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پایان مذاکره؛ شلیک
تير خالص یا تسلیم
شدن به دشمن؟

توافق صلح افغانستان
میان صخره و آ تش؛

فقدان یک دستگی میان پنج
قدرت اصلی شورای امنیت
سازمان ملل متحد و...

به دلیل تغییر در اهداف جیواستراتژیک
در سالهای گذشته ،همواره...

پاکستان در کجای ماجرا است؟
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تحلیل

خاطرات شگفتآفرین یک زن
یا مانیفست لیبرال فمینیسم
در افغانستان

از آتشسوزی در اسالمقلعه تا گروگانگیری در بلخ؛
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نرخ گاز درکابلصددرصد افزایش یافتهاست
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در این اواخر کشور ما لحظههای
بسیار دشوار اما رسنوشتسازی را
سپری میکند .واکاوی تحرکات
و موضعگیریهای داخلی و
کشورهای منطقه و جهان ،برای
آنچه رخ خواهد داد ،الزم است.
از همینرو چالشهای داخلی
افغانستان و ائتالفهای منطقهای
و جهانی که میتواند روی اوضاع
افغانستان تأثیر بهسزایی داشته
باشد ،نیاز به بررسی جامعی دارد.
با آنکه طالبان پروژهی مشرتک
امریکا ،سعودی و پاکستان بود؛ اما
در نحوهی استفاده از طالبان ،این
سه کشور باهم در مخالفت بودند.
امریکا با ترفند جنگ رسد و استفاده
از مجاهدین و مدیریت پاکستان ،در
برابر شوروی ،به موفقیت چشمگیری
در افغانستان...
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تماس تلفنی استولتنبرگ و غنی:

ناتو همچنان به حمایت
از نيروهای امنیتى
افغانستان ادامه میدهد
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل
ناتو در تماس تلفنی با
ر�ییسجمهور غنی...،
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عملیات ویـژهی کماندوها؛

در یک ماه گذشته ۱۲۵ ،نفر از چنگ طالبان آزاد شده است
کماندوهای نیروهای ارتش ،در ماه دلو سال روان با راهاندازی
چندین عملیات بر زندانهای طالبان ۱۲۵ ،شهروند نظامی و
غیرنظامی افغانستان را در ولایت �کندز ،هلمند...،
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سفیر کانادا:
حمله بر خبرنگاران
و مدافغان حقوق بشر در
افغانستان ،وحشتناک
است!

جهان

خبر

عبدهللا :د خبرو پر مېز د بهرنیانو د وتلو
شرایط برابرېدالی شي
د افغانسـتان د ملي مصالحـې عـايل
شـورا وایـي د افغانسـتان اوسـني
وضعیـت او د سـیمه ییـزې او نړیوالـې
ترهګـرۍ د فعـال حضـور لـه املـه
شـته ننګونـو تـه پـه پـام رسه د بهرنیـو
ځواکونـو د وتلـو لـه پـاره الزم رشایـط
کیـدای يش د دواړو لـورو د خبرو او
تلپاتـې او جامع سـولې ته د رسـېدو په
پایلـه کـې رامنـځ تـه يش.
دغـې شـورا د جمعـې پـه ورځ د
خربپاڼـې پـه خپرولـو رسه ویلي د ميل
مصالحـې شـورا رییـس د ناټـو د دفـاع
وزیرانـو لـه وروسـتي تصمیـم چـې د
سـولې له بهیـر ،بین االفغـاين خربو ،د
تاوتریخـوايل پـای تـه رسـولو او د خربو
مېـز تـه لـه راګرځېدوڅخـه یـې مالتـړ
ښـودلی او د افغـان ځواکونـو مالتـړ تـه
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تغيير سیاست
امریکا و حالت
تعلیق افغانستان

رقصدرمسجد؛

رقص در مسجد روایت زندگی
ِ
روایت
واقعی زن افغانستانی است.
رنج و گالیهمندی از بیعدالتی در
یک جامعه مردساالر و زنستیز.
این کتاب در سیزده فصل و 133
صفحه نگارش یافته و راوی این
رسگذشتهای تلخ ،یک بانوی
منتقد ،ریسکپذیر ،جداشده از
همرس و رنجور از دوری یگانه پرس
محبوبش ،سیاووش است.
نگارنده ،شخصیت اصلی این اثر
است که از آغاز تا انجام بهصورت
پویا با پیشامدها درگیر است .او
با کنشهای مردستیزانه ،ضد
دین و ضد مال یکتنه با سنتها
و هنجارهای جامعهی دینمدار و
مردساالر مبارزه میکند.
از آنجا که رقص در مسجد اتو
بیوگرافی است؛ ماجراهای این اثر
بر محور یک شخص-نویسنده-شکل
میگیرد .شخص اول داستان،
همواره با ماجراجویی ،رهایی از
سنت ،آزادیخواهی ،خشم و طغیان
زندگی میکند و برای...
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دوام ورکـوي هرکلـی کـړی دی.
خربپاڼـه وایـي «:د ملي مصالحـې
عـايل شـورا په داسـې حال کـې چې د
هېـواد اوسـنۍ سـتونزې حـل مذاکـره،
خبرې او د ټولـو لـورو لـه پـاره یـو
جامـع او منـل شـوي سـیايس توافـق
ګڼـي ،اوسـنیو رشایطـو تـه پـه پـام پـه
افغانسـتان کـې د ناټـو له حضـور څخه
مالتـړ کـوي».
د ناټـو د دفـاع وزیرانـو انالیـن غونـډه
د پنجشـنبې پـه ورځ پـای تـه ورسـېده.
کـه څـه هـم دې ناسـتې په افغانسـتان
کـې د ناټـو د شـتون د راتلونکـې په اړه
پریکـړه نـه ده کړې ،خـو د ناټو عمومي
منشي ینـس سـتولتنربګ ویلي د
ترهګـرۍ پروړانـدې مبـارزه کـې د
افغـان ځواکونـو مالتـړ تـه دوام ورکوي.

نشسـت گروه هفـت؛ امریـکا  4میلیارد دالر بـه برنامهی کوواکس کمـک میکند
امریـکا اعلام کـرده اسـت کـه بـرای توزیـع
واکسـین کرونـا بـه کشـورهای فقیـر ،چهـار
میلیـارد دالـر بـه برنامـهی کوواکـس کمـک
میکنـد.
کاخ سـفید بـا نشر اعالمیـهای گفتـه اسـت
کـه رییسجمهـور امریـکا در نشسـت گـروه
هفـت ،کمـک  4میلیارددالـری ایـن کشـور
را از طریـق برنامـهی کوواکـس ،اعلام
میکنـد .
بـر اسـاس ایـن اعالمیـه ،دو میلیـارد دالر به
برنامـهی کوواکـس در روزهـای آینـده و دو
میلیـارد باقیمانـدهی آن ،تـا دو سـال دیگر
داده خواهـد شـد.
در همیـن حـال ،چنـد مقـام امریکایـی بـه
خربگـزاری رویترز گفتهانـد کـه ایـن مبلـغ
کمکـی بـه واکسینشـدن کشـورهای فقیـر،
بـه واکسینشـدن شـهروندان امریکایـی
خللـی وارد منیکنـد.
از سـوی دیگـر ،بوریـس جانسـون،
نخسـتوزیر بریتانیـا اعلام کـرده اسـت کـه

بخـش زیـادی از واکسـینهای اضافـی را به
کشـورهای فقیـر اهـدا میکنـد.
بریتانیـا بیـش از  400میلیـون دوز انـواع
مختلـف واکسـین کرونـا را سـفارش داده
اسـت کـه پـس از واکسینشـدن همـهی
بزرگسـاالن در ایـن کشـور ،درصـدی زیـاد
آن باقـی میمانـد.
دسـتکم  17میلیـون نفـر در بریتانیـا تـا
اکنـون دوز اول واکسـین خـود را دریافـت
کردهانـد .ایـن کشـور دو برابـر بیشتر از
شـهروندانش ،واکسین سـفارش داده است.
بریتانیـا بـه برنامهی کوواکـس  770میلیون
دالـر کمک کرده اسـت.
در همیـن حـال ،امائونـل ماکـرون،
رییسجمهـور فرانسـه ،از کشـورهای
اروپایـی خواسـته کـه پنـج درصـد واکسـین
کرونـا را کـه در اختیـار دارند ،به کشـورهای
در حـال توسـعه کمـک کننـد.
ماکـرون گفتـه اسـت کـه توزیـع ناعادالنهی
واکسـین کرونـا ،سـبب ایجـاد نابرابـری در

جهـان میشـود.
پیـش از ایـن ،آنتونیـو گوتـرش ،دبیـر کل
سـازمان ملـل نیـز از توزیـع ناعادالنـهی
واکسـین کرونـا انتقـاد کـرده بـود.
آقـای گوتـرش گفتـه بـود کـه  75درصـد از
کل واکسـین در جهـان ،تنهـا در  10کشـور
انجـام شـده اسـت؛ کشـورهای ثروتمنـد
واکسـین را احتکار میکنند و به کشـورهای
فقیـر توجهـی منیکننـد.
برنامـهی کوواکـس کـه زیـر نظـر سـازمان
جهانـی صحـت فعالیـت میکنـد و 76
کشـور جهـان عضو آن اسـت ،هدفش کمک
بـه خریـد و توزیـع واکسـین کرونـا بـه همـه
کشـورهای جهـان اسـت.
کوواکـس قصـد دارد تـا پایان سـال ،2021
دو میلیـارد دوز واکسـین کرونـا را بـرای
واکسینشـدن  20درصد از آسـیبپذیرترین
افـراد کشـورهای فقیـر و بـا درآمـد متوسـط
ارایـه کنـد؛ امـا این برنامـه ،به دلیـل کمبود
بودجـه بـا خطـر شکسـت روبـهرو اسـت.
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دیدار پنهانی اتمر با شکارچی
پرندگان کمیاب در فرودگاه کابل
محمد حنیف امتر ،وزیر خارجه کشور ،شخصیت سیاسیای که
در هر نهادی فراتر از قلمرو قانونی آن نهاد پا گذاشته است و
طوری رفتار میکند که گویا رویکرد سیاسی او و حزبش-حق
و عدالت-سامانده اوضاع کشور است نه نظامی که او در آن
کار میکند .با اینهمه ،جالب است که محمد ارشفغنی،
کسی که خود به خودکامگی متهم است و در امور بسیاری از
نهادهای حکومتی مداخالت غیرقابلقبول داشته ،در برابر این
سیاستمدار ،همیشه کم آورده است.
در واپسین کار دولتی امتر-مشاور امنیت ملی -که پیش از اشغال
پست وزارت خارجه بود ،گامنههایی وجود دارد که نشان میدهد،
انگیزه خروجش از این جایگاه ،نه استعفا که پنهانکاریهایی
بوده که پس از آشکار شدن ،او را مجبور به کنارهگیری کرده است.
در مصاحبهای که صبح کابل ( 26آگوست سال  )2019با رییس
پیشین امنیت ملی افغانستان ،آقای رحمتالله نبیل داشت ،در
مورد امتر گفته شده بود که او با ایران و کشورهایی مانند روسیه
رابطهی پنهانی دارد.
در این مصاحبه اختصاصی ،نبیل به صبح کابل گفته بود« :وقتی
که امریکاییها از دیدارهای آقای امتر با رسدار قاسم سلیامنی،
رییس سپاه پاسداران ایران ،مقامهای چین ،مقامهای روسیه
و امثال آن باخرب شدند ،خود امریکاییها باالی امتر بدگامن
شدند .در غیر آن برخی از وزیران دیگر در کابینه هستند که
باوجود اختالفهای شدید با آقای غنی ،امریکاییها منیخواهند
که آنها از حکومت بیرون کشیده شوند؛ اما آقای غنی به امتر تا
ساعت  4پس از چاشت وقت داد که استعفایش را بنویسد در غیر
آن به دادستانی معرفی میشود».
رابطههای مخفی امتر ،فعالیتهای ضد مردمی ،سیاست
شخصی و همهی چیزهایی که باعث میشود ،سیاست کلی
افغانستان -اگر وجود داشته باشد -دچار تزلزل شده و نتواند نقش
درستی در منطقه داشته باشد.
روابط پنهانی محمد حنیف امتر چنان پیچیده است که نهتنها
دربرگیرنده افراد برجستهی کشورهای مختلف است؛ بلکه بعضی
از بازرگانان رسشناس این کشورها را نیز در برمیگیرد .این
پیوندها ،میتواند استوار بر منافع اقتصادی باشد؛ منافعی که
پشتوانهی سیاستهای خاص او تا مرحلهی اجرا است.
منابع ارشد و معترب حکومت که منیخواهند نامی از آنان برده
شود ،به صبح کابل گفتهاند؛ چهارشنبه هفته گذشته ،وزیر
خارجه ،حنيف امتر به بهانهی دیدار از «وی.آی.پی» جدید ،با
شيخ علیبنعبدالله ،از بازرگانان پرآوازهی قطر مالقات داشته
است .گفته میشود که این شیخ قطری ،سمت دولتی ندارد و
دیدار با او ربطی به مباحث سیاسی منیگیرد.
خ علیبنعبدالله ،از بازرگانان میلیاردر قطر است که در
شی 
ساخت دهها رشکت و بنیاد بزرگ مالی سهیم است .او «مؤسسه
خیریه الغرافه» را در سال  ۱۳۹۳برای کمکرسانی به مردم
افغانستان ایجاد کرده است .ایجاد پارک طبیعی و نگهداری
از حیوانات کمیاب بهخاطر جلوگیری از انقراض نسل ،اعامر
آزمایشگاه برای تداوی حیوانات و پرندگان ،ایجاد فارم زراعتی
برای پرورش نهال خرما و طرح اعامر فارم مالداری برای پرورش
مواشی در والیت فراه بخشی از فعالیت مؤسسه الغرافه در غرب
کشور است.
این شیخ که بارها از سوی فعاالن محیطزیست والیت فراه ،متهم
به شکار پرندگان و حیوانات کمیاب شده ،پس از دیدار با محمد
حنیف امتر به والیت فراه رفته و از سوی بزرگان این والیت و
مقامهای محلی ،مورد استقبال قرار گرفت.
با همه اینها ،وزیر خارجه کشور ،قرار است بهزودی رهسپار
روسیه شود و از  24تا  27فربوری در مسکو باشد .این در حالی
است که ضمیر کابلوف؛ مناینده ویژه روسیه در امور افغانستان،
بهتازگی گفته است که حکومت انتقالی -ائتالفی تنها راهحل
بحران جنگ در افغانستان است.
سفر آقای امتر پس از سفر هیئت طالبان صورت میگیرد و چون
رابطه او با روسیه سابقه داشته ،چنان به نظر میرسد که بخش
ناتکمیلی با حضور او به کامل میرسد.
حنیف امتر ،هم دارای پیشینهی سیاه در حکومت بوده و هم از
سوی مردم و منایندگان مردم در مجلس ،مورد اتهام قرار گرفته
است؛ جنبش روشنایی ،او را مسئول اصلی هدف قرار گرفنت
گردهامیی این جنبش در کابل در سال  ۲۰۱۶میخواند.
جنبش رستاخیز ،او را مسئول رسکوب خونین این جنبش
میداند و ظاهر قدیر وکیل ننگرهار و شامری از چهرههای
قدرمتند والیات پشتوننشین کشور او را متهم به طراحی پروژه
داعش کردهاند؛ اما فقط اینها نیست ،او از سوی احزاب ملی در
افغانستان و شخصیتهای سیاسی مثل عبدالرشید دوستم نیز
متهم بهسوءقصد شده است.
با همهی این موارد ،حنیف امتر هم در داخل حکومت دارای نفوذ
است و هم روابط سیاسی خارجی محکمی با کشورهای منطقه
دارد؛ نکتهای که او را مستحکم بر خودمحوری و مصمم در پیاده
کردن سیاستهای شخصی و استوار بر روابط حزبی خودش
ساخته است.
مسئله این است که چنین وضعیتی تا چه زمانی باید ادامه یابد
و درنهایت امتر بهعنوان وزیر خارجه افغانستان که بهراحتی
عرف دیپلوماتیک را نقض کرده به پذیرایی از یک تاجر قطری به
فرودگاه میرود ،سیاست خارجی افغانستان را در رشایط کنونی
به کجا میکشاند؟
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در یک ماه گذشته ۱۲۵ ،نفر از چنگ طالبان آزاد شده است

