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دیروز کابل میزبان فرستاده ویژه ی امریکا برای 
صلح افغانستان بود. زلمی خلیل زاد در این سفر 
با رییس جمهور غنی در ارگ و عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی در سپیدار 
سیاسی  خوش وبیش  از  جدای  کرد.  دیدار 
مهم ترین  اما  شد،  رسانه  ای  دیدارها  این  از  که 
اشتراک  بر  خلیل زاد  تأکید  دیدارها  این  هدف 
افغانستان با صدای واحد در  جمهوری اسالمی 
نشست استانبول بود. نگرانی امریکا در نشست 
استانبول تعدد طرح است. چنانچه خلیل زاد در 
گفته  سپیدار  در  عبداهلل  با  خود  دیروز  نشست 
است که جهان توقع دارد که جمهوری اسالمی 
استانبول  نشست  به  واحد  طرح  با  افغانستان 

برود. 
در آستانه ی نشست استانبول طرح های متعددی 
در افغانستان از جانب آدرس های مختلفی برای 
شورای  است.  شده  آماده  نشست  این  در  ارائه 
طرح   30 دست کم  رسیدن  قبال  مصالحه  عالی 
را تأیید کرده و کمیته ای نیز برای توحید این 
طرح ها کار می کرد و براساس اعالم شورای عالی 
مصالحه ی ملی کارش به پایان رسیده و امروز و 

فردا مسوده ی طرح نیز نهایی و برای...
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درس دوحه 
برای استانبول

مهار آتش سوزی در هرات؛ 
۱۰ تانکر گاز مایع حریق شد

معاونیت اول ریاست جمهوری 
از بازداشت مسئول گروه داعش 
در شهر کابل خبر داد

سفر وزیر دفاع امریکا 
به اسرائیل همزمان با مذاکرات 
برجام در وین

امریکا در آستانه ی خروج، 
افغانستان در لبه ی پرتگاه )3(

آیا مذاکره با طالبان همراه با احتمال 
خروج نظامی امریکا به صلح می انجامد 
یا به فروپاشی افغانستان؟
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محمدشریف سرطیب 
کارش را به عنوان فرمانده 

پولیس قندهار آغاز کرد

معامله ۱۲.۴ میلیارد 
دالری آرامکو با کنسرسیوم 
نفتی امریکایی

دشواری پایان دادن 
به جنگ های بی پایان

در ماه مارچ جنرال »کنت فرنک مک کنزی جونیور« 
متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  »ستاد  فرمانده 
عراق،  به  آسیا  جنوب  و  خاورمیانه  در  امریکا« 
بی ثبات ترین صحنه های  لبنان،  و  افغانستان  سوریه، 
این  از  بخشی  کرد.  سفر  امریکا  نظامی  عملیات 
که  شد  انجام  سی-17  غول پیکر  هواپیمای  با  سفر 
تابوت   132 همزمان  می تواند  خدمه اش  گفته ی  به 
از  پس  متحده  ایاالت  جنگ های  در  کند.  حمل  را 
حمالت یازدهم سپتامبر هفت هزار نظامی امریکایی 
کشته و 54 هزار تن دیگر زخمی شده اند. وقتی جو 
بایدن رییس جمهور شد، حضور نیروهای امریکایی در 
این چهار کشور در مقایسه با اوج حضور این نیروها 
نودوهشت درصد کاهش یافته بود و نیز به لحاظ فنی 
مأموریت رزمی این نیروها در این کشورها پایان یافته 
است. اکنون مأموریت نیروهای امریکایی مستقر در 

این کشورها عمدتا به حمایت...
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آخرین جزئیات از کنفرانس استانبول؛ 

دوگانه ی تشدید جنگ و توافق صلح
تدوین و تصویب اصول و کارشیوه ی مذاکرات دست یابند. 
مذاکراتی فرسایشی، کند و کالفه کننده بدون تقریبا هیچ 
دستاوردی که در نهایت، صبر ایاالت متحده برای حصول 
یک توافق سیاسی بین االفغانی را لبریز کرد. کشوری که با 

شتاب و قاطعیت، به دنبال پایان دادن به...

افتتاحیه ی  همایش  برگزاری  از  ماه  شش  دقیقا  اکنون، 
مذاکرات بین االفغانی در دوحه ی قطر می گذرد. در طول 
افغانستان  دولت  مذاکره  کننده ی  هیأت های  ماه،  شش 
بیشتر  پیشرفتی  به  نتوانستند  دوحه،  در  طالبان  گروه  و 
یعنی  مذاکرات  مرحله ی  مقدماتی ترین  سر  بر  توافق  از 

وارد  لینکی  روی  کلیک   با  فیسبوک  در  پیش  روز  چند 
رایگان.  و  کتاب های خواندنی  از  بود  پر  که  فضایی شدم 

»یادگار تایم« کتابخانه  ی آنالین است که...

»یادگار تایم«؛ 

دانشجویی که خواست 
پایان نامه اش فقط در 
قفسه های انباری نماند
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والی  قتالی،  – هرات: سید عبدالوحید  اطالعات روز 
اسالم قلعه   – هرات  شاهراه های  که  می گوید  هرات 
بازگشایی شده  ترافیک  به روی  – تورغندی  و هرات 

است...

ستاره پرتگالی 
در راه جدایی؛

لیونل مسی نه، 
اینجا مقصد 

رونالدو است!

شاهراه های هرات – اسالم قلعه و 
هرات – تورغندی بازگشایی شد مدیر عمومی 

زندان بلخ به 
اتهام پرداخت 

۱۰۰ هزار افغانی 
رشوت بازداشت شد
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خلیل زاد در دیدار با عبداهلل:

جهان توقع دارد که جمهوری اسالمی افغانستان 
با طرح واحد به نشست استانبول برود
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بردن به نشست استانبول آماده می شود. 
ریاست جمهوری  ارگ  حال  همین  در 
افغانستان طرح و نقشه راه مستقالنه  ای 
را آماده کرده و قرار است به عنوان طرح 
حکومت افغانستان در نشست استانبول 
از  شماری  این،  بر  مضاف  شود.  ارائه 
احزاب نیز گفته اند که با طرح خودشان 
بنابراین، ظاهر  این نشست می روند.  به 
اسالمی  جمهوری  که  است  این  امر 
در  صدا  یک  با  می گوید  افغانستان 
اما  می کند،  شرکت  استانبول  نشست 
واقعیت ماجرا این است که این ادعا یک 
ذی نفع  گروه های  است.  سیاسی  بلوف 
افغانستان هر کدام موضع خودشان  در 
عالی  شورای  ارگ،  نهایت  در  دارند.  را 
طرح  با  کدام  هر  احزاب  ملی،  مصالحه 
خواهند  استانبول  نشست  به  جداگانه  

رفت. 
اما اطمینانی  به رغم خوش بینی موجود 
وجود ندارد که نشست استانبول به کالبد 
بی جان روند صلح جان تازه بخشد. وجوه 
افتراق و تعارضی که میان طرح ها وجود 
سخت  را  توافق  یک  به  رسیدن  دارد، 
دست کم  کنون  تا  می کند.  دشوار  و 
سرنوشت دو طرح از طرح های احتمالی 
طرح  و  امریکا  طرح  است.  شده  روشن 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان. تعارض 
سنگین  و  عمیق  طرح  دو  این  میان 
است. طرحی هم از آدرس شورای عالی 
مصالحه  در روزهای آینده بیرون خواهد 
نشست  برای  طالبان  طرح  هنوز  آمد. 
استانبول معلوم نیست، اما به طور قطع 
افغانستان  حکومت  طرح  با  گروه  این 
موافق  غنی  رییس جمهور  محوریت  در 
نیست. به عنوان نمونه، برگزاری انتخابات 
برای رییس جمهور غنی و عدم برگزاری 
آن برای طالبان خط سرخ است. گذشته 
اساسی  مسائل  سر  بر  جدال  این،  از 
میان طالبان و جمهوری اسالمی و حتا 
جمهوری  چتر  زیر  سیاسی  نیروهای 
جای  که  است  عمیق  چنان  اسالمی 

چندانی برای خوش بینی نمی گذارد. 
نشست  برای  دوحه  درس  مهم ترین 
این  در  نباید  که  است  این  استانبول 
امریکا  شود.  غیرطبیعی  شتاب  نشست 
در تالش است که پیش از زمان خروج 
یک  توافق  پایه ی  بر  خارجی  نیروهای 
و  سیاسی  آینده ی  دوحه،  پیش  سال 
مشخص  را  افغانستان  صلح  سرنوشت 
است  شتابی  همان  به  شبیه  این  کند. 
انتخابات،  در  پیروزی  برای  ترمپ  که 
زد.  را ضربه  افغانستان  تالش های صلح 
کرد  امضا  طالبان  با  را  سندی  امریکا 
بندها  اجرایی شدن  برای  گروه  این  که 
و تمهیدات آن کم ترین وقعی نگذاشت؛ 
بین المللی  مشروعیت  این که  از  غیر 
به دست آورد. در عمل نیز پس از امضای 
توافق  نامه ی دوحه، خشونت ها را به طرز 
بی سابقه ای افزایش داد و از حضور جدی 
در مذاکرات طفره رفت و به جای رویکرد 
دستیابی  برای  قاطع  اراده ی  و  آشتی 
فتح  غلبه ،  به  سیاسی،  توافق  یک  به 
استفاده  با  کنونی  حاکمیت  سقوط  و 
کرد.  تالش  خشونت  و  جنگ  دوام  از 
توافق  در  ترمپ  که  اشتباهی  بنابراین 
اداره ی  شد،  مرتکب  طالبان  با  دوحه 
جدید امریکا نیز اگر مرتکب شود، پیامد 
نشست استانبول نیز مانند توافق  نامه ی 
ماند  به کاغذپاره ای  است  دوحه ممکن 
که نتیجه ی مفید و موثر نداشته باشد. 

افغانستان  صلح  روند  این که  برای 
سازوکار  باید  بگیرد،  خود  به  تازه  جان 
شود.  داده  قرار  نظر  مد  اثربخش تری 
بیشتر از هر طرف دیگر، طالبان باید از 
گروه  این  دهد.  نشان  نیت  خود حسن 
کنار  را  خشونت  به  معطوف  استراتژی  
نظر  با حسن  نشست  این  در  و  بگذارد 
و قاطعیت حاضر شوند. بنابراین به جای 
تمرکز بر فوریت زمان، بر یک چارچوب 
شود،  صلح  به  منجر  که  اثربخش 
فشارهای بین المللی به کار گرفته شود. 

این  در  که  است  آمده  ریاست جمهوری 
دیدار دو طرف در رابطه به پیشرفت های 
نشست  برای  آمادگی ها  و  صلح  روند 
استانبول ترکیه بحث و گفت وگو کرده اند.

صورت  درحالی  کابل  به  خلیل زاد  سفر 
آینده  تا چند روز  قرار است  می گیرد که 
صلح  به  پیوند  در  استانبول  نشست 

افغانستان برگزار شود.
زمان مشخص برگزاری این نشست هنوز 
رسانه ها  برخی  اما  است،  نشده  مشخص 
گزارش کرده اند که براساس توافق امریکا، 
سازمان ملل و ترکیه، این نشست در 16 
این  در  است  قرار  می شود.  برگزار  اپریل 
انتقال  و  سیاسی  آینده ی  روی  نشست 
تصمیم  و  گفت وگو  افغانستان  در  قدرت 

گرفته شود.

جمهوری اسالمی افغانستان به دست یافتن 
به صلح عادالنه و دایمی متعهد است.

آقای عبداهلل از آمادگی جمهوری اسالمی 
برای شرکت در نشست استانبول خبر داده 
عالی  شورای  که  است  گفته  همچنان  و 
ملی  بزرگ  چتر  به عنوان  ملی  مصالحه ی 
برای رهبری و مدیریت صلح در این راستا 

تالش می کند.
عالی  ]شورای  »شورا  است:  افزوده  او 
دیدگاه های  توحید  در  ملی[  مصالحه ی 
و  برداشته  مهمی  گام های  جمهوریت 
دیدگاه  و  طرح  با  اسالمی  جمهوری 

مشترک به اجالس استانبول می رود.«
زلمی خلیل زاد صبح دیروز به کابل آمده 
است. او با رییس جمهور غنی نیز در ارگ 
ارگ  خبرنامه ی  در  است.  کرده  دیدار 

که  است  گفته  همچنان  خلیل زاد  آقای 
اسالمی  جمهوری  تا  دارد  توقع  جهان 
نشست  به  واحد  طرح  با  افغانستان 

استانبول برود.
گفته  خلیل زاد  سپیدار،  اعالمیه ی  طبق 
خواهان  جهان  و  متحده  »ایاالت  است: 
تسریع روند صلح و بیش ترین استفاده از 
فرصت موجود برای پایان جنگ و استقرار 

صلح دایمی در افغانستان است.«
به گفته ی خلیل زاد، ایاالت متحده ی امریکا 
برای  که  می خواهد  طرف ها  تمامی  از 
پایان جنگ و دست یافتن به صلح دایمی 

همکاری کنند.
ضمن  عبداهلل  عبداهلل  حال،  همین  در 
برای  امریکا  تالش های  از  قدردانی 
که  است  گفته  صلح،  به  دست یافتن 

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
زلمی  با  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 

صلح افغانستان دیدار کرده است.
دیروز  ظهر  از  قبل  که  دیدار  این  در 
انجام  )شنبه، 21 حمل( در قصر سپیدار 
رهبری  اعضای  عبداهلل،  معاونان  شده، 
شورای عالی مصالحه ی ملی و شماری از 
رهبران سیاسی و جهادی کشور نیز حضور 

داشته اند.
در  خلیل زاد  سپیدار،  اعالمیه ی  براساس 
امریکا  همه جانبه ی  بر حمایت  دیدار  این 
از تالش های صلح افغانستان تأکید کرده 
تالش های  در  کشورش  که  است  گفته  و 
صلح و دوران پسا صلح در کنار دولت و 

مردم افغانستان می ماند.

خلیل زاد در دیدار با عبدهللا:

جهان توقع دارد که جمهوری اسالمی افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول برود

مدیر عمومی زندان بلخ به اتهام پرداخت ۱۰۰ هزار افغاین رشوت بازداشت شد
به نقل از خبرنامه، این قضیه هم اکنون تحت بررسی است و مدیر عمومی زندان بلخ 
هم در بازداشت به سر می برد. دادستانی کل تأکید کرده است که نتایج بررسی این 

نهاد پس از اکمال تحقیق همگانی می شود.
و  قانون  حاکمیت  برای  کل  دادستانی  که  است  شده  گفته  همچنان  خبرنامه  در 

تأمین عدالت به مبارزه ی خود در برابر فساد اداری ادامه می دهد.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور می گوید که مدیر عمومی زندان والیت بلخ به 
اتهام پرداخت 100 هزار افغانی رشوت بازداشت شده است.

در خبرنامه ای که دیروز )شنبه، 21 حمل( از سوی دادستانی کل به نشر رسیده، 
آمده است که این فرد دو روز پیش در یک اقدام مشترک ریاست عمومی امنیت 

ملی و ریاست عمومی دادستانی کنترل و مراقبت این نهاد بازداشت شده است.

یاست جمهوری از بازداشت مسئول گروه داعش در شهر کابل خرب داد معاونیت اول ر
در اعالمیه همچنان آمده است که الخراسانی یک نوجوان 14 ساله را از ساحه ی 

غرب کابل اختطاف و به ولسوالی تاله و برفک والیت بغالن انتقال داده بود.
طبق معلومات معاونیت اول ریاست جمهوری، الخراسانی کودک 14 ساله را با انواع 
مختلف شکنجه مورد آزار و اذیت قرار داده و پس از »عمل شنیع لواط« او را به 

قتل رسانده است.
معاونیت اول ریاست جمهوری افزوده است که الخراسانی برای مدتی خود را از دید 
عمومی پنهان کرده بود و به صورت »دزدانه و مخفیانه« گشت وگذار می کرد که در 
نهایت از سوی نیروهای امنیت ملی از ناحیه ی هشتم شهر کابل بازداشت شده است.

