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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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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.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

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.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

2

خروج  از  جنگ،  طوالنی ترین  پایان  اعالم  با  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
ماه سپتامبر سال جاری میالدی خبر  تا  افغانستان  از  نیروهای کشورش  کامل 
داد. خروجی که به گفته او سبب خواهد شد امریکا به شکل نظامی پای خود را از 
افغانستان بیرون بکشد، اما فعالیت دیپلماتیک و کمک های بشردوستانه اش تداوم 
یابد. این خبر بازتاب  فراوانی داشت، تا آن جا که برخی، این خروج را قبل از رسیدن 
به یک توافق سیاسی، غیرمسووالنه می دانند. در این میان، نگرانی های زنان بیش تر 
است. شماری از فعاالن زن در عرصه های مختلف می گویند که خروج مستقیم و 
بی شرط امریکا در حالی صورت می گیرد که در رابطه با بسیاری از موضوعات به 
شمول زنان و حقوق آن ها در مرحله پساخروج نه صحبتی شده و نه وضاحتی 
داده شده است. زنان می گویند فقط نگران خود نیستند، بلکه نگران کشورشان نیز 

هستند که برای شان جایگاه مادر را دارد.

زنان:خروجامریکاغیرمسووالنهاست،نگرانیم
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فصل جدید جنگ و صلح؛ بدون اجماع پیروزی دشوار است
افغانستان دوباره در آستانه یک آزمون بزرگ قرار گرفته است. جو بایدن، رییس جمهور امریکا تصمیم گرفته است تا روند خروج 

نیروهای امریکایی را از افغانستان سر از اول ماه می آغاز کند. او روز چهارشنبه، بیست وپنجم حمل در یک نشست خبری در کاخ 
سفید در این باره گفت که می خواهد به طوالنی ترین جنگ کشورش نقطه پایان بگذارد.

نشستاستانبول؛اردوغانباعمرانخاندربارهروندصلح
افغانستانتلفنیگفتوگوکرد

۸صبح، کابل: در آستانه برگزاری نشست استانبول، 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با عمران  
کرده  گفت وگو  تلفنی  پاکستان  نخست وزیر  خان، 

است.
دفتر نخست وزیر پاکستان اعالم کرده است که یکی 
صلح  روند  تلفنی،  صحبت  این  عمده  محورهای  از 

افغانستان بوده است.
در این تماس تلفنی، عمران خان بر اهمیت حل و 
فصل سیاسی درگیری در افغانستان پیش از خروج 
تأکید کرده  برنامه جدید،  امریکایی طبق  نیروهایی 

است.
به  خان  که  می گوید  پاکستان  نخست وزیر  دفتر 
اردوغان گفته است که کشورش از توافق نامه امریکا و 
طالبان و نیز آغاز مذاکرات بین االفغانی حمایت کرده 

و تسهیالتی را برای انجام آن فراهم آورده است.

عمران خان مذاکرات بین االفغانی را فرصت تاریخی 
خوانده و تأکید کرده است که رهبران افغان باید از 

این فرصت استفاده گسترده کنند.
این تماس تلفنی در حالی انجام شده است که ۲۴ 
اعالم  استانبول  نشست  برگزاری  زمان  اپریل  ماه 
شده است و طالبان قباًل گفته اند که تا خروج کامل 
نیروهای امریکایی در هیچ نشستی شرکت نمی کنند.

طبق برنامه ای که از سوی جو بایدن، رییس جمهور 
شده  اعالم  کشور  این  سربازان  خروج  برای  امریکا 
است، نیروهای امریکایی بدون هیچ شرایطی تا ۱۱ 

سپتامبر سال جاری از افغانستان خارج می شوند.
در  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج  مهلت 
توافق نامه دوحه اول ماه می میالدی اعالم شده است. 
روند خروج سربازان امریکایی طبق برنامه جدید در 

این زمان آغاز می شود.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

۴۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

افغانستان پساخروج از نگاه زنان

رییس  فضل محمود فضلی،  ۸صبح، کابل: 
که  می گوید  جمهوری  ریاست  امور  اداره 
رییس جمهور غنی سه هزار و 8۰۰ بست 
جدید معلمی را برای والیت قندهار منظور 
کرده است. فضلی روز جمعه، بیست وهفتم 
حمل در فیس بوکش نوشته است که رییس 
جمهور غنی به زودی در سفری به والیت 
جدید  بست های  ایجاد  تصمیم  قندهار، 
خواهد  اعالم  قندهار  مردم  برای  را  معلمی 
کرد. رییس اداره امور می گوید که در صدر 
افزایش  قندهار،  مردم  مطالبات  فهرست 
دارد.  قرار  والیت  این  معارف  تشکیالت 
تشکیل فعلی ریاست معارف والیت قندهار 

مشخص نیست.

جدید  بست  هزار  چهار  این  از  پیش  غنی 
منظور  نیز  ننگرهار  والیت  برای  را  معلمی 
یک  مکاتب  در  معلم  کمبود  بود.  کرده 
در  حتا  مشکل  این  است.  جدی  معضل 
پایتخت نیز وجود دارد. در سال های گذشته 
وزارت معارف با استخدام معلمان قراردادی 
می کرد،  حل  را  مشکل  این  )حق الزحمه( 
اما از مدتی به این سو معلمان قراردادی را 
استخدام نمی کند. اهلل گل  مجاهد، نماینده 
در  نماینده گان  مجلس  در  کابل  والیت 
از  نماینده گان  مجلس  عمومی  نشست 
انتقاد کرد  کمبود معلمان در مکاتب کابل 
و گفت که اکثر دانش آموزان در مکاتب در 

بی سرنوشتی به سر می بَرند.

غنیسههزارو۸۰۰بستجدیدمعلمیرابرای
والیتقندهارمنظورکرد



آسیه حمزه ای

پایان  اعالم  با  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
نیروهای  کامل  خروج  از  جنگ،  طوالنی ترین 
کشورش از افغانستان تا ماه سپتامبر سال جاری 
سبب  او  گفته  به  که  خروجی  داد.  خبر  میالدی 
خواهد شد امریکا به شکل نظامی پای خود را از 
فعالیت دیپلماتیک و  اما  بیرون بکشد،  افغانستان 
خبر  این  یابد.  تداوم  بشردوستانه اش  کمک های 
بازتاب  فراوانی داشت، تا آن جا که برخی، این خروج 
را قبل از رسیدن به یک توافق سیاسی، غیرمسووالنه 
بیش تر  زنان  نگرانی های  میان،  این  در  می دانند. 
است. شماری از فعاالن زن در عرصه های مختلف 
می گویند که خروج مستقیم و بی شرط امریکا در 
از  بسیاری  با  رابطه  حالی صورت می گیرد که در 
موضوعات به شمول زنان و حقوق آن ها در مرحله 
پساخروج نه صحبتی شده و نه وضاحتی داده شده 
است. زنان می گویند فقط نگران خود نیستند، بلکه 
نگران کشورشان نیز هستند که برای شان جایگاه 

مادر را دارد.
 

توافق  به  رسیدن  از  پیش  خروج  از  نگرانی 
سیاسی

دولت  مذاکره کننده  هیات  عضو  سرابی،  حبیبه 
افغانستان در دوحه قطر، در این رابطه به روزنامه 
کامل  خروج  می شد  گفته  که  می گوید  8صبح 
نیروهای امریکایی توام با شرایط است، اما متاسفانه 
شاهد رویه مخالف آن هستیم. این خروج بدون در 
نظر گرفتن هیچ شرایطی صورت می گیرد، شرط 
متحده  ایاالت  نیروهای  خروج  برای  شروطی  و 
امریکا از افغانستان وجود ندارد و به  طور مستقیم 
عملی خواهد شد که به عقیده من خروج در چنین 

شرایطی کار درستی نیست.
او در ادامه ضمن اشاره به این که مردم افغانستان 
همواره در برابر تروریسم و افراط گرایی ایستاده و 
مقابله کرده اند، تاکید می کند که امریکا و جامعه 
جهانی در قبال مردم افغانستان مسوول هستند و 
باید باشند. مردم افغانستان در مقابله با تروریسم و 
افراط گرایی قربانی های زیادی داده اند. قربانی های 
ما فقط از امروز نیست، بلکه از دوران نفوذ شوروی 
قربانی داده ایم، خون داده ایم و از همان زمان مبارزه 
شروع شده است. بعد از دهه ها مبارزه که مردم این 
کشور بهای سنگین و سختی را پرداخته اند، امریکا 
و جامعه جهانی نباید به راحتی از کنار افغانستان 

عبور کنند. 
بانو سرابی تصریح می کند که خروج کامل بدون 
شرط و بدون رسیدن به یک توافق سیاسی، برای ما 
نگران کننده است و باید ابتدا توافق سیاسی صورت 
می گرفت. سرابی افزود که ما افغان ها هیچ گاه فکر 
افغانستان  در  مادام العمر  امریکایی ها  نمی کردیم 
و  می گرفت  انجام  توافق  اول  باید  اما  می مانند، 
امریکایی  نیروهای  خروج  برنامه  مسووالنه  بعد 
اعالم می شد. خروج باید به شکلی باشد که هیچ 
شمول  به  اخیر  دهه  دو  دست آوردهای  از  یک 

دست آوردهای زنان دچار تزلزل و بی ثباتی نشود.

 

احتمال جنگی مهلک 
مذاکره کننده  هیات  عضو  دیگر  گیالنی،  فاطمه 
رابطه  این  در  متفاوت تری  نظر  افغانستان،  دولت 

دارد.
او به 8صبح می گوید این درست است که زنان برای 
دست آوردهای خود قربانی های زیادی داده اند، اما 
آن چه واضح و مبرهن است، این است که ما دیگر از 
زن چندین دهه قبل صحبت نمی کنیم. زنان امروز، 
زنان قوی هستند که واقعاً دیگر کسی نمی تواند هر 
شرایطی را به آن ها تحمیل کند. زن افغان را دیگر 
کسی نمی تواند نادیده بگیرد و چندین ماه مذاکره 
این  گویای  زن  نماینده گان  چانه زنی  و  دوحه  در 
واقعیت بوده است. مساله دیگر و مهم تر این است 
که اگر تا پیش از ۱۱ سپتامبر ما نتوانیم موضوع 
صلح را نهایی بسازیم، بی پرده باید گفت که جنگی 
مهلک و خطرناک در راه خواهد بود و در آن صورت 
همه آسیب خواهیم دید؛ زن، مرد، کودک  و جوان 

و کهن سال.
خروج  که  شرایطی  در  گیالنی،  فاطمه  عقیده  به 
کامل نیروهای امریکایی از خاک افغانستان قطعی 
مساله  که  شود  این  روی  تمرکز  باید  است،  شده 
به  و  کنیم  نهایی  سپتامبر  از  پیش  تا  را  صلح 

سرانجام برسانیم.
 

اتحاد کنیم که مادر )وطن( خونین تر نشود
اطفال  و  زنان  حقوق  فعال  کریم،  فرشته 
را  امریکا  خروج  چهارمغز،  نهاد  موسس  و 
او  می کند.  توصیف  غافل گیرکننده  و  نامسووالنه 
به 8صبح می گوید  که هر چند اعالن این خروج 
غافل گیرکننده بود، اما حاال جای بحث و صحبت 
برای این که چرا این گونه شد وجود ندارد و هیچ یک 
از شهروندان افغانستان نباید وقت خود را برای این 
عمل  زمان  اکنون  او،  گفته  به  کند.  تلف  موضوع 
است که خودمان چه باید بکنیم تا مادر که وطن 
تا خانه مان که وطن است،  است خونین تر نشود، 

ویران تر نشود.
زمان،  که  می گوید  سیاسی  رهبران  به  خطاب  او 
زمان اتحاد است، چه برای زنان چه برای مردان. 
و  گذاشت  کنار  باید  را  حاشیه ها  که  می گوید  او 
باید چند دست، یک دست شود تا به اتحاد درونی 
این ملک  برسیم. رهبران سیاسی و هر آن که در 
داعیه رهبر بودن را دارد، باید امروز خود را نشان 

به عنوان کسی که در  بکند؟  بدهد. چه می تواند 
موضوع  اعالن  از  بعد  دارم،  حضور  جامعه  سطح 
خروج ناگهانی امریکایی ها شاهد نگرانی و عالمه های 
سوال در گفتار بسیاری از شهروندان هستم؛ این که 
چه خواهد شد! امروز افغانستان در یک نقطه مهم 
تاریخی قرار گرفته است که همه در آن نقش مهم 
بازی می کنند، از یک شاگرد مکتب گرفته تا یک 
جوان، کسانی که برای زنان کار می کنند، کسانی 
که برای اطفال کار می کنند. کسانی که در سیاست 

هستند، کسانی که در فرهنگ هستند و...
دارم،  من  که  نگرانی هایی  می دهد:  ادامه  فرشته 
سختی  به  که  است  این  دیگر  شهروند  هر  مانند 
خروج  این  آیا  شد؟  خواهد  چه  اکنون  ساختیم، 
منجر به تشدید جنگ خواهد شد؟ به سختی و با 
رنج، ۲۰ سال است خشت خشت روی هم مانده ایم 
تا خانه مان را آباد کنیم. با این حال، نگران بودن 
باید ما را به مرحله عمل برساند، نه این که دست 
روی دست بگذاریم. باید برخیزیم. برای کودک این 
وطن برخیزیم، برای زنان این وطن برخیزیم، برای 

پدران و مادران این وطن برخیزیم.

کنار  در  جنگ؛  قربان گاه  اول  خط  در  زنان 
اردوی قهرمان بایستیم

گیتا سعید، شاعر و فعال حقوق زنان است. او که 
خود قربانی جنگ است و همسرش از سوی طالبان 
در فاریاب کشته شد، در این باره به 8صبح می گوید 
که خروج امریکا برخالف توقعات و انتظارات با در 
کاماًل  کشور،  در  جاری  بد  وضعیت  داشت  نظر 

غیرمسووالنه و به  شدت نگران کننده است.
او پیش بینی می کند که اگر این خروج، آتش جنگی 
بازهم در  زنان  افغانستان روشن کند،  را در  جدید 
خط اول قربان گاه قرار خواهند داشت. به نظر خانم 
سعید، مردم اعم از زن و مرد، در چنین شرایطی 
سقوط  دوران  تا  کنند  خالی  را  نظام  پُشت  نباید 
حکومت داکتر نجیب تکرار نشود و افغانستان دوباره 
در کام اژدهای جنگ و بربریت فرو نرود. او می افزاید 
که اتحاد مردم و حمایت شان از داشته ها و بودن شان 
عاقالنه ترین  و  مهم ترین  قهرمان،  اردوی  کنار  در 
تصمیمی خواهد بود که تاریخ سیاسی و اجتماعی 

مشترک مردم افغانستان را رقم خواهد زد.
در حالی امروز همه از اتحاد می گویند، جو بایدن 
در اظهارات اخیرش افغانستان را کشوری توصیف 
کرد که هیچ گاه ماموریت اتحاد در آن نداشته است 
و اتحاد در این کشور ایجاد نمی شود. با توجه به 
 ۱۱ تا  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  این که 
از  بیش  باید  شد،  خواهد  عملی   ۲۰۲۱ سپتامبر 
امریکا  این پرداخت که میراث ۲۰ ساله  به  پیش 
برای افغانستان چه بوده است؟ چرا پیش از توافق 
سیاسی افغانستان را ترک می کند و چرا در موارد 
نداده  خود  پساخروج  دوران  از  وضاحتی  بسیاری 
می توانیم  ما چه قدر  این که  همه  از  مهم تر  است؟ 
متحد شویم؟ برای افغانستانی با پیشینه چهار دهه 

جنگ چه روزهایی در انتظار است؟

خروجامریکاغیرمسووالنهاست،نگرانیم
زنـــان:

افغانستان پساخروج از نگاه زنان 
 

در پی اعالم جدول زمانی تازه برای خروج سربازان باقی مانده امریکایی 
سطوح  در  که  می شود  دیده  افغانستان،  از  ناتو  نظامی  سازمان  و 
مختلف جامعه، سراسیمه گی وحشتناکی به میان آمده است. عوامل 
آشفته گی  صلح،  مذاکرات  مبهم  وضعیت  سراسیمه گی،  این  اصلی 
وضعیت سیاسی موجود و احتمال تشدید خشونت ها از سوی گروه 
طالبان است. مردم به صورت کل و بعضی از دانش آموخته ها و حتا 
شماری از نخبه گان سیاسی تصور می کنند که در چنین وضعیت 
مبهم و آشفته و در پی تشدید خشونت ها، ممکن است مهار وضعیت 
از کنترل دولت خارج شود. هرچند با توجه به وضعیت آنارشیک و 
سیال امنیتی و سیاسی افغانستان، هیچ چیزی به صورت مطلق قابل 
پیش بینی نیست؛ اما می توان یادآوری کرد که گروه طالبان به دالیل 
بسیاری شانس برگشت به قدرت را از راه جنگ ندارد. بنابراین، بهتر 
شرایط  در  سیاسی  نخبه گان  و  تحلیل گران  دانشگاهیان،  که  است 
انگیزه های  تزریق  مهار گسیخته،  از هراس گستری  حساس کنونی 

منفی به جامعه و ارایه تحلیل های روحیه کش پرهیز کنند.
باید بپذیرند که سربازان امریکایی و سازمان  افغانستان  شهروندان 
نظامی ناتو نمی توانستند به صورت مادام العمر در نقش پولیس در 
افغانستان ایفای وظیفه کنند. همان گونه که مقامات امریکایی و ناتو 
بعضاً اذعان کرده اند، آن ها نمی توانستند در جنگی مشارکت کنند 
که زمان پایان آن نامعلوم است و یا منابع و امکانات شان را بدون 
کسب کم ترین نفعی در این جنگ هدر بدهند. دولت - ملت سازی 
از همان آغاز در دستور کار سربازان امریکایی و ناتو در افغانستان 
نبود و این کار در بازه زمانی بیست ساله و با اعمال فشار از بیرون 
برای تشکیل و استقرار دولت مرکزی در  هم ممکن نیست. آن ها 
افغانستان تا آن جا کمک کردند که در سطح بین المللی بتواند از یک 
واحد سرزمینی مستقل نماینده گی کند و طرف تعامالت کشورها 
در نظام بین الملل باشد. امریکا و ناتو به حکم اقتضائات منافع ملی 
در  جنگ  بساط  کامل  برچیدن  تا  نمی توانستند  سازمانی شان  و 
افغانستان بمانند و تا شکل گیری یک دولت ایده آل در این کشور از 
جان و مال شهروندان خود مایه بگذارند. بنابراین، امریکایی ها و ناتو 
به محض آن که حضور نظامی خود در افغانستان را به نفع ندیدند، 
باروبساط سربازان خود را جمع کردند و آماده شده اند که این کشور 
مایه  کنونی  آشفته  در شرایط  آن ها  اگر چه خروج  کنند.  ترک  را 
نگرانی است؛ اما این نگرانی نباید باعث سراسیمه گی شود و میدان 
»امارت  مجدد  اقامه  و  سیاسی  قدرت  به  طالبان  بازگشت  برای  را 

اسالمی« فراهم کند.
»امارت اسالمی« گروه طالبان یک نسخه کهنه و آزموده شده است. 
منطقه ای،  قدرت های  تاریخی کشورهای همسایه،  یمن حافظه  به 
قدرت های جهانی و سازمان های بین المللی، »امارت اسالمی« یک 
نظام سیاسی »منفور« و »مطرود« در سطح جهانی است. به همین 
دلیل است که کشورهای عضو »ترویکای توسعه یافته« در نشست 
افغانستان به  با بازگشت »امارت اسالمی« به  اخیر خود در مسکو 
صورت صریح مخالفت کردند. هم چنان کشورهای جهان که منافع 
آن ها با افغانستان باثبات، دموکراتیک و مستقل گره خورده است، از 
برگشت »امارت اسالمی« به این کشور، حمایت نمی کنند. کشورهای 
اسالمی  جوامع  ننگ  مایه  را  اسالمی«  »امارت  نیز  اسالم  جهان 
می پندارند و جنگ گروه طالبان برای اقامه این امارت در افغانستان 
این حیث، گروه طالبان در سطح  از  نامشروع خوانده اند.  ناروا و  را 
جهانی در انزوا قرار دارد و یک گروهی به شدت تنها و مطرود است.