زندانیــان رها شــده در والیــت لوگر

روحالله طاهری
گزارشگر

کامندوهای نیروهای ارتش ،در ماه دلو سال روان
با راهاندازی چندین عملیات بر زندانهای طالبان،
 ۱۲۵شهروند نظامی و غیرنظامی افغانستان را در
والیت کندز ،هلمند ،لوگر و بغالن از چنگ طالبان
رها کردهاند.
روحالله احمدزی ،در مصاحبهای با روزنامهی صبح
کابل ،میگوید که نیروهای ارتش افغانستان در
چندین عملیات ویژه توانستهاند که شامر زیادی
از افراد ملکی و نظامیان را از زندانهای طالبان
آزاد کنند.
آقای احمدزی ،میگوید که در عملیات کامندوهای
افغانستان ،در  29دلو در قریهی کابلی قشالق
ولسوالی آقتاش والیت کندز ۲۴ ،نفر بهشمول ۱۶
نفر از نیروهای اردوی ملی ۴ ،کامندو ۲ ،پلیس،
یک رسباز امنیت ملی و  ۱نفر ملکی ،آزاد شدهاند.
یک منبع امنیتی که نخواست نامی از او در این
گزارش بیاید ،به روزنامهی صبح کابل میگوید که
همزمان با عملیات رهاسازی زندانیان در کندز،
 ۴تن از افراد ملکی در نتیجهی عملیات ویژهی
نیروهای ارتش در والیت هلمند ،از چنگ طالبان
آزاد شدهاند .همچنان نیروهای کامندو ،دو روز
پیش از آن ،با راهاندازی عملیاتی در والیت بغالن،
 ۴۲نفر را از زندان طالبان آزاد کردهاند.
وزارت دفاع در اعالمیهای که در  ۲۷دلو در
وبسایت این وزارت نرش شده ،گفته است که در
این عملیات ۴۲ ،نفر به شمول  ۲۵نظامی و ۱۷
غیرنظامی از زندان طالبان آزاد شدهاند.
همچنان ،بر اساس معلومات قول اردوی عملیات
خاص کامندو ،در  ۹دلو ۳۲ ،نفر بهشمول ۱۲
نظامی و  ۲۰غیرنظامی ،در نتیجهی عملیات
نیروهای ارتش از یک زندان طالبان در ساحهی
دند شهابالدین شهر پلخمری والیت بغالن آزاد
شدهاند .همینگونه ،در  ۶دلو ۲۲ ،نفر بهشمول
هفت نظامی و  ۱۵غیرنظامی از یک زندان طالبان
در ولسوالی چرخ والیت لوگر آزاد شدند .بر
اضافهی آن ،در  ۱دلو  ۲۷نفر بهشمول یک نظامی
پیشین از زندان طالبان در ولسوالی نهر رساج
هلمند ،رها شدهاند.
افراد ملکی در چنگ طالبان
در فعال بودن ماشین جنگ میان نیروهای دولت
افغانستان و طالبان ،بیشترین آسیب را افراد
ملکی دیدهاند؛ افرادی که درگیر جنگ نبودهاند؛
اما در نتیجهی انفجار ماینها و یا حملههای
نظامی دو طرف کشته و زخمی و یا هم از سوی
طالبان ربوده شدهاند .در میان  ۱۲۵زندانیای که
در ماه دلو سال روان ،از چنگ طالبان رها شدهاند،
 ۵۸نفر آن افراد ملکی هستند.
به باور کارشناسان نظامی ،افراد ملکی به
دلیلهای زیادی از سوی طالبان گرفتار و زندانی
میشوند .میرزا محمد یارمند ،کارشناس نظامی،
به روزنامهی صبح کابل میگوید که افراد ملکی،
بهدلیل همکاری با دولت افغانستان ،در نتیجهی
اتهام به جرمهایی که در ساحهی فعالیت طالبان
مرتکب میشوند ،در صورت نپرداخنت مالیه ،عرش و
زکات و رعایت نکردن قانونهایی که طالبان وضع
کردهاند ،زندانی میشوند« .در این مورد قیودات
خاصی از سوی طالبان وجود ندارد ،هر آنکسی را

بر اساس معلومات قول اردوی
عملیات خاص کماندو ،در ۹
دلو ۳۲ ،نفر بهشمول  ۱۲نظامی
و  ۲۰غیرنظامی ،در نتیجهی
عملیات نیروهای ارتش از یک
زندان طالبان در ساحهی دند
شهابالدین شهر پلخمری
ولایت بغالن آزاد شدهاند.
همینگونه ،در  ۶دلو ۲۲ ،نفر
بهشمول هفت نظامی و ۱۵
غیرنظامی از یک زندان طالبان
در ولسوالی چرخ ولایت لوگر آزاد
شدند.

که الزم ببینند ،زندانی میکنند».
روش تازهی جنگی یا روحیهدهی به نیروهای
ارتش
رها کردن نیروهای ارتش و افراد ملکی از زندانهای
طالبان تازگی ندارد؛ به گونهی منونه ،در  ۲۴جدی
سال روان ۱۳ ،نظامی از بند طالبان در والیت
هلمند رها شد؛ اما در ماه دلو سال روان که از
یکسو گفتوگوهای صلح افغانستان به بنبست
خورده و از سویی هم حضور نیروهای نظامی ناتو
و امریکا در این کشور دوامدار شده است ،عملیات
ویژهی کامندوها بر زندانیان طالبان نیز ،بیشتر
بوده است.
کارشناسان نظامی افغانستان میگویند که با
آمدن فصل بهار ،میدانهای جنگ گرمتر خواهد
شد؛ هامنگونه که طالبان فرماندهانشان را به
کشور فراخواندهاند ،دولت افغانستان نیز ،تالش

پاسگاههای نیروهای ارتش حمله میکنند ،در برابر
آنها نیروهای ارتش افغانستان نیز مسئولیت دارند
که از مردم افغانستان دفاع کنند و عملیاتشان را
داشته باشند».
اینهمه در حالی است که به اساس توافقنامهی
صلح دوحه که در ماه حوت سال گذشته امضا
شد ،گروه طالبان باید دیگر زندانیای از دولت
افغانستان نداشته باشد و دولت افغانستان نیز
زندانی از گروه طالبان.
دولت افغانستان اما از رشوع گفتوگوهای صلح،
بیشرت از  ۵هزار زندانی طالبان و این گروه تنها
 1هزار زندان دولت افغانستان را از بند رها کرده
است.
آقای یارمند در رابطه به زندانی داشنت گروه
طالبان ،میگوید که نظر به توافقنامهی دوحه،
این گروه نباید زندانی میداشت که دارد.

میکنند که نظامیان زندانی در نزد طالبان را رها
کنند.
آقای یارمند با اشاره به عملیات ویژهی نیروهای
امنیتی ،میگوید که این شیوهی جنگ برای
نیروهای ارتش مفید است؛ زیرا نیروهای ارتش
روحیه میگیرند که اگر در میدانهای جنگ
دستگیر شوند ،فراموش منیشوند .به گفتهی این
آگاه نظامی ،عملیاتهای کامندوها بر زندانهای
طالبان که درواقع دل دشمن بهشامر میرود،
توانایی نیروهای ارتش را در جنگ نشان میدهد.
با آنکه نیروهای ارتش در ماه دلو سال روان،
حملههایی بر زندانهای طالبان داشته است؛ اما
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا هنوز موضع
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ،دفاع فعال است.
احمدزی میگوید« :طالبان بر مردم افغانستان و

بر اساس توافقنامهی دوحه که گفتوگوهای صلح
افغانستان رشوع شد ،قرار بود همه زندانیان دو
طرف پس از رشوع گفتوگوها در طول سه ماه رها
شوند.
در جریان گفتوگوهای صلح افغانستان ،طالبان
بارها خواستند که  ۷هزار زندانی باقیماندهی این
گروه ،باید از زندانهای دولت افغانستان رها شود؛
اما مقامهای دولت افغانستان گفتند که آزادی این
زندانیان کمکی به روند صلح نخواهد کرد.
امرالله صالح ،معاون نخست رییسجمهور غنی،
در یک پیام توییرتی ( ۱۹دلو) ،نوشت که از ۵
هزار زندانی رهاشدهی طالبان ۸۵ ،درصد آنها
به میدانهای جنگ برگشتهاند .آقای صالح در
توییرتش ،تأکید کرده بود که گروه طالبان به
تعهدشان عمل نکرده است.

زندانیــان رها شــده در والیــت بغالن
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پاکستان با سیاست نرم و د�یپلوماسی در منطقه برای خود اعتماد ایجاد کرد و برای همسایگان خود فهماند که امریکا در سیاستهای تهاجمی خود
علیه ایران و چین ،از پاکستان نمیتواند استفاده �کند و از همین رو پاکستان برای ایجاد مصونیت در برابر فشارهای امریکا به ائتالف منطقهای �پیوست
تا برای امریکا گفته باشد که از حمایت منطقهای برخوردار است و با این سیاست ،پاکستان به دنبال بهرهکشی مالی از تمام کشورها است.

دا�کتر محمد توفیق فوزی

در ایـن اواخـر کشـور مـا لحظههـای بسـیار دشـوار
امـا رسنوشتسـازی را سـپری میکنـد .واکاوی
تحـرکات و موضعگیریهـای داخلـی و کشـورهای
منطقـه و جهـان ،بـرای آنچـه رخ خواهـد داد ،الزم
اسـت .از همیـنرو چالشهـای داخلـی افغانسـتان و
ائتالفهـای منطقـهای و جهانـی کـه میتوانـد روی
اوضـاع افغانسـتان تأثیـر بهسـزایی داشـته باشـد ،نیاز
بـه بررسـی جامعـی دارد.
بـا آنکـه طالبـان پـروژهی مشترک امریـکا ،سـعودی
و پاکسـتان بـود؛ امـا در نحـوهی اسـتفاده از طالبـان،
ایـن سـه کشـور باهـم در مخالفـت بودنـد .امریـکا
بـا ترفنـد جنـگ رسد و اسـتفاده از مجاهدیـن و
مدیریـت پاکسـتان ،در برابـر شـوروی ،بـه موفقیـت
چشـمگیری در افغانسـتان رسـیده بـود؛ امـا بازهـم بـا
اسـتفاده از طالبـان و مدیریـت مسـتقیم پاکسـتان،
متـام زیرسـاختهای اداری ،سیاسـی ،اقتصـادی و
نظامـیای را کـه حکومتهـای قبلـی با کمک قشـون
رسخ سـاخته بـود ،خواسـت نابـود کنـد.
پاکستان
در حقیقـت طـرح ایـن بود کـه قبایل -بدنـه مصنوعی-
پاکسـتان مرکـز تربیـت تروریسـم و افغانسـتان ،مرکـز
صـدور تروریسـم بـه آسـیای مرکـزی روسـیه و چیـن
شـود؛ امـا پاکسـتان بـرای از میـان برداشتن یـک
حاکمیـت قانونـی و نابودسـازی زیرسـاختهای
اقتصـادی ،سیاسـی و نظامـی افغانسـتان کـه در آن
منافع مسـتقیمش بود ،بهدرسـتی طـرح را برنامهریزی
و انجـام داد .بـا اینهمـه ،بـرای صدور بحـران به چین
و آسـیای میانـه چنـدان موفـق نبـود و یا نخواسـت که
باشد.
از رسوصداهـای سیاسـی داخـل پاکسـتان حـس
امریکاگریـزی را میتـوان شـنید؛ از چنـدی بـه
اینسـو ،پاکسـتان مفـاد خـود را در ائتلاف منطقهای
و همسـایگانش میبینـد.
نظـر بـه تحقیقـات ،چیـن تـا چنـد یا یـک دهـه دیگر،
بزرگتریـن اقتصـاد جهـان خواهـد شـد و از امریـکا
پیشـی خواهـد گرفت .پاکسـتان اگر به ائتلاف امریکا
و سـعودی پایبنـد مبانـد ،بـه مفهـوم اینکـه دشـمن
بزرگتـر از هنـد را در مـرز دیگـرش پـرورش داده و
ایـران نیـز بـه او روی خـوش نشـان نخواهـد داد .بـه
ایـن مایـه پاکسـتان از رسمایهگـذاری چیـن در کشـور
خود اسـتقبال کرده و بیشتر درصدد دوسـتی با چین
و کشـورهای منطقـه اسـت.
پاکسـتان بـا سیاسـت نـرم و دیپلوماسـی در منطقـه
بـرای خـود اعتامد ایجـاد کرد و برای همسـایگان خود
فهامنـد کـه امریـکا در سیاسـتهای تهاجمـی خـود
علیـه ایـران و چیـن ،از پاکسـتان منیتوانـد اسـتفاده
کنـد و از همیـن رو پاکسـتان برای ایجـاد مصونیت در
برابـر فشـارهای امریـکا بـه ائتلاف منطقهای پیوسـت
تـا بـرای امریـکا گفتـه باشـد کـه از حامیـت منطقهای
برخـوردار اسـت و با این سیاسـت ،پاکسـتان به دنبال
بهرهکشـی مالـی از متـام کشـورها اسـت.
عربستان
عربسـتان بهعنـوان رشیـک استراتژیک ،متامـی
جنگهـای آسـیا و خاورمیانـه را بـا فتواهـای
شـیخهایش؛ -مسـتقیم ،یـا غیرمسـتقیم -پوشـش
مذهبـی داد و اعتبـاری ایدئولوژیـک بخشـید.
سـعودیها در ایـن ائتلاف هـدف چـاق کـردن،
گروههـای سـلفی را در مراکـز پاکسـتان داشـتند تـا
بـا تربیـت و تجهیـز بـه ایـران صـادر کنـد و از رسبازان
پاکسـتان بهعنـوان رسبازهـای کرایـهای در جنـگ
یمـن اسـتفاده شـود ،امـا پاکسـتان از هـردو خواسـت
عربسـتان سـعودی شـانه خالـی کـرد و بـرای شـاهان
سـعودی ثابـت سـاخت ،حسـاب بـاز کـردن روی
پاکسـتانیها کار سـادهلوحانهای اسـت.
نکته جالب اینجاسـت که سـعودیها اکنـون متقاعد
شـدند کـه از دوسـتی بـا امریکا و پاکسـتان منیشـود
جلـوی حملات حوثیهـای یمـن را گرفـت ،حتـا در
ایـن اواخـر جنـگ عربسـتان بـا یمـن از سـوی امریـکا

