
ترافیک نوکریوالی سپری می کرد،  دو پسر خواهرزنش 
نباشد.  تنها  خانواده اش  تا  بودند  آمده  خانه  اش  به 
سیالب در نزدیکی های سه بجه شب به »پارچه ۱۲ 
با  را  راه هرچه هست  چاریکار« می رسد و در میانه 
خود می برد. برای او نه خانه ای ماند و نه خانواده ای. 
هرچه و هرکه را که داشت، طعمه سیالب شد و حتا 
»یک سوزن مال هم برایش نماند.« همه کسانی  که 
پسرش  یک  جز  به  شدند،  غرق  بودند،  خانه اش  در 
که در همان شب از خوش چانسی در شاخه درخت 
گیر کرد و به شکل عجیبی نجات یافت. حاال روزها 
پس از آن شب ترسناک، پسرک مدام کابوس می بیند 
و دنبال مادر و برادرانش می گردد. هرچند آن شب 
ویرانگر گذشته است، اما روزگار هم چنان بر او سخت 
می گذرد؛ چرا که نه خانه ای است برای زیستن و نه 

خانواده ای برای باهم زنده گی کردن.
ربیع اهلل، کارمند مدیریت ترافیک پروان است. در شب 
پنجم سنبله که سیالب ویرانگری در پروان سرازیر 
شد، در نوکریوالی به سر می برد. از قضا همان شب 
برای این که همسر و فرزندانش تنها نمانند، دو پسر 
ساعت  حوالی  آمدند.  خانه اش  به  نیز  خواهرزنش 
بیدارش  خواب  از  دروازه  مهیب  صدای  شب،   ۲:۴5
می گویند:  برایش  سراسیمه گی  با  همکارانش  کرد. 
»هله بخیز که در چند جای سیل آمده، یکیش در 
کوچه پارچه ۱۲ است!« دست وپاچه می شود. با عجله 
می زند.  زنگ  همسرش  به  اول  و  بر می دارد  را  تلفن 
نگرانی اش  است.  خاموش  تماس  نمبر  که  می بیند 
بیش تر می شود و هوش و فکرش را می پیچاند. دوباره 
دست به تلفن می شود و به کسی در نزیک محله زنگ 
می زند. موبایل را بلند می کند و می گوید: »ما باالی 
 بام خانه برآمدیم. ما خوب استیم، اما شدت سیل در 

کوچه شما زیاد است.«
وارخطا می شود و نمی داند چکار کند. محل وظیفه اش 
که  می بیند  دارد.  فاصله  خانه اش  با  کیلومتر  سه 
جز  دیگر چیزی  می رسد.  محلش  به  رسوبات سیل 
نجات خانواده اش به ذهنش نمی آید. با عجله به سمت 
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است و به گفته او، میزان بارنده گی در سه ماه آینده 
سال ۲۰۲۱ میالدی از حد عادی پایین تر است. او اما 
جنوب،  مناطق  در  بارنده گی  میزان  که  کرد  تصریح 
جنوب غربی و مرکزی بر خالف سایر مناطق »خوب تر« 
شناسی  هوا  ریاست  فورکاست  آمر  این همه  با  است. 
گفت: »در بعضی مناطق جنوب غربی، جنوب و مناطق 
اما سایر  بارنده گی خوب تر دارند،  مرکزی در سه ماه 
مناطق زیر نورم است. اما تجارب نشان می دهد که اکثر 
بارنده گی ها در افغانستان در فبروری و مارچ به وقوع 
پیوسته و مدل های جهانی هم احتمالش 5۰  درصد 

است.« 
امور آب،  تنظیم  اداره ملی  نظام خپلواک، سخنگوی 
در  بارنده گی  میزان  می رفت  توقع  که  می گوید  نیز 
فصل زمستان پیش رو زیاد باشد، اما برخالف تصورها، 
میزان بارنده گی بسیار پایین بوده است. او در صحبت 
با روزنامه ۸صبح ادامه این وضعیت را »نگران کننده« 
توصیف کرد و گفت که براساس معلومات این اداره، 
آقای  است.  مواجه  خشک سالی  با  کشور  آینده  سال 
خپلواک تصریح کرد که هرچند همه والیت با بحران 
خشک سالی مواجه است، اما کابل بیش تر در معرض 
تهدید قرار دارد. به گفته سخنگوی اداره ملی تنظیم 
امور آب، سطح آب های زیرزمینی در کابل تا هفت متر 
که  کرد  آقای خپلواک خاطرنشان  است.  رفته  پایین 
اندازه ته نشینی آب در ساحات مختلف متفاوت است؛ 
زیرا به گفته او، آب های زیر زمینی در خیرخانه کابل 

راه چندین  مسیر  در  ربیع اهلل  می کند.  خانه حرکت 
جای در سیل گیر می ماند؛ اما هر طوری که است،  
خود را به خانه می رساند. می بیند که زمین هموار و 

تا حدود ۱5 متر و در ساحات کارته چهار و بگرامی 
حدود یک متر ته نشین شده است. با این حال او گفت 
که در برخی مناطق برخالف تصورها، سطح آب های 
زیرزمینی باال آمده است. به گفته نظام خپلواک، سطح 
باال  تا حدود یک متر  آب در مرز میان لوگر و کابل 

آمده است. 
از جانب دیگر سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب بیان 
بحران خشک سالی  با  مبارزه  برای  اداره  این  کرد که 
است.  گرفته  دست  روی  طرح هایی  برخی  کم آبی  و 
از  و  کرده   آگاه  وضعیت  این  از  را  مردم  که  افزود  او 
آنان خواسته اند که در مصرف آب صرفه جویی کنند. 
که  شرکت هایی  از  گفت،  خپلواک  آقای  هم چنان 
آب های زیر زمینی برای مردم توزیع می کنند، خواسته 
شده که میزان توزیع را کم تر کنند. این در حالی است 
که در سال جاری نیز برخی مناطق کابل از جمله غرب 
شرکت های  از  شماری  بود.  مواجه  آب  کمبود  با  آن 
آب رسانی به دلیل کمبود آب، آن را جیره بندی کرده 
توزیع  مشتریانش  بر  تقسیم اوقات  براساس  و  بودند 

می کردند. 
از سوی دیگر آقای خپلواک خاطر نشان کرد که این 
اداره برای مبارزه با بحران کم آبی در پایتخت، برخی 
کابل  شهر  نقاط  از  شمار  در  را  جذبی  خندق های 
بیان  و  دانست  موثر  را  کار  این  او  است.  کرده  حفر 
بخش ها  سایر  و  عبدالحق  دوغ آباد،  »طرف های  کرد: 
چاه هایی برای جذب آب داریم. یک پروسه آزمایشی 

سیل جاری است. به سمت کوچه خود می دود، اما با 
فریادها و چشمان گریان مردمان محله برمی خورد. 
همین چند ساعت پیش حویلی خانه اش پابرجا بود و 
خانواده ای در آن با عالمی از امید و آرزو می زیست؛ اما 
حاال نه از خانه خبری است و نه از خانواده. تنها یک 
میدان هموار با رسوباتی از گل و سیالب باقی است. 

نمی دانست چه کند و به کدام سمت بدود. تالشش 
و  مال  بود.  مانده  بی نتیجه  خانواده اش  نجات  برای 
منال را هم از دست داده بود. در همین وارخطایی ها، 
صدایی به گوشش می رسد: »هله پیدا کدیم، از اینجه 
را  با عجله خودش  زنده نجات دادیم.«  ره  دو طفل 
می رساند. می بیند که پسر پنج ساله اش است، یونس. 
دیگری را می نگرد، پسر خواهر زنش است. یونس در 
حالی که گل آلود است، با چشمان اشک بار و صدای 
بلند به پدرش می گوید: »بابایی، مامان و داداشم َد 
بین اَو هستن، نجات شان بتی!« فریادی که دل سنگ 
را آب می کند؛ اما کجا است آن توانی که از پس این 
کار برآید. پسر خواهرزنش نیز می میرد و از ربیع اهلل 

جز ریختن اشک چیزی ساخته نیست. 
چشمانش را اشک می گیرد و گلویش را بغض. دست 
زیر گلو می نشیند تا فردا شود، آنگاه اسکواتور بیاید 
بکشد.  بیرون  رسوبات  و  آوار  زیر  از  را  جسدها  و 
هفت ساعت در عالمی از ناتوانی و ناامیدی همان جا 
اعضای  اجساد  و  بیاورند  را  اسکواتور  تا  می نشیند 
بوده که پسرش  را بکشند. خوش چانس  خانواده اش 
شاید  نمی بود،  درخت  اگر شاخه  است.  یافته  نجات 
زنده  ربیع اهلل  تنها  خانواده،  اعضای  همه  از  حاال 
جسدهای  پاک کاری،  ساعت  ده  از  پس  می ماند. 
همسر جوانش، دو فرزندش و پسر خواهرزنش را از 
کنار درختی در حویلی بیرون می کشند. غم و اندوه 
از دست دادن خانواده اش با او چنان می کند که دیگر 

رمقی برای گشتن و حرف زدن برایش نمی ماند.  
در همان شب تنها در محله خودشان ۴۰ نفر را آب 
برده بود. همسرش، دو فرزند چهارساله  و سه ماهه اش 
بودند.  میان  همان  در  نیز  خواهرزنش  پسر  یک  و 
خانواده ای که ربیع اهلل هشت سال پیش اساسش را 

مناطق  این  در  بود.  مثبت  بسیار  آن  نتیجه  که  بود 
چاه هایی که در صد متر آب می داد، اکنون در 5۰ متر 
آب می دهد. در نظر داریم که این برنامه را در سایر 

مناطق نیز تطبیق کنیم.«
اداره انکشاف ملی نیز در سال جاری در کوه های اطراف 
کابل خندق هایی برای جذب آب  حفر کرده  بود. اکنون 
اداره ملی تنظیم امور آب حفر این خندق ها را موثر 
می داند و می گوید در صورتی که باران و برف ببارد، 
این در  و  قابل توجهی جذب می شود  به گونه  آب ها 
بلند آمدن آب های زیر زمینی موثر واقع خواهد شد. 
به همین ترتیب نظام خپلواک افزود که این اداره سه 
پروژه مهم دیگر را نیز روی دست دارد و در صورت 
تطبیق آن ها، بحران خشک سالی شهر کابل تا اندازه 
قابل توجهی حل می شود. او گفت: »یک بند شاه توت 
للندر است که در بخش آب های زیر زمینی کابل  در 
موثر است. پایپ الین آب پنجشیر است. سروی و دیزان 
آن تکمیل شده است و امید می رود که به  زودی کار 
عملی آن آغاز شود. بند شاه و عروس است که بسیار 

موثر است.«
در همین حال بحران خشک سالی بیش از همه سکتور 
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  می کند.  متضرر  را  زراعت 
باران  مالداری می گوید، در صورتی که میزان برف و 
سکتور  روی  منفی  تاثیر  است  ممکن  یابد،  کاهش 
وزارت،  این  سخنگوی  رستمی،  اکبر  بگذارد.  زراعت 
باران  بارش  میزان  اگر  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
به گفته  یابد، سکتور زراعت متضرر می شود.  کاهش 
او، در صورت عدم بارش باران موسمی، حاصالت للمی 
این  کاهش می یابد و علفچرها نیز سبز نمی شود. به 
ترتیب کشاورزان با کمبود علوفه مواجه خواهند شد. 
او ابراز امیدواری کرد که میزان بارش باران در روزهای 
فراورده های  تا  باشد  موقع  به  بهار  در  و  باقی مانده 

زراعتی بیش تر متضرر نشود. 
گفتنی است که کابل در جریان سال های گذشته نیز با 
بحران کم آبی روبه رو شده بود. سرانجام حکومت طرح 
را روی دست  باران  و  برف  برای جذب آب  خندق ها 
گرفت تا بدین ترتیب زمینه جذب این آب ها در زمین 
را فراهم کند. پیش از این منابع مختلف گفته بودند 
که سطح آب کابل در جریان ۲۰ سال اخیر در مناطق 

مختلف از ۲۰ تا ۸۰ متر پایین رفته است.

برباد  بود، سیالب  گذاشته  مشترک  زنده گی  آغاز  با 
داد. حاال که شش ماه از آن زمان می گذرد، ربیع اهلل 
و یونس پنج ساله هم چنان کابوس می بینند. پسرش 
هر روز را با گریه سر می کند و مادری را می خواهد 
که دیگر نیست. شبانگاه یک باره از خواب می پرد و با 

صدای گریه آلود می گوید: »پدر سیل آمد!« 
فیاض نیز در همان محله زنده گی می کند. آن گونه که 
آن ها صحنه را شاهد بودند، فاجعه در دل تاریکی شب 
رخ داد و به حدی وحشتناک بود که شماری با وجود 

زنده ماندن، تکلیف روانی پیدا کرده اند. 
اما  شد؛  سر به نیست  هم  خانواده  و  گذشت  فاجعه 
سختی پشت ربیع را رها نمی کند. کمک هایی که به 
روزانه  کرد.  خانواده اش  دفن  و  را خرج کفن  او شد 
با  را  زنده گی اش  دوباره  تا  می کند  کار  سرک ها  در 
تنها پسر کوچکش سروسامان دهد؛ اما نمی شود که 
نمی شود. از حکومت گالیه دارد؛ حکومتی که ربیع 
روزهای خوبش را در سر سرک برایش خاک خورد 
تا وضعیتش روبه راه باشد، اما حاال کسی نیست که 
خانه  در  بشنود.  را  و صدایش  بسازد  برایش سرپناه 
کرایی شب و روزش را می گذراند. با صدای محزون 
چه  دولت  از  بگویم  که  اس  بد  »بسیار  می گوید: 
می خواهم. مه خودم مامور دولت استم و نوبتی وظیفه 
می کنم. همه دار و ندارم را از دست دادم، از سرپنا 
گرفته تا یک سوزن نیاز دارم. باید به وضعیتم توجه 

کند!« 
این تنها زنده گی ربیع اهلل است. ۱۶5 تن در آن شب 
به کام مرگ رفتند و 5۰۰ خانه نابود شد. ۸95 خانه 
دیگر به گونه قسمی خراب شد. کمک هایی هم که 
شد،  دو روزه بود، آن  هم به یکی رسید و به دیگری 
نه. شکم یکی سیر شد و از دیگری نه. سختی های 
آن شب فالکت بار اکنون بر دوش خیلی از بازمانده ها 
سنگینی می کند. این که سیالب ویرانگر چه فشاری بر 
روح و روان مردم آورد، بماند. کافی است صدای رعد و 
برق بیاید، آنگاه همه از جا می پرند و به سمت کوچه 
می دوند و این یادگار آن شب تلخ و سیالب ویرانگر 

را زنده می کند.

هشدارازبحرانآب؛

کوزههایکابلتهیمیشود

بازماندهگانسیالبپروان:
زندهگیربیعوپسرپنجسالهاش

ربیع اهلل، کارمند مدیریت ترافیک 
پروان است. در شب پنجم سنبله 

که سیالب ویرانگری در پروان 
سرازیر شد، در نوکریوالی به سر 

می برد. از قضا همان شب برای 
این که همسر و فرزندانش تنها 
نمانند، دو پسر خواهرزنش نیز 

به خانه اش آمدند. حوالی ساعت 
2:۴5 شب، صدای مهیب دروازه 

از خواب بیدارش کرد. همکارانش 
با سراسیمه گی برایش می گویند: 
»هله بخیز که در چند جای سیل 
آمده، یکیش در کوچه پارچه 12 

است!« دست وپاچه می شود. با 
عجله تلفن را بر می دارد و اول به 

همسرش زنگ می زند. می بیند 
که نمبر تماس خاموش است. 
نگرانی اش بیش تر می شود و 
هوش و فکرش را می پیچاند. 

