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روز  ولسوالی ها، صبح  ادامه ی سقوط پی هم  در 
شنبه )29 جوزا( خبر سقوط پنج ولسوالی دیگر 
به دست گروه طالبان در چندین والیت منتشر 
شد. منابع محلی تأیید کردند که ولسوالی های 
جوزجان،  در  مردیان  تخار،  در  بهارک 
پایین  دره صوف  فاریاب،  در  خواجه سبزپوش 
گروه  به دست  پکتیا  در  میرزکه  و  سمنگان  در 
طالبان سقوط کرده و ده ها نظامی و شمار زیادی 
تجهیزات در اختیار این گروه قرار گرفته است. 
به دنبال آن گزارش شد که نیروهای امنیتی و 
دفاعی از ولسوالی های اناردره و پشت کوه والیت 

فراه نیز عقب نشینی کرده اند.
اخیـر  مـاه  دو  حـدود  طـی  عمـوم  به صـورت 
زابـل،  والیت هـای  در  ولسـوالی   35 دسـت کم 
نورسـتان،  سـمنگان،  جوزجـان،  بلـخ،  ارزگان، 
هـرات،  غـور،  فـراه،  بادغیـس،  غزنـی،  پکتیـا، 
میـدان وردک، لغمـان، بغـان، سـرپل، تخـار، 
و  خـارج  دولـت  کنتـرل  از  فاریـاب  و  قنـدوز 
در  اسـت.  درآمـده  طالبـان  گـروه  تصـرف  بـه 
نتیجـه ی سـقوط ایـن ولسـوالی ها، مقـدار زیاد 
تجهیـزات جنگـی، به شـمول اسـلحه سـبک و 

اسـت... افتـاده  طالبـان  به دسـت  سـنگین، 
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پیامدهای زیان بار 
»عقب نشینی تاکتیکی«
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هفت ولسوالی دیگر در تخار، 
جوزجان، فاریـاب، سمنـگان، 
پکتیا و فراه سقوط کرد

در این ماه چه دیدی 
چه شنیدی؟ | طنز

نظام فدرال با مناطق خودمختار: 
راهی برای موفقیت 
در افغانستان؟ )4(

ابراهیم رئیسی پیروز 
سیـزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری ایران شد

نماینده روسیه »تاریخی 
محتاطانه« بـرای تـوافق 
احیای برجام تعیین کرد

اطاعات روز: منابع محلی و اعضای شورای والیتی 
می گویند که ولسوالی بهارک در تخار، مردیان در 
جوزجان، خواجه سبزپوش در فاریاب، دره صوف 
پایین در سمنگان، میرزکه در پکتیا و...

تحلیل و بررسی:
حل مسأله ی نارضایتی ها و 
کاهش تمایات  جدایی طلبانه...
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اطاعات روز: اداره امور ریاست جمهوری اعام کرده 
رییس جمهور  جداگانه  حکم  سه  براساس  که  است 

اشرف غنی، بسم اهلل خان محمدی به حیث...

وال استریت ژورنال: 
امریکا 

در حال کاهش 
سیستم های پدافند 

موشکی خود در 
خاورمیانه است

برای وزارت های دفاع، داخله 
و انکشاف دهات سرپرست وزیران 

تازه تعیین شدند
در سه ماه اخیر 

بیش از 128 هزار 
خانواده در نتیجه ی 

حمالت طالبان 
بی جا شده اند
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ده مرحله ی نسل کشی
روند  تمام  در  مراحل  همه  اما  می افتد  اتفاق  ترتیب  به 
ادامه یافته و عمل می کند. این مراحل شامل طبقه بندی، 
سازمان دهی،  انسانیت زدایی،  تبعیض،  نمادسازی، 
آماده سازی، قطبی سازی، آزار و اذیت، نابودسازی و انکار 

است که در ادامه تفصیل آن هرکدام می آید. 
1. طبقه بندی: در تمامی  فرهنگ ها طبقه بندی های...

نسل کشی یک روند است که در ده مرحله شکل می گیرد 
و قابل پیش بینی و البته قابل تغییر است. در هر مرحله، 
با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از وقوع نسل کشی می توان 
جلوگیری کرد. روند نسل کشی یک روند خطی نیست و 
مراحل آن ممکن است همزمان اتفاق بیفتد. هر مرحله آن 
خود یک روند است. از لحاظ منطقی هر مرحله نسل کشی 
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»کوچه ی پرنده ها«؛ روزنه ی 
امید برای سینمای افغانستان

فیلم مستند »کوچه پرنده ها« اخیرا به جشنواره کن راه 
از معتبرین جشنواره های  یافته است. جشنواره کن یکی 
کشور  در  همه ساله  که  است  سینما  حوزه  در  جهانی  
و  شهرت  به لحاظ  کن،  جشنواره  می شود.  برگزار  فرانسه 

اعتبار با جشنواره اسکار قابل مقایسه است...

رییس جمهور غنی طرح امنیتی برای غرب کابل را تأیید کرد

چرا ترکیه می  خواهد 
امنیت فرودگاه کابل را 

به عهده گیرد؟
پیشنهاد ترکیه برای تأمین امنیت فرودگاه کابل پس 
از خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو از افغانستان، 
بهبود  برای  آنکارا  جانب  از  تاشی  به  عنوان  عمدتا 
چنین  اما  می شود.  تلقی  واشنگتن  با  روابط 
که  است  بی اطمینانی هایی  و  از خطر  پر  مأموریتی، 
و  را متأثر کند  آنکارا-کابل  روابط دوستانه  می تواند 

نیز مورد مخالفت بازیکنان منطقه ای قرار گیرد.
رجب  رییس جمهور  ناتو،  اجاس  در  گذشته  هفته 
بایدن  جو  با  خود  ماقات  اولین  در  اردوغان  طیب 
به  عنوان رییس جمهور ایاالت متحده، این موضوع را 
دو  بین  پیشرفت  نشانه ی  این که  با  گرفت.  بحث  به 
ترکیه  روابط  اصلِی که  اختافات  طرف در خصوص 
و ایاالت متحده را متأثر کرده است، دیده نشد، اما 
در  متحده  ایاالت  با  احتمالی  اتفاق نظر  از  اردوغان 

خصوص مسأله افغانستان خبر داد...
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درسهماهاخریبیشاز128هزارخانوادهدرنتیجهیحمالتطالبانیبجاشدهاند
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، برای 75 هزار خانواده ی مهاجر افغان 
در کمپ های مهاجرین در پاکستان که از اثر محدودیت های کرونا با مشکات اقتصادی 

مواجه شده بودند، کمک کرده است.
به گفته ی آقای جرأت، کمیساریای عالی سازمان ملل برای هر خانواده ی مهاجر مبلغ 12 

هزار کلدار پاکستانی کمک توزیع کرده است. 
او در عین حال گفت که برای سه هزار و 840 خانواده ی مهاجر افغان در پاکستان نیز از 

سوی کشورهای ترکیه و چین مواد غذایی کمک توزیع شده است.
براسـاس آمـار وزارت امـور مهاجریـن وعودت کننـدگان، در حـال حاضـر بیـش از دو 
میلیـون و 500 هـزار شـهروند افغانسـتان در پاکسـتان مهاجرنـد. بیشـتر ایـن افراد را 
خانواده هایـی تشـکیل می دهنـد کـه در کمپ هـای مهاجریـن بـا درآمـد انـدک بسـر 

می برنـد.

اطاعات روز: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اعام کرده است که از آغاز سال 
از  نتیجه ی حمات طالبان  از 128 هزار خانواده در  تا کنون بیش  جاری خورشیدی 

خانه های شان بی جا شده اند.
 29 )شنبه،  دیروز  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت  سخن گوی  جرأت،  اسام الدین 
جوزا( در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت در هماهنگی با سازمان ها و 

مؤسسات بین المللی در تاش کمک رسانی به این خانواده های بی جاشده، است.
این درحالی است که از ابتدای سال جاری به ویژه پس از اول ماه می میادی که خروج 
است.  گرفته  شدت  کشور  سراسر  در  جنگ  شد،  آغاز  افغانستان  از  خارجی  نظامیان 
طالبان طی دو ماه اخیر حدود 30 ولسوالی را تصرف کرده اند. در نتیجه ی سقوط این 

ولسوالی ها، هزاران خانواده از مناطق اصلی شان بی جا شده اند.
از سوی هم، سخن گوی وزارت مهاجرین گفته است که دولت افغانستان در همکاری با 

کشته،  نظامی  نیروهای  ده ها  این  بر  عاوه 
شده اند.  اسیر  طالبان  به دست  یا  و  زخمی 
شده  منتشر  نیز  زیادی  ویدیویی  تصاویر 
این ولسوالی ها و در مواردی  است که سقوط 
تسلیم شدن گروهی سربازان ارتش و یا پولیس 

را نشان می دهد.
به ویژه  افغانستان،  پاسخ سخن گویان حکومت 
که  است  بوده  این  تاکنون  امنیتی  نهادهای 
این ولسوالی ها سقوط نکرده بلکه در نتیجه ی 
است.  شده  تخلیه  تاکتیکی«  »عقب نشینی 
نیز در  اول رییس جمهور  امراهلل صالح، معاون 
یک مورد در واکنش به تخلیه یک پایگاه ارتش 
تخلیه  »نحوه  که  است  گفته  زابل  والیت  در 
در  شینکی  ولسوالی  از  اردو  دلیر  منسوبین 
این  در  است.  اطاعاتی  راز  یک  زابل  والیت 
عملیاتی  محرمیت های  نیست  نیاز  لحظات 
از آن  بیان فاش شود و دشمن  آزادی  زیرنام 

بهره بردارد.« 
سقوط پی هم ولسوالی ها همزمان شده است با 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان. در آغاز 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  می رفت  انتظار 
مناطق  از  برخی  تصرف  برای  طالبان  کشور، 
همواره  حکومتی  مقام های  اما  کنند.  تاش 
مستقانه  دفاع  توان  که  می کردند  استدالل 
به پیروزی نمی رسند. حاال  را دارند و طالبان 
شاهد  مردم  می افتد،  اتفاق  عمل  در  آنچه 
پاسگاه ها  تخلیه  ولسوالی ها،  پی هم  سقوط 
گروهی  تسلیم شدن  نظامی،  قرارگاه های  و 
به دست  نظامی  تجهیزات  افتادن  و  سربازان 
طالبان است. دوام این وضعیت و عقب نشینی 
پی هم حکومت و پیش روی طالبان در یک نگاه 

کلی می تواند سه پیامد ذیل را داشته باشد.
بیشتر  جغرافیای  افغانستان  حکومت  نخست، 
بیشتری  قلمرو  طالبان  می دهد.  دست  از  را 
را تصرف می کنند و حاکمیت دولت در نقاط 
می شود.  کمتر  و  محدودتر  کشور  مختلف 
قلمرو  کاهش  و  طالبان  قلمرو  گسترش 
بیشتر  قدرتمندشدن  برای  را  زمینه  حکومت 
از  استفاده  با  طالبان  می  کند.  فراهم  طالبان 
تصرف ولسوالی ها می توانند در گام بعدی برای 
حمله بر مراکز والیات و یا سقوط دادن برخی 
کنند.  اقدام  کابل  محاصره  حتا  و  والیات  از 
نیاز است حکومت افغانستان و به ویژه رهبری 
این  مهار  برای  زودتر  هرچه  امنیتی  نهادهای 
وضعیت اقدام کنند و دست کم اگر نمی توانند 
ولسوالی های از دست رفته را بازپس بگیرند، از 

سقوط بیشتر ولسوالی ها جلوگیری کنند. 
کنترل  اختیارگرفتن  در  با  طالبان  دوم، 
ماه  دو  در  نظامی  پاسگاه های  و  ولسوالی ها 
به دست  جنگی  تجهیزات  زیاد  مقدار  اخیر 
نقلیه،  وسایط  شامل  تجهیزات  این  آورده اند. 
مهمات نظامی و لوجستیکی می شود. طالبان 
بیشتر  نظامی  تجهیزات  این  از  استفاده  با 
به  پر  دست  با  واقع  در  و  می شوند  تجهیز 
می کنند.  اقدام  بیشتر  حمات  و  جنگ  دوام 
یابد  ادامه  کنونی  به شکل  عقب نشینی ها  اگر 
طالبان  به دست  بیشتر  نظامی  تجهیزات  و 
ادامه  در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  بیفتد، 
جدی تر  چالش های  با  طالبان  با  مقابله  برای 
مواجه خواهند شد. امکانات جنگی که طالبان 
نظامی  مراکز  و  پاسگاه ها  اختیارگرفتن  در  از 
و ولسوالی ها به دست می آورند، می تواند دست 
را  طالبان  جبهه  و  خالی  را  امنیتی  نهادهای 
به جای  که  است  فوری  نیاز  لذا  کند.  تقویت 
و  مهمات  واگذاری  و  تاکتیکی  عقب نشینی 
و  جدید  تدبیر  طالبان،  به  نظامی  تجهیزات 

فوری دیگر روی دست گرفته شود.
سوم، پیامد دیگری که تاکنون به صورت جدی 
هم در جامعه و هم در رسانه ها و شبکه های 
تبلیغاتی  جنبه  می شود،  احساس  اجتماعی 
جنگ است. طالبان با نشر گسترده ی تصاویر 
مراکز  و  پاسگاه ها  سقوط  به  مرتبط  اخبار  و 
امنیتی  نیروهای  تسلیم شدن  یا  و  ولسوالی ها 
تبلیغاتی  جنگ  به لحاظ  توانسته اند  دفاعی،  و 
بر روان مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی تأثیر 
بگذارند. وقتی مردم در این ویدیوها می بینند 
می گیرند  را  ولسوالی ها  پی هم  طالبان  که 
یا  و  تسلیم  گروهی  به صورت  سربازان  یا  و 
ناامیدی  کشته می شوند، بیشتر دچار ترس و 
نیروهای  روحیه  وضعیت  این  دوام  می شوند. 
امنیتی و دفاعی را نیز تضعیف می کند. برای 
مهار این وضعیت هم اگر می شود، حکومت و 
باید هرچه  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  رهبری 
زودتر اقدام کنند و از گسترش بیشتر ترس و 
ناامیدی در جامعه و صفوف نیروهای امنیتی و 

دفاعی جلوگیری کنند. 

داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و سایر 
نهادهای ذیربط هم هدایت داده شده است 
که هر کدام در ساحه ی کاری مربوط شان، 
غرب  امنیت  تأمین  برای  عاجل  اقدامات 

کابل را انجام دهند.
حمله ی  دنبال  به  که  است  درحالی  این 
سیدالشهدا  مکتب  بر  تروریستی  مرگبار 
در غرب کابل، رییس جمهور غنی به سرور 
با  نزدیک  مشورت  در  تا  داد  هدایت  دانش 
غرب  امنیت  تأمین  برای  را  طرحی  مردم، 

کابل تهیه و به ریاست جمهوری بفرستد.
با  دیدار  در  جوزا  پنجم  در  دانش  سرور 
گفته  دایکندی  والیت  ساکنان  از  شماری 
بود که طرح هایی برای تأمین امنیت مناطق 
مرکزی و غرب کابل را در مشورت نزدیک با 
مردم تهیه و به رییس جمهور غنی فرستاده 

است.

به نقل از خبرنامه، این طرح امنیتی که در 
مشورت نزدیک با مردم غرب کابل تهیه و 
توسط آقای دانش به مقام ریاست جمهوری 
ارایه شده، در این نشست به تفصیل مورد 

بحث قرار گرفته است.
گفته  ریاست جمهوری  دوم  معاون  دفتر 
شورای  دفتر  به  جلسه  این  در  که  است 
امنیت ملی هدایت داده شده تا با ایجاد یک 
گروپ کاری تخنیکی با اشتراک نمایندگان 
ریاست جمهوری  دوم  و  اول  معاونت های 
به صورت  را  کابل  غرب  برای  امنیتی  طرح 

همه جانبه بررسی کنند.
همچنین به این نهاد هدایت داده شده است 
اقدامات  با  را  آن  طرح،  بررسی  از  پس  که 
واضح کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت به 

جلسه ی بعدی امنیتی ارایه کند.
در جلسه ی امنیتی 2۶ جوزا به وزارت امور 

گفته است که این نشست روز چهارشنبه ی 
این  در  است.  شده  برگزار  گذشته  هفته ی 
امراهلل صالح و سرور دانش، معاونان  جلسه 
مشاور  محب،  حمداهلل  ریاست جمهوری، 
وزارت های  ارشد  مسئوالن  و  ملی  امنیت 
عمومی  ریاست  و  ملی  دفاع  و  داخله  امور 

امنیت ملی حضور داشته اند.