گروه طالبان و »امارت اسالمی« مورد نظر این گروه در سطح داخلی 
نیز مطلوبیت و جذابیت الزم را ندارد. شهروندانی که طی سال های 
اخیر در حمایت از این گروه زنده گی کرده ، انتخاب دیگری غیر از آن 
نداشته اند. این حمایت آن ها نه از روی رضا و رغبت که از روی ترس 
و با زور شالق و میله تفنگ بوده است. در غیر این صورت، چطور 
ممکن است برای مردمی که سال ها برای آزادی و حقوق انسانی خود 
مبارزه کرده اند، زنده گی در قفس امارت طالبانی را انتخاب کنند ؟ 
از  یک  هیچ  شود،  دور  شهروندان  این  زنده گی  از  سایه شالق  اگر 
هم  کوتاه  لحظه  یک  برای  حتا  اسالمی«  »امارت  پرچم  زیر  آن ها 
زنده گی نخواهد کرد؛ زیرا این امارت چنان که تجربه شد، برای مردم 
انتخاب داشت و نه عزت و نان و رفاه.  افغانستان نه آزادی و حق 
در حال حاضر، برای مردم افغانستان که سال های متمادی را برای 
آزادی، حقوق بشری و برخورداری از یک زنده گی مطلوب انسانی 
مبارزه کرده اند، تبعیت از »امارت اسالمی« دیگر یک انتخاب نیست. 
بنابراین، در سطح داخلی هم فضا برای برگشت »امارت اسالمی« 
مساعد نیست و تالش برای اقامه این نظم سیاسی عقب مانده محکوم 

به شکست است.
را  قدرت  به  بازگشت  طالبان شانس  گروه  فوق،  به دالیل  توجه  با 
ندارد و تالش این گروه برای استقرار »امارت اسالمی« در افغانستان 
جهانی  در سطح  که  همان گونه  طالبان  گروه  است. جنگ  بیهوده 
با محکومیت هایی روبه رو شده  نیز  محکوم است، در سطح داخلی 
است. این گروه شاید به دلیل خروج سربازان بین المللی از افغانستان 
برای مدتی مانور بدهد و بدمستی کند؛ اما در فرجام چاره ای جز 
از  انتخاب زنده گی صلح آمیز ندارد.  با دولت و  تمکین به گفت وگو 
این رو، نباید در پی خروج سربازان بین المللی از افغانستان و تشدید 
احتمالی خشونت ها در کشور دست وپا را گم و به صورت ناخواسته راه 
را برای برگشت »امارت اسالمی« و گروه طالبان در قدرت هموار کرد.

دستوپاگمنکنید
 شنبه
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پالنامنیتیخطلولهگازتاپیبینافغانستانوترکمنستانامضاشد
پالن  ترکمنستان  و  افغانستان  ۸صبح، کابل: 
امضا  را   »TAPI« تاپی گاز  لوله  امنیتی خط 
کردند. طبق اعالم شورای امنیت ملی، عباداهلل 
عباد، معاون این شورا به نماینده گی از افغانستان 
و محمدمتیرات آمانوف مدیر عامل تاپی از جانب 

ترکمنستان، این پالن را امضا کرده اند.
حمل  بیست وششم  پنج شنبه،  روز  پالن  این 

امضا شده است.
شورای امنیت ملی می گوید که برنامه امنیتی 
تاپی، از انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا 
که یک پروژه بزرگ انرژی چندکشوری است، 

حفاظت و ثبات در منطقه را تقویت می کند.
افغانستان  از پروژه های مهم  را  تاپی  این شورا 
خوانده است که به گفته شورای امنیت ملی، با 
سیاست ادغام و امنیت منطقه ای، بازیگران مهم 
منطقه از جمله هند و پاکستان را می تواند در 

راستای منافع مشترک متحد کند.
ابتدا  تاپی  گاز  لوله  خط  پروژه  ساخت  طرح 
افغانستان،  رهبران  بین  میالدی  نود  دهه  در 
پاکستان و ترکمنستان جهت انتقال گاز طبیعی 
و  افغانستان  به  ترکمنستان  گازدار  ساحات  از 
برای  هند  دولت  سپس  شد.  مطرح  پاکستان 

و  کرد  عالقه  ابراز  مذکور  پروژه  در  عضویت 
اکنون قرار است این پروژه با اشتراک هر چهار 

کشور تطبیق شود.
طول مجموعی این پایپ الین یک هزار و 8۱۴ 
کیلومتر   8۱۶ میان  این  از  که  است  کیلومتر 
والیت های  از  و  بوده  افغانستان  خاک  در  آن 
هرات، قندهار،  هلمند، فراه و نیمروز می گذرد. 
قرار است که با کامل شدن این پروژه، در گام 
 33 سپس  و  مکعب  متر  میلیارد   ۱۱ نخست 
سال   3۰ مدت  برای  گاز  مکعب  متر  میلیارد 

منتقل شود.

حبیبه سرابی، عضو هیات مذاکره کننده صلح

گیتا سعید، شاعر و فعال مدنی

فرشته کریم، فعال حقوق زنان و اطفال و موسس 
نهاد چهارمغز

فاطمه گیالنی، عضو هیات مذاکره کننده صلح



حسیب بهش

کرد  اعالم  امریکا  متحده  ایاالت 
در  کشور  این  نیروهای  که 
روان  سال  سپتامبر  یازدهم 
ترک  را  افغانستان  میالدی 
می کنند. مقام های امریکایی اما 
همکاری های  که  کردند  تصریح 
با  بشردوستانه  و  دیپلماتیک 
افغانستان، از جمله حمایت از نیروهای امنیتی هم چنان 
ادامه می یابد. تصمیم اخیر کاخ سفید با موجی از واکنش ها 
در سطح کشور و منطقه روبه رو شده است. ارگ ریاست 
جمهوری گفته است که به تصمیم امریکا احترام دارد، 
به دوش  بیش تر مسوولیت ها  بدین سو  از یک سال  اما 
نیروهای افغان بوده است. ارگ گفته است که نیروهای 
امنیتی و دفاعی می توانند از افغانستان دفاع کنند، اما 
خروج  کتگوری  ترتیب  زمان بندی،  مورد  در  است  نیاز 
و این که چه تاسیساتی به نیروهای افغان باقی می ماند، 
صحبت شود. به گفته ارگ، پیامدهای خروج نیروهای 
امریکایی باید سنجیده شود و کشورهای همسایه به ویژه 
پاکستان در تصمیم های خود دقیق باشند. برخی دیگر 
از سیاسیون و شهروندان نیز خروج امریکا را با توجه به 
تاخیر چهار ماهه در آن، فرصتی خوانده اند که با استفاده 
از آن، افغان ها خود مسوولیت کشورشان را به گونه کامل 
به دوش بگیرند. کشورهای منطقه در سهم شان از خروج 
طالبان  امارت  که  گفته اند  اما  کرده  ،  استقبال  امریکا 
برگشتنی نیست و دست آوردهای دو دهه اخیر نیز باید 
محفوظ بماند. طالبان اما هم زمان با استقبال از خروج 
نیروهای امریکایی، تاخیر چهار ماهه در این کار را نقض 
توافق نامه دوحه خوانده  و از پیامد آن هشدار داده اند. این 
گروه پیش تر گفته بود که تا زمان خارج نشدن نیروهای 
افغانستان  پیرامون موضوع  امریکایی، در هیچ نشستی 
شرکت نمی کند. این در حالی است که نشست استانبول 
در مورد آینده افغانستان تا یک هفته دیگر به رهبری 
سازمال ملل متحد، امریکا، ترکیه و قطر برگزار می شود.

بایدن به طوالنی ترین جنگ امریکا پایان می دهد
پس از دو دهه جنگ در افغانستان، کاخ سفید اعالم که 
سربازان امریکایی در یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱ از افغانستان 
پایان  کشور  این  جنگ  طوالنی ترین  و  می شوند  خارج 
می یابد. جو بایدن، رییس جمهور امریکا، چهارشنبه شب، 
بیست وپنجم حمل، در کاخ سفید گفت که جنگ ۲۰ 
ساله در افغانستان را پایان می دهد. او افزود که در اکتبر 
۲۰۰۱ و پس از حمالت یازدهم سپتامبر، این جنگ به 
دستور جورج دبلیو بوش آغاز شد و هدف از آن ریشه یابی 
گروه القاعده و مبارزه با تروریسم بوده است. او افزود که 
در ادامه و در جریان دیدارش از افغانستان، پی برد که 
افغان ها حق و مسوولیت رهبری کشورشان را دارند و 
حضور بی پایان نظامیان امریکایی در کشور نمی تواند یک 

دولت پایدار را در افغانستان ایجاد یا حفظ کند. 
او در جریان سخنرانی اش گفت: »من اعتقاد داشتم که 
حضور ما در افغانستان باید باالی دلیل اصلی حضور ما 
عنوان  به  افغانستان  این که  از  اطمینان  باشد؛  متمرکز 
استفاده  مورد  ما  به کشور  مجدد  برای حمله  پایگاهی 
قرار نخواهد گرفت. ما این کار را کردیم و ما این هدف 
را محقق کردیم. من به دیگران گفتم که اگر الزم بود، 
اسامه بن الدن را تا دروازه های جهنم دنبال می کنیم. 
این دقیقاً همان کاری است که ما انجام دادیم و او را 
به دست آوردیم. برای اجرای تعهد رییس جمهور اوباما 
نزدیک به ۱۰ سال طول کشید. و این دقیقاً همان اتفاقی 
است که افتاده است. اسامه بن الدین رفته بود. این ۱۰ 
سال پیش بود. فکر کنید که ما یک دهه پیش بن الدن 
در  دهه  یک  پس  آن  از  و  دادیم  تحویل  عدالت  به  را 

افغانستان مانده ایم.«
در  امریکایی  نیروهای  ماندن  دالیل  بایدن،  باور  به 
تروریستی  تهدیدهای  زیرا  بود؛  »ناشناخته«  افغانستان 
در  القاعده  سومالی،  در  الشباب  گروه های  حضور  با 
شبه جزیره عربستان، النصره در سوریه و داعش در عراق 
و سوریه تکامل یافت. بایدن گفت که نگه داشتن هزاران 
نفر از نیروهای زمینی و تمرکز بر یک کشور با هزینه 
میلیاردی در سال »چندان منطقی نیست«. به گفته او، 
امریکا نمی تواند به حضورش در افغانستان ادامه دهد و 
این کشور به »ایجاد شرایط ایده آل برای عقب نشینی و 
کسب نتیجه متفاوت« چشم دوخته است. بایدن تصریح 
کرد که نمی خواهد این مسوولیت را به رییس جمهور 
پنجمی بسپارد و پس از مشوره ها با متحدانش، رهبران 
کنگره،  دیپلمات ها،  استخبارات،  بخش های  نظامی، 
معاون رییس جمهور آن کشور و رییس جمهور غنی، 
تصمیم گرفته است که به »طوالنی ترین جنگ امریکا« 
پایان دهد. او گفت: »وقت آن است که نیروهای امریکایی 

به خانه برگردند.«
افزود که هنگام حضور در کاخ  بایدن در سخنرانی اش 
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براساس  روبه رو شد که  توافق نامه صلح دوحه  با  سفید 
آن، نیروهای امریکایی باید تنها سه ماه پس از تحلیف 
او افغانستان را ترک می کردند. او گفت که هرچند این 
این  اما  نبوده ،  مذاکره  در  او  توقع  مورد  بحث  موضوع، 
توافق از طرف دولت امریکا انجام شده و او به آن متعهد 
است. به گفته بایدن، امریکا با توجه به مواد توافق نامه 
افغانستان  از  نیروهایش  نهایی  ملی اش، خروج  منافع  و 
را آغاز می کند، اما هیچ عجله ای در کار نیست. رییس 
جمهور امریکا تصریح کرد که خروج نیروهای امریکایی را 
با »مسوولیت پذیری«، به گونه »ایمن« و در هماهنگی با 
متحدانش در افغانستان انجام می دهد. او هشدار داد که 
اگر طالبان با استفاده از شرایط خروج نیروهای امریکایی 
ابزارهای  همه  با  امریکا  دهند،  ادامه  حمالت شان  به 
می کند.  دفاع  خود  شرکای  و  خود  از  دست داشته اش 
بایدن گفت که نیروهای کشورهای ناتو پیش از برگزاری 
افغانستان  از  سپتامبر  یازدهم  حمله  سالگرد  بیستمین 
تروریستی«  »تهدیدهای  از  چشم  اما  می شوند،  خارج 

برنخواهند داشت.
به گفته بایدن، امریکا توان مبارزه با تروریسم را دارد و از 
ظهور مجدد آن که تهدیدی برای امریکا است، جلوگیری 
قبال جلوگیری  را در  امریکا خود  افزود که  او  می کند. 
از استفاده خاک افغانستان علیه این کشور و متحدانش 
مسوول می داند و دولت افغانستان نیز چنین تعهدی را 
از  امریکا  که  بایدن هرچند گفت  است.  داده  امریکا  به 
نگاه نظامی در افغانستان درگیر نخواهد شد، اما به روند 
همکاری های دیپلماتیک و بشردوستانه اش با افغانستان 
به  می کند.  کمک  افغان  نیروهای  به  و  می دهد  ادامه 
از گفت وگوهای صلح  او، همان گونه که کشورش  گفته 
حمایت  نیز  استانبول  نشست  از  می کند،  پشتی بانی 
به  بشردوستانه،  با حفظ کمک های  هم زمان  و  می کند 

حمایت از حقوق زنان نیز ادامه خواهد داد. 
بایدن تصریح کرد که کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، 
روسیه، چین، هند و ترکیه سهم قابل توجهی در آینده 
پایدار افغانستان دارند و باید »اقدامات بیش تری« انجام 
دهند. او گفت که در جریان ماه های آینده، چگونه گی 
حضور دیپلماتیک امریکا در افغانستان، به شمول تضمین 
شد.  خواهد  روشن  نیز  کشور  آن  دیپلمات های  امنیت 
این که  پیرامون  انتقادها  وجود  با  که  افزود  بایدن  جو 
اهرم  نمی تواند  نظامی  نیروی  حضور  بدون  دیپلماسی 
حضور  زمان  در  استدالل  این  اما  باشد،  خوبی  فشار 
گسترده نیروها و کاهش آن ثابت نشده است. او گفت: 
»دیپلماسی ما منوط به داشتن چکمه های آسیب رسان 
است. چکمه های ایاالت متحده در زمین نیست. ما باید 
نباید  امریکایی  نیروهای  از  دهیم.  تغییر  را  تفکر  این 
در  درگیر  طرف های  بین  چانه زنی  ابزار  یک  عنوان  به 
جز  نیست  چیزی  این  شود.  استفاده  دیگر  کشورهای 
دستورالعملی برای نگه داشتن نامحدود سربازان امریکایی 

در افغانستان.«
در  نیروها  ماندن  افراد خواستار  از  او گفت که شماری 
افغانستان بودند و خروج را به معنای صدمه رسیدن به 
اعتبار امریکا و تضعیف نفوذ آن کشور می دانستند. با این 
افغانستان  بحث  در  این قضیه  او گفت که عکس  حال 
امریکا به دلیل یک حمله )یازدهم  صدق می کند، زیرا 
باید تا  افغانستان رفت و نمی داند که چرا  سپتامبر( به 
سال ۲۰۲۱ در آن باقی بماند. به باور بایدن، امریکا باید 
پیش  چالش های  روی  طالبان،  با  ادامه جنگ  جای  به 
را  تروریستی  دیگر  و شبکه های  تمرکز کند  روی خود 
ردیابی کرده از بین ببرد. جو بایدن تصریح کرد که هیچ 
افغانستان  امریکایی در  فردی تاکید ندارد که نیروهای 
باقی بمانند، اما آنان )شهروندان افغان( اصرار دارند که 

اکنون زمان مناسبی برای ترک کردن نیست. 
او افزود: »هیچ کس نمی خواهد بگوید که ما باید برای 
که  دارند  اصرار  آن ها  اما  باشیم،  افغانستان  در  همیشه 
اکنون زمان مناسبی برای ترک نیست. در سال ۲۰۱۴  
ناتو با صدور اعالمیه ای تأیید کرد که نیروهای امنیتی 
امنیت  کامل  مسوولیت  بعد  به  زمان  آن  از  افغانستان 
کشور را تا پایان همان سال بر عهده دارند. آن هفت سال 
عزیمت  برای  مناسب  لحظه  موقع  چه  پس  بود.  پیش 
است؟ یک سال دیگر؟ دو سال دیگر؟ ۱۰ سال دیگر؟ 
۱۰، ۲۰، 3۰ میلیارد دالر عالوه بر هزینه  تریلیونی که 
به  بود که  نه؟ همین  گونه  قباًل خرج کرده ایم؟ حاال  ما 
این جا رسیدیم. در این لحظه ماندن بدون برنامه زمانی 
مشخص برای عزیمت ، خطر نزولی قابل توجهی دارد.« 
بایدن سرانجام در سخنرانی اش تصریح کرد که در جریان 
جنگ افغانستان، دو هزار و ۴88 نیرو و پرسنل امریکایی 

کشته و ۲۰ هزار و 7۲۲ تن دیگرشان زخمی شده اند. 

واکنش ها به اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی
اعالم زمان دقیق خروج نیروهای امریکایی با موجی از 
واکنش ها در کشور و بیرون از کشور روبه رو شده است. 

ارگ ریاست جمهوری گفت که به تصمیم امریکا احترام 
دارد و در این امر با آن کشور کمک می کند. مقام های 
حکومت گفته اند که از زمان توافق امریکا و طالبان در 
فبروری ۲۰۲۰، نیروهای افغان بیش تر عملیات ها را به 
دفاع  توان  نیروهای  این  و  داده اند  انجام  مستقل  گونه 
از افغانستان در برابر تهدیدهای کنونی را دارد. طالبان 
هرچند از خروج نیروهای امریکایی استقبال کرده اند، اما 
به گفته این گروه، امریکا خالف توافق نامه دوحه عمل 
نقش  این  که  است  داده  هشدار  گروه  این  است.  کرده 
هر  که  می دهد  اجازه  طالبان  جنگ جویان  به  امریکا 
اقدامی را برای مقابله روی دست گیرند و پیامد آن نیز به 

دوش امریکا خواهد بود.

امنیتی  نیروهای  شهروندان:  و  افغانستان  دولت 
می توانند از کشور دفاع  کنند

با اعالم دقیق زمان خروج نیروهای امریکایی،  هم زمان 
ارگ ریاست جمهوری گفت که به دیدگاه امریکا احترام 
می کند.  کمک  کشور  آن  به  امر  این  در  و  می گذارد 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، روز چهارشنبه، 
بیست وپنجم حمل، در صحبت تلفنی با جو بایدن گفته 
تهدیدهای  برابر  در  دفاع  توانایی  افغان  نیروهای  که 
که  است  گفته  تلفنی  تماس  این  در  او  دارند.  را  فعلی 
انجام  راستای  در  و  دارد  احترام  امریکا  تصمیم  این  به 
آن همکاری می کند. آقای غنی تصریح کرده است که 
فبروری  ماه  در  و طالبان  متحده  ایاالت  توافق  زمان  از 
سال ۲۰۲۰ میالدی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
بیش تر عملیات را به طور مستقل انجام  داده اند و این 
نیروها توان دفاع از افغانستان در برابر تهدیدات فعلی را 
نتیجه   صلح  کنونی  روند  رییس جمهور،  باور  به  دارند. 
جان فشانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است 
رییس  است.  فداکاری ها  این  مدیون  افغانستان  ملت  و 
جمهور غنی این سخنان را فردای همان روز در جریان 
دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، که در 

یک سفر اعالم ناشده به کابل آمده بود، تکرار کرد.
آقای غنی در پایان همان روز در جریان نشست مرکز 
بین المللی نظامی گنجوری گفت که افغانستان در مرحله 
سقوط قرار ندارد. او در جریان این نشست تصریح کرد : 
مستقالنه  دفاع  توانایی  ما  دفاعی  و  امنیتی  »نیروهای 
از کشور را دارند و از چندین سال بدین سو ۹۴ در صد 
باور  به  می دهند.«  انجام  مستقالنه  گونه  به  را  عملیات 
رییس جمهور غنی، این تصمیم سبب شد که نگرانی های 
امریکایی  نیروهای  عدم خروج  و  دلیل خروج  به  مردم 
افغانستان  اکنون  که  افزود  او  شود.  رفع  افغانستان  از 
با روایت جدید مثل روند صلح، اتصال و  از یک جانب 
دیگر  جانب  از  و  است  روبه رو  منطقه ای  همکاری های 
در برابر شبکه های فرامنطقه ای تروریستی و شبکه های 
جرمی قرار دارد. او اما تأکید کرده است که برای مدیریت 
باید  جرمی،  شبکه های  و  تروریسم  از  ناشی  بحران 

همکاری ها با افغانستان ادامه یابد. 
یک  در  حمل،  بیست وهفتم  جمعه،  روز  هم چنان  او 
گفت وگوی تلفنی با ارانجا گوزالیز الیا، وزیر امور خارجه 
با  روابط  جدید  فصل  وارد  افغانستان  که  گفت  اسپانیا، 
امریکا شده است و کمک های آن کشور با نظامیان افغان 
ادامه خواهد یافت. آقای غنی اما افزود که نیاز است در 
مورد زمان بندی و ترتیب کتگوری خروج نیروهای امریکا 
و ناتو از افغانستان و این که چه تاسیسات و وسایلی از 
او  شود.  می ماند، صحبت  باقی  افغان  نیروهای  به  آنان 
تصریح کرد که پیامدهای این خروج باید سنجیده شود 
تصمیم های  در  پاکستان  ویژه  به  و کشورهای همسایه 

خود دقیق باشند.
خروج  به  واکنش  در  نیز  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
نیروهای امریکایی، گفت که این خروج به معنای پایان 
رابطه و همکاری میان دو کشور نیست. او افزوده است 
که با خروج این نیروها فصل تازه ای از روابط و همکاری 
به همکاری هایش در  امریکا  و  باز شده  میان دو کشور 
ادامه می دهد. عبداهلل  این فصل  عرصه های مختلف در 
عبداهلل، رییس این شورا گفت، زمانی  که مشخص می شود 
خارجی ها تا چهار ماه دیگر خارج می شوند، این فرصتی 
است که افغان ها راه زنده گی میان خودشان را دریابند و 
به نتیجه ای برسند که در آینده جنگ نباشد. او افزود که 
برخالف نگرانی ها، کمک های جهانی به افغانستان قطع 

نمی شود، بلکه به شیوه های دیگری ادامه می یابد. 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، نیز در نشست 
رایزنا که روز جمعه، بیست وهفتم حمل برگزار شد، گفت 
که در مورد ادامه حمایت از نیروهای افغان از سوی امریکا 
او  است.  داده شده  اطمینان  افغانستان  به  و متحدانش 
گروه  یک  آینده  روزهای  جریان  در  که  کرد  تصریح 
مشترک از دولت افغانستان، امریکا و سازمان ناتو روی 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  کامل  انتقال  برنامه 

افغان آغاز به کار خواهد کرد. 