دوباره دست به تلفن می شود و به 
کسی در نزیک محله زنگ می زند. 
موبایل را بلند می کند و می گوید: 

»ما باالی  بام خانه برآمدیم. ما خوب 
استیم، اما شدت سیل در کوچه 

شما زیاد است.«

عبداالحمد حسینی 
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تجربه   و  بازسازی  سال  بیست  از  پس  افغانستان 
دیگر  بار  جنگ ها(،  و  درگیری ها  با  )همراه  دموکراسی 
در وضعیت مشابه به روزهای آخر حکومت کمونیست ها 
می توان  است.  گرفته  قرار   )۱۳۷۰-۱۳۶۸ )سال های 
گفت که اوضاع این روزها پیچیده تر و بدتر از آن روزها 
و  طالبان  قدرت  توازن  روزها  این  بررسی ها،  در  است. 
دولت افغاستان، برابر ارزیابی می شود. طالبان دیگر آن 
نیروهای پناه گرفته در غارهای جنوب نیستند. این را 
خود حکومت بهتر از ما می داند. اکنون طالبان از امکانات 
مالی و تجهیزات نظامی پیش رفته ای برخوردار هستند. 
آنچه در حال حاضر روشن است، این است که غلبه ارتش 
بر طالبان در میدان های نبرد و از راه نظامی، دشوار به 
 نظر می رسد. پیشنهادها و خواست رهبری جمهوری از 
طالبان در مذاکرات صلح نیز برای آنان دو سکه ارزش 
بنیاد  از  تفاوت دیدگاه جمهوری و گروه طالبان  ندارد. 
متفاوت است و این تفاوت ممکن است به ادامه  جنگ 
منتهی و زمینه ساز غلبه یک طرف بر جانب دیگر شود. 
حداقل به نتیجه رسیدن بر سر یک صلح نه کاماًل ایده آل، 
قربانی بزرگ می خواهد که رییس احساساتی و همیشه 

عصبانی جمهوری آماده چنین قربانی نیست.
طالبان در سفر اخیرشان به مسکو، پیام های تازه ای برای 
رهبری جمهوری داشتند. آنان می گویند که غنی کنار 
برود تا صلح در کشور برقرار شود. آنان غنی را مانع اصلی 
بهانه ای است که  از هزار  این یکی  صلح عنوان کردند. 
طالبان طی بیست سال اخیر در مطبوعات برای مردم 

به  نه  طالبان  کار،  جای  این  تا 
موافقت  آتش بس  برقراری 
مذاکره  میز  در  نه  و  کرده 
داده اند.  نشان  انعطاف پذیری 
آن  رویکردی،  چنین  معنای 
دنبال  به  گروه  این  که  است 
بر  نظرش  مورد  فرمول  تحمیل 
هیأت دولت، در میز مذاکره است. براساس گزارش ها، 
روزهای  در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
اخیر، هیچ نشستی برگزار نکرده اند. در جریان هفته 
گذشته، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر، در ذیل 
دو هیأت جداگانه به تهران و مسکو سفر کردند. هیأت 
دولت اما در دوحه مستقر است و طالبان را مسوول 

بن بست موجود در مذاکرات می داند.
پیام  دو  مسکو،  و  تهران  به  طالبان  هیأت های  سفر 
سیاسی داشت. یکی از اعضای هیأت طالبان، در مسکو 
گفت که غنی مانع اصلی صلح است و در صورتی که از 
مقامش کناره گیری کند، آنان صلح می کنند. مخاطب 
این پیام طالبان، مردم و قشر سیاسی افغانستان بود. 
پیام دیگر این گروه، به امریکا مخابره شد. دولت جدید 
ایاالت متحده، هفته گذشته اعالم کرد که توافق نامه 
امضاشده میان دولت ترمپ و طالبان را بازنگری می کند. 
اما  نیست،  بازنگری معلوم  این  نتیجه  تاهنوز  هرچند 
طالبان برای حفظ موافقت نامه امضاشده شان با امریکا، 
به ایران و روسیه، دو بازیگر منطقه ای و جهانی سفر 
کردند تا به دولت جدید واشنگتن این پیام را بفرستند 
که آنان دیگر آن طالبان سابق نیستند؛ بلکه از انزوا 
بیرون آمده اند و می توانند در تعامل با رقیبان ایاالت 
متحده، در جنگ و صلح افغانستان نقش آفرینی کنند. 
این دو پیام، ما را به یک نتیجه می رساند، این که مسأله 
افغانستان همچنان پیچیده است و تا رسیدن به صلح 

راه درازی در پیش است.
آنان  که  نشان می دهد  طالبان  اخیر  موضع گیری های 
فرمول های  براساس  افغانستان  به حل سیاسی جنگ 
قبول شده جهانی باور ندارند و برای تحمیل فرمول مورد 

جزو آن ارزش هایی شمرده نمی شود که مقامات بلندپایه 
جمهوری خود را فدای آن کنند.

افزون بر این، در آن زمان اگر چه مسکو تمام اختیارات و 
مسوولیت های حکومت کابل را به کمونیست های داخلی 
واگذار کرد و پایش را از باتالق جنگ افغانستان بیرون 
کرد، اما بعد از آن هم همچون وفادار اردوگاه سوسیالیسم 
تا پایان، حامی رژیم کابل باقی ماند و حداقل هیچ گاه به 
اما  نداد.  امتیاز  و  باج  مورد حمایت شان  رژیم  دشمنان 
امروز حامی درجه یک نظام با دورزدن حکومت و دولت 
کابل، با گروه طالبان روی میز نشسته و گفت وگو کرده 
است. همچنان با آنان توافق نامه امضا کرده و برای آنان 
ایاالت  است.  بخشیده  جهانی  و  منطقه ای  مشروعیت 
متحده امریکا حامی اصلی نظام دموکراتیک کابل، اکنون 
امارت  مالحظه  است،  دوست جمهوری  که  قدر  همان 
طالبان را دارد و خاطرخواه این گروه و متحدان منطقه ای 

آن است.
برای رژیم کنونی، فرصت زیاد الزم است تا توانایی اش 
برساند.  رژیم کمونیست ها  اقتدار  و  توانایی  اندازه  به  را 
رژیم کمونیست ها در آن زمان به نحوی و از جهت هایی 
قدرت مجهز منطقه بود. حداقل اسالم آباد از موجودیتش 
نگرانی داشت. رژیم کمونیستی قادر بود که پاکستان را 
به چالش بکشد و برای آن دردسر ایجاد کند. اکنون نه 
کابل آن اقتدار را دارد و نه پاکستان آن کشور ضعیف 

چند سال قبل است. پاکستان دارای سالح هسته ای و 
افغانستان  بر  اخیر همیشه  در سی سال  و  است  اتمی 

کنترل داشته و انتقام  گرفته است.
رژیم کمونیستی حداقل تا چند سال قبل از سقوطش 
منسجم و یک پارچه بود. افزون بر این، جمهوری اسالمی 
هر  و  است  مواجه  فراوان  مشکالت  با  درون  از  کنونی 
لحظه انتظار می رود این مشکالت بیش تر شود. نظام ها 
دارند.  نگه  می توانند  سیاسی شان  متحدان  و  مردم  را 
سر  را  نظامی  تنهایی  به  نیست  قادر  هیچ خودکامه ای 
پا نگهدارد. غنی و فضلی و محب، نمی توانند به تنهایی 
جمهوری اسالمی را نجات دهند. هیچ یک از این ها عقبه 
مردمی ندارند. در روزهای دشوار پیش رو، هیچ کس به 
خودش اجازه نمی دهد که با به خطر انداختن جانش، 
بقای آنان را تضمین کند؛ مگر این که کسی از نعمت عقل 

برای همیشه محروم شده باشد.
بازسازی و زنده گی نسبتاً  از بیست سال  حاال که پس 
و  رسیده ایم  اینجا  به  جنگ(  با  )همراه  دموکراتیک 
به  مردم  علیه  دقیقه  هر  است  ممکن  صلح  سرنوشت 
شکست مواجه شود، چیزهای زیادی در آینده متصور 
و  بمانیم  اینجا  می خواهیم  که  ما  از  هرکدام  و  است 
برای  را  چیزهایی  بایست  باشیم،  مسوولیتی  عهده دار 
خویش ترتیب بدهیم، به خصوص اگر متعلق به تیره و 
تبار دشمنان طالب یا از کتله قومی باشیم که طالب یک 
نوبت آنان را تحقیر کرده و عمیقاً روح شان را جریحه دار 

ساخته است.
اگر مذاکرات دوحه به شکست مواجه شود، نبرد نهایی و 
قطعی، میان طالبان و نیروهای مردمی - مقاومت جدید، 
بود. زیرا در صورت شکست مذاکرات و در پی  خواهد 
یا  است؛  دیگر  مقاومت  گزینه،  تنهاترین  و  آخرین  آن 
مقاومت تازه، یا پذیرفتن زنده گی ذلت بار زیر حاکمیت 
تاریک طالبان. همین حاال عده ای از چهره های متعلق 
به مقاومت اول در روزهای پسین دم از مقاومت دوم در 
برابر طالبان زده اند. در صورتی که گفت وگوهای دوحه 
به نتیجه نرسد، جبهه مقاومت مجبور است با بی میلی و 
نارضایتی، بار دیگر سالح به شانه کند و از قلمرو مردم 
امیدواریم،  همه  این  با  کند.  دفاع  می تواند،  تا  خویش 
فرضیه ها و گمان های ما غلط از آب درآید و فصل جنگ 
برای همیشه  دوحه  مذاکرات  در  افغانستان  و خشونت 

بسته شود و پایان یابد.

آماده می شوند، جنگ شان را ادامه داده اند و همه روزه بر 
مواضع نیروهای ارتش حمله می کنند.

معنای بی اعتنایی به مذاکره و بی توجهی به خواست 
مردم، این است که طالبان از اول حاضر به سازش با 
دولت از طریق مذاکراتی مبتنی بر فرمول پذیرفته شده 
جهانی نبوده اند. اگر آنان به حل سیاسی جنگ از این 
طریق باور می داشتند، بدون شک باید روی میز مذاکره 
میدان  در  و  می یافتند  حضور  الزم  انعطاف پذیری  با 
بر  خشونت  خلق  و  آتش افروزی  از  دست  نیز  جنگ 
می داشتند. طالبان مذاکره ای را قبول دارند که براساس 

فرمول مورد نظر خودشان پیش برده شود.
واقعیت این است که تا این جای کار، مردم افغانستان 
تنها قربانیان جنگ جاری بوده اند. همچنان، مذاکره به 
است.  نخورده  کلید  تاکنون حتا  کلمه،  واقعی  مفهوم 

افغانستان و جهان گفته اند. پیام ها و سخنان ضد و نقیض 
محتوم  آنچه  می دهد.  گواهی  را  هولناکی  آینده  آنان، 
است، این است که آنان با کنار رفتن غنی و تیم او هم 
تن به صلح مورد نظر مردم و جهانیان نخواهند داد. آنان 
بیست سال قبل در برابر جبهه مقاومت از پای درآمدند 
و موقتاً به غارها و کوه ها در جنوب کشور و پاکستان پناه 
بردند. اکنون می خواهند از طریق جنگ، آن شکست را 
تالفی کنند. اکنون که آنان به دروازه  شهرها رسیده اند و 
دست شان به گلوی جمهوری می رسد، جمهوری اقتدار 
مردم  تا  ندارد،  را  باصالبت  دولت  و  یک حکومت  الزم 
از آینده خویش در برابر طالبان اطمینان داشته باشند. 
اوضاع جمهوری خراب تر از اوضاع روزهای آخر حکومت 
توانایی های  و  تفاوت  است.  مجاهدین  برابر  در  نجیب 
بسیار  هم  کمونیست ها  جمهوری  با  کنونی  جمهوری 

است.
متصدیان امور حکومت و دولت کنونی، مثل متصدیان 
شصت  دهه   در  کمونیست ها  حکومت  دولت داران  و 
نیستند. کمونیست های دهه  شصت خورشیدی، همانند 
واپسین  تا  همین  برای  و  بودند  ایدیولوژیک  طالبان 
روزهای حکومت شان بر سر آرمان ها و اهداف سیاسی و 
ملی شان در برابر مجاهدین ایستاده گی کردند و رزمیدند. 
مصروف  بیش تر  کنونی  اسالمی  جمهوری  مقامات  اما 
ذخیره سازی پول، استخدام خویشاوندان و تقسیم غنایم 
ملی هستند، تا نجات نظام. نظام کنونی برای رهبری اش 
فقط برای کسب غنایم و امکانات جذابیت دارد. این نظام 

نظرشان بر جانب دولت، روی اقدام نظامی سرمایه گذاری 
که  می کنند  فکر  طالبان  همچنان،  می کنند.  کار  و 
از  به دست می آورند،  راه جنگ  از  که  را  آنان چیزی 
راه مذاکره به دست آورده نمی توانند. به همین دلیل 
است که از آغاز گفت وگوهای بین االفغانی صلح تاکنون، 
و  نداشته، جنگ  پیش رفتی  مذاکرات  این که  کنار  در 
افزایش  کم پیشینه ای  شکل  به  کشور  در  خشونت 
افغانستان در دوحه،  اعضای هیأت دولت  است.  یافته 
را عامل اصلی  موضع گیری غیرمنعطف هیأت طالبان 
بن بست در مذاکرات صلح می دانند و مسووالن نهادهای 
دولتی در کابل، طالبان را به دست داشتن در ترورهای 
در  می کنند.  متهم  شهری  خشونت های  و  زنجیره ای 
جنگ جبهه ای هم وضعیت روشن است؛ جنگ جویان 
طالبان در کنار این که برای اقدام نظامی در برابر دولت 

طول و عرض آنچه تحت نام مذاکره در دوحه جریان 
پراکنده  نشست  چند  و  افتتاحیه  نشست  به  دارد، 
طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های  کاری  گروه های 
خالصه می شود. در نشست افتتاحیه، تعارفات سیاسی 
پراکنده  نشست های  در  و  شد  گذاشته  نمایش  به 
گروه های کاری مشترک، تنها آجندای دو طرف برای 
بحث مشخص شده است. چهار ماه مذاکره و این نتیجه 
بی دلیل  نیست.  قبول  قابل  هیچ کسی  برای  اندک، 
نیست که مردم افغانستان از مذاکرات دوحه و استقرار 

صلح از رهگذر آن، قطع امید کرده اند.
دوحه  مذاکرات  به  طالبان  که  است  این  واقعیت 
مذاکره  از  آنان  ندارند.  باور  آن  فعلی  سازوکار  با 
برداشت خودشان را دارند و به دنبال آن هستند که 
جانب  بر  را  نظرشان  مورد  فرمول  جنگ،  تشدید  با 
دولت تحمیل کنند. بیرون از این، طالبان به مذاکره 
افغانستان،  مسأله  راه حل  تنها  عنوان  به  گفت وگو  و 
حساب باز نکرده اند. دلیل این که گروه طالبان توانش 
را روی اقدام نظامی گذاشته است و فکر می کند که 
از طریق نظامی می تواند به اهدافش دست پیدا کند، 
این است که مذاکرات براساس فرمول مورد نظر این 
به همین دلیل است که آتش  نمی شود.  دنبال  گروه 
جنگ با گذشت هر روز شعله ورتر می شود، خشونت ها 
و ترورهای شهری افزایش پیدا می کند و در میز مذاکره 

هم هیچ پیش رفتی دیده نمی شود.
براساس  جنگ  سیاسی  حل  به  که  گروهی  با  صلح 
و  ندارد  باور  جهانی  تجربه شده  سازوکارهای 
بر  خواست هایش  تحمیل  الزمه  را  خشونت ورزی 
جانب مقابل می داند، کار دشوار است. طالبان به دنبال 
مذاکره ای است که براساس فرمول مورد نظر آنان پیش 
از  تاکنون  گروه  این  که  است  دلیل  همین  به  برود. 
مذاکره با هیأت دولت طفره رفته است. به نظر می رسد 
تا زمانی که نگاه گروه طالبان به صلح و آینده افغانستان 
و  نمی رسد  نتیجه ای  به  دوحه  مذاکرات  نکند،  تغییر 
جنگ با آمدن بهار ۱۴۰۰، بیش تر از گذشته تشدید 

خواهد شد.