حامیـت منیشـود .همچنـان عربسـتان نتوانسـته از
ایـن اتحـاد بـرای تأسیسـات نفتـی خویـش مصونیـت
ایجـاد کنـد و یـا بـا ایجـاد پایگاههـای شـبهنظامیان
سـلفی در پاکسـتان توانایـی بومـی و باورهـای سـنتی
مـردم افغانسـتان را علیـه ایـران مدیریـت کنـد.
نفـرت و انزجـار بیشازحد شـاهان سـعودی نسـبت به
ایـران بـه حدی اسـت کـه شـاهزادههای عـرب ،روابط
گسترده بـا ارسائیـل ایجـاد کردنـد و ایـن کارشـان بـه
نحـوی متـام ایدیولوژی بـاوران جهان را علیـه خاندان
شـاهی قبلـهی مسـلامنان کرد.
شـاهان سـعودی بـا عـدم توجـه امریـکا در حامیـت از
عربسـتان ائتالف ارسائیل و عربسـتان را شـکل دادند
و میخواهنـد ایـران را از طریـق دیگـر در منطقـه و
جهـان زمینگیـر کنـد ،امـا ایـن سیاسـت عربسـتان
نیـز در منطقـه جـواب نخواهـد داد ،چرا که عربسـتان
مرشوعیتـش را از جهـان اسلام میگیـرد و مسـلامنان
تنهـا دشـمن ذاتـیای کـه دارنـد ارسائیـل اسـت.

نفرت و انزجار بیشازحد
شاهان سعودی نسبت به ایران
به حدی است که شاهزادههای
عرب ،روابط گسترده با اسرائیل
ایجاد کردند و این کارشان به
نحوی تمام ایدیولوژی باوران
جهان را علیه خاندان شاهی
قبلهی مسلمانان کرد.
امریکا
هلاری کلینتـون در یکـی از بیانیههایـش گفتـه بـود؛
مـا طالبـان را برای تسـخیر منابع آسـیای میانـه ایجاد
کردیـم و ایـن ویدئـو در شـبکههای اجتامعی تـا هنوز
دستبهدسـت میشـود .ازایندسـت اعرتافـات رسان
سیاسـت امریـکا ،راهبرد سیاسـی امریـکا را در آسـیا
مشـخص میکنـد .در وضعیتـی کـه از ائتلاف بـزرگ؛
امریکا ،پاکسـتان و عربسـتان چیزی جز ورشکسـتگی
منانـده ،پـس متـام اهـداف امریـکا آنچنـان کـه
میبایـد در فـاز بهرهگیـری نرسـیده اسـت.
بااینحـال چگونـه امریـکا میتوانـد در افغانسـتان
موقفـی بـه خـود بگیـرد کـه بهعنـوان دسـتآورد یـاد
شـود نـه شکسـت بزرگتریـن قـدرت تاریـخ و جهـان
در مقابـل کسـانی کـه خـود برسـاخته اسـت .اگرچـه
شکسـت امریـکا از طالبـان نیسـت ،از ائتالفـی اسـت
کـه تقریبـاً نتیجـهای معکـوس داده ،امـا طالبـان
بهعنـوان گـروه تروریسـتی و غیرقابلمهـار ،اکنـون
در منطقـه آنچنـان کـه میبایـد قابـل اداره نیسـت و
دارایـی ارادهی سیاسـی شـدهاند.

اسرتاتژیسـتهای امریکایـی و پاکسـتانی ،پـس از
شکسـت ائتالفشـان ،ناگزیـر گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان را در قطـر راهانـدازی کردنـد تـا زبالههـای
جنـگ نیابتیشـان –طالبـان -را بهنـام صلـح در
سـاختار سیاسـی و اجتامعـی افغانسـتان دفـن
کننـد ولـی بـا وضعیـت کـه پیشآمـده کار دشـواری
بـه نظـر میرسـد ،چراکـه طالبـان اکنـون در منطقـه
همپیامنـان دیگـری –روسـیه و ایـران -را بـا خـود دارد
و همچنـان پاکسـتان مهـرهی غیرقابلمهـار امریـکا
اسـت کـه بـا وجـود سلاح امتـی هـار شـده اسـت و
همچنـان طالبـان را بـه میـل خویـش میچرخانـد و
نزدیکـی پاکسـتان بـا کشـورهای منطقـهای ،طالبـان
را از حامیـت دیگـر کشـورهای برخـوردار کـرده اسـت.
پاکسـتان ،امریـکا و عربسـتان از مذاکـرات صلـح
چـه میخواهـد؟
پاکسـتان میدانـد کـه امریـکا ،امریـکای قرن بیسـتم
نیسـت و اقلیـم اقتصـادی دنیـا نظـر بـه پیرشفتهـای
کشـورهای آسـیایی و وفـور منابـع طبیعـی آسـیا ،در
حـال تغییـر اسـت .پاکسـتان کـه از نعمـت مبـب
هسـتهای برخـوردار اسـت ،میتوانـد بهراحتـی از
امریکا رو بگرداند ،ولی نظر به سیاسـتی که دارد ،این
عملکـرد را آهسـته و پیوسـته در پیـش خواهـد گرفـت.
پاکسـتان میخواهـد پیوسـته سـکان گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان را بـه دسـت داشـته باشـد و بـا
هـر کشـوری کـه در منطقـه سـازش کنـد ،طالبـان
را بهعنـوان تحفـه ،پیشـکش کنـد کـه بـدون شـک
رهسـپاری طالبان به کشـورهای منطقـهای جز همین
چیـزی دیگـری نیسـت.
در قدم نخسـت خواسـت پاکسـتان ،تخلیـه عقدههای
قبایـل پاکسـتان در داخـل افغانسـتان اسـت.
پاکسـتان اگـر قبایـل را بـه نحـوی مدیریـت نکنـد،
درگیـر جنگهـای داخلـی خواهـد شـد و همـواره
تـرس ایـن را دارد کـه هنـد در قبایـل نفـوذ کنـد و
هنـد قـدرت نفـوذ بـر قبایـل را از راه افغانسـتان عملی
میتوانـد؛ از همیـنرو ،پیوسـته در تلاش اسـت تـا
در داخـل افغانسـتان یـک حکومـت مطیـع داشـته و
ایجـاد حکومـت موقـت در افغانسـتان راهحـل اطاعت
افغانسـتان و کوتاهـی دسـت هنـد اسـت.
مسـئلهی دوم ،افغانسـتان یـک منبـع عایداتی بسـیار
بـزرگ بـرای پاکسـتان اسـت کـه منیخواهـد از
دسـت بدهـد .مدیریـت مـواد مخـدر از سـوی طالبـان
مفـادی زیـادی را در جیـب پاکسـتان میزنـد که برای
پاکسـتان بسـیار سـودآور اسـت.
امریـکا کـه بازیگـر محـوری در سیاسـتهای
افغانسـتان اسـت ،میخواهـد بـا اسـتفاده از وضعیـت
پیشآمـده ،افغانسـتان را بـه پاکسـتان تحویـل بدهـد
و یـک مرحلـه عبـوری ایجـاد کنـد و در ایـن مرحلـه
احتماالً سـعودیها بـرای ایجـاد یـک تحـول فعـال

نخواهنـد بـود ،چراکـه قبلاً امریـکا نپذیرفـت مـکان
گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان ،سـعودی باشـد،
اگرچـه سـعودی زیاد تالش کـرد ،ولی تالشهـا نتیجه
داد ،چـرا عربسـتان بـه دنبـال منافـع خـودش بـود تـا
منافـع مشترک سـه کشـور .امریـکا تلاش میکنـد
همان قسـمی کـه تلفـات رسبـازان خـود را بـه صفـر
برسـاند ،مصـارف مالـی خـود را نیـز در افغانسـتان بـه
پایینتریـن حـد ممکـن کاهـش دهـد.
امریکا با مشـارکت پاکسـتان در افغانسـتان به دنبال
یـک حکومـت مشـارکتی شـبیه بـه موقـت اسـت کـه
بایـد فاقـد نهادهـای سیاسـی و متمرکـز ،متشـکل از
رسان گروههـای درگیـر باشـد .تقریبـاً یـک سـاختار
روندیایـی درگیـر در گـرداب جنگهـای داخلـی و این
سـاختار را بـه کمـک ،طالبـان ،تکنوکراتهـا و رهربان
سـنتی افغانسـتان خواهد سـاخت؛ اما با آمـدن بایدن
ممکـن اسـت گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان منحـل
شـود و سیاسـت در خاورمیانـه و آسـیای میانه ،سـمت
سـوی دیگـری بگیـرد ،چراکـه بایـدن بیشتر از آنکـه
بـه دنبـال تجـارت باشـد ،بـه دنبـال بقـای سیاسـی
امریـکا اسـت و افغانسـتان در ادامـه بقـای سیاسـی
افغانسـتان ،نقطـهی استراتژیک و محـوری بـه نظـر
میرسـد.
افغانسـتان ازلحـاظ جیوپولتیـک مـکان بسـیار مهـم
اسـت ،چـرا کشـورهایی ماننـد روسـیه ،چیـن ،ایـران و
خـود پاکسـتان را نیـز میتوانـد زیر نظر داشـته باشـد
کـه متـام ایـن کشـورها یـا امتـی هسـتند و یـا در حال
امتی شـدن.
پـس حکومـت جدید بایدن ،شـبیه به حکومـت ترامپ
بـه دنبـال منافـع کوتاهمـدت نیسـت .ممکـن اسـت
بایـدن گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان را لغـو نکنـد
ولـی در مـاه مـی به اسـاس توافقنامهی قطـر خروج را
نیـز عملـی منیسـازد ،اما کاهـش هزینهها و سلامت
رسبـازان امریکایـی از اولویـت بایـدن خواهـد بود.
امریـکا بـه منافـع پاکسـتان در افغانسـتان احترام
میگـذارد ولـی احتمال اعتماد بـه هنـد را دارد،
چراکـه پاکسـتان مهرهی اسـت که به چین چراغ سـبز

امریکا با مشارکت پاکستان
در افغانستان به دنبال یک
حکومت مشار�کتی شبیه
به موقت است که باید فاقد
نهادهای سیاسی و متمرکز،
متشکل از سران گروههای
درگیر باشد.
نشـان داده اسـت؛ قدرتـی کـه میتوانـد در منطقـه
چیـن را بـه بنبسـت مواجـه کنـد ،هنـد خواهـد بـود.
اگـر امریـکای بایدن خلاف ادارهی ترامـپ عمل کند،
متـام رخدادهای کالن سیاسـی بهگونـهی دیگری رقم
خواهـد خـورد و طالبـان دیگـر از حامیـت پاکسـتان،
روسـیه ،ایـران و چیـن برخـوردار خواهند شـد و جنگ
افغانسـتان بـا حامیـان جدیـدش داغ میشـود.
موقـف دولـت افغانسـتان :بـا وجـود رشایـط
پیشآمـده ،برخلاف آنچـه نشـان داده میشـود ،نـه
دولـت افغانسـتان و نـه گروه طالبان اسـتقالل تصمیم
را در مـورد گفتوگوهـا ندارنـد ،دولـت افغانسـتان
مرشوعیتـش را از امریـکا و ناتـو میگیـرد و طالبـان
مرشوعیتـش را از حامیـان تروریسـم میگیرنـد
بـه ایـن دلیـل! وقتی طالبـان در دوحه بـا امریکاییها
نشسـت ،امریـکا و عـده آزادی  6500زندانـی را بـرای
طالبـان داد ،در حالـی کـه دولـت افغانسـتان آزادی
زندانیـان را خـط رسخ خـود میدانسـت کـه بعـدا ً
دولـت افغانسـتان مجبور شـد بـا لویهجرگه سـاختگی
بـرای خـود آبروسـازی کنـد.
دولـت افغانسـتان امـا پـس از تغییـر ادارهی ترامـپ،
موقـف قدرمتنـدی بـرای خود گرفـت و امـا طالبان در
حاشـیه رانده شـده اسـت و دنبـال حامیتهای جدید
هسـتند و بـا رجزخوانـی –نامـه ملا بـرادر بـه مـردم
امریـکا -میخواهنـد خـود را قدرمتنـد نشـان بدهنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رجزخوانیهـا ضعـف
طالبـان را در گفتوگوهـای صلـح نشـان میدهـد.
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از آتشسوزی در اسالمقلعه تا گروگانگیری در بلخ؛

نرخ گاز در کابل صددرصد افزایش یافته است

عبدالرازق اختیار بیگ

گزارشگران
روحالله طاهری

پس از آتشسوزی
در بندر اسالمقلعه
تا هنوز واردات
از این بندر از سر
گرفته نشده است؛
در حالی که 40
درصد مواد نفتی
موردنیاز کشور از
طریق این بندر وارد
میشد .از فردای
روز آتشسوزی در
بندر اسالمقلعه،
نرخ مواد نفتی و
غذایی در بازارها
افزایش چشمگیری
داشته است .در
حالی که یک کیلو گاز
در ابتدای هفتهی
�پیش ،به 60 -55
افغانی در بازارهای
کابل به فروش
میرسید ،روز جمعه
( 1دلو) ،به  100تا 130
افغانی فروخته
میشد که افزایش
صدردصدی را نشان
میدهد.