ناصر  غالم  که  است  کرده  اعالم  ریاست جمهوری  اول  معاونیت  روز:  اطالعات 
امنیت  نیروهای  توسط  کابل  شهر  در  داعش  تروریستی  گروه  مسئول  الخراسانی، 
ملی بازداشت شده است. همزمان، از خراسانی به عنوان یکی از سردسته های اصلی 

گروه تروریستی »طالبان داعشی« یاد شده است.
در اعالمیه ی دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری که دیروز )شنبه، 21 
حمل( منتشر شده، آمده است که الخراسانی در ده ها حمله ی تروریستی و تخریبی 
در شهر کابل نقش اصلی داشت. به نقل از اعالمیه، او افزون بر موارد تروریستی قتل 

و اختطاف، »عمل شنیع لواطت را نیز در کارنامه ی سیاه خود دارد«.

این  در  آتش سوزی  دیگر  بار  که  نگرانند 
منطقه رخ دهد.

چند سال پیش نیز تأسیسات گاز در این 
هنگفتی  و خساره ی  گرفت  آتش   منطقه 

به مردم وارد کرد.
گذشته ی  سال  دلو   25 در  همچنان 
در  آتش سوزی  اثر  به  نیز  خورشیدی 
از  بیش  هرات،  در  اسالم  قلعه  گمرک 
آتش  در  باربری  موتر   200 و  یک هزار 
دالر  میلیون  ده ها  ارزش  به  و  سوخت 
باربری  موترهای  مالکان  به  نیز  امریکایی 

خسارت رسید.

همین موضوع بوده است.
مسئول  محسنی،  زینب  هم،  سویی  از 
آگاهی عامه ی شرکت برشنا در هرات به 
 23 خط  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
برق وارداتی ترکمنستان به دلیل وقوع این 

آتش سوزی، قطع شده است.
مجدد  وصل  برای  تالش  او،  گفته ی  به 

جریان برق، جریان دارد.
با این حال، اما ساکنان منطقه ی کمرکالغ 
حکومت  از  گاز  تأسیسات  نزدیکی  در 
از محل  را  تأسیسات  این  که  می خواهند 
آنان  دهد.  انتقال  دورتر  زندگی شان 

به مهار آن شده اند.
تانکر   10 حریق  بر  عالوه  او،  گفته ی  به 
آتش سوزی  این  در  نیز  نفر  یک  گاز، 

زخمی شده است.
از  یکی  جمعه گل،  حال،  همین  در 
اطالعات  روزنامه  به  واقعه  این  متضرران 
روز گفت که در این آتش سوزی بیش از 
برایش خسارت  امریکایی  دالر  هزار   200

رسیده است.
او مدعی است که نیروهای آتش نشانی با 
تأخیر برای مهار آتش سوزی اقدام کرده اند 
هم  گازی اش  تأسیسات  سوخت  دلیل  و 

محلی  مقام های  هرات:   – روز  اطالعات 
در والیت هرات می گویند که در نتیجه ی 
 10 هرات،  شهر  شمال  در  آتش سوزی 

تانکر گاز مایع حریق شده است.
هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
صبح   7:00 ساعت  حوالی  آتش سوزی 
دیروز )شنبه، 21( حمل به اثر بی پروایی 
هنگام  در  ایمنی  نکات  مدنظرنگرفتن  و 

انتقال گاز مایع صورت گرفته است.
آقای فرهاد افزود که نیروهای آتش نشانی 
سه ساعت پس از وقوع آتش سوزی، موفق 

مهار آتش سوزی در هرات؛ 
یق شد ۱۰ تانکر گاز مایع حر

یف رسطیب کارش را به عنوان  دمحمرش
فرمانده پولیس قندهار آغاز کرد

شاهراه های هرات – اسالم قلعه 
و هرات – تورغندی بازگشایی شد

که  می گوید  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید  هرات:   – روز  اطالعات 
شاهراه های هرات – اسالم قلعه و هرات – تورغندی به روی ترافیک بازگشایی 

شده است.
روزنامه  به  اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  متضرران  نماینده ی  آرین،  بصیر 
اطالعات روز گفت که آنان با گرفتن ضمانت کتبی از مسئوالن در وزارت مالیه، 
اعضای مجلس نمایندگان و والی هرات این دو شاهراه کلیدی را بازگشایی 

کرده اند.
آقای آرین همچنان گفت که براساس این ضمانت کتبی، باید تا 40 روز آینده 

حکومت برای متضرران آتش سوزی 25 دلو، غرامت بپردازد.
 – هرات  و  اسالم قلعه   – هرات  شاهراه های  تاکنون  شنبه، 14 حمل  روز  از 
پرداخت  خواستار  معترضان  بود.  شده  مسدود  معترضان  سوی  از  تورغندی 
غرامت از سوی حکومت به متضرران آتش سوزی گمرک اسالم قلعه شده بودند.

در آتش سوزی گمرک اسالم قلعه بیش از 1200 موتر باربری به ارزش ده ها 
میلیون دالر امریکایی در آتش سوخت. متضرران مدعی اند که دلیل آتش سوزی 
گمرک، نبود امکانات برای مهار آتش و همچنان فساد در این اداره بوده است.

یک قسمت زیادی از کاالهای وارداتی ایران و ترکمنستان از طریق گمرک های 
باعث  شاهراه ها  شدن  مسدود  می شود.  کشور  وارد  تورغندی  و  اسالم قلعه 

بلندرفتن قیمت مواد اولیه و سوختی تا 40 درصد در هرات شده بود.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت قندهار تأیید می کنند که محمدشریف 
سرطیب به عنوان فرمانده جدید پولیس این والیت کارش را آغاز کرده است.
جمال ناصر بارکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار به روزنامه اطالعات 
روز گفت که آقای سرطیب دیروز )شنبه، 21 حمل( به عنوان فرمانده پولیس 

این والیت معرفی شده است.
اچکزی،  خان  تأدین  قندهار،  والی  خان زاده،  روح اهلل  او،  معرفی  مراسم  در 

فرمانده پیشین پولیس قندهار و گل آغا شیرزوی حضور داشته اند.
محمدشریف سرطیب پیش از این به عنوان فرمانده کندک چهارم لوای سوم 

سرحدی در قندهار ایفای وظیفه می کرد.
همچنان قبل از معرفی آقای سرطیب به عنوان فرمانده پولیس قندهار، تأدین 
پس  و  دارد  سن  سال   3۸ او  داشت.  عهده  به  را  سمت  این  اچکزی  خان 
اواخر ماه میزان سال 13۹7  بردارش در  از کشته شدن عبدالرازق اچکزی، 

خورشیدی به این سمت تعیین شد.
در آن هنگام اعالم شد که تأدین خان براساس پیشنهاد بزرگان این والیت 

به عنوان فرمانده پولیس قندهار تعیین شده است.
از سویی هم، تأدین خان اچکزی در یک یادداشت فیس بوکی نوشته است 
که براساس درخواست مردم، پیشنهاد عضویت کمیته ی رهبری شورای عالی 

مصالحه ی ملی را پذیرفته است.
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ایاالت متحده به سه دلیل 
نباید از منطقه خارج شود: 

رقابت با روسیه و چین برای 
نفوذ به میدان جهانی منابع 

انرژی، مهار جهادگراییی و 
تأثیری که خروج از منطقه در 

بلندمدت بر منافع امریکا دارد.

دشواری اپیان دادن به جنگ های یب اپیان

فقط چند ماه وقت باقی مانده.« در لبنان بعد 
از دولت، قدرت مندترین نهاد )از نظر سیاسی، 
نظامی و اقتصادی( حزب اهلل است. حزب اهلل از 
بین گروه های شبه نظامی فعال در خاورمیانه، 
حرفه ای ترین گروه و دارای عمیق ترین نفوذ 
سیاسی، مرگ بارترین زرادخانه و و بزرگ ترین 

خزانه است.
اما فوری ترین تصمیمی که بایدن باید بگیرد، 
که  کشوری  بود؛  خواهد  افغانستان  درباره ی 
پس از دو دهه درگیری نظامی و یک تریلیون 
متحده،  ایاالت  توسط  سرمایه گذاری  دالر 
طالبان  کنترل  تحت  خاکش  از  نیمی  هنوز 
قرار دارد. حکومت افغانستان و گروه طالبان 
پس از یک بن بست هفت ماهه قرار است در 
برگزار  صلح  نشست  استانبول  در  اپریل   16
کنند، اما چشم انداز توافق پایدار بسیار ضعیف 
به نظر می رسد. ماه گذشته »آنتونی بلینکن«، 
خواستار  متحده  ایاالت  امورخارجه  وزیر 
شد.  افغانستان  در  انتقالی  حکومت  تشکیل 
این پیشنهاد را رییس جمهور اشرف غنی رد 
کرد و به جایش برگزاری انتخابات زودهنگام 
را پیشنهاد کرد. طالبان این پیشنهاد غنی را 
در  متحده  ایاالت  همین حال،  در  کردند.  رد 
توافق خود با طالبان متعهد شده که حدود 
3 هزار سرباز باقی مانده خود را تا اول ماه می 
از افغانستان خارج کند. بدون حمایت ایاالت 
متحده ارتش افغانستان تقریبا به صورت قطع 
قلمروهای بیشتری را و احتماال بیشتر خاک 
افغانستان را در برابر طالبان از دست خواهد 
امریکایی  نیروهای  مرکزی  فرماندهی  داد. 
تخمین زده که القاعده در افغانستان می تواند 
تحت حاکمیت طالبان تجدیدسازمان کند و 
به  آماده ی حمله  آینده  یا سه سال  دو  طی 

ایاالت متحده شود.
از  حکومتش  ارزیابی  که  همان طور  بایدن 
سیاست های ایاالت متحده نشان می دهد، در 
مورد هر چهار کشور با انتخاب های دشواری 
روبرو است. هر چهار کشور یا درحال شکست 
هستند یا در بحران وجودی به سر می برند؛ 
که برپایه نظرسنجی »موسسه کوچ« در ماه 
آگست در ایاالت متحده، وضعیت کنونی این 
چهار کشور یکی از چندین دالیلی است که به 
موجب آن بیش از هفتاد درصد امریکایی ها 
می خواهند سربازان شان از عراق و افغانستان به 
خانه برگردند. »مک ماستر«، جنرال بازنشسته 
ارتش ایاالت متحده و مشاور سابق امنیت ملی 
ایاالت متحده که توسط ترمپ برکنار شد، در 
تاریخ 2 مارچ هنگام شهادت دهی در مقابل 
امریکا  سنای  مجلس  مسلح  کمیته خدمات 
را  خاورمیانه  امریکایی ها  از  »بسیاری  گفت: 
باتالقی می بینند که باید از نزدیک شدن به آن 
ایاالت  که  کرد  استدالل  او  کرد.«  خودداری 
خارج  منطقه  از  نباید  دلیل  سه  به  متحده 
به  نفوذ  برای  و چین  روسیه  با  رقابت  شود: 
میدان جهانی منابع انرژی، مهار جهادگرایی 
بلندمدت  در  منطقه  از  خروج  که  تأثیری  و 
بر منافع امریکا دارد. او گفت: »خروج ایاالت 
متحده از خاورمیانه نه احساسات خشونت آمیز 
این منطقه را فرو می نشاند و نه امریکا را در 

برابر این احساسات محافظت می کند.«
از  متحده  ایاالت  خروج  خواهان  دیگران  اما 
سناتور  هستند.  آسیا  جنوب  و  خاورمیانه 
حزب  سیاست مدار  مورفی«،  »کریس 
دموکرات از ایالت »کنتیکت« و عضو کمیته 
روابط خارجی مجلس سنا اخیرا در مقاله ای 
از  »واشنگتن  که  نوشت  افرز  فارن  برای 
توانایی خود در تحقق  به  اطمینان مغرورانه 
اهداف سیاسی اش از طریق مداخالت نظامی 
رنج می برد. اما مهم ترین اثر ماجراجویی اخیر 
ایاالت متحده در خاورمیانه این بوده است که 
این ماجراجویی به جنگ های دائمی که باعث 
تشجیع گروه های افراطی می شود، دامن زده 
و به رشد احساسات ضدامریکایی کمک کرده 

است.«
به نظر  آسان  قاطعانه  تصمیم گیری  دور  از 
می رسد. از نزدیک اما تصمیم گیری درباره ی 
خاورمیانه یک معضل سیاسی دلهره آور است.

همکار  ستون نویِس  و  نویسنده  رایت،  رابین 
نیویورکر  برای   1۹۸۸ سال  از  او  است. 
را  »قصبه  کتاب  نویسنده  رایت  می نویسد. 
جهان  سرتاسر  در  عصیان  و  خشم  بلرزان: 

اسالم« است.

نفتی بمباران شده که به عنوان ستاد عملیاتی 
نیروهای امریکا برای اعمال آخرین فشارشان 
به منظور نابودکردن خالفت در سال 201۹ 
عمل می کرد. یک افسر مستقر در این ستاد به 
من گفت که این روزها تنها اقدام نظامی امریکا 
در این منطقه این است که نیروهای امریکایی 
با یک توپ »هویتزر« 155  بار در هفته  دو 
بدون  اطراف  صحرای  سمت  به  میلی متری 
باشند شلیک  این که هدف مشخصی داشته 
می کنند و قصدشان فقط این است که بگویند 
»ما این جا هستیم.« مک کنزی به من گفت 
که حضور نظامی ایاالت متحده )۹00 سرباز 
در استان های شمال شرقی سوریه( به منظور 
»نیروهای  برای  حیاتی«  »کمک های  ارائه 
درگیر  هنوز  که  است  سوریه«  دموکراتیک 
جنگ زمینی علیه جنگجویان داعش هستند. 
او گفت: »اگر ما برویم این کمک ها هم متوقف 
می شود.« مجبورکردن داعش به مخفی شدن 
در سوریه توانایی این گروه را برای انجام حمله 
در خاک ایاالت متحده و اروپا )مانند حمالت 
سال 201۸ این گروه( نیز تضعیف کرده است. 
انجام  برای  »برنامه ریزی  گفت:  مک کنزی 
هواپیمای  که  زمانی  دیترویت،  در  حمله ای 
سرتان  باالی  امریکا  ارتش  سرنشین  بدون 
می چرخد و تمام هم و غم تان این است که 
شب را چگونه به صبح برسانید، دشوار است.«

سوریه  در  متحده  ایاالت  نظامی  حضور 
می تواند به متحدان واشنگتن در حل نهایی 
منازعه طوالنی مدت سوریه اهرم فشار بخشد. 