طالبان در سفر اخیرشان به مسکو، 
پیام های تازه ای برای رهبری 

جمهوری داشتند. آنان می گویند 
که غنی کنار برود تا صلح در کشور 

برقرار شود. آنان غنی را مانع اصلی 
صلح عنوان کردند. این یکی از 

هزار بهانه ای است که طالبان طی 
بیست سال اخیر در مطبوعات برای 
مردم افغانستان و جهان گفته اند. 

پیام ها و سخنان ضد و نقیض آنان، 
آینده هولناکی را گواهی می دهد. 

آنچه محتوم است، این است که 
آنان با کنار رفتن غنی و تیم او 

هم تن به صلح مورد نظر مردم و 
جهانیان نخواهند داد.

اسحق علی احساس
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزادفرنیچرکیفیتبهتر

آدرس:چهارراهیبرهکی،کابل،افغانستان

FUEکاشتموطبيعيبهروش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيفويژهشفاخانهآیینهصحت
٢٨٠٠٠افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



مبارزهجمعیباتروريسمبينالمللی
عبدالناصر نورزاد

استاد دانشگاه و کارشناس مطالعات امنیت ملی
تروریسم، نیازمند حمایت و پشتیبانی صادقانه جهانیان، 
افغانستان  از  منطقه  قدرتمند  کشورهای  خصوص  به 
یا  ضرورت  که  می شود  فهمیده  آسانی  به  پس  است. 
عدم ضرورت تداوم همکاری های جهان با افغانستان، به 
توانایی و ظرفیت ارتش کشور ارتباط مستقیم دارد. اما 
با خطر مواجه  را  امنیت جهان  تروریسم  آنجایی که  از 
ساخته است و تهدید جدی علیه امنیت و ثبات منطقه 
و جهان به شمار می رود، همراهی کشورهای منطقه و 
این  از  است.  تروریسم ضروری  با  مبارزه  امر  در  جهان 
رو، کشورهای منطقه و جهان می توانند در امر مبارزه با 
تروریسم همدیگر را کمک کنند، تا تهدید ها برطرف شود 
را  جهانیان  و  افغانستان  امنیت  بین المللی،  تروریسم  و 
تهدید نکند. مسأله مهم دیگری که هم کشورهای منطقه 
این است که در  باید درک کنند،  و هم جامعه جهانی 
دهه های اخیر، افغانستان از افراط گرایی و هراس افگنی 
بیش ترین آسیب ها و خسارات جانی و مالی را متحمل 
شده است، میلیون ها شهروند این کشور کشته و آواره 
و  فرهنگی  میراث  و  سرمایه ها  ارزشمند ترین  و  شدند 
تمدنی این سرزمین نابوده شد و به یغما رفت. اکنون پس 
از گذشت دو دهه از مبارزه نفس گیر علیه افراط گرایی 
کشور  آسیب پذیرترین  همچنان  افغانستان  تروریسم،  و 
در برابر تهدیدات افراط گرایان است. باید توجه داشت 
که این آسیب پذیری تنها به افغانستان محدود نمی شود؛ 
بلکه تمامی کشورهای منطقه و جهان از وجود گروه های 
تروریستی در افغانستان و احتمال قدرت گرفتن دوباره 
آنان، هراس دارند. در واقع هراس افگنان تمامی کشورهای 
منطقه را به وحشت انداخته اند. سه قدرت مهم منطقه 
به شمول روسیه، چین و هند و همین طور همسایه گان 
افراط گرایان  مبادا  اند که  آن  نگران  افغانستان همواره 
نیز  آنان  افغانستان قدرت بگیرند و به قلمرو  دوباره در 
رشد  به  رو  میزان  و  باال  حجم  همچنان،  کنند.  نفوذ 
حمالت تروریستی نشان می دهد که خطر تروریسم از 
آن چیزی که درباره آن صحبت می شود، بیش تر است 
با آن در سطح جهان کرد  امر مبارزه  باید فکری در  و 
این  اصلی  سوال  اما  را خشکاند.  تروریسم  ریشه های  و 
است که چگونه باید با تروریسم مبارزه کرد؟ همچنان 
این مبارزه را از کجا باید شروع کرد؟ مهم ترین راهکارها 

قرار ذیل است:

اول- توجه روی پناهگاه ها و آموزشگاه های تروریستان، 
گفته  قباًل  که  تروریسم: قسمی  پرورش  مهد  عنوان  به 
شد، تا زمانی که آموزشگاه های تروریستان مورد هدف 
قرار نگیرد و کشورهای حامی آن ها که تروریسم را در 
استفاده می کنند، مورد  استراتژیک شان  اهداف  راستای 
این  نگیرند،  قرار  جهان  سیاسی  و  اقتصادی  تحریم 
تهدید برطرف نخواهد شد. تروریسم امروز روابط میان 
کشورهای منطقه و جهان را با خطر جدی مواجه ساخته 
و از حجم همکاری های منطقه ای و جهانی برای توسعه 
اقتصادی و ایجاد هماهنگی در جهت مبارزه با خطرات 

محتمل در آینده، کاسته است.

همکاری های  زمینه  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه  دوم- 
نزدیک اقتصادی میان کشورهای همجوار: تا زمانی که 
علیه  مبارزه  راهکار  دومین  عنوان  به  اقتصادی  توسعه 
به  تروریسم  معضل  نگیرد،  قرار  توجه  مورد  تروریسم 
عنوان مشکل ایدیولوژیکی و اقتصادی حل نخواهد شد. 
از جمله می توان به پروژه های بزرگ مانند یک کمربند 
- یک راه، اشاره کرد که نوید خوبی برای رشد و توسعه 
اقتصادی کشورهای سه قاره دنیا به ارمغان آورده است. 
اجماع  ایجاد  و  منطقه  نزدیک کشورهای  همکاری های 
تروریسم،  ضد  بر  اقتصادی  مبارزه  امر  در  بین الملل 

می تواند به عنوان راهکار مناسب محسوب شود.

ابزاری به پدیده  سوم- وقت آن رسیده است که نگاه 
افراطیت و ترور تغییر داده شود. تروریسم به مثابه یک 
تهدید جدی علیه توسعه و ثبات منطقه و جهان در نظر 
گرفته شود و مبارزه مشترک و فراگیر علیه آن آغاز گردد. 
تنها در این صورت است که می توان راه طوالنی مبارزه با 
تروریسم را آرام آرام با کمک ها و حمایت های جهانی در 
بلندمدت پیمود و آینده روشنی را برای ملت های منطقه 
که  تروریسم  حامی  کشورهای  بر  فشار  اعمال  زد.  رقم 
خودشان نیز قربانی تروریسم هستند، می تواند از جمله 
رویکرد های موثر مبارزه بر ضد تروریسم باشد. نگاه ابزاری 
فرصت های  افراطیت،  پدیده  از  استراتژیک  استفاده  و 
خوبی را در امر مبارزه با تروریسم که امنیت منطقه و 

جهان را تهدید می کند، از بین برده است.

چهارم- به وجود آوردن اجماع بین المللی و تدوین یک 
جهانی:  تروریسم  با  مبارزه  جهت  در  روشن  استراتژی 
وجود اجماع منطقه ای و بین المللی و ابهام زدایی بیش تر 
این  که  خطراتی  و  تروریسم  پدیده  تعریف  جهت  در 
پدیده می تواند متوجه امنیت منطقه و جهان سازد، از 
جمله رویکردهای مهم دیگری است که زمینه را برای 
مبارزه موثر علیه تروریسم و افراط گرایی مذهبی مساعد 

که  رویکردی  بنابراین،  باشد.  داشته  اولویت  واکنش  بر 
رویکرد  توصیه می شود،  گونه جدید  این  با  مواجهه  در 
اطالعاتی است. اتخاذ رویکرد اطالعاتی در این خصوص، 
به این معنا است که بهره گیری از شیوه ها و تاکتیک های 
مختلف اطالعاتی، از جمله جمع آوری، تحلیل، تخمین، 
از شکل گیری  مانع  اوالً  و...  جریان سازی  نفوذ،  هشدار، 
برای  هم  دور  افراد  جمع شدن  و  تروریستی  گروه های 
تکوین این گروه ها می شود و دوماً در صورت شکل گیری، 
انجام  مانع به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری آن ها برای 
حمالت تروریستی بر اهداف و مقاصد خودی خواهد شد. 
همچنین، این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژی های 
توانسته  و  تبدیل شده  راهبردی  به یک گرفتاری  تازه، 
به  را  پیچیده  ساختارهای  با  کوچک،  گروه های  است 

بازیگران برجسته در صحنه بین المللی تبدیل کند.
مبارزه با تروریسم از دید حقوق بین الملل اقدامی است 
توسل  و  پیگیری شود  از سوی جامعه جهانی  باید  که 
یک دولت به اقدامات خشونت آمیز و جنگ طلبانه نه تنها 
خود نمونه ای از تروریسم به حساب می آید، بلکه از منظر 
بسیاری ها  اما  نیست.  قبول  مورد  نیز  بین الملل  حقوق 
البته  ندارند.  قبول  را  تروریسم دولتی  تا هنوز اصطالح 
عینی  مسایل  کنار  در  تروریسم،  ریشه یابی  منظور  به 
بی عدالتی  مسایلی همچون  به  مانند خشونت سیاسی، 
و نابرابری در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی نیز باید توجه کرد. مبارزه با تروریسم مستلزم 
شناخت زمینه ها و عواملی است که این پدیده در آن ها 
ریشه دارد و برای شناخت همه جانبه این عوامل و یافتن 
جهان   و  معقول  روش  یک  اتخاذ  اصولی،  حل های  راه 
شمول ضروری است، تا مبارزه منطقی و موثر بر ضد آن 
صورت گیرد و از آسیب رسانی بیش تر آن جلوگیری شود.

تجربه مبارزه با تروریسم نشان می دهد که تروریست ها 
نابود نمی شوند، بلکه از جایی به جای دیگر نقل مکان 
در  دیگر  روز  هستند،  افغانستان  در  روز  یک  می کنند؛ 
ناموفق  سومالی و روزی هم در عراق. دلیل این تجربه 
در زمینه مبارزه با تروریسم، این است که مدعیان این 
مسأله هرگز با ریشه تروریسم مقابله نکرده اند و تروریسم 
به عنوان پدیده ای دارای ماهیت مبهم، همواره به عنوان 
کابوس ترسناک در ذهنیت جهانیان وجود داشته است و 

هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند.
بیندازیم،  اجمالی  و  کلی  نگاه  تروریسم  پدیده  به  اگر 
پدیده  یک  تروریسم  که  می شویم  متوجه  وضاحت  به 
با شکل گیری  آن همزمان  فعالیت های  است که  مدرن 
جهانی شدن آغاز شده است. جهانی شدن به سه نوع نیرو، 
در  آزادسازی  و  فناوری  انقالب  بین المللی شدن،  یعنی 
دست آوردهای  بر  عالوه  نیروها،  این  دارد.  اشاره  جهان 
خوب، فرصت های جدیدی را برای فعالیت های مجرمانه 
در جهان نیز پدید آورده که به صورت کل نظم و ثبات 
دیگر،  سوی  از  انداخته اند.  مخاطره  به  را  بین المللی 
بین المللی شدن )جهانی شدن( بیان گر افزایش تعامالت 
است.  فراملیتی  شرکت های  و  کشورها  میان  اقتصادی 
ارتباطات  برای  را  فراوانی  سهولت های  فناوری  انقالب 
به گونه ای به وجود آورده است که تمامی شرکت ها و 
مرزها،  و  فاصله  مکان،  گرفتن  نظر  در  بدون  بازیگران 
کنند.  عمل  وسیع  گستره  یک  در  و  جهانی  سطح  در 
سرانجام آزادسازی به مجموعه ای از قوانین و نهادهایی 
اقتصادی  فعالیت های  از  جدیدی  که سطح  دارد  اشاره 
اقتصاد جهانی به وجود  فراملی را در بخش های خاص 
آورده اند. این سه مشخصه، باعث شده است تا تروریسم 
با استفاده از فرصت های پیش آمده، به دامنه فعالیت های 
تخریب کارانه خود ادامه دهد و با دست باز اهدافش را 
دنبال کند. همچنان، این سه نیرو، سهولت های زیادی 
تجارت  اطالعات،  به  دسترسی  مالی،  تأمین  نظر  از  را 
غیرقانونی، سفرکردن به سراسر جهان و برای تروریست ها 
پدید آورده اند. این سهولت ها، به ویژه در کشورهای جهان  
و  بیش تر  فرصت های  ضعیف،  حاکمیت  دارای  و  سوم 
آزاد تری را برای فعالیت تروریست ها به وجود آورده است. 
به طور کلی، سه عامل مهم؛ تجارت مجرمانه، بنیادگرایی 
مذهبی و قوم گرایی افراطی برای فعالیت های تروریستی 
به  دارد که منجر  موثر  نقش  در کشورهای عقب مانده، 
شده  تروریستان  عمل  ساحه  وسعت  و  دامنه  گسترش 

است.
این مسأله به خوبی قابل درک است که تروریسم جدید 
با وجود تنوع و گسترده گی مفهومی، ساحه ای را مورد 
حمالت خود قرار می دهد که بتواند از آن طریق حمالت 
خود را سازمان دهی کند. متأسفانه ساحه سازمان دهی 
در بیرون از مرزهای افغانستان و ساحه اجرایی سازی آن 
حمالت  انجام  تجربه  تروریسم  است.  کشور  این  داخل 
تروریستی را در افغانستان در جریان چهار دهه گذشته 
می توان  واقعیت،  این  به  توجه  با  پس  است.  داشته 
جدید،  تروریسم  با  مبارزه  راه های  از  یکی  که  گفت 
نابودی این مکان های امن تروریستان است. افغانستان، 
علی رغم بیست سال مبارزه نفس گیر، به مکان کلیدی و 
اساسی در امر مبارزه با تروریسم بین المللی مبدل شده 
و  افغانستان  دولت  از  در جهت حمایت  تالش ها  است. 
ایستاده گی در کنار مردم این کشور به عنوان قربانیان 