پس از آتشسوزی در بندر اسالمقلعه در مرز افغانستان
و ایران ،بهای مواد نفتی و غذایی به گونهی رسسامآوری
افزایش یافته است .این آتشسوزی یک هفته پیش رخ
داد که در آن ،دستکم  2500موتر حامل گاز ،تیل و
مواد غذایی در آنجا متوقف بود که بیشرت از  1هزار آن
آتش گرفته است.
امین بابک ،سخنگوی اتاق تجارت و رسمایهگذاری
افغانستان ،به روزنامهی صبح کابل ،میگوید که 60
درصد موترهایی که در زمان آتشسوزی نابود شدند،
دارندهی مواد نفتی بود و  40درصد دیگر مواد غذایی و
مواد ابتدایی برای کارخانههای تولیدی.
همچنان به گفتهی مسئوالن در ریاست اتاق تجارت و
رسمایهگذاری هرات ،بیش از هزار موتر شامل مواد نفتی
و مواد غذایی دوباره به ایران برگردانیده شده است که
از این میان 30 ،درصد اموال احتامل دارد تا برگشت به
افغانستان ،فاسد شود.
پس از آتشسوزی در بندر اسالمقلعه تا هنوز واردات از
این بندر از رس گرفته نشده
است؛ در حالی که 40
درصد مواد نفتی موردنیاز
کشور از طریق این بندر
وارد میشد .از فردای
روز آتشسوزی در بندر
اسالمقلعه ،نرخ مواد نفتی
و غذایی در بازارها افزایش
چشمگیری داشته است.
در حالی که یک کیلو گاز
در ابتدای هفتهی پیش ،به
 60 -55افغانی در بازارهای
کابل به فروش میرسید ،روز
جمعه ( 1دلو) ،به  100تا
 130افغانی فروخته میشد
که افزایش صدردصدی را
نشان میدهد.
همچنان ،قیمت یک لیرت
تیل پرتول در تانکهای
تیل به  50افغانی رسیده
است؛ در حالی که در هفتههای گذشته ،یک لیرت آن از
 38تا  40افغانی به فروش میرسید.
همینگونه ،تغییرات زیادی در قیمت مواد غذایی نیز
رومنا شده است .یک بوری آرد  50کیلویی پیشازاین
در بازارهای کابل از  1600تا  1700به فروش میرسد؛
اما تا روز جمعه قیمت یک بوری آن به  2هزار افغانی
رسیده بود که  300افغانی افزایش در یک بوری را نشان
میدهد.
از سویی هم بهای برخی از سبزیها نیز در بازارهای کابل
تا دو برابر افزایش یافته است .شامری از فروشندگان
میگویند که تا یک هفته پیش ،قیمت یک سیر بادنجان
سیاه در بازار کابل 250 ،افغانی بود؛ اما اکنون به 500
افغانی خریدوفروش میشود.
افزایش بهای مواد نفتی و غذایی ،سبب نگرانی شدید
باشندگان کابل شده است .این افزایش یکبارگی بیشرت
طبقهی فقیر جامعه و کارگران روزمزد را آسیبپذیر کرده
است .خداداد ،مرد میانسالی که رسپرستی  10نفر را
در خانه دارد و روز را با بارکشی میگذراند ،میگوید که
روزانه  -50الی  100افغانی از طریق انتقال بار برای
دیگران بهدست میآورد.
خداداد که از این وضعیت سخت نگران زندگی
روزهمرهاش است ،میگوید« :از صبا تا بیگاه د ای خاک
میشینیم ،خوب که کار کنیم روز  100افغانی است .ای
ر نان خشک بخیریم یا گاز .او روز دیگه ،پیسه دو روز کار
خوده دو کیلو گاز خریدم».
آتشسوزی بندر اسالمقلعه ،همینگونه روی کار رانندگان

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی ،معلومات میدهد که ساالنه دستکم  ۷۰۰هزار
تن گاز مایع وارد افغانستان میشود که از آن برای پختوپز استفاده میشود .از
مجموع گاز وارداتی افغانستان 50 -45 ،درصد آن از کشور ایران و از طریق بندر
اسالمقلعه وارد میشود.

نیز تأثیر گذاشته است .ابوذر ،رانندهی تکسی در کابل،
میگوید« :همیالی هم چراغ موترم رسخ شده؛ یعنی تیل
ندارد .قبالً یک گیلن تیل ر  200افغانی میخریدیم،
حالی  250افغانی شد .وقتی سواری واال سوال میکنه
که تا شهر نو چند میری ،میگی که  200افغانی .دیگه
حارض نیست باال شوه».
عوامل افزایش یکبارگی بهای نفت و مواد غذایی
افزایش بهای گاز و نفت و مواد غذایی تنها به آتشسوزی
در بندر اسالمقلعه خالصه منیشود؛  60درصد مواد
نفتی و گاز و بخش زیادی از کاالهای موردنیاز کشور
از راه بندر حیرتان ،آقینه و شیرخان بندر به کشور وارد
میشود.
دستکم یک هفته میشود که ترکتباران والیت بلخ،
به دلیل عدم رهایی عبدالرئوف؛ کودک  9سالهای که
ماهها پیش از سوی آدمربایان در بلخ ربوده شده بود ،سه
بندر کلیدی  -حیرتان ،آقینه و شیرخان بندر -را به روی

رفتوآمد موترهای تجاری بستهاند.
این معرتضان ،هشدار دادهاند تا زمانی که این کودک
خردسال آزاد نشود ،این بندرها دوباره باز نخواهد شد.
همینگونه از یک هفته به اینسو ،قسمتهایی از
شاهراههای اصلی کشور از سوی رانندههای معرتض
بسته شده و به موترهای حامل کاالهای تجارتی اجازهی
رفتوآمد داده منیشود .رانندگان معرتض ،تأکید
میکنند که تا رسیدن به مقصد ،مجبورند به سه گروه
طالبان ،تفنگداران مسلح و نیروهای پولیس -باجبدهند.
بسته ماندن این شاهراهها ،مشکالت زیادی را برای
شهروندان و تاجران به بار آورده است .بیشرت این موترها،
با کاالهای تجاری به شمول مواد غذایی؛ سبزی و میوه
تازه بارگیری شده و در جریان این مدت ،بخشی از کاالها
نیز فسا شده است .اینها از مهمترین عواملیاند که این
روزها سبب افزایش بهای مواد نفتی و غذایی در کشور
شده است.
بهصورت کلی ،مسئوالن ،دلیل گران شدن گاز در

زمستانها را قاچاق گاز از افغانستان به پاکستان،
مسدود بودن بندرها و راهها ،نبود ذخایر اسرتاتژیک گاز
و عدم موجودیت امکانات تولید گاز مایع در افغانستان
میدانند.
در همین حال ،زبیر عظیمی ،رییس تنظیم امور ذخایر
ریاست عمومی تصدی مواد نفتی ،به روزنامهی صبح
کابل میگوید؛ در رشایطی که همهی راههای وارداتی
بسته است ،مطلقاً قیمتها افزایش پیدا میکند.
«راهبندی است .راه حیرتان ،آقینه و شیرخان بندر
مسدود است ،ترانسپورتها هم تظاهرات کردند .در بندر
اسالمقلعه هم آتشسوزی شد .ما زیادترین گاز را از این
بندر وارد میکردیم».
مسئوالن در ریاست توزیع مواد نفتی ،تأکید میکنند که
بلند بودن نرخ مواد نفتی موقتی است و بهزودی قیمتها
به حالت نرمال آن بر خواهد گشت.
قیس تاجزاده ،رییس توزیع مواد نفتی ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید که افزون بر بسته شدن سه بندر
مهم ،شاهراه کابل-کندهار نیز به روی موترها بسته است
و رانندگان معرتض به رانندههای موترهای حامل گاز
اجازهی ورود به کابل را منیدهند.
آقای تاجزاده افزود« :اینجه همو موضوع احتکار است.
خود ما فروشنده استیم ،میدانیم که این مشکل موقتی
است .دوباره قیمت تیل نرمال میشود».
در همین حال ،مسئوالن در وزارت تجارت و صنعت،
دکانداران و فروشندگان را متهم به احتکار و گرانفروشی
میکنند و میگویند که آنها از وضعیت پیشآمده در
کشور ،سوءاستفاده میکنند و قیمتها را به گونهی
خودرسانه بلند میبرند.
فواد احمدی ،سخنگوی وزارت تجارت و صنعت ،به
روزنامهی صبح کابل میگوید که صادرات و واردات بهجز
مرز اسالمقلعه ،از سایر بندرها هامنند گذشته جریان
دارد.
آقای احمدی میگوید« :در برخی از جاهای شهر کابل
بهطور خودرس قیمتها را بلند بردهاند .شاهراهها هم بند
نیست .تنها اتحادیه ترانسپورت بخش خصوصی ،اینها
تظاهرات کردند .ما ذخایر دولتی داریم که در فصلهای
مشخص گاز در آن جمعآوری میشود و مردم میتوانند از
تانکهای دولتی با نرخ روز خریداری کنند».
او تأکید کرد ،کسانی که دست به احتکار میزنند از
طریق مسئوالن بخش مربوطه شناسایی میشوند و با
آنها برخورد قانونی خواهد شد.
با اینهمه ،ریاست عمومی تصدی مواد نفتی ،معلومات
میدهد که ساالنه دستکم  ۷۰۰هزار تن گاز مایع
وارد افغانستان میشود که از آن برای پختوپز استفاده
میشود .از مجموع گاز وارداتی افغانستان50 -45 ،
درصد آن از کشور ایران و از طریق بندر اسالمقلعه وارد
میشود.
از سویی هم افغانستان در حال حارض چندین ذخایر
اسرتاتژیک در والیتهای کابل ،هرات ،کندهار ،غور،
آقینه ،حیرتان ،بدخشان و پروان دارد که بخشی از این
ذخایر دولتی و بخشی از آن از سکتور خصوصی است.
افزایش بهای مواد نفتی و غذایی ،مشکل همهسالهی
شهروندان افغانستان است؛ اما با این حال ،حکومت و
مسئوالن ادارههای موظف تا اکنون نتوانستهاند راهحل
اساسی برای پایان این معضل پیدا کنند.
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بخش نخست
حمیرا قادری نویسنده شناختهشده در افغانستان است.
آثار داستانی دکرت قادری در افغانستان موردتوجه بوده و
خوانندگان فراوانی دارد.
خانم قادری زادهی کابل و در هرات نیز زندگی کرده
است .بانو قادری در ایران و هندوستان دانش اندوخته
و از دانشگاه «جواهر لعل نهرو» در رشته ادبیات سند
دکرتا به دست آورده است .او یکی از فعاالن حقوق زن در
افغانستان است و بهعنوان استاد دانشگاه و مشاور وزارت
معارف نیز انجاموظیفه کرده است .قادری یکبار ازدواج
کرده که منجر به جدایی شده و در آخرین فصل کتاب
«رقص در مسجد» به آن پرداخته است.
رقص در مسجد
رقص در مسجد روایت زندگی واقعی زن افغانستانی است.
ِ
روایت رنج و گالیهمندی از بیعدالتی در یک جامعه
مردساالر و زنستیز .این کتاب در سیزده فصل و 133
صفحه نگارش یافته و راوی این رسگذشتهای تلخ ،یک
بانوی منتقد ،ریسکپذیر ،جداشده از همرس و رنجور از
دوری یگانه پرس محبوبش ،سیاووش است.
نگارنده ،شخصیت اصلی این اثر است که از آغاز تا انجام
بهصورت پویا با پیشامدها درگیر است .او با کنشهای
مردستیزانه ،ضد دین و ضد مال یکتنه با سنتها و
هنجارهای جامعهی دینمدار و مردساالر مبارزه میکند.
از آنجا که رقص در مسجد اتو بیوگرافی است؛ ماجراهای
این اثر بر محور یک شخص-نویسنده-شکل میگیرد.
شخص اول داستان ،همواره با ماجراجویی ،رهایی از
سنت ،آزادیخواهی ،خشم و طغیان زندگی میکند و برای
تغییر تالش دارد.
نویسنده ،در این کتاب کمرت از شور و شوق و شادی در
زندگیاش سخن گفته است .خاطراتی که در این کتاب
بازگویی شده ،درواقع تجربه مشرتک متام زنان رنجدیده
و غمزدهی افغانستان است .زنانی به دلیل فضای بسته
اجتامعی ،تسلط سنت ،فرهنگ بدوی و مذهبزدگیِ
بیشازاندازه ،شادمانی را کمرت تجربه میکنند.
قهرمان این اثر با بیپروایی ،رسکشی و عصیانگری در
برابر رسوم و هنجارهای اجتامعی ایستادگی میکند .او
تهدید ،تحقیر و تنبیه را مکرر تجربه میکند؛ اما از مبارزه
در راهی که انتخاب کرده انرصاف منیدهد.
این اثر دربرگیرنده چهار دهه حوادث و رویدادهای تاریخی
و روال زندگی در افغانستان است .نگارنده ،تهاجم قوای
شوروی را بهیاد میآورد و خاطرات تلخ روزهای دشوار
زندگی زیر پرچم طالبان هنوز در ذهنش تازگی دارد.
در این اثر ،به موضوعات مهم و دلواپسیهای مزمن
دخرتان افغانستان پرداختهشده است؛ زن ،چندهمرسی،
دین ،آموزش ،جنگ و مهاجرت از مایههای اصلی این اثرند.
دو مفهوم «زن» و «دین» در این اثر بیشرت از موضوعات
دیگر برجستهتر و متامی رویدادها ،بر مبنای این دو مفهوم
اتفاق میافتد.
زن و دین دو مفهوم بحثبرانگیز و جدلیاند که در این اثر
بهصورت ساختارگرایانه بازمنود شده است .ناسازگاریهای
قهرمان اصلی این اثر با دین و متولیان امور مذهبی،
مبنای این «اتوبیوگرافی» را تشکیل میدهد .در این اثر
انگارهها و سوژهها طوری ترسیم شده که مردان در جایگاه
همستیزان زن و زنان همیشه بهمثابهی قربانیان رسنوشت
و لقمههای لذیذ برای شکار مردان قرار دارند.
رقص در مسجد ،با تقلید از بچههای نیمهشب سلامن
رشدی مقدمه را با مقوله «روزی روزگاری »...چنین آغاز
میکند« :بود نبود ،یک خدای مهربان بود .در یک شهر
دورافتاده و پشت کوههای بلند ،در یک خانواده کودکی
به دنیا آمد که او را شاهپرس میگفتند .نام اصلیاش
مشتاق بود» .این مقوله غالباً در آغاز داستانها به کار
میرود و در اثرهای غیرداستانی کمرت معمول است .قصه
شاهپرس بهصورت فرشده نقل میشود که هدف آن ،تداعی
هامن جمله معروف «سایمون دوبووار» است .دوبووار در
اثر مشهورش-جنس دوم -میگوید« :کسی زن به دنیا
منیآید؛ بلکه زن ساخته میشود ».نویسنده ،واضح بیان
میکند که تعریف هویتهای زنانه و مردانه در سنتهای
اجتامعی-فرهنگی مردم افغانستان ،عمیقاً رسوب کرده و
مشکلترین تجربه برای یک انسان ،زن بودن در جامعهای
مثل افغانستان است.
به باور نگارنده ،هویت و رسنوشت زن افغانستانی قبل از
تولد در افسانههای «بابا غورغوری»« ،مردآزما» و «دخرتخور»
تسجیل یافته و اقبال زنان افغان نیز با هامن اهریمنها و
مرتسکهای مردانه درمیافتد.
شاهپرس نام خودمانی یا لقب یکی از برادران حمیرا
است که در مناسبات و رفتارهای درون فامیلی نسبت به
نویسنده از امتیازات ویژهای برخوردار است .حمیرا هامنند
«نوال سعداوی» ،فمینیست مشهور جهان عرب به دلیل
دخرت بودن محرومیتهای جنسیتی را برای اولین بار از
همینجا تجربه میکند .او در اولین نامه خود به سیاووش
میگوید «در داستانهایی که مادربزرگ به ما نقل میکرد