از  نگرانی ها  از  برخی  کنار  در  که  است  حالی  در  این 
سوی زنان پیرامون آینده حقوق شان، بیش تر سیاسیون 
که  امریکایی  نیروهای  خروج  از  افغان  شهروندان  و 
»مسووالنه« خوانده شده است، استقبال کرده اند. بیش تر 
نیروهای  بر  اتکا  زمان  که  گفته اند  فیس بوک  کاربران 
افغان فرا رسیده است و با توجه به این که نمی توان روی 
نیروهای امریکایی تا ابد حساب کرد، بهتر است افغان ها 

خود مسوولیت را با حفظ وحدت شان به دوش بگیرند.

استقبال کشورهای منطقه از خروج امریکا و تأکید 
بر مسووالنه بودن آن

برخی از کشورهای منطقه نیز در مورد خروج نیروهای 
امریکایی واکنش نشان داده اند. پاکستان پیش تر گفته 
که  آن  معین  زمان  در  باید  امریکایی  نیروهای  که  بود 
افغانستان  از  است،  توافق نامه دوحه گنجانیده شده  در 
خارج شوند. هرچند برخی از سیاسیون در پاکستان به 
رسانه های آن کشور گفته اند که خروج امریکا می تواند 
این  دولت  اما  سازد،  متشنج  را  افغانستان  در  وضعیت 
کشور پیش تر از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

استقبال کرده بود. 
اخیر در  نیز می گوید که دست آوردهای سال های  هند 
افغانستان باید حفظ شود. جی شنکر، وزیر امور خارجه 
هند، در جریان نشست رایزنا گفت که خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان سبب بازگشت به عقب نمی شود.  
ایران نیز از این روند استقبال کرد. جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران، در نشست رایزنا گفت که خروج نیروهای 
اما  او  است.  مثبت«  »اقدام  افغانستان یک  از  امریکایی 
تصریح کرد که این فرصت نباید سبب تشدید خشونت ها 
شود و طالبان باید از آن استفاده کنند. او از این خروج 
که  گفت  و  کرد  استقبال  آن  بودن  مسووالنه  به شرط 
حضور نیروهای امریکایی سودی برای امنیت افغانستان 
به  باید  طالبان  ظریف،  باور  به  است.  نداشته  منطقه  و 
مذاکرات جدی روی بیاورند؛ زیرا آنان نمی توانند از این 
خال برای ورود افغانستان به جنگ داخلی استفاده کنند. 
به باور ظریف، در مورد برگشت طالبان زیر چتر »امارت 
اسالمی« توافق وجود ندارد و برگشت افغانستان به دهه 
۹۰ نیز ناممکن است. او افزود که ایران و منطقه اجازه 

برگشت افغانستان به جنگ را نخواهند داد. 

با استقبال از خروج، طالبان امریکا را از  هم زمان 
عواقب بدعهدی هشدار داد

هم زمان با مشخص شدن زمان خروج نیروهای امریکا، 
طالبان به عنوان طرف درگیری ها به این اقدام واکنش 
نشان دادند. این گروه روز پنج شنبه، بیست وششم حمل، 
با نشر اعالمیه ای گفت که امریکا از توافق نامه دوحه به 
گونه علنی سرپیچی کرده است. طالبان در واکنش به 
توافق نامه  به  ماندن  متعهد  بر  مبنی  بایدن  گفته های 
دوحه، گفته اند که امریکا با این تصمیم توافق نامه را نقض 
کرده است و چنین اقدامی به جنگ جویان طالبان اجازه 
می دهد تا هر اقدامی را برای حفاظت از خود روی دست 
گیرند. این گروه هشدار داده  است که پیامد این تصمیم 

به دوش امریکا خواهد بود. 
مراسم  در  حاضر  کشورهای  از  هم چنان  طالبان  گروه 
امضای توافق نامه دوحه خواسته است که بر امریکا فشار 
بیاورد تا به تعهداتش مبنی بر خروج نیروهایش تا ماه 
نکردن  عمل  با  امریکا  طالبان،  باور  به  کند.  عمل  می 
به تعهداتش که همانا رهایی تمامی زندانیان طالبان از 
کردن  خارج  و  سیاه  فهرست  لغو  حکومت،  زندان های 
نیروها در تاریخ معین بود، به تمام جهان نشان داده است 
که نمی توان بر آن کشور باور کرد. طالبان معتقدند که 
عملی کردن مواد توافق نامه دوحه، یگانه راه حل منازعه 
سایر  از  هم چنان  گروه  این  است.  افغانستان  کنونی 
کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند، خواسته 
است که برای به درازا کشانیدن جنگ بهانه جویی نکنند 
و نیروهای شان را از افغانستان خارج سازند. دفتر سیاسی 
در صورت  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  قطر  در  طالبان 
پیرامون  نشستی  هیچ  در  خارجی،  نیروهای  ماندن 
حالی  در  این  کرد.  نخواهد  شرکت  افغانستان  موضوع 
در  تصمیم گیری  منظور  به  استانبول  نشست  که  است 
مورد آینده افغانستان قرار است در بیست وچهارم اپریل 

برگزار شود.
عضو  کشورهای  امریکا،  با  هم زمان  که  است  گفتنی 
از  امریکا  با  یک جا  که  کردند  اعالم  نیز  ناتو  سازمان 
و  آلمان  بریتانیا،  کشورهای  می شوند.  خارج  افغانستان 
آسترالیا به گونه رسمی از خروج نیروهای شان تا یازدهم 
سپتامبر خبر داده اند. براساس توافق نامه دوحه، قرار بود 
همه نیروهای امریکایی تا ماه می سال روان میالدی از 
افغانستان خارج شوند، اما تاخیر در روند مذاکرات صلح 
بین االفغانی و نگرانی ها از آینده پس از خروج این نیروها، 
سبب شد که اداره بایدن در مورد توافق نامه دوحه تجدید 
نظر کند. هرچند شمار کنونی نیروهای امریکایی دو هزار 
رسانه های  پیش تر  است،  اما  شده  خوانده  نفر   5۰۰ و 
امریکایی گزارش دادند که شمار این نیروها به سه هزار 

و 5۰۰ نفر می رسد.

بیم و امیدها از خروج نیروهای بین المللی
فصل تازه ، ماموریت سنگین؛ 
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بزرگ  آزمون  یک  آستانه  در  دوباره  افغانستان 
امریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو  است.  گرفته  قرار 
تصمیم گرفته است تا روند خروج نیروهای امریکایی 
او روز  اول ماه می آغاز کند.  از  افغانستان سر  از  را 
چهارشنبه، بیست وپنجم حمل در یک نشست خبری 
به  می خواهد  که  گفت  باره  این  در  سفید  کاخ  در 

طوالنی ترین جنگ کشورش نقطه پایان بگذارد.
آقای بایدن هدف جنگ افغانستان را از میان بردن 
القاعده و رهبر این سازمان عنوان کرد و گفت که با 
کشته شدن اسامه بن الدن ماموریت مبارزه بر ضد 
تروریسم این کشور در افغانستان پایان یافته است. 
او در این نشست خبری هم چنان گفته است که به 
بهانه رسیدن به شرایط ایده آل، سربازان امریکایی را 
در افغانستان نگه نمی دارد. بایدن اما تاکید کرده است 
که کشورش از نیروهای امنیتی افغانستان هم چنان 

حمایت خواهد کرد.
هم زمان با آن، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در یک 
نشست خبری گفت که ناتو نیز خروج نیروهایش را 
از اول ماه می آغاز و طی چند ماه پس از آن تکمیل 
خواهد کرد. به تعقیب آن، کشورهای استرالیا و آلمان 

نیز دم از آغاز خروج نیروهای خود در ماه می زدند.
پیش از این، رییس جمهور امریکا پس از ورودش به 
کاخ سفید گفته بود که امریکایی ها تصمیم خروج را 

در مشورت با همکاران اروپایی شان خواهند گرفت.

پس از امضای توافق نامه میان ایاالت  متحده امریکا 
و گروه طالبان در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، از میان همه 
با  طالبان  روابط  قطع  مسأله  شده،  تعهد  بند های 
بوده  تأمل  قابل  القاعده، موضوع جنجالی و  شبکه 
این  از امضای  از یک سال  با گذشت بیش تر  است. 
توافق نامه، هنوز هم روابط بین این دو گروه پابرجا 
بوده است و هیچ نشانه ای از قطع روابط میان گروه 
هر  به  نمی آید.  چشم  به  القاعده  شبکه  و  طالبان 
حال، در این نبشته تالش خواهد شد تا نشانه هایی 
از ادامه روابط طالبان با شبکه القاعده برجسته شود.

در همان آغاز گفت وگو های صلح، گروه طالبان در 
شود  مذاکرات  وارد  قدرت  جایگاه  از  تا  بود  تالش 
ایدیولوژیک  و  فکری  مبانی  روی  تا  می کوشید  و 
دست   روش،  این  با  و  کند  قیمت گذاری  خود 
که  است  بدیهی  باشد.  داشته  مذاکرات  در  باالیی 
و  استخباراتی  )سازمان های  پشت پرده  نیروهای 
اطالعاتی  تغذیه  را  آن ها  القاعده(  شبکه  متفکران 
تاکتیک،  این  با  می دادند.  مشوره  و  می کردند 
خود  دیدگاه  نشاندن  کرسی  به  خواهان  طالبان 
بودند و چیزی کم تر از آن نمی خواستند. اما بخش 
دیگری از مذاکرات، مطالبات حکومت افغانستان و 
خواست های امریکایی ها از طالبان بود که تبلور آن 
در موافقت نامه دیده می شود. یکی از موارد جدی 
شبکه  با  طالبان  روابط  قطع  موافقت نامه،  این  در 
القاعده بود که طالبان تا هنوز برای قطع روابط شان 
با شبکه موصوف از خود قاطعیت نشان نداده اند و 
در ضمن، اطالعات و شواهد زیادی مبنی بر دوام و 

تحکیم روابط میان این دو گروه وجود دارد.
پس از آفتابی شدن دوام روابط طالبان با القاعده، 
با  شان  روابط  همواره  گروه  این  تبلیغاتی  دستگاه 
القاعده را در اعالمیه های رسمی و در نشست های 

حکومت  از  شوروی ها  حمایت  قطع  کنار  در  البته 
وحدت  رفتن  میان  از  چون  عواملی  نجیب،  داکتر 
نظر در میان رهبری آن حکومت، اجماع منطقه ای 
نیز  را  نجیب  داکتر  برای سقوط حکومت  و جهانی 

می توان از عوامل فروپاشی آن نظام به شمار آورد.
امریکایی ها در شرایطی دم از خروج می زنند که قرار 
صلح  برای  استانبول  نشست  میزبان  ترکیه  است، 
زمانی  تا  گفته اند  طالبان  هرچند  باشد.  افغانستان 
در  نکنند،  ترک  را  افغانستان  خارجی  نیروهای  که 
براساس  اما  نمی کنند؛  اشتراک  کنفرانسی  هیچ 
نشست  این  تاریخ  اعالم  از  پیش  ترک ها  معلومات، 
ضمانت شرکت طالبان در این نشست را گرفته اند. در 
تازه ترین مورد، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه با عمران خان، نخست وزیر پاکستان صحبت 
تلفنی داشته و محور این صحبت نیز گفت وگوهای 
نیست که  است. شکی  عنوان شده  افغانستان  صلح 
پاکستانی ها تالش خواهند کرد تا طالبان را به میز 

گفت وگوهای استانبول حاضر کنند.
به نظر می رسد که نمی توان انتظار زیادی از نشست 
نقض  به  را  امریکایی ها  طالبان  داشت.  استانبول 
اعالمیه ای  آن ها در  توافق نامه دوحه متهم کرده اند. 
که لحن تهدیدآمیزی داشت، به امریکا هشدار دادند 
را  حمالت شان  گروه  این  جنگ جویان  اگر  حتا  که 
بر نیروهای امریکایی از سر گیرند، مسوولیت آن به 

دوش امریکایی ها خواهد بود.
کاربرد چنین لحنی از جانب طالبان، اوج نارضایتی 
طالبان  می دهد.  نشان  اوضاع  انکشاف  از  را  آن ها 
استانبول  نشست  در  شرکت  برای  را  بی میلی شان 
دیگر،  سوی  از  افغانستان  حکومت  کرده اند.  اعالم 
برای جنگ آماده گی می گیرد. هرچند هیچ طرفی به 
معلومات  اما  است،  نکرده  اعالم جنگ  رسمی  گونه 
می رساند که طرف ها برای تشدید جنگ ها در فصل 

بهار آماده گی می گیرند.
حکومت  هم  که  است  این  است،  مسلم  که  چیزی 
نشست  از  زیادی  انتظار  طالبان  هم  و  افغانستان 
که  ندارد  وجود  ضمانتی  هیچ  ندارند.  استانبول 
جدی  طرف  هردو  سوی  از  نشست  آن  فیصله های 
داده اند  نشان  طالبان  خصوص  به  شود،  گرفته 
از  و  دارند  اصرار  یک جانبه شان  برخواست های  که 

مواضع شان به آسانی عقب نشینی نمی کنند.

مذاکرات صلح در بسیج و آرایش نیروهای طالبان 
با این حال، طالبان به  القاعده است.  داشته باشد، 
یعنی  خود  استراتژیک  همکار  که  می دانند  خوبی 

القاعده را از دست ندهند.

ترس از رقبای منطقه  ای 
گروه  بیست  از  بیش تر  موجود،  اطالعات  براساس 
تروریستی با ظرفیت های سازمانی و خاستگاه های 
تقریباً مشابه عماًل در منطقه فعال هستند. شبکه 
در  تروریستی  گروه های  این  اکثریت  با  القاعده 
با گروه های  این سازمان  تعامل  نوع  و  بوده  تماس 
تحکیم  طرف  دو  نیاز  براساس  منطقه   تروریستی 
تاکتیکی،  در سه سطح  القاعده  است. شبکه  شده 
تروریستی  گروه های  با  ایدیولوژیکی  و  اطالعاتی 
نوع همکاری مالی و  تعامل است و دو  منطقه  در 
درک  با  طالبان  دارد.  گروه ها  این  با  نیز  آموزشی 
این پیوند چندالیه  القاعده با رقبای منطقه ای خود، 
را  القاعده  راهبردی  دادن همکاری  از دست  ترس 
دارند و می دانند که هر نوع مقاطعه در این شرایط، 
خواهد  معطوف  دیگری  سوی  به  را  القاعده  ذهن 
که  می دهد  نشان  متعددی  مدارک  و  اسناد  کرد. 
گروه  با  روابط  داشتن  عالوه  بر  القاعده  سازمان 
تروریستی  گروه های  با  حقانی،  شبکه  و  طالبان 
پاکستانی »لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستانی، 
انصار االسالم، سپاه صحابه، لشکر جنگوی و...« و 
گروه های تروریستی آسیای میانه »حرکت اسالمی 
اوزبیکستان و جماعت انصاراهلل تاجیکستان« روابط 
نزدیک دارد که هرکدام از این گروه ها به عنوان یک 
پتانسیل منطقه ای نزد القاعده مطرح است. این امر 
دست  بلندی برای القاعده می دهد تا برای پیش برد 
داشته  متعددی  انتخاب  خود  تروریستی  اهداف 

بهار خونین  از  نشانه ها حاکی  در شرایطی که همه 
است، با گسست و چندپارچه گی گروه های سیاسی 

در حوزه جمهوریت، نمی توان به جنگ طالب رفت.
اگر حکومت در بیانش برای دفاع از افغانستان صادق 
است، باید در زمان باقی مانده تمام نیرویش را صرف 
ایجاد اجماع سیاسی کند و گروه ها و شخصیت های 
در  ملی  وسیع  برنامه  یک  در  را  ناراضی  سیاسی 
شریک  افغانستان  جنگ  و  صلح  تصمیم گیری های 

سازد.
نیروهای  که  است  کرده  اعالم  افغانستان  حکومت 
امنیتی افغانستان توان دفاع مستقالنه را دارند؛ چیزی 
که مسلم است، این است که در کنار اذعان بر توان 
و فداکاری های نیروهای امنیتی افغانستان، پرهیز از 
پرهیز  زبانی،  و  قومی  کننده،  تحریک  سیاست های 
روحیه  ایجاد  و  ملی  کالن  تصامیم  در  تک روی  از 
می تواند  دولت  نهادهای  با  همکاری  و  هم بسته گی 
صلح  و  جنگ  تازه  فصل  در  را  افغانستان  موفقیت 

تضمین کند.
حکومت افغانستان اگر رفتارهای گذشته اش را ادامه 
دهد، روابطش را با سایر نهادهای دولت عادی نسازد، 
سلیقه ای  و  قومی  برخوردهای  از  مقرری هایش  در 
پرهیز نکند و با گروه های سیاسی اثرگذار افغانستان 
وارد گفت وگوی سازنده برای بسیج همه گانی نشود، 
کشور در فصل جدید صلح و جنگ با بحران روبه رو 

خواهد شد.
رییس جمهور و تیم او اگر به راستی به این وطن و 
سرنوشت مردمان آن اهمیت می دهند، باید در تمام 
روش های گذشته خود تجدید نظر کنند. روش های 
بی اعتباری  پیامدی جز  آن ها  گذشته حکومت داری 
حکومت،  اقتدار  و  وجهه  دیدن  صدمه  و  نهادها 
میان مردم  فاصله  ازدیاد  و  قومی  ازدیاد شکاف های 
رویکردی،  با حفظ چنین  است.  نداشته  و حکومت 
کنونی  حساس  شرایط  در  افغانستان  حکومت 
نمی تواند پشتیبانی تمام مردم افغانستان را با خود 

داشته باشد.
عقل سلیم حکم می کند که در شرایطی که نیروهای 
بر  طالبان  و  کرده اند  آغاز  را  خروج  روند  خارجی 
و  خودخواهی  تک روی،  از  می کوبند،  جنگ  طبل 
و  شود  پرهیز  زبانی  و  قومی  تنش زای  سیاست های 
تالش شود تا وحدت حوزه جمهوریت به هر قیمت 
هیچ کس  نشود،  چنین  اگر  گردد.  تامین  ممکن 

نمی تواند جلو فجایع آتی را بگیرد.

