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وزارت مالیـه برای سـومیـن بار 
پـول هـای بانـک مرکـزی را 

غیرقانـونی به خـزانه انتـقال می دهد

6 3

رییــس دانشــگاه امریکایــی افغانســتان می گویــد 
ــا تیــم همــراه اش تــاش می کنــد بودجــۀ  کــه ب
ــگاه را  ــن دانش ــتن ای ــال نگهداش ــرای فع الزم ب

جمــع آوری کنــد.
ــورد  ــام خــود در م ــروز در پی ــد ســدنی دی دیوی
برخــی گزارش هــا مبنــی بــر بســته شــدن 
دانشــگاه امریکایــی افغانســتان، که در وب ســایت 
ــه  ــت ک ــه اس ــده، گفت ــر ش ــگاه منتش ــن دانش ای
دانشــگاه امریکایــی افغانســتان در ســال ۲۰۰۶ بــا 
ــه فعالیــت  کمــک مالــی ایــاالت متحــده آغــاز ب

ــه دارد. ــون ادام ــا تاکن ــن کمــک ه ــرد و ای ک
ــی  ــک مال ــه کم ــت ک ــده اس ــام آم ــن پی در ای
دولــت ایالــت متحــده در ســال ۲۰۱۷ بــرای بلنــد 
بــردن ســطح امنیتــی دانشــگاه افزایــش یافــت و 
باعــث شــد تــا ایــن دانشــگاه پــس از حملــه مــاه 
مــارچ ۲۰۱۷ و هشــت مــاه بعــد از ایــن حملــه، 

مجــدداً فعــال شــود.
رییــس دانشــگاه امریکایــی در پیــام خود نگاشــته 
اســت: “مــا بــه رابطــه درازمــدت و مفیــد خــود 
ــکا و مخصوصــًا  ــت متحــده امری ــت ایال ــا دول ب

ــکا ارزش  ــی امری ــن الملل ــاف بی ــا اداره انکش ب
قایــل هســتیم”.

در ایــن پیــام تاکیــد شــده کــه هنــوز هــم صلــح 
ــا  ــده و ت ــت نیام ــه دس ــتان ب ــدار در افغانس پای
ــی دوام دار  ــک مال ــرورت کم ــح، ض ــق صل تحق
ــه صفحــه 6 ــت...         ادام ــن امنی ــرای تامی ب

۶۰ مخالف مسـلح در عملیات نظامیان 
نیروهـای امنیتـی در والیت های غزنی، 
سـمنگان، ارزگان، فراه، بلـخ، پکتیکا و 

هلمند کشـته و ده نفر زخمی شـدند.
نظامیـان  میـان  درگیری هـا  تازه تریـن 
و  هفتـاد  تروریسـتان  و  افغانسـتان 

گذاشـت. جـا  بـر  کشـته  هشـت 
بیانیه یـی  دفتـر رسـانه های وزارت در 
فرسـتاده  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  کـه 
نوشـته اسـت: شـصت مخالف مسـلح 

دولـت افغانسـتان براثر عملیات شـبانه 
در  افغانسـتان  نظامیـان  پیـش  روز  دو 
والیت هـای غزنـی، سـمنگان، ارزگان، 
فـراه، بلخ، پکتیکا و هلمند کشـته و ده 

نفـر از آن هـا زخمـی شـدند.
افغانسـتان در  همچنیـن وزارت دفـاع 
اسـت:  کـرده  اعـام  دیگـر  بیانیه یـی 
طالبـان  ولسـوال خودخوانـدۀ  معـاون 
برای ولسـوالی »کشـنده«ی والیت بلخ 
همـراه چهـار عضـو این گـروه در یک 

حملـه هوایی کشـته شـد.
خبـر دیگر اینکـه فرماندهـی ارتش در 
شـمال افغانسـتان دیـروز در بیانیه یـی 
از کشـته شـدن یـک سـرکرده مشـهور 

طالبـان در والیـت قنـدوز خبـر داد.
»مـا خاکسـار«  بیانیـه  ایـن  براسـاس 
از سـرکرده گان مشـهور طالبـان بـر اثر 
حملـۀ هوایـی نیرو هـای ارتـش همراه 
در والیـت  ایـن گـروه  دوازده عضـو 

قنـدوز کشـته شـد.
همزمـان با تشـدید حمـات طالبان به 
مواضـع نظامیـان افغانسـتان در مناطـق 
دور  آسـتانۀ  در  افغانسـتان  مختلـف 
امریـکا،  بـا  طالبـان  مذاکـرات  جدیـد 
نیرو هـای ارتـش نیـز حمـات هوایی 
و زمینـی خـود را بـه مواضـع طالبـان 
در مناطـق مختلـف این کشـور افزایش 
داده انـد. تشـدید جنـگ و درگیری در 
افغانسـتان همزمـان بـا رای زنی سـران 
آتش بـس  برقـراری  بـرای  طالبـان 
یـک هفته یـی در ایـن کشـور صـورت 

می گیـرد.

مجلــس ســنا در واکنــش بــه گزارش هــای 
احتمــال توافــق طالبــان بــرای آتش بــس موقــت 
در نتیجــه مذاکــرات صلــح بــا امریــکا، می گویــد 
کــه تنهــا آتش بــس عمومــی مــورد قبــول اســت 
ــردم  ــه م ــکا ب ــان و امری ــان طالب ــس می و آتش ب

افغانســتان مربــوط نیســت.