 به تاریخ ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۰، گفت وگوی مجازی 
میان کارشناسان و مقامات دولتی بیش از بیست کشور 
که با تهدیدهای روزافزون تروریسم مواجه اند، برگزار شد. 
محور بحث این گفت وگوی مجازی،  مواجهه با تهدید 
فراملی تروریسم و نحوه همکاری ها میان کشورهای جهان 
بود. مقامات و کارشناسان کشورهای اشتراک کننده بر 
ضرورت مبارزه دوامدار و پیگیر با تروریسم تأکید کردند 
و خواهان همکاری بیش تر کشورها در این زمینه شدند. 
وجود تهدیدهای مشترک، مانند تروریسم، افراط گرایی 
تالش  مانند  فرصت هایی  و  مخدر  مواد  قاچاق  دینی، 
در جهت رونق بیش تر اقتصادی، اتصال خطوط گسل 
فرهنگی و تاریخی و همکاری های نزدیک میان دولت ها 
و شهروندان کشورها، از جمله مواردی است که مستلزم 
مهم ترین  عنوان  به  تروریسم  است.  بیش تر  همکاری 
چالش امنیت بین الملل که امروز تمام جهان را به طور 
یکسان تهدید می کند، مورد توجه تمامی کشورها است. 
بحث مبارزه با تروریسم و ایجاد راهکار هایی که بتواند 
ریشه های آن را بخشکاند، ارزنده و مهم است. به همین 
دلیل است که در کنار اقدامات دولت ها برای مبارزه با 
آن، بحث تروریسم وارد حلقه های علمی نیز شده و به 
یک امر دانشگاهی تبدیل شده است. به همین منظور، 
در چارچوب مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و در 
مواجهه با پدیده تروریسم، آنچه غالباً موضوع مطالعه، 
تحقیق و بررسی است، شناخت ماهیت و چیستی این 
پدیده و روند تحوالت آن است. همچنان، نحوه واکنش 
و پاسخ دهی به تروریسم و کنش های تروریستی نیز مهم 
است. مواجهه با تروریسم و گروه های تروریستی، عمدتاً 
بررسی  و  بحث  مورد  تروریسم  مطالعات  چارچوب  در 
قرار می گیرد که به آن »ضد تروریسم« گفته می شود. 
هر  از  بیش  امروزه  تروریسم،  مطالعات  از  بخش  این 
تبادل نظر پیرامون آن  یافته و بحث و  زمانی اهمیت 
رونق گرفته است. دلیل این امر، آن است که گروه های 
گذشته گان شان  به  نسبت  روز  به  روز  تروریستی 
پیچیده تر می شوند و به تناسب این پیچیده گی، خود را 
در برابر رویکردها و تکنیک های گوناگون ضد تروریستی 
نشوند  دچار  فروپاشی  وضعیت  به  تا  می کنند  مصون 
باز تولید کنند.  و بتوانند در برابر هر ضربه ای خود را 
اینجا است که بحث مبارزه جهانی و فراگیر برای مقابله 
تروریستی،  حمالت  از  ناشی  روزافزون  تهدیدهای  با 
و  و مستلزم یک کنش جمعی  داغ تر شده  و  جدی تر 
جهانی از سوی قدرت های بزرگ است. تروریسم که به 
عنوان داغ ترین نزاع در جهان کنونی از آن یاد می شود 
را می توان محور تمام تعامالت سیاسی و امنیتی میان 
کشورهای دنیا دانست. بر این اساس، در نوشته حاضر، 
ضمن توضیح چیستی تروریسم، به تبیین رویکردها و 
تروریسم  مطالعات  چارچوب  در  متناسب  تکنیک های 

می پردازیم.
که  ویژه گی هایی  گفت،  می توان  تعریف  مقام  در 
تروریسم نوین را از دیگر گونه های آن متمایز می کند، 
مقام  در  جهانی بودن  انگیزه،  مقام  در  هویت محوری 
مقام  در  بودن  مجازی  و  بودن  شبکه ای  عمل،  گستره 
سازمان دهی و حمالت انتحاری در مقام تکنیک خاص 
کنش تروریستی است. این شناخت، محور بحث کنونی را 
شکل می دهد. نوشته حاضر استدالل می کند که از میان 
رویکردهای موجود که استراتژی های ضد تروریستی بر 
پایه آن سامان می گیرد؛ یعنی رویکردهای نظامی، جنایی 
رویکرد  پایه  بر  می بایست  تروریسم  ضد  اطالعاتی،  و 
و  میان کشورهای مختلف سازمان دهی شود  اطالعاتی 
دیگر رویکردها در خدمت آن و به صورت مکمل به کار 
گرفته شود. متناسب با این رویکرد، تکنیک ها و قواعدی 
که توصیه می شود، عبارت از نفوذ و جریان سازی، تغییر 
بر رهیافت ترکیبی در  تأکید  تروریستی،  آماج حمالت 
جمع آوری اطالعات، کنترل و مراقبت فراگیر الکترونیکی، 
به اشتراک گذاری اطالعات و همکاری سازمانی  است که 

نیاز به بحث گسترده تر دارد.
همه ما به خوبی می دانیم که امروزه پدیده تروریسم به 
عنوان محوری ترین موضوع امنیت بین الملل مطرح است 
و یکی از عمده ترین مسایلی که صلح و امنیت بین المللی 
از  تروریسم،  است.  پدیده  همین  می کند،  تهدید  را 
چالش های جدی امنیتی در دوران جهانی شدن شمرده 
می شود که بر ناامنی های جهانی افزوده است. تروریسم 
معاصر که از آن به عنوان تروریسم نوین نیز یاد می شود، 
یک سلسله از مختصات بی پیشینه را در خود جای داده 
که نیاز است به آن به گونه عمیق و اکادمیک پرداخته 
محوری  پرسش  این  به  موضوع،  این  روی  مکث  شود. 
می پردازد که ضد تروریسم نوین چیست و قواعد محوری 

آن کدام است؟
در مجموع می توان سه رویکرد را در مقابله با تروریسم 
جنگی«،  »رویکرد  از:  است  عبارت  که  کرد  بازشناسی 
دو  اطالعاتی«.  »رویکرد  و  کیفری«  عدالت  »رویکرد 
به  معطوف  و  دارد  واکنشی  خاصیت  نخست،  رویکرد 
مرحله  پس از وقوع کنش تروریستی است. این در حالی 
است که در مقابله با تروریسم جدید، از جمله تروریسم 
تکفیری، همواره گفته می شود که پیش گیری می بایست 
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می سازد. تا زمانی که یک اجماع موثر منطقه ای و جهانی 
برای مبارزه مشترک و طوالنی مدت با رویکرد استراتژیک 
به وجود نیاید، امکان موفقیت در امر مبارزه با تروریسم 

وجود نخواهد داشت.
حال با در نظرداشت موارد فوق، سوال اصلی این است که 
چه باید کرد و کدام رویکردها را اتخاذ نمود تا ریشه های 
تروریسم بین المللی نابود و امنیت بین المللی تأمین شود؟

به طور کلی سه  باید گفت که  این سوال  به  پاسخ  در 
مذهبی  بنیادگرایی  مجرمانه،  تجارت  مانند  مهم  عامل 
فعالیت های  گسترش  به  منجر  افراطی،  قوم گرایی  و 
تروریستی در کشورهای عقب مانده شده است که به هر 

یک از آن ها به گونه جداگانه پرداخته می شود:

در  مهم  خیلی  معضالت  از  یکی  ۱. تجارت مجرمانه: 
جهان امروز، تجارت مجرمانه است. در این تجارت، کاال 
بشر  حقوق  و  بین المللی  حقوق  براساس  که  موادی  و 
و  مجرم  گروه های  طریق  از  است،  ممنوع   آن  تجارت 
قاچاق بران معامله می شود. به طور کلی، قاچاق انسان، 
خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر از جمله مواردی است 
که تجارت آن ممنوع شده است. اما گروه های مجرم و 
دهشت افگن از مسیرها و مناطقی که دولت بر آن  کنترل 
و نظارت ندارد، این کاالها را مخفیانه انتقال می دهند و 
سود فراوانی به دست می آورند. در چند دهه اخیر، به ویژه 
تجارت مجرمانه  تروریستی،  با ظهور گروه های مختلف 
و  یافته است، طوری که کشت  افغانستان گسترش  در 
قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، فروش اعضای بدن انسان و 
تجارت اسلحه در جامعه بیش تر و به یک معضل بزرگ 
در کشور تبدیل شده است. اکنون نیز تجارت مجرمانه 
یکی از منابع مهم تأمین مالی گروه های تروریستی در 
منطقه است. بر اساس گزارش ها، حدود ۶۰ درصد هزینه 
گروه های تروریستی از طریق تجارت مواد مخدر تأمین 
می شود. تجارت اسلحه و خرید و فروش آن نیز در کشور 
تروریستی صورت  گروه های  از مجرای  که  دارد  جریان 
می گیرد. به همین ترتیب، آدم ربایی یکی دیگر از منابع 
مهم مالی گروه های تروریستی است که از طریق آن پول 
بنابراین، تجارت  از مردم به جیب می زنند.  را  هنگفتی 
تروریستی  گروه های  برای  مهم  مالی  منابع  از  مجرمانه 
است که استمرار فعالیت آنان را در کشورهای منطقه و 

جهان تضمین می کند.

2. افراط گرایی مذهبی: عامل دیگری که به موجودیت 
گروه های تروریستی کمک می کند، افراط گرایی مذهبی 
است. بعضی از بازیگران سیاسی منطقه برای استفاده از 
احساسات مردم، باورهای مذهبی را به ایدیولوژی فعال 
و  منطقه  از کشورهای  بعضی  کرده اند. همچنان  مبدل 
در  را  ایدیولوژی  این  که  می کنند  تالش  تروریستان 
جهت سیاست خود، به طور دوامدار بازتولید کنند. عدم 
آموزشی  نهادهای  نبود  و  رسمی  آموزش  ارایه خدمات 
در منطقه و جهان، خالی فرهنگی بزرگی را در مناطق 
برای  را  زمینه  به وجود می آورد که  و دور افتاده  محلی 
مدارس دینی و آموزش های تندروانه، انحرافی و رادیکال 
چالشی،  چنین  به  رسیده گی  برای  می سازد.  فراهم 
را  باید کنترل خود  و جامعه جهانی  منطقه  دولت های 
این مناطق که به عنوان خاستگاه تروریسم  در سراسر 
آموزش های  جلو  و  کنند  مستحکم  می شود،  محسوب 

افراطی و تروریست پروری را بگیرند.

۳. قوم گرایی افراطی: سومین عامل و نیرویی که به 
می کند،  تروریستی کمک  گروه های  بقای  و  موجودیت 
قوم گرایی افراطی در کشورها است. در قوم گرایی، معموالً 
کتله قومی خاص، نژاد و فرهنگ خود را نسبت به دیگران 
مجاور  فرهنگ های  با  دقیق  آشنایی  برتر می داند. عدم 
در  فرهنگ ها  که  می شود  باعث  آنان  با  رابطه  قطع  و 
مختلف  قدرت های  بمانند.  باقی  افراطی  خود شیفته گی 
منازعه  در  اخیر،  قرن  چند  در  بین المللی  و  منطقه ای 
جنگ های  در  افغانستان  اقوام  از  یک دیگر،  با  رقابت  و 
مستقیم و نیابتی علیه هم استفاده فراوان کرده اند. این 
دراز  سالیان  طول  در  و  دوامدار  صورت  به  درگیری ها 
آتش جنگ و اختالفات را میان اقوام روشن نگه داشته 
است. محو این اختالفات می تواند به عنوان رویکرد موثر 
مختلف  سطوح  در  تروریسم  ضد  بر  مبارزه  جهت  در 

منطقه ای و جهانی محسوب شود.
در نتیجه می توان گفت که برای نابودی و شکست قطعی 
تروریسم در منطقه، باید زمینه رشد آن ها را از بین برد. 
تا زمانی که این عوامل در کشورهای منطقه وجود داشته 
باشد، افراط گرایی و تروریسم نیز به فعالیت خود ادامه 
شود  توجه  تروریسم  تغذیه  منابع  به  باید  داد.  خواهند 
از آن تمویل  و سرچشمه های مشترکی که تروریستان 
می شوند؛ مانند تجارت مجرمانه، افراط گرایی مذهبی و 
این  به  از سال ها  برده شود.  میان  از  افراطی  قوم گرایی 
سو، دولت های دوست افغانستان اقداماتی را برای مبارزه 
منظم و سیستماتیک بر علیه این پدیده ضد بشری روی 

دست گرفته اند که در بسیاری موارد قابل توجه است.



آسیه حمزه ای

میالدی   ۱9۷۶ سال  از  )جی ای ام(  آزاد  آچه  جنبش 
برای  اندونیزیا،  در  غربی  والیتی  آچه،  از  برخاسته 
جاکارتا  در  مرکزی  دولت  برابر  در  خود  استقالل 
می جنگید. سه دهه خشونت و درگیری سبب کشته 
شدن بیش از ۱5 هزار نفر و آواره گی هزاران تن شد. 
چهار دوره مذاکره برای پایان خشونت ها بی نتیجه بود، 
اما پس از وقوع سونامی در سال ۲۰۰۴ که منجر به 
کشته شدن ۱۷۰ هزار نفر، بی خانمانی حدود 5۰۰ هزار 
تن و هم چنین وارد شدن خسارت بالغ بر پنج میلیارد 
دالر در اندونیزیا و به  ویژه آچه شد، طرفین درگیری 
میز  به  به خصومت ها  دادن  پایان  برای  عزم جدید  با 

مذاکره بازگشتند.
فنلند،  وقت  جمهور  رییس  آهتیساری،  مارتی 
میانجی گری مذاکرات صلح آچه را بر عهده گرفت. پس 
نماینده گان دولت مرکزی  میان  پنج دور گفت وگو  از 
اندونیزیا و جنبش آچه، سرانجام در هلسینکی فنلند 
و با امضای یادداشت تفاهم صلح در تاریخ ۱5 آگست 

۲۰۰5 به سه دهه خون ریزی در آچه پایان داده شد.
عفو زندانیان سیاسی جنبش آچه آزاد، تاسیس احزاب 
امنیتی  نیروهای  سیاسی محلی در آچه، عقب نشینی 
تاسیس  و  بشر  حقوق  محکمه  تشکیل  غیرمحلی، 
یادداشت  مفاد  از  حقیقت  و  مصالحه  کمیسیون 

تفاهم نامه صلح بود.