باشد. با این حال، دوام روابط طالبان با القاعده برای 
این گروه حیاتی پنداشته می شود. از این رو، طالبان 
معنادار  و  زیر زمینی  ارتباط  تا  کرد  تالش خواهند 

شان محفوظ بماند.
مانیفست تدوین شده القاعده نشان می دهد که سه 
مولفه  »جهاد و مبارزه با کفر، بازیابی هویت گذشته 
)بازگشت به اسالم راستین( و پاک سازی کشورهای 
اسالمی از حاکمان فاسد« بازگو کننده  تفکر اصلی 
آن ها است. این مولفه ها و مبانی ایدیولوژیک شبکه 
القاعده برمی گردد به تاثیرپذیری آن ها از اندیشه های 
اذعان  باید  اخوان المسلمین.  جریان  و  قطب  سید 
در  ریشه  القاعده،  بر  حاکم  فکری  نظام  که  کرد 
افکار خوارج،  را در  سلفی گری دارد و می توان آن 
احمد بن حنبل، ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 
به خوبی جست وجو کرد. روشن است که سلفی ها به 
سبب ماهیت واپس گرا و گذشته نگر خود به سمت 
القاعده هم چنان با طرز  سنت گرایی پیش می روند. 
تفکر مشابه خواهان برقراری نظم اسالمی در جهان 
است که توسط بنیادگرایان صورت می گیرد؛ جهانی 
با  باشد.  داشته  قرار  خلیفه  یک  رهبری  تحت  که 
ریشه  دنیا  گوشه های  در  القاعده  تفکری،  چنین 
دوانده و هسته های عملیاتی خود را مستقر ساخته 
است. پس از اعالم »جنگ برعلیه ترور« و متواری 
به  ائتالف جهانی  توسط  القاعده  نیروهای  ساختن 
رهبری ایاالت متحده امریکا، بعضی از رهبران این 
شبکه و اعضای آن دوباره به کمک طالبان توانستند 
در نقاط مختلف افغانستان جابه جا شوند. اطالعات 
استخباراتی نشان می دهد که اعضای القاعده در ۱۹ 
فعالیت های  طالبان  با  تبانی  در  افغانستان  والیت 

تخریبی، آموزشی و اطالعاتی دارند.
ادامه در صفحه ۸

جنگ  و  صلح  روی  پیامدهایی  چه  خروج  این  اما 
افغانستان و سرنوشت حکومت و نیروهای امنیتی در 

شرایط کنونی خواهد گذاشت؟
رییس جمهور افغانستان از اعالم خروج حمایت کرده 
و در صحبت با وزیر امور خارجه امریکا گفته است 
که نیروهای امنیتی افغانستان قادر به دفاع مستقالنه 

خواهند بود.
براساس پیمان امنیتی ای که میان افغانستان و امریکا 
در سال ۲۰۱5 به امضا رسید، امریکایی ها مکلف اند 
در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای   ۲۰۲۴ سال  تا 
فراهم  هم چنان  و  مشوره دهی  آموزش،  زمینه های 

کردن تجهیزات یاری رسانند.
هرچند روند خروج از ماه می امسال آغاز می شود؛ اما 
امریکایی ها براساس پیمان امنیتی ای که با حکومت 
افغانستان امضا کرده ، مکلف به حمایت از نیروهای 
امنیتی افغانستان اند و این مکلفیت در نشست خبری 
بایدن و سخنان دبیرکل ناتو در تازه ترین مورد، بازتاب 

یافته است.
همان گونه که قطع حمایت شوروی سابق از حکومت 
داکتر نجیب باعث فروپاشی آن حکومت در اواخر دهه 
نود شد، ادامه حمایت های آموزشی، مالی و تخنیکی 
امریکا و ناتو می تواند باعث حفظ و اقتدار نیروهای 
امنیتی افغانستان در تامین امنیت شهرها و در جنگ 

علیه طالبان باشد.

خود رد می کرد. باید اذعان کرد که طالبان با حفظ 
و تحکیم روابط   شان با القاعده در این وهله  زمانی 

دنبال سه هدف مهم و راهبردی هستند.

نگاه ابزاری طالبان به القاعده 
در شرایط کنونی، طالبان جدا از پیوند ایدیولوژیک 
ابزاری نسبت به این شبکه دارند.  القاعده، نگاه  با 
آن ها از القاعده به عنوان آخرین کارت بازی استفاده 
تغییر  را  مذاکرات  فرمول  و  معادله  تا  می کنند 
آن ها  برگ  و  شاخ  و  القاعده  شک،  بدون  بدهند. 
تهدید  هم   هنوز  و جهان،  منطقه  افغانستان،  در 
جدی در برابر منافع بعضی کشورها، از جمله ایاالت 
متحده امریکا پنداشته می شود. طالبان با درک این 
واقعیت تالش دارند روابط شان با القاعده هم چنان 
ادامه داشته باشد و غیرمستقیم برای امریکایی ها 
این پیام را می دهند که قطع روابط آن ها با القاعده 
قیمت  گزاف در پی خواهد داشت. این مطلوب ترین 
حکومت  و  امریکایی ها  از  باج گیری  برای  روش 

افغانستان است.

شکست مذاکرات و نقش القاعده
و  جنگ  روی  تنهایی  به  طالبان  که  آن جایی   از 
نیروهای  عنوان  به  آن ها  نمی گیرند،  تصمیم  صلح 
نیابتی و پیش قراوالن فاقد دیدگاه، در واقع آجندای 
مبهم و چندالیه  دیگران را وسیله می شوند و روی 
محتوای آن چانه زنی می کنند تا مطالبات بازیگران 
اصلی برآورده شود. با این حال، طالبان با شکست 
مذاکرات صلح نیاز به حامیان مالی و ایدیولوژیک 
دارند تا ماشین جنگی آن ها متوقف نشود و قدرت 
بسیج افراد تحت امر شان را از دست ندهند. سازمانی 
 که می تواند نقش تعیین کننده  ای پس از شکست 

فصل جدید جنگ و صلح؛ 
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چرا از سرگیری نقش سازمان ملل متحد؟
یک جانبه  خروج  با  افغانستان  در  صلح  که  صورتی  در 
نیروهای بین المللی قابل دست یابی باشد، در این صورت 
تنها کار مورد نیاز امور لوژستیکی خواهد بود، نه تالش های 
دیپلماتیک. اما ختم جنگ هایی که افغانستان را طی بیش 
از چهار دهه، بی ثبات کرده، مستلزم یک سلسله توافقات 
چندجانبه است که هر یک دیگری را تقویت کند. توافقات 
مذکور شامل توافق نامه خروج نیروهای بین المللی، ختم 
میان  صلح  مذاکرات  و  افغانستان  همسایه گان  مداخالت 
یکی  که  صورتی  در  است.  افغانستان  حکومت  و  طالبان 
ادامه  جنگ  نباشد،  موجود  هم  مذکور  توافق نامه های  از 
می یابد و در بدترین حالت، دوران تازه ای از هرج و مرج آغاز 
خواهد شد که به ضرر مردم افغانستان و همسایه گان آن 
خواهد بود و زمینه بازگشت گروه های تندرو خشونت طلب 

را فراهم خواهد ساخت.
چنانچه نیروهای بین المللی حاضر در صحنه تحت رهبری 
ناتو و ایاالت متحده قرار دارند، واشنگتن و بروکسل باید 
مطابق به قطع نامه شماره ۲5۱3 شورای امنیت سازمان 
شورای  عضو   ۱5 تمامی  گیرند.  برعهده  را  رهبری  ملل، 
و  کرده اند  امضا  را  مذکور  قطع نامه  ملل  سازمان  امنیت 
می توان از آن به عنوان مبنای نقش میانجی گری منطقه ای 
تحت رهبری سازمان ملل استفاده کرد. این نقش از طریق 
پلتفرم 7+۱ ایجاد خواهد شد که متشکل از ایاالت متحده، 
چین، روسیه، اتحادیه اروپا، پاکستان، هند و ایران به اضافه 
گسترش  با  را  خود  کار  مذکور  پلتفرم  است.  افغانستان 
راهکارهای اعتمادسازی در سطح منطقه آغاز خواهد کرد 
که برای تامین صلح پایدار ضروری است. این نهاد جدید، 
می تواند بر تجارب سفرای سازمان ملل، از قبیل دیه گو 
کوردووز که میانجی گری توافق ۱۹88 ژنو )جینوا( و اخضر 
براهیمی که سرپرستی توافق نامه سال ۲۰۰۱ بن را برعهده 
همکاری  نحوی  به  هردو  کند؛  سرمایه گذاری  داشتند، 
مذاکرات  از  حمایت  برای  که  کردند  جلب  را  منطقه ای 
حکومت افغانستان با طالبان و ختم جنگ در این کشور 
سازمان  رهبری  تحت  منطقه ای  پلتفرم  است.  ضروری 
ملل، نهاد مستقل بین المللی را ایجاد خواهد کرد که از 
ائتالف متنوع منطقه ای برای حمایت  توانایی بسیج یک 
از حکومت افغانستان در مذاکرات و تضمین نتایج آن به 
عنوان توافق نامه مشروع و الزام آور در راستای ختم جنگ، 
برخوردار خواهد بود. مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان )UNAMA( که در حال حاضر توسط 
دبورا لیونز اداره می شود، باید در این زمینه چندین دهه 

تجارب خود را ارایه دهد.
میانجی گری منطقه ای تحت رهبری سازمان ملل متحد 
سال  توافق  است.  طنین انداز  افغانستان  گذشته های  در 
۱۹88 ژنو )جینوا( که خروج ارتش سرخ از افغانستان را 
تضمین کرد، درس بزرگی برای امروز است. در حالی که 
اتحاد جماهیر  زمان  با  سال ۲۰۲۱  در  افغانستان  اوضاع 
شوروی بسیار متفاوت است؛ اما از منازعات موجود در هر 
این که  آن  و  است  استنباط  قابل  مشترک  امر  یک  دهه 
نظامی، صلح  نیروی  به  توسل  با  افغانستان  در  نمی توان 
بزرگ  قدرت های   ،۱۹8۰ دهه  اواخر  در  کرد.  تامین  را 
بین المللی و همسایه گان افغانستان در چارچوب تالش های 
دیپلماتیک تحت رهبری سازمان ملل متحد برای مدیریت 
موفقیت آمیز خروج شوری نقش ایفا کردند. با این وجود، 
ناکام  روند مذکور پس از خروج شوروی در آوردن صلح 
ماند؛ زیرا هردو طرف بدون توجه به تاثیرات مخرب آن 
بر افغانستان، پس از خروج نیز حمایت از نیروهای نیابتی 

خود را ادامه دادند.
امروزه، این درک مشترک میان روسیه، اتحادیه اروپا و 
امریکا وجود دارد که تداوم بی ثباتی در افغانستان منافع 
هیچ  یک را تامین نمی کند و برای همه خطرناک است. 
از  فوری کشورهای همسایه  منافع  افغانستان  در  ثبات 
قبیل پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی 
افغانستان  در  گذشته  بی ثباتی های  می سازد.  فراهم  را 
منجر به طالبانیزه شدن پاکستان و فراهم شدن زمینه 
قاچاق مواد مخدر و اعتیاد میلیون ها ایرانی به هروئین 
با  هم چنین  ایران  و  پاکستان  کشور  هردو  است.  شده 
بحران مهاجرت های گسترده به دلیل جنگ افغانستان 
در  نیز  چین  بوده اند.  مواجه  گذشته  دهه  دو  طی 
عمدتاً  منطقه  به  نظامی  اسالم گرایی  گسترش  مورد 
مسلمان نشین سین کیانگ و تهدیدهایی که از این ناحیه 
به صدها میلیارد دالر سرمایه گذاری پالن شده این کشور 
در غرب آسیا و آسیای مرکزی متوجه است، ابراز نگرانی 
قدرت های  این  تمام  برخالف سال ۱۹88،  است.  کرده 
کالن برای ختم جنگ در افغانستان و عدم تداوم آن به 
نحو دیگری مصمم می باشند. به تاریخ ۱8 ماه فبروری 
مستحکم  خارجه چین حمایت  امور  وزیر  سال ۲۰۲۰ 
ابراز داشت و  با طالبان  ایاالت متحده  از توافق  خود را 
اعالم کرد که چین آماده است تا »برای صلح، ثبات و 
با تمام طرف ها و جامعه بین المللی  افغانستان  انکشاف 

همکاری کند.«

باید به نماینده گان خاص خود در امور افغانستان وظیفه 
دهند تا با همتاهای کشورهای روسیه و چین و در پلتفرم 
صورت  به  ملل  سازمان  رهبری  تحت   ۱+7 منطقه ای 
تنگاتنگ همکاری کنند تا مشارکت فراگیر )همه شمول( 

در روند صلح ایجاد شود.
نزدیک¬تر  مشارکت  برای  را  زمینه  که  صلحی  توافق 
اقتصادی در منطقه فراهم کند، از بهترین دورنمای موفقیت 
در  منافع شخصی طرفین ذی دخل  زیرا  است؛  برخوردار 
آن برای حفظ آن، به حداکثر می رسد. این امر به صورت 
گروه های  از  حمایت  کوتاه مدت  کاهش  باعث  تدریجی 
خواهد  اقتصادی  همکاری طوالنی مدت  به سمت  نیابتی 
شد. وصل کردن پاکستان از طریق شبکه برق و پایپ الین 
و لوژستیک به آسیای مرکزی از طریق افغانستان، امنیت 
داخلی هردو کشور را در برابر تندروی اسالمی و تروریسم 
فرامزی افزایش می دهد. افغانستان مدغم شده در منطقه 
باید قناعت کشورهای همسایه، مخصوصاً پاکستان را فراهم 
سازد تا سیاست های خود را در قبال افغانستان تغییر دهند 
و برای واشنگتن و بروکسل نیز در توافقات شان با چین و 
روسیه در تمام مناطق جنوب شرق و مرکز آسیا از طریق 
خودمختاری بیش تر منطقه، امتیاز استراتژیک فراهم سازد.

این راهکار از دام خطرناک راهکارهای سیاست خارجی 
محدود که بر مبارزه با تروریسم و استراتژی خروج متمرکز 
است، جلوگیری می کند که پیامدهای کوتاه مدتی را در 
پی خواهد داشت. عدم وجود چنین نگرانی هایی در مورد 
وعده  به  متحده  ایاالت  شد  باعث  که  آینده  پیامدهای 
خود مبنی بر بازسازی افغانستان پس از خروج جماهیر 
شوروی در سال ۱۹88عمل نکند. با به رسمیت شناختن 
روند جاری صلح به عنوان فرصت پایدار استراتژیک برای 
ایاالت  افغانستان،  در  طوالنی مدت  ثبات  به  دست یابی 
متحده و اتحادیه اروپا می توانند تأثیرات تحول آفرینی را 
با دید  باشند که  افغانستان داشته  بر نسل جدید مردم 
جهانی با منطقه مدغم شده اند. این نسل نوظهور قبل از 
قبل با جهان وارد مشارکت شده  است و به زودی جایگزین 
که  رهبرانی  شد؛  خواهد  خورده(  )عمر  کنونی  رهبران 
با ترس از خشونت، تبعید و خیانت همراه  زنده گی شان 
است.  اندکی دشوار ساخته  را  مصالحه  و گسترش  بوده 
مکانیسمی  ملل  سازمان  رهبری  تحت   ۱+7 پلتفرم 
است که شامل کشورهای همسایه و بازیگران منطقه ای 
تعهدات  طریق  از  منازعه  مدیریت  قدرت  از  و  می شود 
جمعی برخوردار است. این تعهدات برای ثبات از طریق 
عدم مداخله و افزایش همکاری های فرامرزی به منطقه 

قیمومیت می دهد.
ختم جنگ افغانستان منافع جمعی بسیاری برای جامعه 
جهانی فراهم می سازد: از مدیریت بهتر مبارزه با تروریسم 
تا  گرفته  دارد  سرچشمه  افغانستان  در  که  مخدر  مواد 
که  پناهجویان  تعداد  کاهش  اسالمی،  تندروی  کنترل 
افغان  مهاجر  میلیون ها  تشویق  و  می شوند  اروپا  راهی 
و  پاکستان  و  ایران  کشورهای  از  خانه  به  بازگشت  برای 
بازسازی کشور و زنده گی شان. با تشویق مشارکت فعال با 
روسیه و چین، افغانستان می تواند در نهایت از حالت قفس 
حایل ایجاد شده در قرن ۱۹ توسط بریتانیا، خارج شود 
و به جایگاه تاریخی خود به عنوان چهارراه ژئواکونومیک 
باز  پیوند می دهد،  آسیا  به جنوب  را  مرکزی  آسیای  که 
به  نه  و  ژئوپلیتیک  مرکز  عنوان  به  که  کشوری  گردد؛ 
عنوان مکانی برای جنگ های نیابتی، برای امنیت منطقه 
نقش ایفا می کند. به این ترتیب، ابتکار اداره بایدن برای 
گفت وگوهای دیپلماتیک چندجانبه برای تامین صلح در 
نقطه عطفی در کاهش خشونت های  افغانستان می تواند 

قرن بیست ویکم در نقاط دیگر نیز محسوب شود.

مورد  در  کتاب  چندین  مولف  نجومی،  نعمت  داکتر   -
افغانستان است که  شامل کتاب های ذیل می باشد: ظهور 
طالبان در افغانستان: بسیج عمومی، جنگ داخلی و آینده 
 The Rise of the Taliban in Afghanistan:( منطقه 
 Mass Mobilization, Civil War, and the Future
و  افغانستان  در  امریکا  دولت سازی   ،)of the Region
پیامدهای منطقوی آن: دست یابی به ثبات دموکراتیک و 
 American State-Building( متوازن ساختن نفوذ چین
 in Afghanistan and Its  Regional Consequences:
 Achieving Democratic Stability and Balancing
استاد  عنوان  به  نجومی  داکتر   .)China’s Influence
تحقیق در دانشگاه جورج میسون، گفتمان های بین المللی 
وی  است.  کرده  تسهیل  صلح سازی  مورد  در  را  زیادی 
هم چنان به عنوان مشاور ارشد حکومت ایاالت متحده و 

نهادهای غیردولتی ایفای وظیفه کرده است.
رشته  استادان  از  یکی  بارفیلد،  جی.  توماس  داکتر   -
مولف  و  بوستون  دانشگاه  )انسان شناسی(  آنتروپولوژی 
به شمول  است؛  افغانستان  مورد  در  متعددی  کتاب های 
موارد ذیل: عرب های آسیای مرکزی افغانستان، افغانستان: 
اطلس معماری داخلی بومی و افغانستان: تاریخ فرهنگی و 
 The Central Asian Arabs of Afghanistan, .سیاسی
 Afghanistan: An Atlas of Indigenous Domestic
 Architecture, and Afghanistan: A Cultural and

Political History

را شامل شود. از آن جا که نفاق در داخل افغانستان بسیار 
شدید و برای حفظ مواضع آشتی ناپذیر خود بر حمایت های 
بین المللی وابسته است، کشورهای تمویل کننده اش نیز 
برای ختم  و فصل همه جانبه  در گفت وگوهای حل  باید 
جنگ مشارکت داده شوند. مکانیسم دست یابی به چنین 
نتیجه ای تا حد زیادی بر دوگانه گی حل منازعه از طریق 
روند مذاکرات بین االفغانی و مدیریت منازعه میان بازیگران 
متحد  ملل  سازمان  جانب  از  که  است  وابسته  منطقه ای 
رهبری شود. به طور نمونه، منافع امنیت ملی پاکستان، در 
داخل پلتفرم امضا شده از جانب تمام اشتراک کننده گان 
بین المللی، تحت رهبری سازمان ملل مورد  و  منطقه ای 
نتیجه  پلتفرمی  چنین  گرفت.  خواهد  قرار  رسیده گی 
افغانستان  حکومت  میان  شده  انجام  مذاکرات  از  حاصل 
و طالبان را نیز تضمین می کند که منازعات را به سوی 
پایدار رهنمون می سازد. در حالی که حل  ثبات  و  صلح 
منازعه در افغانستان از طرق غیرنظامی در سطح داخلی و  
بین المللی قابل قبول است، مذاکرات پراکنده و یک جانبه، 
نیروهای  خروج  تنها  منطقه ای،  حمایت  مکانیسم  بدون 
به ختم جنگ  منجر  و  کرد  تسهیل خواهد  را  امریکایی 
نخواهد شد؛ بدترین سناریوی ممکن برای بازیگران عمده 

منطقه ای، مخصوصاً چین و روسیه.
متحده  ایاالت  یک جانبه  خروج  که  موضوع  این  از  ترس 
قبل  بدتر سازد،  افغانستان  برای همسایه گان  را  وضعیت 
ساخته  فراهم  را  )پالیسی(  تغییر سیاست  زمینه  قبل  از 
است. روسیه در این اواخر کنترل  قرارگاه هوایی کانت در 
قرغیزستان را بر عهده گرفت و نیروهای خود را با استقرار 
قطعه ۲۰۱ خویش در مرزهای تاجیکستان با افغانستان 
در پاسخ به کاهش نیروهای امریکایی و ناتو، افزایش داده 
است. چین هم چنین، در حالی که تنها از طریق سلسله 
کوه های مرتفع پامیر مرز اندکی با افغانستان دارد؛ اما به 
دلیل حضور اتباع اویغور این کشور در صف داعش در شرق 
میانه و افغانستان، در حالت آماده باش قرار گرفته است. 
منطقه سین کیانگ که مسلمانان اویغور در آن ساکن اند، 
اخیراً به عنوان دهلیز استراتژیک تامین انرژی و اقتصاد در 
چین تبارز یافته است. شعله ور شدن جنگ داخلی جدید 
برای  را  امنی  پناهگاه  افغانستان،  در  حکومت  سقوط  و 
که  کرد  خواهد  ایجاد  کشور  این  در  اویغور  شبه نظامیان 
چین هیچ گونه راهکار موثری برای کنترل آن ها در اختیار 
ندارد. چین نیز قبل از قبل مانورهای مشترک نظامی را با 
تاجیکستان در امتداد دهلیز واخان در افغانستان راه اندازی 
مناطقی  معدود  از  مذکور  منطقه  این که  بر  عالوه  کرده، 
است که تاکنون آتش جنگ در آن برافروخته نشده است.