دگرجنرال »پاول کالورت«، فرمانده نیروهای 
امریکایی در سوریه و عراق به من گفت که 
به  نهایت  در  دارد  جریان  سوریه  در  آنچه 
راه حل سیاسی نیاز دارد نه رویکرد نظامی. او 
گفت: »ما برای نیروهای دموکراتیک سوریه 
فضا را نگه می داریم تا زمینه برای یک راه حل 
دموکراتیک  نیروهای  شود.«  فراهم  سیاسی 
سوریه از برگ برنده بزرگی برخوردارند: کنترل 
میدان های نفتی مهم سوریه که درآمد حاصل 
جنگ  دهه  یک  از  پس  اسد  رژیم  را  آن  از 
برای بازسازی سوریه نیاز دارد. برخالف آنچه 
دونالد ترمپ ادعا کرده بود، سربازان امریکایی 
برعهده  را  سوریه  نفتی  مناطق  مسئولیت 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  از  اما  ندارند. 
پشتیبانی  مناطق  این  در  گشت زنی  برای 
می کنند. همچنین حضور ایاالت متحده مانع 
دست درازی نیروهای روسی، ایرانی و دولتی 
را  سوریه  مناطق  بیشتر  که  می شود  سوریه 

امریکایی در سال 2020 است(. برپایه گزارش 
ماه فبروری پنتاگون، دو سال پس از سقوط 
خالفت در ماه مارچ سال 201۹، هنوز بین ۸ 
تا 16 هزار جنگ جوی داعشی درحال انجام 
عملیات های ترور و بمب گذاری های انتحاری 
حمالت  آخرین  در  هستند.  خاورمیانه  در 
اسالمی  دولت  هوایی حدود 30 جنگ جوی 
افراط گرایی،  مشکل  با  موازی  شدند.  کشته 
مشکل دیگر این است که مسائل مورداختالف 
عراق )تقسیم قدرت سیاسی و درآمد نفتی بین 
بلوک های فرقه ای، قومی و سیاسی این کشور( 
هجده سال پس از سرنگونی صدام حسین به 
است.  نشده  هنوز حل  متحده  ایاالت  دست 
این  است  ممکن  داعش  ریشه کن کردن  حتا 
اختالفات را حل نکند، زیرا هنوز به تنش هایی 
افراط گرایی در  که در درجه اول باعث رشد 
منطقه شد، رسیدگی نشده است. مک کنزی 
به من گفت: »پس از داعش چیز دیگری به 
وجود خواهد آمد. شرایطی که منجر به ظهور 
باید  چرا  پس  پابرجاست.  هنوز  شد،  داعش 
انتظار نتیجه مختلف داشته باشیم؟ آینده قرار 

نیست بدون خون ریزی باشد.«
گروه های شبه نظامی شیعه که بین سال های 
2014 و 2017 در عراق برای جنگ با داعش 
شکل گرفتند و سپس حضور فزیکی و سیاسی 
خود را به فضاهای خالی شده از جهادی های 
اندازه  به  سنی گسترش دادند، در درازمدت 
بود.  خواهد  خطرناک  داعش  و  افراط گرایی 
است  این  امریکا  جمهور  روئسای  بد  عادت 
که به ارتش ایاالت متحده دستور نابودکردن 
یک آدم بد را صادر می کنند اما این کار فقط 
چرخه ی تولید و رشد آدم  بدهای دیگر را به 
راه می اندازد که به تدریج به تهدیدهای نظامی 
محلی یا جهانی تبدیل می شوند. عراق نمونه 
بارز آن است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
فشار  ابزار  از  که  داده  قول  این کشور  شیعه 
محدود خود برای مهار شبه نظامیان شیعه که 
به سفارت امریکا و پایگاه های نظامی امریکا 
در عراق حمله کرده اند، استفاده کند. شرط 
نیروهای  که  است  این  عراق  نخست وزیر 
از  تعدادشان  که  عراق  در  مستقر  امریکایی 
165 هزار نفر در سال 2007 به 2500 نفر 
کاهش یافته است، در این کشور بمانند و با 
الکاظمی در عملی کردن  اما  داعش بجنگند. 
و  است  داشته  ناچیز  موفقیت  خود  وعده ی 
این موفقیت ناچیز هم با هزینه سیاسی گران 
اکنون  عراق  شیعیان  است.  آمده  دست  به 
به دو جناِح طرف دراران الکاظمی و حامیان 
عبارت  به  یا  شده اند؛  تقسیم  شبه نظامیان 
ایاالت  ماندن  جناح طرف داران  دو  به  دیگر، 
متحده در عراق و حامیان رفتن ایاالت متحده 
از عراق. این شکاف چنان عمیق است که با 
توجه به انتخاباتی که قرار است در ماه اکتبر 
در عراق برگزار شود، مقامات امریکایی اکنون 
نگران درگرفتن جنگ داخلی بین جناح های 

شیعه هستند.
سبز«  »دهکده  از  مک کنزی  سوریه،  در 
بلوک های  از  متشکل  محله ای  کرد؛  بازدید 
تأسیسات  نزدیکی  در  فرسوده  آپارتمانی 

رابین رایت، نیویورکر 
مترجم: جلیل پژواک

در ماه مارچ جنرال »کنت فرنک مک کنزی 
مرکزی  فرماندهی  »ستاد  فرمانده  جونیور« 
ایاالت متحده امریکا« در خاورمیانه و جنوب 
لبنان،  و  افغانستان  سوریه،  عراق،  به  آسیا 
بی ثبات ترین صحنه های عملیات نظامی امریکا 
هواپیمای  با  سفر  این  از  بخشی  کرد.  سفر 
گفته ی  به  که  انجام شد  غول پیکر سی-17 
را  تابوت   132 همزمان  می تواند  خدمه اش 
حمل کند. در جنگ های ایاالت متحده پس 
از حمالت یازدهم سپتامبر هفت هزار نظامی 
امریکایی کشته و 54 هزار تن دیگر زخمی 
شد،  رییس جمهور  بایدن  جو  وقتی  شده اند. 
حضور نیروهای امریکایی در این چهار کشور 
در مقایسه با اوج حضور این نیروها نودوهشت 
درصد کاهش یافته بود و نیز به لحاظ فنی 
کشورها  این  در  نیروها  این  رزمی  مأموریت 
نیروهای  مأموریت  اکنون  است.  یافته  پایان 
به  عمدتا  کشورها  این  در  مستقر  امریکایی 
متحدان  با  همکاری  و  تجهیزاتی  حمایت 
استراتژی سازی،  برای  متحده  ایاالت  محلی 
جمع آوری و تشریک اطالعات، گهگاهی ارائه 
پشتیبانی هوایی و حمایت از روندهای صلح 
محلی محدود می شود. با این حال این آخرین 
نظامی های  برون مرزی  مأموریت  از  مرحله 
امریکایی می تواند سراسیمه کننده ترین مرحله 
باشد. با توجه به وضعیت موجود ایاالت متحده 
کشور  چهار  این  از  یک  هیچ  در  نمی تواند 
»پیروز« شود. متحدان واشنگتن از نظر نظامی 
همچنان ضعیف هستند. دشمنان واشنگتن از 
فشارها جان به در برده و یا حتا قدرت مندتر 
از گذشته شده اند. هر یک از این چهار کشور 
در باتالق های سیاسی خود، و در مواردی در 
وضعیتی بدتر از دوره ی پیشا مداخله ایاالت 

متحده، دست وپا می زنند.
»سیسرو«  از  سیاست مداران  که  قرن هاست 
»ریچارد  و  چرچیل«  »وینستون  تا  گرفته 
برای  آبرومندانه«  مورد »صلح  در  نیکسون« 
پایان دادن به درگیری های نظامی نظر داده اند. 
»ادموند  و  از »شکسپیر«  نویسندگان جهان 
میلن«  الکساندر  »آلن  تا  گرفته  بورک« 
چنین  به  دست یابی  چالش های  مورد  در 
چهارمین  بایدن  نوشته اند.  بسیار  صلحی 
بیست ویکم  قرن  در  امریکا  رییس جمهوری 
صلحی  چنین  به  می کند  تالش  که  است 
در  یابد.  دست  آسیا  جنوب  و  خاورمیانه  در 
این که  درباره ی  زیادی  بحث های  واشنگتن 
بایدن چه کاری باید انجام دهد، جریان دارد: 
ویتنام  مانند کاری که در  ایاالت متحده  آیا 
سال 1۹۸4  در  لبنان  در  و  سال 1۹73  در 
نامنظم  گروه های  فشار  تحت  داد،  انجام 
که  قدیمی،  تسلیحات  به  مجهز  شبه نظامِی 
هستند  بهتری  استراتژیست های  قضا[  ]از 
برای  بیشتر  جان های  فداکردن  به  مایل  و 
منطقه  از  را  رختش  اهداف شان،  به  رسیدن 
برچیند و برود؟ و یا چرا نیروهای امریکایی 
با وجود آسیاِی تحت نفوذ چین و خودکفایی 
ایاالت متحده از نظر انرژی، بیشتر از این در 
خاورمیانه بماند؟ با این حال  خواسته خروج از 
دور جذاب اما از نزدیک با توجه به واقعیت های 

عینی، چالش برانگیز است.
میراث ریاست جمهوری بایدن احتماال یکی از 
این دو حالت خواهد بود: رییس جمهوری که 
باتالق های خاورمیانه ی  از  امریکا را  سرانجام 
آشفته خارج کرد، یا رهبری که به جهادی های 
سوریه،  در  اسد  استبدادی  رژیم  و  داعش 
عراق،  در  مسلح  شیعه  و  سنی  افراط گرایان 
حزب اهلل در لبنان و طالبان در افغانستان تن 
داد. نیازی به تذکر نیست که روسیه، اکنون 
دریای  در  نظامی  پایگاه های  به  دسترسی  با 
زمان  هر  از  بیش  لیبیا،  و  سوریه  مدیترانه، 
دیگری نفوذ خود را در منطقه تقویت کرده 
است. بنابراین تصمیم و میراث بایدن میراث 

امریکا را نیز شکل خواهد داد. 
 )Ready Lion( سفر مک کنزی با عملیات
که کارزار هوایی گسترده علیه جنگ جویان 
همزمان  بود،  سوریه  و  عراق  مرز  در  داعش 
بود. جنگنده های امریکایی طی 10 روز 133 
حمله هوایی را انجام داد و ده ها غار و تونل 
کوهستانی و پناه گاه های صحرایی داعشی ها 
از  بیشتر  هوایی  حمله   133( کرد  نابود  را 
کل تعداد حمالت هوایی انجام شده نیروهای 

با  نمی خواهند  اما  دارند  خود  کنترل  تحت 
وجود نیروهای امریکایی در خاک سوریه بر 
سر قلمرو وارد جنگ شوند. مک کنزی گفت: 
»مهم است که دست کم برای فعال در سوریه 

باقی بمانیم و با شرکای خود کار کنیم.«
شکل گیری خالفت در عراق و سوریه پیامد 
نیروهای  داشته.  نیز  دیگری  خطرناک 
دارد  بزرگ  زندان   نه  که  دموکراتیک سوریه 
نه سیستم قضایی کارآمد، هنوز 12 هزار  و 
هزار   60 از  بیش  و  داعش  سابق  جنگجوی 
اعضای خانواده این جنگجویان را در بند خود 
دارد. کشورهای زادگاه این افراد از پس گرفتن 
خانواده های  بیشتر  می ورزند.  امتناع  آن ها 
»الحول«  آوارگان  اردوگاه  در  داعش  اعضای 
نگهداری  است  زندان  شبیه  بیشتر  که 
از  داعشی ها  خانواده های  اعضای  می شوند. 
5۸ کشور از جمله کشورهای اروپایی هستند. 
دوازده  زیر  اردوگاه  این  در  دو-سوم کودکان 
مکتب  و  به جای درس  که  دارند  سال سن 
می شود.  تلقین  آن ها  به  افراطی  باورهای 
نوعی  و  افراط گرایی  کانون  به  اکنون  الحول 
»خالفت کوچک« تبدیل شده است. در سه 
ماه گذشته بیش از 40 بزرگ سال و دو کودک 
در این اردوگاه کشته  شده اند. برخی از قتل ها 
توسط اسلحه ی مجهز به صدا خفه کن انجام 
شده است. در اواخر ماه مارچ، 5 هزار سرباز 
نیروهای دموکراتیک سوریه طی یک عملیات 
نظم  برقراری  به منظور  را  اردوگاه  روزه  پنج 
با  با  مک کنزی  گرفتند.  خود  کنترل  تحت 
داد:  الحول هشدار  اردوگاه  به ساکنان  اشاره 
»این نسل به نسلی خشن و رادیکال تبدیل 
خواهد شد. افراط گرایی تنها چیزی است که 
چیزی  تنها  افراط گرایی  اگر  می دانند.  آن ها 
قرار دارند، پس  باشد که آن ها در معرضش 
نباید انتظار داشت که نسلی متفاوت بارآیند.«
بازدید  پایگاه  چهار  از  مک کنزی  لبنان،  در 
کرد که در آن نیروهای ویژه ایاالت متحده در 
مقیاس کوچک حضور دارند و نیروهای مسلح 
لبنان را آموزش می دهند و در زمینه مبارزه 
با تروریسم با آن ها همکاری می کنند. داعش 
به مناطق کوهستانی شرقی لبنان نفوذ کرده 
است. امسال اعضای دو گروهک داعش در این 
منطقه دستگیر شدند. نگران کننده تر این که 
از ماه آگست به این سو بدون حکومت  لبنان 
بوده است. اقتصاد لبنان در سقوط آزاد به سر 
می برد و واحد پول این کشور ۹0 درصد ارزش 
خود را از دست داده است. بیش از نیمی از 
جمعیت لبنان که زمانی »سویس خاورمیانه« 
زندگی  فقر  خط  زیر  اکنون  می شد  نامیده 
می کنند. ارتش لبنان تنها نهاد دولتی است 
که هنوز فعالیت می کند، گرچه سربازان فقط 
از معاش تعیین شده خود را دریافت  بخشی 
می کنند. مک کنزی با اذعان به این که بسیاری 
از نیروهای ارتش لبنان گرسنه هستند، به من 
روزنه ی  به عنوان  لبنان  ارتش  به  »ما  گفت: 
امید خود برای این کشور نگاه می کنیم.« در 
از  که  فرماندهانی  از  یکی  جداگانه  صحبتی 
وضعیت لبنان به مک کنزی گزارش داد، به من 
گفت: »ما درحال از دست دادن لبنان هستیم. 
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قانونی در شورای عالی مصالحه برای توحید 
شکل  سیاسی  جناح های  صلح  طرح های 
جناح های  طرح های  توحید  اکنون  گرفت. 
در  می شود  طرح   20 بر  بالغ  که  مختلف 
آستانه ی نهایی شدن قرار دارد. قرار بر این 
برای  جلسه  آخرین  شنبه،  دیروز،  که  بود 
این  توحید شده ی  نسخه ی  نهایی کردن 
طرح ها در شورای عالی مصالحه برگزار شود 
اما به دلیل سفر خلیل  زاد به کابل و دیدارش 
با تعدادی از اعضای هیأت رهبری شورای 
عالی مصالحه ی ملی، این جلسه به امروز، 
تأیید  ما  منابع  افتاد.  تعویق  به  یک شنبه، 
بر  فراوان  تأکیدهای  با وصف  که  می کنند 
ارائه شدن یک طرح واحد از طرف جمهوری 
استانبول،  کنفرانس  در  افغانستان  اسالمی 
جمهوری اسالمی افغانستان با سه طرح به 
استانبول خواهد رفت؛ طرح توحید شده ی 
عالی  شورای  طرف  از  سیاسی  جناح های 
اسالمی  حزب  طرح  ملی،  مصالحه ی 
و  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  افغانستان 
طرح صلح حزب جمعیت اسالمی افغانستان 
به رهبری صالح الدین ربانی. به نقل از یک 
منبع معتبر در شورای عالی مصالحه، زلمی 
عبداهلل  با  دیروزش  دیدار  در  خلیل  زاد 
عبداهلل یک بار دیگر بر ارائه شدن یک طرح 
در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  جانب  از 

کنفرانس استانبول تأکید کرده است.
حوزه ی  به  متعلق  سیاسی  جناح های 
افغانستان، در طرح های  جمهوری اسالمی 
پیشنهادی شان برای صلح کشور، دست کم 
اساسی  و  اصلی  اختالف  چهار  درگیر 
نوعیت  قدرت،  انتقال  میکانیزم  هستند. 
پساصلح، چیدمان  و ساختار سیاسی  نظم 
فهرستی  و  استانبول  در  صلح  مذاکرات 
هیأتی که به استانبول خواهند رفت، چهار 
موردی است که طرف های سیاسی دخیل 
در روند بر سر آن دچار اختالف های جدی 

هستند.
آن چنان  افغانستان  ریاست  جمهوری  ارگ 
که به  صورت رسمی و صریح به تکرار گفته، 
قبول  قابل  میکانیزم  به  عنوان  را  انتخابات 
کرده  ارائه  صلح  حکومت  به  قدرت  انتقال 
و  است. دست کم در سطح مواضع رسمی 
رییس  جمهور  سیاسی  حلقه ی  رسانه ای، 
کرده  اعالم  شدیدی  قاطعیت  با  غنی 
زودهنگام،  انتخابات  طریق  از  جز  که 
قدرت  انتقال  برای  را  دیگری  میکانیزم 
مقابل،  جانب  در  نمی شناسد.  رسمیت  به 
این  به  پاسخ  در  سیاسی  جناح های  سایر 
اگر  گفته اند  ریاست  جمهوری  ارگ  موضع 
طالبان با این میکانیزم موافقت کنند، آن ها 
را  گزینه  این  که  ندارند  مخالفتی  نه تنها 
امتناع  در صورت  اما  می دهند  نیز  ترجیح 
این  میکانیزم،  این  پذیرش  از  طالبان 
سیاسی  حلقه ی  اصرار  سیاسی،  جناح های 
رییس  جمهور غنی بر انتخابات زودهنگام را 
برابر  مانع و مخل صلح تفسیر کرده و در 