دوم  معاون  مطبوعاتی  دفتر  روز:  اطاعات 
طرح  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
جلسه ی  یک  در  کابل  غرب  برای  امنیتی 
ویژه ی امنیتی به ریاست رییس جمهور اشرف 
غنی در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته است.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری 
با نشر خبرنامه ای  دیروز )شنبه، 29 جوزا( 

ییسجمهورغینطرحامنییتبرایغربکابلراتأییدکرد ر

حضور دارند.
مرکز  از  امنیتی  منبع  یک  در همین حال، 
ولسوالی دره صوف پایین به روزنامه اطاعات 
روز می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی از 
این ولسوالی عقب نشینی کرده اند. به گفته ی 
و  امنیتی  نیروهای  از  شماری  منبع،  این 
دفاعی و بیش از 20 عضو نیروهای خیزش 

مردمی از سوی طالبان اسیر شده اند.
والی  بختور،  مسعود  نیز،  فراه  والیت  در 
و  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  والیت  این 
پشت کوه  و  اناردره  ولسوالی های  از  دفاعی 
به دلیل موقعیت نامناسب تأسیسات دولتی و 
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، عقب نشینی 

کرده اند.
دیدگاه  کرد  تاش  روز  اطاعات  روزنامه 
تخار،  والیت های  در  امنیتی  مقام های 
جوزجان، فاریاب و پکتیا را نیز داشته باشد، 
کار  این  به  موفق  پی هم  تاش های  با  اما 

نشده است.
در  تخار  والی  سخن گوی  مبارز،  حامد  اما 
سقوط  روز،  اطاعات  روزنامه  با  صحبت 
ولسوالی و فرماندهی پولیس ولسوالی بهارک 
این والیت به دست طالبان را رد کرد. آقای 
مبارز گفت که جنگ در بازار ولسوالی بهارک 
سقوط  هنوز  ولسوالی  این  اما  دارد،  جریان 

نکرده است.
ولسوالی  مورد  در  طالبان  گروه 
خواجه سبزپوش والیت فاریاب تا کنون اظهار 
نظر نکرده، اما تصرف ولسوالی های میرزکه 
پایین  دره صوف  تخار،  در  بهارک  پکتیا،  در 
در سمنگان، مردیان در جوزجان و اناردره و 

پشت کوه در فراه را تأیید کرده است.

نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر جلوگیری 
از تلفات جانی و مالی به غیرنظامیان، از مرکز 
»تاکتیکی«  عقب نشینی  میرزکه  ولسوالی 

کرده اند.
فرماندهی  سخن گوی  رحیمی،  عبدالمنیر 
با  صحبت  در  اما  سمنگان  والیت  پولیس 
نیروهای  که  گفت  روز،  اطاعات  روزنامه 
دره صوف  ولسوالی  مقر  دفاعی  و  امنیتی 
پایین را در فاصله ی یک کیلومتر از موقعیت 

اصلی، تغییر مکان داده اند.
آقای رحیمی همچنین گفت که ساختمان 
»نقطه ی  یک  در  پایین  دره صوف  ولسوالی 
این  موقعیت  تغییر  و  داشت  قرار  محکوم« 
بلند  تهدیدات  به  توجه  با  نیز  ولسوالی 
امنیتی، به خاطر جلوگیری از تلفات انسانی 
گرفته  صورت  نظامی  تجهیزات  ضایعات  و 

است.
او در ادامه افزود که تمام پاسگاه های امنیتی 
به استثنای پاسگاه فواید عامه، ثابت است و 
نیروهای امنیتی و دفاعی در پاسگاه های شان 

و  کشته شده  سربازان  شمار  او  شده اند. 
اسیرشده را مشخص نکرد.

از سوی هم، عبدالمنان قاطع، عضو شورای 
والیتی فاریاب به روزنامه اطاعات روز گفت 
که ولسوالی خواجه سبزپوش این والیت دو 
شب پیش از کنترل دولت خارج و به تصرف 

طالبان درآمده است.
آقای قاطع همچنین گفت که پس از سقوط 
در  جنگ  خط  خواجه سبزپوش،  ولسوالی 
منطقه ی »کته کم«، در پنج کیلومتری شهر 

میمنه رسیده است.
از والیت پکتیا در جنوب شرق کشور نیز خبر 
می رسد که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از 
درگیری شدید، شام دو روز پیش از ولسوالی 
کرده اند.  عقب نشینی  والیت  این  میرزکه ی 
دست کم دو عضو شورای والیتی پکتیا این 
روز  اطاعات  روزنامه  با  در صحبت  را  خبر 

تأیید کرده اند.
ظهر  از  بعد  پکتیا  والی  فدایی،  محمدحلیم 
دیروز در یک نشست خبری گفته است که 

اطاعات روز: منابع محلی و اعضای شورای 
در  بهارک  ولسوالی  که  می گویند  والیتی 
تخار، مردیان در جوزجان، خواجه سبزپوش 
سمنگان،  در  پایین  دره صوف  فاریاب،  در 
اناردره  ولسوالی های  و  پکتیا  در  میرزکه 
طالبان  گروه  به دست  فراه  در  پشت کوه  و 
زیادی  و شمار  نظامی  ده ها  و  سقوط کرده 
گرفته  قرار  گروه  این  اختیار  در  تجهیزات 

است.
والیتی  شورای  رئیس  رحمانی،  وفی اهلل 
کرد  تأیید  روز  اطاعات  روزنامه  به  تخار 
که ولسوالی بهارک در 20 کیلومتری شهر 
تالقان، مرکز این والیت حوالی ساعت ۶:00 
به  جوزا(   28 )جمعه،  پیش  روز  دو  شام 

تصرف طالبان درآمده است.
آقای رحمانی همچنین گفت که 78 نظامی 
بهارک  ولسوالی  پولیس  فرمانده  به شمول 
به گفته ی  شده اند.  اسیر  طالبان  سوی  از 
امنیت  مدیر  طالبان،  گروه  جنگ جویان  او، 
ولسوالی بهارک و دو نظامی دیگر را کشته اند.

رئیس شورای والیتی تخار افزود که پس از 
امنیتی  نیروهای  درگیری،  شبانه روز  چهار 
دریافت  مرکز  از  هیچ کمکی  آن که  از  پس 

نکردند، به طالبان تسلیم شدند.
در همین حال، یک منبع حکومتی در والیت 
جوزجان در صحبت با روزنامه اطاعات روز، 
والیت  این  مردیان  ولسوالی  که  کرد  تأیید 
بامداد دیروز پس از درگیری های سنگین، به 

تصرف طالبان درآمده است.
در  سربازان  از  شماری  که  افزود  منبع  این 
این ولسوالی کشته، زخمی و اسیر و برخی 
دیگر از سربازان زنده از این ولسوالی بیرون 

یاب،سمنگان،پکتیاوفراهسقوطکرد هفتولسوایلدیگردرتخار،جوزجان،فار

یرانتازهتعینیشدند برایوزارتهایدفاع،داخلهوانکشافدهاترسپرستوز
نامزدوزیران تاره به شورای ملی، اقدام کند.

امور ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی در یک  اداره  در همین حال، 
حکم دیگر، مجیب الرحمان کریمی را به حیث مشاور ارشد رییس جمهور در امور انکشافی 

و زیربنا تعیین کرده است.
آقای کریمی در دوره ی اول ریاست جمهوری آقای غنی به عنوان وزیر احیا و انکشاف 
دهات کار می کرد. کریمی بار دیگر برای احراز کرسی وزارت احیا و انکشاف دهات نامزد 

شد، اما از سوی نمایندگان مجلس رأی تأیید به دست نیاورد.
علی رغم رد کریمی از سوی مجلس، او همچنان تا دیروز به عنوان سرپرست وزارت احیا 

و انکشاف دهات به کارش ادامه می داد.

اطاعات روز: اداره امور ریاست جمهوری اعام کرده است که براساس سه حکم جداگانه 
وزارت دفاع ملی،  به حیث سرپرست  اشرف غنی، بسم اهلل خان محمدی  رییس جمهور 
به حیث  حیات  حیات اهلل  و  داخله  امور  وزارت  سرپرست  به حیث  میرزکوال  عبدالستار 

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات تعیین شده است.
و  دفاع  وزیر  به عنوان  کرزی  حامد  ریاست جمهوری  دوره ی  در  محمدی  خان  بسم اهلل 
داخله کار کرده است. عبدالستار میرزکوال تا دیروز به عنوان والی قندوز کار می کرد و 
حیات اهلل حیات نیز از حدود سه ماه به این طرف از امور وزارت داخله سرپرستی می کرد.

این احکام رییس جمهوری، وزارت  براساس  امور ریاست جمهوری گفته است که  اداره 
معرفی  راستای  در  فرصت  به زودترین  تا  است  شده  مؤظف  پارلمانی  امور  در  دولت 
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اسام آباد با کابل بر سر آب را در این معادله عاوه کنیم، 
برای  قابل اتکا  متحِد  به  عنوان یک  پاکستان  این که  تصور 
اسام آباد  است.  دشوار  شود،  ظاهر  افغانستان  در  ترکیه 
ایاالت  حکومت های  و  جمهوری  روئسای  همه  تقریبا 
متحده را در تمام مدت حضور امریکا در افغانستان، بازی 
بین  بی دردسر  ائتاف  یک  تصور  بنابراین  و  است  داده 
ترکیه و پاکستان در افغانستان، به مراتب دشوارتر است. 
افغانستان  در  ترکیه  نظامی  دخالت  دارد  امکان  گرچه 
کشور،  این  در  متحده  ایاالت  نظامی  دخالت  به  نسبت 
برای پاکستان ارجح باشد، اما اسام آباد ترجیح می دهد به 
جای معامله با طرف سوم، تارهای یک رژیم دست نشانده 

طالبانی را در کابل به دست داشته باشد.
یک  دارای  حاضر  حال  در  کشور  این  ایران.  مورد  در 
جناح ستیزه جوی فعال در افغانستان و روابط دوستانه با 
طالبان است؛ وضعیتی که با حمایت سیاسی که تهران از 
سرنگونی طالبان در سال 2001 پیشکش کرد، زمین تا 

آسمان فرق می کند.
که  می رسد  به نظر  منطقه ای  بازیگر  تنها  به  عنوان  چین 
می تواند از نقش فعال ترکیه در افغانستان، به امید پیشبرد 
ابتکار بلندپروازانه کمربند و راه خود در منطقه، حمایت 
کند. اما در کل، بازیگران منطقه ترجیح می دهند با یک 
بازیگر داخلی ـ طالبان ـ سرو کار داشته باشند تا ترکیه.

به  عنوان  ترکیه  است.  بین المللی  بازیگران  دوم  مسأله 
یک کشور عضو ناتو، بهترین گزینه ممکن پس از خروج 
نیروهای امریکایی و ناتو برای حضور در افغانستان است. 
چنین نقشی، اگر از جانب شورای امنیت سازمان ملل و 
جامعه جهانی تأیید شود، می تواند برای ترکیه سطح کاما 
جدیدی از توجه و نفوذ سیاسی منطقه ای و بین المللی را 
به ارمغان آورد. اگر چنین نقشی برای ترکیه در افغانستان 
تأیید نشود، می تواند آشفتگی سیاسی بار بیاورد و تصویر 
خوب ترکیه را در افغانستان مخدوش کند. روسیه برای 
نداشته  ترکیه  از  حمایت  به  تمایلی  است  ممکن  مثال، 
با رهبران طالبان  نزدیکی  اخیرا روابط  زیرا مسکو  باشد، 
برقرار کرده است و از حضور یک عضو ناتو در افغانستان 

خوشحال نخواهد شد.
ماننـد  افغانسـتان  در  داخلـی  عوامـل  همچنیـن، 
وابسـتگی های مذهبـی و قبیلـه ای و شـکاف های قومـی 
و جغرافیایـی اغلـب توسـط جامعـه جهانـی دسـت کم یا 
بـه کلـی نادیـده گرفتـه می شـود. طالبـان عمدتـا متعلق 
بـه گروه هـای پشـتون هسـتند که بـا سـایر قومیت ها در 
افغانسـتان رفتـار بـه شـدت خصمانـه داشـته اند. ترکیـه 
ممکـن اسـت بر سـر این کـه آیا بـا گروه های غیرپشـتون 
و ترک تبـار همسـو باشـد یـا بـا گروه هـای پشـتون، بـا 
معضل روبرو شـود. این مسـأله شـاید در نـگاه اول جزئی 
به  نظـر رسـد، امـا یکـی از دالیـل اصلـی شکسـت ایاالت 

متحـده در افغانسـتان بـوده اسـت.
که  باشد  آگاه  و  کند  فکر  بیشتر  باید  آنکارا  بنابراین، 
بی دلیل  و  نیست  قره باغ  یا  لیبیا  سوریه،  افغانستان 

»گورستان امپراتوری ها« نامیده نمی شود.
***

است.  ترکیه  برای  المانیتور  ستون نویس  گورجان،  متین 
و  »دموکراسی  جدید  سیاسی  حزب  بنیان گذار  عضو  او 
تا 2008  از سال 2002  باباجان است و  پیشرفت« علی 
به  عنوان  عراق  و  قرقیزستان  قزاقستان،  افغانستان،  در 
مشاور نظامی ترکیه خدمت کرده است. او پس از استعفا 
از ارتش، به  عنوان تحلیل گر امنیتی مستقل در استانبول 
با  را  خود  دکترای   2017 سال  در  گورکان  شد.  مستقر 
گذشته  دهه  طی  ترکیه  ارتش  تغییرات  درباره  رساله ای 
به دست آورد. از او مقاالت بسیاری در مجات دانشگاهی 
ترکیه و خارج از ترکیه منتشر شده است. کتاب گورجان 
با عنوان »آنچه در افغانستان اشتباه شد: درک مبارزه با 
شورش گری در محیط های قبیله ای، روستایی و مسلمان« 

در آگوست 201۶ منتشر شد.