فضل هــادی مســلم یار رییــس مجلــس ســنا 
ــه  ــت ک ــس گف ــن مجل ــروز ای ــت دی در نشس
ــت و  ــردم اس ــرورت م ــی ض ــس عموم آتش ب
اگــر یــک ســاعت باشــد مــورد قبــول اســت؛ اما 
اگــر طالبــان تنهــا بــا امریــکا آتش بــس کنــد بــه 

ــت. ــوط نیس ــتان مرب ــردم افغانس م
در صــورت  کــرد،  تاکیــد  مســلم یار  آقــای 
ــت  ــکا، دول ــا امری ــان ب ــه طالب ــس یکجانب آتش ب
ــف هســتند  ــی افغانســتان مکل ــای امنیت و نیروه
ــظ  ــرای حف ــد و ب ــت کنن ــردم حفاظ ــه از م ک
ــته  ــود را داش ــل خ ــی کام ــردم آماده گ ــان م ج

ــند. باش
ــاون  ــار مع ــم ایزدی ــد عل ــن وجــود، محم ــا ای ب
اول مجلــس ســنا گفــت کــه آتش بــس یکجانبــه 
طالبــان بــا امریــکا، تلفــات مــردم افغانســتان بــه 
ــرد و در  ــاال می ب ــی را ب ــای امنیت ــژه نیروه وی
آنصــورت طالبــان تنهــا...       ادامــه صفحــه 6

مجلس سنا: 
در مذاکرات صلح تنها آتش بس عمومی مورد قبول است

وزارت دفاع:

78 تـروریست کشتـه شـدند
 دانشگاه امریکایی افغانستان برای فعال ماندن تالش می کند

احمدولی مسـعود 
فِع ملی همچنان در خط منا

 او تنهــا بــرای کارزارهــای انتخاباتــی و یــا یــک جنــاح برنامــه نســاخته اســت. برنامه هــای او 
ــاق  ــا وف ــی شــروع ت ــدای مل ــوده اســت. از آجن ــه ب ــرای حــل مشــکالِت ُکل جامع افغانستان شــمول و ب
ــش در  ــع مردم ــه در آن مناف ــرده ک ــال ک ــخصی را دنب ــن و مش ــیرِ معی ــط و س ــعود خ ــای مس ــی، آق مل
اولویــت قــرار داشــته اند. نکتــۀ بــارزِ دیگــر در حیــات سیاســی آقــای مســعود ایــن بــوده کــه هیــچ گاه 

ــی نشــده اســت... ــروه و جریان ــچ گ ــا هی ــه ب وارد معامل

 ۲۰۱۹ 
خونین ترین سال 

برای مردم افغانستان بود

دادستانی ُکل:

در هـژده سال به 78 پروندۀ خشـونت 
در بـرابـر خبرنگاران رسیده گی شـده است



عده یـی بـا نوشـتن گزارش های کـذب می خواهند بـه زعِم 
خـود در فضـای سیاسـی کشـور، صاحـب نـام و جایـگاه 
شـوند؛ عده یـی که از حلقه های مشـخِص سیاسـی دسـتور 
دریافـت می کننـد، شـب و روز در پی شـایعه پراکنی و وارد 
کـردن اتهام هـای واهی به چهره های ملی و سیاسـِی کشـور 
هسـتند. این هـا حتـا بـا نشـر گزارش هـای خودسـاخته از 
وضعیـِت کشـور چنـان تحلیل هایـی ارایـه می کننـد کـه بـا 
هیـچ منطـق و عقانیتـی قابـل جمـع نیسـت. یکـی از ایـن 
گزارش هـا کـه اخیـراً نشـر شـده، از پیوسـتن احمدولـی 
مسـعود یکـی از نامـزدان ریاسـت جمهوری و رییس بنیــاد 
قهرمـان ملی کشـور بـه تیم »دولت سـاز« خبـر می دهد. این 
خبـر از جانـب دفتـر آقـای مسـعود تکذیـب شـد، هرچند 
کـه محتـوای سرهم بافته شـدۀ آن، چنـان نخ نمـا و عـاری از 
واقعیـت بـود کـه نیاز به هیـچ تکذیـب و تأییدی نداشـت. 
در گـزارِش نشـر شـده بـه انـدازۀ کافـی خاهـای اصولـی 
بـه چشـم می خـورد کـه محتـوای غیرواقعـِی آن را برمـا 
می سـازد. ایـن گـزارش هیـچ منبعـی نـدارد؛ در حالـی کـه 
در گزارش نویسـی مسـووالنه، نخسـتین و مهم تریـن اصل، 
ذکـر منبـع اسـت. حتـا گاهـی برخی رسـانه ها یـک منبع را 
معتبـر نمی داننـد و تأکیـد می ورزنـد کـه خبـر و گـزارش 
بایـد حداقـل از جانـب دو منبـع معتبر تأیید شـود. مشـکل 
دیگـِر خبر نشـر شـده این اسـت کـه از نظر محتـوا خود را 
نقـض می کنـد؛ بـه این معنا کـه خود نویسـنده نیـز می داند 
کـه خبـرش غیرواقعـی اسـت و بـر بنیـاد تخیـات شـکل 
گرفتـه و بـه همیـن دلیـل، دومیـن اشـتباهِ خـود را مرتکب 
می شـود و خـودش خبـری را کـه از منبع نامعلوم به دسـت 
آورده و از ذکـر آن هـم خودداری می کند، مـورد تأیید قرار 
می دهـد. نویسـندۀ گـزارش بـا تأییـد خبـر غیرواقعـی اش، 
عمـًا مشـِت خـود را بـاز می کنـد و نشـان می دهـد کـه 
چنیـن گزارشـی فقـط می توانـد از مخیلـۀ شـخصی بیـرون 
شـود کـه گویا چنــدان صحـِت عقلـی و روانی هـم ندارد. 
بـه هـر حـال، ایـن یادداشـت بـرای تکذیـب خبـر نشـر 
شـده در فضـای مجازی نیسـت؛ بل بـرای منظـور و هدِف 
دیگری نگاشـته شـده و آن موقِف مردمی و بسیار مستحکِم 
احمدولی مسـعود نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت. 
آقـای مسـعود شـاید از معدود سیاسـت گراِن کشـور باشـد 
کـه بـه اصـول اخاقـی در سیاسـت به شـدت پایبند اسـت 
و هرگـز دیـده نشـده کـه اصـول و ارزش هایش را بـا پول، 
چوکـی و چیزهایـی از ایـن دسـت معامله کنـد. او از همان 
روزی که وارد سیاسـت عملی در کشـور شـده، با سـخنان 
روشـن و واضـح موقـِف خـود را اعـام کرده اسـت. هیچ 
گاهـی نخواسـته که در راسـتای اصـول و ارزش های خود، 
کوچک تریـن انحرافـی بـه وجـود آورد. اگـر از یک دسـتۀ 
انتخاباتـی در سـال های گذشـته حمایـت کـرده، چرایـی و 
دلیـِل آن را به روشـنی در اختیـار همـه و بـه ویـژه ملـت 
افغانسـتان گذاشـته اسـت. هرگز بر سـِر مصالح مردم کوتاه 
نیامـده اسـت. دغدغـۀ اصلی و همیشـه گی اش، مـردم بوده 
و نشــان داده کـه در این راسـتا با هیچ گـروه و فردی وارد 