در صورتی که حمایت پاکستان از طالبان قطع گردد که 
شبه نظامی  گروه های  برای  را  امن  پناهگاه  نقش  همواره 
مرکز  به  افغانستان  شدن  تبدیل  امکان  است،  کرده  ایفا 
فرماندهی آن ها در حد قابل مالحظه تقلیل می یابد. برای 
پاکستان استقرار حکومتی در کابل که احتمال هم سویی 
آن با هند وجود داشته باشد، چنان تهدیدی برای امنیت 
آن،  به  استناد  با  که  می رود  شمار  به  کشور  این  ملی 
حمایت از گروه های شورشی را برای چندین دهه توجیه 
کرده است. بنابراین، بزرگ ترین مانع در هر روند صلحی، 
به دست آوردن توافق با طالبان نیست؛ بلکه وادار کردن 
حکومت پاکستان به پای بندی به آن است. احتمال دارد 
این امر به عنوان بخشی از روند منطقه ای تحت رهبری 
سازمان ملل با هند منحیث یکی از اشتراک کننده گان، 
تحقق یابد که در آن حکومت افغانستان می تواند برای رفع 

نگرانی های امنیتی پاکستان تالش کند.

2. دست یابی به ادغام منطقه ای
سیاسی،  و  اقتصادی  نظر  از  منطقه  به  افغانستان  ادغام 
امنیت داخلی را به یک کاالی وابسته به یک دیگر تبدیل 
فردی  و  لوژستیک  تجارتی،  روابط  طریق  از  که  می کند 
قابل استمرار است. افغانستان قبل از قبل عضویت سازمان 
جهانی تجارت را از طریق معاهدات دوجانبه و چندجانبه 
به  افغانستان  گذشته،  دهه  دو  در  است.  آورده  دست  به 
و  پایپ الین  برق،  شبکه  منطقه ای،  ریل  خط  سیستم 
ثبات داخلی  فرامنطقه ای وصل شده است.  نقل  حمل و 
در افغانستان می تواند، امنیت و توسعه اقتصادی منطقه 
به  میانه  آسیای  انرژی  سرشار  منابع  کردن  وصل  با  را 
پاکستان، به  بازارهای پر تقاضای جنوب آسیا، مخصوصاً 
صورت قابل مالحظه ارتقا دهد. عالوه بر این، ختم جنگ 
در افغانستان باید اوضاع امنیتی ساحات مرزی در خاک 
پاکستان را نیز بهبود بخشد تا به اسالم آباد اجازه دهد که 
به اهداف زیربنایی خود طی ۱5 سال دست یابد؛ اهدافی 
که با تعهد سرمایه گذاری ۶۲ میلیارد دالری دهلیز تجاری 

چین و پاکستان تعیین شده است.
در مورد مسایل مربوط به ادغام اقتصادی، ایاالت متحده 
تالش های  امر  در  را  خاصی  مهارت های  اروپا  اتحادیه  و 
پسامنازعه در بالکان، ایرلند شمالی و هردو جنگ جهانی 
در اختیار دارند. گرچند عوامل، شرایط و گرایش منطقه ای 
منازعات اروپا با منازعات افغانستان بسیار متفاوت است؛ 
تا  مفهومی  به صورت  پسامنازعه  منطقه ای  اما چارچوب 
اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  است.  مرتبط  زیادی  حد 

بازسازی اجماع )ائتالف( برای صلح
پالیسی یک جانبه اداره ترمپ نه تنها در امر دست یابی به 
نتابج مطلوب ناکام بود؛ بلکه در تشخیص این موضوع که 
پیروزی ایاالت متحده بر القاعده و طالبان در افغانستان در 
سال ۲۰۰۱ تا چه اندازه بر بسیج سازی متحدان چندملیتی 
ایاالت  توافق  ساختن  مدغم  ماند.  ناکم  نیز  بود،  وابسته 
متحده با طالبان به یک روند صلح مشورتی برای خروج 
مختص  متحدسازی  راهکار  مستلزم  نیروها،  مسووالنه 
نشست  جریان  در  فبروری،   ۱8 تاریخ  به  است.  خود  به 
وزرای خارجه، جنرال ینس استولنبرگ خروج شتاب زده از 
افغانستان را رد کرد. این موقف یک بار دیگر اتحادیه اروپا 
را با ایاالت متحده تحت اداره بایدن همسو ساخت. اعالمیه 
استولنبرگ از جانب کابل نیز قدردانی شد؛ طی نشستی با 
اعضای شورای ملی، اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان 
وی  کرد.  ارسال  را  بزرگی«  »پیام  ناتو  تصمیم  که  گفت 
افزود که تصمیم ناتو راهی را »برای گفت وگوهای جدی تر 
و  متحده  ایاالت  حمایت  می دارد.«  ارایه  طالبان  با  صلح 
اتحادیه اروپا از ابتکار میانجی گری منطقه ای تحت رهبری 
امنیت،  به قطع نامه ۲5۱3  شورای  سازمان ملل مطابق 
فراهم  رو  پیش   راه  از  حمایت  برای  را  مشروعی  پلتفرم 

می سازد.
چنانچه ماموریت نظامی در افغانستان از عملیات های ناتو 
به شمار می رود، اداره بایدن از این فرصت برخوردار است 
تا یک بار نشان دهد که پالیسی ایاالت متحده، همکاری 
نزدیک با متحدانش است، تا این که بخواهد خود به تنهایی 
آن را حاصل کند. واشنگتن و بروکسل می توانند ماموریت 
ایاالت متحده - ناتو را مجدداً به سمت ختم حضور نظامی 
دو  دست آوردهای  انداختن  خطر  به  بدون  افغانستان  در 
دهه گذشته، هدایت کنند. در حال حاضر ۱۱۰۰۰ نیروی 
نقش  افغانستان  در  تن(  امریکایی ۲5۰۰  )نیروهای  ناتو 
واشنگتن - بروکسل را در قبال برقراری صلح در این کشور 
ایفا می کنند. با این وجود، توافق ایاالت متحده و طالبان 
بار مسوولیت به نتیجه رساندن راه حل مورد  در دوحه، 
مذاکره را بر شانه های بدون منابع حکومت افغانستان قرار 
داد؛ بدون آن که وسایل مورد نیاز برای حصول آن را نیز 

فراهم سازد.
امتیاز دیپلماتیک دیگری، فراتر از اتکا به عمق ارتباطات 
اروپا در منطقه نیز در اختیار اداره بایدن قرار دارد: اتحادیه 
با روسیه و  ایاالت متحده  اروپا در حال حاضر نسبت به 
اروپا  اتحادیه  است.  برخوردار  بهتری  ارتباط   از  چین 
هم چنان در توافق هسته ای با ایران حضور دارد، در عین 
حال میان تهران و اداره بایدن میانجی گری نیز می کند. »با 
درنظرداشت تمام زوایا، عملیات افغانستان یک ماموریت 
شرایط  براساس  باید  چرا  است.  بوده  ناتو  رهبری  تحت 
واشنگتن به تنهایی مورد مذاکره قرار گیرد؟« یک دیپلمات 
بلندپایه اتحادیه اروپا اخیراً به نویسنده گان توافق نامه صلح 
نظامی  مشارکت  که  است  کرده  تفهیم  طالبان  با  امریکا 
براساس شرایط این توافق نامه با تأیید جامعه بین المللی 

صورت خواهد گرفت، نه به تنهایی توسط ایاالت متحده.

مسیر پیش  رو
به  افغانستان مستلزم دو مسیر است که  ختم جنگ در 
یک هدف مشترک منتهی می شود. در داخل، باید قناعت 
طالبان حاصل شود تا توافقی که در آن سیاست، جایگزین 
خشونت می گردد، قابل دست یابی و پایدار باشد. افغانستان 
عالوه بر شهرت کنونی خود به عنوان یک کشور غیرقابل 
کنترل، قبل از سال ۱۹78 نیز حدود نیم قرن صلح متوالی 
سابقه دارترین  ایران  از  بعد  منطقه  در  و  کرده  تجربه  را 
کشوری است که به صورت پیوسته استقالل خود را حفظ 
همسایه  کشورهای  تمام  بین المللی  نظر  از  است.  کرده 
را  از طریق یک ساختار چندجانبه خود  باید  افغانستان، 
قرن  دو  برای  افغانستان  بدانند.  مداخله  عدم  به  متعهد 
آن  در  که  است  شده  خود  ژئوپلیتیک  موقعیت  قربانی 
افغان ها در خاک خود به دلیل تهاجم بیگانه گان همواره 
قربانی داده اند. دو مورد از مداخالت اخیر باعث به میان 
آمدن جنگ های داخلی شدید شد که باعث شد افغان ها 
تقریباً برای چهار دهه یک دیگر را به قتل برسانند. جنگ 
و  منطقه ای  موثر  حمایت  بدون  نمی توان  را  افغانستان 
بین المللی پایان داد؛ حمایتی که مداخله گران را از سبوتاژ 
برای  افغانستان  اطمینان دهد که  باز دارد و  پروژه صلح 
هیچ یک از کشورهای همسایه تهدید به شمار نمی رود. 
فعالیت موفقیت آمیز در چنین فضای سیاسی متشنج و 

متخاصم، مستلزم رفع دو چالش اصلی زیر است:

1- غلبه بر عدم اعتماد عمیق در منطقه
تا  است  الزم  میانجی گر  بی طرف  و  تاثیرگذار  نهاد  یک 
منطقه ای  جوانب  متخاصم،  گروه های  میان  اعتماد  عدم 
ذی دخل و میان مردم محلی را برطرف کند و در عوض 
منافع مشترک شان سوق دهد. سازمان  به سوی  را  آنان 
ملل، چنانچه در بن انجام داد، تنها نهادی است که برای 
اعتمادسازی مجدد از جایگاه منحصر به فردی برخوردار 
نیز  آماده  ساختار  از  گذشته،  تجربه  به  توجه  با  و  است 
برخوردار است که می تواند هردو طرف  افغان و بین المللی 

خاتمهدادنجنگدرافغانستانکاریکملتنیست
نعمت نجومی و توماس جی. بارفیلد

بخش دوم و پایانی

بازگردانیدنچندجانبهگرایی؛



در مورد این که چگونه 
بتوانیم از این چنین رویارویی 

در آینده پیش گیری کنیم، در این 
قسمت، روش هایی را به بررسی 
می گیریم که می تواند منجر به 

ثبات و در نهایت توسعه سیاسی 
جامعه ما شود. با این پیش فرض 

که مشارکت گروه های اجتماعی و 
قومی در قدرت در جوامع متکثر یک 
اصل مدرن حکومت داری و واقعیت 

انکارناپذیر کشور ما است. در این راستا، 
راهکارهایی می تواند به اعتمادسازی 

بین اقوام و گروه های اجتماعی 
بینجامد که زمینه ساز مشارکت 

سیاسی همه اقوام و گروه های 
اجتماعی در ساختار قدرت باشد.

در پیشنهادات هدلی، مهم ترین شرایط برای ثبات و صلح آمیز بودن انتقال قدرت بین گروه های اجتماعی، 
ایجاد ساختار مناسب انتقال قدرت، بستر مناسب رشد برای همه گروه های قومی که متضمن منافع همه 

بازیگران شده بتواند، عدم مخالفت گروه بر سر اقتدار با رشد دیگر گروه ها و برعکس آن، موجودیت 
ارزش های مشترک بین گروه های مختلف اجتماعی و در نهایت عدم توسل به زور برای حذف یک دیگر 

دانسته شده است.

ریشههایجدالبرسرقدرتدرافغانستان

چنین  این  از  بتوانیم  چگونه  این که  مورد  در 
رویارویی در آینده پیش گیری کنیم، در این قسمت، 
روش هایی را به بررسی می گیریم که می تواند منجر 
به ثبات و در نهایت توسعه سیاسی جامعه ما شود. 
با این پیش فرض که مشارکت گروه های اجتماعی و 
قومی در قدرت در جوامع متکثر یک اصل مدرن 
حکومت داری و واقعیت انکارناپذیر کشور ما است. در 
این راستا، راهکارهایی می تواند به اعتمادسازی بین 
زمینه ساز  که  بینجامد  اجتماعی  گروه های  و  اقوام 
اقوام و گروه های اجتماعی  مشارکت سیاسی همه 

در ساختار قدرت باشد.
با آن که بر پایه نظریه ارگانسکی، جنگ و خشونت 
حین پروسه انتقال قدرت بین گروه های قومی در 
اما  است؛  اجتناب ناپذیر  ثبات سیاسی  فاقد  جوامع 
تجربه کامیاب کشورهای توسعه یافته ثابت می سازد 
که هر انتقال قدرت لزوماً منجر به جنگ نمی شود 
به  مهم،  این  دارد.  وجود  نیز  بدیلی  روش های  و 
تقسیم  سازوکارهای  نظام ها،  ساختار  چگونه گی 
داشتن  نهایت  در  و  ذی نفع  گروه های  بین  قدرت 
در یک  قدرت  بازیگران  منافع مشترک  و  ارزش ها 
دلیل  به  سوئیس  در  مثاًل،  دارد.  بسته گی  جامعه 
موجودیت ساختار همه شمول، هیچ گاهی گروه های 
قومی بر سر تصاحب قدرت باهم تصادم خشونت بار 
بی ثبات ترین  که  بلژیک  در  حتا  نداشته اند. 
تنوع  وجود  با  می شود،  دانسته  غرب  دموکراسی 
قومی و ناپایداری سیاسی آن؛ اما به دلیل موجودیت 
گروه های  دسترسی  مکانیسم  و  مناسب  ساختار 
تباه کن  و  خشن  تصادمات  از  قدرت  به  اجتماعی 
سال  در  مثال،  عنوان  به  است.  شده  پیش گیری 
و  فرانسوی زبان  حزب   ۴ ائتالف  نتیجه  در   ۲۰۰8
شهروندان  از  یکی  بلژیک،  در  هلندی  حزب  یک 
هلندی به حیث نخست وزیر انتخاب شد؛ در حالی 
که فرانسوی زبانان سال های سال قدرت را به شکل 
سنتی در اختیار داشته اند. به همین ترتیب، جنگ 
3۰ ساله ایرلندی ها پس از تقسیم سازوکار قدرت 
برای همیشه فروکش کرد و در امریکا سیاه پوستان 
باز و  به دلیل موجودیت نظام  انزوا  از سال ها  پس 
شهروندمحور به زعامت سیاسی دست یافتند. آنچه 
که همه این جوامع به طور مشترک دارند، ساختاری 
است که مشارکت سیاسی همه گروه های اجتماعی 
در قدرت را تضمین می کند. بنابراین، می توان گفت 
انتقال صلح آمیز قدرت بین  یا  که ثبات سیاسی و 
که  است  میسر  وقتی  اجتماعی  گروه های  و  افراد 
زمینه های مشارکت سیاسی همه گروه ها در قدرت 
فراهم باشد و جایگاه اجتماعی و منافع گروهی هیچ 
به گروه  از یک گروه  انتقال قدرت  گروهی در پی 
قدرت  انتقال  دیگر،  عبارت  به  نشود.  متضرر  دیگر 
فراهم  با  متکثر،  در جوامع  مختلف  گروه های  بین 
که  باشد  صلح آمیز  می تواند  خاصی  شرایط  شدن 
الزامات  در ادامه این بحث به برخی این شرایط و 

پرداخته می شود.
هدلی بول، یکی دیگر از دانشمندان سیاست و روابط 
بین الملل، رفتار بازیگران قدرت را با رفتار انسان ها 
مقایسه می کند و  می افزاید، چنانی که انسان ها برای 
به دست آوردن منفعت و غلبه بر دیگران دست به 
قلدری و خشونت می زنند، بازیگران قدرت در جوامع 
که  می کنند  اختیار  را  روشی  چنین  نیز  انسانی 
گروه های قومی و اجتماعی یکی از این بازیگران به 
شمار می رود. اما در صورتی که گروه های اجتماعی 
- قومی همچو انسان ها از منابع کافی قدرت و ثروت 
نیازی  باشند،  برخوردار  اجتماعی  خوب  جایگاه  و 
نخواهند داشت تا به قلدری و چالش گری متوسل 
از  می توان  صورتی  در  فوق،  آنالوژی  بنابر  شوند. 
تصادم گروه های قومی در جوامع متکثر پیش گیری 
منصفانه  آن ها  بین  ثروت  و  قدرت  منابع  که  کرد 
تقسیم گردد و هر گروه از جایگاه مناسب و مصون 
اجتماعی برخوردار باشد. آقای بول، باور دارد که با 

دانسته شده است. از آن جایی که تجربه ناکام غلبه از 
راه زور بر دیگران، در سال های گذشته به همه ثابت 
ساخت که هیچ اقلیتی، اقلیت دیگری را با توسل به 
خشونت و زور حذف نمی تواند، پس ایجاب می کند 
که دست از تکرار تجارب ناکام گذشته برداشته شود 
و به جای آن زمینه رضایت همه گانی از طریق ایجاد 
ساختار متناسب به واقعیت های وجودی گروه های 
انجام  برای  گردد.  فراهم  اجتماعی کشور،  و  قومی 
چنین کاری، الزم است تا گروه بر سر اقتدار دست 
و  دارد  بر  و خودکامه گی  از سیاست های گزینشی 
رویکرد  جای  به  بدهد.  جامعه  واقعیت های  به  تن 
سایر  رشد  برابر  در  مزاحمت  ایجاد  و  نفاق افگنانه 
اقوام و گروه های اجتماعی، بهتر است روش هایی را 
ملی  هویت  به شکل گیری  منجر  که  گیرد  کار  به 
اقوام می شود. در  بین  ارزش های مشترک  ایجاد  و 
۲۰ سال پسین، این فرصت هدر رفت. عدم اعتماد 
در  مرکزی  به حکومت  و سیاسی  قومی  گروه های 
گروه ها  این  تا  است  شده  سبب  پسین،  سال های 
نیرو  منافع خود در صدد شکل دهی  از  دفاع  برای 
و سازوکار نظامی شوند که این اقدامات جرقه های 
نخستین یک تصادم بزرگ نظامی در آینده  نزدیک 
بوده می تواند. پس قبل از آن که دیر شود، جلو این 
فرایند تباه کن را از طریق اصالحات سیاسی و ایجاد 
یک ساختار همه شمول می توان گرفت. ساختاری 
که بتواند وحدت مردم را از طریق احترم گذاشتن به 

تنوع ساختاری جامعه حفظ کند.
به  احترام  حفظ  با  که  نیست  شک  جای  این  در 
اقلیت  چهار  قومی،  گرو ه های  و  شهروندان  همه 
بزرگ در افغانستان )تاجیک ها، پشتون ها، هزاره ها 
سر  بر  خونین  تصادمات  اکثریت  ترک تباران(  و 
ساختاری  بنابراین،  داشته اند.  را  قدرت  تصاحب 
می تواند ثبات سیاسی را در کشور تضمین کند که 
این واقعیت انکارناپذیر در آن انعکاس یافته باشد. 
تاریخ تصادمات و رویارویی گذشته این گروه ها نیز 
واضح ساخت که هیچ گروهی توانایی حذف دیگری 
را از راه سرکوب و کاربرد زور ندارد. از سوی دیگر، 
از  پس  سال های  در  قدرت  قومی  توازن  در  تغییر 
جنگ های داخلی، به عالوه عواملی چون آموزش، 
مهاجرت، دسترسی به تکنولوژی و وصل شدن به 
اقتصادی گروه های قومی،  بهبود وضعیت  و  جهان 
مواردی است که شهروندان منتسب به هر چهار قوم 
بزرگ را در جایگاه نسبتاً برابری نسبت به گذشته 
قرار داده و رجعت به ساختارهای سیاسی گذشته را 
ناممکن ساخته است. این تغییرات ایجاب ساختار 
موجود  واقعیت های  درنظرداشت  با  را  سیاسی  نو 
کشور می نماید تا هم خوانی بین واقعیت های موجود 
آورد.  به وجود  را  آن  از  ناشی  توقعات  و  اجتماعی 
برآورده  اقوام  همه  توقعات  این که  برای  بنابراین، 
شود و رشد یک قوم یا گروه اجتماعی هیچ گاهی 
به معنای عقب ماندن قوم دیگری تلقی نگردد و از 
سویی هم برای این که هیچ گروه قومی دیگر خود را 
در انزوای سیاسی نبیند، نیاز است تا در افغانستان 
ساختار قدرت طوری طراحی شود که افراد منتسب 
نماینده گان  اجتماعی  اقلیت های  و  اقوم  همه  به 

خویش را در قدرت دیده بتوانند.