توافقنامه ای که  براساس  باید  ترکیه[  ]نیروهای  بنابراین، 
امضا کردیم،  ایاالت متحده  با  فبروری 2020  ما در 29 
از افغانستان خارج شوند. وگرنه ترکیه یک کشور بزرگ 
داشته  تاریخی  روابط  ترکیه  با  افغانستان  است.  اسامی 
حکومت  یک  ایجاد  با  آینده  در  که  امیدواریم  ما  است. 
با آن ها  نزدیک و خوبی  اسامی جدید در کشور، روابط 

]ترکیه[ داشته باشیم.«
و  کابل،  و  آنکارا  گفت وگوهای  به  چیز  همه  اکنون 

تماس های حکومت کابل با طالبان بستگی دارد.
یک پژوهش گر امور امنیتی افغانستان مستقر در ترکیه، 
که اخیرا سفری به افغانستان داشته است، توضیح می دهد 
که چگونه طالبان پس از حمله ی به رهبری ایالت متحده 
در سال 2001 و به تعقیب آن سرنگونی رژیم این گروه، 
توانستند قدرت خود را دوباره به دست آورند. او به شرط 
ناشناس ماندن به المانیتور گفت: »در حال حاضر از شمال 
دور تا شرق دور این کشور، مناطق روستایی اصلی تحت 
بر  سایه  دولت  یک  همچون  آن ها  است.  طالبان  کنترل 
مناطق روستایی حکومت می کنند. چند ماه پیش، هنگام 
و  گشت زنی ها  شاهد  من  تخار،  والیت  به  کابل  از  سفر 
هر  از  که  بودم  طالبان  جنگ جویان  بازرسی  ایست های 
حامل  کامیون های  مخصوصا  عبور،  درحال  نقلیه  وسیله 

بار و کاالهای تجاری، مالیات می گرفتند.«
انجام  بدون  ترکیه چگونه می تواند  این است که  پرسش 
به وضوح وظایف  وظیفه پولیسی و گشت زنی نظامی، که 
رزمی اند، مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه، سفارت خانه ها 

و تأسیسات مهم در کابل را به عهده گیرد.
آنکارا  که  است  دیدگاهی  برخاف  رزمی  مأموریت های 
دیدگاه  این  است.  داشته  افغانستان  در خصوص  تاکنون 
بر این قاعده بنا شده است که ترکیه، به  عنوان تنها کشور 
و  ثبات  از  حمایت  برای  مسلمان،  اکثریت  با  ناتو  عضو 
کمک به مردم افغانستان در ادامه روابط تاریخی نزدیک 
بین دو ملت و از جمله به دلیل پیوندهای قومی، در این 

کشور حضور دارد.
است  بوده  ائتاف  نیروی  از طریق  ترکیه  نظامی  دخالت 
گروه های  سایر  یا  طالبان  با  هرگز  ترکیه  سربازان  و 
شبه نظامی، درگیری مستقیم در میدان جنگ نداشته اند. 
آنکارا براساس دوستی صد ساله خود و نیز قرابت دینی-

مذهبی با افغانستان، از نفوذ سیاسی و اجتماعی قابل توجه 
در بین افغان ها به ویژه گروه های ترک تبار مانند ازبیک ها، 
استقبال گرم  از  ترکیه در کل  بوده و سربازان  برخوردار 
توجه  قابل  نکته  شده اند.  برخوردار  افغانستان  مردم 
کشوری  پاکستان،  با  سنتی  به طور  ترکیه  که  است  این 
حمایت  و  می بینند  آموزش  آن  در  طالبان  رهبران  که 

می شوند، نیز ارتباط نزدیک داشته است.
اکنون، به نظر می رسد که آنکارا روی قدرت نرم خود در 
ابزار  به  عنوان  آن  از  تا  است  کرده  باز  حساب  افغانستان 
چانه زنی برای بهبود روابطش با واشنگتن استفاده کند. اما 
برنامه بلندپروازانه اردوغان برای حفظ نیروهای ترکیه در 
افغانستان، می تواند در طوالنی مدت به یک کابوس تبدیل 
شود، مگر این که این حضور با نهایت احتیاط و استادانه 

مدیریت شود.
تحلیل  و  تجزیه  باید  مهم  مسأله  دو  خصوص  این  در 
شود. مسأله اول، بازیگران منطقه ای دخیل در افغانستان 

هستند.
پاکستان بازیگر بسیار مهم در افغانستان است که مناقعش 
مرزی  درگیری  این کشور  است.  برجسته  و  واضح  کاما 
با افغانستان دارد و خانه ی پشتون هایی است نفوس شان 
بیشتر از جمعیت پشتون ها در افغانستان برآورد می شود. 
پشتون های  ساله  چندین  آرزوهای  از  نگران  پاکستان، 
برای داشتن یک پشتونستان مستقل، کنترل  افغانستان 
شدیدی را بر پشتون های پاکستان که در مناطق مرزی با 
افغانستان زندگی می کنند، اعمال کرده است. و اگر وزن 
اختافات  نیز  و  افغانستان  در  اسام آباد  اقتصادی  منافع 

متین گورجان، المانیتور
مترجم: جلیل پژواک

پیشنهاد ترکیه برای تأمین امنیت فرودگاه کابل پس از 
خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو از افغانستان، عمدتا 
با  روابط  بهبود  برای  آنکارا  جانب  از  تاشی  به  عنوان 
واشنگتن تلقی می شود. اما چنین مأموریتی، پر از خطر و 
بی اطمینانی هایی است که می تواند روابط دوستانه آنکارا-

کابل را متأثر کند و نیز مورد مخالفت بازیکنان منطقه ای 
قرار گیرد.

ناتو، رییس جمهور رجب طیب  هفته گذشته در اجاس 
به  عنوان  بایدن  جو  با  خود  ماقات  اولین  در  اردوغان 
رییس جمهور ایاالت متحده، این موضوع را به بحث گرفت. 
خصوص  در  طرف  دو  بین  پیشرفت  نشانه ی  این که  با 
اختافات اصلِی که روابط ترکیه و ایاالت متحده را متأثر 
کرده است، دیده نشد، اما اردوغان از اتفاق نظر احتمالی 
با ایاالت متحده در خصوص مسأله افغانستان خبر داد. او 
گفت: »اگر آن ها نمی خواهند ما افغانستان را ترک کنیم 
و اگر آن ها خواستار یک حمایت خاص ]از جانب ترکیه[ 
ایاالت  مالی  و  دیپلماتیک  آنجا هستند، پس حمایت  در 
متحده مهم خواهد بود. من ایده ی ترکیه برای همکاری با 
پاکستان و مجارستان را ]با بایدن[ شریک کردم. درحال 
حاضر اتفاق نظر وجود دارد. مشکلی در این زمینه نیست.«

در همین حال ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت که 
نیروهای  خروج  از  پس  این که  مورد  در  تصمیمی  هیچ 
اداره  را  کابل  فرودگاه  کسی  چه  افغانستان،  از  خارجی 
خواهد کرد، اتخاذ نشده است. اما او تأکید کرد که ترکیه 

نقش اساسی را در آنجا ایفا خواهد کرد.
واحد  یک  به  افغانستان  در  ترکیه  فعلی  نظامی  حضور 
مأموریت های  در  که  نفری محدود می شود  حدودا 500 
در  ترکیه  رهبری  دوره  در  می کنند.  شرکت  غیررزمی 
نیروهای  تعداد  گذشته،  دهه  بین المللی  مأموریت های 
ترکیه در افغانستان به بیش از 2 هزار نفر رسید. نیروهای 
کابل  فرودگاه  نظامی  بخش  اداره  و  محافظت  در  ترکیه 
افغانستان  در  ترکیه  این،  وجود  با  بوده اند.  دخیل  نقش 
هرگز نیروی جنگی نداشته است. سربازان ترکیه هیچ گاه 
درگیر رویارویی مسلحانه نشده و حتا یک گلوله را در این 

کشور شلیک نکرده اند.
فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل که فرودگاه اصلی 
نیز  نظامی  پایگاه  به  عنوان  و  می شود  شمرده  افغانستان 
مورد استفاده قرار می گیرد، به  عنوان پل حیاتی این کشور 
کوهستانی ـ و محصور در خشکی و جایی که سفر زمینی 
به آن امن نیست ـ با جهان خارج عمل می کند. کنترل 
به روی  افغانستان  دروازه  کنترل  مثابه  به  فرودگاه،  این 

جهان است.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان در ماه اپریل درخواست 
این  به  ناتو  از  فرودگاه  هوایی  ترافیک  کنترل  که  کرد 
اداره واگذار شود. زیرا ناتو در ادامه تصمیم بایدن مبنی 
 11 تا  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  بر 
سپتامبر، شروع به بیرون کشیدن مأموریتش از افغانستان 

کرده است.
وزارت امورخارجه ایاالت متحده هفته گذشته تأکید کرد 
پیش شرط  هوایی،  سفر  ادامه  و  فرودگاه  این  امنیت  که 
ادامه فعالیت سفارت خانه ها در افغانستتان تلقی می شود. 
اخیرا نگرانی های امنیتی باعث شد که استرالیا در ماه می 
تأمین  و  کابل  فرودگاه  بودن  باز  ببندد.  را  خود  سفارت 
گروه های  بشردوستانه  کمک های  ادامه  برای  آن  امنیت 

خیریه بین المللی نیز حیاتی است.
با این حال طالبان از پیشنهاد ترکیه برای گرفتن مسئولیت 
فرودگاه پس از خروج مأموریت ناتو از افغانستان، ناراضی 
نیز  ترکیه  نیروهای  که  گفته  گروه  این  می رسد.  به نظر 
سخنگوی  شاهین،  سهیل  کنند.  ترک  را  افغانستان  باید 
»ترکیه  گفت:  رویترز  به  جون   11 در  دوحه  در  طالبان 
بود.  ناتو  ]مأموریت[  از  بخشی  گذشته  سال   20 در 

چرا ترکیه یم  خواهد امنیت فرودگاه کابل را به عهده گیرد؟

وقیت کابل و 
کابوس ییک ست

سهراب سروش

می گذرد،  افغانستان  مردم  سر  بر  روزها  این  آنچه 
شهروندان  تشویش  موجب  بیداری  طول  در  تنها 
سوخت  نیز  خواب  حین  بلکه  نیست،  کشور  این 
و  »سقوط«  یعنی  شایع،  کابوس  دو  برای  الزم 
یک  از  آزاد  سقوط  می کنند؛  فراهم  را  »تعقیب« 
ارتفاع موهوم و مورد تعقیب و گریز واقع شدن در 
خواب،  هنگام  در  تنگ شدن  حال  در  تنگنای  یک 
است که  و وحشت ناکی  ناراحت کننده  کابوس های 
این  شهروندان  دل های  درد  پای  روزها  این  اگر 
کشور بنشینی احتماال و حتما حرفش را به میان 
می کشند، اما وحشتناک تر و ناراحت کننده تر از آن، 
سقوط های تاکتیکی ولسوالی ها، تعقیب  و گریز ها از 
دست دزدان و طالبان، گیرافتادن ها، آواره شدن ها، 
آتش زدن ها، چاقوخوردن ها، گلوله باران ها، انفجارها 
و مرگ هایی است که مردمان این سرزمین در روز 

روشن و در بیداری کامل تجربه می کنند.    
اگر سخن را فقط بر شهر کابل متمرکز کنم، این 
روزها کابل و کابوس یکی است. چیزی نمانده است 
گدایان،  خوداجبار  قشون  را  کابل  خیابان های  که 
معتاد ان و دزدان فتح کنند. اگر به خیابان بروی در 
هر قدم یک گدا با ناله و زاری بر گوشه ی آستین یا 
دامنت چنگ می  اندازد، با دستان که درست مانند 
دستان تو و دستان دختر و پسر تو و دستان خواهر و 
برادر تو و دستان مادر و پدر تو و دستان پدربزرگ و 
مادربزرگ توست؛ اگر بی خیال نباشی در هر گوشه 
چند معتاد مفلوک توجهت را جلب خواهند کرد با 
چهره های سوخته و ناشسته که گویی تازه از جهنم 
عذاب و کثافت بیرون آمده اند؛ اگر مواظب نباشی 
در انتهایی هر کوچه چند دزد راهت را سد خواهند 
کرد با چاقوهای تیز و تفنگچه های پر و دندان های 

زرد و چشمان دّرنده چون چشمان گرگ ها. 
افزون بر این خبرهای حاکی از سقوط ولسوالی ها، 
به دست  سربازان  ساخی  و  پوسته ها  محاصره ی 
ابتای  و  مرگ  حاوی  نوتفکشن های   و  طالبان 
می بارد.  تلفن ها  در  مرتب  کرونا  به دست  آشنایان 
می شوند،  چپه  دیگری  از  بعد  یکی  برق  پایه های 
و  ورشکست  دیگری  پی  یکی  کاسبی ها  و  کار  
نخبگان  و  فرار  حال  در  مغزها  می شوند.  تعطیل 
در جست وجوی راه های بیرون رفت اند، فقر و فساد 
هزارهزار  و  یکی یکی  آب  چاه های  می کند.  بیداد 
باالتر  روزبه روز  غذایی  مواد  قیمت   می خشکند، 
پایین تر  ماه  به  ماه  معاش ها  و  درآمدها  می رود. 
معنا  از  اجتماعی«  »اعتماد  به نام  مفهوم  می آید. 
افتاده است. بر شیپور جنگ و جهاد پیوسته دمیده 
می شود، صحنه های انفجار و انتحار تبدیل به سینما 
شده است. قبرستان ها روزبه روز وسعت می یابد. فضا 
آخر  روزهای  در  مردم  و  تنگ تر می شود  روزبه روز 
هفته به جای این که به پارک ها بروند و تفریح کنند، 

به قبرستان ها می روند و گریه می کنند. 
»دولت شرمنده« و بیکاره، »پارلمان قلعه حیوانات«، 
و  دزد  از  پر  زندان ها  بیمار،  از  پر  بیمارستان ها 
آدم کش و مجرم و تروریست، مساجد پر از مومن، 
زاغه ها پر از فاکت، خانه ها پر از فقر، خیابان ها پر از 
گدا، معابر و پل ها پر از معتاد، چوک ها پر از بیکار، 
راه ها پر از راه زن، جوی ها پر از گند و کثافت، دل ها 
پر از نگرانی و تشویش و خواب ها پر از کابوس است. 
بعید می دانم هیچ کابوسی وحشتناک تر از زندگی 

کنونی در کابل باشد.
این هـا همـه در حالـی اسـت که هیـچ افقـی رو به 
آینـده باز نیسـت. هر نـوع خوش بینـی  و امیدواری 
در نهایـت بـه یـأس و بدبینـی منتهـی می شـود، 
امکان هـای  روزبـه روز  و  سال به سـال  چنانچـه 
ناممکـن شـده اند. علـت آن اسـت کـه  بیشـتری 
سادیسـت ها و مازوخیسـت های سیاسـت و قـدرت 
پـروای روزگار مـردم را ندارنـد. هیـچ یـک جـز به 
منافـع شـخصی خویـش، بـه مـردم رنج کشـیده  و 
بیچـاره ی افغانسـتان نمی اندیشـد؛ مردمـی که اگر 
تـا پارسـال سفره ها ی شـان خالـی از نـان بـود و از 
فقـر و فسـاد و بیـکاری و ناامنـی رنـج می بردنـد، 
امسـال از »هـوا« نیـز محـروم شـده اند. اگـر ایـن 
حـرف را غلوآمیـز می پنداریـد، یـک بـار سـر بزنید 
بـه شـفاخانه های کابـل، آن وقـت خواهـی دید که 
روزانـه چنـد بیمـار کرونایـی فقـط به دلیـل نبـود 
آکسـیجن تلـف می شـوند. کار بـه جایـی رسـیده 
اسـت کـه آکسـیجن در شـهر کابل به طـا تبدیل 
شـده اسـت و مثـل مواد مخـدر برای خـودش بازار 

سـیاه دارد.
این جا کابل جان است.



برای  را که  باید آن گروه هایی  ملی عدلی 
جرایم  و  می کنند  برنامه ریزی  نسل کشی 
مورد  شده اند،  مرتکب  را  نفرت  به  مربوط 

پیگرد قرار داده و خلع ساح نمایند. 

6.آمادهسازی: رهبران ملی و یا رهبران 
برنامه ریزی  برای  جنایت کار  گروه های 
ارامنه،  یهودیان،  موضوع  نهایی«  »راه حل 
هدف  مورد  دیگری  گروه های  و  توتسی 
پنهان کردن  برای  آن ها  می شوند.  آماده 
استفاده  دیگری  واژه های  از  نیت شان، 
پاکسازی  را  خود  هدف  مثا  می کنند. 
تروریزم  با  مبارزه  یا  و  تطهیر  قومی، 
می دهند،  تشکیل  ارتش  آن ها  می خوانند. 
اسلحه می خرند و نیروهای شان را آموزش 
را  قربانی  گروه  از  آن ها وحشت  می دهند. 
در میان مردم تلقین می کنند. آن ها اغلبا 
ادعا می کنند که اگر گروه مورد هدف شان 
را نکشند، آن ها ما را خواهند کشت. ترویج 
ادبیات نفرت و تحریک آمیز با هدف ترس 
می یابد.  افزایش  ناگهان  دیگر  گروه  از 
صلح  توافقات  مانند  سیاسی  پروسه های 
که سلطه گروه جنایتکار را تهدید می کند 
زیان  به  احتماال  که  پیشرو  انتخابات  یا 
نسل کشی  ماشه  است  ممکن  باشد،  آن ها 

را بکشد. 
در این مرحله، برای جلوگیری از آماده سازی 
و  تحریم  شمول  به  روش های  از  می توان 
ممنوعیت ساح و ایجاد کمیسیون ها برای 
استفاده  تحریم ها  این  اعمال  و  تطبیق 
برای  توطئه  به نسل کشی و  کرد. تحریک 
 3 ماده  براساس  باید  جنایت  این  ارتکاب 
و  بررسی  مورد  نسل کشی  کنوانسیون 
قانون  ارگان های مجری  قرار گیرد.  پیگرد 
باید رهبران گروهی را که برای نسل کشی 
مجازات  و  بازداشت  کرده اند،  برنامه ریزی 

کنند.     