معاملـه نمی شـود.
 امتیـاز دیگِر آقای مسـعود در سیاسـِت افغانسـتان این بوده 
کـه همیشـه برنامه داشـته اسـت. او تنهـا بـرای کارزارهای 
انتخاباتـی و یـا یک جناح برنامه نسـاخته اسـت. برنامه های 
او افغانستان شـمول و بـرای حل مشـکاِت ُکل جامعه بوده 
اسـت. از آجنـدای ملی شـروع تـا وفاق ملی، آقای مسـعود 
خـط و سـیِر معیـن و مشـخصی را دنبـال کـرده کـه در آن 
منافـع مردمـش در اولویـت قرار داشـته اند. نکتۀ بـارزِ دیگر 
در حیـات سیاسـی آقای مسـعود این بوده که هیـچ گاه وارد 
معاملـه بـا هیـچ گـروه و جریانـی نشـده اسـت. او ضمـن 
این کـه تـاش کـرده کـه بـا همـۀ جریـان هـای سیاسـی 
رابطـۀ خـوب داشـته باشـد و در راسـتای ایجـاد اجمـاع و 
وحـدت در میـان جناح هـای مختلـِف سیاسـی عمـل کند، 
ولـی خـودش بـا هیـچ جناحی برای رسـیدن بـه هدف های 
موقـت و مقطعـی معامله نکرده اسـت. برای او همیشـه این 
فرصـت وجـود داشـته کـه در یـک موقعیِت مهـم و کلیدی 
در سیاسـت افغانسـتان قـرار گیـرد. ایـن چیـزی نیسـت که 
آقـای  از زمـاِن زمـام داری  نگـذارد.  بـر آن صحـه  کسـی 
کـرزی تـا امـروز، همـواره حکومت هـا تـاش کرده اند که 
آقـای مسـعود را بـا چوکـی و موقـِف دولتـی و حکومتـی 
بفریبنـد، امـا او هرگز هیـچ چوکی و مقامـی را قبول نکرده 
و گفتـه کـه در کنـار مردمش قرار خواهد داشـت و از منافع 
آن هـا دفـاع خواهـد کـرد. وقتی هم کـه آقای مسـعود وارد 
مبـارزات انتخاباتی شـد، می دانسـت که شـرایط افغانسـتان 
چگونـه اسـت و چـه معاماتی پشـت پرده جریـان دارد. او 
می دانسـت کـه تیـم حاکم بـه هیچ صـورت حاضر نیسـت 
کـه بـه چهـرۀ ملـی و مردمی یـی مثـِل او فرصـت دهـد که 
زمـام امـور را در دسـت گیرد. او می دانسـت کـه آراِی او را 
عمـداً چیزی نشــان خواهند داد که واقعیت نداشـته باشـد. 
او می دانسـت کـه چهره هایـی مثـل او کـه اهـل معاملـه و 
کوتـاه آمـدن بر سـِر منافـع مردم نیسـتند، در سـاختارِ فعلی 

اجـازه نخواهنـد یافـت که خـود را زیاد برجسـته سـازند.
 تیـم حاکـم کـه حاال کامًا مشـخص شـده کـه انتخابات را 
مهندسـی کـرده اسـت، بـا هدف هـای کامـًا سیاسـی آرای 
آقـای مسـعود را چنین پایین نشـان داد. دالیـل آن هم کامًا 
واضـح اسـت و در اعامیـۀ دفتـر انتخاباتـی آقـای مسـعود 
نیـز ذکر شـده اسـت. امـا بحث اصلی این اسـت کـه بیرون 
کـردن آقـای مسـعود از عرصۀ سیاسـِت افغانسـتان در تواِن 
هیـچ نیـرو و جریانـی نیسـت. او در ایـن صحنـه حضـور 
دارد و در کنـار مردمـش خواهـد بود. سیاسـت بـرای آقای 
مسـعود پایـان نیافتـه و پایـان نمی یابـد. او سیاسـت مداری 
به خاطـر  بخواهـد  کـه  نیسـت  عوام فریـب  و  پوپولیسـت 
چوکـی و موقـف دولتـی بـه منافع مردمش پشـت کنـد. او 
سیاسـت مداری کارکشـته و روزگاردیـده اسـت. او در کنار 
قهرمـان ملی کشـور، بزرگ شـده و از او پندهـا و نکته هاِی 
فـراوان آموختـه و کسـی که از قهرمـان ملی آموخته باشـد، 
نـه بـه دام فریـب و نیرنِگ تیکـه داراِن سیاسـت می افتد و نه 

از صحنـۀ سیاسـت بیـرون می گردد. 
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ــا  ــِش ناامنی ه ــل افزای ــده گان به دلی ــس  نماین ــش، مجل دو روز پی
تصمیــم گرفــت کــه اســتجواِب مقام هــای امنیتــی را شــامل 
ــده گان  ــر نماین ــاد اکث ــازد. انتق ــود س ــدۀ خ ــۀ آین ــدای هفت آجن
مجلــس ایــن بــود کــه ناامنــی هــم در قالــب حمــاِت تروریســتی 
و هــم در قالــب افزایــش اعمــاِل جنایتکارانــه در کشــور گســترش 
ــوده  یافتــه و یــک دلیــل عمــدۀ آن، کــم کاری نهادهــای امنیتــی ب
ــه  ــود ک ــنیده می ش ــم، ش ــن تصمی ــد از ای ــک روز بع ــت. ی اس
ــد ۱۰  ــی در هلمن ــگاه اردوی مل ــک پاس ــه ی ــه ب ــان در حمل طالب
ــزارش  ــم گ ــر ه ــانده اند و روز بعدت ــهادت  رس ــه ش ــرباز را ب س
می شــود کــه در حملــه بــه قــرارگاه نیروهــای خیــزِش مردمــی در 
ولســوالی خواجــه بهاءالدیــن تخــار، ۱۷ تــن از نیروهــای خیــزش 
مردمــی شــهید شــده اند.  اگرچــه ایــن دو حملــه در برابــر عمــق 
ــا  ــد، ام ــک می نماین ــیار کوچ ــور بس ــا در کش ــعِت ناامنی ه و وس
ــه از  ــس اســت ک ــده گان مجل ــای نماین ــر صــدِق ادع ــاهدی ب ش
کابــل تــا تخــار و از بدخشــان تــا هلمنــد، افغانســتان را »ناامـــن« 