می خواهد این چیدمان براساس صف بندی 
و  جهاد  دوره   افغانستان  که  حزبی-قومی 
جنگ های داخلی تجربه کرد، شکل بگیرد. 
حکومت،  که  است  معتقد  حکمتیار  آقای 
اسالمی،  جمعیت  حزب  اسالمی،  حزب 
به  ملی  جنبش  حزب  و  وحدت  حزب 
عالوه ی طالبان، جناح ها و طرف های اصلی 
و تعیین کننده ی جنگ و صلح کشور است 
و مبتنی بر این دیدگاه، حداکثر 5 نفر به 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  از  نمایندگی 

برای مذاکره با طالبان به استانبول بروند.
استانبول  به  که  هیأتی  سطح  و  فهرست 
خواهند رفت، موضع مورد اختالف دیگری 
به  متعلق  سیاسی  طرف های  که  است 
افغانستان هنوز  حوزه ی جمهوری اسالمی 
ما  منابع  ندارند.  شفافی  توافق  آن  سر  بر 
و  جناح ها  از  تعدادی  که  می کنند  تأیید 
و  کرزی  حامد  سیاسی  حلقه ی  جمله  از 
اگر  که  دارند  اصرار  ریاست  جمهوری  ارگ 
هیأت طالبان در سطح مالبرادر به استانبول 
هیأت  با  همتراز  هیأتی  آن ها  بیایند، 
ارگ  فرستاد.  استانبول خواهند  به  طالبان 
پیشین  رییس  جمهور  و  ریاست  جمهوری 
و حضور  ارسال  که  است  تالش  در  کشور 
خود یا نمایندگان سیاسی شان در کنفرانس 
و  ارشد  رهبران  حضور  به  را  استانبول 
صاحب اختیار تام طالبان مثل مالیعقوب، 
هبت اهلل  مال  احتماال  و  حقانی  سراج الدین 
مشروط کنند. گفته می شود که دست کم 
در ائتالف سیاسی عبداهلل عبداهلل، وسواس 
طالبان  ارشد  رهبران  حضور  به  چندانی 
در استانبول به  عنوان یک مطالبه ی جدی 
مذاکرات  از  آگاه  منبع  یک  نباشد.  مطرح 
به  امریکایی ها  که  می کند  تأیید  صلح 
رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی گفته 
در  طالبان  هیأت  سطح  به  متناسب  است 
برای  فهرست  دو  استانبول،  کنفرانس 
میز  روی  استانبول  کنفرانس  در  شرکت 
داشته باشد. هرچند منبعی آگاه از شورای 
عالی مصالحه ی ملی می گوید دیروز، شنبه، 
زلمی خلیل  زاد در دیدارش با عبداهلل عبداهلل 
گفته است در صورت امکان، هیأت اعزامی 
استانبول،  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

در سطح رهبران تراز اول سیاسی باشد.
منابع ما تأیید می کنند که براساس توافق 
به  نفره   16 هیأتی  است  قرار  ابتدایی 
استانبول برود و در یک سهم بندی که هنوز 
نهایی نشده است، به ارگ ریاست  جمهوری 
2 تا 4 عضو، شورای عالی مصالحه ی ملی 
۸ عضو و به دفتر حامد کرزی 2 عضو برای 
اشتراک در هیأت اعزامی به استانبول داده 
عضو   4 حداکثر  و  دو  حداقل  است.  شده 
باقی مانده به نمایندگی از حزب جمعیت 
اسالمی و حزب اسالمی به رهبری گلبدین 

حکمتیار به استانبول خواهند رفت.
هنوز  فهرست  و  ترکیب  این  که  آن جا  از 
توافق  حصول  است  ممکن  نیست،  نهایی 

چهره در برگزاری، تسهیل و میانجی گری 
کنفرانس صلح استانبول است، به دلیل ابتال 
به کووید1۹، دوره ی درمانش را می گذراند 
و حضورش در دست کم جلسه ی افتتاحیه  
منتفی  کنفرانس  روزهای  نخستین  و 
به  از  نشانه ای  تاکنون،  اما  می رسد  به نظر 
 16 در  کنفرانس  آغاز  زمان  تعویق افتادن 

اپریل وجود ندارد.
به  افغانستان  مذاکرات صلح  از  آگاه  منابع 
براساس  که  می کنند  تأیید  روز  اطالعات 
است  قرار  صورت گرفته،  برنامه ریزی های 
کنفرانس صلح ترکیه به تاریخ 16 اپریل با 
حضور هیأت های بلند پایه و صاحب صالحیت 
در سطح رهبری جناح های درگیر و ذی نفع 
افغان و وزرای خارجه ی همه ی همسایگان 
هند،  روسیه،  چین،  عالوه ی  به  افغانستان 
اندونیزیا،  قطر،  ترکیه،  متحده،  ایاالت 
در شهر  ناروی  و  فرانسه  آلمان،  عربستان، 

استانبول برگزار شود.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است 
دو طرف  میان  مذاکرات  روز،  ده  در طول 
حوالی  تا  و  آغاز شده  افطار  از صرف  پس 
بامداد، پیش از وعده ی غذای سحری ادامه 
از  روز پس  در طول  نیاز،  در صورت  یابد. 
نیز  طرف ها  میان  کوتاه  جلسه ای  ظهر 

برگزار شود.
پس از آن که برخی رهبران افغان در واکنش 
به طرح وزارت خارجه ی امریکا و برگزاری 
نگرانی های شان  استانبول،  صلح  کنفرانس 
مبنی بر ابهام در میکانیزم مذاکرات و نبود 
محتوای  خصوص  در  مقدماتی  توافق  یک 
مذاکرات را به جانب ایاالت متحده در میان 
گذاشتند، زلمی خلیل  زاد، بخش اول طرح 
صلح ایاالت متحده را با ایجاد تغییراتی در 
طرف ها  به  جناح ها،  توافق  جلب  و  محتوا 
به  صورت  اکنون  که  بخش  این  فرستاد. 
رسمی به )Shared Principles( تغییر 
مورد  که  است  ماده  داده، حاوی ۹  عنوان 
توافق اکثر طرف های درگیر در پروسه قرار 
راستای  در  که  است  این  بر  بنا  و  گرفته 
سر  بر  مذاکرات  مشترک،  اصول  همین 
و  اجرا  دایمی،  آتش بس  انتقالی،  ترتیبات 

نظارت از تطبیق توافقنامه صورت بگیرد.
منابع ما تأیید می کنند که تأکید بر قطع 
خواست  به  عنوان  صلح  برقراری  و  جنگ 
سراسری همه ی افغان ها، تالش و همکاری 
مشترک برای ایجاد یک افغانستان اسالمی، 
دین  سر  بر  توافق  دموکراتیک،  و  متحد 
مردم  و  دولت  رسمی  دین  به  عنوان  اسالم 
و  همه شمول  حکومت  ایجاد  افغانستان، 
حرکت  مدون،  اساسی  قانون  و  اشتراکی 
به سمت اعالم آتش بس و در موازات با آن 
ایجاد یک حکومت انتقالی/عبوری صلح که 
به یک حکومت دایمی منجر شود، بخشی 
اساسات  به  عنوان  توافق  مورد  اصول  از 

مذاکرات در استانبول است.
مذهبی  و  قومی  تنوع  بر  تأکید  همچنان 
حقوق  برابری  تبعیض،  نفی  افغانستان، 
اسالمی،  موازین  براساس  زنان  و  مردان 
بین المللی در چارچوب  به موازین  پابندی 
بازسازی  به  سیاسی  جوانب  تعهد  اسالم، 
کشور و بازگشت مهاجران، تعهد جوانب به 
مبارزه با تروریزم و جلوگیری از پناه گرفتن 
افغانستان و تعهد  تروریستی در  گروه های 
بی طرفی  و  انسالک  عدم  سیاست  به 
به  عنوان سیاست رسمی دولت افغانستان در 
روابط اش با همسایگان و جامعه ی جهانی، 
اصول دیگری است که مبنای مذاکرات در 

استانبول خواهد بود.

اختالف ها در حوزه ی جمهوریت
از  افغانستان  صلح  روند  مسیر  تعدیل  با 
مذاکرات فرسایشی و بدون پیشرفت دوحه 
به نسخه ی شتاب ناک استانبول، جناح های 
سیاسی متعلق به حوزه ی جمهوری اسالمی 
افغانستان مؤظف شدند که مبتنی بر طرح 
به  را  طرح های شان  متحده،  ایاالت  صلح 
شورای عالی مصالحه ی ملی بسپارند. تأکید 
شده بود که حتی المقدور تالش شود تا از 
آدرس جمهوری اسالمی افغانستان، طرحی 
استانبول  صلح  کنفرانس  به  یگانه  و  واحد 
کمیته ای  منظور،  همین  به  شود.  ارائه 
موسوم به کمیته ی توحید به ریاست یونس 

خادم حسین کریمی

اکنون، دقیقا شش ماه از برگزاری همایش 
افتتاحیه ی مذاکرات بین االفغانی در دوحه ی 
قطر می گذرد. در طول شش ماه، هیأت های 
گروه  و  افغانستان  دولت  مذاکره  کننده ی 
پیشرفتی  به  نتوانستند  دوحه،  در  طالبان 
مقدماتی ترین  سر  بر  توافق  از  بیشتر 
و تصویب  تدوین  یعنی  مرحله ی مذاکرات 
یابند.  دست  مذاکرات  کارشیوه ی  و  اصول 
کالفه کننده  و  کند  فرسایشی،  مذاکراتی 
بدون تقریبا هیچ دستاوردی که در نهایت، 
یک  حصول  برای  متحده  ایاالت  صبر 
کرد.  لبریز  را  بین االفغانی  سیاسی  توافق 
به دنبال  قاطعیت،  و  شتاب  با  که  کشوری 
پایان دادن به طوالنی ترین جنگ تاریخ اش 
در افغانستان است و از ظواهر پیداست که 
سعی می کند خروج شتاب زده ی نظامی اش 
توافق  یک  منعقدشدن  با  را  افغانستان  از 

سیاسی میان دولت و طالبان کلید بزند.
از  بایدن  جو  دولت  آن که  محض  به 
ریاست  جمهوری  انتخابات  جنجال های 
مقدمات  و  کشور  این  پرحاشیه ی 
با  شد،  فارغ  قدرت  تحویل گرفتن 
مسأله ی  به  ویژه  توجهی  معطوف کردن 
با  که  است  بوده  آن  پی  در  افغانستان، 
رویکرد چندجانبه گرایی، شتاب و قاطعیت، 
به موش و گربه بازی کسالت بار هیأت های 
دوحه  در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی 
پایان داده و طرحی نو دراندازد. در راستای 
قبل  روز  رویکرد جدید، حدود 40  همین 
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل  زاد،  زلمی 
خارجه ی ایاالت متحده به کابل آمد و طرح 
توافق  یک  حصول  برای  کشور  این  جدید 
ارگ  به  را  افغان ها  میان  سریع  سیاسی 
و  مصالحه  عالی  شورای  ریاست  جمهوری، 
جناح های سیاسی مطرح کشور سپرد. این 
طرح با طالبان نیز به اشتراک گذاشته شد.

وزارت  جدید  طرح  ارسال  با  موازات  در 
بلینکن  آنتونی  متحده،  ایاالت  خارجه ی 
به  نامه ای  بایدن،  دولت  خارجه ی  وزیر 
عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  رییس  جمهور 
فرستاد. در این نامه که متن آن به  صورت 
کامل در رسانه های افغانستان منتشر شد، 
وزیر خارجه ی ایاالت متحده با لحنی توأم 
شتاب  توصیه،  و  هشدار  تهدید،  تحکم،  با 
حصول  و  خروج  برای  متحده  ایاالت 
به  را  افغان ها  میان  سیاسی  توافق  یک 
رییس  جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل گوشزد 

کرد.
براساس طرح جدید ایاالت متحده، دولت، 
اشتراک  با  طالبان  و  سیاسی  رهبران 
میزبانی،  با  استانبول  صلح  کنفرانس  در 
ملل  سازمان  میانجی گری  و  تسهیل گری 
توافق  یک  سر  بر  قطر  و  ترکیه  متحد، 
کنند.  توافق  منازعه  پایان  برای  سیاسی 
صلح  کنفرانس  راه،  نقشه ی  این  براساس 
ترکیه از 16 تا 26 اپریل در شهر استانبول 

برگزار می شود.
کنفرانس،  این  برگزاری  به  مانده  روز  پنج 
جناح های سیاسی افغانستان در بحبوحه ی 
بیم و امید، در آستانه ی برگزاری کنفرانسی 
قرار دارند که محصول آن می تواند دوگانه ی 
به  را  صلح  توافق  و  جنگ  تشدید  متضاد 
ارمغان بیاورد. در این یادداشت سعی کرده ام 
با استفاده از گفت وگو با چندین منبع آگاه 
عالی  شورای  ریاست  جمهوری،  ارگ  در 
مصالحه ی ملی و جناح های سیاسی دخیل 
پاسخ  اصلی  پرسش  چند  به  پروسه،  در 
توافق هایی  تاکنون چه آمادگی ها و  بدهم. 
آجندای  و  کنفرانس  برگزاری  سر  بر 
اختالفات  است؟  گرفته  صورت  مذاکرات 
به  متعلق  سیاسی  جناح های  میان  اصلی 
در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حوزه ی 
خصوص طرح صلح وزارت خارجه ی ایاالت 
متحده چیست و مسائل مورد توافق کدام ها 
است؟ و در پایان، سیاستمداران و رهبران 
دالیلی  به چه  از چه سناریویی  افغانستان 

بیم ناک هستند؟

برنامه ریزی ها و توافقات اصلی
بنا بر تأیید منابع آگاه، هرچند جان آرنولت، 
ملل  سازمان  کل  دبیر  ویژ ی  فرستاده ی 
متحده برای صلح افغانستان که ارشد ترین 

آن می ایستند.
دومین اختالف بر سر ساختار و نظم سیاسی 
ریاست  جمهوری،  ارگ  است.  صلح  پسا 
حلقه ی سیاسی حامد کرزی، حزب اسالمی 
جناح های  اکثریت  و  حکمتیار  گلبدین 
سیاسی متعلق به روایت سیاسی پشتون ها، 
بر ساختار سیاسی ریاستی تأکید می کنند. 
مطلق  اکثریت  و  جناح حزب جمعیت  دو 
نخبگان و رهبران سیاسی تاجیک ها اما بر 
که  نظامی  دارند.  پافشاری  پارلمانی  نظام 
پارلمان  طریق  از  صدراعظم/نخست وزیر 
صالحیت  رییس  جمهور  و  شده  انتخابات 
از حزب  ما  منابع  باشد.  نداشته  را  او  عزل 
تأیید  خلیلی  کریم  رهبری  به  وحدت 
نظام  خواهان  نیز  حزب  این  که  می کنند 
است.  پساصلح  افغانستان  برای  پارلمانی 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  آگاه  منابع 
می گویند موضع حزب جنبش ملی تاکنون 
شفاف نیست، ولی به نظر می رسد در نهایت 
از  نقل  به  شود.  متمایل  پارلمانی  نظام  به 
این منابع، موضع محمد محقق، رهبر حزب 
وحدت اسالمی مردم افغانستان در خصوص 
در  صلح  از  پس  سیاسی  نظم  چگونگی 
میانه ی نظام ریاستی و پارلمانی سرگردان 
است. منابع آگاه از حلقه ی سیاسی حامد 
که  می کنند  تأیید  روز  اطالعات  به  کرزی 
رییس  جمهور پیشین کشور هرچند بر نظام 
کنفرانس صلح  در  اما  دارد  تأکید  ریاستی 
به  مرکز  از  قدرت  تمرکززدایی  استانبول، 
محالت را در حد اعطای صالحیت انتخاب 
و  والی  منهای  مردم  به  محلی  مقامات 
شهردارهای مراکز والیات ارائه خواهد کرد.