تاریخچه:
و  بود  مستقل  سلطنت  یک  بیستم  قرن  تا  آچه 
ابتدا  برای استعمار آن در  تالش های مکرر هالندی ها 
این  کنترل   ۱9۰۴ سال  در  آن ها  اما  ماند،  نافرجام 
جنگ  از  پس  آچه  آوردند.  دست  به  را  غربی  والیت 
جهانی دوم مدت کوتاهی توسط جاپان اشغال و سپس 
توسط کشور تازه استقالل یافته اندونیزیا ادعا شد. با 
اندونیزیا  بعد  برابر هالند، جاپان و  این حال هرگز در 
ساکت ننشست. آچه ای ها در طول تاریخ با مسلمانان 
امپراتوری عثمانی روابط  و  هند، شبه جزیره عربستان 
تجاری خوبی داشته اند. تاریخ فرهنگی آن ها که شامل 
شکل محافظه کارانه ای از اسالم نسبت به سایر مناطق 
اندونیزیا است، سبب شده که خود را از جاوه ای ها، که 
اکثریت جامعه اندونزیایی را تشکیل می دهند، متمایز 

بدانند. 

درگیری
در جنگی که سه دهه به طول انجامید، تا اواخر دهه 
۱99۰ هیچ تالش قابل توجهی برای حل منازعات از 
در  اساسی  تغییرات  با  نگرفت.  صورت  مذاکره  طریق 
اندونیزیا، به دنبال سقوط رییس جمهور سوهارتو در 
سال ۱99۸ و هم چنین رای گیری تیمور شرقی برای 
استقالل در همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل در 

سال ۱999، پویایی جدیدی پدید آمد. 
در این زمینه هم جنبش آچه آزاد و هم دولت وقت 
بشردوستانه  گفت وگوی  غیردولتی  مرکز  پیشنهاد  از 
استقبال  مذاکره  برای  )اچ دی سی(  جینوا  در  مستقر 
کردند. این امر به سرعت به امضای توافق نامه ای برای 
ایجاد مکث بشردوستانه در ماه می ۲۰۰۰ میالدی با نام 

توافق نامه »توقف خصومت ها« منجر شد.
ایجاد  منظور  به  توافق نامه  این  گسترش  برای  تالش 
روند گسترده تری به هدف حل منازعات، بی نتیجه بود؛ 
امضای  از  روز  هنوز ۱۱  شد.  نقض  آتش بس  که  چرا 
موافقت نامه صلح میان دولت مرکزی اندونیزیا و جنبش 
آغاز  از  خبرگزاری ها  که  بود  نشده  سپری  آزاد  آچه 
درگیری مسلحانه میان دو طرف خبر دادند. سخنگوی 
بود  گفته  جاکارتا  دولتی  رادیوی  به  اندونیزیا  ارتش 
ارتش  نظامی  موتر  یک  آچه  جنبش  چریک های  که 
گشودند.  آتش  سربازان  سوی  به  و  کردند  منفجر  را 
مخالفان از یک سو از آتش بس برای تقویت موقعیت 
خود استفاده می کردند و دولت اندونیزیا نیز در حالی  
که جنگ را متوقف نکرده بود، صحبت از صلح می کرد.

پس از لغو موافقت نامه صلح میان جنبش آچه و دولت 
مرکزی اندونیزیا، جاپان با ایفای نقش میانجی از آنان 
خواست تا گفت وگوهای خود را برای دست یابی به یک 
راه حل جامع در توکیو ادامه دهند. توکیو وعده داده 

فرایندهای مذاکره 
اگرچه جنبش آچه آزاد مشارکت بین المللی را سودمند 
می دانست، اما مقام های اندونیزیایی که از تجربه تیمور 
شرقی محروم بودند، در مورد »بین المللی سازی« روند 
متحد  ملل  سازمان  واسطه های  کردن  درگیر  با  صلح 
مرکز  ابتکار  طریق  از  ابتدا  امر  این  بودند.  محتاط 
جینوا  در  مستقر  بشردوستانه  گفت وگوی  غیردولتی 
خصوصی  دیپلماسی  طریق  از  سپس  و  )اچ دی سی( 
رییس جمهور سابق فنلند، مارتی اهتیساری و ابتکار 

عمل مدیریت بحران، صورت گرفت.

گفت وگوهای ساختاری
بدون هیچ پایه قبلی اعتماد میان طرفین، روند مدیریت 
بحران از آتش بس موقت آغاز شد. آن ها سپس سعی 
کردند مذاکرات بیش تر را در مورد یک رویکرد گام به گام 
که مبتنی بر درک مشترک از شکل حل و فصل نهایی 
سیاسی احتمالی نیست، شکل دهند. روند هلسینکی 
از  غیررسمی  و  مستقیم  گفت وگوی  دور  پنج  طی 
یک  به  که  بود  این  جنوری ۲۰۰5 شروع شد. هدف 
و  امنیتی  موضوعات  به  هم  که  بینجامد  جامع  توافق 
هم اساسی بپردازد. در آگست ۲۰۰5 طرفین موافقت 
کردند که تفاهم شامل مکانیزم نظارت قوی با حضور 

ناظران بین المللی باشد.
مذاکرات هلسینکی به عنوان یک روند مذاکره دو طرفه 
شکل گرفت و منعکس کننده چارچوبی از درگیری بود 
که اعضای جنبش آچه آزاد و دولت آن زمان اندونیزیا 

را به عنوان بازیگران اصلی در نظر داشت. 

آزاد، یک جنبش مردمی  در حالی که جنبش آچه 
با حوزه های انتخابیه قابل توجهی بود، اما گروه های 
ضد تجزیه طلب مستقر در آچه وجود داشتند که با 
زیادی کرد  توافق مخالفت کردند. دولت تالش  این 
تا ارتش از سیاست های خود پیروی کند و مخالفان 
امضای  تا زمان  از سازش های خاص  بدون اطالع  را 
متعاقباً  قانون گذاران  برساند.  پیروزی  به  توافق، 
بسیاری از مقررات اصالح حکمرانی در تفاهم نامه را 
مذاکرات  در  که  دلیل  این  به  احتماالً  گرفتند؛  پس 
درباره  را  سواالتی  مساله  این  شدند.  گرفته  نادیده 
آمدن  کار  روی  صورت  در  تفاهم نامه  آسیب پذیری 
نیروهای سیاسی مختلف در انتخابات ۲۰۰9 اندونیزیا 

به وجود می آورد.

تغییر فرم و سازش
با ورود به مذاکرات، جنبش آچه آزاد تشخیص داد که 
تغییر  بگذارد.  میز  را روی  پیشنهادهای جدیدی  باید 
به خودگردانی  استقالل  از خواست  آن حرکت  بزرگ 
و  بود  شده  بی اعتبار  شدت  به  »خودمختاری«  بود. 
»خودگردانی«  می شد.  رد  جنبش  حامیان  توسط 

چارچوبی جدید بود که توافق را امکان پذیر می کرد.

نظارت خارجی
دیپلماسی  محصول  هلسینکی  روند  که  حالی  در 
خصوصی بود، آهتیساری برای دست یابی به پشتی بانی 
روابط  از  توافق،  و  روند  از  و سیاسی خود  مالی  فنی، 
نزدیک خود با اتحادیه اروپا و دولت های با نفوذ استفاده 

کرد تا مذاکرات منتیج به نتیجه شود.

استقرار تیم ناظران اتحادیه اروپا و اتحادیه جنوب شرق 
آسیا )آسه آن( پس از امضای توافق صلح در مناطق 
اجرای  بر  نظارت  و  رسیده گی  هدف  با  که  درگیر 
توافق نامه صلح هلسینکی صورت گرفت، نشان از یک 

عزم جمعی برای حل ریشه ای مشکل آچه داشت.

و  افغانستان  برای  هلسینکی  صلح  آموزه های 
جهان:

۱. آماده شدن برای مذاکرات )حتا زمانی که چشم انداز 
در  حضور  معنای صرفاً  به  این  می رسد(:  نظر  به  دور 
میز مذاکرات نیست، بلکه اراده جدی برای گفت وگو به 

هدف حل منازعه باید وجود داشته باشد.
از  آچه  صلح  برای  مدنی  جامعه  دیپلماسی  ارزش   .۲
است  صلح سازانه ای  نقش های  برجسته ترین  جمله 
جامعه  بازیگران  از  وسیعی  طیف  توسط  می تواند  که 
مدنی خصوصی، محلی و بین المللی ایفا شود، از جمله 
میانجی گری در مذاکرات رسمی، تسهیل تعامل و بسیج 

پشتی بانی از روند. 
۳. رویه های مذاکره مهم است. فرمول »هیچ چیز توافق 
نمی شود تا همه چیز توافق شود« مذاکره کننده گان را 
آزاد کرد تا در مورد طیف وسیعی از مسایل صحبت 

کنند.
خطر  صلح،  توافق نامه های  نادرست  پیش نویس   .۴
تفسیرهای مناقشه برانگیز را دارد که می تواند منجر به 

تفسیرهای مناقشه برانگیز در مرحله اجرا شود. 
5. حرکت از امضای توافق نامه سیاسی به تصویب سندی 
که از نظر قانونی قابل اجرا باشد، ذاتاً چالش برانگیز اما 

مهم است. 
۶. حضور قوه مقننه و قانون گذاران در جریان مذاکرات 
عدم  آچه  مذاکرات  روند  در  که  آن چنان  است،  مهم 
همراه  به  را  جدی  چالش های  قانون گذاران  حضور 

داشت.
۷. تبدیل یک جنبش مسلح به یک حزب و یا گروه 
دادن  پایان  مورد  در  مذاکره  برای  تصمیم  و  سیاسی 
به درگیری مسلحانه، چالش هایی را برای جنبش های 
مسلح به وجود می آورد که باید از یک ساختار نظامی 
قدرت  رقابت های  از  بسیاری  میان  در  بازیکن  به یک 
سیاسی تبدیل شوند. این موضوع نیازمند زمینه سازی 
بازگشت  از  جلوگیری  برای  اعتماد  ایجاد  و  درست 

درگیری است.
۸. دست اندرکاران مذاکرات صلح باید مطابق توافق نامه 
در اجرای عدالت و چگونه گی پرداختن به عدالت انتقالی 
روشن، شفاف و متعهد به اصول رفتار کنند. مفاد مبهم 
و به دنبال آن تطبیق نادرست، سبب آسیب پذیری روند 

صلح می شود.
9. کمک های بشردوستانه به پشتی بانی از چشم اندازهای 
صلح کمک کند و راهی برای تقویت ظرفیت ها در مسیر 
تحوالت جدید باشد. این حمایت ها باید استراتژی هایی 
را برای حل چالش های اساسی سیستمی مانند تقویت 
اجرای  از  و حمایت  مدنی  جامعه  دولت،  ظرفیت های 

توافق نامه در نظر بگیرد.
https://www.c-r.org  :منبع

مرکز مصالحه و سازش انگلستان

بود که با برقراری صلح در آچه، ۴۰ میلیون دالر به این 
منطقه کمک خواهد کرد. با شکست مذا کرات جاپان، 
در ۱9 می سال ۲۰۰۳ میالدی نظامیان اندونیزیا، آچه 
را از زمین، هوا و دریا آماج حمالت سنگین خود قرار 

دادند.
 

با وجود این که حمله دولت پس از نقض آتش بس از 
نظر نظامی موفقیت آمیز بود، اما مقام های ارشد دولت 
مرکزی متوجه شدند که یک رویکرد منحصر به فرد 
سوسیلو  دهد.  پایان  را  درگیری  نمی تواند  امنیتی 
کاال،  یوسف  و  بلند رتبه  نظامی  یودویونو،  بامبانگ 
معاون رییس جمهور و رییس حزب برجسته گل کار، 
بودند. در همین  به خوبی درک کرده  را  این موضوع 
نظامی  نظر  از  آزاد  آچه  رهبری جنبش  اعضای  حال 
تضعیف شدند، تا جایی که برخی از فرماند هان میدانی 
آن ها آماده مذاکره بودند. به نظر می رسید هر دو طرف 
تشخیص داده بودند که تالش برای دست یابی به اهداف 
بعید است که موفقیت آمیز  خود به صورت یک جانبه 

باشد.
جدای از آن، سازمان های غیردولتی در آچه پیش گام 
مسایل  مورد  در  اجتماعی  بحث های  برجسته سازی 
بشردوستانه و ارایه راهکارهای مسالمت آمیز برای ختم 
جنگ شد. هنگامی که سونامی دسامبر ۲۰۰۴ ساحل 
برای  فشار جدیدی  کاتالیزور  این  کرد،  ویران  را  آچه 
صلح بود. با ورود به روند مذاکرات بعدی، هر دو طرف 
انتظارات واقع بینانه تری از آن چه ممکن به دست آورند 

و شکل اساسی یک توافق، داشتند.
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درسهایمهمصلحآچهاندونيزيا
برایافغانستان

»توافق نامه هلسینیک«؛ 

مراسم امضای توافق نامه صلح هلسینکی میان دولت اندونیزیا و جنبش آچه آزاد - آگست ۲۰۰5

)GAM( جنبش آچه آزاد

مارتی اهتیساری، رییس  جمهور پیشین فنلند 
و برنده جایزه صلح نوبل که میانجی گر اصلی 

صلح آچه بود

سونامی سال ۲۰۰۴ در آچه اندونیزیا 
که زمینه ساز صلح شد



چشم نواز  آثار  تماشای  برای 
به  مشعل،  محمدسعید  استاد 
رفتم؛  بهزاد  نگارستان  تاالر 
جایی که دفتر کاری و محل 
و  است  هرات  والی  جلسات 
مشعل  استاد  هنرمند  دستان 
به  ویژه ای  جلوه  شاگردانش،  و 
سیمای این ساختمان قدیمی بخشیده است. روی دیوار 
شمالی تاالر نگارستان بهزاد، شعری نقش بسته که از 
آثار مشهور استاد مشعل است. »اگر از دهر ناشادم، ولی 
زین ره بسی شادم/ که من مصروف احیای نگارستان 
استاد  فعالیت های  روایت گر  شعر  بیت  این  بهزادم« 
بهزاد«  هنری  »مکتب  نگه داشتن  زنده  برای  مشعل 

است. 
فعالیت  هنری  گوناگون  حوزه های  در  مشعل،  استاد 
داشت. او افزون بر مینیاتوری، مجسمه سازی، نقاشی، 
به  بود.  هم  شاعر  و  نویسنده  گچ بُری،  و  سنگ تراشی 
سبب انجام فعالیت های هنری، از هنرمندان نام آشنای 
هرات به شمار می رفت و آثار زیادی به یادگار گذاشته 
است. یکی از تلخ ترین خاطرات استاد مشعل، تخریب 
»مجسمه  اسب ها« در زمان حاکمیت طالبان بود. برخی 
از سوی  نیز در ساختمان والیت،  او  آثار هنری دیگر 
طالبان نابود شد و تابلوهای نفیس هنری به تحویل خانه 
والیت انتقال یافت و سال ها گوشه اتاق خاک می خورد.