می داننــد. 
ــق  ــح مطاب ــۀ صل ــه برنام ــت ک ــی اس ــت درحال ــن وضعی ــا ای ام
اظهــاراِت امریکایی هــا و طالبــان بــه یــک توافــق نزدیــک شــده و 
احتمــاِل آن مــی رود کــه در دور جدیــِد مذاکــرات، محتــوای ایــن 
ــا  ــی ام ــش  های اساس ــردد. پرس ــا گ ــادۀ امض ــی و آم ــق نهای تواف
ــی  ــتجواب وزرای امنیت ــا و اس ــش ناامنی ه ــه اوالً افزای ــد ک این ان
تــا چــه انــدازه می توانــد بــا اخبــارِ صلــح تقــارن داشــته باشــد و 
دوم این کــه اســتجواب مســووالِن امنیتــی تــا چــه انــدازه بــه حــل 

ــاند؟ ــی کمــک می رس مشــکِل ناامن
مســلمًا مذاکــراِت طالبــان و امریــکا یــک واقعیــِت عینــی 
ــوان  ــه نمی ت ــا آنچ ــود؛ ام ــکار نم ــوان آن را ان ــه نمی ت ــت ک اس
ــن  ــِت ای ــرد، حقیق ــت ک ــف و تثبی ــع کش ــرِس قاط ــه ض آن را ب
ــت.  ــن گفت وگوهاس ــرف از ای ــاِن دو ط ــاِت پنه ــرات و نی مذاک
افزایــش ناامنی هــا در گرمــای مذاکــرات، یکــی از نقــاط و 
ــان  ــه می ــت ک ــداِی صلحی س ــون آجن ــک برانگیز پیرام ــکاِت ش ن
ــح  ــن صل ــا ای ــرار شــده و گوی ــکا برق ــان و امری ــده گان طالب نماین
ــد.  ــام برس ــه فرج ــت ب ــرار اس ــی ق ــای بین االفغان در گفت وگوه
ــد  ــح، می بای ــۀ صل ــب برنام ــه تعقی ــوده ک ــن ب ــب ای ــارِ غال انتظ
ــه  ــژه این ک ــرد؛ به وی ــورت بگی ــونت ص ــش خش ــای کاه در فض
طالبــان  بایــد فرهنــِگ صلح پذیرشــان را بــه مــردم افغانســتان بــه 
ــری  ــذار از نظامی گ ــرای گ ــان ب ــانند و از آماده گی ش ــات برس اثب
بــه سیاســت و دیپلماســی خبــر دهنــد. امــا وقتــی میــزان شــبیخون 
ــور  ــر کش ــی در سراس ــاِن دولت ــای نظامی ــر پایگاه ه ــن ب و کمی
بیشــتر می شــود، ایــن شــایبه قــوت می گیــرد کــه آنچــه زیــر نــام 
ــرای  ــه ب ــک اســتراتژی جنگــی اســت ک ــه، ی ــان یافت ــح جری صل
آشــکار ســاختن حقایــق پنهانــش، نیــاز بــه گــذر زمــان دارد. بــه 
عبــارت دیگــر، صلــح و ناامنــی و اســتجواب نمی تواننــد در یــک 
پیوســتارِ منطقــی قــرار بگیرنــد مگــر این کــه یــک فریــب کاری یــا 

ــان باشــد!  ــزرگ در می ــان کارِی ب پنه
از این کــه بگذریــم، اســتجواب و اســتیضاِح وزرای امنیتــی یکــی 
از تکراری تریــن کارهــا در کارنامــۀ مجلــس نماینــده گان اســت و 
ایــن تکــرارِ بــدون ابتــکار، نه تنهــا از کارایــِی ایــن گزینــه کاســته، 
ــکار«  ــذال کشــانیده اســت. »عــدم ابت ــه فســاد و ابت بلکــه آن را ب
ــورِت ُکل اوالً  ــده گان به ص ــس نماین ــه مجل ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــتجواب و  ــًا اس ــته ، ثانی ــود نداش ــت موج ــتی از وضعی درِک درس
ــه  ــوان پاســخی ب ــه عن اســتیضاح را در یــک فضــای احساســی ب
ــر و  ــًا تصوی ــه ، ثالث ــردم روی دســت گرفت ــاِت خــود و م احساس
نقشــه یی بــرای وضعیــِت مطلــوب و مــورد پســنِد مــردم و قابــل 
تحقــق در تنگناهــای سیاســی ـ نظامــی افغانســتان نداشــته  و رابعــًا 
پــس از ســلب صاحیــت وزرای امنیتــی نیــز نتوانســته  اشــخاِص 
الیــق و مطلوب تــری را بــه پشــتوانۀ صاحیت هــای قانونــِی 
ــه  ــد ب ــی می توان ــرایط فعل ــکار در ش ــاورد. ابت ــود روی کار بی خ
ــت  ــۀ نخس ــده گان در درج ــس نماین ــه مجل ــد ک ــا باش ــن معن ای
می بایــد بــه عقبه هــای اســتخباراتی جنگ وصلــح افغانســتان 
ــتیضاح،  ــتجواب و اس ــل از اس ــۀ دوم قب ــردد، در درج ــف گ واق
گذاشــتن  میــان  در  بــرای  را  نرم تــری  راه هــای  و  گزینه هــا 
مشــکات امنیتــی و طــرِح مفیــد و منســجِم مطالبــات مردمــی در 
این رابطــه بــا مقام هــای امنیتــی آزمــوده باشــد و در درجــۀ ســوم 
ــه شــد، در صــورت  ــه اســتجواب گرفت ــم ب ــه تصمی در صورتی ک
عــدم قناعــت، بــه اســتیضاح اقــدام شــود و در درجــۀ چهــارم در 
صــورت ســلب اعتمــاد، بــه حکومــت اجــازۀ ابقــای مقــام امنیتــِی 
ســلب اعتمــاد شــده را در قالــب ســنت ناپســنِد سرپرســتی ندهــد. 
مســلمًا اگــر ایــن نــکات رعایــت نشــوند، ممکــن اســت مجلــس 
ــی  ــی و امنیت ــاس سیاس ــرایط حس ــته در ش ــده گان ناخواس نماین
کشــور، به  جــای پاســداری از منافــع مــردم، در مســیر بازی هــای 