گروه ها  افراطی ها  قطبیسازی:  .7
گروه های  می کنند.  دور  همدیگر  از  را 
تبیلغ  قطبی سازی  برای  نفرت پراکن، 
می کنند. ممکن است که قوانین از ازدواج 
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آن هـا ماننـد جوامـع دموکراتیـک برخورد 
بایـد  بین المللـی  و  ملـی  رهبـران  شـود. 
محکـوم  را  نفـرت  ادبیـات  از  اسـتفاده 
قابـل  غیـر  فرهنگـی  لحـاظ  از  و  نمـوده 
پذیـرش اعـام کننـد. رهبرانـی کـه مردم 
می کننـد،  ترغیـب  نسل کشـی  بـرای  را 
قـرار  پیگـرد  مـورد  دادگاه هـا  در  بایـد 
بگیرنـد. سـفرهای خارجـی آن هـا ممنـوع 
شـده و حسـاب های بانکـی آن ها مسـدود 
گـردد. رادیوهایـی کـه ادبیـات نفـرت را 
و  شـده  مسـدود  بایـد  می کننـد،  ترویـج 
نفرت پراکنـی و منابـع آن در رسـانه ها و 
ممنـوع  انترنـت  و  اجتماعـی  شـبکه های 
گـردد. جنایـات و جرایـم مربـوط به نفرت 

مـورد رسـیدگی قضایـی قـرار گیـرد. 

همیشه  نسل کشی  سازماندهی:  .5
سازماندهی می شود و اغلبا توسط دولت ها 
شبه  از  گاهی  دولت ها  می گیرد.  صورت 
برای  امکانی  تا  می کنند  استفاده  نظامیان 
گروه  )مانند  باشند  داشته  مسئولیت  رفع 
سازماندهی  گاهی  دارفور(.  در  جنجاوید 
نسل کشی به طور غیررسمی  )مانند اوباشان 
هندو به رهبری شبه نظامیان آر.اس.اس( 
یا گروه های پراکنده )گروه های تروریستی( 
ارتش  ویژه  واحدهای  اغلبا  انجام می شود. 
داده  نظامی آموزش  شبه  گروه های  یا  و 
نسل کشی  برای  و  می شوند  مسلح  و  شده 
در  اغلبا  نسل کشی  می شود.  برنامه ریزی 
جنگ های  یا  و  داخلی  جنگ های  جریان 
انتقال  می پیوندند.  وقوع  به  بین المللی 
)حتا  نظامیان  شبه  و  دولت ها  به  اسلحه 
ملل  سازمان  ساح  تحریم  با  مغایرت  در 
تسهیل  را  نسل کشی  برای  اقدام  متحد( 
می کند. دولت ها برای جاسوسی، بازداشت، 
به  مظنون  که  افرادی  قتل  و  شکنجه 
مخالفت با رهبران سیاسی هستند، پولیس 
می کنند.  برنامه ریزی  و  ایجاد  را  مخفی 
یک  دادن  قرار  هدف  برای  انگیزه دهی 
گروه از طریق رسانه های جمعی و آموزش 
خاص برای شبه نظامیان، جوخه های مرگ 
 Nazi( مانند  ارتش  کشتار  واحدهای  و 
Einsaztgruppen( که یک ونیم میلیون 
قتل  به  شرقی  اروپای  در  را  یهودیان  از 

رساند، صورت می گیرد.
نسل کشی،  سازماندهی  با  مبارزه  برای 
به  دست  که  گروه های  در  عضویت  باید 
شود.  اعام  ممنوع  می زنند،  نسل کشی 
به  سفر  خاطر  به  ویزا  آن ها  رهبران  برای 
دارایی های  و  نشده  داده  کشور  از  خارج 
آن ها مسدود و مصادره گردد. سازمان ملل 
را  کشورهای  شهروندان  و  دولت ها  متحد 
مورد  داشته اند،  دست  نسل کشی  در  که 
تحریم تسلیحاتی قرار داده و برای تحقیق 
را  کمیسیون هایی  جنایت  این  بررسی  و 
پس  رواندا  در  که  چنانچه  نماید،  ایجاد 
سیستم های  شد.  ایجاد  نسل کشی  از 

بین گروه ها و یا تعامل اجتماعی جلوگیری 
تروریستی،  تندرو  گروه های  کنند. 
را  آن ها  و  داده  قرار  هدف  را  میانه روها 
می کنند.  خاموش  و  انداخته  وحشت  به 
از همه  میانه روهای گروه جنایت کار بیش 
را  نسل کشی  از  جلوگیری  برای  توانایی 
دارند، اما آن ها جزء اولین افرادی هستند 
رهبران  می شوند.  کشته  و  بازداشت  که 
افراد بعدی هستند  گروه های مورد هدف، 
که بازداشت و به قتل می رسند. گروه های 
مسلط قوانین و احکام اضطراری را تصویب 
می کنند که به آن ها قدرت کامل نسبت به 
گروه های مورد هدف می دهند. این قوانین 
حقوق و آزادی های اساسی مدنی را از بین 
ساح  خلع  هدف  مورد  گروه های  می برد. 
می گردند تا از خود دفاع نتوانند و اطمینان 
یابند که گروه مسلط، کنترل کامل دارند. 

در ایـن مرحلـه، پیشـگیری از نسل کشـی 
بـه معنـای تأمیـن امنیت رهبـران میانه رو 
و یـا کمـک بـه سـازمان های حقـوق بشـر 
اسـت. دارایی هـای گروه هـای تنـدرو بایـد 
آن هـا  بـه  و  گـردد  مصـادره  و  مسـدود 
اجـازه اخـذ ویـزا بـرای سـفرهای خارجی 
توسـط  کودتـا  صـورت  در  نشـود.  داده 
تحریم هـای  بـا  بایـد  افراطـی  گروه هـای 
رهبـران  منطقـه ای  انـزوای  و  بین المللـی 
تنـدرو پاسـخ داده شـود. در مخالفـت بـا 
گروه هـای تنـدرو شـدیدا اعتـراض صورت 
بگیـرد تـا اعضـای آن هـا مـورد بازداشـت 
قـرار بگیرنـد. در صـورت لـزوم گروه هـای 
مـورد هـدف باید مسـلح گردند تـا بتوانند 
از خـود دفـاع کننـد. رهبـران دولـت ملی 
بایـد نفرت پراکنـی را محکـوم کننـد. افراد 
تحصیـل یافتـه بایـد شـکیبایی و بردباری 

را تدریـس و ترویـج نماینـد.

8.آزارواذیت: قربانیان براساس هویت 
ملی، نژادی، قومی  و یا مذهبی شان تفکیک 
حقوق  ابتدایی ترین  می شوند.  جدا  و 
نقض  قربانی  گروه  به  مربوط  افراد  بشری 
فراقضایی  و  سیستماتیک  طور  به  و  شده 
کوچ  یا  و  گرفته  قرار  شکنجه  قتل،  مورد 
کشتار  فهرست  می شوند.  داده  اجباری 
توسط  که  نسل کشی  در  می شود.  تهیه 
گروه  اعضای  می گردد،  حمایت  دولت 
قابل  نمادهای  تا  می شوند  وادار  قربانی 
آن ها  ملکیت های  بپوشند.  را  شناسایی 
مصادره و غصب می شوند. در برخی موارد، 
از هم جدا شده و به  اعضای گروه قربانی 
مکان های مشخص اسکان داده می شوند و 
یا در کمپ ها نگهداری شده و یا به مناطق 
گرسنگی  تا  می شوند  فرستاده  قحطی زده 
از  را  قربانیان  عمدی  طور  به  بکشند. 
دسترسی به منابع چون آب و غذا محروم 
نابود  آهستگی  با  و  تدریج  به  تا  می کنند 
زاد  از  جلوگیری  برای  برنامه هایی  شوند. 
و ولد از طریق عقیم سازی و سقط جنین 

زخم آرایی  یا  گروه  یک  اعضای  همشکل 
قبیله ای را ممنوع کرد. مشکل این جاست 
با  اگر  قانونی  محدودیت های  این  که 
حمایت فرهنگ های مردمی  همراه نباشد، 
منجر به شکست خواهد شد. به طور مثال، 
و  هوتو  واژه های  استفاده  که  وجودی  با 
بروندی  کشور  در   1980 سال  تا  توتسی 
نام های رمزی دیگر جایگزین  بود،  ممنوع 
ممنوعیت  اگر  وجود،  این  با  شدند.  آن ها 
قرار  گسترده  حمایت  مورد  نمادسازی 
باشد،  داشته  خوبی  تأثیر  می تواند  گیرد، 
تهیه کردن  از  که  بلغارستان  دولت  مانند 
حداقل  و  کرد  خودداری  زرد  نشانه های 
80 درصد یهودیان از آن نشانه ها استفاده 
به  زرد  اهمیت ستاره  نتیجه  در  و  نکردند 
را  یهودیان  برای  نازی  آلمان  نماد  عنوان 

از بین برد. 

قانون،  از  مسلط،  گروه  یک  تبعیض:  .3
حقوق  انکار  برای  سیاسی  قدرت  و  عرف 
ممکن  می کند.  استفاده  گروه ها  دیگر 
است گروه های فاقد قدرت از حقوق کامل 
حقوق  از  حتا  یا  نشوند  برخوردار  مدنی 
بر  مسلط،  گروه  شوند.  محروم  شهروندی 
مبنای ایدئولوژی انحصارطلبی عمل کرده 
حقوق شان  از  را  قدرت  کم  گروه های  و 
محروم می کند. این ایدئولوژی از انحصار یا 
گسترش قدرت گروه قدرتمند پیشتیبانی 
قربانی شدن  ایدئولوژی  این  می کند. 
می دهد.  مشروعیت  را  ضعیف  گروه های 
اغلبا  انحصارطلب  ایدئولوژی  مدافعان 
پیروان شان  خشم  هستند،  کاریزماتیک 
قانون  مثال  طور  به  می دهند.  نشان  را 
نازی،  آلمان  در   1935 سال  نورمبرگ 
یهودیان را از حق شهروندی آلمان محروم 
و  دولت  در  آن ها  اشتغال  مانع  و  نموده 
بومیان  علیه  تبعیض  می شد.  دانشگاه ها 
در  آفریقایی تبار،  امریکایی های  و  امریکا 
بعد  متمم های  تا  امریکا  اساسی  قانون 
 20 قرن  اواسط  و  داخلی  جنگ های  از 
تسجیل شده و قابل تطبیق بود. مثال دیگر، 
محرومیت اقلیت مسلمانان در روهینگیا از 
نسل کشی  سمت  به  را  کشور  شهروندی، 
انسان  میلیون ها  و  در سال 2017 کشاند 

مهاجر و یا از محل اصلی شان بیجا شدند.
توانمندسازی  تبعیض،  از  جلوگیری  راه 
شهروندی  حقوق  اعطای  و  سیاسی  کامل 
به تمامی  گروه های یک جامعه است. باید 
یا  نژاد  قومیت،  ملیت،  مبنای  بر  تبعیض 
دین غیرقانونی باشد. اگر دولت، شرکت ها 
تعدی  فرد  یک  حقوق  به  اشخاصی  یا  و 
کنند، او باید حق داشته باشد که در دادگاه 

از آن ها شکایت کند. 

انسانیت  گروه  یک  انسانیتزدایی:  .4
اعضای  می کنند.  انکار  را  دیگر  گروه  یک 
و  آفت  و  حشرات  حیوانات،  به  گروه  آن 
بر  انسانیت زدایی  می شوند.  تشبیه  مرض 
احساس نفرت طبیعی انسان نسبت به قتل 
غلبه می کند. در این مرحله، نفرت پراکنی 
شبکه های  و  رادیوها  نشریات،  طریق  از 
قربانی  گروه  بدنام کردن  برای  اجتماعی 
که  است  ممکن  حتا  می یابد.  گسترش 
نفرت علیه یک گروه در کتاب های درسی 
مکتب ها نیز شامل گردد. تبلیغ و تلقین راه 
به  می سازد.  هموار  را  مردم  تحریک  برای 
گروه اکثریت یاد داده می شود که اعضای 
از  »پایین تر  مرتبه ای  به  را  دیگر  گروه 
آن  در  »بیگانگان«  عنوان  به  یا  و  انسان« 
اکثریت  گروه  به  بگیرند.  نظر  در  جامعه 
جایگاه  آن ها  »بدون  که  می شود  تلقین 
ضعیف تر  گروه  داشت.«  خواهند  بهتری 
نام، به  چنان تحقیر می شوند که به جای 
یهودیان  مانند  می شود،  داده  عدد  آن ها 
در اردوگاه های مرگ. گروه قربانی برابر با 
پلیدی، کثافت و شرارت پنداشته می شوند. 
ادبیات نفرت در تبلیغات رسانه های رسمی، 
روزنامه ها و سخنرانی ها گسترش می یابد. 

بـرای مبـارزه بـا انسـانیت زدایی، تحریـک 
بـرای نسل کشـی را نبایـد بـا آزادی بیـان 
معـرض  در  جوامـع  در  گرفـت.  اشـتباه 
نسل کشـی کـه ارائـه نظریـات مخالـف در 
قانـون اساسـی حمایـت نشـده، نبایـد بـا 

نسل کشی یک روند است که در ده مرحله 
البته  و  پیش بینی  قابل  و  می گیرد  شکل 
تدابیر  با  مرحله،  هر  در  است.  تغییر  قابل 
نسل کشی  وقوع  از  پیشگیرانه  اقدامات  و 
نسل کشی  روند  کرد.  جلوگیری  می توان 
یک روند خطی نیست و مراحل آن ممکن 
آن  مرحله  بیفتد. هر  اتفاق  است همزمان 
منطقی  لحاظ  از  است.  روند  یک  خود 
اتفاق  ترتیب  به  نسل کشی  مرحله  هر 
روند  تمام  در  مراحل  همه  اما  می افتد 
مراحل  این  می کند.  عمل  و  یافته  ادامه 
تبعیض،  نمادسازی،  طبقه بندی،  شامل 
آماده سازی،  سازمان دهی،  انسانیت زدایی، 
و  نابودسازی  اذیت،  و  آزار  قطبی سازی، 
انکار است که در ادامه تفصیل آن هرکدام 

می آید. 

تمامی  فرهنگ ها  در  طبقهبندی:  .1
یا  دینی  نژادی،  قومی،  طبقه بندی های 
گروه  دو  به  را  مردم  که  دارد  وجود  ملی 
مانند  می کنند.  تقسیم  »آن ها«  و  »ما« 
در  توتسی.  و  هوتو  یهودی،  و  آلمانی 
جوامع دو قطبی مانند رواندا و بروندی که 
احتمال  هستند،  مختلط  طبقه های  فاقد 
بیشتری برای وقوع نسل کشی وجود دارد. 
سیستم  در  مهم  طبقه بندی های  از  یکی 
دولت-ملت های کنونی، موضوع شهروندی 
انکار  یا  و  اعطا  عدم  است.  ملت  یک  در 
تابعیت یک گروه ملی یک راه قانونی برای 
آن هاست.  بشری  و  مدنی  حقوق  از  انکار 
یهودیان  نسل کشی  سوی  به  قدم  اولین 
قوانینی  ایجاد  نازی،  آلمان  در  رومی ها  و 
آلمان  در  تابعیت  حق  از  را  آن ها  که  بود 
محروم می کرد. قانون تابعیت سال 1982 
حق  از  را  روهینگیا  مردم  برما  کشور  در 
داشتن تابعیت محروم کرد. در هندوستان، 
قانون تابعیت راه مسلمانان را برای گرفتن 
قرن ها  از  بعد  می کند.  مسدود  تابعیت 
نسل کشی و کشتار، به بومیان امریکا نیز تا 
سال 1924 میادی تابعیت داده نمی شد.