متکثر  نظام  یک  در  زیر  محقق شدن شش شرط 
از تقابل خشونت آمیز انتقال قدرت میان گروه ها و 
بازیگران قدرت، به ویژه گروه در حال ظهور و گروه 
بر سر اقتدار پیش گیری شده می تواند. یا به عبارت 
دیگر، آقای بول شش شرط ذیل را برای جابه جایی و 
یا انتقال صلح آمیز قدرت میان گروه ها و ثبات جوامع 

و نظام ها ضروری می داند:
۱- گروه در حال ظهور باید مسیر توسعه ای را در 
پیش گیرد که در صورت دست یافتن به قدرت، این 
مسیر با منافع گروه بر سر اقتدار در تقابل و تضاد 

قرار نداشته باشد.
۲- گروه در حال ظهور حین قرار گرفتن در جایگاه 
قدرت، هیچ گونه مزاحمت و محدودیتی را از جانب 
عبارت  به  باشد.  نکرده  تجربه  اقتدار  سر  بر  گروه 
دیگر، گروه در حال ظهور بدون مزاحمت و تصادم با 

گروه بر سراقتدار به قدرت رسیده باشد.
3- گروه در حال ظهور حین صعود به باال، منافع 

گروه بر سر اقتدار را به چالش نکشد.
۴- گروه بر سر اقتدار با گروه تازه در حال ظهور، 

دارای منافع و ارزش های مشترک باشد.
5- گروه بر سر اقتدار سیستم و ساختار را طوری 
طراحی نکند که برای جایگاه و منافع گروه در حال 

ظهور تهدید تلقی شود.
۶- گروه بر سر اقتدار قابلیت نظامی سرکوب گروه 
در حال ظهور را نداشته باشد، با آن که میلی به این 

کار داشته باشد.
در پیشنهادات هدلی، مهم ترین شرایط برای ثبات و 
صلح آمیز بودن انتقال قدرت بین گروه های اجتماعی، 
انتقال قدرت، بستر مناسب  ایجاد ساختار مناسب 
رشد برای همه گروه های قومی که متضمن منافع 
همه بازیگران شده بتواند، عدم مخالفت گروه بر سر 
اقتدار با رشد دیگر گروه ها و برعکس آن، موجودیت 
ارزش های مشترک بین گروه های مختلف اجتماعی 
و در نهایت عدم توسل به زور برای حذف یک دیگر 

دست یافتن به چنین ساختاری با درنظرداشت تنوع 
اتنیکی کشور ایجاب تمرکززدایی، تقسیم قدرت و 
مشارکت همه گروه های قومی در آن را می نماید. 
برای  اعتماد  فضای  می تواند  ساختاری  چنین 
ایجاد کند و زمینه های  را  اقوام  بین  انتقال قدرت 
مشارکت  طریق  از  را  ملی  هویت  شکل گیری 
همه گانی در قدرت  فراهم  آورد. زیرا انحصار قدرت 
به دست یک گروه، قوم و یا فرد سبب شده است 
تا همه برای به دست آوردن آن تمام توان و نیروی 
به  جذابیت  کنند.  هزینه  جنگ  سرحد  تا  را  خود 
زیاد  آوردن قدرت مرکزی سبب جنگ های  دست 
و خون ریزی بی شمار شده است. با تقسیم قدرت در 
چند سطح می توان از این جذابیت کاست و آن را به 
وسیله رضایت همه گانی مبدل کرد و به این ترتیب 
زمینه رویارویی های تمام عیار قومی برای به دست 
آوردن قدرت مرکزی را برای همیشه از بین برد. زیرا 
در یک سیستم اشتراکی غیرمتمرکز هیچ قوم و یا 
گروه بازنده ای وجود ندارد و هم چنان، توازن قوای 
ناشی از سهم همه اقوام در ساختار قدرت، فرصت 
بهره کشی از نظام به هدف سرکوب و سلطه جویی 

برای هیچ گروهی را باقی نمی گذارد.
سیاسی  مشارکت  و  قدرت  تقسیم  شیوه  دو  با 
نخست،  یافت.  ساختاری دست  به چنین  می توان 
ایجاب می کند تا شورای ریاست جمهوری که در آن 
نماینده گان هر چهار قوم یا اقلیت بزرگ به اضافه 
یک تن به نماینده گی از سایر اقلیت ها ایجاد شود و 
هر یکی از اعضای این شورا به صورت متناوب ریاست 
شورا را به عنوان رییس جمهوری برای مدت یک 
سال بر عهده داشته باشد. این شورا که دارای پنج 
عضو است، هر پنج سال با رای مستقیم مردم و یا 
از طریق نماینده گان مردم در پارلمان، انتخاب شود. 
دوماً، برای تقسیم عمودی قدرت و توسعه متوازن 
از یک سو و بلندبردن موثریت سیاسی و اقتصادی 
به  کشور  تا  می کند  ایجاب  دیگر،  سوی  از  نظام 
هشت تا ده ایالت بزرگ سیاسی - اقتصادی مطابق 
تقسیم  کشور  اتنیکی  و  اجتماعی  واقعیت های  به 
اختیارات  محلی،  دارای حکومت  ایالت  هر  و  شود 
تنفیذ  نیروی  و  قضایی  نظام  بودجه،  قانون گذاری، 
قانون مستقل خود باشد. به این شیوه، همه گروه ها 
به نحوی در ساختار قدرت، اداره، آبادی و توسعه 
خود  شهروندی  هر  و  داشت  خواهند  سهم  کشور 
خواهد  دیگر  شهروندان  به  نسبت  افغانستانی تر  را 
و  توسعه یافته  جوامع  کامیاب  تجربه  زیرا  دانست. 
متکثر قومی ثابت کرده است که حس مالکیت در 
شهروندان با سهیم ساختن آن ها در قدرت تقویت و 

افزایش می یابد. )ویمر، ۲۰۱8(
برای  شانس  بهترین  صلح  گفت وگوهای  چارچوب 
بازنگری گذشته ناکام و فرصت ایجاد آینده مشترک 
اقوام  همه  مشارکت  که  ساختاری  ایجاد  طریق  از 
به  بوده می تواند.  اقتدار تضمین کند،  را در  کشور 
خاطر باید سپرد که مردم زمانی خود را متعلق به 
دولت و کشور خواهند دانست که حضور نماینده گان 
ببینند  ملی  دولت  در ساختار  را  قومی خود  گروه 
و اعتماد به مشارکت سیاسی برای آینده در آن ها 
ایجاد شود. همکاران بین المللی افغانستان نیز باید 
به این نتیجه رسیده باشند که بهترین گزینه  برای 
که  است  مکانیسم هایی  و  پروسه   از  حمایت  آن ها 
ملت سازی را از طریق مشارکت همه گانی در قدرت 
صورت،  این  غیر  در  تقویت  کند؛  و  دهد  پرورش 
برخوردهای  است،  داده  نشان  تجربه  چنان که 
گروه های  و  افراد  با  گذرا  سازش های  و  گزینشی 

سیاسی، ره به جایی نمی برد.

محمد زبیر یوسفی، دیپلمات اسبق کشور در بروکسل 
وی  بود.  ناتو  سازمان  با  افغانستان  روابط  مسوول  و 
دآنش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
کابل و دارای دو کارشناسی ارشد در رشته های روابط 
و  ترکیه  کشورهای  از  بین الملل  امنیت  و  بین الملل 

سوئیس است.
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زابل، ارزگان، بدخشان، بلخ، قندهار، کنر، فاریاب، فراه، 
غزنی، کاپیسا، کابل، جوزجان، هلمند، خوست، لوگر، 
ننگرهار، تخار، نیمروز و پکتیکا از جمله والیت هایی  
اند که اعضای شبکه القاعده زیر چتر طالبان در آن 
عماًل فعالیت دارند. القاعده ساختار سازمانی نظام مند 
کل  فرماندهی  مثابه  به  آن ها  مرکزی  شورای  دارد. 
و  مذهبی  مالی،  نظامی،  بخش های  دارای  نیروها 
تبلیغاتی است. هر بخش توسط افراد وفادار و تذکیه 
آجندای  مرکزی  شورای  و  می شود  رهبری  شده 
براساس  می کند.  تدوین  را  تحرکات شان  و  فعالیت 
اطالعات، شمار اعضای گروه القاعده در افغانستان بین 
۴۰۰ تا ۶۰۰ تن می رسد که اکثریت آن ها شهروندان 
عربی،  کشور های  مخصوصاً  خارجی،  کشور های 
اوزبیکستان،  مالدیف،  برما،  بنگله دیش،  پاکستان، 

قرغیزستان، چچین و ترکیه هستند.
هم بند  مدتی  که  اردنی  روزنامه نگار  حسین،  فواد 
نگارش  خالل  در  بود،  زندان  در  ابومصعب  الزرقاوی 
کوشیده  القاعده«،  دوم  نسل  »الزرقاوی؛  خود  کتاب 
برقرار  ارتباط  این شبکه  رهبران  از  بسیاری  با  است 
کند. وی می نویسد: »من با طیفی از اعضای القاعده با 
عقاید مختلف مصاحبه کردم تا تصوری از چگونه گی 
تحول جنگ بین تروریست ها و واشنگتن را به دست 
القاعده  شبکه  که  است  شده  یادآور  نیز  او  بیاورم«. 
ایده آل  نظم  است، در هفت مرحله  جداگانه  امیدوار 
حاکم  اسالمی  خالفت  براساس  جهان  در  را  خود 
دسته بندی  چنین  را  هفت گانه  مراحل  آن ها  بسازد. 

 کرده اند:
الی ۲۰۰3،  بین سال های ۲۰۰۰  بیدارسازی  مرحله 
به  عراق  ساختن  تبدیل  چشم ها؛  گشودن  مرحله 
بین سال های ۲۰۰3  القاعده در جهان  اصلی  پایگاه 
الی ۲۰۰۶، مرحله برپا خاستن؛ تمرکز باالی سوریه 
و تصمیم حمله باالی ترکیه و اسراییل بین سال های 
۲۰۰7 الی ۲۰۱۰، مرحله فروپاشی حکومت های عربی 
بین سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱3، مرحله اعالم خالفت 
مرحله  و   ۲۰۱۶ الی   ۲۰۱3 سال های  بین  اسالمی 
رویارویی مطلق؛ رویارویی سپاه اسالم بین معتقدان 
و بی اعتقادان که در سال ۲۰۱۶ پیش بینی شده بود. 
در نهایت، مرحله هفتم، پیروزی قطعی توصیف شده 
از نظر تروریست ها، به علت  است. وی می افزاید که 
آن که بقیه جهان توسط ۱.5 میلیارد مسلمان درهم 
پیروزی  به  شک  بدون  خالفت  شد،  خواهد  کوبیده 
خواهد رسید. این مرحله باید تا سال ۲۰۲۰ به پایان 

برسد و جنگ نباید بیش از دو سال به طول انجامد.
آنچه  که حسین روایت می کند، به وضوح نشان می دهد 
دست  خود  راهبردی  اصول  به  القاعده  رهبران  که 
نیافته اند و هنوز در مرحله  چهارم و پنجم که خشونت 
و مقاومت سخت گیرانه را نشان می دهد، گیرمانده اند. 
با این حال در تالش و تکاپو هستند تا ریشه های شان 
الی تکمیل  شدن مرحله هفتم نخشکند. از همین رو، 
انصار  با  سوریه  در  النصره،  جبهه  با  عرب  جهان  در 
الشریعه، در یمن با جنبش الشباب و در افغانستان با 
گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی در تماس اند 
تا به خواست های استراتژیک شان که همانا سه مولفه 
اصلی تفکر و تکمیل مراحل هفت گانه است، برسند. 
بنابراین، القاعده به خاطر بقای خود در منطقه  برای 
فعاًل شریک خوب تر از طالبان سراغ ندارند و همسویی 

آسیای میانه و ترکستان شرقی است«.
در بخشی از گزارش وزارت دفاع امریکا به کنگره در 
۱۱ سرطان ۱3۹۹ آمده است که گروه طالبان به ادامه 
همکاری با شاخه القاعده در شبه قاره هند متهم است. 
شاخه  صلح،  روند  در  اخیر  پیش رفت های  وجود  با 
القاعده در شبه  قاره هند روابط نزدیک با طالبان در 
افغانستان دارد که احتماالً برای محافظت و آموزش 
باشد و به طور مرتب با اعضای رده پایین طالبان برای 

تضعیف دولت افغانستان همکاری می کند.
امنیت  تحریم های شورای  بر  نظارت  و  تحلیل  گروه 
 UN Security Council Sanction( سازمان ملل
 ۱5 در   )Analysis and Monitoring Group
است:  گفته  گزارش چنین  از  بخشی  در  دلو ۱3۹۹ 
»روابط طالبان با القاعده، داعش و برخی از گروه های 
کشته  است.  محکم  و  پابرجا  هنوز  دیگر  تروریستی 
حسام  جمله  از  القاعده،  فرمانده  چندین  شدن 
عبدالرووف معروف به ابومحسن  المصری در مناطق 

تحت کنترل طالبان، گواه این مدعا است.«
 US Special( متحده  ایاالت  ویژه  بازرس 
در   ۱3۹۹ حوت   ۲۰ در   )Inspector General
بخشی از گزارش سیگار آورده است: »افغانستان هنوز 
گروه  است.  روبه رو  افراطی  گروه های  تهدید  با  هم 
طالبان الی اکنون تاکتیک ها و اهداف خود را تغییر 
نداده  و سطح خشونت ها هنوز هم در افغانستان باال 
است. یافته های ما نشان می دهد که در کنار طالبان 
گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده هنوز هم در 

افغانستان حضور دارند«.
امریکا  سنای  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رییس 
حوت   ۱۹ در   )Senator Robert Menendez(
عدم  به  پیوند  در  خبرنگاران  با  صحبت  در   ،۱3۹۹
پابندی طالبان به تعهدات آن ها گفت: »ما راجع به 
صلح افغانستان نگرانی داریم. قطع رابطه با گروه های 
دهشت افگن، کاهش خشونت و پیوستن به مذاکرات 
در  طالبان  اساسی  تعهدات  از  بین االفغانی  صلح 
توافق نامه آن گروه با ایاالت متحده امریکا در دوحه 
طالبان  خشونت  می شود،  دیده  که  آن گونه  اما  بود. 
کاهش نیافته و مذاکرات  آن ها با حکومت افغانستان 
نتیجه ملموس نداشته است و به استناد گزارش وزارت 
دفاع ایاالت متحده، روابط طالبان با القاعده نیز قطع 

نگردیده است«.
 NATO Secretary General Jens( دبیرکل ناتو
Stoltenberg( در ۹ دلو ۱3۹۹ گفت: »طالبان هنوز 
هم با گروه های تروریستی در افغانستان در تماس اند و 
این گروه روابط شان  را با سازمان القاعده قطع نکرده 

است.«
در  القاعده  عاصم، مسوول  عمر  از کشته شدن  پس 
به عنوان  جنوب  شرق آسیا، مسأله »امنیت خودی« 
جدی ترین اصل از سوی شورای مرکزی این شبکه، 
همه گانی و برای همه اعضای سازمان گوشزد شد تا 
حین استفاده از تکنولوژی و رسانه های اجتماعی از 
از آن است که  بگیرند. اطالعات حاکی  احتیاط کار 
از واتس اپ و سیگنال  القاعده بیش تر  اعضای شبکه 
استفاده می کنند و اجازه ندارند در رسانه های اجتماعی 
نشان  استخباراتی  یافته های  هم چنان  باشند.  فعال 
القاعده به تناسب اعضای  می دهد که اعضای شبکه 
گروه طالبان و داعش کم تر در رسانه های اجتماعی 
فعال اند؛ چون مسأله »امنیت خودی« براساس دستور 
اعضای  اما  شود.  گرفته  مدنظر  باید  مرکزی  شورای 
این شبکه با نام های مستعار در 3۴ گروپ مربوط به 
طالبان و داعش حضور فعال دارند. با این حال، گفته 
تمام  جریان  در  القاعده  شبکه  اعضای  که  می توانیم 

تصمیم گیری های گروه طالبان و داعش قرار دارند.

نتیجه گیری
آماده  ساده گی  این  به  طالبان  که  می رسد  نظر  به 
نمی شوند تا روابط شان  را با القاعده قطع کنند. آن ها 
القاعده را جهاد گران واقعی می دانند و  هنوز اعضای 
خود را در برابر آن ها وام دار حس می کنند. حتا اگر 
اعضای دفتر سیاسی طالبان و هیأت مذاکره کننده   
آن ها بنابر فشار  کشور ها و نهادهای بین المللی مقاطعه 
خواهد  دیگری  چیز  اراضی  واقعیت  کنند،  اعالم  را 
از  همراهی  دهه  دو  از  پس  طالب  بود. جنگ جویان 
وضعیت قراردادی و تعاملی در روابط   شان با القاعده 
عبور کرده اند و حاال پیوند عاطفی میان آن ها شکل 
گرفته است. این احساس عاطفی رابطه را مستحکم، 
معنا دار و ماندگار می سازد. از منظر دیگر، طالبان هنوز 
با دل گرمی تمام وارد مذاکرات نشده اند و باور ندارند 
که مذاکرات نتیجه بخش تمام شود. بنابراین، از دست 
برای  »القاعده«  ایدیولوژیک   و  قدیمی  همکار  دادن 

آن ها هزینه باالیی در پی خواهد داشت.

طرف خط دیورند و یا در داخل خاک افغانستان به 
یکی  عملیات،  این  در  می کرد.  زنده گی  پنهان  طور 
از قوماندان های طالبان و از همکاران نزدیک حسام 

عبدالرووف، به نام عبدالرحیم بازداشت شده است«.
اعالمیه ریاست عمومی امنیت  ملی، ۲۰ عقرب ۱3۹۹: 
»نیروهای قطعات  خاص ریاست عمومی امنیت  ملی 
عملیات  یک  جریان  در  و  دقیق  معلومات  براساس 
به  انور  فرزند محمد  اسامی محمد حنیف  هدفمند، 
برای  القاعده  رهبران  از  یکی  عبداهلل،  مستعار  اسم 
شبه قاره هند را از بین برده اند. اسامی حنیف باشنده 
پاکستان می باشد که در جریان  اصلی شهر کراچی 
عملیات از قبل  پالن  شده در ولسوالی بکواه والیت فراه 
توسط نیروهای قطعات  خاص امنیت  ملی کشته شد. 
را  تروریستی طالبان  ابتدا عضویت گروه  در  نامبرده 
داشته و بعد از سال ۲۰۱۰ عضویت شبکه  تروریستی 

القاعده را نیز کسب کرده بود«.
اعالمیه ریاست عمومی امنیت  ملی، ۱۰ حمل ۱۴۰۰: 
»نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت  ملی 
در عملیات هدفمند یک عضو برجسته  شبکه   القاعده و 
یک فرمانده  طالبان را در ولسوالی گیان والیت پکتیکا 
به  مشهور  تاجیکی  دولت بیگ  رساندند.  هالکت  به 
القاعده در  ابومحمد  التاجیکی، عضو برجسته   شبکه 
شبه قاره هند و حضرت علی مشهور به حمزه، مهاجر 
تروریستی  گروه  فرمانده  وزیرستان،  اصلی  باشنده 
مشترک،  حمالت  اصلی  پالن گذاران  از  طالبان، 
پیچیده، خونین و بزرگ طالبان و القاعده بوده اند. این 
گروه  و  القاعده  شبکه  میان  ارتباطی  اشخاص  افراد، 
تروریستی طالبان بوده و مسوولیت تجهیز و تمویل 

گروه تروریستی طالبان را پیش  می بردند«.
افغانستان  همان طوری  که موضوع صلح و جنگ در 
نوع پیش رفت در  نیست، هر  داخلی  تصمیم محض 
مذاکرات صلح و چالش سد  راه این پروسه، پیامد های 
منطقه ای و جهانی دارد. حکومت افغانستان و همکاران 
بین الملی اش انتظار داشتند تا توافق نامه دوحه نقشه   
راه برای رسیدن به صلح پایدار گردد و منجر به قطع 
این  مفاد  به  طالبان  پابندی  عدم  اما  شود؛  جنگ 
مقامات  و  است  ساخته  پیچیده  را  بازی  توافق نامه، 
حکومت افغانستان و کشورهای دخیل در پروسه صلح 

افغانستان، در این مورد واکنش هایی داشته اند.
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در ۲8 
که  را  تعهدی  که  بود  گفته  قندهار  در   ۱3۹۹ دلو 
طالبان کرده بودند و گفته بودند که به ما وقت بدهید 
از افغانستان بیرون  که ۲۰ گروه تروریستی دیگر را 
کنیم، یکی آن را هم عملی نکردند. وی گفت: »شما 
شاهد هستید که سومین رهبر القاعده دو ماه پیش 
در غزنی پیدا شد و این یعنی که طالبان به تعهد شان 

پابند نیستند«.
احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان 
در 3۰ دلو ۱3۹۹ در کابل گفت که حضور فعال القاعده 
در کشورغیر قابل  انکار است. او افزود: »حدود سه صد 
جنگ جوی این گروه در افغانستان با طالبان همکاری 
گسترده و استراتژیک دارند. هم اکنون شش تا ده هزار 
جنبش  جنگ جویان  جمله  از  خارجی،  جنگ جوی 
و  تاجیکستان  اسالمی  اوزبیکستان، جنبش  اسالمی 
جنگ جویان ترکستان شرقی چین حضور دارند که 
هدف نهایی شان کشاندن دامنه  جنگ به کشور های 

این دو گروه ظاهراً برای هردوی شان سود آور است.