خاطرات شگفتآفرین یک زن
یا مانیفست لیبرال فمینیسم در افغانستان

دکتــور حميــرا قــادری ،نویســنده کتــاب رقص در مســجد

رسنوشت من و شاهپرس کامالً متفاوت بود ».داستانهای
مادرکالن برای حمیرا ،برزنگی ،باباغورغوری ،مردآزما و
دخرتخور را اهریمنهای ضد زن معرفی کرده بود که
درواقع این منادهای اهریمنی ،صورت رفتارهای فردی و
اجتامعی را در برابر زنان نشان میدهد.
بهعبارتدیگر ،مردان زنستیز ،سنتی و متظاهر به
دینداری افغان؛ انتاگونیستهای رسشت و رسنوشت
اجتامعی زنان افغانستان هستند .در کتاب رقص در
مسجد بهصورت آگاهانه ،مفاهیم زن و دین ،زن و مرد،
طالبان و زنان ،اجبار و انتخاب ،بهصورت دوقطبی و در
تناقض ردیف شده و نقشهایی که به شخصیتهای اثر
داده شده نیز بر همین مبنا طراحی شده است .حمیرا
و مولوی بشیر ،حمیرا و مشتاق ،حمیرا و پدر
سیاووش ،دخرتان و طالبان و ...بهصورت
دوگانه ،در ستیز و کشاکش بودهاند.
زن
این کتاب به کسانی اهدا شده که به برابری
احرتام میگذارند .نگارنده تالش کرده تا رشایط
دشوار و سخت زندگی را در این اثر بازگویی کند
و با رشح چالشها ،مبارزات و شکستهایش،
پیام مبارزه با فرهنگ مردساالر جامعه افغانستان
و دادخواهی برای زنان را به مخاطبان برساند.
محتوای اثر ،این پیام را میرساند که نویسنده
برای یک هدف بزرگراه دشوار و طوالنیای در
پیش دارد و هدفش رسیدن بهتساوی جنسیتی،
عدالت اجتامعی ،جامعه باز و آزادی است.
در این اثر بعضی از واقعیتهای اجتامعی؛
ِ
فرهنگ پدرگرا
مانند خشونت ،دینمحوری،
و عدم دسرتسی زنان به آموزش ،بهصورت
واضح انعکاس یافته و تالش شده است این
واقعیتهایی که عوامل اصلی محرومیت و انقیاد
زناناند ،به باد انتقاد گرفته شود.
منت رقص در مسجد شاعرانگی ندارد؛ اما
نویسنده با کامل مهارت و ظرافت خاص
مادرانه نوشته و حس زنانگی را نیز در مکاتبات
و رشح رویدادها توانسته است حفظ کند .گاهی
احساس نفرت و بدبینی نگارنده نسبت به زن،
جایگاه زنان ،موقعیت نابسامان دخرتان در
جامعه نیز بروز یافته و چنین برمیآید که این
خودبیزاری و عقدهمندی نیز ناشی از محرومیت
و انقیاد زنان است .مثالً؛ در یکی از نامهها
مؤلف کتاب به پرسش مینویسد« :به حیث
یک کودک من منیخواستم که دخرت باشم.
حتا منیخواستم که عروسکهایم مؤنث/زن
باشند ( ».)9بیزاری جسنت از هویت جنسی
بهمرور زمان کاهش مییابد و قهرمان داستان
متایل دارد که روح یک فمینیست رادیکال را در
شخصیت خود تقویت کند.
نویسنده از بهکار گرفنت جمالت شعارگونه پرهیز
کرده اما زاویه دید را مشخص میکند که یک
فمینیست لیربال ،وقایع را بر مبنای تجارب
زندگی شخصی خود رشح میدهد و در برابر
سنت ،کلیشهها و قواعد اجتامعی در ستیز
است.
رقص در مسجد یک مونولوگ یا حدیث نفس
است .مادری از درد جدایی پرسش رنج میبرد

و با خود چیزیهایی را میگوید و با مخاطب بیخرب
و صامت خود مکاتبه میکند .این درد و پیوند مادرانه
مقولهی مشهور «شوالمیث فایرستون» را صحه میگذارد
که در جامعه مردانه ،فرزند ابزاری برای تنبیه و رسکوب
مادر است که درنهایت با جدایی کودک از آغوش مادر به
بیرحامنهترین شکل انجام میشود.
به باور فایرستون جدایی مادر از پرس یک فشار کشنده
است .او در کتاب «دیالکتیک جنس» به این موضوع
بهصورت مفصل پرداخته و یک فصل این کتاب را «مرگ بر
طفولیت» مسام کرده است .فایرستون نگاشته است« :عالقه
و مهرورزی خاص زنان نسبت به کودکان را همه میدانند.
من به این عقیدهام که این پیوند ،جز آسیبپذیری مشرتک
چیز دیگری نیست .ضمناً؛ این رنج مشرتک زنان و کودکان
را بهاجبار طوری باهم تنیدهاند که زنان قادر نیستند از
آزادیهای خود سخن برانند مگر اینکه در مورد کودکان و
آزادی آنها بحث کنند (».)72
حمیرا قادری نیز در مکاتبات مکرر خود به فرزندش
سیاووش این رنج مشرتک را ابراز کرده است .رنجی که
طاقت و قرارش را هرلحظه میرباید و نوستالژیای مادرانه
را بر وی چیره میسازد .افالطون نیز پیش از فایرستون
آسیبپذیری کودکان ،زنان ،حیوانات و اسیران را یک وجه
مشرتک گفته است.
در کتاب رقص در مسجد این وجه مشرتک بسیار برجسته
است .اندوه نامتامی که قانون بر یک مادر مهجور تحمیل
میکند و او را از حق حضانت فرزندش محروم میسازد .در
مناسبات فرهنگی افغانستان یک واقعیت انکارناپذیر این
است که در صورت بروز اختالفات خانوادگی ،از جداسازی
فرزند و مادر بهعنوان یک ابزار فشار باالی زنان استفاده
میشود .قصه اندوهبار حمیرا نیز این واقعیت اجتامعی را
به تصویر میکشد.
حمیرا از رسم زناشویی در افغانستان منتقد است .در
ازدواج حمیرا و پدر سیاووش نیز به دلیل سنت پدرمحو ِر
حاکم در جامعه ،رضایت دخرت حاصل نشده و نکاح بسته
شده است .نکاح اجباری ،ازدواج زیر سن و عدم توجه به
خاطر و رضایت دخرتان یک معضل اجتامعی است که در
اغلب موارد داشنت فرزند باعث شده که زنان متحمل رنجی
بیشامر و خشونتهای خانوادگی شوند.
گروهی از فمینیستها ،مادر بودن را یک نقش حیاتی
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در جامعه دانستهاند .شگرد مادرانه یک گرایش ویژهی
حمیرا قادری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
در نامههایش به آن تأکید دارد« .نانسی چودورف» در
«بازتولید مادری» نقش زنان را به حیث مادر ،مهم و حیاتی
دانسته و زنان را در بازتولید مفکوره ،تساوی جنسیتی،
قدرت و توزیع کار و زندگی زنان یک اصل میداند .قهرمان
رقص در مسجد نیز نتوانسته از این نقش فرار کند.
حمیرا در یکی از نامههایش به سیاووش میگوید که حتا
برادرم-جابر -تو را تنها به پدرت نسبت میدهد و میگوید؛
بچهاش را تنها بگذار و به زندگی خود فکر کن .حمیرا
نوشته است« :من مکرر انتقاد کردم و به آنان گوشزد منودم
که تو (سیاووش) پرس من هم هستی ،لیکن صدای من
ضعیفتر از صدای قانون و سنت حاکم است .با اینها باید
چقدر مبارزه کنم؟ (».)50
نویسنده در مبارزه با قانون مردانه و سنت حاکم نیز
مبارزه جمعی نکرده است .از بازگویی خاطرات چنین
وامنود میشود که او اکرثا ً بهصورت انفرادی مبارزه
کرده و کنشهای تکروانه داشته است .او از کنشهای
زنان روزگار خویش نیز ناراضی بوده و انتقاد میکند که
همواره به آرایش ،حنا ،رنگ ناخن ،شکل مربعی و دایرهای
انگشتان ،فیشن ،شوهر کردن و بچهدار شدن فکر میکنند
و برای آزادی و حقوق زنان سودایی در رس ندارند.
نخستین حرکت دادخواهانهای که حمیرا با جمعی از
دخرتان سازماندهی میکند ،از حامم زنانه در هرات
شکل میگیرد .هدف این تظاهرات دادخواهی برای حق
تعلیم و تحصیل دخرتان است که توسط طالبان با رسکوب
و خشونت پاسخ داده میشود.
دین
در این اثر ،دین یکی از علتالعللهای مشکالت و بهانهای
برای انتقاد است .انتقاد از وضعیت زنان مقهور و در انقیاد
مردان دینمدار افغانستان .بهانهای برای لذت جنسی
متولیان دینی مانند مولوی رشید که در داخل مسجد
دخرتان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداد.
نویسنده چندین صحنه تکاندهنده را از ماجراهای درون
و بیرون مسجد بازگویی کرده است .ازجمله تجاوز جنسی
مولوی رشید باالی یک کودک خردسال در داخل مسجد،
دست بازی کردن بااندامها و رانِ یکی از دخرتان در
پشت پرده ،چشمچرانی و نگاه شهوتآمیز به سینه و اندام
نویسنده ،حمله کردن بهقصد آزار جنسی باالی نویسنده
وقایع درون مسجد است که نگارنده ،در روایت آن شجاعانه
از آنها سخن گفته است.
در بیرون مسجد نیز مولوی رشید در پی آزار و اذیت
دخرتان و زنان است .نویسنده میخواهد بگوید که زنان
و دخرتان در افغانستان سوژه جنسی متولیان امور دینی
هستند؛ مولوی موسا و مالهایی مانند او است.
یکی از صحنههای آزار و اذیت جنسی زنان اینگونه به
تصویر آمده است« :پیراهن خود را تا زیر زنخ باال
زده بود و تنبان را دور گردن پیچیده بود .دستانش
در بین هر دو پایش بود و خود را بهشدت میمالید.
مولوی در حالی که مستقیم طرف من خیره شده
بود ،زیر لب آه و زوزه میکشید و خود را مالش
میداد .من فرار کردم و پاهایم لغزید و در آب
افتادم .آفتابه پالستیکی از دستم رفت و زیر آب
شد .لباسهایم خیس شده بود و به تنم
چسپیده بود (».)32
نویسندهی رقص در مسجد ،نسبت به دین
و مناسک دینی چندین نقد وارد کرده است.
یکی از این موارد؛ رسم نکاح و وکالت نفس
توسط والدین به منایندگی از دخرتان در انعقاد
این پیامن اجتامعی است.
نویسنده میخواهد ازدواج و مناسک آن را که در
افغانستان یک معضل بزرگ اجتامعی است به
چالش بکشد؛ سن ازدواج ،عدم رضایت دخرتان،
پول گزافی که والدین دخرت به نام شیربها یا
پیشکش دریافت میکنند از موارد انتقادی در
جامعه سنتی افغانستان است که دخرتان همیشه
نسبت به این موضوع در موقعیت انفعالی قرار
داشتهاند« .مراسم نکاح خوانش چند جمله به
لسان عربی توسط یک مال است که بعدازآن
بیدرنگ یک آدم بیگانه مالک تو میشود .فقط
خوانش هامن چند جمله است که بعدازآن یک مرد
میتواند دستها ،بدن و پاهایت را ملس کند .با
خوانش چند جمله کوتاه در مهامنخانه ما ،جمالتی
که حتا من آن را نشنیدم ،من مال داماد شدم.
مالی که برای خرید من داماد هزینه گزاف پرداخته
بود .من به خاطر ندارم که در آن جمالت چه گفته
شده بود؛ اما همه را مرسور و شادمان کرده بود
(».)118
نویسنده ،گرایش دینگریزانه دارد و نسبت به
دینزدگی اجتامع و خانواده انتقاد میکند.
الزامات ،سختگیریها و کنشهای اغواگرایانه و
سودجویانه متولیان دینی و مردم جامعه او را وادار
به پیشداوری و رفتارهای عقدهمندانه کرده است.
معطوف به این موضوع ،در منت کتاب چنین آمده
است« :وقتیکه میشنیدم بابا جان سوره یاسین یا
هامن بخشی که در مورد عظمت و اقتدار خداوند،
روز جزا و هشدار به ناباوران است را تالوت میکند،
من میدانستم که مبباردمان دیگری اتفاق خواهد
افتاد (».)12
ادامه دارد...
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توافق صلح افغانستان میان صخره و آ تش؛
پاکستان در کجای ماجرا است؟
برگردان:ضیا ناصری
نویسنده:خواجهداوودطارق
منبع:اسرتاتژیکویژنانستیتوت