ــردارد. ــت در افغانســتان گام ب ــدۀ دول ــی و فرســایش ای بیرون

صـلح، ناامنـی و استجـواب
تقـارن یا تبـاعد؟

احمدولی مسـعود 
همچنان در خط منافِع ملی

احمـد عمران

بیرون کردِن آقای 
مسعود از عرصۀ 

سیاسِت افغانستان 
در تواِن هیچ نیرو و 
جریانی نیست. او در 

این صحنه حضور دارد 
و در کنار مردمش 

خواهد بود. سیاست 
برای آقای مسعود پایان 
نیافته و پایان نمی یابد. 

او سیاست مداری 
پوپولیست و عوام فریب 

نیست که بخواهد 
به خاطر چوکی و موقِف 

دولتی به منافع 
مردمش پشت کند. او 

سیاست مداری کارکشته 
و روزگاردیده است. 

او در کنار قهرمان ملی 
کشور، بزرگ شده و 

از او پندها و نکته هاِی 
فراوان آموخته و کسی 

که از قهرمان ملی 
آموخته باشد، نه به 
دام فریب و نیرنِگ 
تیکه داراِن سیاست 

می افتد و نه از صحنۀ 
سیاست بیرون می گردد
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مسـووالن در دادسـتانی کل از رسـیده گی بـه ۷8 
پرونـدۀ مختلـف خشـونت در برابـر خبرنـگاران 
از  حمایـت  نهـاد  در  مسـووالن  و  داده  خبـر 
را   ۲۰۱9 سـاِل  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های 
خونین تریـن سـال بـرای خبرنـگاران افغانسـتان 
برشـمرده و می گوینـد کـه خشـونت ها در برابـر 

ایـن قشـر افزایـش یافتـه اسـت.
ُکل  دادسـتانی  سـخنگوی  رسـولی،  جمشـید 
دادسـتانی  کـه  می گویـد  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه 
 ۷8 بـه  مجمـوع  در  گذشـته  سـال های  در  کل 
پرونـدۀ مختلـف خشـونت در برابـر خبرنـگاران 
رسـیده گی کـرده و بـه آن ترتیب اثر داده اسـت.
آقـای رسـولی می افزایـد کـه از ایـن میـان، 3۲ 
مـورد آن مربـوط به قتـل خبرنـگاران و کارمندان 
رسـانه یی می شـود کـه ایـن آمـار از سـال ۲۰۰۱ 
تـا پایـان سـال ۲۰۱9 را شـامل می شـود کـه در 
حمـات تروریسـتی و جنایـی جان های شـان را 

از دسـت داده انـد. 
او اظهـار داشـت کـه در سـال ۲۰۱9، ۲۶ مـورد 
و  رسـانه  یی  کارمنـدان  شـدن  متضـرر  پرونـدۀ 
خبرنـگاران بـه دادسـتانی ُکل رسـیده اسـت کـه 
در والیت هـای تخـار، کابـل، خوسـت، هلمنـد، 
او  اسـت.  شـده  انجـام  جوزجـان  ننگرهـار، 
گفـت کـه ایـن پرونده هـا شـامل قتـل، توهین و 

می شـود. خبرنـگاران  لت وکـوب 
جمشـید رسـولی بیان کرد کـه اکثـر پرونده هایی 
مواصلـت  ادارۀشـان  بـه   ۲۰۱9 سـال  در  کـه 
ورزیـده، بررسـی و تحقیـق شـده و بـه دادگاه 
سـپرده شده اسـت. رسـولی می گوید: در گذشته 
وقتـی پنـج خبرنـگار در یـک حادثـه کشـته و 
یـا زخمـی می شـدند، کارمنـدان رسـانه ها پنـج 
پرونـده نـزد مـا ثبت می کردنـد، اما مـا آن را یک 
پرونـده شـمار می کردیم که در آن پنج تن کشـته 
یـا زخمـی شـده اسـت، امـا بربنیـاد توافقـی که 
تـازه صـورت گرفته اسـت، اکنون دادسـتانی ُکل 
نیـز در گـزارش خـود هـر کارمندی کـه در یک 
حادثـه زخمـی و یـا کشـته شـده را یـک پرونده 

حسـاب کرده اسـت.
در عیـن حال، دادسـتانی ُکل با فرسـتادن گزارش 
سـال  در  خبرنـگاران  برابـر  در  آمـار خشـونت 
۲۰۱9 بـه روزنامـۀ مانـدگار، آمـار پرونده هـای 
خبرنـگاران  برابـر  در  خشـونت  شـدۀ  تعقیـب 
مکمـِل  گـزارش  اسـت.  کـرده  همه گانـی  را 
برابـر  در  پرونده هـای خشـونت  بـه  رسـیده گی 
خبرنـگاران در سـال ۲۰۱9 از سـوی دادسـتانی 