قـدم اصلی برای پیشـگیری در این مرحله 
و  همه شـمول  نهادهـای  ایجـاد  ابتدایـی، 
فراتـر از تقسـیمات قومی  و نژادی هسـتند 
کـه به طـور فعاالنـه بـه مـدارا، رواداری و 
نهادهـا  ایـن  می پردازنـد.  متقابـل  درک 
تبلیـغ می کننـد کـه  را  طبقه بندی هایـی 
ورای ایـن تقسـیمات هسـتند. در روانـدا 
چنیـن  می توانسـت  کاتولیـک  کلیسـای 
نیـز  کلیسـا  امـا  نمایـد؛  ایفـا  را  نقشـی 
توسـط همـان شـکاف هـای قومی جامعـه 
ترویـج  بـود.  شـده  تفرقـه  دچـار  روانـدا 
یـک زبـان مشـترک در کشـورهای چـون 
تانزانیـا موجـب ترویج هویت ملـی بهتری 
بـرای  را  راه  کـه  قوانینـی  اسـت.  شـده 
اعطـای تابعیـت به مهاجـران و پناهجویان 
همـوار می کنـد، موانـع بـرای برخـورداری 
از حقـوق مدنـی را از بیـن می بـرد. پیـدا 
کـردن زمینه هـای مشـترک در جلوگیری 
زودهنـگام از نسل کشـی یـک امـر حیاتی 

 . ست ا

طبقه بندی ها  این  به  ما  نمادسازی:  .2
اختصاص  دیگر  نمادهای  یا  و  نام ها 
جیپسی  یا  یهود  را  اشخاص  ما  می دهیم. 
)کولی( می نامیم و یا آن ها را براساس رنگ 
نمادهای  و  می کنیم  تفکیک  لباس  نوع  و 
قایل  گروه ها  آن  اعضای  برای  را  خاصی 
می شویم. طبقه بندی و نمادسازی یک امر 
صورتی  در  و  است  جهان شمولی  انسانی 
لزوما  نشود،  انسانیت زدایی  به  منجر  که 
نمادها  وقتی  ندارد.  قبال  را در  نسل کشی 
به  را  آن ها  می توان  شوند،  یکجا  نفرت  با 
گروه های منفور تحمیل کرد: مانند ستاره 
نازی،  آلمان  قانون  در  یهودیان  برای  زرد 
شال زرد برای مردم مناطق شرقی در دوره 

خمرهای سرخ کامبوج. 
نمادهای  نمادسازی،  با  مبارزه  برای 
آلمان  شکسته  صلیب  )مانند  نفرت انگیز 
به صورت  نفرت پراکنی  به حیث  را  نازی( 
می توان  همچنین  کرد.  ممنوع  قانونی 
لباس های  مانند  گروهی  نشانه های 

ده مرحله ی نسل کیش

نویسنده: گریگوری اچ. ستانتون
مترجم: حسین معین

»جنگ عمومی« میان 
ملت ها یا گروه های قومی 

 ذاتا نسل کشی است 
چون میان مردم ملکی و 
جنگ جویان تفکیک قایل 
نمی شوند. فرش بمب ها، 
بمب گذاری های آتش زا، 
بمب گذاری شفاخانه ها و 

استفاده از اسلحه کیمیاوی 
و بیولوژیک جنایت جنگی 
است و می تواند جزء از 

نسل کشی باشد.
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قرار بگیرد و عواملی بازدارنده ی رسیدن افغانستان به آرامش 
و توسعه شناسایی شوند. واضح است که برای آسیب شناسایی 
این وضعیت می توان به آدرس های متفاوت توسل جست، اما 
گمان می کنم این وضعیت را سینما شاید بتواند بیشتر از هر 
که  تصویری  بکشد.  تصویر  به  مؤثرتر  و  واقع بینانه  دیگر  چیز 
یک سینماگر می تواند از وضعیت نکبت بار زندگی در افغانستان 
بیرون بدهد ممکن است به مراتب گویاتر و شفاف تر از تصویری 
باشد که یک سیاست مدار و یا محقق نشسته در پشت میز و 
کمپیوتر، بیرون می دهد. از این رو، در واقع سینما یک کنش 
از  عبارت  سینما  دیگر،  بیان  به  اجتماعی.  مؤثر  کنش  است، 

واکاوی عملکرد و نمایش فرهنگ و ایدئولوژی ها است.
اما در افغانستان سینما به هیچ وجه جدی گرفته نشده است. 
تک  وتوک موفقیت هایی که در این راستا صورت گرفته کاما به 
تاش و پشت کار خود سینماگر برمی گردد و نه حمایت دولت و 
نهادهای ذیربط. واقعیت این است که تاش های سینماگران در 
چندسال اخیر اندک رمقی به این حوزه بخشیده است، و این 
یعنی گامی برای آوردن سینما از حاشیه به متن. برای همین 
این نکته را نباید از یاد برد که برای شکستن سدهای بازدارنده 
در برابر رشد سینما تاش خود سینماگران گام مهم و اساسی 
است. اگر سینماگران بتوانند با کارهای چون »کوچه پرنده ها« 
و  فضا  قطعا  کنند  جلب  خودشان  به  را  مردم  و  جهان  توجه 
زمینه را برای کار سینمایی در افغانستان مساعد می سازند. بعد 
از آن، کسی به خودش اجازه نخواهد داد اختصاص دادن بودجه 
برای فیلم سازی را »هزینه اضافی« بداند. اگرچند هیچ چیزی 

در این جا قابل پیش بینی هم نیست.

»کوچهیپرندهها«
که  می دانیم  ما  برمی گردد  افغانستان  تاریخ  به  که  جایی  تا 
بعد از شکل گیری کشوری به نام »افغانستان« در سال 1747 
را  واقعی  آرامش  و  امنیت  روی  هیچ گاه  کشور  این  میادی، 
ندیده است. یا مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته و یا هم به سبب 
کرده اند.  ساخی  را  همدیگر  مردمانش  داخلی،  اختاف های 
نزدیک به سه قرن است که زندگی با کوفتن و دریدن همدیگر 
مردم  زندگی  بر  غالب  فضای  دارد.  جریان  سرزمین  این  در 
زیستن در سایه جنگ، فقر و بی اتفاقی است. میزان ناامیدی 
از این وضعیت آشکار است، اما در این میان هستند آدم هایی 
فراموشی  برای  هم  شاید  یا  و  چیزهایند  این  بی خیال  که 
بدبختی های شان بی خیال مسائل چون »قومیت«، »مذهب«، 
»زبان« و همه ی آن چیزهایی که مردم افغانستان را بدبخت 
کرده اند، به دنبال یک زندگی ساده و بی آالیش تاش می کنند؛ 
برای زیستن فارغ بال تقا می کنند و مرزی میان  خود و دیگران 

نمی بینند. این آدم ها در »کوچه ی پرنده ها« حضور دارند.
مختلف  اقوام  چگونه  می دهد  نشان  پرنده ها«  »کوچه ی  فیلم 
افغانستان، به  رغم آن که در ادبیات سیاسی مرزبندی  شده اند، 
بی کینه و کدورت کنار همدیگر جمع شده و رخ دیگر زندگی 
زندگی  روال  فیلم  این  نمایش می گذارند.  به  را  افغانستان  در 
آدم های عادی در گوشه ای از شهر کابل را همان طور که جریان 
دارد، به نمایش می گذارد. فیلم »کوچه ی پرنده ها« فرهنگ را 
نقد و واکاوی نکرده است بلکه اجازه داده واقعیت همان طور که 

در بیرون حضور دارد، خودش را به نمایش بگذارد.
این  حاال  همین  که  برد  یاد  از  نباید  را  نکته  این  نتیجه  در 
از  دیگر  چهره ای  که  است  پرنده ها«  »کوچه  چون  فیلم های 
افغانستان برای جهانیان ترسیم می کند و بر عقایدی که میان 
اقوام افغانستان مرز »خود« و »دیگری« ترسیم می کند و عامل 
در  پس  می کشد.  بطان  است، خط  فعلی  ناگوار  وضع  اصلی 
این صورت، آیا شما باز هم فکر می کنید بودجه اختصاص دادن 
برای سینما )که نتیجه اش فیلم های چون »کوچه ی پرنده ها« 

است( هزینه ای اضافی است؟

عباس اسدیان

فیلم مستند »کوچه پرنده ها« اخیرا به جشنواره کن راه یافته 
است. جشنواره کن یکی از معتبرین جشنواره های جهانی  در 
حوزه سینما است که همه ساله در کشور فرانسه برگزار می شود. 
جشنواره کن، به لحاظ شهرت و اعتبار با جشنواره اسکار قابل 
مقایسه است. این فیلم هفتاد دقیقه ای، در ژانر مستند، روایت 
زندگی آدم هایی است که در یکی از کوچه های قدیمی، شلوغ 
و مشهور کابل به شغل پرنده  فروشی مشغول اند؛ کوچه ای که 
نشان می دهد زندگی آدم های خسته از جنگ، چگونه همزمان 

نوستالژی کابل قدیم، شادی و امید را به نمایش می گذارد.
سیفی  ذبیح  و  است  سلطانی  حزب اهلل  فیلم  این  کارگردان 
و  تولید  مدیریت  تکوین  عارف  تصویربرداری،  عسکری 
علی حسین حسینی وظیفه ی مونتاژوری این فیلم را به عهده 
از یک  این فیلم به جشنواره ی چون کن،  داشته اند. راه یافتن 
افغانستان خبری بسیار  کشور جنگ زده و دچار بحران مانند 

امیدوارکننده برای سینمای این کشور است.

سینمادرحاشیه
چهار روز قبل با چند نفر از اهالی سینما )به شمول حزب اهلل 
از کافه های  سلطانی، کارگردان فیلم کوچه  پرنده ها( در یکی 
پل سرخ حرف می زدیم. آن ها از دغدغه های هنری شان گفتند و 
برعاوه ی آن توضیح دادند که چرا وضعیت سینمای افغانستان 
که  عواملی  از  یکی  دیگر،  دالیل  کنار  در  است.  نیافته  بهبود 
باعث شده سینمای افغانستان در چنین وضعیتی به سر ببرد، 
در  سیاسی  و  باصاحیت  افراد  جانب  از  محض  بی توجهی 
این موضوع است: »این ها فکر می کنند هزینه کردن  خصوص 
برای انجام کار هنری و ساختن فیلم یک هزینه اضافی است. 
چند سال قبل که با جمعی از سینماگران به دیدن وزیر مالیه 
رفته بودیم و ازشان خواهش کردیم که یک مقدار بودجه – ولو 
ناچیز – برای فیلم سازی در نظر بگیرند، وزیر گفت هزینه کردن 
نمی خواهیم  ما  ندارد.  اولویتی  هیچ  ما  برای  موارد  این  روی 
ما  وقتی  اما  کنیم.  مصرف  بی مورد  جاهای  در  را  پول مان 
و چکرهای  زرهی  موترهای  داشتن  برای  هزینه  آیا  پرسیدیم 
ولی  نیست  بی مورد  هزینه های  دولت  پول  از  وزرا  خارجی 
اختصاص دادن بودجه برای فیلم سازی و رشد سینما هزینه ی 
اضافی است، جوابی از طرف وزیر دریافت نکردیم.« این سخنان 

را حزب اهلل سلطانی به من گفت.
گرایش غالب میان مخاطبان آماتور سینما این است که آن را 
به عنوان وسیله ای برای سرگرمی می بینند. برای این افراد سینما 
بیش از هر چیز دیگر یک معنای مشخص دارد: وسیله ای برای 
وقت گذرانی و خلق هیجان و ... اما نباید از یاد برد که چنین 
است. سینما، چیزی  تقلیل گرایانه  نهایت  به سینما  رویکردی 
برای  است.  وقت گذرانی  و  سرگرمی  برای  وسیله ای  از  بیشتر 
تعدادی از سینماگران نیز همین مسأله وجود دارد، یعنی به 
سینما همچون وسیله ای برای سرگرمی می بینند. اما تعریفی 
که ما در این جا از سینما منظور داریم )نوعی کنش اجتماعی و 
بازنمایی نقادانه وضعیت( این اجازه را به ما نمی دهد که با آن 

گرایش همخوانی داشته باشیم.
داشته  وجود  دیگر  هرچیز  از  بیشتر  که  آنچه  افغانستان  در 
ایدئولوژی های متفاوت بوده است؛ از ایدئولوِژی های مارکسیستی 
گرفته تا ایدئولوژی ها دینی و این اواخر گرایش های سکوالر و 
لیبرالیستی. همین ایدئولوژی ها و باورهای عجیب وغریب بوده 
کرده  تبدیل  تاخت وتاز  و  منازعه  میدان  به  را  افغانستان  که 
است. ایدئولوژِ ی ها هرکدام به نوبه وارد جامعه افغانستان شده 
و همین طور آدم های متفاوت با استفاده از آن ایدئولوژی ها بر 
گرده مردم سوار شده و رفته اند. اما واقعیت تغییرناپذیر در این 
میان این بوده که مردم متضرران اصلی در این میدان بوده اند. 
حاال مهم این است که این وضعیت باید به دقت مورد بررسی 

تطبیق می گردد. کودکان را به اجبار از پدر 
و مادرشان می گیرند. قتل عام آغاز می شود. 
همه ی این اعمال نابودکننده نسل کشی در 
است.  غیرمجاز  نسل کشی  منع  کنوانسیون 
عمدی  طور  به  این که  دلیل  به  اعمال  این 
نسل کشی  می کند،  نابود  را  گروه  از  بخشی 
نسل کشی  مرتکبان  می شود.  محسوب 
مخالفت  در  بین المللی  واکنش های  مراقب 
روی  واکنشی  اگر  هستند.  عام ها  قتل  با 
را  ندهد، آن ها می توانند نسل کشی دیگری 
آغاز کنند. مرتکبان نسل کشی می فهمند که 
منطقه ای  سازمان های  متحد،  ملل  سازمان 
دوباره  نظامی   قدرت  دارای  دولت های  و 
نظاره گر خواهند بود و در نتیجه نسل کشی 

دیگری را آغاز می کنند. 
اضطراری  وضعیت  باید  مرحله،  این  در 
سیاسی  اراده  اگر  گردد.  اعام  نسل کشی 
و  منطقه ای  متحدین  بزرگ،  قدرت های 
یا  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  یا 
مجمع عمومی سازمان ملل بسیج گردند باید 
تحریم های  گردد،  اتخاذ  شدید  دیپلوماسی 
مداخله  برای  حتا  و  شود  اعمال  اقصادی 
به  شود.  گرفته  آمادگی  نظامی  بین المللی 
از  دفاع  برای  تا  شود  کمک  قربانی  گروه 
بشردوستانه  کمک های  شوند.  آماده  خود 
توسط سازمان ملل متحد و گروه های امداد 
خصوصی برای کمک به موج پناهندگان که 
باید سازماندهی  افتاد،  ناگزیر به راه خواهد 

شود. 