به دلیل تغییر در اهداف جیواسرتاتژیک در سالهای
گذشته ،همواره روابط امریکا  -پاکستان مرشوط به برخی
مالحظات بوده است.
جنگ رسد در دهههای  ۶۰ – ۵۰سبب نزدیکی دو کشور
امریکا و پاکستان شد .در سال  ۷۰تا  ۸۰دام خرس را در
برابر اتحاد جامهیر شوروی تنیدند و با اتفاق حمله ۱۱
سپتامرب ،جنگ در برابر تروریزم آغاز شد.
شامر زیادی باور دارند که این رابطهها منافع زیادی را
برای دو طرف تأمین کرده است ،این روند به پاکستان
اجازه داده تا قدرت نظامی خود را توسعه بخشد .در عقب
این کار ،راهربدسازان ایاالتمتحده در واشنگنت زمینه
را برای میانجیگری پاکستان در روند گفتوگوهای صلح
افغانستان فراهم یافتند.
ادارهی دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده بود که توافق
با طالبان میتواند به طوالنیترین تنش نظامی در تاریخ
ایاالتمتحدهی امریکا نقطهی پایان بگذارد.
برای به دست آوردن این اهداف ،جز وارد کردن فشار
باالی پاکستان از طریق امریکا گزینه دومی وجود نداشت.
رصفنظر اینکه پاکستان برای تأمین امنیت منطقه و
برقراری صلح چقدر همسو بود.
تالشهای برای توافق امریکا و طالبان انجام شد؛ اما این
روند با افزایش خشونتها در افغانستان همراه بود و یک
تغییر دینامیکی را نسبت به تعهدات قدرتهای منطقهای
در واشنگنت بروز داد.
شامر باور دارند که رییسجمهور جو بایدن دوست نزدیک
پاکستان است .او اعالم کرده است که توافقنامهی صلح
افغانستان که – در ماه فربوری  - ۲۰۲۰توسط سلفش –
دونالد ترامپ – به امضا رسیده است را بازنگری میکند.
این برای پاکستان چه پیامی را میرساند و به تأثیر روی
رابطه امریکا و پاکستان خواهد گذاشت؟
پاکستان برای اعتامدسازی بیشرت میان دو طرف چه
میخواهد انجام داد ،توسعهی رابطههای اخیر ،پاکستان را
در میان سخره و آتش قرار داده است ،روند صلح افغانستان
چقدر میتواند منافع پاکستان را تأمین کند.
توافقنامهی  ۲۲فربوری  ۲۰۲۰که میان امریکا و طالبان

در دوحه به امضا رسید ،یکی از گزینههای این توافقنامه
کاهش خشونتها در افغانستان است ،متأسفانه از زمانی
که این توافقنامه امضا شده است ،خشونتها افزایش
داشتهاند.
در ماههای اخیر حقوقدانان ،مسئوالن دولتی ،فعاالن
مدنی و سیاسیون در بهصورت بیپیشینه مورد قتلها
هدفمند قرار گرفتهاند.
حمله بر دانشگاه کابل ،قتل بانوان قاضی و مببهای
مقناطیسی بر موترهای نظامیان در بیشرت والیتهای کشور
در چند ماه اخیر افزایش داشته است.
محمد ارشف غنی و برخی از نزدیکانش در حکومت از جو
بایدن رییسجمهوری تازه امریکا خواستند تا باالی طالبان
فشارهای بیشرت وارد و گزینهی خروج نیروهای از افغانستان
مورد تجدیدنظر قرار دهد.
پاکستان از طرفهای مختلف خواسته است تا به
توافقنامهی امریکا و طالبان پایبندی نشان دهند ،این در
حالی است که پاکستان تنها قدرت منطقهای نیست که در
افغانستان نفوذ دارد ،نبود منایندگان ارشد طالبان در روند
مذاکرات صلح در دوحه نگرانی را ایجاد و روی ضامنت آینده
صلح سایه افگنده است.
در حالی که هیئت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان در
دوحهی قطر برای گفتوگو حضور دارند ،منایندگان طالبان
مانند مال عبدالغنی برادر و در یک سفری به تهران رفت
و عباس استانکزی معاون هیئت مذاکرهکنندهی طالبان به

روسیه سفر کرد.
توافقنامه طالبان و امریکا چهار گزینهی عمده داشت که در
ماده نخست آن گفته شده است ،هیچ گروه تروریستی نباید
از خاک افغانستان منافع امریکا و متحدانش را تهدید کند.

جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع
امریکا یا پنتاگون ،میگوید :بدون در
نظر گرفتن و توجه کردن به تعهدات،
آغاز دوباره حمالت تروریستی ،افزایش
خشونت و حمله بالای نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان زمینه
برای �پیشرفت گفتوگوها و ایجاد یک
راهحل سیاسی دشوار میسازد ،اما
ما هنوز روی گفتههای خود ایستاده و
پافشاری می�کنیم.
ماده دوم روی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مترکز
کرده است ،به اساس این توافقنامه نیروهای امریکایی تا
ماه میباید بهصورت کلی از افغانستان بیرون شوند ،اما
افزایش خشونتها خروج کامل را ناممکن ساخته است.
جک سالیوان ،مشاور امنیت امریکا گفته است که طالبان

در چهار مورد تعهدی از خود نشان ندادهاند ،بنابراین ما
چه باید کنیم ،ما برنامهی خروج و حضور نیروهای خود
را میسنجیم و با در نظر داشت وضعیت عمل میکنیم و
برنامههای راهربدی و دیپلوماتیک را نیز روی دست داریم.
جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون،
میگوید :بدون در نظر گرفنت و توجه کردن به تعهدات ،آغاز
دوباره حمالت تروریستی ،افزایش خشونت و حمله باالی
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان زمینه برای پیرشفت
گفتوگوها و ایجاد یک راهحل سیاسی دشوار میسازد ،اما
ما هنوز روی گفتههای خود ایستاده و پافشاری میکنیم.
اتفاقاً زمانی که توافقنامه امضا شد ،ادارهی ترامپ زیر
انتقادهای شدید قرار گرفت و پیشبینیها این بود که این
توافقنامه شکننده است و تصمیم اخیر ادارهی بایدن برای
بازنگری توافقنامه ،دو دیدگاه را پیش پیشکش کرده است.
یکم؛ ادارهی بایدن فشارهای زیاد را باالی طالبان و دولت
افغانستان وارد میکند که مذاکرات صلح تا ماه می ۲۰۲۱
به نتیجه برسد و به اساس توافقنامه باید متام نیروهای
امریکایی افغانستان را ترک کنند .دوم؛ ادارهی بایدن تالش
میکند تا نتیجهی رویکردهای دیپلوماتیک خویش در روند
مذاکرات به ارزیابی بگیرد.
در حالی حارض که هنوز روند مذاکرات صلح افغانستان
به نتیجهی نرسیده است ،پاکستان هنوز زیر نظر برنامهی
امریکا قرار دارد تا در این روند همکاری کند.
شامر زیاد در واشنگنت باور دارند که پاکستان در قبال
افغانستان بازی دوگانه را انجام میدهد ،اما این را منیتوان
نادیده گرفت شامر هستند از خاک افغانستان در برابر
پاکستان استفادهکنند.
پرسش این است که پاکستان چهکار مهم را میتواند در
فراهمسازی زمینهی گفتوگوهای صلح افغانستان انجام
دهد؟ پاکستان نگران است که منافع خود را در این روند
چگونه حفظ و حامیت کند.
اگر گزینه اولی که جلوگیری از خاک افغانستان در برابر
منافع امریکا است تحقق یابد ،چگونه چنین اطمینان برای
پاکستان همچنان وجود دارد .فقدان نفوذ پاکستان در
افغانستان این نگرانی را به وجود آورده است که هند از هر
گزینه برای عقب راند رقیبهای خود استفاده میکند.
ادارهی جدید بایدن نیاز دارد تا رابطهی امریکا و پاکستان
دوباره بازنگری کند و به اساس منافع منطقهای و مرزی،
اجازه دهد تا پاکستان نقش خود را داشته باشد.

پایان مذاکره؛ شلیک تير خالص یا تسلیم شدن به دشمن؟
ایماننوری،دانشجویروابطبينالملل

فقدان یک دستگی میان پنج قدرت اصلی شورای امنیت
سازمان ملل متحد و متحدان آنها در قضیه افغانستان،
بحران اعتامد را به گونهی بیپیشینهای بهمیان آورده است.
بارها از وارد شدن افغانستان به یک جنگ داخلی هشدار
داده شده است .از همین رو ایاالتمتحده امریکا بیم
تکرار شدن تجربهی تلخ و ناکام عراق را در افغانستان با
این تفاوت دارد که حمله امریکا به عراق در آن زمان تلهی
اسرتاتژیک برای امریکا بود؛ اما حاال خروج از افغانستان
بزرگترین خطای اسرتاتژیک امریکا خواهد بود.
اکنون زملی خلیلزاد که در این روزها رس و صدایش نیست
به دنبال آن است تا بار امنیتی را بر منطقه تقسیم کند.
نقشههای جدید در اداره جو بایدن در حال ترسیم شدن
است.
قضیه افغانستان پیچیدهتر از قبل میشود
با رها کردن زیرکانه میز مذاکره توسط طالبان و سفرشان به
کشورهای منطقه و همچنان رسدرگمی هیئت جمهوریت در
این مذاکره ،کشورهای جهان نگرانیشان را به گونه جدی
ابراز کردند.
ناتو و جامعه جهانی ،کمازکم از دو جهت به این امر بهعنوان
نگرانی نگاه میکنند :پایامل شدن اعتدال سیاسی و ایثار و
فداکاری طالبان به ایدیولوژی و اربابش پاکستان.
در حقیقت رها کردن میز مذاکره همزمان با آغاز نشست
وزرای سازمان ناتو ،نقطه عطفی در سیاست داخلی،
سیاست خارجی و مسائل منطقهای محسوب میشود،
روسیه و ایران دیدارهای جداگانهی با رسان طالبان
داشتهاند .نگرانیها برجاست زیرا هیچ جناح دخیل در
افغانستان تصور منیکردند که روزی طالبان با تیغ موکت
بُری از موضع قدرت و زور برای امریکا و حکومت افغانستان
خطونشان بکشند .بدون تردید ،این سلسله اقدامات ابعاد
مختلفی خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .۱از نظر حقوق بینامللل ،بدون تردید ،این اقدام طالبان
مصداق تروریسم است ،از کشتارهای هدفمند تا گسرتده
ساخنت حمالتشان بر گوشه و کنار کشور و حاال هم رها
کردن مذاکره؛
 .۲طالبان این بار کامالً ثابت ساختند که گروه تروریستی و
اجیر پاکستان هستند (هرچند قبل از این هم هویدا بود گه
طالبان تروریستاند) که علیرغم شعار چند روز پیش خود
که مدعی بود به سمتوسوی جنگ منیرود؛ سیاستهای

متناقضی پیش گرفته است .از یکسو ،بخشی از نیروهای
خود را پنهانی از آنسوی خط دیورند فرامیخوانند و شعار
انزواگرایانه رس میدهد و از سویی دیگر ،آتش جنگی را
برمیافروزد که دامنه و نتایج آن تحت کنرتل خودش هم
نیست .هیئت حاکم جامعه جهانی در این جنایت طالبان
همسو و همنظر نیستند و بر طالبان این بار به چشم امید
به صلح منیبینند .امریکا نیز بهخوبی میداند که پاکستان
النه امن گروههای تروریستی و اسالمگرایان رادیکال است؛
 .۳طالبان با نگهداشنت متاس و ارتباطشان با گروه القاعده
نشان دادند که عمالً متایلی به صلح و حلوفصل مسایل با
مردم افغانستان را ندارند ،پس بعید بدنظر میرسد تا ختم
سال جاری ،دیپلامسی صلح به رسانجامی برسد .پایان
دیپلامسی میتواند به معنای آغاز جنگ و ابعاد جدیدی از
درگیری باشد؛ امری که بیش از همه ،پاکستان و ایران را
خشنود خواهد ساخت؛
 .۴بدون شک ،موجی از نفرت و انزجار بر ضد پاکستان در
افغانستان بیشرت از پیش شکل گرفته و نیز ذهن مردم را از
اقدامات پاکستان آگاهتر خواهد ساخت که مسئول اصلی
آثار و نتایج آن کسی جز دستگاه سیاست خارجی و دولت
پاکستان نخواهد بود؛
 .۵باید دید که آیا این اقدامات طالبان که از اسالمآباد
دستور میگیرند به معنای (مکانیسم فشار) است و یک
سلسله عملیات نظامی ،امنیتی و تروریستی را به دنبال
خواهد داشت یا نه؟ بعدا ً دولت افغانستان مطابق به آن
دست به عمل باملثل بزند ،دولت افغانستان این بار باید
متام اسیران طالبان و سایر گروههای تروریستی را به سزای
اعاملشان برساند و از هرگونه سازش و مصلحت با طالبان
خودداری کند.
افغانستان مواجه با تیغ دو لبه
افغانستان شتابان در حال تجربه کردن حساسترین
اتفاقات تاریخ خود پس از حمله امریکا به این کشور است.
در رشوع سال  ۲۰۲۰میالدی ،افغانستان شاهد امضای
توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا ،اعالم نتیجه پرحاشیه
انتخابات ریاست جمهوری و تحلیف همزمان داکرت عبدالله
و ارشف غنی بهعنوان رییسجمهوری افغانستان بوده و
برای مذاکرات صلح افغانستان نیز آماده شد؛ اما متام این
اتفاقات بهجای حل مسائل ،ابهامات زیادی را در دل خود
خلق کرد.
رشایط مانند تیغ دو لبه است .به این معنی که با بیرون

شدن ناتو و امریکا از افغانستان ،پروژه تسلیم دهی
افغانستان به پاکستان در فاز تکاملیاش قرار میگیرد؛
اما اگر نیروها خارج نشوند ،طالبان با دستور از پاکستان
گفتهاند که فصل جدید جنگهایشان را آغاز خواهند کرد.
شتاب وقایع ،افغانستان را در رشایطی قرار داده که به دلیل
ابهام گسرتده در چشمانداز سیاسی ،تصمیمگیری برای
کلیه بازیگران چه در داخل و چه در خارج دشوار شده است.
ارشف غنی و عبدالله و حتی جناحهای سیاسی منیدانند
که نتیجه توافق بین طالبان و امریکا برای افغانستان
چگونه خواهد بود .آنها از ادامه حامیت امریکا ،پایبندی
طالبان به توافقنامه ،موفقیت مذاکرات صلح افغانستان و
نوع نظام سیاسی آینده افغانستان تصویر روشنی ندارند.
آنچه میدانند این است که رشایط امروز افغانستان بیش
از هر چیز بهروزهای پایانی اشغالی شوروی در این کشور
شباهت دارد.
در چنین رشایطی که افغانستان بهرسعت بهسوی مذاکرات
صلح در حرکت است؛ اما با ابهامات پیچیده و تاریک.
رشکت در این مذاکرات بدون وحدت میان جناحهای درگیر،
به معنی ناتوانی در دستیابی به یک خروج مطلوب جهت
ثبات و صلح است .ادامه چنین وضعیتی حتی منیتواند
نظر گروههای درگیر را ازنظر نام افراد رشکتکننده برآورده
سازد و پذیرش نتیجه آن نیز دشوار خواهد بود .از سوی دیگر
شکست این مذاکرات نیز دور از انتظار نیست و ابهامات
موجود میتواند موجب از دست رفنت کنرتل و شدت گرفنت
مجدد خشونتها شود .آغاز جنگ داخلی این بار کابوس
بس نهایت وحشتناک است که نباید حتی تصورش را هم
کرد.
ظاهرا ً بزرگترین نقطهی ضعف برای کابل ،سیاست سازش
و مدارا بوده است ،رهایی  ۵۵۰۰زندانی طالب علناً کابل را
در موضع ضعیف قرار داد.
آنچه مسلم است این است که ادامه اینگونه سیاست و
عدم قطعیت در سیاست افغانستان ،تنها به سود طالبان
بوده و میتواند با فاجعه سیاسی برای سایر جناحها پایان
بیابد؛ اما هر دو بازیگر میتوانند با یکدیگر همکاری کرده
و از نتیجه متعادل پیروزی بهرهمند شوند؛ اما با رقابت با
یکدیگر به باختی مشرتک دامن خواهند زد.
پاکستان به دنبال سیاست نفرت افگنی برای سودآوری
پاکستان از طریق طالبان سیاست «نفرت افگنی جهت
سودآوری» را در پیش گرفته است .بنا بر گفتهی یکی از
هیئتهای مذاکرهکننده حکومت ،در وقفهی دور اول