تاالر نگارستان بهزاد، محل جلسات والی هرات

 
در  خورشیدی،   ۱۲9۲ سال  مشعل،  محمدسعید 
ولسوالی تیوره والیت غور زاده شد. او استعداد و عالقه 
زیادی به هنر داشت و از والیت غور به کابل و سپس 
از  پس  آمد.  هرات  به  هنری  فعالیت های  انجام  برای 
به  را  هروی«  »غوری  پسوند  هنری،  فعالیت  سال ها 
نگارستان  تاالر  آثارش در  از  افزود. مجموعه ای  نامش 
بهزاد هرات، ساختمانی که محل حکم رانی والی است، 
خیره  خود  به  را  تماشاگران  و چشم  مانده  یادگار  به 
والی  زمان فضل  الحق خالق یار،  آثاری که در  می کند. 
از  گروهی  و  مشعل  استاد  کوشش  با  هرات،  پیشین 
شاگردانش پدید آمد. با هماهنگی دفتر والیت هرات، 
نوید اعلم، از کارمندان والیت که دانش آموخته رشته 

استاد محمدسعید مشعل؛
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هنرمندان را دنبال می کرد و صبح  پیش از آغاز کار و 
عصر با پایان کارهای  رسمی، پیش رفت کار را بررسی 

می نمود.
در تاالر نگارستان بهزاد هرات، در کنار سایر آثار هنری، 
با چوب برجسته سازی شده و  دو نقاشی کم نظیر که 
یک گل دان بزرگ، از استاد مشعل به یادگار مانده، اما 
برخی دروازه های چوبی به دلیل چسب زدن کاغذ روی 

آن ها، تخریب شده است.

تخریب آثار هنری روی دروازه های چوبی در تاالر 
نگارستان بهزاد هرات

 

تغییر  از  پس  که  دارد  باور  صوابی  عبدالناصر  استاد 
رژیم و روی کار آمدن حکومت جدید در سال ۱۳۷۱ 
خورشیدی، »نگاه افراطی« نسبت به فعالیت های هنری 
در افغانستان، مانع کار هنرمندان شد و در زمان طالبان، 

این پدیده به اوج رسید.
وقتی طالبان هرات را تصرف کردند و ساختمان تاریخی 
والیت به محل فرمان روایی آنان تبدیل شد، برچیدن 
تصاویر  آن  در  که  آثاری  ویژه  به  هنری  آثار  برخی 
»موجودات زنده« مانند چهره انسان و تصاویر حیوانات 
بود، یکی از اولین اقدامات آن ها شد. چندین اثر گران بها 

و نفیس هنری از سوی طالبان نابود شد و برخی تابلوها 
هم از تاالر نگارستان به گوشه تحویل خانه ها فرستاده 
گردید.  مخفی  مراجعه کننده گان  چشم  از  سال ها  و 
و  نبود  تحمل  قابل   مشعل  استاد  برای  وضعیت  این 
سال ها  که  باشد  آثاری  تخریب  شاهد  نمی توانست  او 

برایش خون  دل خورده و زحمت  کشیده بود.
مشعل  استاد  برای  فاجعه  اوج  صوابی،  استاد  دید  از 
زمانی بود که مجسمه های مشهور »اسب ها« از سوی 
طالبان تخریب شد؛ چهار مجسمه اسب که در پارک 
با  هرات  شهر  مرکز  در  گل ها،  چوک  فرهنگ/پارک 
دستان استاد مشعل، کنار حوض آب ساخته  شده بود. 
عبدالناصر صوابی، نقل قولی از استاد مشعل برایم بازگو 
کرد که پس از تخریب مجسمه اسب ها، استاد گفته بود: 
»با تخریب این مجسمه ها، من هم نابود شدم!« تحمل 
روزگار سیاه طالبان به مردی که باور داشت »آثار هنری 
برای هنرمند، مانند فرزندانش اهمیت دارد« کار آسانی 
نبود. چند سال پیش از تخریب مجسمه اسب ها توسط 
طالبان، سال ۱۳۶۲ خورشیدی در جریان جنگ های 
داخلی، خانه استاد مشعل در محل »بابا حاجی« هرات 
کتاب  جلد  هزاران  و  هنری  اثر  و صدها  گرفت  آتش 

کم یاب او در آتش سوخت و از بین رفت.  
شد  هرات  شهردار  مدتی  مشعل،  محمدسعید  استاد 
و  کارهای رسمی  پیش برد  بر  افزون  هنگام  این  در  و 
جامع  مسجد  هنری  آثار  مرمت  در  شهرداری،  اداری 
بزرگ هرات هم تالش می کرد و برخی آثارش هنوز در 
این مکان دیده می شود. شاید او سال ها پیش احساس 
کرده بود که میراث استاد کمال الدین بهزاد هروی و 
برای  و  بهزاد و هرات« در خطر است  »مکتب هنری 
نجات آن دست به کار شد و آثار بی مانندی از خود به 
یادگار گذاشت. بسیاری در هرات باور دارند که استاد 
مشعل از سرآمدان هنر بود. خانه اش در منطقه گازرگاه 
هرات، محل رفت وآمد هنرجویان بود و فوت وفن هنر 
را  مردی که خود  داد.  آموزش  زیادی  به شاگردان  را 
ببیند  تا  نیست  حاال  می دانست،  بهزاد  مکتب  احیاگر 
که هنر مینیاتوری به نام کشورهای دیگر گره خورده و 
افغانستان میراث دار آن نشده است. استاد محمدسعید 
مشعل، پس از سال ها فعالیت هنری، در تاریخ دوازدهم 
دلو سال ۱۳۷۶ خورشیدی درگذشت و در کنار مزار 

فخرالدین رازی دفن شد.

هنرهای زیبای دانشگاه هرات است، با من همراه شد تا 
در مورد آثار هنری تاالر نگارستان بهزاد معلومات بدهد. 
پیش از این بارها در نشست های خبری و برنامه های 
رسمی والیت، به این تاالر رفته بودم، اما این بار هدف از 

حضور در آن، تماشای آثار هنری بود.
زمان  در  آثار  از  بخشی  که  داد  برایم شرح  اعلم  نوید 
و  مشعل  استاد  کوشش  با  خالق یار،  فضل الحق 
شاگردانش بر دیوارها، سقف و دروازه های چوبی تاالر 
ماه ها  که  کاری  شد؛  مینیاتوری  و  تذهیب  نقاشی، 
نویسنده گان،  شاعران،  از  بزرگی  تصاویر  کشید.  طول 
هنرمندان و عارفان معاصر و سال های دور، در تاالر به 
چشم می خورد. از جامی، موالنا و ابوعلی سینای بلخی 
گرفته تا استاد محمدعلی عطار هروی، حاجی اسماعیل 
سیاه و البته استاد محمدسعید مشعل، که برای جلوه 

بخشیدن به تاالر نگارستان، کوشش فراوانی کرد.
عبدالناصر صوابی، استاد دانشگاه هرات و از شاگردان 
گچ بُری  هنگام  در  که  می کند  روایت  مشعل،  استاد 
بخشی از مسجد جامع بزرگ هرات، با او آشنا شد و 
جامع  مسجد  در  کار  بابت  هنرجویان،  سایر  از  زودتر 
هرات، معاش »حق الزحمه« دریافت کرد. بخشی از آثار 
هنری این تاالر، سال ۱۳۸۱ خورشیدی، پس از سقوط 
طالبان پدید آمد. نام هنرمندان و تاریخ ایجاد آثار هنری 
روی بیش تر آن ها نوشته بود. روی دروازه های چوبی نام 
طراحان و اجراکننده گان آثار هم دیده می شد. استاد 
ناصر صوابی، در کنار ده ها هنرمند دیگر، روزهای زیادی 
برای مزین کردن تاالر نگارستان بهزاد، در رکاب استاد 
مشعل کوشید و نامش زیر آثار هنری این تاالر دیده 

می شود.
از  بگوید.  برایم  مشعل  استاد  مورد  در  خواستم  او  از 
چهره اش مشخص بود که خاطرات سال ها هم نشینی 
و شاگردی با استاد مقابل چشم هایش حاضر شد و ابتدا 
از سرگذشت آثار هنری تاالر نگارستان بهزاد آغاز کرد. 
آقای صوابی از روزگاری قصه کرد که در زمان والیت 
استاد  کنار  در  فضل الحق خالق یار، حدود ۶۰ هنرجو 
مشعل برای خلق آثار هنری در تاالر نگارستان بهزاد 
مصروف کار بودند. والی هرات، با دقت خاصی فعالیت 

مشعلدارهنرمينياتوری
احياگر»مکتببهزاد«

از  یکی  تاکنون  دور  گذشته های  از  جندر  بحث 
معضل های مهم و قابل مکث در عرصه حکومت داری 
یک  عنوان  به  افغانستان  است.  بوده  دولت سازی  و 
کشور جهان سومی و در حال جنگ، هنوز هم به 
مولفه های  هنوز  می نگرد.  متفاوت  دید  یک  با  زن 
دموکراسی و ارزش های انسانی در جامه جمهوریت 
به  فساد  وجود  هنوز  است.  نشده  دوخته  درست 
امر  در  را  حکومتی  دستگاه  متفاوت  گونه های 
با  که  می کند  تضعیف  شهروندان  به  خدمت رسانی 
گذشت هر سال گسترده تر و ابعاد تازه تر پیدا نیز پیدا 
کرده است. وجود فساد طی دو دهه گذشته باعث 
شده است که حکومت با وجود کمک های بین المللی 
تا هنوز توان اتکا به خودش را پیدا نکرده است. هنوز 
با وجود طرح و تطبیق مکانیسم های متفاوت، فساد 
در دستگاه حکومت رو به رشد است و فرصت های 
دولت سازی و انکشاف متوازن در این کشور را به باد 

فنا داده است.
پدیده چند  و  فساد یک معضل  این که  به  توجه  با 
متفاوت  مکانیسم های  است،  علتی  چند  و  پهلو 
علوم  و  حکومت داری  عرصه  در  دولت ها  سوی  از 
پیشکش  پدیده،  این  با  مبارزه  امر  در  اجتماعی 
از  شده است. کشورهای مختلف تجربیات متفاوت 
این روند دارند. در تعدادی از کشورها، بحث حضور 
یک  عنوان  به  نیز  ملکی  خدمات  دستگاه  در  زنان 
راهکار مطرح بوده و نتایج موثری را نیز در پی داشته 
است. اینجا است که موضوع زن و فساد در نهادهای 

اکادمیک و رسانه ای مورد بحث قرار گرفت.

سهم گیری  که  است  مدعا  این  تأییدکننده  آمارها، 
اداره عامه، نقش  فعال زنان در امور عامه، خصوصاً 
بسا مهمی در کنترل و مهار فساد دارد. تحقیقی که 
توسط بانک جهانی در ۱5۰ کشور آسیایی، اروپایی و 
آفریقایی صورت گرفته، گواه این است که زنان نسبت 
به مردان بیش تر قابل اعتماد و کم تر مقرون به فساد 
هستند. از سوی دیگر، سازمان شفافیت بین المللی 
در سروی ساالنه که میان ۶۰۰۰۰ خانواده در ۶۰ 
کشور جهان انجام داد، مشخص کرد که زنان نسبت 

به مردان کم تر حاضر اند تا رشوت پرداخت کنند.
در  را  آسیب  بیش ترین  این که  وجودی  با  زنان 
سناریو فساد طی سال های متمادی در کشور متقبل 
شده اند، می توانند به عنوان دست نامرئی در کاهش 
فساد در دستگاه خدمات ملکی کشور نقش داشته 
مناطق  از  یکی  آسیا  آن که جنوب  با وصف  باشند. 
آغشته به فساد است، اما سریالنکا به دلیل حضور 
زنان در ادارات عامه، از نظام اداری نسباً سالم تری بر 
خوردار است؛ چون در اداراتی که زنان به شکل فعال 
حضور دارند، میزان فساد و سوء استفاده از موقف و 
امکانات بسیار کم است. پس عمده ترین دالیل مبنی 
اداره  در  فساد  کاهش  باعث  زنان  این که حضور  بر 
عامه می شود، می تواند متمرکز بر موارد ذیل باشد: 

- ویژه گی های فطری و انسانی زنان گواه بر این است 
که آنان نسبت به مردان کم تر مقرون به فساد اند. 

و  نرم تر  دیگران،  با  برخورد  نوع  در  زنان   -
انعطاف پذیرتر اند، بنابراین در ارایه خدمات از متانت 

بیش تر کار می گرند.
مخارج  بار  یا  فشار  وجود  عدم  خاطر  به  زنان   -

زنده گی، کم تر به فساد آغشته می شوند.
که  می دهد  نشان  تحقیقات  و  تجربیات  تاریخ،   -
و در  اند، معموالً  قانونمندتر  به مردان  زنان نسبت 
نقض  موارد  اند،  کار  مصروف  زنان  که  بخش هایی 

قانون کم تر است. 

سوی  از  که  متفاوتی  ارزیابی های  دیگر،  سوی  از 
در  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
رهبران  شناسایی  و  خوب  حکومت داری  عرصه 
خالق  و متعهد در امر خدمت رسانی به شهروندان 
در ادارات خدمات ملکی صورت گرفته است، نشان 
می دهد که حضور زنان در دستگاه حکومت نقش 
این  به  بهبود عرضه خدمات داشته است.  موثر در 
اساس با وجودی که بحث حضور زنان در دستگاه 
حکومت بعد از توافق بن به عنوان یک اصل از سوی 
بود،  شده  پذیرفته  آن  بین المللی  شرکای  و  دولت 
دولت مردان،  نگاه  نوع  بر  حاکم  ناهنجاری های  اما 
حضور  مانع  مردمحور  سازمانی  فرهنگ  و  ناامنی 
رهبری  سطوح  و  ملکی  خدمات  دستگاه  در  زنان 
نهادهای حکومتی شده بود که طی سال های اخیر 
با اعمال فشارهای بین المللی، مشروط شدن بخشی 
از کمک های خارجی به حمایت از زنان و فهم بهتر 
از دست آوردهای آنان در عرصه حکومت داری خوب 
باعث شده است تا دولت بیش تر از پیش متعهد به 
و  ملکی  خدمات  دستگاه  در  زنان  حضور  افزایش 
سطوح رهبری باشند. ارقام و گزارش های کمیسیون 
حضور  که  می دهد  نشان  اداری  اصالحات  مستقل 
زنان در دستگاه خدمات ملکی طی سال ۱۳9۸ در 
حدود ۲۸ درصد بوده است که نسبت به سال های 
قبل افزایش را نشان می دهد؛ اما رقم زنان در سطوح 
رهبری )بست های ۱ و ۲( به مقایسه مردان خیلی 
کم است، طوری که گزارش سال ۱۳9۸ کمیسیون 
اصالحت اداری و خدمات ملکی، این رقم را در حدود 
۷ درصد نشان می دهد. با در نظرداشت ویژه گی های 
کشورهای  تجربیات  و  تحقیقات  انسان شناختی، 
معنادار  و  فعال  حضور  که  گفت  می توان  مختلف، 
زنان در ادارات خدمات ملکی، مخصوصاً در سطوح 
فساد  کاهش  در  را  قابل مالحظه ای  نقش  رهبری، 

خواهد داشت.

این  جندر  موضوع  تحلیل  راستای  در  موج  اولین 
مسأله بود که آیا زنان نسبت به مردان بیش تر مقرون 
به فساد اند یا نه؟ و آیا رشد زنان در عرصه خدمات 
اجتماعی می تواند یک راهبرد خوب در امر مبارزه با 

فساد باشد؟ 

روحینا حیدری

دستنامرئیزناندرکارزار
مبارزهبافساد

آمارها، تأییدکننده این مدعا 
است که سهم گیری فعال زنان 

در امور عامه، خصوصاً اداره 
عامه، نقش بسا مهمی در کنترل 

و مهار فساد دارد. تحقیقی که 
توسط بانک جهانی در 150 کشور 

آسیایی، اروپایی و آفریقایی 
صورت گرفته، گواه این است 

که زنان نسبت به مردان بیش تر 
قابل اعتماد و کم تر مقرون به 
فساد هستند. از سوی دیگر، 

سازمان شفافیت بین المللی در 
سروی ساالنه که میان 60000 

خانواده در 60 کشور جهان انجام 
داد، مشخص کرد که زنان نسبت 

به مردان کم تر حاضر اند تا 
رشوت پرداخت کنند.