بـه  و  آغـاز  نابودسـازی  نابودسـازی:  .9
سـرعت تبدیـل بـه قتـل عـام می شـود کـه 
نـام حقوقـی آن »نسل کشـی« اسـت. ایـن 
اسـت  نابودسـازی  قاتـان،  بـرای  اعمـال 
بـه خاطـری کـه آن هـا عقیـده دارنـد کـه 
کـه  وقتـی  نیسـتند.  انسـان  قربانیان شـان 
شـود،  دولـت حمایـت  توسـط  نسل کشـی 
نیروهـای مسـلح اغلبـا بـا شـبه نظامیان در 
کشـتار همـکاری می کننـد. هـدف عمومـی  
گـروه  اعضـای  تمـام  کشـتن  نسل کشـی، 
قربانـی اسـت. امـا اکثریت نسل کشـی ها، به 
منظـور نابودسـازی جزئـی یک گروه اسـت. 
تحصیل یافتـه  افـراد  تمـام  اسـت  ممکـن 
بـه قتـل  بـه گـروه مـورد هـدف،  مربـوط 
تمـام مـردان و  )برونـدی 1972(.  برسـند 
پسـران که در سـن جنگیدن باشـند، کشته 
 .)1995 بوسـنیا  و  )صربسـتان  می شـوند 
ممکـن اسـت همـه زنـان و دختـران مـورد 
سـودان(.  )دارفـور،  بگیرنـد  قـرار  تجـاوز 
تجـاوز گروهـی بـه زنـان، ویژگـی تمامـی 
 نسل کشـی هـای مـدرن اسـت. تجـاوز بـه 
عنوان یک وسـیله جنگی اسـتفاده می شـود 
تـا گـروه قربانـی را از نظـر ژنیتیـک تغییـر 
داده و نابـود سـازد. گاهی نسل کشـی منجر 
بـه کشـتار انتقام جویانـه از سـوی گروه هـا 
علیـه همدیگـر می گـردد. چنیـن وضعیـت، 
تبدیـل بـه یـک گـرداب می شـود کـه یـک 
تشـکیل  را  متقابـل  نسل کشـی  از  دایـره 
می دهـد )چنانچـه کـه در برونـدی اتفـاق 
افتـاد(. تخریـب اماکـن فرهنگـی و مذهبی 
بـه منظـور محو کـردن موجودیـت قربانیان 
)ارمنسـتان  می شـود  اسـتفاده  تاریـخ  از 
1915- 1922 و داعـش 2014 – 2018(. 
گروه های  یا  ملت ها  میان  عمومی«  »جنگ 
قومی  ذاتا نسل کشی است چون میان مردم 
ملکی و جنگ جویان تفکیک قایل نمی شوند. 
آتش زا،  بمب گذاری های  بمب ها،  فرش 
از اسلحه  بمب گذاری شفاخانه ها و استفاده 
است  جنگی  جنایت  بیولوژیک  و  کیمیاوی 
و می تواند جزء از نسل کشی باشد. تروریزم 
میان مردم ملکی و جنگجویان تفکیک قایل 
نمی شود. زمانی که عمدا اعضای یک گروه 
نابود  را  مذهبی  یا  و  قومی   نژادی،  ملی، 
کنند، نسل کشی به حساب می آید. استفاده 
از اسلحه اتومی  جدی ترین عمل نسل کشی 
است؛ زیرا که آگاهانه و عمدی برای نابودی 
بخش قابل توجه یک گروه ملی به کار برده 

می شود. 
بـرای  راه  یگانـه  نسل کشـی،  جریـان  در 
نظامـی  سـریع  مداخلـه  آن،  متوقف کـردن 
و  امـن  مناطـق  اسـت.  سـرکوب کننده  و 
گذرگاه هـای مصـون بـرای فـرار مهاجـران 
و پناهجویـان بایـد ایجـاد گـردد و توسـط 

حفاظـت  شـدیدا  بین المللـی  نیروهـای 
ممکـن  سیاسـی  لحـاظ  از  اگـر  شـوند. 
باشـد، یـک نیـروی چنـد جانبـه بـا جـواز 
نظامـی  مداخلـه  متحـد  ملـل  سـازمان 
 کنـد. نیروهـای آماده بـاش )ملـل متحـد(، 
نیروهـای واکنـش سـریع اتحادیـه اروپـا و 
یـا نیروهـای منطقـه ای )بـه شـمول ناتـو، 
ECOWAS ،ASEAN( توسـط شورای 
امنیـت ملـل متحـد اجـازه یابنـد کـه وارد 
سـازمان  عمومـی   مجمـع  شـوند.  عمـل 
شـماره  »قطع نامـه  براسـاس  متحـد  ملـل 
330 سـال 1950 همبسـتگی بـرای صلح« 
چنانچـه  بدهـد،  مداخلـه  جـواز  می توانـد 
قطع نامـه  ایـن  از  بـار   13 حـال  تـا  کـه 
بـرای مداخله نظامی  اسـتفاده شـده اسـت. 
اگـر سـازمان ملـل متحـد واکنشـی نشـان 
ندهـد، نیروهـای منطقـه ای براسـاس فصل 
هشـتم منشـور ملـل متحـد بایـد مداخلـه 
در  بین المللـی  مسـئولیت های  کننـد. 
بـه  نسـبت  نسل کشـی  از  حفاظـت  قبـال 
اسـت.  بیشـتر  دولت هـا  از  هریـک  منافـع 
اگـر دولت هـای قدرتمنـد نیروهـای خود را 
بـرای مداخلـه اعـزام نمی کننـد، آن هـا باید 
حمل ونقـل هوایـی، تجهیـزات و منابع مالی 
الزم را بـرای کشـورهای منطقه فراهم کنند 

تـا آن هـا وارد عمـل شـوند.

دوامدار  و  نهایی  مرحله  انکار،  انکار:  .10
پی  در  همیشه  که  است  نسل کشی  مرحله 
قطعی ترین  از  یکی  و  می آید  نسل کشی 
است.  آینده  برای نسل کشی های  شاخص ها 
نموده  حفاری  را  دسته جمعی  گورهای 
که  می کوشند  و  می سوزانند  را  اجساد  و 
شواهد و مدارک را پنهان کنند و شاهدان را 
مرعوب کنند. ارتکاب هر گونه جرمی  را انکار 
می کنند و گاهی تقصیر را به گردن قربانیان 
می اندازند. در صورتی که منازعه مسلحانه و 
جنایت  باشد،  جریان  در  داخلی  جنگ های 
با شورشگری  را به حیث مبارزه  نسل کشی 
جلوه می دهند. آن ها مانع تحقیقات در مورد 
کنترل  می کوشند  و  می شوند  نسل کشی 
داشته باشند، تا وقتی که از قدرت کنار زده 
شوند و از کشور فرار کنند. در تبعید مصون 
می مانند، مانند »پل پات« یا »عیدی امین« 
تا زمانی که بازداشت و برای محاکمه آن ها 

دادگاهی تشکیل شود. 
در جریـان و بعـد از نسل کشـی، حقوقدانان، 
دیپلومات هـا و سـایر افـرادی کـه مخالـف 
اقدامـات موثـر هسـتند، معمـوال از این کـه 
چنیـن جنایـات ارتـکاب یافتـه بـا تعریـف 
نسل کشـی همخوانی دارد، سـر باز می زنند. 
آن هـا ایـن جنایـات را تصفیـه قومـی  جلوه 
می دهنـد. این اشـخاص می پرسـند کـه آیا 
قصـد و نیـت نابـودی بخشـی از یـک گروه 
بـه اثبـات رسـیده یـا خیر. کشـتار هـزاران 
تحمیـل  از  آن هـا  می کننـد.  انـکار  را  نفـر 
از گـروه را  عمـدی وضعیتـی کـه بخشـی 
می کننـد.  چشم پوشـی  سـاخته،  نابـود 
می تواننـد  محاکـم  تنهـا  کـه  می گوینـد 
تعییـن کننـد کـه نسل کشـی اتفـاق افتاده 
یـا خیـر و آن هـا خواسـتار »ثبـوت فراتـر از 
تردیدهـای معقـول« می شـوند، زمانـی کـه 
اقدامـات پیشـگیرانه تنها دالیـل قانع کننده 

می طلبـد.  را 
بهترین پاسخ برای انکار نسل کشی، مجازات 
محاکم  یا  و  ملی  محاکم  در  جنایت کاران 
بین المللی است. شواهد در محاکم باید مورد 
بررسی قرار گرفته و مرتکبان مجازات شوند. 
رواندا،  یوگاندا،  محاکم  چون  خاص  محاکم 
خمرهای  که  خاصی  محکمه  و  سیرالیون 
سرخ کامبوج را مجازات نمود، و یا محکمه 
که  نتوانند  است  ممکن  بین المللی  جزایی 
مرتکبان نسل کشی را بترسانند و باز دارند. 
اما اگر اراده سیاسی برای بازداشت و مجازات 
آن ها موجود باشد، برخی از آن ها را می توان 
و  عدلی  ارگان های  کشاند.  عدالت  میز  به 
در  آموزش  و  حقیقت یاب  کمیسیون های 
انکار  برای  پادزهری  می توانند  عامه  مکاتب 
و  آشتی  راه های  مکانیزم ها،  چنین  باشد. 

آموزش های بازدارنده را خواهد گشود.

https://www.genocidewatch.:منبع
com/tenstages

»کوچه ی پرنده ها«؛ 
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یمن طی هفته های اخیر به ویژه از طریق حمله های 
پهپادی تهدیدهای جدی را علیه نیروهای امریکایی و 

ائتاف نظامی بین المللی ایجاد کرده اند.
تنها در سال 2021، بیش از 100 حمله به عربستان 
هرگونه  ایران  حال  عین  در  گرفت.  صورت  سعودی 

نقش خود در این حمله ها را رد کرده است.  
مانند  سیستم هایی  ژورنال،  استریت  وال  گزارش  به 
پاتریوت قابلیت مقابله با حمله های پهپادی را ندارند، 
حمله های  علیه  امریکایی  نیروهای  از  همچنان  اما 

موشکی محافظت می کنند.
تعداد  کاهش  پنتاگون،  مقام های  از  یکی  گفته  به 
ترمپ  دونالد  زمان  در  که  موشکی  دفاع  سیستم های 
سطح  به  را  امریکا  بودند،  شده  مستقر  خاورمیانه  در 

متدوال دفاعی خود در منطقه برمی گرداند.
این مقام پنتاگون افزود تجهیزاتی که در حال خروج از 
خاورمیانه هستند تنها بخشی از امکانات نظامی امریکا 

در منطقه به شمار می آیند.

در تماسی تلفنی با محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی، در دوم جون، 12 جوزا، او را از این تصمیم 

واشینگتن با خبر کرد.
پس از حمله ایران به پایگاه عین االسد عراق در ژانویه 
فرمانده  قاسم سلیمانی  به کشتن  واکنش  2020، در 
سابق نیروی قدس سپاه پاسداران،  امریکا سیستم های 

دفاع موشکی پاتریوت خود را به عراق فرستاد.
نفتی  تاسیسات  به  موشکی  حمله  درپی  همچنین 
آرامکو در عربستان سعودی در سپتامبر 2019، سنبله 
98، پنتاگون روند ارسال سیستم های پاتریوت و تاد به 

عربستان سعودی را آغاز کرده بود.
در  امریکا  تصمیم  ژورنال،  استریت  وال  گزارش  به 
برچیدن سیستم های دفاع موشکی خود در خاورمیانه 
بایدن  جو  دولت  زمان  در  که  است  این  نشان دهنده 
کاهش  امریکا  و  ایران  بین  خصومت ها  افزایش  خطر 
یافته است. این در حالی است که شبه نظامیان مورد 
و  عراق  همچون  منطقه  کشورهای  در  ایران  حمایت 

مقام های  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به  روز:  اطاعات 
متحده  ایاالت  اینکه  به  توجه  با  می گویند  امریکایی 
ناشی  بر چالش های  را  نظامی خود  نیروی  دارد  قصد 
از چین و روسیه متمرکز کند، پنتاگون از ابتدای ماه 
چشمگیر  کاهش  حال  در  ماه،  جوزا  یازدهم  ژوئن، 
تعداد سیستم های پدافند موشکی خود در کشورهای 

خاورمیانه است.
مقام های  از  نقل  به  جمعه  روز  ژورنال  استریت  وال 
امریکایی گزارش داد که پنتاگون در حال خارج کردن 
هشت سیستم ضد موشک از عراق، عربستان سعودی، 

کویت و اردن است.
عاوه بر خروج صدها پرسنلی که با این سیستم ها کار 
می کنند، سامانه ضدموشکی تاد در عربستان سعودی 
حال  در  نیز  امریکا  جنگنده  هواپیماهای  گروه های  و 

خارج شدن از منطقه هستند.
بنابر این گزارش، انتقال این سیستم های نظامی پس 
از آن صورت گرفت که لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، 
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به همکاری با آژانس ادامه می دهد.
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران شرط گذاشته است که 
با راستی  ایران  امریکا رفع شود سپس  ابتدا تحریم های 

اعام کرد »مردم ایران اعام می کنند آنهایی که در طول 
38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند... 
ما آنهایی که پشت میز نشسته اند و حکم صادر کرده اند، 

نمی خواهیم«.
وفاداری  از  نشان  انقاب،  دادگاه  در  رئیسی  آقای  سوابق 
به  انتصابش  و  دارد  او  به  متقابل  اعتماد  و  حکومت  به 
گام  نخستین   ،94 سال  در  رضوی  آستان  قدس  تولیت 
برای بازسازی چهره امنیتی او نزد افکار عمومی بود. این 
مسند جایگاهی مذهبی و قدرتی اقتصادی و سیاسی به 

او می بخشید.
زمانی که او برای اولین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شده بود نزدیک به دو سال از انتصاب او به تولیت آستان 

قدس که بزرگترین موقوفه جهان است، می گذشت.
حکومتی  کارهای  وارد  که  انقاب  اوایل  از  رئیسی  آقای 
شده سمت های مختلف قضایی را در اختیار داشته و از 

افراد با نفوذ قضایی و امنیتی ایران بوده است.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای رئیسی نیمه مرداد 
در مجلس شورای اسامی برگزار می شود اما پیش از آن 
تنفیذ  را  او  ریاست جمهوری  باید   آیت اهلل علی خامنه ای 
کند. در سال های گذشته این مراسم در مقر رهبری آقای 
به  توجه  با  نیست  مشخص  اما  شده  می  انجام  خامنه ای 

یخیمحتاطانه«برایتوافقاحیایبرجامتعینیکرد نمایندهروسیه»تار

یاستجمهوریایرانشد ابراهیمرئییسپریوزسزیدهمنیدورهانتخاباتر

به اجرای کامل  تایید آن  آزمایی رفع تحریم، در صورت 
تعهدات خود بازمی گردد.

مجلس  اعضای  از  گروهی  وین،  در  تحوالت  با  همزمان 
وزیر  بلینکن  آنتونی  به  ای  نامه  در  امریکا  نمایندگان 
و  ایرانی  مقام  علیه سه  از رفع تحریم  این کشور  خارجه 
دو شرکت کشتیرانی مرتبط با ایران انتقاد و ابراز نگرانی 

کرده اند.
یازده نماینده مجلس نمایندگان امریکا در این نامه گفته 
اند که در جریان رفع تحریم از این افراد و موسسات نبوده 
اند و آن را »تاش برای جلب رضایت جمهوری اسامی 

ایران« توصیف کرده اند.
ایاالت متحده در هفته های اخیر تحریم سه مقام مرتبط 
با صنعت نفت ایران و دو شرکت کشتیرانی چینی و هنگ 
کنگی را رفع کرد و دلیل آن را »تغییر رفتار و عملکرد« 

آنها خواند.
ایران می گوید این رفع تحریم ارتباطی با مذاکرات وین 
ندارد و ایاالت متحده باید همه تحریم های دوره ریاست 

جمهوری دونالد ترمپ را رفع کند.
وزیـر خارجـه امریـکا گفته اگـر ایـاالت متحده بـه توافق 
برجـام بازگـردد، صدهـا تحریم دوره آقـای ترمپ که مانع 
اجـرای برجـام نیسـت تـا زمـان تغییر رفتـار ایـران باقی 

خواهـد ماند.

شیوع ویروس کرونا و تغییر برنامه های دفتر رهبر ایران، 
برگزاری این مراسم در سال جاری به چه شیوه ای خواهد 

بود.