فارمت  و  چیدمان  سر  بر  سوم  اختالف 
است.  استانبول  کنفرانس  در  مذاکرات 
تاجیک ها  سیاسی  نخبگان  از  تعدادی 
به  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  و 
می خواهند  حکمتیار  گلبدین  عالوه ی 
مذاکرات صلح استانبول دست کم سه جانبه 
باشند. نخبگان سیاسی تاجیک ها و برخی 
دهه ی  دوم  نیمه ی  در  که  جناح هایی  از 
بودند  داده  شکل  را  متحد  جبهه ی  هفتاد 
با  استانبول  صلح  کنفرانس  می خواهند 
چیدمان طالبان، دولت افغانستان و جبهه ی 
مقاومت برگزار شود. گلبدین حکمتیار اما 

آخرین جزئیات از کنفرانس استانبول؛ 

دوگانه ی تشدید جنگ و توافق صلح

به نقل از این منبع، برخی 
از کشورهای اروپاییی در �یی 

آن هستند که همزمان 
با کنفرانس استانبول، 

نشست دیگری را با حضور 
جوانان، زنان و جامعه ی 

مدنی افغانستان برگزار کرده 
و کنفرانس صلح رهبران 

سیاسی را در ترکیه به چالش 
مواجه کنند.
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تکاپو  به  آموزشی  و  درسی  مواد  یافتن 
می افتند، کمک کند بهتر آموزش ببینند: 
»اگر یک شهروند در چهار ماه یک کتاب 
بخواند معتقدم تغییر به دنبالش می آید. 
باعث  که  را  برنامه هایی  می کنم  تالش 
می شود  مطالعه  فرهنگ  و  کتاب  رشد 
رایگان  که  برنامه هایی  دهم؛  گسترش 
پولی  از آن  استفاده  بابت  باشد و کسی 

پرداخت نکند.«
آنالین،  کتابخانه ای  چند  میان  در 
از  تایم«  »یادگار  آنالین  کتابخانه ای 
معدود کتابخانه های دیجیتالی در کشور 
است که با مصارف شخصی ساخته شده 
قابل  پول  هزینه ی  بدون  خدماتش  و 

دسترس است.
برای حبیب 26 ساله رسیدن به دانشگاه 
کار  اقتصادی  لحاط  از  آن  از  فراغت  و 
ساده ای نبوده است. او می گوید به خوبی 
می داند که خریدن کتاب برای بسیاری 
او  بنابراین  است.  سخت  خانواده ها  از 
به  را  کتاب ها  که  است  گرفته  تصمیم 
گونه ی رایگان در اختیار عموم قرار دهد: 
»در افغانستان خانواده، دانش آموز و دانشجویی نمی توانید پیدا 
کنید که درگیر مشکالت اقتصادی نباشد. از روزهای اول مکتب 
به پرداختن فیس و مصارف آموزش فکر می کردم.  تا دانشگاه 
مشکالت روحی – روانی زیادی را تجربه کرده و درگیرش بودم. 
در کودکی با کمبود منابع آموزشی به روز روبه رو بودم و از طرفی 
جامعه با فرهنگ کتاب خوانی بیگانه است و این یکی از دالیلی 

بود تا این کار را کنم.«
حبیب یادگار در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز به من گفت 
قصد ندارد خدماتش را در بدل پول به اعضا و بازدیدکنندگانش 
بفروشد: »باید بدون استثنا همه به این کتابخانه دسترسی داشته 
باشند و در آینده قرار نیست در بدل پول خدمات ارائه دهیم. 

برای رشد جامعه باید از منافع زودگذر خود بگذریم.«

دردسرهای کتاب داری آنالین در افغانستان
چندی پیش سایت این کتابخانه هک شده بود و در دسترس 
نبود. حبیب می گوید امنیت سایبری کارهای آنالین در افغانستان 

هنوز پایین است. 
افغانستان  در  آنالین  کار  دردسرهای  از  یکی  شکننده  امنیت 
است. کاظم  حمیدی رسا مسئول کتابخانه ی دیجیتالی »مرکز 
برنامه های  می گوید،  کابل«  دانشگاه   – افغانستان  معلومات 
منظم برای عرضه اطالعات و مواد آموزشی که در آن کیفیت 
تضمین شده باشد فرصت بهتری برای آموزش و یادگیری فراهم 
می کند اما ایجاد این گونه کتابخانه ها بدون فرهنگ استفاده از 
منابع آنالین گره گشا نیست: »تأسیس کتابخانه های آنالین بدون 
فرهنگ استفاده منابع آنالین کارساز نیست و نیازمند مدیریت 
درست است به خصوص برای کودکان و دانش آموزان مکاتب باید 
رهنمودهای مؤثر در استفاده از منابع دیجیتال در نظر گرفته 

شود.«
آقای رسا اضافه می کند که او عالوه بر این که به ایجاد کتابخانه های 
آنالین و دیجیتالی خوش بین است اما از طرفی نگران است که 
بیشتر دانشجویان و کارمندان دولتی و غیردولتی از سهولت های 
که منابع و کتابخانه های دیجیتال برای آن ها عرضه کرده، استفاده 
نمی کنند: »در مرکز معلومات افغانستان »ACKU« بزرگ ترین 
با توجه به سهولت های ویژه  منبع دیجیتال آنالین را داریم و 
میزان ناچیزی از دانشجویان دانشگاه کابل و سایر نهادهای دولتی 
و غیردولتی از آن استفاده می کند. و بیشتر مخاطبان این مرکز 

خارج از افغانستان است. این یعنی فاجعه!«
عرضه  آن  دیجیتال  نسخه ی  یا  کتاب  وقتی  رسا  آقای  باور  به 
می شود تضمین برای کاپی رایت وجود ندارد و هر کس می تواند 
آن را تکثیر کند و این باعث می شود ایجاد کتابخانه  ی آنالین و 

دیجیتال سازی منابع مشکل شود.
یکی از چالش های که در قسمت الکترونیکی کردن کتابخانه های 
انسانی  نیروی  نبود  رسا  آقای  باور  به  مواجهیم  آن  با  کشور 
مفهوم  که  افرادی  است؛  کتاب داری  رشته ی  در  تحصیل یافته 
تخنیکی  و  حقوقی  جزییات  تمام  و  متحول شده  کتاب داری 

پروسه ی دیجیتال سازی را می دانند.
به باور آقای رسا مهم ترین نکته ی مثبت کتابخانه های دیجیتالی 
عیبی  مهم ترین  و  است  بین رفتنش کم  از  است که خطر  این 
که کتابخانه های دیجیتالی و آنالین در کشور با آن مواجه است 
این است که مردم و حتا نخبگان به مالکیت معنوی و حقوق 

پدیدآورنده احترام ندارند.

هادی خوش نویس

چند روز پیش در فیسبوک با کلیک  روی لینکی وارد فضایی 
شدم که پر بود از کتاب های خواندنی و رایگان. »یادگار تایم« 
آن  ایجاد  از  ماه  یک  به  نزدیک  که  است  آنالین  کتابخانه  ی 

می گذرد؛ کتابخانه ای با سه هزار عنوان کتاب. 
است.  تازه  پدیده ی  یک  افغانستان  در  آنالین  کتابخانه  ی 
شهروندان  از  بسیاری  برای  آنالین  کتابخانه  ی  به  دسترسی 
چندان شناخته شده نیست. نبود کتابخانه های بزرگ از جمله در 

والیت های دوردست برای بسیاری یک مشکل جدی است. 
انواع  تایم« شدم،  »یادگار  آنالین  کتابخانه  ی  وارد سایت  وقتی 
کتاب ها به چشم می خورد: از رمان تا ادبیات کودک و کتاب های 
فلسفی و سیاسی و کتاب های مربوط به تکنولوژی و علوم طبیعی. 

حسرت دسترسی آسان به منابع
برای  موضوعی  گرفت  تصمیم   13۹۸ سال  اواخر  حبیب اهلل 
پایان نامه ی دانشگاهی اش انتخاب کند. او از همان آغاز تصمیم 
گرفت موضوعی را برگزیند که بعدا پایان نامه اش در قفسه های 
انباری دانشگاه خاک نخورد. ایجاد کتابخانه  ی آنالین شد موضوع 
پایان نامه اش. دو دلیل داشت که حبیب اهلل تصمیم گرفت به جای 
حسرت  کند:  متفاوت  کار  یک  پایان نامه نویسی  معمول  کار 
دسترسی آسان به منابع در دوران دانشجویی و فقر صنعت کتاب 

دیجیتال در افغانستان. 
»یادگار  آنالین  کتابخانه  ی  راه اندازی  برای  می گوید  حبیب اهلل 
تایم« تالش زیادی به خرج داد: »40 شب را تا چهار صبح بیدار 
ماندم تا پروژه ای پایان نامه  ام را با موفقیت به پایان برسانم.« حبیب 

از دانشگاه خصوصی در رشته کمپیوترساینس فارغ شده است. 
این  است.  کساد  کتاب  فروشگاه های  و  کتاب فروشی  بازار 
کتابخانه ی آنالین در هر موضوع بیشتر از 150 عنوان کتاب دارد. 
به گفته ی بنیان گذار این کتابخانه  ی آنالین 40 درصد منابعی که 
در آن هست مربوط به علوم کامپیوتر و تکنولوژی است و 60 

درصد دیگر آن به سایر علوم اختصاص یافته است. 
با  می گذراند  را  مکتبش  دوران  وقتی  می گوید  یادگار  حبیب 
سختی های زیادی در یافتن منابع آموزشی مواجه بوده است و 
اقتصاد ضعیف خانواده کفاف نمی کرد تا منابع مورد ضرورتش 
را از کتاب فروشی ها تهیه کند. بر همین اساس تصمیم به ایجاد 
کتابخانه  ی آنالین گرفت تا مواد آموزشی را رایگان و بدون دریافت 

پول به دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت برساند.
افغانی هزینه  این که حتا یک  این کتابخانه بدون  به  دسترسی 
کنیم امکان پذیر است و به راحتی می توانیم منابع و کتاب هایی 
این  بنیان گذار  یادگار  را که الزم داریم »دانلود« کنیم. حبیب 
کتابخانه می گوید قصد دارد فعالیت کتابخانه اش را گسترش دهد 

و خدماتش را همچنان بدون دریافت پول ادامه می دهد.

استقبال دلگرم کننده
در سه روز اول فعالیت کتابخانه  ی آنالین »یادگار تایم« یک هزار 
از  ماه  یک  به  نزدیک  گذشت  با  و  کردند  نام  ثبت  آن  در  نفر 
فعالیت آن، تعداد اعضایش نزدیک به چهارهزار نفر رسیده است. 
به گفته ی حبیب یادگار این استقبال برایش دلگرم کننده است. 
گونه  این  و گسترش  ایجاد  تا طرح  او می گوید تالش می کند 
در  تا  کند  شریک  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  با  را  کتابخانه ها 
والیات محروم که در آن دانشجویان و دانش آموزان را که برای 

و سهم  هیأت  فهرست  هیأت،  بر سر سطح 
تبدیل  منازعه  محل  به  هیأت  در  جناح ها 
شده و در فرجام میزبانان و برگزارکنندگان 
کنفرانس با استفاده از منازعه بر سر ترکیب 
و فهرست هیأت، خود به فهرستی از افراد و 

جناح های سیاسی دعوت نامه بفرستند.

محورهای اتحاد در کابل
منابع ما از جناح های مختلف سیاسی تأیید 
می کنند که با وصف اختالف نظرها، تاکنون 
صلح  طرح  خصوص  در  مورد  سه  دست کم 
دارد  وجود  متحده  ایاالت  خارجه ی  وزارت 
و  نخبگان  میان  در  اتحاد  محورهای  به  که 
شده اند.  تبدیل  کابل  سیاسی  جناح های 
اکثریت مطلق جناح ها و طرف های سیاسی 
دخیل در پروسه باالتفاق، شورای عالی فقه 
اسالمی را در طرح های صلح شان به شورای 
علما با صالحیت مشورتی تبدیل کرده و از 
به رسمیت شناختن هرنوع صالحیت اجرایی 

و نظارتی به این نهاد سر باز زده اند.
شدید  مخالفت  مشترک،  محور  دومین 
است.  طالبان  با  قدرت   50-50 تقسیم  با 
همه ی جناح های سیاسی در طرح های شان 
قدرت  درصد   50 اعطای  که  کرده اند  اعالم 
برنمی تابند و چگونگی تقسیم  را  به طالبان 
قدرت میان طرف ها باید به توافق جانبین در 
جریان مذاکرات موکول شود. منابع ما تأیید 
می کنند که مخالفان اصلی این تقسیم بندی 
و  جناح ها  دوطرف،  میان  درصدی   50
براساس  هستند.  پشتون ها  سیاسی  رهبران 
از  پشتون  سیاسی  رهبران  ما،  منابع  تأیید 
واگذاری 50 درصد قدرت به طالبان بیم ناک 
هستند زیرا در صورتی که چنین تقسیمی 
توسط  این جناح ها  عمل  در  بگیرد،  صورت 
طالبان که خود را نمایندگان قوم پشتون در 
کنار  می شناسند  رسمیت  به  قدرت  تقسیم 
زده شده و در 50 درصد باقی مانده ی سهم 
قدرت سیاسی که براساس یک عرف سیاسی 
نانوشته به غیرپشتون ها تعلق خواهد گرفت، 

به  صورت خودکار سهم نخواهند داشت.
از  چشم پوشی  که  می کنند  تأیید  ما  منابع 
از  شورای عالی دولت در نظم سیاسی پس 
جناح های  توافق  مورد  محور  سومین  صلح، 
گلبدین  استثنای  به  که  است  سیاسی 
به  عنوان  طرح ها  از  یک  هیچ  در  حکمتیار، 
مطالبه ی سیاسی جناح ها مطرح نشده است. 
هرچند دو منبع آگاه تأیید می کنند که در 
و  کرزی  حامد  سیاسی  حلقه ی  جز  فرجام، 
ارگ ریاست  جمهوری، دیگر جناح های عمدتا 
را در  بقای سیاسی شان  مجاهدین حضور و 
نظم سیاسی پس  در  نهاد  این  شکل گرفتن 
از صلح دیده و به پاتوق سیاسی مجاهدین 

تبدیل خواهد شد.