ُکل بـه شـرح زیـر اسـت: 
۱- پرونـدۀ قتـل دو تـن از خبرنـگاران تلویـزون 
هم صـدا در والیـت تخـار بـه نام هـای شـفیق اهلل 
و  کشـفی  نیروهـای  سـوی  از  کـه  رحیـم اهلل  و 
امنیتـی بـه منظـور رسـیده گی و تحقیـق بـه ایـن 
اداره مواصلـت ورزیـده بـود، در پیونـد بـه ایـن 
رویـداد؛ دو تـن بازداشـت گردیـده کـه دوسـیۀ 
نسبتیشـان، پـس از تکمیـل تحقیقـات و ترتیـت 
اتهامنامـه، غـرض اجـراآت و فیصلـه شـرعی به 

دادگاه تالقـان سـپرده شـد.
۲- در پیونـد بـه ترور سـلطان محمـد خیرخواه، 
خبرنـگار محلـی در والیـت خوسـت، دو تـن 

بـه نامهـای عبدالحلیـم، فرزنـد مولـوی نظیـر و 
فریـداهلل، فرزنـد ولـی محمـد توسـط ریاسـت 
از  امنیـت ملـی آن والیـت دسـتگیرد گردیـده، 
اینکـه رویـداد ترور گزارش شـده اسـت؛ پروندۀ 
فـوق غـرض تحقیقات بیشـتر به ریاسـت محترم 
۵۰۱ امنیـت ملـی کشـور فرسـتاده شـده و تحت 

بررسـی قـرار دارد.
بـه  مشـهور  محمـد،  سـخی  قتـل  پرونـدۀ    -3
بلـوچ، کارمنـد تلویزیـون محلـی والیـت زابـل 
بـه  کشـفی  و  امنیتـی  مسـوولین  سـوی  از  کـه 
ادارۀ  دادسـتانی ُکل رسـیده بـود، بـه گونـۀ  جدی 
رسـیده گی شـد. ایـن پرونده پـس از بررسـیها و 
تحقیقـات، بـا ترتیب اتهامنامـه به دادگاه ارسـال 
نتیجـه، بـه اسـاس رای دادگاه؛  گردیـد کـه در 
سـردار محمـد، ولـد دادمحمـد بـه مـدت شـش 
سـال و شـش مـاه محکـوم به حجـز گردیـده و 
همچنـان ظریـف خان، ولـد کاکرخان به اسـاس 
بـه همیـن  کـرد.  برائـت حاصـل  دادگاه  حکـم 
ترتیـب، دو تـن دیگـر در ایـن زمینـه بـه نامهای 
حضـرت اهلل و میـاگل تحـت کشـف قـرار دارند.
4- منیـه منـگل، خبرنـگار شـبکۀ آریانـا کـه در 
کابـل تـرور شـده بـود، در پیونـد به ایـن رویداد 
چهارتـن گرفتار شـدهاند کـه بعد از بررسـیهای 
همهجانبـه و تحقیقـات ُکلی از سـوی ایـن نهاد، 

دوسـیه بـه دادگاه سـپرده شـد. بـه اسـاس حکم 
دادگاه، یـک تـن به نام دوسـت محمـد، ولد خان 
محمـد، بـه ۲۲ سـال حبـس تنفیـذی محکـوم به 
مجـازات گریـده و همچنان سـه تن دگـر برائت 

کردهاند. حاصـل 
۵-  قضیـۀ مشـاجرۀ لفظـی، دو و ُدشـنام و هتک 
حرمـت بـه مظنونیـت اسـامی اتل، فرزنـد جمعه 
در  همیشـه بهار  تلویزیـون  رادیـو  مسـوول  گل 
والیـت ننگرهـار بـه ایـن نهـاد رسـیده بـود کـه 
بعـد از تحقیقـات همه جانبـه و ُکلـی و ترتیـب 
اتهامنامـه بـه دادگاه، غرض صدور حکم ارسـال 

گردید.
اخـال  و  غیرقانونـی  قضیـۀ حمـل سـاح   -۶
امـن و نظـم عامـه بـه مظنونیـت هر یـک هیواد، 
ولـد شـاپری و میرویـس، ولـد معراج الدیـن کـه 
از سـوی مراجـع امنیتـی و کشـفی بـه ایـن اداره 
مواصلـت کـرده بود، پـس از رسـیده گی، تحقیق 
و ترتیـب اتهامنامـه بـه دادگاه ننگرهـار به منظور 

فیصلۀ  شـرعی سـپرده شـد.
تلویزیـون  کارمنـد  احمـدی،  نثاراحمـد   -۷
سـباوون در والیـت هلمند کـه در آسـتانۀ  داخل 
شـدن بـه دروازۀ تلویزیون سـباوون کـه موترش 
از اثـر مایـن که قبًا جاسـازی شـده بـود، انفجار 
میکنـد. موصـوف مسـأله را بـا ریاسـت امنیـت 
ملـی در جریـان گذاشـته و تـا اینـک عاملین این 

رویـداد بازداشـت نشـده اند.
لت وکـوب  ادعـای  قضیـۀ  بـه  ارتبـاط  در   -8
عبـداهلل خنجانـی، رییـس تلویزیـون »یـک«، نامه 
بـه تاریـخ ۱398/3/۱۱ عنوانـی ریاسـت محتـرم 
عمومـی دفتـر مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری 
اسـامی افغانسـتان ارسـال گردیـده و از ایشـان 
خواسـته شـده تا شـهرت اشخاص شـامل قضیه 
را بـه اختیـار این اداره قـرار داده و افـراد مظنون 

انجـام  غـرض  مکـرر   جلب هـای  وجـود  بـا 
تحقیقـات حاضـر نگردیـده اسـت.