نشانه هایی از همسویی و روابط طالبان با القاعده
ریاست عمومی امنیت  ملی افغانستان ادعا می کند که 
امضای  از  یعنی پس  از یک  سال،  بیش تر  در جریان 
گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  دوحه  توافق نامه 
القاعده  شبکه  رهبری  اعضای  از  تن  چهار  طالبان، 
توسط عملیات نیروهای ویژه ریاست عمومی امنیت 
ملی کشته شده اند. براساس اعالمیه های رسمی این 
نهاد، هر چهار فرد مهم شبکه مذکور در مناطق مربوط 
به گروه طالبان زیست داشته  و تحت حمایت آن ها 

فعالیت های خود را پیش  می برده اند.
امنیت،  عمومی  ریاست  رسمی  اعالمیه  از  بریده  ای 
ولدیت  خان  سردار  فرزند  »منیب   :۱3۹۹ ثور   3
شورای  عضو  پاکستان،  اصلی  باشنده    خان،  حیات  
مسوول  و  قاضی  داعش،  خراسان  شاخه   مرکزی 
هماهنگی و ارتباطات میان شاخه  خراسان داعش و 
گروه های تروریستی مثل لشکر طیبه، شبکه حقانی، 
این مسوول  سپاه صحابه و جمعیت  العلمای اسالم؛ 
بلندپایه داعش شاخه  خراسان در جریان تحقیق در 
مورد چگونه گی تبانی و تشریک مساعی میان شاخه  
خراسان داعش و گروه های تروریستی صحبت کرده 
است. نامبرده قبل از این که با گروه داعش بپیوندد، 
جزو افراد کلیدی گروه تروریستی القاعده بوده است«.

اعالمیه ریاست عمومی امنیت ملی، ۴ عقرب ۱3۹۹: 
المصری،  ابومحسن  به  مشهور  عبدالرووف،  »حسام 
یکی از رهبران ارشد القاعده در جریان یک عملیات 
نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت  ملی در 
ولسوالی اندر والیت غزنی به هالکت رسید. نامبرده تا 
سال ۲۰۱5  میالدی مسوولیت تبلیغاتی و مطبوعاتی را 
برای شبکه   القاعده بر عهده داشت. حسام عبدالرووف 
با طالبان و شبکه  حقانی رابطه  نزدیک برقرار کرده بود 
و جنگ جویان این گروه را حمایت مالی و لوژستیکی 
می کرد. او سال های متمادی زیر چتر طالبان در آن 

طالبانوآخرینکارت...

از آن جایی  که طالبان به تنهایی روی 
جنگ و صلح تصمیم نمی گیرند، 

آن ها به عنوان نیروهای نیابتی و 
پیش قراوالن فاقد دیدگاه، در واقع 
آجندای مبهم و چندالیه  دیگران را 
وسیله می شوند و روی محتوای آن 

چانه زنی می کنند تا مطالبات بازیگران 
اصلی برآورده شود. با این حال، 

طالبان با شکست مذاکرات صلح نیاز 
به حامیان مالی و ایدیولوژیک دارند 

تا ماشین جنگی آن ها متوقف نشود و 
قدرت بسیج افراد تحت امر شان را 

از دست ندهند. سازمانی  که می تواند 
نقش تعیین کننده  ای پس از شکست 

مذاکرات صلح در بسیج و آرایش 
نیروهای طالبان داشته باشد، القاعده 

است. با این حال، طالبان به خوبی 
می دانند که همکار استراتژیک خود 

یعنی القاعده را از دست ندهند.

در شرایط کنونی، طالبان 
جدا از پیوند ایدیولوژیک 
با القاعده، نگاه ابزاری نسبت به 

این شبکه دارند. آن ها از القاعده به 
عنوان آخرین کارت بازی استفاده 

می کنند تا معادله و فرمول 
مذاکرات را تغییر بدهند. بدون شک، 

القاعده و شاخ و برگ آن ها در 
افغانستان، منطقه و جهان، هنوز 

هم  تهدید جدی در برابر منافع 
بعضی کشورها، از جمله ایاالت 

متحده امریکا پنداشته می شود. 
طالبان با درک این واقعیت تالش 

دارند روابط شان با القاعده هم چنان 
ادامه داشته باشد و غیرمستقیم 

برای امریکایی ها این پیام را 
می دهند که قطع روابط آن ها با 

القاعده قیمت  گزاف در پی خواهد 
داشت. این مطلوب ترین روش برای 
باج گیری از امریکایی ها و حکومت 

افغانستان است.

از صفحه ۴



زلمی جمال ثاقب
طبقهکارگرکنشگر سیاسی

جنبش بورژواـ  دموکراتیک، زاده شرایطی است که بورژوازی تازه از بطن نظام فیودالی 
برخاسته و هنوز تضاد و تقابلش با بازمانده های نظام مضحمل شده فیودالی ادامه 

دارد و در این مبارزه ناچار است کارگران این قشر نوظهور را به جنبش درآورد.

 شنبه
شماره 3582

28 حمل 1400
17 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

9

sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:             سنجر سهيل
mujib_mehrdad@yahoo.com مدیرمسوول:               مجيب مهرداد

8am.daily@gmail.com سردبير:                     خليل اسير
دبير گزارش ها:           حسيب بهش

دبير بخش خبر:           علی شاه حقمل
دبير بخش صلح:         آسيه حمزه ای

دبير رسانه های اجتماعی: نورعلی فرحت

دبير بخش ویدیو:      محمدنصير کاوشگر
خبرنگاران:                عبداالحمد حسينی، محمدحسين نيک خواه، خليل رسولی، هما همتا، 

                الياس طاهری، احمدشاه شاداب، حفيظ علی خيل، توفان عمری، 
                                   شعيب حکيمی، پرویز کامروز 

ویراستاران:                علی نظری، اسحق علی احساس
صفحه آرایي:            رضا مرادی

Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510           :پذیرش اعالن
نشانی پستي:                صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان

نشانی دفتر کابل:        تایمنی، کابل، افغانستان
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. 

سایر دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Mujib Mehrdad
mujib_mehrdad@yahoo.com

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

موضوع مورد بحث به تحلیل کشیدن ماهیت طبقاتی 
دموکراتیک  ـ  بورژوا  جنبش های  متضاد  و  متفاوت 
موضوع  است.  کارگر  طبقه  مستقل  جنبش های  با 
بسیار مهم که نه تنها مرتبط به گذشته، بلکه کلید 
حل بن بست موجود در جنبش های مترقی اجتماعی 
با هر  دموکراتیک  ـ  بورژوا  است. جنبش های  کنونی 
پسوند و پیشوندی که باشند، در ماهیت خود بورژوایی 
و تامین کننده منافع طبقه مربوط به خویش هستند. 
کشورهای  جهانی  منافع  تضاد  و  رقابت  اگر  حال 
تولید  شیوه  زاده  تقابل  و  تضاد   - را  سرمایه داری 
سرمایداری است - در نظر گیریم، جنبش های بورژوا 
ـ دموکراتیک تامین کننده منافع بورژوازی خودی زیر 

نام بورژوازی ملی و مترقی است.
زاده شرایطی است که  بورژوا ـ دموکراتیک،  جنبش 
بورژوازی تازه از بطن نظام فیودالی برخاسته و هنوز 
شده  مضحمل  نظام  بازمانده های  با  تقابلش  و  تضاد 
فیودالی ادامه دارد و در این مبارزه ناچار است کارگران 

این قشر نوظهور را به جنبش درآورد.
 نقش کارگران در جنبش بورژوا ـ دموکراتیک گویای 
این واقعیت بوده که هنوز این قشر اجتماعی به بلوغ 
نرسیده و در طفولیت قرار دارد و به مثابه یک طبقه 
اجتماعی عرض اندام نکرده تا بتواند جنبش مستقل 
مادر  بقای  به  بقایش  اندازد.  راه  را  خود  طبقاتی 
نهفته است و ناچار برای بقای خویش از منافع مادر 
علیه  کارگران  دوره  این  »در  کند.  دفاع  )بورژوازی( 
دشمنان  علیه  بلکه  نمی کنند،  مبارزه  خود  دشمن 

دشمن خود مبارزه می کنند.«)۱( 
باید  افغانستان  بررسی جنبش های کارگری  برای  اما 
سیر تحوالت اقتصادی را در نظر گرفت که مناسبات 
طبقاتی را رقم می زند. طبقه کارگر زاده شیوه تولید 
عقب مانده  تولید  شیوه  زاده  نه  است،  سرمایه داری 
شیوه  خصوصیات  عقب مانده گی  و  فقر  فیودالی. 
طبقه  جنبش  ایجاد  عامل  فیودالی،  آسیایی  تولید 
زیربنایی  پروژه های  اعمار  اصل  در  نمی شود؛  کارگر 
کرد،  دگرگون  خود  هم پای  را  اجتماعی  روبنای  که 
موجب شکل گیری طبقه کارگر در افغانستان شد. فقر 
دارد.  دنبال  به  مرکب  فقر  و  فرهنگی  فقر  اقتصادی، 
و  فقرا  شورش  نمی شود.  تکامل  عامل  هیچ گاه  فقر 
گرسنه گان جز چور و چپاول و تخریب چیز دیگری 
در پی ندارد. منشأ این شورش ها، عقب مانده گی است.

براساس  جامعه  طبقاتی  ماهیت  از  تحلیل 
آموزه های مارکس

سرمایه همان کار مادیت یافته کارگر است که از مالک 
خود بیگانه شده و در نزد سرمایه دار تراکم یافته است. 
آن چه بر کارگر مسلط شده و کارگر را در بند برده گی 
مادیت یافته  کار  استثمار می کند،  و مزدوری کشیده 

کارگر نزد سرمایه دار است.
انعکاس این عنصر مادی در جامعه بشری یعنی روبنای 
اجتماعی، استوار بر زیربنای اقتصادی مناسبات طبقاتی 
بر پایه تولید  را رقم می زند. شیوه تولید سرمایه داری 
کاال استوار است. هر آن چه جهت تبادله تهیه و تولید 
شود، کاال محسوب می شود. شیوه تولید سرمایه داری 
به سه پیش  شرط و پیش زمینه نیاز دارد. انباشت اولیه، 
تراکم سرمایه، تولید نیروی کار مزدی، این زنجیره  با 
هم متصل ابعاد وسیع و گسترده دارد. زایمان دردآور 
خون بار است که بدون آن نه سرمایه داری پدید می آید 

و نه تداوم می یابد.

پروسه  انباشت اولیه و تراکم سرمایه 
سلب مالکیت از مخالفان سیاسی، سرکوب شورش های 
وضع  برده گی فروشی،  و  کشیدن  برده گی  منطقه ای، 
امیر  استبدادی  دیگر  عملکرد  ده ها  و  ظالمانه  مالیه 
گیرد  اولیه صورت  انباشت  تا  عبدالرحمن سبب شد 
و نیروی کار از قید تملک آزاد شود. از آن جا که این 
انباشت در روند تولید و دوران شامل نشد و در خزینه 
را  جامعه  طبقاتی  سیمای  نتوانست  ماند،  راکد  امیر 

دموکراتیک نوین چین وارد افغانستان شد. با مطالعه 
نیمه باسواد  و  تحصیل کرده  جوانان  از سوی  آثار  این 
جوانان  جامعه،  متوسط  و  پایین  اقشار  به  مربوط 
خون گرم و دارای تفکرات روشن فکری خرده بورژوایی 
و تفکرات ناسیونالیستی با تاثیر پذیری از اندیشه ماوو، 
جنبش دموکراتیک نوین در بطن جامعه شکل گرفت. 
خورشیدی  هجری   ۱3۴۴ سال  میزان   ۱3 تاریخ  به 
سازمان جوانان مترقی به ابتکار یازده  تن از نخبه گان 
مذکور  سازمان  کرد.  آغاز  مخفی  فعالیت  به  جامعه 
فعالیت کاماًل مخفی داشت و کم تر کسی در جنبش 
سازمان  بود.  مطلع  آن  وجود  از  نوین  دموکراتیک 
آن  رهبری  نوشته های  از  که  آن طور  مترقی  جوانان 
استنباط می شود، ترکیب ناهمگونی داشت که موجب 
شد این سازمان هیچ وقت به یک دید واحد دست نیابد 
و هیچ گاه نتواند جنبش عظیم شکل گرفته در جامعه 

را در یک تشکل فراگیر بسیج کند. 
نشریه شعله جاوید هم مدت سه سال پس از ایجاد 
این سازمان به دست نشر سپرده شد که با استقبال 
افتخارات  مترقی  جوانان  سازمان  گشت.  مواجه  زیاد 
افروخت در خرمن  آتشی  این،  دارد.  بزرگی هم  بس 
است،  مبحث  این  در  نظر  مورد  آن چه  اما  ریونیزم، 
تحلیل ماهیت طبقاتی جنبش دموکراتیک نوین است 
که در تقابل با ماهیت جنبش مستقل طبقه کارگر قرار 
دارد. سازمان جوانان مترقی ماهیت طبقاتی افغانستان 
را نیمه فیودالی و نیمه سرمایه داری به تحلیل می کشید. 
این تحلیل دگم و غیر مستقل یک تحلیل درست از 
اوضاع افغانستان نبود. 3۱ سال قبل از ایجاد سازمان 
جوانان مترقی، بورژوازیی در افغانستان زاده شده بود، 
آن هم با خصوصیات انحصاری که توسط این سازمان 

نادیده انگاشته شد. 
طبیعی است که هر ساختار اجتماعی از بطن مناسبات 
ماقبل خود برخاسته و بعضی از خصوصیات آن را به 
ارث برده و تا مدت ها آن را به همراه خواهد داشت. 
جوامع طبقاتی اطفال مادر خواری هستند که با بلعیدن 
مادر، به بلوغ می رسند. با بلوغ است که خود طفلی را 
می پرورانند تا روزی خود توسط او خورده شود. این 
همان قانون تضاد در جوامع طبقاتی است. اگر فیودالی 
طبقه حاکم باشد، هیچ صحبتی از بورژوازی به مثابه 
طبقه در میان نیست؛ چون اگر بورژوازی حاکم شود، 
فیودالی معدوم می شود و از طبقه متضاد فیودالی یعنی 
طبقه دهقان هم صحبتی در میان نخواهد بود. »هر دو 
قطب یک تضاد مانند مثبت و منفی همان اندازه از 
یک دیگر جداناپذیر ند که با یک دیگر در تناقض اند و 

علی رغم همه این ها با هم دیگر درآمیخته اند.«)۴(
بدون  چون  افغانستان  کارگری  مستقل  جنبش های 
اکثریت سیاسیون آن  بودند،  نقش تشکالت سیاسی 
را خودجوش می خواندند و به آن اهمیتی نمی دادند؛ 
حتا تالش هایی صورت می گرفت تا این جنبش ها را در 
قید رهبری تشکالت سیاسی خرده بورژوازی دربیاورند. 
میان  که  اعتصاب هایی  و  اعتراض ها  راه پیمایی ها، 
فابریکه  کارگران  توسط   ۱3۴8 تا   ۱3۴۴ سال های 
مرکز،  سیلوی  جنگلک،  فابریکه  نجاری،  و  حجاری 
نساجی بگرامی، کارگران شرکت نفت و گاز شبرغان، 
پلخمری،  نساجی  گل بهار،  نساجی  مزار،  برق  و  کود 
زغال سنگ  معدن  سمنت،  معدن  غوری،  سمنت 
پلخمری، شرکت قند بغالن و شرکت سپین زر کندز 

همه جنبش های مستقل طبقه کارگری بودند.
بعد از کودتای هفت ثور ۱357 مذهب زده گی، پوپولیزم 
- ناسیونالیزم و انواع اپورتونیزم مزمن دامن گیر جنبش 
بورژوا ـ دموکراتیک شد. طرح ایجاد برنامه جمهوری 
بنیادگرا،  و  مذهبی  عناصر  با  متحد  جبهه  اسالمی 
متاسفانه قربانیان بی شماری از جنبش مذکور و جامعه 

گرفت. 

سرچشمه ها:
و  بروژواها  مبحث  کمونیست،  حزب  مانیفیست   -۱

پرولترها، کارل مارکس و فریدریش انگلس. 
۲- افغانستان در مسیر تاریخ، غالم محمد غبار، جلد ۲، 

فصل 5، ص ۱۹۴.
میر محمد صدیق  اخیر،  قرن  پنج  در  افغانستان   -3

فرهنگ، سال ۱3۹۴، ص ۶۴۴.
۴- انتی دورینگ، فریدریش انگلس، ص ۱8.

که اولی مبلغ بیست و یک میلیون و دومی مبلغ یک 
اعمار  جهت  دالر  هزار  پنجاه  و  هشت صد  و  میلیون 
پروژه هلمند )بند آب گردان دهله و کجکی( در دوره 
صدارت شاه محمود خان، سر آغاز روند صدور سرمایه 
به افغانستان بود. بعد هم قرضه دیگری جهت اعمار 
سرک کابل ـ قندهار که کار آن توسط یک شرکت 

امریکایی انجام شد.
اولین قرضه شوروی به افغانستان مبلغ صد میلیون دالر 
بود که دام بزرگ فراروی افغانستان گسترد. در دوره 
ده ساله صدارت سردار محمد داوود روند وابسته گی به 
شوروی ابعاد وسیع به خود گرفت، به طور چشم گیری 
شریان های  و  جامعه  تار و پود  تمام  و  یافت  افزایش 

حیاتی افغانستان را در چنبره شوروی قرار داد. 
آن چه فاجعه آفرید، نقشه برداری از نقاط سوق الجیشی، 
مراکز نظامی و انبارهای مهمات بود و از سوی دیگر 
تحصیالت صاحب منصبان و نظامیان اردوی افغانستان 
در شوروی و هم چنان حضور مشاوران نظامی شوروی 

در اردوی افغانستان. 
استثمار کارگاران افغان در شرکت نفت و گاز شبرغان 
که در انحصار شوروی قرار داشت، آن قدر شدید بود 
که در ماه های اپریل و می سال ۱۹۶8 میالدی برابر با 
۱3۴7 هجری خورشیدی موجب اعتصاب و راه پیمایی 
کارگران شرکت نفت و گاز شبرغان به جانب کابل شد. 
آن ها در مسیر راه کارگران از سوی شرکت کود و برق 
مزار که آن هم در انحصار شوروی بود و دیگر کارگران، 
پشتی بانی شدند. در مسیر پلخمری کارگران نساجی 
و فابریکه سمنت غوری و معادن سمنت و زغال سنگ 
کارگران  قندوز  در  پیوستند.  آن ها  به  نیز  پلخمری 
کابل  در  قند،  شرکت  کارگران  بغالن  در  سپین زر، 
کارگران تمام مراکز تولیدی و در جالل آباد کارگران به 
حمایت آن ها تظاهرات بزرگی راه انداختند. کارگران 
به پیش واز آن ها حرکت کردند که  فابریکه جنگلک 
در سر کوتل خیرخانه از طرف پولیس و قوای نظامی 
مجبور به برگشت شدند. کارگران شرکت نفت و گاز 
با کارگران دیگر از سالنگ به اجبار برگشتانده شدند. 
شد.  آغاز  گسترده  دست گیری های  بعد  روز  چند 
پولیس به تاریخ ۲3 جوزای سال ۱3۴7 بر کارگران 
به  را  کارگران  از  تعدادی  و  حمله  جنگلک  فابریکه 
خاک و خون کشیده و تعدادی دیگر را زندانی کرد. 
هم چنان جریان »شعله جاوید« در حمایت از کارگران 
فابریکه جنگلک تظاهرات کرد که در نتیجه حکومت 
وقت برخی از اعضای این جریان را زندانی و فعالیت 

نشریه شان را متوقف ساخت.
اختناق آمیز  ده ساله  خانواده گی  پایان صدارت  از  بعد 
صدارت  آغاز  با  محمد داوود،  سردار  سیاسی  رکود  و 
طور  به  و  خان  محمد یوسف  دکتور  غیر خانواده گی 
میزان ۱3۴3   ۹ اساسی  قانون  توشیح  از  بعد  خاص 
هجری خورشیدی در حالی که قانون احزاب تصویب 
نشده بود، حزب دموکراتیک خلق به تاریخ ۱۱ جدی 
همان سال جهت تامین منافع استثماری و استعماری 
ببرک  شاخه  البته  شد.  ایجاد  شوروی  طویل المدت 
سیاسی  رکود  و  اختناق  دوره  در  حزب  این  کارمل 
از  اما  داشت.  علنی  فعالیت  نیز  محمد داوود  سردار 
ـ  بورژوا  جنبش های  بحث  مورد  موضوع  که  آن جا 
دموکراتیک و جنبش مستقل طبقه کارگر افغانستان 
است، این حزب نسبت تامین منافع استعماری شوروی 
و هم چنان جنایات ضد بشری در ردیف جنبش های 
بورژواـ  دموکراتیک به حساب نمی آید و در این مبحث 

جا ندارد. 