امریکا به تحریم »اعتیاد دارد« و  ایرانی می گوید  هیات 
را  ایران هنوز تصمیم الزم  ایاالت متحده گفته است که 

برای احیای برجام نگرفته است.
در تازه ترین تحوالت عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد 
المللی  با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین  ایران  اتمی 
از  بارها  اخیر  های  هفته  در  که  کرده  دیدار  اتمی  انرژی 

ایران بابت همکاری نکردن با آژانس انتقاد کرده است.
رسانه های ایران می گویند دو طرف در این دیدار درباره 
احتمالی  و کمک  برجام  احیای  برای  تحوالت  ترین  تازه 
دوجانبه  های  همکاری  و  گفت وگو  فرایند  این  به  آژانس 

را هم مرور کردند.
آقای گروسی گفته ایران درباره ذرات آلوده به اورانیوم در 
سه مرکز خود و فعالیت با مواد رادیواکتیو در یک مرکز 
دیگر و همچنین مفقود شدن مقداری اورانیوم طبیعی به 

آژانس پاسخ قانع کننده ای نداده است.
وی ادامه این وضعیت را مانع به وجود آمدن اعتماد برای 
احیای توافق هسته ای دانسته و در اظهاراتی دیگر گفته 
است که برای احیای توافق برجام باید منتظر دولت جدید 

ایران ماند.
بی  را  برجام  توافق  نجات  برای  مذاکرات  عراقچی  عباس 
ارتباط با تغییر دولت در ایران خوانده و علی اکبر صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که کشورش 

قضائیه شد و در محل دفتر او پیروزی اش را تبریک گفت.
آقای روحانی پس از این دیدار گفت »تردیدی ندارم همه 
مردم حامی دولت خواهند بود. چه آنهایی که رای دادند 
چه آنهایی که رای ندادند چه آنها که پای صندوق آمدند، 
رئیسی  آقای  مرداد  دوازدهم  روز  از  نیامدند  که  آنها  چه 

رئیس جمهور همه مردم، همه ایران، همه ما هستند«.
ایران  فعلی  رئیس جمهور  با  دیدار  از  بعد  رئیسی  ابراهیم 
و  تجربیات  از  »حتما  است  گفته  خبرنگاران  جمع  در 
اندوخته های دولت کنونی« استفاده خواهد کرد و با آنان 

جلسه خواهد داشت.
آقای رئیسی با حکم آیت اهلل خمینی عضو هیات قضایی 
بوده که حکم به اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران 

در تابستان 13۶7 داده است.
رهبری  نائب  که  زمانی  در  منتظری  حسینعلی  اهلل  آیت 
که  جنایتی  »بزرگترین  عنوان  به  اقدام  این  از  بود  ایران 
جمهوری اسامی مرتکب شده« و »در تاریخ از آن یاد می 

شود« نام برده است.
حکومت تمایلی به گشودن پرونده این اعدام ها ندارد و به 
نظر می رسد حسن روحانی در انتخابات 9۶ نگران پیروزی 
در  دهندگان  رای  توجه  جلب  برای  و  شد  رئیسی  آقای 
جریان سخنرانی در همدان بدون نام بردن از آقای رئیسی 

وین که  اولیانف سفیر روسیه در  میخائیل  روز:  اطاعات 
دارد،  برجام حضور  ای  هسته  توافق  احیای  مذاکرات  در 
به طور محتاطانه  تاریخی برای توافق رفع تحریم امریکا و 

بازگشت ایران به محدودیت های اتمی ارائه کرده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای اولیانف در توییتر گفته 
است که مایل است تاریخ 15 جوالی برابر با 24 سرطان 
را به عنوان یک تاریخ هدف برای رسیدن به توافق اعام 
کند که مصادف با ششمین سالگرد به دست آمدن توافق 

اتمی برجام هم محسوب می شود.
با این حال سفیر روسیه گفته وضعیت اجازه شرط بندی 
در این تاریخ را به او نمی دهد و نمی توان این زمان را 

بیش از حد جدی گرفت.
»کمی  کنندگان  مذاکره  که  بود  گفته  گذشته  روز  وی 
»به  موفقیت  به  رسیدن  برای  و  گفت وگوها  خسته اند« 

زمان اضافی احتیاج دارد«.
در حال حاضر ششمین دور از مذاکرات احیای برجام که 
هدف از آن مذاکره غیرمستقیم ایران و امریکا است، ادامه 
دارد. طرف ها از پیشرفت در گفت و گوها در عین باقی 

ماندن برخی از مسائل کلیدی خبر می دهند.
ایران و امریکا گفته اند به حضور خود در وین و مذاکرات 
ادامه  باشد،  توافق  به  رسیدن  برای  امیدی  که  زمانی  تا 

می دهند.

اطاعات روز: ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ایران پیروز 
اعام  ایران  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  سیزدهمین 

شده است.
دست  به  با  رئیسی  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
با  انتخاباتی در رقابت  از آرای  از 50 درصد  آوردن بیش 
عبدالناصر همتی، محسن رضایی و امیرحسین قاضی زاده 

هاشمی، به پیروزی دست پیدا کرد.
سابقه  بی  رخدادی  در  و  حاضر  حال  در  رئیسی  ابراهیم 
ایران همزمان رئیس جمهور  در تاریخ جمهوری اسامی 
منتحب و رئیس قوه قضائیه است. او بدون کناره گیری از 
سمت ریاست قوه قضائیه در رقابت های انتخاباتی شرکت 

کرد.
آقای رئیسی کار خود را از نیمه مرداد به عنوان هشتمین 

رئیس جمهور ایران آغاز خواهد کرد.
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران در پیامی گفت است 
که  است  ایران  ملت  دیروز،  انتخابات  بزرگ  »پیروز  که 
یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های مزدور دشمن و 
وسوسه ی خام اندیشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور 

خود در قلب میدان سیاسی کشور را نشان داد«.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از مشخص شدن 
با آقای رئیسی عازم مقر قوه  برای دیدار  انتخابات  پیروز 
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بدینوسیلهبهتاسیازفقره)2(مادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشود،کهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردقرارداداعمارسیستمآبیارینهرسراجواقع
مرکزوالیتلغمانبهشرکتساختمانیمرسیافغاندارندهجوازنمبر)D-46721(واقعپهلویمسجدخواجهجمعولیکوچهباغداودسرکپغمانمرکزکابلافغانستانبهقیمتمجموعی11,628,449.44افغانی

)یازدهمیلیونوششصدوبیستوهشتهزاروچهارصدوچهلونهاعشاریهچهلوچهارافغانی(اعطاءنماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوأمبادالیلآنبهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاری

ومالداریواقعجمالمینهناحیهسوم،کابل،افغانستانمطابقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارائهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیهتصمیماعطایقرارداد«

بدینوسیلهبهتاسیازفقره)2(مادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشود،کهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردقرارداداعماردیواراستنادیکتهپورواقعولسوالی
سرخرودوالیتننگرهاربهشرکتساختمانیمرسیافغاندارندهجوازنمبر)D-46721(واقعپهلویمسجدخواجهجمعولیکوچهباغداودسرکپغمانمرکزکابلافغانستانبهقیمتمجموعی16,312,470.2

افغانی)شانزدهمیلیونوسهصدودوازدههزاروچهارصدوهفتاداعشاریهدوافغانی(اعطاءنماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوأمبادالیلآنبهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاری

ومالداریواقعجمالمینهناحیهسوم،کابل،افغانستانمطابقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارائهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیهتصمیماعطایقرارداد«

بدینوسیلهبهتاسیازفقره)2(مادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشود،کهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردقراردادپروژهبازسازیکانالعمومیعمرزیی
مجموعی قیمت به افغانستان کابل مرکز پغمان سرک باغداود کوچه خواجهجمعولی مسجد پهلوی واقع )D-46721( نمبر جواز دارنده مرسیافغان ساختمانی شرکت به لغمان والیت علیشینگ ولسوالی

13,750,380.50افغانی)سیزدهمیلیونوهفتصدوپنجاههزاروسهصدوهشتاداعشاریهپنجاهافغانی(اعطاءنماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوأمبادالیلآنبهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاری

ومالداریواقعجمالمینهناحیهسوم،کابل،افغانستانمطابقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارائهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیهتصمیماعطایقرارداد«

بدینوسیلهبهتاسیازفقره)2(مادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشود،کهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردقراردادپروژهدیوارگبیونیشکردرهواقعولسوالی
خدیروالیتدایکندیبهشرکتساختمانیمرسیافغاندارندهجوازنمبر)D-46721(واقعپهلویمسجدخواجهجمعولیکوچهباغداودسرکپغمانمرکزکابلافغانستانبهقیمتمجموعی17,163,520افغانی

)هفدهمیلیونویکصدوشصتوسههزاروپنجصدوبیستافغانی(اعطاءنماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوأمبادالیلآنبهریاستتدارکاتوزارتزراعت،آبیاری

ومالداریواقعجمالمینهناحیهسوم،کابل،افغانستانمطابقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارائهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیهتصمیماعطایقرارداد«

در این ماه چه دیدی چه شنیدی؟ 

بررسـی کردند تـا مگر یک جملـه پیدا کنند 
کـه در آن رمضان بشردوسـت به نسل  کشـی 
هزاره  هـا اعتراض کرده باشـد. موفق نشـدند. 
داکتـر بشردوسـت گفـت کـه به نظـر او هیچ 
انسـانی در هیـچ جـای دنیـا باید مورد سـتم 
قـرار نگیـرد. وی تأکیـد کـرد که مبـارزه  اش 
هـم  هزاره  هـا  اگـر  و  اسـت  بشـریت  بـرای 
بخشـی از بشـریت باشـند، او اعتراضی ندارد. 

اصـا توطئه  هـای دشـمن را خنثـا کننـد یـا 
نکننـد. 

• دیـدی کـه عطامحمـد نور، حاجـی محمد 
بـاز دسـت  های  محقـق و مارشـال دوسـتم 
خـود را روی هـم گذاشـتند و تعهـد کردنـد 
کـه... . نـه، دقیق  تـرش ایـن اسـت کـه قـرار 
از  بـا هـم  گذاشـتند تـا قـراری بگذارنـد و 
شـوند  متحـد  واتسـاپ  اپلیکشـین  طریـق 
در شـمال کشـور  را  طالبـان  نفـوذ  و جلـو 
بگیرنـد. آقای نـور برای ایجاد فضـای اعتماد 
در صفحـه  ی فیسـبوک خـود نوشـت کـه بـا 
سـاح  هایی کـه مارشـال دوسـتم »از بعضی 
مشـکلی  هیـچ  آورده«  به دسـت  کشـورها 

ندارد. 
مـردم  بـه  عبـداهلل  داکتـر  کـه  شـنیدی   •
ولسـوالی  ها  سـقوط  کـه  داد  اطمینـان 
برنامه  ریزی  شـده نیسـت. مـردم گفتنـد اگـر 
کمتـر  مـا  تشـویش  بـود  برنامه  ریزی  شـده 
می  شـد. داکتـر عبـداهلل کـه دیـد فرصتـی 
بـرای کمتـر سـاختن تشـویش مـردم پیـدا 
برنامه  ریزی  شـده  »البتـه  گفـت:  شـده، 

بکشـیم.  طـرِف سـگ  آن  از  را  فامیل  شـان 
سـقوط  ولسـوالی  پنـج  تـا  کـه  دیـدی   •
کردنـد، رهبـران مجاهدیـن پروفایل  شـان را 
بـا عکس  های ریشـدار مزین نمودنـد. گفتیم 
چه خبر اسـت؟ گفتند فصل تابسـتان اسـت 
و چـون در ایـن فصـل هوا گرم می  شـود آدم 
هرچـه ریـش بلندتـر بگـذارد و در و دیـوار 
پروفایل خود را پشـم  آلودتر بسـازد، از شدت 
گرمـا بیشـتر کاسـته می  شـود. گفتیـم نکند 
می  گیریـد.  آمادگـی  طالبـان  آمـدن  بـرای 
گفتنـد نـه نـه، آمـدن طالبـان کـه ترسـی 
نـدارد. مگـر آنـان هموطـن ما نیسـتند؟ آدم 

از هموطـن خـود باید بترسـد؟ 
مملکـت  رییس  جمهـور  کـه  شـنیدی   •
داد  هدایـت  امنیتـی  نهادهـای  تمـام  بـه 
منظـم  پان  هـای  اجـرای  و  طـرح  بـا  کـه 
قبـا  کننـد.  خنثـا  را  دشـمن  توطئه  هـای 
نـداده  را  هدایـت  ایـن  رییس  جمهـور  کـه 
کـه  نمی  دانسـتند  امنیتـی  نهادهـای  بـود، 
توطئه  هـای دشـمن را بـا پان  هـای منظـم 
بـا پان  هـای غیرمنظـم و  یـا  خنثـا کننـد 

سخیداد هاتف

اسـامی  دولـت جمهـوری  کـه  • شـنیدی 
افغانسـتان بـه حمایـت از فلسـطینی  ها وارد 
ِ ... خـوب، وارد سـخن شـد. وارد عمل شـده 
نمی  توانسـت. دولـت مـا اعـام کـرد کـه اگر 
خداونـد ایـن چنـد کشـور را از بیـن مـا و 
فلسـطین بـردارد، مـا در کنـار فلسـطینی  ها 

بود.  خواهیـم 
ملـی  امنیـت  مشـاور  کـه  دیـدی   •
رییس  جمهـور مـا توانسـت وزیـر خارجـه  ی 
کـه  آنجـا  از  بسـازد.  را عصبانـی  پاکسـتان 
پاکسـتان  اطاعاتـی  و  حکومتـی  مقامـات 
معمـوال آدم  هـای بسـیار کارکشـته و صبـور 
توانسـته  از مـا  هسـتند، همیـن کـه یکـی 
بـرود،  راه  آنـان  از  یکـی  اعصـاب  روی 
البتـه  عظیـم.  اسـت  دسـتاوردی  خـودش 
خـون وزیـر خارجـه  ی پاکسـتان خیلـی بـه 
جـوش آمـده بـود کـه گفـت »ایـن حرف  ها 
خـوب نیسـتند و بـه حـل مسـایل کمـک 
نمی  تواننـد چنـد  بی  ناموس  هـا  نمی  کننـد.« 
فحـش بدهنـد کـه مـا هـم بتوانیـم اعضـای 

هسـت. منتهـا نظـر مـا ایـن اسـت کـه مـا 
بایـد بـا هـم متحـد. ان  شـاءاهلل ایـن خـدای 
نخواسـته طـوری شـود کـه اگـر در آن وقت 

بـاز تـاش هـم بکنیـم کـه نتیجـه اش.« 
• دیـدی کـه داکتر رمضان بشردوسـت برای 
هـزار و یکمیـن بـار موفـق شـد از امتحـان 
ملی  اندیشـی و بشردوسـتی سـرخ رو بیـرون 
بیایـد. بسـیاری رفتنـد و کارنامـه  ی داکتر را 
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و  کشاورزی  نفت،  ازطریق  کردها  می باشد. 
درآمد گردش گری توانسته اند روند توسعه ی 
بسیاری  از  دهند.  شتاب  را  خود  اقتصادی 
جهات، این موفقیت ها تمایل کردها را برای 
دست یابی به استقال و وضعیت دولت ملی 
جزم تر  را  عزم شان  و  داده  افزایش  کردی 
برای  حاضر  حال  در  کردها  است.  کرده 
به  اقتصادی  تجارت و فرصت های توسعه ی 
دولت  یا  خویش  همجوار  استان های  جای 
دیگر  کشورهای  دنبال  به  عراق  مرکزی 
هستند. در مورد کردها، توسعه ی اقتصادی 
اتحاد  افزایش  موجب  خودمختار،  منطقه ی 
عراق(  ملی  )دولت  مرکزی  دولت  با  بیشتر 

نشده است.