9- قضیـۀ سوءاسـتفاده از اسـناد تزویـری یـک 
عـراده موتـر کـروال بـه مظنونیـت اسـامی سـید 
اسـماعیل سـادات که بدیـن اداره رسـیده بود، از 
سـوی ایـن نهـاد رسـیده گی شـد و پرونـدۀ فوق 
به دادگاه ارسـال شـد و به اسـاس حکـم دادگاه، 
نـام بـرده برائـت حاصل کـرده و فیـض اهلل نام به 
پرداخـت )4۵۰۰۰( هـزار افغانی بـه جزای نقدی 

تعلیقـی محکـوم به جـزا گردیده اسـت.
۱۰- قضیـۀ سوءاسـتفاده از صاحیـت وظیفه یـی 
واحـداهلل، ولـد جمعـه خـان کـه بـه ایـن اداره 
رسـیده بـود، نامبـرده عـاوه بـر اینکه در بسـت 
)۵( بـه حیـث مدیـر حـج و اوقـاف ولسـوالی 
قربـاغ والیـت غزنـی ایفـای وظیفـه می کـرد؛ به 
عنـوان خبرنـگار در شـبکۀ رادیـو کلیـد از سـال 
۱39۷ بدین سـو نیـز فعالیـت میکنـد کـه پرونـدۀ  

فـوق تحـت کار ایـن نهـاد قـرار دارد.
قندهـاری،  قتـل  رویـداد  بـه  ارتبـاط  در   -۱۱
راننـدۀ انجنیـر زلمی، رییـس تلویزیـون انعکاس 
در والیـت ننگرهـار؛ 9 تـن بازداشـت شـده کـه 
در  کافـی  دالیـل  عـدم  دلیـل  بـه  آنهـا  تـن  دو 
قسمت شـان اقامۀ دعـوی صورت نگرفتـه و پنج 
۵ تـن دیگـر از آنهـا برائـت حاصـل کـرده و از 

ایـن مجمـوع، دو تـن دیگر کـه از اثـر تحقیقات 
عامل اصلی روی داد تشـخیص شـده اند؛ دوسـۀ   
نسبتی شـان تکمیـل و غـرض اجـراآت و فیصله 

بـر دادگاه محـول گردیـد.
۱۲- قضیـۀ نوید، تصویـر بردار تلویزیـون میوند 
کـه در زمینـۀ نشـر ویدیوهای محاسـن سـفیدان 
میربچه کـوت بـدون اجـازه آن هـا و بـه هـدف 
تمسـخر و توهیـن، تحـت رسـیده گی ایـن اداره 

قـرار دارد.
۱3- ادعـای محمد شـعیب شـهاب که از سـوی 
مـورد  بادغیـس  والیـت  در  نظامـی  موظفیـن 
لت وکـوب قـرار گرفته اسـت، بر بنیـاد اطاعات 
دقیـق و موثـق، موضـوع میان طرفیـن حل وفصل 

اسـت. گردیده 
۱4- قضیـۀ سـمیه نـوروزی، مدیـر خبـر رادیـو 
رویـان در بغان کـه به ایـن اداره مواصلت کرده 
بـود، بدیـن قضیـه رسـیده گی جـدی صـورت 
می دهـد  نشـان  نهـاد  ایـن  رسـیده گی  گرفـت. 
کـه ایـن رویـداد ربط بـر خشـونت خبرنـگاران 

نداشـته و یـک رویـداد مدنـی بـوده اسـت.

رویـداد تروریسـتی »انتحـاری« در سـاحۀ شـش 
درک کابـل

 رویـداد تروریسـتی کـه در سـاحه شـش درک 
کابـل اتفـاق افتاد و به در آن 9 تـن از خبرنگاران 
شـهید شـدند، از این که این رویـداد، یک رویداد 
ترورسـتی شـمرده میشـود، از همیـن رو ریاسـت 
۵۰۱ امنیـت ملـی در ایـن زمینـه تحقیـق کـرده 
و در پیونـد بـه ایـن رویـداد، چهارتن بازداشـت 
شـدهاند. شـمار خبرنگارانـی کـه در ایـن حمله 

جـان باختـه انـد قـرار ذیل اسـت:
۱۵-  شاه مری فیضی

۱۶-  یارمحمد طوخی

۱۷-  فرشته درانی
۱8-  غازی رسولی
۱9-  علی سلیمی
۲۰-  سلیم تاش

۲۱-  عبداهلل حنانزی
۲۲-  نوروزعلی رحیمی

۲3-  سباون کاکر
بررسـی  و  تحقیـق  تحـت  دوسیههای شـان  کـه 
ریاسـت »۵۰۱« امنیت ملی قرار داشـته و تصامیم 

در زمینـه وقتـا فوقتًا گـزارش داده میشـود.
رویداد تروریستی »انتحاری« در کلپ میوند

در ایـن رویـداد تروریسـتی بـه تعـداد دو تـن از 
خبرنـگاران گرامی شـهید شـدهاند کـه در پیوند 
بـه ایـن قضیـه، دو تـن گرفتار شـده پرونـدۀ نزد 
میباشـد.  کشـور  ملـی  امنیـت   »4۰۱« ریاسـت 
ایـن حملـه جـان  شـماري خبرنـگاران کـه در 

باختنـد قـرار ذیل اسـت:
۲4-  صمیم فرامرز
۲۵-  رامز احمدی

بررسـی  و  تحقیـق  تحـت  دوسیههای شـان  کـه 
و  داشـته  قـرار  ملـی  امنیـت   »۵۰۱« ریاسـت 
داده  گـزارش  فوقتـًا  وقتـا  زمینـه  در  تصامیـم 
میشـود. بنـًا از مجمـوع ۲۵ مورد خشـونت علیه 
خبرنـگاران کـه بـه دادسـتانی مواصلـت ورزیده 
اسـت و از سـوی نهاد بررسـی و نتایج و خلص 

آن فوقـًا گـزارش گردیـد.
در سـوی دیگـر، در اعامیـۀ دیگـری کـه از این 
نهـاد بـه روزنامـۀ مانـدگار رسـیده، فشـردۀ ی از 
برابـر  در  خشـونت  پرونده هـای  رسـیده گی 
خبرنـگاران از سـال ۲۰۰۱ تـا سـال ۲۰۱9 دگـر 
شـده اسـت. در گزارش گفته شـده کـه این مواد 
قتـل  بـه قضایـای  از رسـیده گی  آن، فشـرده یی 
خبرنـگاران کـه از مرجع امنیتی و کشـفی به ادارۀ 
دادسـتانی ُکل افغانسـتان مواصلـت کـرده بود، به 

تمامـی آن هـا رسـیده گی شـده اسـت.
 ۲۰۰۱ سـال  شـروع  از  گـزارش:  ایـن  بربنیـاد 
میـادی تـا اکنـون، 3۲ مـورد از قضایـای قتـل 
خبرنـگاران بـه ایـن نهادآمـده کـه به تمـام آن ها 
در چارچـوب قوانیـن نافیـذۀ کشـور بـا رعایـت 
»عدالـت و انصـاف« به گونـۀ »جـدی، عادالنه و 
بی طرفانه« رسـیده گی شـده است. دادسـتانی ُکل 
گفتـه اسـت: از 3۲  مـورد قتل خبرنـگاران که در 
مرکـز و والیات کشـور، رخ داده اسـت ۱۱ مورد 
آن قضیـۀ تروریسـتی و شـماری  دیگـر آن که به 
۲۰ مـورد می رسـد، قضایایـی جنایی بوده اسـت.