بیم ها و ترس ها
سیاسی  مختلف  جناح های  از  ما  منابع 
بااالتفاق تأیید می کنند که رهبران سیاسی 
وصف  با  پروسه  در  درگیر  جناح های 
خوش بینی ها و امیدها، به  صورت مشترک از 
شکست کنفرانس استانبول و سقوط کشور 
به پرتگاه یک جنگ خونین و شدید بیم ناک 

هستند.
ما  منابع  که  سیاسی  جناح های  از  برخی 
نمی خواهند از آن ها نام برده شوند، نگران اند 
را  شتابی  و  قاطعیت  متحده،  ایاالت  که 
دارد  افغانستان  از  نظامی  خروج  برای  که 
منتج شدن  و  پروسه  موفقیت  خصوص  در 
این  ندارد.  سیاسی  توافق  یک  به  مذاکرات 
صورت  در  که  می دهند  هشدار  جناح ها 
شکست کنفرانس استانبول و امتناع ایاالت 
متحده از به موفقیت رساندن آن به هر طریق 
ممکن، در فرجام نیروهایش را از افغانستان 
شکست  تبعات  مسئولیت  و  کرده  خارج 
به کام یک  کنفرانس و کشانده شدن کشور 
افغان ها حواله  به  را  فراگیر  و  جنگ خونین 

کنند.
جناح های  میان  دیگر  مشترک  نگرانی 
سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان، تردید 
انجام  برای  طالبان  نیت  در خصوص حسن 
عقد  به  معطوف  و  صادقانه  مذاکره ی  یک 
ما  منابع  است.  استانبول  در  سیاسی  توافق 
می گویند بیشتر جناح های سیاسی معتقدند 
طالبان احتماال با این پندار که خروج نظامی 

است  قطعی  افغانستان  از  متحده  ایاالت 
و  نظامی  فشار  دوام  با  خروج،  در صورت  و 
را ساقط خواهند کرد،  تشدید جنگ دولت 
فرسایشی کردن  و  وقت  ضیاع  رویکرد  با 
مذاکرات به مذاکرات استانبول خواهند آمد. 
نتیجه ی چانه زنی ها و  این منابع،  از  به نقل 
نظامی  و  سیاسی  جناح های  مشورت های 
این روزها بر سر شامل شدن در  طالبان که 
اشترک  از  امتناع  یا  صلح  انتقالی  حکومت 
سرنوشت  رقم زدن  در  دارد،  جریان  آن  در 
افغانستان و انتخاب میان مصالحه و تشدید 

جنگ، تعیین کننده است.
افغانستان  سیاستمداران  که  دیگری  نگرانی 
ترس  داشته،  نگه  امید  و  بیم  موج  روی  را 
به  است که  بر مطالباتی  لجاجت طالبان  از 
جمهوری  نظامی  و  سیاسی  موضع  تضعیف 
منجر  طالبان  تقویت  و  افغانستان  اسالمی 
جناح های  معتبر،  منابع  از  نقل  به  می شود. 
سیاسی و از آن میان، حلقه ی سیاسی حامد 
کرزی در پی آن هستند که به منظور ایجاد 
از  طالبان  خارج شدن  سیاسی،  اطمینان 
فهرست سیاه سازمان ملل، رهایی هفت هزار 
و  افغانستان  محابس  از  گروه  این  زندانی 
کناررفتن غنی از قدرت، پس از عقد توافق 
سیاسی و اعالم آتش بس در دست اجرا قرار 
بگیرد. طالبان اما در پی آن هستند که این 
اقدامات پیش از عقد توافق سیاسی صورت 
بگیرد. موفقیت طالبان در دست یابی به این 
مطالبات و شکست جمهوریت در جلوگیری 
به  طالبان  چشم دوختن  احتمال  آن،  از 
ساقط کردن دولت از طریق تشدید جنگ را 

شدت می بخشد.
پیامی  ایاالت متحده در  منابع ما می گویند 
به سازمان ملل متحد و ترکیه تأیید کرده اند 
توافق  جلب  آستانه ی  در  کشور  این  که 
سه ماهه  آتش بس  یک  اعالم  برای  طالبان 
که  می دهند  احتمال  منابع  این  دارند.  قرار 
در صورت توافق طالبان با آتش بس سه ماهه، 
ایاالت متحده خارج کردن طالبان از فهرست 
زندانی  آزادی هفت هزار  ملل،  سیاه سازمان 
و  افغانستان  دولت  زندان های  از  گروه  این 
کناررفتن غنی از قدرت را به  عنوان امتیازهای 

متقابل به طالبان واگذار خواهد کرد.
منابعی آگاه از روند مذاکرات صلح می گویند 
صلح  کنفرانس  موفقیت  که  دیگری  خطر 
با  توأم  رویکرد  می کند،  تهدید  را  استانبول 
برخی  سیاسی  رقابت/حسادت  و  نارضایتی 
استانبول  مذاکرات  از  اروپایی  کشورهای  از 
است. به نقل از این منابع، برخی از کشورهای 
اروپایی به دلیل نارضایتی از نداشتن حضور و 
استانبول  کنفرانس  در  تعیین کننده  سهم 
و  منطقه ای  رقبای  با  سیاسی  رقابت  و 
کرد  خواهند  سعی  احتماال  بین المللی شان 
مواجه  شکست  به  را  استانبول  کنفرانس 
از همکاری همه جانبه در  یا دست کم  کرده 
به موفقیت رساندن آن امتناع کنند. به نقل 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  منبع،  این  از 
با کنفرانس  در پی آن هستند که همزمان 
استانبول، نشست دیگری را با حضور جوانان، 
زنان و جامعه ی مدنی افغانستان برگزار کرده 
و کنفرانس صلح رهبران سیاسی را در ترکیه 
جناح های  از  یکی  کنند.  مواجه  چالش  به 
در  نمی خواهد  که  افغانستان  اصلی  سیاسی 
معتقد  شود،  برده  نام  آن  از  یادداشت  این 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  طرح  که  است 
برای  توطئه ای  نشست،  این  برگزاری  برای 
صلح  روند  در  سیاسی  رهبران  دورزدن 
به  توجه  با  بدهد  رخ  اگر  که  اتفاقی  است؛ 
و  نهادها  بر  ریاست  جمهوری  ارگ  نفوذ 
زنان و جوانان  سازمان های جامعه ی مدنی، 
سیاسی  فشار  ابزار  به  افغانستان،  داخل  در 
استانبول  کنفرانس  بر  غنی  رییس  جمهور 
در  افغانستان  حکومت  شد.  خواهد  تبدیل 
با  استانبول،  کنفرانس  برگزاری  آستانه ی 
افکار  و  رسانه ها  در  روایت  دو  پمب کردن 
کنفرانس  سیاسی خواندن  بر  مبنی  عمومی 
میان  معامله ای  به  عنوان  استانبول  صلح 
و  ابهام ها  برجسته کردن  و  سیاسی  نخبگان 
محتوای  خصوص  در  تردید ها  به  دامن زدن 
می کند  سعی  آن،  موفقیت   و  مذاکرات 
روایت های سیاسی و رسانه ای اش در مجامع 
هم  از  را  عمومی  افکار  و  رسانه ای  سیاسی، 

اکنون چاق کرده باشد.

»یادگار اتیم«؛ 

دانشجویی که خواست اپیان انمه اش 
فقط در قفسه های انباری مناند
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را نمی پذیرد.
اوکراین و کانادا روز 13 حمل امسال اعالم کردند که برای 
هواپیما  سرنگونی  پیرامون  ایران  با  گفت وگو  جدید  دور 
آماده می شوند تا ایران را مجبور به پاسخگویی، شفافیت 

در این حادثه و پی گیری قضایی عامالن آن کنند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 1۸ دی سال ۹۸ به 
تهران  بین المللی  از فرودگاه  پرواز  از  فاصله کوتاهی پس 
پاسداران  سپاه  پدافند  توسط  موشک  دو  اصابت  پی  در 

سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
کتمان  را  موضوع  این  روز  سه  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرد، اما بعد از انتشار گزارش ها و شواهد متعدد و افزایش 
توسط  هواپیما  شدن  ساقط  به  بین المللی  فشارهای 

موشک های سپاه پاسداران اعتراف کرد.
نهایی  گزارش  اخیرا  ایران  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
درباره این سانحه را منتشر کرد که در آن، اپراتور سامانه 
دفاع هوایی مقصر معرفی شد. اوکراین و کانادا این گزارش 

را رد کرده اند.
یوگنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین در واکنش به 
اجازه  بین الملل  »جامعه  گفت:  رادیوفردا  به  گزارش  این 
سرنگونی  جنایت  مسئولیت  بار  زیر  از  ایران  نمی دهد 

هواپیمای اوکراینی فرار کند.«
صفحه   ۹0 کشور  این  مقام های  ینین،  آقای  گفته  به 
گزارش شامل سواالت متعدد درباره گزارش نهایی سازمان 
هواپیمایی ایران به تهران فرستاده اند ولی مقام های دولت 
بدهند،  سواالت«  به  واضح  »پاسخ  اینکه  جای  به  ایران 
شهر  امالی  مانند  امالیی  و  انشایی  اشتباه  چند  »تنها 

کی یف را تصحیح« کرده اند.
خانواده  کانادا،  و  اوکراین  دولت های  مقام های  بر  عالوه 
سپاه  توسط  هواپیما  سرنگونی  که  پرواز  این  قربانیان 
تشکیل  با  می دانند،  عامدانه  جنایت  یک  را  پاسداران 
انجمنی در خارج از کشور در چند دادگاه  در کشورهای 
کانادا و امریکا اقدام به طرح شکایت علیه مقام های ارشد 
جمهوری اسالمی از جمله علی خامنه ای، رهبر جمهوری 

اوکراین: 

رفتار ایران در پرونده رسنگوین هواپیما غریمسئوالنه و موجب خشم و ناامیدی است
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  امیرعلی  و  اسالمی 

سپاه پاسداران کرده اند.
قتل های  در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر  کاالمار،  آنیس 
گزارش  در  گذشته  سال  حوت  پنجم  روز  فراقانونی، 
کرد  تصریح  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  درباره  خود 
هواپیما  سرنگونی  چگونگی  درباره  ایران  توضیحات  که 
پرسش های  تناقض ها  این  و  دارد  زیادی  »تناقض های« 
مطرح  هوایپما  این  سرنگونی  نحوه  خصوص  در  بسیاری 

می کند.
موجود  »تضادهای  که  است  شده  تاکید  گزارش  این  در 
در توضیحات رسمی و ماهیت بی پروای اشتباهات« چنان 
مطرح  را  پرسش  این  بسیاری  شده  که سبب  است  زیاد 

کنند که آیا سرنگون کردن این هواپیما »عمدی نبود؟«
است  آمده  کاالمار  خانم  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
قربانیان  »خانواده های  اسالمی  جمهوری  مقامات  که 
به  وادار  عزیزانشان  بقایای  برنگرداندن  به  تهدید  با  را 
حمایت علنی« از حکومت کردند و »در روند مراسم های 

خاکسپاری دخالت کردند«.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان این 
پرواز با اشاره به این گزارش به رادیوفردا گفت مهم ترین 
نکته این گزارش اشاره به عامدانه سرنگون کردن هواپیما 
توسط جمهوری اسالمی بود و مقام های دولت های درگیر 
در این پرونده می توانند با استناد به این گزارش، این را به 

دادگاه بین المللی الهه ببرند.
وزارت خارجه ایران گزارش خانم کاالمار را »مخدوش«، 
»جهت دار« و »فاقد ادله و شواهد معتبر« دانست و گفت 
بر  »شتاب زده«  و  »ناپخته«  اقدامی  گزارش  این  انتشار 

مبنای »انگیزه های« نامعلوم بوده است.
از نحوه  تاکنون گزارشی  ایران  مقام های قضایی حکومت 
پرونده  این  مقصران  محاکمه  و  پرونده  این  به  رسیدگی 
نداده اند، ولی در چند پرونده جداگانه اقدام به صدور حکم 
و  نقش  و  حادثه  این  به  که  کرده اند  کسانی  برای  زندان 

عملکرد سپاه پاسداران معترض شده بودند.

بیانیه تازه اوکراین پاسخی است به اظهار نظر یک مقام 
گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  که  ایران  خارجه  وزارت 
»اقدام  را  بین المللی  دادگاه  به  اوکراین  رجوع  احتمال 

غیرمنطقی و غیرمعقول« توصیف کرد.
دولت اوکراین پیش از این گفته بود خودداری مسئوالن 
را  سوءظن  این  عینی  شواهد  و  پاسخ ها  ارائه  از  ایرانی 
عمدی  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  که  می کند  تقویت 

بوده است.
آندری شوچنکو، سفیر اوکراین در کانادا، روز 17 حمل به 
رسانه های کانادایی گفت رویکرد فعلی ایران در رسیدگی 
تصمیم گیری  به  پیش  از  بیش  را  »ما  پرونده،  این  به 
به  ایران  کشاندن  و  بین المللی«  قانونی  اقدام  مورد  در 

»دادگاه های بین المللی« نزدیک می کند.
دولت ایران که به تازگی از صدور کیفرخواست برای 10 
می گوید  است،  داده  خبر  پرونده  این  با  ارتباط  در  نفر 
اظهارات مقام های اوکراینی »فشار و تهدید« است و آن 

اطالعات روز: وزارت خارجه اوکراین می گوید دولت ایران 
در پرونده هواپیمای اوکراینی دست به فرافکنی و اتهام زنی 
»غیرمسئوالنه« و »غیر سازنده« علیه مقامات این کشور 
زده و با »اصرار بر موضوع خطای انسانی« به عنوان عامل 
سرنگون کردن هواپیما تنها به »خشم و ناامیدی« بیشتر 

دامن خواهد زد.
روز  که  بیانیه ای  در  وزارتخانه  این  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
ایران  اینکه  بر  تاکید  با  کرده،  صادر  حمل،  جمعه، 20 
سپاه  توسط  هواپیما  این  سرنگونی  به  مربوط  توضیحات 
این  در  ایران  گزارش  می کند«،  »دستکاری  را  پاسداران 

زمینه را مطابق با استانداردهای بین المللی نمی داند.
در این بیانیه با اشاره به ۹0 صفحه توضیحاتی که دولت 
فرستاده  ایران  نهایی  گزارش  به  واکنش  در  اوکراین 
و  اصلی  »دالیل  به  ایران  دولت  که  است  آمده  است، 
سلسله رویدادهایی« که منجر به سرنگونی هواپیما شده، 

نمی پردازد.

یک شنبه | 22 حمل 1400 | سال دهم | شماره 2131

معامله ۱۲.۴ میلیارد دالری آرامکو 
یکایی با کنرسسیوم نفیت امر

از  و  شد  انجام  عربی  متحده  امارات  ابوظبی  نفت 
طریق به فروش رسانی سهام دارایی های خط لوله 
گاز و نفتی، میلیاردها دالر نصیب این کشور حاشیه 

خلیج فارس کرد.
افت  از  اعالم کرد پس  ماه گذشته  آرامکو  شرکت 
شدید سود خالص سال 2020، به دلیل همه گیری 
احیای  برنامه  یک  روی  بر  کار  حال  در  کرونا، 
رهبری  به  که  است  انرژی  حوزه  در  اقتصادی 

کشورهای آسیایی انجام خواهد شد.
بود  گفته  پیشتر  سعودی  عربستان  نفت  شرکت 
که سود این شرکت از ۸۸.2 میلیارد دالر در سال 
201۹ به 4۹ میلیارد دالر در سال 2020 کاهش 

یافته است.
با  سال 2020 دومین سال متوالی بود که آرامکو 
کاهش سودآوری مواجه می شد؛ در سال 201۹ نیز 
سود این شرکت در مقایسه با سال 201۸، 20.6 

درصد کاهش یافته بود.

اطالعات روز: شرکت آرامکو، غول نفتی عربستان 
اعالم  آوریل(   ۹( حمل   20 جمعه  روز  سعودی، 
دالر،  میلیارد   12.4 ارزش  به  معامله ای  طی  کرد 
4۹ درصد سهام دارایی های خط لوله آرامکو را به 
با محوریت شرکت امریکایی گلوبال  کنسرسیومی 

انرژی پارتنرز )EIG( واگذار کرده است.
معامله  نخستین  این  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
بزرگ آرامکو از زمان ثبت در بورس در اواخر سال 
دسامبر  در  سعودی  عربستان  دولت  است.   201۹
درصد   1.725 عمومی  عرضه  به  نسبت  سال  آن 
در  کشور)آرامکو(  این  نفت  ملی  شرکت  سهام  از 
بورس ریاض اقدام کرد. این عرضه که بزرگ ترین 
میلیارد   2۹.4 گرفت  لقب  تاریخ  خصوصی سازی 

دالر درآمد عاید دولت عربستان کرد.
کنسرسیوم خریدار سهام خط لوله، یک گروه تازه 
تاسیس است که با پرداخت 12.4 میلیارد دالری، 
حق 25 سال پرداخت تعرفه برای نفت حمل شده 
به  را  آرامکو  خام  نفت  لوله  خط  شبکه  طریق  از 
دست آورده است. آرامکو مدیریت حدود ۹0 خط 
در  را  کیلومتر  هزار   1۹0 طول  مجموع  به  لوله 

اختیار دارد.
را  لوله  باقی سهام خط  آرامکو 51 درصد  شرکت 

همچنان در اختیار خواهد داشت.
در پی این معامله شرکت آرامکو در بیانیه ای اعالم 
کرد: »این قرارداد نشان دهنده ادامه راهبرد آرامکو 
برای گشودن پتانسیل پایه دارایی خود و به حداکثر 

رسانی ارزش اش برای سهامداران خود است.«
دیگری  زیرساختی  معامالت  مشابه  جدید  معامله 
ملی  شرکت  توسط  گذشته  سال  دو  در  که  است 

یکا به ارسائیل  یر دفاع امر سفر وز
کرات برجام در وین همزمان با مذا

وزیر دفاع امریکا همچنین قرار است از پایگاه هوایی 
نواتیم و چند بنا و محل یادبود نیز بازدید کند.