مذاکرات دوحه ،با رفنت طالبان به اسالمآباد و سپس
برگشتشان به دوحه ،رفتارشان در برابر هیئت جمهوریت
فوقالعاده به جهت منفی تغییر کرد ،پاکستان برای طالبان
گفته که امارت آمدنی است و جدیت خروج امریکاییها از
افغانستان همچنان به قوت خود پابرجاست حاال هم طالبان
میگویند که دیگر نیازی به مذاکره نیست ،نشانی دیگر
نگرانی ،آمادگی ارتش افغانستان و طالبان به فصل جنگ
در بهار سال آینده است.
آینده احتاملی افغانستان در نگاه ناتو
امریکا بدین باور است که نباید با عجله و بینظمی
افغانستان را ترک گفت ،امریکا و سازمان ناتو عمالً به این
نتیجه رسیدهاند که با بیرون شدنشان از افغانستان ،این بار
رسوکله چینیها در کنار پاکستانیها نیز پیدا خواهد شد.
هدف از حضور ناتو در افغانستان ،خارج شدن این سازمان
نظامی از چوکات منطقهگرایی و تبدیلشدن به یک
سازمان جهانی تحت چرت سیاستها با برنامههای امریکا
است .درواقع کشورهای اروپایی که ساختار سازمان ناتو را
تشکیل میدهند با واگذاری رهربی نیروهای مستقرشان
در افغانستان به ناتو تالش کردند بهعنوان قطب تأثیرگذار
نظامی در مناطق مختلف بهصورت منسجم و پراکنده حضور
داشته باشند.
هدف دیگر ناتو از ادامه حضورش در افغانستان عالوه بر
تثبیت گسرتش حوزه جغرافیای سیاسی خود به رشق و
تبدیل افغانستان به پایگاه نظامی غرب در منطقه راهربدی
هممرز با روسیه ،ایران ،چین و هندوستان است .ناتو این را
بهخوبی میداند چنانچه اگر از افغانستان خارج شود هرگز
فرصت تاریخی برای بازگشت به این منطقه را نخواهد یافت
و باید برای همیشه با این منطقه خداحافظی کند.
در سال  ۲۰۰۳میالدی امریکا با واردکردن سازمان ناتو
به کشور افغانستان عمالً تالش کرد تا بار مسئولیتهای
امنیتی خود را در این کشور با رشکای اروپاییاش تقسیم
کند؛ و همچنان این تالش ادامه دارد.
هدف دیگر ناتو در افغانستان تالش برای تسلط بر رقبای
جدی و فراوان غرب در پهنه آسیا است .قاره کهن آسیا که
قرن جدید ،قرن داستانهای آن خوانده میشود نهتنها با
اقتصادیهای رو به رشد همچون در چین و هندوستان
روبرو است بلکه این کشورها در کنار ادیان سنتیای چون:
یهودیت ،مسیحیت و اسالم ،دارای هویت فرهنگی با افق
جهانگرایی دارند که تهدیدی بالقوه در برابر هژمونی غرب
تلقی میشود.
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تماس تلفنی استولتنبرگ و غنی :ناتو همچنان به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهد
ینس استولتنربگ ،دبیرکل ناتو در متاس تلفنی با
رییسجمهور غنی ،اطمنیان داده که ناتو به حامیت
و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در امر مبارزه با تروریزم ادامه میدهد.
آقای استولتنربگ روز جمعه ( ۱حوت) ،در تویتی،
از طرفهای درگیر در روند صلح افغانستان خواسته
است که برای تقویت این روند تالش کنند تا یک
راهحل پایدار برای ختم جنگ در این کشور پیدا
شود.
در همین حال ،ارگ ریاستجمهوری نیز در
خربنامهای گفته است که در این متاس ،دبیر کل
ناتو بر حل مساملتآمیز جنگ افغانستان تاکید
کرده و حامیت خود را از صلح پایدار وباعزت در
کشور ابراز کرده است.

این متاس تلفونی درست یک روز پس از پایان
نشست وزیران دفاع ناتو انجام شده است .نشست
دو روزهی وزیران دفاع این سازمان ،به روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد.
با آنکه ینس استولتربگ ،دبیر کل ناتو گفت که
تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد ادامهی حضور و یا
خروج نیروهای ناتو از افغانستان گرفته نشده است؛
اما تأکید کرد که آنها از روند صلح در افغانستان
حامیت میکند و به مأموریتشان در قسمت
آموزش ،متویل و حامیت از نیروهای امنیتی در این
کشور ادامه خواهد داد.
ارگ ریاستجمهوری از تصمیم ناتو استقبال
کرده است .دواخان مینهپال ،معاون سخنگوی
ریاستجمهوری میگوید« :ما و ناتو به طور مشرتک

در برابر تهدید مشرتک مبارزه میکنیم .این
تهدید مشرتک بهشمول القاعده ،متامی گروههای
تروریستی را شامل میشود که با طالبان روابط
مستحکم دارند».
از سویی هم ،عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی
مصالحهی ملی نیز از ادامهی مأموریت نیروهای
ناتو برای آموزش و حامیت نیروهای امنیتی افغان،
استقبال کرده است.
آقای عبدالله  ،میگوید که با درنظرداشت اوضاع
فعلی افغانستان و چالشهای موجود ناشی از حضور
فعال دهشتافگنان منطقهای و بیناملللی ،رشایط
الزم برای خروج نیروهای خارجی تنها میتواند در
میز گفتوگو میان دو طرف و رسیدن به صلح جامع
و پایدار فراهم شود.

وا�کنش وزارت خارجه به حرفهای کابلوف :دولت افغانستان در انجام گفتوگوها تعلل نکرده است
وزارت خارجهی افغانستان به حرفهای اخیر ضمیر
کابلوف ،منایندهی ویژهی روسیه در مورد این کشور
واکنش نشان داده است.
در خربنامهای که روز جمعه ( ۱حوت) ،از سوی
این وزارت به نرش رسیده ،آمده است که برخالف
ادعاهای ضمیر کابلوف ،دولت افغانستان
هیچگاهی در انجام گفتوگوهای فعلی در قطر
تعلل و تأخیر نکرده است؛ بلکه طالبان برخالف
تعهدات خود میز گفتوگوها را ترک کردهاند.
در این خربنامه همچنان آمده است که دولت
افغانستان با حسننیت بیش از  ۶هزار زندانی
گروه طالبان را آزاد کرد؛ اما گروه طالبان برخالف
تعهدشان ،نهتنها خشونتها را کاهش ندادند که
زندانیانشان دوباره به میدان جنگ برگشتهاند.
وزارت خارجه گفته است« :ضمیرکابلوف اظهار
داشته که طالبان «تقریباً بیعیب و نقص» به توافق
با امریکا پایبند استند .در حالی که همه دنیا

اذعان دارند که طالبان چهار تعهد عمد هیشان را
مبنی بر ( )۱قطع روابط با تروریستان )۲( ،کاهش
خشونتها )۳( ،ادامهی مذاکرات معنادار و ()۴
عد م برگشت جنگجویان آزادشده به میدان جنگ،
آشکارا نقض کردهاند».
در خربنامه ،اظهارات ضمیرکابلوف در مورد این
که طالبان بر سه -چهارم حصهی خاک افغانستان
کنرتل دارند ،نیز نادرست خوانده و گفته است
که راهاندازی حمالت تروریستی و کشتار مردم در
ساحات مختلف ،بهمعنای کنرتل داشنت بر مناطق
نیست.
این وزارت ،همچنان در مورد حرفهای آقای
کابلوف مبنی بر تجویز نسخهی «دولت انتقالی
ایتالفی» نیز گفته است که مردم افغانستان حق و
توان آن را دارند که با اراده آزاد از طریق انتخابات
در مطابقت با قانون اساسی کشور ،رسنوشت دولت
و حکومت خویش را تعیین کنند .این در حالی

است که اخیرا ضمیر کابلوف ،منایندهی ویژهی
روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با خربگزاری
اسپوتنیک ،گفته است که طالبان تقریبا بیعیب
و نقص به توافقنامهی دوحه با امریکا پایبند
هستند ،زیرا از زمان امضای توافق نامه ،حتا یک
رسباز امریکایی نیز کشته نشده است؛ اما در مورد
امریکاییها منیتوان این را گفت ،زیرا آنها به
بهانههای گوناگون بارها به طالبان حمله کردند.
بیشرت وقتها ،حمالت هوایی در زمانی انجام
میشد که طالبان در برابر داعش میجنگیدند.
از سویی هم ،آقای کابلوف در مورد این که آیندهی
سیاسی دولت و طالبان پس از توافق صلح چگونه
خواهد بود ،گفته است« :ما سناریویی را ترجیح
میدهیم که متام طرفها روی ایجاد یک دولت
انتقالی ائتالفی موافقت کنند که در آن طالبان
جایگاه کافی متناسب با وزن واقعی خود در جامعه
و مردم افغانستان را بدست آورند».

حکومت افغانستان از تصمیم ناتو استقبال کرد
ارگ ریاستجمهوری از تصمیم اخیر ناتو مبنی بر
ادامهی مأموریت شان در افغانستان ،استقبال کرده
است.
اخیرا ینس استولتربگ ،دبیر کل ناتو در نشست
وزیران دفاع این سازمان ،گفته است که از روند صلح
در افغانستان حامیت میکند و به مأموریتشان در
قسمت آموزش ،متویل و حامیت از نیروهای امنیتی
در این کشور ادامه خواهد داد.
در همین حال ،دواخان مینهپال ،معاون سخنگوی
ریاستجمهوری گفته است « :ما و ناتو به طور
مشرتک در برابر تهدید مشرتک مبارزه میکنیم .این
تهدید مشرتک بهشمول القاعده ،متامی گروههای
تروریستی را شامل میشود که با طالبان روابط
مستحکم دارند».
آقای مینهپال روز جمعه ( ۱حوت) ،در برگهی

تویرتش نوشته است که طالبان پس از توافقنامهی
دوحه باید روابط خود را با القاعده قطع میکردند؛
اما برعکس این روابط مستحکمتر نیز شده است.
گفتنی است که نشست وزیران دفاع کشورهای
عضو ناتو ،برای دو روز (چهارشنبه و پنجشنبه)،
برگزار شد .لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا ،در این
نشست گفت که این کشور افغانستان را به گونهی
عجوالنه و بینظم ترک منیکند.
آقای آستین ،تأکید کرد که امریکا در حال بررسی
رشایط کامل توافقنامهی قطر است تا مشخص شود
که آیا دو طرف به رشایط یاد شده در این توافقنامه
پابند بودهاند و یا خیر؟
در همین حال ،ینس استولتربگ ،دبیر کل ناتو نیز
در پایان این نشست گفت که تا هنوز هیچ تصمیمی
در مورد ادامهی حضور و یا خروج نیروهای ناتو از

افغانستان گرفته نشده است.
آقای استولتربگ ،تأکید کرد که در این مرحله در
مورد آینده حضور ناتو ،تصمیمی گرفته نشده؛ اما
با نزدیکشدن جدول زمانی خروج نیروهای خارجی
تا اول ماه می ،درهفتههای آینده در این موارد با
اعضای سازمان ،بحث و هامهنگی صورت خواهد
گرفت.
او پس از پایان نشست دو روزهی وزیران دفاع
ناتو ،در برگهی تویرتش نوشت« :وزیران دفاع ناتو
دربارهی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند .ما
با مشکالت زیادی مواجه هستیم و گزینهی آسان
وجود ندارد .ما در مورد ادامه مأموریت خود تصمیم
نگرفتهایم؛ اما درحالیکه مهلت  ۱می نزدیک
میشود ،ما به مشوره و هامهنگی به عنوان یک
متحد ادامه میدهیم».

سفیر کانادا :حمله بر خبرنگاران و مدافغان حقوق بشر در افغانستان ،وحشتناک است!
رید رسس ،سفیر کانادا در افغانستان ،گفته است
که حملههای تروریستی بر خربنگاران و مدافعان
حقوقبرشی در این کشور وحشتناک است و
عامالن آن ،باید محاکمه و مجازات شوند.
آقای رسس ،روز جمعه ( ۱حوت) ،در تویتی با اشاره
به گزارش تازهی یوناما در مورد حملههای تروریستی
بر خربنگاران و کارمندان نهادهای حقوقبرشی
در افغانستان ،گفته است که این گزارش ،تصویر
تیرهوتار از وضعیت افغانستان ارایه میکند.
او در ادامه گفته است« :چرا طالبان این حمالت را
محکوم منیکنند».
این در حالی است که اخیرا دفرت منایندگی سازمان
ملل متحد در افغانستان (یوناما) ،در گزارشی گفته
است که از آغاز گفتوگوهای صلح افغانستان تا
اکنون ۱۱ ،فعال حقوقبرشی و کارمند رسانهای در
نتیجهی حملههای هدفمند در این کشور کشته
شدهاند.