محمدحسین نیک خواه
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گروه طالبان برای ایران؛

کشورها در عرصه  سیاست خارجی خود دارای دو گونه از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت هستند. اهداف کوتاه مدت غالباً در خدمت اهداف بلندمدت 
است. برعالوه، سیاست گذاران نیز تالش می کنند تا اهداف کوتاه مدت به تأمین هرچه بیش تر اهداف بلندمدت منجر شود و یا حداقل تضادی با اهداف 

بلندمدت نداشته باشد. اما در برخی مواقع، اهداف کوتاه  مدت در تضاد با اهداف بلندمدت است. چنین مواردی که البته بسیار کم اتفاق می افتد، 
مواردی است که سیاست گذاران یک کشور، برای مدیریت یک بحران و پایین آوردن آسیب بحران در بلندمدت، اهدافی را در کوتاه مدت ترسیم می کنند 

که سازگاری زیادی با اهداف بلندمدت شان ندارد.

محمدهادی ابراهیمی، روزنامه نگار

۸صبح، کابل

زیادی  واکنش های  باعث  تهران  به  طالبان  اخیر  سفر 
افغانستان و همین طور شهروندان  از سوی شهروندان 
ایران شد. این سفر به دعوت رسمی جمهوری اسالمی 
ایران صورت گرفته بود. در این سفر که در هشتم دلو 
سال روان صورت گرفت، هیأت طالبان به رهبری مال 
برادر، معاون سیاسی این گروه، با علی شمخانی، دبیر 
ایران مالقات کرده است. مالقات  امنیت ملی  شورای 
هیأت طالبان با دبیر شورای امنیت ملی ایران، باعث 
رابطه   که  است  شده  سوال  این  دوباره   مطرح شدن 
تضاد  در  با طالبان  ایران  آیا  و طالبان چیست؟  ایران 
ایدیولوژیک قرار دارد، رابطه  دوستانه دارد و یا این که 

این رابطه در راستای اهداف دیگری است؟
در این نوشته تالش شده است تا به پاسخ این سوال 
رابطه   که  است  این  نویسنده  مدعای  شود.  پرداخته 
و  کوتاه مدت  اهداف  سطح،  دو  در  طالبان،  و  ایران 
ارتباط  ایجاد  است.  تفکیک  و  تبیین  قابل  بلند مدت 
اهداف  جمع  در  گروه،  این  از  حمایت  و  طالبان  با 
کوتاه مدت ایران جای می گیرد. اما در بلندمدت، ایران 
با طالبان، سازگاری چندانی نخواهد داشت و چه بسا 
مانع قدرت گیری بیش تر این گروه خواهد شد. در ادامه  
جایگاه  چگونه گی  و  طالبان  به  ایران  نگاه  بررسی  به 
این گروه در اهداف ایران در قبال افغانستان و منطقه 

پرداخته می شود.
کشورها در عرصه  سیاست خارجی خود دارای دو گونه از 
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت هستند. اهداف کوتاه مدت 
برعالوه،  است.  بلندمدت  اهداف  خدمت  در  غالباً 
سیاست گذاران نیز تالش می کنند تا اهداف کوتاه مدت 
به تأمین هرچه بیش تر اهداف بلندمدت منجر شود و 
یا حداقل تضادی با اهداف بلندمدت نداشته باشد. اما 
با اهداف  در برخی مواقع، اهداف کوتاه  مدت در تضاد 
بلندمدت است. چنین مواردی که البته بسیار کم اتفاق 
می افتد، مواردی است که سیاست گذاران یک کشور، 

افزایش حمالت هدفمند در کابل، نگرانی های جدی را 
در پی داشته است. در تازه ترین موارد،  ریاست عمومی 
امنیت ملی برخی افرادی که در پس این حمالت دست 
همه گانی  نیز  را  اعترافات شان  و  بازداشت  را  داشتند 
کرده است. شماری از این افراد با توجه به برخورداری 
توانایی های خارق العاده، تالش کرده اند که حتا در  از 
در  کنند.  فعالیت  و  کار  کلیدی  دفترهای  پُست های 
از  که  غورزنگ  نام حبیب اهلل  به  فردی  موارد،  از  یکی 
است،  بوده  کابل  خبرنگاری  دانشکده  ممتاز  فارغان 
توسط امنیت ملی بازداشت شد. اکنون منابع می گویند 
امنیت  بازداشت توسط نیروهای  از  این فرد پیش  که 
ملی، تالش داشت که زیر نام »محقق و مترجم پشتو« 
زمینه  در  جمهوری  ریاست  ارشد  مشاوریت  دفتر  در 
نوآوری استخدام شود. به گفته منابع، فرد متذکره به 
توانایی هایی که داشت،  موفق شد که در جمع  دلیل 
اما سرانجام  یابد؛  راه  پُست  این  نهایی  کاندیدای  پنج 
گزینه دیگری انتخاب شده است. در حالی که ریاست 
عمومی امنیت ملی اعترافات این فرد را همه گانی کرده، 
 اسناد شریک شده نشان می دهد که وی هنگام تالش 
برای احراز پُست حکومتی، بارها بر »خدمت صادقانه 
رخنه  که  است  گفتنی  است.  کرده  تاکید  وطن«  به 
کردن گروه های مخالف حکومت در نظام پیش از این 
مطرح  بابت  این  از  نیز  نگرانی هایی  و  بود  زبان زد  نیز 

شده است.
ملی  امنیت  نیروهای  جاری،  سال  جدی  هژدهم  در 
فردی را به نام »حبیب اهلل غورزنگ« از مربوطات ناحیه 
حال  این  با  کرد.  بازداشت  کابل  شهر  امنیتی  پنجم 
معاونت اول ریاست جمهوری اعترافات این فرد را در 
هفتم دلو همه گانی ساخت. براساس معلومات ریاست 

۲. ایدیولوژی طالبان در تضاد مستقیم با روایت رسمی 
ایران از اسالم قرار دارد. طالبان از تفکر دیوبندی تغذیه 
مذهبی   - فکری  خط  آن  در  که  تفکری  می کنند؛ 
جمهوری اسالمی ایران، جایگاه مقبول و مطلوبی ندارد. 
برعالوه، طالبان با گروه هایی چون القاعده، سپاه صحابه 
و لشکر طیبه همکاری و ارتباط دارند؛ گروه هایی که در 
تضاد مستقیم با ایران و مذهب رسمی ایران هستند. 
لذا ایران به دلیل این اختالف ایدیولوژیک، نمی تواند با 

طالبان از در دوستی درازمدت وارد شود.
۳. همین طور افکار عمومی شهروندان ایران نسبت به 
طالبان، چندان مثبت نیست. طالبان در افکار عمومی 
مردم ایران، به عنوان قاتالن دیپلمات های شان در سال 
اولیه   سال های  در  برعالوه  می شوند.  شناخته   ۱99۸
ظهور طالبان، دستگاه رسانه ای ایران تالش می کرد تا 
این گروه را مهره  امریکا و عربستان در راستای مقابله 
کشته شدن  از  پس  ایران  رهبر  کند.  تعریف  ایران  با 
دیپلمات های ایرانی، طالبان را مزدوران امریکا خواند. 
محمد سرافراز، رییس پیشین صدا و سیمای ایران، در 
کتابی که تحت عنوان )جنبش طالبان؛ از ظهور تا افول( 
نوشته است، تمام تالش خود را برای اثبات این مدعا 
به خرج می دهد که طالبان را به عنوان مهره های امریکا 
لذا می توان گفت  و عربستان در منطقه معرفی کند. 
افکار عمومی ایران در تقابل با طالبان شکل گرفته است 
به دلیل  ایران،  نهادهای سیاست گذاری  بدون شک  و 
می شوند،  متحمل  عمومی  افکار  ناحیه  از  که  فشاری 
برقرار  طالبان  با  درازمدت  دوستی  رابطه   نمی توانند 

کنند.
و  نبوده اند  ایران  دوستان  طالبان  بلندمدت،  در  لذا 
نیستند. به همین جهت بود که ایران در قبال حمله  
امارت  سقوط  و   ۲۰۰۱ سال  در  افغانستان  به  امریکا 
طالبان، موضع مخالف نگرفت و این حمله را به سود 
روایت  به  که  همان طور  می دانست،  خود  ملی  امنیت 

که ارایه شده است، این فرد حین درخواست برای کار، 
بر »خدمت صادقانه به وطن« تاکید کرده و گفته است 

که توانایی الزم برای کار را دارد.
او هنگام ارایه درخواستی برای احراز این پُست خود را 
»ژورنالیست، محقق و مترجم« معرفی کرده و نوشته 
اداره  شما در بخش تحقیق  است: »می خواهم که در 
و ترجمه منحیث محقق و مترجم زبان پشتو به کشور 
عزیز خود خدمت کنم. من از تجربه چندین ساله  خود 
که در بخش خبرنگاری، ترجمه و تحقیق اخذ کرده ام، 
امید  کنم.  خدمت  صادقانه  وطن  برای  کرده  استفاده 
در  کنید.«  انتخاب  جدید  همکار  منحیث  را  من  که 
این پُست دیده می شود  از آزمون  اسناد شریک شده 
که حبیب اهلل غورزنگ آزمون نوشتاری را با نمره کامل 
خود  از  خارق العاده ای  توانایی  آن،  در  و  کرده  سپری 
بهترین  با  را  پرسش ها  بیش تر  وی  است.  داده  نشان 
شیوه پاسخ داده و در میان پنج کاندیدای برتر راه یافته 

است.
توانایی های  نیز  خود  رزومه  در  غورزنگ  حبیب اهلل 
بر  آن  از  بخشی  در  و  است  نوشته  را  خارق العاده اش 
خدمت به وطن تاکید کرده است. وی به تحصیلش در 
دانشگاه کابل و آموزش های زبان انگلیسی اشاره کرده 
و در ادامه،  از کارش در چهار رسانه کشور و یک نهاد 
معتبر حامی رسانه ها یاد کرده است. توانایی در زبان ها 
نیز  خبرنگاری  پروگرام های  به  دسترسی  هم چنان  و 

بارنت روبین، پژوهش گر امریکایی در حوزه افغانستان 
و منطقه، در حمالت هفتم اکتوبر، سپاه قدس ایران و 
شخص قاسم سلیمانی، همکاری استخباراتی با امریکا 
داشته است. اما در کوتاه مدت، اهداف ایران با طالبان، 
همسویی پیدا کرده است و طالبان می توانند دوست و 

متحد ایران در کوتاه مدت باشند، از جمله:
با  از ۲۰۰۲ می توانستند  ۱. طالبان در سال های پس 
افغانستان  در  را  امریکا  نظامی  نیروهای  حمالت خود 
باقی ماندن  و  نفوذ  حوزه   گسترش  فکر  و  زمین گیر 
درازمدت در افغانستان را از ذهن امریکا بیرون کنند. 
پس از ۲۰۰۲ و پایان دولت خاتمی که خواهان ارتباط 
با روی کار آمدن  بود،  با غرب و گفت وگوی تمدن ها 
احمدی نژاد در ایران که نگاه ستیزه جویانه به امریکا 
داشت، رابطه  این دو کشور رفته رفته بدتر شد. از سویی 
افغانستان  در  درازمدت  برای  امریکا  که  احتمال  این 
پایگاه نظامی ایجاد کند، باعث احساس خطر در تهران 
سیاست های  با  می کند  تالش  تهران  و  است  شده 
مختلفی، از متجاوز تعریف کردن ایاالت متحده گرفته 
این  گزارش ها،  برخی  مبنای  بر  طالبان  از  حمایت  تا 
کشور را از ماندن در افغانستان منصرف کند. لذا گروه 
این  راستای  در  کوتاه مدت  دوست  عنوان  به  طالبان، 
هدف، برای دستگاه سیاست خارجی ایران تعریف شد. 
اکنون با خروج نیروهای امریکایی براساس توافق نامه ای 
که ایاالت متحده و طالبان آن را امضا کرده اند، در عمل 

میان ایران و طالبان، اتحاد برقرار شده است.
۲. مقابله با داعش، محور دیگری است که طالبان را به 
عنوان دوست کوتاه مدت برای ایران تعریف کرده است. 
داعش خود را در ستیزه با ایران معرفی می کند و در 
تضاد ایدیولوژیک با ایران قرار دارد. از سویی هم طالبان 
با گسترش داعش در  ایدیولوژیک در تقابل  به دالیل 
افغانستان هستند و حمالت زیادی علیه این گروه انجام 
دوست  می تواند  طالب  نیز  مسیر  این  در  لذا  داده اند، 

خوبی در کوتاه مدت برای ایران باشد.
بنابراین، اگرچند طالبان در درازمدت، دوست و متحد 
ایران نبوده اند و نیستند، اما به دلیل همسویی طالبان 
و ایران در برخی اهداف و همین طور این احتمال که 
طالبان در آینده  افغانستان سهم خواهند داشت، ایران 
مجبور شده است که در کوتاه مدت، به گسترش ارتباط 
خود با طالبان بپردازد و منافع خود را تأمین کند و یا 

حداقل از آسیب های احتمالی در امان باشد.

بخشی دیگر از رزومه وی را تشکیل می دهد. سرانجام 
پای این فرد به یکی از نهادهای معتبر حکومتی باز نشده 
و مسووالن در دفتر مشاوریت ارشد ریاست جمهوری 
او  کرده اند.  انتخاب  را  دیگری  فرد  نوآوری،  زمینه  در 
در رسانه های اجتماعی نیز فعالیت گسترده ای داشته 
و حتا در آن جا نیز به »آبادی افغانستان« اشاره کرده 
است. قابل یادآوری است که آقای سمیع حامد به تاریخ 

هشتم جدی از سمتش استعفا داد.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که میزان حمالت 
هدفمند در پایتخت به شکل بی سابقه ای افزایش یافته 
است. پیش تر برخی از رویدادها به گونه ای اتفاق افتاده 
است که گویا حلقاتی در درون دفاتر حکومتی در آن 
نقش داشته اند. هرچند امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جمهوری، در پُست فیس بوکی اش در مورد این فرد به 
گونه مشخص سخن نگفت، اما بر نهادینه و الکترونیک 
کردن حافظه و پرونده ها تاکید کرده است. در گزارش 
است  آمده   ۶:۳۰ امنیتی  جلسه  هشتاد و ششم  شماره 
که ادعای طالبان مبنی بر ترور افراد ملکی در پایتخت 
»بی اساس«  است و »شباهت به یخی دارد که در گرمای 
کار اطالعاتی و پولیس دولت جمهوری افغانستان آب 
شده و هیچ گردیده است.« گروه طالبان پیش از این 
دست داشتنش در حمالت بر اماکن عامه را رد کرده  
است؛ اما گفته  است که حمالتش بر مکان ها و اهداف 

نظامی ادامه خواهد یافت.