بریتانیا،  از  )متشکل   4+1 گروه  میان  مذاکرات 
وین  در  ایران  با  روسیه(  و  چین  فرانسه،  آلمان، 
به طور  نه  و  موازی  به طور  امریکا  و  دارد  جریان 

مستقیم در آن شرکت دارد.
آینده در وین  اواسط هفته  از  قرار است مذاکرات 
مورد  گام های  کردن  مشخص  هدف  و  یابد  ادامه 
انتظار دو طرف برای بازگشت به برجام اعالم شده 

است.
برداشـتن  ویـن  مذاکـرات  از  دور  ایـن  هـدف 
سـال  از  پـس  کـه  اسـت  سـنگینی  تحریم هـای 
201۸ و بـا خـروج دونالـد ترمـپ از برجـام وضـع 
شـد و همچنیـن راضـی کـردن ایـران بـه اجـرای 

خـود. برجامـی  تعهـدات  کامـل 
در  امریکا  تحریم های  اعمال  از  پس  ایران  دولت 
توافقنامه  مفاد  از  برخی  اجرای  مختلف  مراحل 

هسته ای را متوقف کرد.
اسرائیل رسما اعالم کرده است که موافق بازگشت 

امریکا به توافقنامه هسته ای با ایران نیست.
خود  سخنرانی  در  نتانیاهو  بنیامین  گذشته  هفته 
گفت اسرائیل به شرایط برجام متعهد نخواهد بود.

که  ایران  با  »توافق  است:  گفته  نتانیاهو  آقای 
این  هسته ای  سالح  ساخت  برای  را  راه  می تواند 
را  ما  موجودیت  که  سالحی   - کند  هموار  کشور 
تهدید می کند - به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل 

نیست«.
آلمان،  کشورهای  به  است  قرار  امریکا  دفاع  وزیر 

بریتانیا و بلژیک نیز سفر کند.

اطالعات روز: لوید آستین، وزیر دفاع امریکا برای 
سفر  بیت المقدس  به  اسرائیلی  مقام های  با  دیدار 
که  است  امریکایی  مقام  بلندپایه ترین  او  می کند. 
پس از روی کار آمدن جو بایدن از اسرائیل دیدن 

می کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، این سفر دو روزه که 
در  برجام  مذاکرات  با  همزمان  می شود،  آغاز  فردا 
وین صورت می گیرد که دولت آقای بایدن در طی 
آن تالش دارد مجددا به توافق هسته ای با ایران که 

دونالد ترمپ از آن خارج شده بود،  بازگردد.
قدرت های  توافق هسته ای  موافق  ابتدا  از  اسرائیل 
جهانی با ایران نبود و از خروج ایاالت متحده امریکا 
ایران  علیه  سنگین  تحریم های  اعمال  و  برجام  از 

استقبال کرده بود.
قرار است آقای آستین با بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر، بنی گانتس وزیر دفاع و آویو کوخاوی رییس 

نیروهای مسلح اسرائیل دیدار کند.
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هشدار کنی به تاتنهام؛ 
یم، می روم سهمیه نگری

یسیو پوچتینو: مائور
همه تالش می کنیم امباپه تمدید کند و بماند

در لیگ قهرمانان نیز محروم باشد 
باشگاه  به سران  به همین خاطر  و 
صورت  در  که  است  داده  اطالع 
ناکامی در صعود به لیگ قهرمانان 
برای جدایی از تاتنهام تالش خواهد 

کرد.
تاتنهام اکنون با 4۹ امتیاز در رده 
دارد.  قرار  برتر  لیگ  جدول  ششم 
برابر  اتحادیه  جام  فینال  تاتنهام 
اگر  و  دارد  رو  پیش  نیز  را  سیتی 
قهرمان شود، شاید در ماندنی شدن 

هری کین تاثیرگذار باشد.
برای  بازی   41 جاری  فصل  کین 
و  زده  گل   2۹ داده،  انجام  تیمش 
16 پاس گل نیز داده است. سایت 
 120 را  او  ارزش  ترانسفرمارکت 

میلیون یورو تخمین زده است.

این  تحقق  برای  مناسبی  فرصت 
رویا می داند.

سرمربی  پوچتینو  مائوریسیو 
خبری  نشست  در  جی  اس  پی 
کیلیان  آینده  مورد  در  و  خود 
باشگاه  تمایل  گفت:»  امباپه 
شدن  ماندنی  و  کیلیان  با  تمدید 
سران  دلیل  همین  به  و  اوست 
باشگاه در تالشند تا با او به توافق 
است  جوان  بسیار  کیلیان  برسند. 
اما بلوغ را در فوتبال او می بینید. 
بسیار  و  باتجربه  جوانی  عین  در 

باکیفیت است.«
را  او  گفت:»  ادامه  در  پوچتینو 
آسوده خاطر و متمرکز روی پی اس 
جی می بینم و قصد دارد در بازی 
های حساس پیش رو کمک موثری 
به  رسیدن  برای  باشد.  تیم  برای 
اهداف مان کیلیان کلیدی و تعیین 
کننده است و همه تالش می کنیم 
در  شایعات  متاسفانه  بماند.  ما  با 
کنترل  توان  نمی  را  کیلیان  مورد 
سطحی  چنین  در  فوتبال  کرد. 
چنین چیزهایی را با خود دارد و به 
آن عادت داریم. پیرامون او همیشه 
این  و  دارد  وجود  حدیث  و  حرف 

طبیعی است.«

شاید این آخرین فصل حضور هری 
کین در باشگاه تاتنهام باشد.

برای  که  هاست  سال  کین  هری 
تاتنهام بازی می کند  اما به افتخار 
قابل توجهی نرسیده است. مهاجم 
ارزشمند ملی پوش از مدت ها قبل 
از تیم لندنی به ذهنش  فکر رفتن 
رسیده اما تا به این لحظه تصمیمی 

قطعی نگرفته است.
این  اتلتیک،  سایت  ادعای  طبق 
تاتنهام  وضعیت  همچنان  بازیکن 
به  و همه چیز  کند  می  بررسی  را 
در  فصل  پایان  در  تیمش  جایگاه 

لیگ برتر بستگی خواهد داشت.
به  موفق  تاتنهام  که  صورتی  در 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان نشود، 
هری کین در تابستان برای جدایی 
خواهد  اقدام  لندنی  باشگاه  این  از 
مصاحبه  در  تازگی  به  کین  کرد. 
ای احتمال جدایی از تاتنهام را رد 
از مسابقات  بعد  بود  نکرده و گفته 
تصمیم  خود  آینده  مورد  در  یورو 

خواهد گرفت.
کاپیتان تیم ملی انگلیس به خاطر 
ناکامی در کسب جام های قهرمانی 
دوست  و  است  ناراحت  تاتنهام  در 
ندارد با وجود این شرایط از حضور 

است  معتقد  اس جی  پی  سرمربی 
تا  کرد  خواهد  کاری  هر  باشگاه 

کیلیان امباپه را حفظ کند.
رئال  ساله   4 رویای  امباپه  کیلیان 
مادرید است. ستاره فرانسوی در 17 
چهره  که  بود  موناکو  در  و  سالگی 
شد. او در حالی که  در 12 سالگی 
رئال  آکادمی  به  پیوستن  تا  چیزی 
فاصله نداشت، در نهایت ترجیح داد 

در موناکو فوتبالش را ادامه دهد.
مادرید  رئال   2017 تابستان 
مالی  پیشنهاد  برابر  در  نتوانست 
و  شود  پیروز  جی  اس  پی  باالتر 
برای  زادگاهش  تیم شهر  به  امباپه 
ادامه فوتبال ملحق شد. 4 سال بعد 
جذب  برای  اصرار  همچنان  رئال 
را  رو  پیش  تابستان  و  دارد  امباپه 

ستاره های بارسلونا 
پول را  هافبک لیور

نمی خواهند!

هافبک جوان ایتالیا 
یورو ۲۰۲۰ را از دست داد

به  چندانی  تمایل  بارسلونا  بازیکنان 
انتقال جینی واینالدوم، هافبک لیورپول 

به این تیم ندارند.
قرارداد جینی واینالدوم با باشگاه لیورپول 
اتمام می رسد و  در پایان این فصل به 
قرارداد  تمدید  بر  مبنی  توافقی  هنوز 
این  با  است.  نشده  انجام  طرفین  بین 
شاهد  هم  بعد  فصل  است  بعید  تفاسیر 
استادیوم  در  واینالدوم  جینی  حضور 
احتمال  از  اخبار حاکی  و  باشیم  آنفیلد 
انتقال این بازیکن به بارسلونا بوده است. 
واینالدوم عالقمند به همکاری دوباره با 
ملی  تیم  سابق  سرمربی  کومان،  رونالد 

هالند و فعلی بارسلونا است.
شد  مدعی  دیپورتیوو  موندو  نشریه  اما 
به  چندانی  عالقه  بارسلونا  های  ستاره 
انتقال جینی واینالدوم به نوکمپ نداشته 
تمرکز  اند  خواسته  باشگاه  مدیران  از  و 
نیمار  بازگرداندن  به  معطوف  را  خود 
بکنند. قرارداد ستاره برزیلی با پاری سن 
ژرمن در تابستان سال 2022 تمام می 
این  شود و بر کسی پوشیده نیست که 
بازیکن تمایل زیادی به بازگشت به تیم 
سابق خود دارد. نیمار در تابستان سال 
بارسلونا  به  بازگشت  آستانه  تا   201۹
نیز پیش رفت، اما این انتقال در نهایت 
در  کردن  بازی  به  نیمار  و  شد  منتفی 

ترکیب پاری سن ژرمن ادامه داد.
تمدید  مذاکرات  مسیر  در  نیمار  البته 
و  دارد  قرار  فرانسوی  باشگاه  با  قرارداد 
افراد نزدیک به گروه مدیریتی پاری سن 
ژرمن اطمینان دارند که او قرارداد خود 
را تمدید خواهد کرد. البته جذب بازیکن 
این  در  آنهم  نیمار  مانند  گرانقیمتی 
شرایط دشوار مالی تقریبا برای بارسلونا 
غیرممکن است و بعید است این باشگاه 
بازیکن  این  بازگشت  اقدامی برای  حتی 

داشته باشد.

قادر  مصدومیت  دلیل  به  زانیولو  نیکولو 
به همراهی ایتالیا در یورو 2020 نخواهد 

بود.
به نقل از گاتزتادلواسپورت، نیکولو زانیولو 
هافبک 21 ساله تیم ملی فوتبال ایتالیا 
و رم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی 

کشورش در یورو نخواهد بود.
این بازیکن در سال 2020 دو بار از ناحیه 
همین  به  و  شد  مصدومیت  دچار  زانو 
خاطر تا مدت ها نمی تواند به میدان برود 
و باید استراحت کند. این بازیکن با تایید 
غیبت خود در یورو عنوان کرد از امروز 
رقابت های  روی  بر  را  خود  تمرکز  تمام 
انتخابی جام جهانی قطر و حضور در این 

رقابت ها معطوف خواهد کرد.
 2020 یورو  در  ایتالیا  فوتبال  ملی  تیم 
با تیم های ولز، ترکیه و سویس همگروه 
مانچینی  روبرتو  آماده  تیم  و  شده است 
از  دوره  این  در  درخشش  به  امیدوار 

رقابت ها است.
ملی  تیم  ملی همراه  بازی  در 7  زانیولو 
گلزنی  به  موفق  بار  دو  فوتبال کشورش 

شده است.

ستاره پرتگایل در راه جدایی؛
لیونل میس نه، اینجا مقصد رونالدو است!

تیم من نیست و من نمی توانم در مورد او 
صحبت کنم. خواهیم دید که او در آینده 

چه تصمیمی می گیرد.«
در ایـن شـرایط ممکـن اسـت یوونتـوس 
نیـز بـرای خرید مائـورو ایـکاردی از پاری 
سـن ژرمـن بـه عنـوان جایگزیـن رونالدو 
اقـدام کنـد. مائوریتـو از شـرایط خـود در 
پاریـس چنـدان راضی نیسـت و دسـتمزد 
بـاال و 10 میلیـون یورویـی ایـن بازیکـن 
ممکـن اسـت باشـگاه فرانسـوی را مجاب 
بـه فـروش او بکنـد. در مـاه هـای اخیـر 
اخبـاری در مـورد احتمـال رفتـن لیونـل 
مسـی بـه پاریـس منتشـر شـده بـود، امـا 
بـه نظر او قـراردادش را با بارسـلونا تمدید 

کرد. خواهـد 

قیمت  به  رو  پیش  تابستان  در  را  رونالدو 
2۹ میلیون یورو به فروش برساند.

در  پرتگالی  ستاره  رسد  می  نظر  به  البته 
حال حاضر عالقه ای به ترک تورین ندارد 
و یوونتوس نیز به فکر فروش او نیست. به 
یوونتوس  باشگاه  مدیران  با  رونالدو  زودی 
وی  آینده  درباره  تا  کرد  خواهد  دیدار 
مذاکره کند و تصمیم نهایی فقط به خود 

او بستگی دارد.
رونالدو  انتقال  احتمال  مورد  در  اخباری 
زین  اما  شده،  منتشر  نیز  مادرید  رئال  به 
الدین زیدان روز جمعه واکنش خاصی به 
این شایعات نشان نداد. سرمربی فرانسوی 
خوب  خیلی  »ما  گفت:  رابطه  این  در 
یکدیگر را می شناسیم. اما رونالدو بازیکن 

ستاره  رونالدو،  کریستیانو  انتقال  احتمال 
ژرمن  سن  پاری  به  یوونتوس  پرتگالی 

افزایش یافته است.
در  و  اسپورت  توتو  نشریه  ادعای  طبق 
امباپه،  کیلیان  انتقال  نهایی شدن  صورت 
اس  پی  مادرید،  رئال  به  فرانسوی  ستاره 
به  را  رونالدو  کریستیانو  تواند  می  جی 
قرارداد  کند.  جذب  او  جایگزین  عنوان 
کیلیان امباپه با پاری سن ژرمن در جون 
هنوز  و  رسد  می  پایان  به   2022 سال 
طرفین برای تمدید زمان حضور امباپه در 
شرایط  اند.  نرسیده  توافق  به  باشگاه  این 
برای رونالدو نیز متفاوت نیست، یک سال 
یوونتوس  با  بازیکن  این  قرارداد  از  دیگر 
باقی مانده و ممکن است باشگاه ایتالیایی 

کاپیتان سفره دلش را باز کرد؛
ین درد و غصه زندیگ من است! رسخیو راموس: این بزرگ تر

مادرید  رئال  اسطوره  راموس،  سرخیو 
خاطرات تلخی از روزهایی جدایی از سویا 

دارد.
سرخیو  انتقال  هنگام  و  پیش  سال   17
جنجال  مادرید،  رئال  به  سویا  از  راموس 
به  بازیکن  این  و  ایجاد شده  فراوانی  های 
از سوی هواداران سویا  انتقاد  شدت مورد 
سرخیو  هرگاه  ها  مدت  تا  گرفت.  قرار 
راموس راهی سانچس پیسخوان می شد، 
می  توهین  او  به  به شدت  سویا  هواداران 
روند  مورد  در  بازیکن  این  حاال  و  کردند 
انتقال و دالیل جدایی از سویا و رفتن به 

رئال مادرید صحبت کرده است.
دانم  می  »من  گفت:  راموس  سرخیو 
هواداران و ساکنان سویا چه حسی دارند. 
هیچ کس نمی تواند در این رابطه چیزی به 

من تاکنون در زندگی کشیده و همیشه به 
همراه داشته ام.