این گزارش که روز دوشنبه
( ۲۷دلو) ،منترش شد،
نشان میدهد که پس از
آغاز گفتوگوهای صلح
در دوازدهم سپتامرب
 ۲۰۲۰میالدی ۱۱ ،فعال
حقوقبرشی و کارمند
رسانهای در افغانستان
کشته شدهاند که هیچ
کدام از طرفهای درگیر،
مسئولیت آن را به عهده
نگرفته است.
در گزارش آمده است:
«عدم پذیرفنت مسئولیت
این حملهها ،سبب
ایجاد رعب و وحشت شده و شامر زیادی از فعاالن
دست به خودسانسوری زده ،کارشان را رها کرده
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خبرونه

اندرابي :د ترانسپورتي شرکتونو
ستونزې په وخت حلوو
د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرايب د ترانسپوريت رشکتونو له
مسوولینو او موټر لروونکو رسه کتيل دي .د کورنیوچارو وزارت وایي
اندرايب په دې کتنه کې د رشکتونو د مسوولینو او موټر لرونکو ستونزو او
وړاندیزونو تراورېدو وروسته وویل :د  ۹۱۱تلیفون شمېره مخکې اعالن
شوې او خلک کوالی يش له دې الرې شکایت وکړي او ژر ترژره به یې د
شکایت په اړه اقدام ويش.
اندارايب وویل «:موږ مته لرو چې هېوادوال د رسغړونو په اړه اسناد موږ
ته وسپاري».
د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د والیتونو د امنیې قوماندان ګومارل
شوي چې د لویو الرو ستونزو حل په لومړیتوبونو کې راويل او د کارپایله
هره ورځ له ده رسه رشیکه کړي.
د وزارت له خوا خپره شوې خربپاڼه وایي د ترانسپوريت رشکتونو د اتحادیو
او رشکتونو مسوولینو ژمنه کړې چې د هرډول رسغړونې اسناد او شواهد
به د کورنیو چارو وزارت له رهربۍ رسه رشیکوي او له پولیسو رسه به
همکاري کوي.
د هېواد د لویو الرو موټر چلوونکو شاوخوا شل ورځې وړاندې موټر درويل
او په لویو الرو د غیر قانوين پیسو د اخیستو له امله یې اعرتاض کړی دی.
موټر چلوونکي وایي چې په ځینو برخو کې حتی ترې پولیس په غیرقانوين
ډول پیسې اخيل.
بلخوا ځینې محيل مسوولین وایي د باروړونکو موټرو چلوونکو په خپله
فساد ته الره هواره کړې ده .دوی وایي همدا موټر چلوونکي له قانوين
کچې پورته موټر باروي او بیا د لویو الرو پر رسه د نصب شویو تلو رسه
په جوجاړي په الره و
دا لومړی ځل نه دی چې موټر چلوونکي په لویو الرو د غیرقانوين پیسو
له اخیستلو شکایت کوي ،بلکې پخوا هم داسې شوې او حتی ویل کیږي
د پیسو د نه ورکولو په صورت کې ځینو موټر چلوونکو ته مرګ ژوبله هم
اوښتې ده.
شاوخوا لس ورځې وړاندې وليس جرګې غړو له حکومت غوښتي وو چې
د موټر چلوونکو ستونزې حل کړي.
د دغې جرګې یو شمېرغړو ویيل وو چې پر لویو الرو جوړې شوې پوستې
او امنیتي کسان له موټر چلوونکو په زور پیسې اخيل ،دوی بې عزته کوي،
وهي یې ،بندي کوي یې او ظلمونه وررسه کوي.
د وليس جرګې د غړو په حکومت هم نیوکه کړې وه چې د موټر چلوونکو
هېڅ غږ نه اوري او ورته پام نه کوي.
د باروړونکو موټرو اعتصاب د کابل په ګډون د هېواد په ډېرو سیمو په
بازارونو کې د توکو پر بیو اغیزه کړه او د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي.

د سولې او پخالینې
مشاعره جوړه شوه
کندز کې د سولې او پخالینې تر نامه الندې مشاعره جوړه شوه .په دې
غونډه کې د کندز پر شاعرانو او لیکوالو رسبېره محيل مسوولینو هم
ګډون کړی و.
شاعرانو د سولې ،ثبات د ټېنګښت او پخالینې په تړاو شعرونه ولوستل او
په خپلو شعرونو کې یې د بېړين اوربند او د سولې له بهیر رسه د وسله والو
مخالفینو د یوځای کېدو غوښتنه وکړه.
د کندز وايل عبدالستار میرزکوال د ځوانو فرهنګیانو احساسات وستایل او
دوی ته یې ډاډ ورکړ چې په هره برخه کې وررسه همکارۍ ته چمتو دی.
میرزکوال وویل « :ډېر خوښ شوم ،زړه مې سکون پيدا کړ چې په داسې
یوه شپه کې کندوزي ځوانان مخامخ ګورم چې په څېرو يې د خوښې نښې
ښکاري ،دا د ثبات لور ته د نږدې کېدو یو ګام دی».
په دې مشاعره کې د کندز پرمرکز رسبېره د ولسوالیو شاعرانو هم ګډون
کړی و.

د څښاک اوبو د یوې شبکې
چارې بشپړې شوې

و خانه و کشورشان را ترک کردهاند .این قتلها،
تاثیر منفیای بر جامعه داشته و انتظارها پیرامون
تالشهای صلح را کاهش داده است».

په کونړ کې د څښلو اوبو د یوې شبکې د جوړولو چارې بشپړې شوې .دا
شبکه د دغه والیت د نرنګ ولسوالۍ په توحید آباد کيل کې په  ۶،۳میلیونه
افغانیو د وليس تړون برنامې په اډانه کې بشپړه شوې ده.
د نرنګ ولسوال فریدالله ماموند وایي دا پروژه چې د سیمې د خلکو په
لس سلنه ونډه جوړه شوې ده  ۰۵۲کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي.
ماموند وایي :د وليس تړون د ميل برنامې له مخې په دې ولسوالۍ کې
 ۸۵پرمختیایي شوراګانې جوړې شوې چې هرې شورا خپل لومړیتوب ته
په پام رسه پروژې په پام کې نیولې چې ځینې یې بشپړې شوې او په نورو
یې کار روان دی.
محيل مسوولین وایي په دې پروژو کې د سیمې اوسیدونکو ته سلګونه
ورځې د کار زمینه برابره شوې ده .دوی له خلکو وغوښتل چې د دې شبکې
تاسیسات وسايت.
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تحلیل

بازرس ویژهی امریکا:

حفظ حقوق زنان باید پیششرط کمکها به افغانستان شود
زاهد مصطفا

جان ساپکو ،بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی
افغانستان ،بهتازگی در یک نشست مجازی گفته؛ امریکا
باید کمکهایش به حکومت بعدی افغانستان مرشوط به
حفظ حقوق زنان کند .او ،همچنان تأکید کرده است که
دیگر کشورها نیز سایر کشورها و نهادهای کمککننده،
به این کار تشویق شوند .این حرفها ،در حالی مطرح
میشود که نقش حاشیهای زنان در گفتوگوها با طالبان،
تبدیل به یکی از نگرانیهای این قرش جامعه شده است.
بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان ،عدم
یادآوری از حقوق برش و حقوق زنان را در گفتوگوهای
صلح« ،تأسفآور» خوانده است.
دو دهه از سقوط حکومت طالبان میگذرد؛ حکومتی
که با استناد به باورهای تندروانهی دینی ،نقش زنان
را محدود به خانه ساخته و انواعی از خشونتها بر این
قرشی از جامعه را توجیه کرده بود .سقوط طالبان و روی
کار آمدن حکومت جدید با همکاری جامعهی جهانی،
فرصتی را مساعد ساخت تا زنان بتوانند به حقوق
اولیهشان ازجمله تحصیل و رشکت در فعالیتهای
اجتامعی اقتصادی و سیاسی دست یابند .طی این دو
دهه ،تالشهایی صورت گرفت تا بتواند زنان را آن طوری
که باید ،وارد مناسبات سیاسی-اقتصادی کنند؛ اما
پارادایم جنسیتی حاکم که نگاه سنتی نسبت به زنان
دارد ،فرصت برای مشارکت زنان محدود کرد.
نیروی انسانی و سهم فعال همه اقشار جامعه در مناسبات
اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی ،از دالیل مهم توسعه
پنداشته میشود؛ چون زمانی که افراد جامعه بدون
تفکیک گروه سنی ،جنسیتی و دیگر تقسیمبندیهای
مرسوم ،به چرخهی تولید و مرصف در جامعه نقش داشته
باشند ،امکان مشارکت فعال آنان مساعد میشود و
افرادی با مشارکت فعال ،میتوانند در بهبود نقشها
و رسیدن به امکان توسعهیافتگی ،تأثیرگذار باشند.
پارادایم مسلط بر مناسبات زنان در افغانستان ،پارادایم
جنسیتی سنتی است که بر اساس آن ،زنان و مردان،
در نقشهای متفاوتی تعریف شدهاند و این تفاوت
نقش ،از زن ،موجودی ایستاد ،مرصوف در کار خانه،
متکیندهندهی مرد و منفعل در مناسبات اجتامعی و
سیاسی ساخته و مردان را ،تبدیل به کارگزاران سیاسی
و اجتامعی کرده که مسئولیت پیشربد کار در بیرون
از خانه را به عهده دارند و همچنان ،نانآور و حاکم بر
مناسبات خانوادگی و اجتامعیاند.
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بر اساس این پارادایم ،مرد در مقایسه با زن ،نهتنها
دانای کل است و خیر و صواب زن را تعیین میکند؛
بلکه اگر زنی بخواهد از نقش سنتیاش که هامنا بودن
و پخنت در خانه است ،بیرون بزند ،باید از سوی مرد
خانواده رسکوب شود .رسکوب زن به دلیل سهمگیری
در فعالیتهایی که مردانه تعریف شده ،بهمرور زمان،
تبدیل به پازل حلنشدنی ذهنی زنان شده که پس از
دو دهه تالش نهادهای مختلف و مرصف میلیونها دالر
در بخش ظرفیتسازی زنان و دادن نقش اجتامعی-
سیاسی به آنان ،هنوز زنان در سطح پایینی از مشارکت
در مناسبات تعیینکنندهی بیرون از خانه قرار دارند .در
کنار دالیل متعدد ،ناامنی و مناسبات حاکم مردساالر در
فعالیتهای بیرون از خانه ،از تهدیدهای اساسیای بوده
که سد راه پیرشفت و مشارکت زنان واقع شده و تالشها
برای دادن اعتامدبهنفس به زنان را دچار چالش کرده
است.
حرفهای اخیر بازرس وِیژهی امریکا ،در رشایطی که
ترس از دست دادن دستآوردهای نسبی زنان در
گفتوگوهای صلح مطرح است ،میتواند نقشهی راهی
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باشد برای کشورهای کمککننده به افغانستان و دولت
افغانستان که برای مشارکت زنان تالش بیشرتی به خرج
دهند و نگذارند یکبار دیگر ،نیمی از پیکر جامعه به
حاشیه کشیده شود .حضور زنان در کنار مردان ،بیانگر
سهمگیری صددرصدی نیروی انسانی در توسعه و
پیرشفت جوامع برشی است که حذف آنان از مناسبات
بیرون از خانه ،پنجاهدرصد از نیروی فعال جامعه را خنثا
میکند؛ بنابراین ،در جامعهای که نیمی از نیروی انسانی
آن سهمی در مناسبات اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی
نداشته باشند ،با پنجاهدرصد نیروی فعال ،منیتوان به
توسعه دست یافت و به کشورهای توسعهیافته که در آن
زنان و مردان دوشادوش هم فعالیت میکنند ،رسید.
بازتعریف بنیادی نقش زنان ،در درازمدت میتواند به
شکست پارادایم سنتی حاکم بینجامد و شکست این
پارادایم ،زنان را تبدیل به کنشگران فعال در بسرتهای
اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی کند.
پیشرشط حفظ دستآوردهای زنان از سوی کشورهای
کمککننده برای دولت افغانستان ،در رشایط موجود،
تنها راهی است که سیاستورزان تشنهی قدرت و معامله
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در افغانستان را ،وادار به ادامه و گسرتش نقش فعال زنان
میکند .اگر فشارها بر گردانندگان قدرت در افغانستان
نسبت به حفظ حقوق زنان در گفتوگوهای صلح بیشرت
نشود ،احتامل اینکه این دستآورد نسبی ،به فراموشی
سپرده شود ،دور از انتظار نیست .تجربه نشان داده
است که دولتمردان و تصمیمگیرندگان در افغانستان،
هرازگاهی برای حفظ قدرت شخصی و حضورشان
در صحنه ،چیزهای زیادی را به قامر گذاشتهاند که
آسیبهای درازمدت آن را مردم به دوش کشیدهاند .بعید
نیست که این بازیگران ،بار دیگر برای تداوم قدرتشان،
دست به معاملههایی بزنند .آسیبپذیری نقش نوپای
زنان ،از محتملترین نگرانیهایی است که در پیوند به
گفتوگوهای صلح به میان آمده است و احتامل معاملهی
آن را فراهم کرده است.
هرچند ،تاکنون دولت افغانستان رسوصداهایی برای
حفظ نظام به راه انداخته؛ اما این نگرانی وجود دارد که
هدف از اینهمه شعار برای حفظ نظام ،بقا و ادامهی
قدرت توسط عدهای محدود در ارگ ریاستجمهوری
باشد و اگر طالبان به ادامهی قدرت توسط این حلقهی
محدود تا زمان برگزاری انتخابات بعدی تن بدهند،
احتامل این وجود دارد که برخی از خواستهای
تندروانهی این گروه زیر چرت نظام جمهوری تحقق
بپذیرد .این احتامل ،از آنجا نگرانکننده است که هنوز
مناسبات قدرت و حفظ آن در افغانستان ،بومی است و
در مناسبات بومی که افراد حاکم تعیینکننده هستند
تا قانون ،امکان به بازی گرفنت آنچه مردم انتظار دارند
و باید حفظ شود ،باال است .اگر دولت واقعاً خودش را
پاسخگو در مقابل نظام نیمبند سیاسی میداند ،باید
برای حفظ آنچه که افغانستان در همکاری با جامعهی
جهانی طی دو دههی اخیر به دست آورده ،متعهد باشد
و کشورهای کمککننده نیز ،همکاری بعدیشان را
مرشوط به حفظ و تداوم این دستآوردها بگذارند.
اگر کمکها مرشوط به حفظ دستآوردها ازجمله حقوق
زنان شود ،آنچه افغانستان طی دو دههی اخیر به آن
دست یافته است تا حدی ضامنت اجرایی پیدا میکند
و به دلیل وابستگی اقتصادی و نظامی افغانستان
به جامعهی جهانی بهخصوص امریکا ،دولتمردان
در افغانستان را مکلف میسازد تا برای حفظ قدرت
شخصی ،مردم و حقوق آنان را روی میز قامر نگذارند.
در صورت نبود فشارهای خارجی ،امکان به بازی گرفنت
دستآوردهای اخیر توسط عدهای بازیگر سیاسی ،وجود
دارد؛ چون اینجا هنوز بازیها به پختگی نرسیده و خوی
شبانرمگی موجود در انرتوال از باال به پایین قدرت،
میتواند توجیهی باشد برای هر قامری که بازیگران
قدرت میزنند.
مریم فرزامی
عکاس