برای مدیریت یک بحران و پایین آوردن آسیب بحران 
در بلندمدت، اهدافی را در کوتاه مدت ترسیم می کنند 
که سازگاری زیادی با اهداف بلندمدت شان ندارد. اما 
برای مدیریت بحران، چاره ای جز انتخاب اهداف متضاد 
با اهداف بلندمدت، پیش روی سیاست گذاران نیست. به 
نظر می رسد که نگاه ایران در کوتاه مدت و بلندمدت در 
قبال طالبان، دچار همین ناسازگاری شده است. طالبان 
در کوتاه مدت، می توانند در خدمت اهداف ایران باشند 
و به همین جهت، این کشور، در پی نزدیکی با طالبان 
است. اما در بلندمدت، طالبان نه تنها سودی برای ایران 
در منطقه ندارند، بلکه به ضرر ایران تمام خواهند شد. 
به همین جهت، ایران در کنار حمایت از طالبان، تالش 

می کند تا از قدرت گیری زیاد آنان جلوگیری کند.
برای  خوبی  دوستان  نمی توانند  بلندمدت  در  طالبان 
تهران باشند. دستگاه سیاست خارجی ایران، به دالیلی 
چند نمی تواند طالبان را به عنوان دوست و همکار خود 
در بلندمدت در نظر بگیرد. به چند دلیل، طالبان در 

بلندمدت، دوست ایران نخواهند بود، از جمله:
داشته  همسویی  ایران  با  آن که  از  بیش تر  طالبان   .۱
باشند، با پاکستان و عربستان همسویی دارند. این گروه 
از ماه های اول ظهور خود تحت حمایت کامل پاکستان 
و  اقتصادی  حمایت  از  همین طور  و  بود  آی اس آی  و 
ایدیولوژیک عربستان برخوردار بود. ایران هم به دلیل 
و  دارد  پاکستان  با  که  اقتصادی   و  سیاسی  تضادهای 
هم به دلیل ستیز ایدیولوژیک با عربستان، نمی تواند با 
طالبان که تحت حمایت این دو کشور هستند، رابطه 
دوستی درازمدت داشته باشد. طالبان هر چقدر هم که 
بازی  ایران  اهداف  راستای  در  ناخواسته  یا  و  خواسته 
کنند، باز هم در پایان روز و در درازمدت، به خانه های 
خود در کویته، اسالم آباد و پشاور بر می گردند و خط 
ایدیولوژیک خود را از عربستان می گیرند. لذا این اولین 

دلیل بر ناسازگاری ایران و طالبان در درازمدت است.

عمومی امنیت ملی، این فرد در ساحه فاضل بیک، از 
مربوطات ناحیه پنجم، زنده گی می کرد و زیر نام »ماهر« 
به فعالیتش در گروه طالبان ادامه می داد. در جزییات 
پیش  سال  یک  او  که  است  آمده  فرد  این  اعترافات 
فعالیت های تثبیت و ترور نیروهای دولتی را آغاز کرده 
بود و در چندین پرونده نیز سهم داشت. در اعترافات 
او تثبیت محل دو کارمند امنیت ملی، تشخیص محل 
زنده گی شخصی به نام سیف اهلل در ناحیه هفتم به ظن 
دست داشتن با حکومت، تثبیت یک بلندمنزل در حوزه 
هشتم امنیتی به گمان محل بودوباش کارمندان دولت 
نام »اکازوی«  که احتمال  به  و تثبیت منزل شخصی 

می رود یکی از اعضای پارلمان باشد، درج شده است.
ممتاز  فارغان  از  فرد  این  که  می گویند  منابع  اکنون 
بارها  حتا  و  بوده  کابل  دانشگاه  خبرنگاری  دانشکده 
بلندرتبه  مقام های  دفاتر  در  که  است  کرده  تالش 
حکومتی جای پا باز کند. به گفته یک منبع در دانشگاه 
کابل، حبیب اهلل غورزنگ در سال ۱۳9۷ به عنوان اول 
نمره فارغ شد و سال ها نیز با همین سطح از توانایی 
۸صبح  روزنامه  به  دیگر  منبع  یک  بود.  رفته  جلو 
می گوید که حبیب اهلل غورزنگ برای حضور در پُست 
محقق و مترجم پشتو در دفتر مشاوریت ارشد ریاست 
جمهوری در زمینه نوآوری که مسوولیت آن را سمیع 
حامد برعهده داشت، در یکم میزان رقابت کرده است و 
چیزی نمانده بوده که استخدام شود. براساس اسنادی 

دوستدرکوتاهمدت،دشمندربلندمدت
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وکیالنی که قرار بود در نهم فبروری در پرونده استیضاح 
دونالد ترمپ از او دفاع کنند، کنار کشیدند. برخی منابع 
می گویند که ترمپ از کار وکیالنش راضی نبوده و قطع 

همکاری با توافق دو طرف صورت گرفته است.
برای  باید  امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
جلسه استیضاح خود که قرار است روز نهم فبروری در 
مجلس سنا برگزار شود، چند وکیل جدید استخدام کند.

خبری  شبکه  گزارش  به  و  فارسی  دویچه وله  از  نقل  به 
سی ان ان پنج وکیل ترمپ به همکاری با او خاتمه داده اند. 
بنابر این گزارش بوچ بوورز و دبورا باربری، دو وکیلی که 
قرار بود تیم مدافعان ترمپ را رهبری کنند، از جمله این 

افراد هستند.
خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه، ۱۲ دلو )۳۱ جنوری( به 
نقل از رسانه های امریکایی گزارش داده اند که دونالد ترمپ 
از وکیالنش خواسته بود دفاعیات خود را بر اساس ادعاهای 
انتخابات ریاست  او در مورد تقلب و دستکاری در آرای 

جمهوری سوم نوامبر تنظیم و متمرکز کنند.
رییس جمهور پیشین ایاالت متحده از زمان اعالم نتایج 
انتخابات سوم نوامبر بارها بدون ارایه هیچ سند و مدرکی 
ادعای »تقلب در انتخابات« را تکرار کرده و شکست خود 
در برابر جو بایدن را نپذیرفته است. ظاهراً تیم مدافعان 
پرسش  این  حول  را  خود  دفاعیات  داشته  قصد  ترمپ 
متمرکز کند که آیا اصوالً استیضاح رییس جمهور پس از 
خاتمه دوره کار او امکان پذیر و قانونی است یا خیر. این 
پرسشی است که هفته گذشته در مجلس سنا هم مطرح 

جامع  الیحه  ضد  بر  تظاهرات  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
امنیتی در فرانسه در سال جاری میالدی نیز دنبال شد و 
ده ها هزار معترض روز گذشته در سراسر این کشور به خیابان 

آمدند.
تجمعات  در  شرکت کننده گان  شمار  فرانسه  داخله  وزارت 
اعتراضی روز شنبه به الیحه جامع امنیتی را ۳۳ هزار نفر 

اعالم کرد.
بر این اساس و با توجه به شمار نه چندان زیاد شرکت کننده گان 
در تجمعات روز شنبه، به نظر می رسد این جنبش اعتراضی 
کنشگران  توسط  گذشته  نوامبر  در  بار  نخستین  برای  که 
مسیر  در  افتاد،  راه  به  ژورنالیست ها  و  عمومی  آزادی های 
تحلیل گران  برخی  که  هرچند  است؛  گرفته  قرار  سراشیبی 
شرایط حاد ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱9 را در این 

مساله دخیل می دانند.
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات پایتخت به خبرنگاران 
می گوید که قصد ندارد زیاد در این خصوص توضیح دهد، اما 
الیحه جامع امنیتی از دید وی یک قانوِن »آزادی ُکش« است.

است  قرار  این کشور  اروپا،  اتحادیه  از  بریتانیا  با خروج 
برای  دلو(  ماه   ۱۳ فبروری/  )اول  دوشنبه  فردا  رسماً 
پیوستن به منطقه آزاد تجاری که ۱۱ کشور آسیایی و 
اقدام کند و  اقیانوس آرام در آن عضو هستند،  حاشیه 
درخواست خود را در این زمینه ارایه دهد. مذاکرات در 

این باره هم قرار شده در بهار امسال انجام شود.
پیوستن به این توافق صادرات بریتانیا را احتماالً افزایش 

خواهد داد، اما از بازار اتحادیه اروپا فاصله بسیاری دارد.
ترانس  همکاری های  برای  پیش رو  و  جامع  »توافق 
 5۰۰ شامل  بازاری  »سی پی تی پی پی«  یا  پاسیفیک« 
 ۱۳ حدود  کشورها  این  می شود.  شامل  را  نفر  میلیون 
درصد تولید ناخالص داخلی در جهان را در بر می گیرند .

این توافق در سال ۲۰۱۸ میالدی شکل گرفت و شامل 
کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا، جاپان، نیوزلند، برونئی، 

شیلی، مالزی، مکسیکو، پرو، سنگاپور و ویتنام است.
بریتانیا در صورت پیوستن به این توافق، بعد از جاپان 
دومین کشور قدرتمند اقتصادی در این گروه خواهد بود.

اعضای این گروه در پی حذف کامل یا کاهش تعرفه های 
کاالها  از  بعضی  هر چند  هستند؛  درصد  تا 95  وارداتی 
برای حمایت  لبنیات کانادا  برنج جاپان و صنعت  نظیر 
با  تعرفه ها نمی شوند.  از صنایع داخلی مشمول کاهش 
پیوستن بریتانیا به این گروه، تعرفه های صادراتی بریتانیا 
در کاالهایی نظیر ویسکی، موتر و بعضی خدمات صنعتی 

پایان  از  شد و 55 سناتور استیضاح رییس جمهور پس 
دوران کار او را قانونی دانستند.

مجلس سنای امریکا ۱۰۰ کرسی دارد که به طور مساوی 
در اختیار جمهوری خواهان و دموکرات ها قرار دارد. بر این 
اساس، پنج سناتور جمهوری خواه در کنار دموکرات ها قرار 

گرفته اند.
برای محکومیت دونالد ترمپ در پرونده استیضاح باید دو 
سوم اعضای مجلس سنا علیه او رای دهند که ناظران آن 

را بسیار بعید ارزیابی می کنند.
امریکا حدود یک  نماینده گان  اکثریت دموکرات مجلس 
سال قبل هم طرح استیضاح ترمپ را به جریان انداخت 

که در مجلس سنا ناکام ماند.
تحریک  اتهام  به  ترمپ  دونالد  استیضاح  پرونده  دومین 
حامیان  حمله  به  واکنشی  و  خورد  کلید  شورش  به 
خشونت طلب او بر ساختمان کاخ کنگره در هفدهم جدی 

است.
در جریان این حمله پنج  نفر، از جمله یک مامور پولیس 
رییس  استیضاح  متحده  ایاالت  تاریخ  در  شدند.  کشته 
جمهور که دوران کارش به پایان رسیده تا کنون سابقه 
نداشته است. از آن گذشته ترمپ نخستین رییس جمهور 

امریکا است که دو بار مورد استیضاح قرار می گیرد.
جیسون میلر، مشاور دونالد ترمپ، در یک پیام توییتری 
اعالم کرده که وکیالن جدید او طی یک تا دو روز آینده 
معرفی می شوند. گفته می شود وکیالن قبلی ترمپ بر سر 

قطع همکاری با او به توافق رسیده اند.

به گفته این فرد معترض مهم اعالم حضور و رساندن صدای 
تظاهرکننده گان  شمار  است  ممکن  گرچه  است،  اعتراض 

کاهش یافته باشد.
ادامه  در  است  قرار  که  کرده  اند  اعالم  جنبش  این  فعاالن 
حرکت اعتراضی آغاز شده از ماه نوامبر، تظاهرات بزرگ تری 

روز ۱۴ فبروری در شهرهای مختلف فرانسه برپا شود.
در  شرکت کننده گان  شمار  فرانسه ای  رسانه های  برخی 
تظاهرات روز شنبه در پاریس را حدود 5 هزار نفر اعالم کردند. 
درگیری های  تظاهرات  این  جریان  در  منابع،  این  گفته  به 
وقوع  به  پولیس  نیروهای  و  معترضان  میان  نیز  پراکنده ای 

پیوست.
در  گذشته  نوامبر  ماه  آن  کلیات  که  امنیتی  جامع  الیحه 
و  ویدیو  انتشار  هرگونه  رسید،  تصویب  به  فرانسه  پارلمان 
عکس از ماموران پولیس در شبکه های اجتماعی را که مخل 
انجام ماموریت و سبب مخدوش کردن سالمت جسمانی و 

روانی آن ها شود، ممنوع می کند.
این الیحه که قرار است ماه مارچ نیز در مجلس سنای فرانسه 
مورد بررسی قرار گیرد، هم چنین به پولیس اجازه می دهد 
تا برای نظارت گسترده تر از پهپاد، دوربین های مدار بسته و 
ماموریت ها  انجام  بدن حین  در  جاسازی شده  دوربین های 

استفاده کند.
دولت با دفاع از این الیحه تاکید دارد که این راهکار قانونی 
برای محافظت از ماموران پولیس در برابر نفرت پراکنی و نیز 
انتشار پیام های تهدیدآمیز در شبکه های اجتماعی در پیش 

گرفته شده است.

کاهش خواهد یافت.
البته تاثیر پیوستن به این توافق در ابتدا چندان چشم گیر 
زمینه  در  توافقاتی  قبل  از  بریتانیا  چون  بود؛  نخواهد 
تجارت آزاد با هفت کشور از اعضای این گروه داشته و 

مذاکراتی هم با استرالیا و نیوزلند در جریان بوده است.
گروه  این  اعضای  به  بریتانیا  صادرات   ۲۰۱9 سال  در 
حدود 9 درصد کل صادرات بریتانیا را شامل می شد که 

این کم تر از حجم صادراتش به آلمان بوده است.
پیوستن  برای  که  بوده  از جمله کشورهایی  هم  امریکا 
ریاست  دوران  در  اما  داشته،  مذاکراتی  توافق  این  به 
از  با  متوقف شد.  مذاکرات  این  ترمپ  دونالد  جمهوری 
جو  جمهوری  ریاست  دوره  در  مذاکرات  این  سرگیری 
آن جذاب تر  به  بریتانیا  احتمالی  پیوستن  شاید  بایدن، 
را  لندن  و  واشنگتن  تجاری  روابط  و  برسد  نظر  به  هم 

مستحکم تر کند.
اعضای این توافق باید در زمینه یک سان سازی استندردها 
قرار  البته  کنند؛  همکاری  هم  با  غذایی-  مواد  نظیر   -
نیست این استندردها در همه کشورها عیناً شبیه هم 

باشد.
سرمایه گذاری  دوازدهم  یک  میالدی   ۲۰۱۷ سال  در 
خارجی در بریتانیا توسط اعضای این گروه انجام شد که 
انتظار می رود با پیوستن بریتانیا به این توافق، این سهم 

افزایش یابد.

سیانان:پنجوکیلپروندهاستیضاحترمپکنارهگیریکردند

اعتراضبهقانونجدیدامنیتیدرفرانسه
باتظاهرات۳۳هزارنفریدنبالشد

برگزیت؛درخواستبریتانیابرایپیوستنبهیکتوافق
تجارتآزادجدید

بستهتبلیغاتRK19شانسدیدارباراشدخان
درشهردوبیبدستآورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