نفوذدولتملی
دولت  تعبیری  به  یا  ملی  دولت  نفوذ 
بررسی  مورد  حوزه ی  آخرین  مرکزی، 
بلژیک  کشورهای  در  است.  حاضر  پژوهش 
این  در  توجهی  قابل  موفقیت  اسپانیا  و 
کشور،  هردو  در  است.  آمده  بدست  زمینه 
بسیاری  نارضایتی های  اصلی ترین  از  یکی 
در  مرکزی  دولت  توانایی  عدم  مناطق،  از 
محلی  مردم  به  اساسی  ارایه ی خدمات  امر 
بر  فراوان  تمرکز  به خاطر  براین،  عاوه  بود. 
محلی  حاکمیت  از  مرکزی  دولت  توسعه ی 
زمانی که  می شد.  چشم پوشی  کلی  طور  به 
هردو کشور به سوی یک سیستم فدرال با 
مناطق خودمختار و اقتصادهای خودگردان 
رفتند، این روند به نفع هردو )دولت مرکزی 
و دولت های محلی( دست خوش تحول شد 
و محات از ارایه ی خدمات توسط دولت به 
افزایش  می شدند.  مستفید  مطلوب  شکل 
خدمات  ارایه ی  در  می توان  را  رشد  میزان 

اساسی هردو کشور به خوبی مشاهده کرد.
بـر  ملـی  دولـت  بیشـتر  نفـوذ  اسـپانیا  در 
امـور داخلـی و کل قلمـرو کشـور، موجـب 
کامـل  توقـف  مـوارد  اکثـر  در  و  کاهـش 
فعالیت هـای  شورشـیان شـد. در منطقـه ی 
حواشـی  بـه  شورشـی  گرو هـای  باسـک، 
جامعـه تبعیـد شـدند. در کاتالونیـا، حوادث 
بسـیار مشـابهی رخ داد که منجر به کاهش 
۶0 درصـدی مبـارزه ی شورشـیان گردیـد 
کـرد.  تضعیـف  را  آن هـا  توانایی عملـی  و 
رفتـن بـه سـوی سیسـتم اداری فـدرال بـا 
مناطـق خودمختـار، مسـتقیما نفـوذ دولت 
را افزایـش داده و توانایی فعالیت شورشـیان 

را کاهـش داده اسـت.
شورشی  گروه های  نیز  عراق  کردستان  در 
قابل  میزان  به  اسپانیا  مانند  دقیقا  کرد 
تعداد  افزایش  و  یافته  کاهش  توجهی 
منجر  نظامی  ویژه ی  واحدهای  و  پولیس 
عناصر  علیه  موفقیت آمیز  عملیات های  به 
شورشی شده است. این فعالیت ها با کاهش 
کشاندن  به  انزوا  و  عمومی  نارضایتی های 
برآن،  بود. مضاف  گروه های شورشی همراه 
ارایه ی  محلی،  حاکمیت  بر  بیشتر  تمرکز 
خدمات اساسی برای مردم محلی را افزایش 
گذشته،  سال  یک   طول  در  است.  داده 
خدمات مانند تأمین آب و برق به طور قابل 
یافته  افزایش  کردستان  سراسر  در  توجهی 
دولت  نفوذ  افزایش  با  نتایج  این  اما  است، 
مرکزی  دولت  برابر  در  کردها  منطقه ای 
منطقه ی  ایجاد  است.  آمده  بدست  عراق 
خودمختار فرصتی برای افزایش نفوذ دولت 
عراق فراهم کرد، اما تمایل شدید کردها به 

استقال مانع تحقق چنین امر شده است.
ادامه دارد...

قوانین و مقررات مورد پسند شان دست یابند. 
تصمیم گیری  قدرت  افزایش  با  نتیجه،  در 
قومی  تنش های  ایالت ها،  داخلی  درمسائل 

به طور قابل ماحظه ای کاهش یافتند. 
میان  تنش  کاهش  در  اسپانیا  موفقیت 
تصمیم  دو  در  ریشه  عمدتا  قومی  گروهای 
بنیادی دولت مرکزی داشت: تجزیه و تحلیل 
کردن  نهایی   از  قبل  قومی  مرزهای  دقیق 
خودمختاری  میزان  و  ایالتی  قلمرو های 
اعطاشده به ایالت ها. در بسیاری از نمونه های 
اختافات قومی در سراسر جهان، اختافات 
مرزی بین گروه های قومی عامل اصلی ایجاد 
گروه های  این  از  بسیاری  است.  بوده  تنش 
مناطق  از  وسیعی  سطح  دارای  نیز  قومی 
هستند و بدون درنظرداشت مرزهای تعیین 
با  قوی  ارتباط  احساس  نقشه،  روی  شده ی 
مناطق خاص جغرافیایی دارند، اما مرزهای 
قومی دقیقی که دولت مرکزی اسپانیا ایجاد 
کرد، تنش های قومی موجود را دور زد و از 
جابه جایی گروهای کوچک قومی در مناطق 
تنش های  بروز  احتمال  که  خودمختاری 
بود،  متصور  درآن  آینده  در  قومی  جدید 

جلوگیری کرد. 
در مقابل، درمنطقه ی خودگردان کردستان 
در  بوده ایم؛  کمتری  مثبت  نتایج  شاهد 
کاهش  در  خودمختاری  اعطای  که  حالی 
موفقیت آمیز  اعراب  و  کردها  میان  تنش 
بوده، اما نتیجه ی نهایی باعث جدایی بیشتر 
در  که  آن گونه  است.  شده  گروه  دو  این 
ایجاد منطقه ی  افتاد  اتفاق  بلژیک و اسپانیا 
براساس  کردنشین  مناطق  در  خودمختار 
در  زیرا  نبود،  منازعات  و حل  متقابل  درک 
مناطق مرزی ای  که کردها و اعراب هنوز در 
تماس مستقیم با یکدیگر هستند نشانه هایی 
و  دارد  وجود  قومی  تنش های  ادامه ی  از 
مسأله ی توسعه ی جغرافیا از طرف کردها به 
افزایش بیشتر این تنش ها کمک کرده است. 
حوزه ی  گسترش  دنبال  به  همچنان  کردها 
عراق  مرکزی  دولت  و  هستند  خود  نفوذ 
نکرده  برخورد  موضوع  این  با  موثر  طور  به 
است. حمات فیزیکی کردها به مردم عرب 
است.  افزایش  حال  در  اما  کم  نسبتا  هنوز 
مهاجرت های اجباری نیز رو به افزونی دارد 
بیشتری  تنش های  به  منجر  است  ممکن  و 
کردها  و  اعراب  بین  خشونت  افزایش  شود. 
آن ها  آینده  برای  منفی  عامه ی  می تواند 

باشد. 

سکنا  کردستان  نامعلوم  مناطق  در  مردمی 
به  خودمختاری  وضعیت  اعطای  گزیدند. 
کردستان به طور قابل ماحظه ای به کاهش 
گروه های  قدرت  تضعیف  و  نارضایتی ها 

جدایی طلب در این منطقه انجامید.

تنشهایقومی
تنش های قومی، حوزه ی دیگر مورد ارزیابی 
است. در کشور بلژیک، فاندی ها و والون ها 
مرکزی  دولت  برای  که  مسأله ای  هر  در 
سیاسی  جدل های  درگیر  می آمد،  پیش 
آن جایی که  از  می شدند.  خشونت  بدون 
دولتی  مسائل  روی  توافق  سر  بر  آن ها 
پیشنهادی  قوانین  داشتند،  مشکل  همواره 
باقی  بروکراتیک  خم وپیچ های  سایه ی  در 
بن بست  دلیل  به  مورد،  یک  در  می ماند. 
هیچ  ماه  دو  جریان  در  دولت،  در  موجود 
نرسید.  تصویب  به  قوانین  از  پیش نویسی 
در  بیشتر  خودمختاری  سوی  به   رفتن  اما 
تنش ها  کاهش  به  بلژیک،  دولتی  ساختار 
و تلطیف اوضاع کمک کرد، زیرا به مناطق 
حاکمیت  و  قانون  اجرای  در  خودمختار 
اداری قدرت و صاحیت های زیادتری داده 
شد و این امر مستقیما منجر به پاسخ گویی 
پایین آمدن تنش های قومی  و  بیشتر دولت 
شد. اکنون روند قانون گذاری می توانست از 
طریق حکومت های منطقه های خودمختار و 
قدرت  تقسیم  ترتیبات  کمک  با  و  مرکزی 
عادی  سرعت  با  مرکزی  دولت  در  سیاسی 
سوی  به  رفتن  نهایت  در  شود.  پی گیری 
موثر  کاهش  بلژیک،  در  فدرال  دولت داری 
دنبال  به  را  کشور  این  در  قومی  تنش های 

داشته است.
نتایج  بلژیک  چون  نیز  اسپانیا  کشور  در 
قومی  تنش  های  بوده ایم.  شاهد  را  مثبتی 
کاتالونیایی ها  و  باسکی ها  شمول  به  زیادی 
وجود داشت که علیه دولت مرکزی و بعضی 
از گروه های دیگر قومی هدایت و سازماندهی 
می شد. بسیاری از این نارضایتی ها از طرف 
این تصور  از  ناشی  باسک ها و کاتالونیایی ها 
اسپانیا  مرکزی  دولت  می پنداشتند  که  بود 
درک  یا  را  آن ها  مشروع  مطالبات  و  نیازها 
نمی کند یا در امر مرفوع سازی  آن ها کوتاهی 
می کند. از زمان عقد پیمان های خودمختاری 
دولت اسپانیا با ایالت ها گروه های قومی مانند 
باسک و کاتالونیایی ها توانستند نحوه ی دقیق 
به  و  نموده  تعیین  را  خویش  ایالت  اداره ی 
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تحلیلوبررسی:
کاهش و نارضایتیها مسألهی حل

تمایالتجداییطلبانه
چگونگی  بررسی،  مورد  حوزه ی  نخستین 
و  نارضایتی ها  مسأله ی  حل  به  رسیدن 
شورشی  و  جدایی طلبانه  تمایات   کاهش 
در کشورهای مورد مطالعه است. در مطالعه 
بسیاری  از  قبل  که  شد  داده  نشان  بلژیک 
سیاسی  ساختار  در  شده  ایجاد  تغییرات  از 
تجزیه طلبانه  تمایات  و  نارضایتی ها  دولت، 
والونی ها و فاندی ها وجود داشته  در میان 
تبعیض  برمحور  نارضایتی ها  است.این 
محسوس ناشی از تفاوت  نظام های اقتصادی، 
روش های زندگی و زبان ها شکل گرفته بودند. 
فدرالیسم در بلژیک مستقیما به چالش های 
نتیجه،  در  و  است  کرده  رسیدگی  مذکور 
جدایی طلبانه  شعارهای  از  عمومی  افکار 
به  می تواند  حکومت  که  باور  این  سوی  به 
مسیر  تغییر  کند،  رسیدگی  نارضایتی ها 
داده است. اقدامات دولت های محلی در هر 
با  متناسب  بسیار  نیز  خودمختار  منطقه ی 
و  مقاالت  همزمان  و  بوده  مردم  نیازهای 
بدون  اعتراضات  و  روزنامه ها  منفی  عناوین 

خشونت نیز کاهش یافت. 
خودمختار  مناطق  ایجاد  و  ساختار  تغییر 
در کشور اسپانیا نیز نتیجه ی مثبتی داشته 
است. قبل از ایجاد تغییر در ساختار دولت، 
سطح  در  کاتالونیایی ها(  و  باسکی ها  هردو) 
تجزیه طلبانه  گرایش  و  نارضایتی  باالیی 
اصاحات  و  خودمختاری  اعطای  داشتند. 
دوامدار در آن مستقیما به کاهش چشم گیر 
است.  کرده  کمک  جدایی طلبانه  تمایات 
همچنان فعالیت های شورشی در این مناطق 
تا حد زیادی کاهش یافته است. با اصاحاتی 
که در سیستم دولت داری اسپانیا انجام شد، 
مردمی  مشروعیت  محلی  شورشی های 
واقع، شورشیان  در  دادند.  از دست  را  خود 
از  بدین گونه  و  شدند  جدا  محلی  مردم  از 
محروم  محلی   پشتیبانی  و  اجتماعی  پایگاه 
والیت  به  والیت  در سراسر کشور،  گشتند. 
کاهش  چشم گیر  به صورت  نارضایتی ها 
یافتند. سیستم دادگاهی ای  که در چارچوب 
بود،  شده  تنظیم  خودمختاری  پیمان های 
اصاحات  به  مسالمت آمیز  به طور  توانست 
محلی بپردازد و در سطح والیت ها منازاعات 

را کاهش دهد.
تجربه ی خودمختاری در منطقه ی کردستان 
می دهد.  نشان  را  مثبتی  نتایج  نیز  عراق 
کردها در سطح باالیی از دولت عراق ناراض 
بودند؛ از جمله به خاطر برخورد شدید دولت 
و رد پیشنهاد تشکیل ملت مستقل کرد. با 
اعطای وضعیت خودمختاری، کردها کنترل 
امر  این  که  آوردند  بدست  را  خود  مناطق 
تضعیف  و  نارضایتی ها  کاهش  باعث  خود 
محلی  مردم  شد.  جدایی طلب  جنبش های 
گرد  جدایی طلبان  و  شورشی ها  شمول  به 
با  محلی  دولت  ساختار  یک  تا  آمدند  هم 
کار  این  با  کنند.  ایجاد  را  ملی  پیوندهای 
دولت  با  مخالفت  به جای  توانستند  آن ها 
کنند.  کار  مردم  منافع  جهت  در  مرکزی 
پس  دیدیم،  اسپانیا  در  که  آن گونه  درست 
کردها  هویتی  موضوعات  به  رسیدگی  از 
درعراق فعالیت های شورشیان در کردستان 
است.  یافته  کاهش  برجسته ای  طرز  به  نیز 
مهم تر ازهمه، شورشی های داخل کردستان 
به دلیل از دست دادن پایگاه ها و پشتیبانی 

دستآوردهایسیستماقتصادی
دست آوردهای سیستم اقتصادی برای مردم 
خاص  به صورت  خودمختار  منطقه ی  و  عام 
این  بررسی  مورد  کلیدی  حوزه ی  سومین 
پژوهش است. در کشور بلژیک یکی از نتایج 
مناطق  با  فدرالیسم  سوی  به  رفتن  مثبت 
اقتصادی  بزرگ  دست آوردهای  خودمختار، 
بود. تا زمان تصویب سیستم جدید، مناطق 
بر سر منافع اقتصادی متضاد ) کشاورزی در 
با یکدیگر مخالفت می کردند.  برابر صنعت( 
رفتن به طرف خودمختاری بیشتر منجر به 
معنادار  سود  و  زیادتر  اقتصادی  استقالیت 
در  را  پولی  نتایج  و  شد  درآمد  توزیع  در 
داد.  افزایش  منتخب  اقتصادی  سیستم  هر 
همچنان این امر به رسیدگی مؤثرتر قوانین 
کار کودکان  قوانین  مانند  اقتصاد  با  مرتبط 

کمک کرد.
درانتخاب  آزادی  به  توجه  با  نیز  اسپانیا  در 
نتیجه ی  گواه  اقتصادی  سیستم  نوع 
اسپانیا  در  بلژیک،  همچون  هستیم.  مشابه  
توسعه ی  چگونگی  خودمختار  ایالت های 
اقتصادی خاص و متناسب با ضرورت مردم  را 
انتخاب می کنند و این انتخاب ها طبق اصول 
حمایت  با  خودمختاری  پیمان های  مندرج 
اقتصاد  تقویت  منظور  به  و  مرکزی  دولت 
تطبیق  از  قبل  می گیرند.  صورت  ایالتی 
تورم  خودمختار  مناطق  با  فدرال  سیستم 
اقتصادی رو به افزایش بود و تولید ناخالص 
از  داشت. پس  کم  اسپانیا عمل کرد  داخلی 
اقتصاد  سیستم   با  خودمختار  مناطق  ایجاد 
چنین  خوب  عمل کردهای  و  خودگردان 
از  مرکزی  دولت  با  منابع  تقسیم  سیستم ، 
15  درصد به سی درصد افزایش یافت. این 
موفقیت ها در واقع محصول کارکرد و کاربرد 
دولت  حمایت  با  محلی  اقتصاد  برنامه های 
مرکزی و فرایندهای مالیاتی کارآمد بود که 
میان  خودمختاری  پیمان های  چارچوب  در 
و  ترتیب  دولت های محلی  و  مرکزی  دولت 
کم ترین  اسپانیا  چنان که  بود.  شده  تنظیم 
میزان تورم ثابت را ثبت کرده است، تولید 
اکنون  و  نیز رشد کرده  ناخالص داخلی اش 

در شرایط سالمی قرار دارد. 
عراق  کردستان  منطقه ی  اقتصادی  رشد 
دولت  و  منطقه  این  میان  روابط  تقویت  در 
این  و  است  نداشته  مثبت  تأثیر  مرکزی 
مبتنی  فدرالیسم  منفی  نشانه های  از  یکی 
مذکور  منطقه ی  در  خودمختار  مناطق  بر 

نظام فدرال اب مناطق خودمختار: 
راهی برای موفقیت در افغانستان؟ )4(