زیادی  اشتباهات  خود  زندگی  در  من 
مرتکب شده ام و شاید بزرگترین اشتباهم 
توضیح  و  کردن  سکوت  مقطع،  آن  در 
این  با  بود.  انتقال  این  مورد  در  ندادن 
را  داستان  دیگران  دادم  اجازه  سکوت 
مادرید  رئال  با  من  قرارداد  کنند.  تعریف 
باشگاه  بین  شده  توافق  کامال  انتقال  یک 
و دل  پرز  فلورنتینو  یعنی  رئیس  دو  و  ها 

نیدو بود.
می  محسوب  سویا  بازیکن  مرگ  روز  تا 
گلزنی  به  موفق  سویا  مقابل  وقتی  شوم. 
بود  عصبانیت  و  خشم  با  رفتارم  شدم 
به  که  بود  هایی  توهین  کار  این  دلیل  و 

خانواده ام شده بود.«

من بگوید، زیرا من از کوچکی در این شهر 
زندگی کرده ام. تمامی اخبار و اطالعات در 
مورد جدایی من از سویا و انتقال به رئال 
مادرید تغییر یافته و به هواداران سویا دروغ 
گفته شد. این کار باعث شد که شرایط نه 
تنها برای من بلکه برای خانواده ام دشوار 
پیش برود و من هنگام بازگشت به سویا با 

رفتار تند هواداران این تیم مواجه شدم.
من هرگز دردی که پدربزرگ و مادربزرگم 
و همچنین پدر و مادرم کشیدند را فراموش 
نکرده و مسببان آن را نمی بخشم. خانواده 
سفر  سویا  به  توانند  نمی  دیگر  حتی  من 
داشته  متفاوتی  نظر  برخی  شاید  کنند. 
باشند، اما پدربزرگ و مادربزرگ من دیگر 
نمی توانند در سویا زندگی کرده و به آنجا 
سفر کنند و این بزرگترین دردی است که 
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قول  فرمانده  علیزی  سمیع  جنرال  با  ما  مزارشریف  در 
کرده  ترفیع  اکنون  )او  کردیم.  مالقات   20۹ اردوی 
ارتش  اردوی عملیات های ویژه  است و فرماندهی قول 
افغانستان را به عهده دارد.( علیزی که از قوم پشتون از 
جنوب افغانستان است، سال 2004 برای ورود به ارتش 
ستاد  و  فرماندهی  »کالج  از  سرانجام  و  کرد  نویسی  نام 
پیشتاز  نظامی  آکادمی های  از  یکی  مشترک«،  خدمات 
انگلستان فارغ التحصیل شد. یک افسر معمولی امریکایی 
علیزی  باشد.  از کم 50 ساله  باید کم  علیزی،  با درجه 
35 ساله است و اعتماد به نفس رام نشدنی را از خود بروز 
بود.  دشواری  جنگی  »فصل  گفت:  میلر  به  او  می دهد. 

تعداد زیادی از طالبان کشته شده اند.«
در وقفه نان چاشت با میلر محدودیت های کارزار ناتو در 
افغانستان روشن شد. علیزی گفت در آغاز فصل جنگی 
5 ولسوالی از مجموع 50 ولسوالی تحت کنترل طالبان 
بود و 2۹ ولسوالی در آستانه افتادن به دست طالبان. او 
از 2۹  ولسوالی  توانسته اند حدود 12  که  میلر گفت  به 
در  را  روستا  چندین  طالبان  اما  کنند.  امن  را  ولسوالی 
امتداد بزرگراه 1 به تصرف خود درآورده و عمال ارتباط 
مرکز  میمنه،  در  کرده اند.  قطع  را  غرب کشور  و  شمال 
به سختی  محلی  کنترل حکومت  دامنه  فاریاب،  والیت 
فراتر از مرکز شهر می رود. او گفت: »آدم فقط می تواند 
تا انتهای بازار برود.« او گفت چندین رهبر محلی ترور 

شده اند.
میلر از علیزی پرسید: »به نظر تان چه اتفاقی می افتد؟«

این  در  را  شبکه ای  تالشند  در  »طالبان  گفت:  علیزی 
کسانی  چه  آن ها  نمی دانیم  ما  کنند.  ایجاد  منطقه 

هستند.«
گفت وگوی علیزی و میلر مکالمه ای بود که شاید پانزده 

سال پیش نیز صورت گرفته باشد.
با خود  را  ناتو  سرباز  همکاری 1600  اردوی 20۹  قول 
کمک  سربازان  این  آموزش  در  ناتو  سربازان  دارد. 
می کنند. همچنین تیمی از نیروهای ویژه ایاالت متحده 
جنگی  پشتیبانی  و  آموزش  زمینه  در  اردو  قول  این  با 
کمک می کند. اگر واحدی از نیروهای افغان مورد حمله 
قرار بگیرد، امریکایی ها می توانند برای پشتیبانی خواستار 
از  )یکی  شوند.  سرنشین  بدون  هواپیمای  یا  جنگنده 
جنبه های غیرمعمول توافق نامه ایاالت متحده و طالبان 
این است که ایاالت متحده مجاز است از نیروهای افغان 
به معنای  این  برابر حمالت محافظت کند. در عمل  در 
انجام حمالت هوایی و حمالت هواپیمای بدون سرنشین 
تقریبا هر روز است. وقتی از والیت هلمند بازدید کردم، 
ایاالت متحده صبح همان روز دو حمله هواپیمای بدون 
ایاالت  ویژه  نیروهای  تیم  بود.(  داده  انجام  سرنشین 
افراد  آن  عضو  بیست  همه  بود،  شایسته  بسیار  متحده 
را  از ده مأموریت رزمی  با تجربه و بعضی هاشان بیش 
گذرانده اند و چندتایی هم به زبان دری و پشتو صحبت 
نسبت  غرب  تعهد  که  است  نگران  علیزی  اما  می کنند. 
به افغانستان به پایانش نزدیک شده باشد؛ یا افغانستان 
میلر  ناهار  وقفه  طی  باشد.  داده  دست  از  را  اهمیتش 
خواهد  چه  آینده  نمی داند  که  گفت  علیزی  به  صریحا 
می دانید. چیزی مشخص  را  ما  او گفت: »وضعیت  شد. 

نیست.«
قول اردوی 20۹ که برای 15 هزار نیرو در نظر گرفته 
شده است به سختی 10 هزار نیرو را به میدان می فرستد. 
افسران  است،  اندک  افغانستان  در  کار  فرصت  این که  با 
جذب  و  جلب  به  قادر  سختی  به  اما  کشور  این  ارتش 
ترک  به  میلی  اغلب  افغان  جوانان  هستند.  تازه  نیروی 
خانواده برای مأموریت های رزمی طوالنی ندارند. علیزی 
می توانیم  زودی  »به  گفت:  میلر  به  او  نبود.  دلسرد  اما 
]پرسنل مورد نیاز قول اردو را[ ۹0 درصد تکمیل کنیم.«

متناسب و دقیق هستیم.« اما او همچنین گفت که آماده 
تحت  سرباز  آخرین  تا  دستور  دریافت  صورت  در  است 
سال  از  که  پرسشی  کند.  خارج  افغانستان  از  را  امرش 
است،  مانده  باقی  بی پاسخ  افغانستان  در  تاکنون   2001
نبود  در  می تواند  افغانستان  حکومت  آیا  که  است  این 
سربازان غربی دوام بیاورد؟ وقتی از میلر پرسیدم که آیا 
را  تنهایی کشور  به  بتواند  افغانستان  ارتش  فکر می کند 
نگه دارد، پاسخ اطمینان بخشی نداشت. او گفت: »آن ها 

مجبورند.«
اوایل ماه جنوری با میلر به دو پایگاه  ارتش افغانستان در 
مزارشریف در شمال و نزدیک رود هیرمند در جنوب پرواز 
هواپیمای سی-130  دریچه  از  هندوکش  منظره  کردم. 
همچنین  و  کرد  یادآوری  را  کشور  این  طبیعی  زیبایی 
کمک  برای  تالش  هرگونه  که  جغرافیایی  واقعیت های 
کشوری  است؛  شده  مانع  را  افغانستان  سرپاایستادن  به 
محاط به خشکه و پوشیده از کوه و کویر که فقط دوازده 
درصد اراضی قابل کشاورزی دارد. افغانستان طی بیشتر 
بوده  بین المللی  به جامعه  وابسته  معاصرش  تاریخ  طول 
را  این کشور  دولتی  بودجه  درصد  است. خارجی ها 75 
با  نیز  امریکایی  مالیات دهندگان  و  می کنند  پرداخت 
هزینه ای ساالنه بالغ بر 4 میلیارد دالر، ارتش و نیروهای 
امیدی  اگر  اما  می کنند.  حمایت  را  کشور  این  امنیتی 
برای رسیدن دولت افغانستان به خودکفایی وجود داشته 
این کشور آموزش  تعلق دارد که در  به سربازانی  باشد، 

می بینند.

ایاالت  روزگاری  که  کشوری  در  گرفت.  عهده  به  را 
و  دموکراسی  تقویت  بلندپروازانه  هداف  آن  در  متحده 
توسعه اقتصادی را دنبال می کرد، میلر مأموریت خود را 
محدود تعریف کرد: جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان 
به النه تروریستی. اما به گفته خودش انجام این مأموریت 
مستلزم برآورده شدن برخی شرایط بود. او گفت: »برای 

این کار به یک حکومت نیاز است.«
دارند  تصمیم  که  می گویند  بایدن  دولت  ارشد  مقامات 
با  برخوردشان  چگونگی  مورد  در  تصمیم گیری  از  قبل 
را  شان  گزینه های  و  بگذارند  وقت  افغانستان،  مسأله 
من  به  امریکایی  ارشد  مقام  یک  کنند.  سنگین  سبک 
را که  بدی  گزینه  های  بهتریِن  تالشند  در  گفت: »آن ها 
اگر  که  اند  نگران  آن ها  کنند.«  پیدا  برده اند،  ارث  به 
حفظ  به  تصمیم  و  بگیرد  نادیده  را  ترمپ  توافق  بایدن 
2500 سرباز امریکایی در افغانستان بگیرد، طالبان حتما 

حمالت شان را بر امریکایی ها از سر می گیرند.
ماه جنوری یک افسر ارشد جامعه اطالعاتی-نظامی امریکا 
به گروهی از سربازان امریکایی گفت که برای حمله آماده 
باشند. او گفت: »ما به مدت بیست سال در این کشور 
بوده ایم و اکنون شاید وارد آخرین فصل حضور مان شده 
باشیم. این چهار ماه می تواند نامطمئن ترین دوره باشد. 
اول ماه می از راه برسد و ما هنوز در افغانستان باشیم، 

به نظرم بازی طالبان دوباره از سر گرفته خواهد شد.«
میلر به من گفت که اگر »طالبان قصد حمله به نیروهای 
واکنش  آماده  ما  باشند،  داشته  را  ائتالف  یا  امریکایی 

دکستر فیلکینز، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

در  افرادی  که  باورند  براین  افغان ها  از  فزاینده ای  تعداد 
داخل حکومت برخی از قتل ها را سازمان دهی می کنند. 
از مقامات برجسته پیشین حکومت  ماه آگست گروهی 
افغانستان که بسیاری شان افراد نزدیک به رییس جمهور 
پیشین، حامد کرزی هستند، در نامه ای خطاب به غنی 
ادعا کردند که »به باور آن ها مقامات عالی رتبه ]حکومت 
غنی[ در این ترورهای هدف مند دست دارند.« آن ها در 
این نامه معاون رییس جمهور و همچنین معین ریاست 
و  ترس  فضای  برای گسترش  به »تالش  را  ملی  امنیت 
اپوزیسیون«  چهره های  و  دولت  منتقدان  میان  وحشت 
افغانستان به من  از رهبران برجسته  متهم کردند. یکی 
گفت: »من سندی ندارم اما افرادی در اطراف غنی وجود 

دارند که مصمم هستند روند صلح را از بین ببرند.«
غنی دست داشتن افرادش در این ترورها را رد می کند. 
»آن ها  گفت:  من  به  ادعاها  این  رد  با  صالح،  معاونش، 
با  را  هدف مند  ترورهای  از  جلوگیری  در  ما  ناتوانی 
هم دستی در این ترورها برابر می دانند.« یک مقام ارشد 
امریکایی به من گفت که به نظر محتمل می رسد که افراد 
حکومتی پشت برخی از این ترورها باشند. او گفت: »چرا 
می کند،  حمایت  صلح  مذاکرات  از  که  را  کسی  طالبان 
بکشد؟« اما او افزود که با وجود تعداد اندکی از سربازان 
امریکایی در افغانستان، ایاالت متحده می کوشد اطالعات 
مؤثقی را در این خصوص جمع آوری کند. او گفت: »ما 

نمی دانیم دقیقا چه جریان دارد.«
ماه جنوری امسال جنرال آستین میلر، فرمانده نیروهای 
ناتو در افغانستان، به دوحه رفت تا پیامی را به طالبان 
با  گروه  این  توافق  ترور  کارزار  این که  کند:  منتقل 
امریکایی ها را به خطر می اندازد. اگر طالبان این کارزار 
حمالتش  دارد  امکان  متحده  ایاالت  نکنند،  متوقف  را 
تعهدی  هیچ  که  داشتند  اظهار  طالبان  بگیرد.  از سر  را 
»امارت  آن ها گفتند:  ندارند.  برای کاهش دادن خشونت 

اسالمی به چنین اقدامی متعهد نشده است.«
و  صریح  فشرده گو،  سخن  در  ساله   5۹ میلر  جنرال 
سرتیم  شدم،  پایگاهش  وارد  وقتی  است.  سرراست 
دسته ای از سربازان برای یک ساعت دوش و نرمش بود. 
تمرینی که در ارتفاع نزدیک به شش هزار فوتی از سطح 
دریا، برای خسته کردن سربازی که نیم عمر او را داشته 
از جنگ های پسا  زنده  نماد  نوعی  او  باشد، کافی است. 
11 سپتامبر امریکا است. از سال 2001 او بیش از هفت 
سال را در کنار نیروهای ویژه ایاالت متحده در عراق و 
افغانستان جنگید. در افغانستان او مسئول شکار اعضای 
القاعده و طالبان بود، در عراق او در عملیاتی که منجر 
به کشته شدن ابومصعب الزرقاوی شد، سهم داشت. او به 
طرز کنایه آمیزی گفت که بسیاری از رهبران افغانستان 
که حاال یا در طرف دوست هستند یا در سمت دشمن، 
قبل از ورود او در این منطقه بودند. او گفت، اکنون: »ما 

با پسران آن ها سروکار داریم.«
معموال  امریکایی  افسران  و  سربازان   2002 سال  از 
تورهای رزمی یک ساله یا کمتر از آن داشته اند. در هر 
نوبت سربازان جدید باید این کشور را بشناسند و افسران 
این  نتیجه  کنند.  طراحی  را  جدید  برنامه های  ارشد 
استراتژی این است که بیست سال تالش در افغانستان 
میلر  است.  بوده  از هم  متفاوت  کارزار  بیست  به معنای 
در سال 2010 به افغانستان بازگشت و سمت فعلی اش 
را در سال 201۸ به عهده گرفت. او به من گفت: »این 
است.  من  رزمی  تور  ششمین  یا  پنجمین  چهارمین، 

حساب نکرده ام.«
این  وارد  افغانستان  در  امریکا  تالش های  اوج  در  میلر 
کاهش  درحال  سرعت  به  نیرویی  رهبری  و  شد  کشور 

میلر در اوج تالش های امریکا در افغانستان وارد این کشور شد و رهبری نیروییی به سرعت درحال کاهش 
و  دموکراسی  تقویت  بلند�روازانه  هداف  آن  در  متحده  ایاالت  روزگاری  که  کشوری  در  گرفت.  عهده  به  را 
شدن  تبدیل  از  جلوگیری  کرد:  تعریف  محدود  را  خود  مأموریت  میلر  می کرد،  دنبال  را  اقتصادی  توسعه 
برخی  برآورده شدن  مستلزم  مأموریت  این  انجام  خودش  گفته  به  اما  تروریستی.  النه  به  افغانستان 

شرایط بود. او گفت: »برای این کار به یک حکومت نیاز است.«
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