جنبش بورژواـ  دموکراتیک نوین
چند  اثری  خورشیدی  هجری  سال ۱3۴3  اواخر  در 
جنبش  ایدیولوگ های  دیگر  و  دون  تسه  ماوو  از 

تغییر دهد.
 تمام ریفورم، اصالحات و بازسازی دوره امیر حبیب اهلل 
در  متراکم  اولیه  انباشت  از همان  نیز  امان اهلل  و شاه 
تنهایی  به  اما  امیر عبدالرحمن صورت گرفت،  خزانه 
نیافت.  تداوم  خون بار  دردآور  زایمان  و  نبود  کافی 
با  نه  می آید،  وجود  به  و خون  غارت  با  سرمایه داری 
را  دردآور  زایمان  این  متمدن  اروپای  نیک.  تمنیات 
بسیار خون بارتر از افغانستان پشت سر گذاشته است. 

نیز  برادران،  و  نادر  خانواده گی  حکومت  الگوی 
عملکرد عبدالرحمن بود و افزون بر آن، این خانواده 
بود  چنین  بود .  شهره  »جالدی«  و  »غداری«  در 
خانواده  افراد  نزد  شاهی،  خزانه  در  اولیه  انباشت  که 
سلطنتی، درباریان مقتدر، تاجران بزرگ، سود خواران 
دهقانان  نتیجه  در  گرفت.  صورت  بزرگ  مالکان  و 
روستا،  کسبه کاران  خرده پا،  معامله گران  کم زمین، 
مال داران کوچک و متوسط از قید تملک آزاد شدند 
و تمام این افراد به نیروی کار مبدل گردیدند و چنین 

شد که این نیروها به شهرها سرازیر گشتند. 
افغانستان به مثابه محدوده کوچکی از جهان بزرگ، 
بیست عصر  قرن  است.  تاثیر پذیر  تعامالت جهانی  از 
امپریالیزم، عصر انحصار - عصر صدور سرمایه است. 
سرمایه مالی بر صنایع مسلط شده و صدور سرمایه بر 
صدور کاال تقدم یافته است. سرمایه مالی )پول( خود 
به مثابه یک کاالی معیاری قابل تبادله با حجم کوچک 
کشورهای  از  سرمایه  طریق صدور  از  می شود.  صادر 
یافته،  رشد  و  نیافته  رشد  کشورهای  به  متروپول 
ربودن  مدرن هم آغوش می شود.  استعمار  با  استثمار 
ارزش اضافی از کار مادیت یافته کارگران این کشورها 
جهت به دست آوردن سود فوق، در دستور روز قرار 
و  امپریالیستی  کشورهای  کارگران  تطمیع  و  گرفته 
پرورش قشر اشرافیت کارگری در میان طبقه کارگر 
این کشورها چیزی دیگر نیست مگر به منظور در انزوا 
وابسته  پیرامونی  کشورهای  کارگر  طبقه  دادن  قرار 
کشورهای  کارگر  طبقه  مبارزات  اثر  در  هم  آن  و 

سرمایه داری.
 مناسبات سرمایه داری امپریالیستی مرزها را درنوردیده 
دو جنگ جهانی - جهت تقسیم و تقسیم مجدد جهان 
- کشورهای رشد نیافته و کم تر رشد یافته را به اقمار 
کشورهای امپریالیستی مبدل کرده که ناچارند در مدار 

کشورهای امپریالیستی سیر کنند.
کشور  یک  مثابه  به  افغانستان  دگرگونی  و  تغییر   
پیرامونی به سمت یک حرکت مقطعی و موقتی نبوده، 
بلکه یک پروسه را در بر گرفته است. زایش شیوه تولید 
سرمایه داری از بطن نظام فیودالی قبل از خروج بریتانیا 
و  شاه  محمد نادر  سلطنت  دوره  در  هند  شبه قاره  از 
میالدی   ۱۹3۴ سال  در  خان  محمد هاشم  صدارت 
برابر با ۱3۱3 هجری خورشیدی، با ایجاد بانک ملی 
به شیوه انحصاری آغاز شد: »عده سرمایه دار و تجار 
افغانستان که در وقت نادرشاه ماهیت اصلی خود را 
و  تجارت  انحصار  امتیاز  گرفتن  با  بود،  کرده  آشکار 
تشکیل شرکت ها و بانک ها در پهلوی دولت ارتجاعی و 
سیاست استعماری در سیاست و قدرت دولت شریک 
و رفیق جانی حکومت گردید.«)۲( برای تایید چنین 
فرهنگ  زنده یاد صدیق  از  جمله  ای  به  می توان  ادعا، 
رجوع کرد: »با تاسیس بانک ملی و شرکت های وابسته 
غرب  اصطالح  در  که  عصری  سرمایه دار  قشر  آن  به 
بورژوازی نامیده می شود، در جامعه افغانستان ظهور 

نمود.«)3(
 ۱۹۴7 سال  در  هند  شبه قاره  از  انگلستان  خروج  با 
میالدی برابر با ۱3۲۶ هجری خورشیدی که افغانستان 
از قیمومیت آن امپراطوری نجات یافت، زمینه صدور 
سرمایه از کشورهای متروپول به افغانستان میسر شد. 
دو قرضه بانک واردات و صادرات ایاالت متحده امریکا 
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مجلس ملی فرانسه روز پنج شنبه قانون تقویت 
جنسی  خشونت  برابر  در  کودکان  از  حمایت 
سن  حداقل  آن،  براساس  که  کرد  تصویب  را 

رضایت به رابطه جنسی ۱5 سال تعیین شد.
اعضای مجلس ملی فرانسه هم چنین سن اعالم 
رضایت به داشتن رابطه جنسی با محارم را ۱8 

سال تعیین کردند.
به نقل از یورونیوز، این قانون که پیش از این 
در مجلس سنا تصویب شده بود، روز پنج شنبه 
به اتفاق آرا و بدون رای مخالف در مجلس ملی 

فرانسه به تصویب رسید.
تصویب  این که  به  اشاره  با  فرانسه  عدلیه  وزیر 
با  مبارزه  در  تاریخی«  مرحله  قانون »یک  این 
خشونت جنسی است، گفت که با تصویب این 
قانون هیچ فرد بزرگ سالی نمی تواند در دادگاه ها 
قانونی  با فرد زیر سن  با رضایت  ادعا کند که 

رابطه جنسی برقرار کرده است.
بر اساس این قانون، برقراری رابطه جنسی یک 
بزرگ سال با کودک زیر ۱5 سال یا با فردی از 
محارم که زیر ۱8 سال سن دارد، تجاوز تلقی 
روبه رو  زندان  سال   ۲۰ با  مرتکب  و  می شود 

خواهد شد.
با این حال این قانون یک استثنا را در نظر گرفته 
که آن هم عشق های نوجوانی است. براساس این 
بخش از قانون که »رومیو و ژولیت« نام گرفته 
فردی  با  سال   ۱5 زیر  نوجوان  یک  اگر  است، 
رابطه  است،  بزرگ تر  او  از  که حداکثر 5 سال 
رابطه  این  که  شود  اظهار  و  باشد  کرده  برقرار 
بر اساس عشق بوده است، از شمول این قانون 

خارج خواهد بود.
نماینده گان  میان  قانون  از  بخش  این  تصویب 
بحث برانگیر شد. برخی از نماینده گان از این که 
یا ۱۴ ساله  قانون یک کودک ۱3  این  مطابق 
بتواند بر اساس عشق با یک جوان ۱8 یا ۱۹ ساله 

رابطه داشته باشد، اظهار نگرانی کردند.
با  که  مشتریانی  مجازات  هم چنین  قانون  این 
برقرار می کنند  با کودکان رابطه  پرداخت پول 
از  جنسی  سوء استفاده  مجازات  هم چنین  و 

کودکان از طریق انترنت را افزایش داده است.
جنسی  خشونت های  از  تجربه ها  روایت  موج 
انتشار کتاب کمی  در دوران کودکی به دنبال 
آغاز  فرانسه،  کوشنر، فرزند وزیر خارجه اسبق 
شد. او در کتاب خود اولیویه دوهامل، ناپدری اش 
را به اذیت و آزار جنسی برادرش متهم کرده بود.

فرانسهحداقلسن
رضایتبرایرابطهجنسی
رابه۱۵سالتغییرداد

ـ حمالت ۱۱ سپتامبر نیروهای نظامی امریکایی  واشنگتنـ 
را در سال ۲۰۰۱ که اکنون از آن دو دهه می گذرد، وارد 

افغانستان کرد.
عقب  نشینی  برای  بایدن  جمهور  رییس  تصمیم  اکنون 
نیروهای نظامی یک سوال اساسی را برانگیخته است: آیا 
تهدید تروریسم علیه امریکا دوباره از افغانستان سر خواهد 
اما در  کشید؟ پاسخ منفی است ، حد اقل در کوتاه مدت ، 

دراز مدت پاسخ به این سوال بسیار دشوار است.
برخی از مقام های فعلی و پیشین، از بازگشت دوباره ایاالت 

متحده به افغانستان همانند عراق هشدار می دهند.
مقام های اطالعاتی به دولت بایدن تصویری ناخوش آیندی 
که  کرده  اند  پیش بینی  و  داده   ارایه  افغانستان  آینده  از 
و  نبرد دست آورد هایی خواهند داشت  طالبان در میدان 
نیروهای دولت افغانستان برای حفظ قلمرو تالش خواهد 
کرد که این همه موارد توافق بین آن ها را ناممکن می سازد. 
خطوط کلی این ارزیابی در گزارش اطالعاتی منتشر شده 

روز سه شنبه به اطالع عموم رسید.
آژانس های جاسوسی ایاالت متحده، در مورد این سوالی 
مهم که آیا تهدید های مستقیم علیه این کشور هنوز هم 
از افغانستان وجود دارد، به طور خصوصی تصاویر متفاوت 
یا سایر گروه های  القاعده  به عقیده آن ها،  ارایه کرده اند. 
ایاالت  تروریستی در کوتاه مدت هیچ نوع تهدیدی علیه 
متحده از افغانستان خلق نمی توانند. دولت بایدن نظر به 
را حیاتی می داند، احتمال  ارزیابی اطالعاتی که آن  این 
ادامه جنگ و بیرون کشیدن نیروها را سنجش کرده است. 
افغانستان  از  را  سپتامبر   ۱۱ حمالت  القاعده  شبکه 
متحده  ایاالت  آن  از  و چند هفته پس  برنامه ریزی کرد 
القاعده و سرنگونی  تروریستی  بیرون کردن گروره  برای 
حکومت طالبان که به این گروه پناه داده بود، به افغانستان 
حمله کرد. حمله به افغانستان با جنگ های ضد شورش به 
نام جلوگیری از حمالت تروریستی تازه به امریکا دو دهه 

را در بر گرفت.
اطالعات،  این  مورد  در  ارشد  مقام  سه  گفته های  طبق 
القاعده و دولت اسالمی شاخه خراسان در افغانستان بسیار 
ضعیف هستند. جنگ جویان دولت اسالمی در افغانستان 
حمالت  به  و  هستند  قلمرو  آوردن  دست  به  صدد  در 
این گروه  با  ندارند و طالبان هم چنین  برون مرزی توجه 

رویکرد خصمانه دارند.
رابطه القاعده با طالبان بسیار پیچیده است. قبل از حمالت 
به  طالبان  کنترل  تحت  افغانستان  دولت  سپتامبر،   ۱۱
به عنوان  بود. طالبان  فراهم کرده  امنی  پناهگاه  القاعده 
توافق کردند  امریکا،  با  توافق نامه صلح ۲۰۲۰  از  بخشی 
که روابط خود را با گروه های تروریستی از جمله القاعده 
قطع کرده و از فعالیت آن ها در داخل افغانستان جلوگیری 
کنند. این که آیا طالبان قصد رعایت توافق نامه را دارند یا 

خیر، مشخص نیست.
هیچ کسی پیش بینی نمی تواند که القاعده با چه سرعتی 
دوباره احیا خواهد شد، اما برخی از مقام ها به این باور ند 
که بعید است ایاالت متحده با این همه توانایی های ضد 
دهه  دو  طی  شده  جمع آوری  اطالعات  و  تروریستی 

گذشته، از تهدید مجدد القاعده غافل بماند.
رییس  و  کالفرونیا  دموکرات  نماینده  شیف،  بی  آدم 
سه شنبه  روز  مصاحبه ای  در  مجلس،  اطالعات  کمیته 

گفت: »تهدید تروریسم از جانب منطقه افغانستان صفر 
اما در حال حاضر نسبت به سایر مناطق جهان  نیست، 
کم تر است.« وی گفت: »لذا این سوال مطرح است که آیا 
ما می توانیم تهدید تروریسم« جنوب غرب آسیا »را بدون 
حضور سربازان ما در افغانستان سرکوب کنیم یا خیر؟« 
براساس اظهارات یک قانون گذار ارشد که به ارزیابی های 
افغانستان  از  ایاالت متحده  محرمانه دسترسی دارد، اگر 
خارج شود، مشخص نیست که آیا القاعده می تواند برای 
انجام حمالت تروریستی علیه امریکا در این کشور پایگاه 
بسازد یا خیر. حتا در صورت بازگشت القاعده، برخی از 
مقام ها پرسیده اند که آیا ممکن است این گروه به جای 
افغانستان یک منطقه دیگر را برای ایجاد پایگاه انتخاب 

کند؟
آدم سمیت، نماینده دموکرات از واشنگتن و رییس کمیته 
خدمات مسلح مجلس نماینده گان امریکا، ماه گذشته در 
جریان یک کنفرانس مجازی در باره افغانستان گفت : »ما 
وی  بود.«  خواهد  تهدید چگونه  این  واقعاً  که  نمی دانیم 
افزود: »این دهه ۱۹۹۰ نیست که القاعده در افغانستان 
و  اختیار داشت  در  را  و طالبان  بود  ایجاد کرده  اردوگاه  

هیچ کسی به آن ها توجه نمی کرد.«
اما مقام های فعلی و پیشین اذعان کردند که به محض 
خروج نیروهای امریکایی، جمع آوری اطالعات بسیار دشوار 
خواهد شد. در حالی که برخی از اقدامات ضد تروریستی 
در  دور افتاده  پایگاه های  از  می تواند  افغانستان  داخل  در 
خلیج فارس و سایر نقاط خارج از این کشور انجام شود، 
اما انجام آن خطرناک و دشوار است و ممکن آقای بایدن 
یا رییسان جمهور آینده به تایید چنین عملیات ها تمایلی 

نداشته باشند.
که  در صورتی  گفتند،  تروریسم  مقام های ضد  از  برخی 
شود،  تضعیف  طالبان  فشار های  اثر  در  افغانستان  دولت 
شرایط برای رشد هسته های القاعده در این کشور فراهم 

می شود.
مارک پلیمر پولوس، افسر سابق »سیا« که بیش تر وقت 
خود را صرف کار در عملیات ضد تروریسم از جمله در 
کنترل  از  خارج  »مناطق  گفت :  است،  کرده  افغانستان 
دولت را بگذارید، اگر گروه تروریستی شناخته شده مانند 
طالبان بر یک کشور تسلط پیدا کند، در کل یک مکان 
ایده آل برای رشد گروه های تروریستی مختلف که ایاالت 

متحده را مورد تهدید قرار می دهند، ایجاد می کند.«
افسر  و  پنتاگون  پیشین   مقام  مالوری، یک  پی .  مایکل 
سیا که در افغانستان خدمت کرده است، گفت: »اگرچه 
افغانستان  از  که  بین المللی  تروریستی  گروه های  تهدید 
همین  به  است  ممکن  اما  است،  کم  می کنند  فعالیت 
شکل باقی نماند.« عملیات ضد تروریسم ایاالت متحده 
فشارهای مداومی را بر گروه های تروریستی در طول جنگ 
افغانستان وارد کرده است. وی افزود  که پس از خروج 
نیروها، این فشار کاهش یافته و روند جمع آوری اطالعات 

در منطقه آسیب خواهد دید.
همه  بخواهیم  که  است  درک  قابل  »گرچه  گفت:  وی 
نیروهای ما به خانه بیایند، اما این نباید به ازای از دست 
باشد.«  آورده ایم  دست  به  کار  این  برای  آن چه  دادن 
جابه جایی مجدد توانایی های ضد تروریستی ما در خارج از 
کشور، به طور قابل توجهی عملیات جمع آوری اطالعات و 

توانایی ما در انجام عملیات های یک جانبه علیه تهدیدات 
مستقیم به میهن را کاهش می دهد.«

دیگر مقام های اطالعاتی فعلی و سابق خاطرنشان کردند 
که توانایی های جمع آوری اطالعات از زمان حمالت ۱۱ 

سپتامبر به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
فرماندهان امریکایی که از توافق صلح با طالبان به عنوان 
بهترین اقدام امنیتی برای ایاالت متحده حمایت کرده اند، 
توافق نامه  هر  موفقیت  که  می کردند  استدالل  مدت ها 
منوط به مشروط کردن عقب نشینی نیروهای امریکایی به 

شرایط امنیتی در منطقه است.
فرماندهی  رییس  جونیور،  کنزی  مک  اف  کنت  جنرال 
مرکزی ارتش امریکا، در ماه فبروری با اشاره به القاعده 
هدف  سپتامبر،   ۱۱ از  »پس  گفت:  اسالمی  دولت  و 
برابر  در  کشور  محافظت  افغانستان  در  ما  استراتژیک 
حمالت و جلوگیری از استفاده آن ها از افغانستان به عنوان 
داریم  توافق  ما  است.« همه  بوده  امن   پناه گاه  و  پایگاه 
که بهترین راه حل و فصل سیاسی میان افغان ها، گفت وگو 
نکته  مورد  در  »هیچ کسی  افزود :  مکنزی  جنرال  است. 
باید یک روش  این حال شما  با  نمی کند،  اساسی بحث 

مبتنی بر شرایط را انتخاب کنید.«
بایدن  جو  اکنون  که  گفتند  جمهور  رییس  دستیاران 

رویکرد مبتنی بر شرایط را رد کرده است.
اکنون بحث اساسی برای پنتاگون و جامعه اطالعاتی، این 
است که چگونه می توان به راحتی عملیات ضد تروریسم 
با  ماموریتی،  چنین  کرد.  آغاز  افغانستان  از  خارج  از  را 
 ۱۹8۰ سال  در  »دلتا«  نیروهای  ناموفق  عملیات  شروع 
سابقه ای  ایران،  در  امریکایی  گروگان های  آزادی  برای 

کاماًل متفاوت دارد.
اهداف  دور برد  کشتی های  از  »کروز«  موشکی  حمالت 
تروریست ها در افغانستان نیز از موفقیت کمی برخوردار 
است. به گفته مقام هایی که این پرونده را مطالعه کرده اند، 
هرچه نیروهای عملیات ویژه برای حمله بر یک هدف دور 
عازم شوند، احتمال شکست این عملیات بیش تر است که 
فاجعه بار  با شکستی  هم  یا  و  می رود  دست  از  هدف  یا 
که باعث کشته شدن اعضای خدماتی امریکایی می شود، 

روبه رو خواهند شد.
چنین  در  متحده  ایاالت  که  گفتند  دیگر  مقام های  اما 
عملیاتی به تدریج پیش رفت کرده و در صورتی که منابع 
دور  راه  از  باشد، چنین حمالت  داشته  اختیار  در  کافی 
توسعه  از  جلوگیری  برای  مناسب  گزینه  یک  می تواند 

هسته های تروریستی در افغانستان باشد.
ارزیابی های  سرخط  تروریستی  تهدیدات  پیش،  چندی 
ساالنه تهدیدات جهانی جامعه اطالعاتی را تشکیل می داد، 
اما اکنون توجه آن ها بر این مساله، کاهش یافته است. در 
نسخه گزارشی جامعه اطالعاتی که روز سه شنبه منتشر 
از یک صفحه  تروریسم جهانی چیزی بیش  شد، بخش 
آقای شیف،  نبود.  انتهای سند ۲7 صفحه ای  به  نزدیک 
که از تصمیم آقای بایدن برای خروج نیروها از افغانستان 
تهدید  استدالل کرده است که کاهش  حمایت می کند، 
تروریسم نشان دهنده موفقیت جامعه نظامی و اطالعاتی 
و  طی دو دهه گذشته است. وی گفت که دولت منابع 
و  روسیه  چین،  جانب  از  تهدید هایی  به  را  خود  توجه 

تروریسم داخلی معطوف کرده است.
آقای شیف گفت : »ما از ۱۱ سپتامبر در سرکوب تهدید 
تروریسم موفق بوده ایم، اما آن را به کلی از بین نبرده ایم 
ناگهان محاسبات ما را  و هرلحظه ممکن حمله دیگری 

اشتباه ثابت کند.«

آیاافغانستانیکباردیگربهپناهگاه
امنتروریستانمبدلخواهدشد؟

نظر به ارزیابی مقام های اطالعاتی ، پاسخ به احتمال زیاد در کوتاه مدت منفی است ، اما مهار گروه های تروریستی 
در طوالنی مدت دشوار خواهد بود.