نی؛ در سال جاری ۱۰ خبرنگار کشته شده
همزمـان باایـن، رییس نهاد حمایت کننده رسـانه 
هـای آزاد افغانسـتان )نـی( می گویـد کـه به رغم 
اینکه در سـال ۲۰۱9 خشـونت علیـه خبرنگاران 
در افغانسـتان 4۲ درصـد کاهـش یافته اسـت اما 
در سـال جـاری میـادی تعـداد ۱۰ خبرنـگار در 

کشـور کشته شـده اند.
مجیـب خلوتگـر دیـروز در یک نشسـت خبری 
گفـت: یافته هـای ایـن نهـاد نشـان می دهـد کـه 
هنـوز هـم خشـونت زیـادی علیـه خبرنـگاران 
وجود دارد و  درسـال جـاری میادی ۱۱۵ مورد 
خشـونت علیـه خبرنـگاران ثبت شـده اسـت. او 
افـزود: قتـل، ضـرب و جرح خبرنگاران، مشـکل 
مالـی رسـانه ها و عدم دسترسـی بـه اطاعات از 
مهمتریـن چالش هایـی اسـت کـه خبرنـگاران در 

افغانسـتان بـا آن مواجه هسـتند.
خلوتگر گفت: در سـال گذشـته مردم افغانسـتان 
شـاهد ۲۰ مـورد قتـل کارمنـدان رسـانۀ ی بودند 
امـا امسـال ایـن رقـم بـه ۱۰ مـورد کاهـش یافته 
اسـت. بـه گفتـۀ خلوتگـر، علـت کشـته شـدن 
خانـم »مینـه منـگل« کارمند یکـی از رسـانه های 
افغانسـتان هنوز  مبهم اسـت و روشـن نیست آیا 
وظیفـه خبـری وی باعـث قتل او شـده یـا علت 
دیگـری داشـته اسـت و دولـت نیـز تاکنـون در 

ایـن زمینـه اظهـار نظـری نکرده اسـت.
شـدن  کشـته  دیگـر  مـورد  افـزود:  نـی  رییـس 
»هوتکـی« در والیـت قندهـار بـود کـه دو شـب 
روایـت  تاکنـون  و  داد  رخ  انتخابـات  از  پیـش 
هـای مختلفـی در مـورد آن مطـرح شـده اسـت. 
خلوتگـر اظهـار داشـت یافته های نی، نشـان می 
 دهـد کـه در سـال جـاری میـادی بیـش از ۲۰ 
خبرنـگار زخمـی شـده انـد کـه نسـبت به سـال 

گذشـته ۵ درصـد افزایـش را نشـان می دهـد.
حقـوق  از  دفـاع  نهـاد  ایـن  رییـس  گفتـۀ  بـه 
خبرنـگاران در ۱۰ مـورد نیروهـای امنیت ملی و 
کارمنـدان دولتـی، خبرنـگاران را بازداشـت کرده 
انـد. خلوتگـر افـزود:  ۱۰ نفـر از خبرنـگاران نیز 
امسـال در  افغانسـتان تحـت ضرب و شـتم قرار 
قربانـی آن خبرنـگار  انـد کـه نخسـتین  گرفتـه 

روزنامـۀ صبـح کابـل بوده اسـت.
بـه  بـاره دسترسـی خبرنـگاران  در  نـی  رییـس 
اطاعـات نیـز گفـت کـه نظر سـنجی آنها نشـان 
مـی دهد که ۵۰.8 درصد خبرنگاران از دسترسـی 
بـه اطاعـات ناراضی و 4۷ درصـد ابراز رضایت 
کرده اند. سـال گذشـته افغانسـتان بدترین کشور 
بـرای امنیـت جـان خبرنـگاران شـناخته بـود که 
بـه گونـۀ فـردی و  افغـان  در آن ۲۰ خبرنـگار 
گروهـی هـدف حمات تروریسـتی قـرار گرفته 

و کشـته شـده بودند.

دادستانی ُکل:

در هـژده سـال به 78 پرونـدۀ خشـونت 
در بـرابـر خبـرنگـاران رسیـده گی شـده است

روح اهلل بهزاد

وزارت مالیـه برای سـومیـن بار 
پـول هـای بانـک مرکـزی را 

غیرقانـونی به خـزانه انتـقال می دهد
قــرار اســت بــرای ســومین بار وزارت مالیــه 
دســت کم 9 میلیــارد افغانــی از پول هــای 
بانــک مرکــزی را خــاف قانــون بــه خزانــۀ 

ایــن وزارت انتقــال دهــد.
مجلــس  بودجــۀ  و  مالــی  کمیســیون 
نماینــده  گان می گویــد کــه انتقــال ایــن پــول 
ــرد و  ــورت می گی ــی ص ــۀ غیرقانون ــه گون ب
دلیــل آن، باقــی داری وزارت مالیــه از معــاش 
کارمنــدان دولــت و نبــود پــول فیزیکــی در 

کدهــای مالــی می باشــد.
پیــش از ایــن نیــز یــک بــار هفــت میلیــارد 
و بــار دیگــر، پانــزده میلیــارد افغانــی از 
ــه  ــه وزارت مالی ــزی ب ــک مرک ــای بان پول ه

ــده اســت. ــل ش منتق
ــیون  ــو کمیس ــی عض ــد عثمان ــق احم صدی
نماینــده  گان  مجلــس  بودجــه  و  مالــی 
ــه  ــور، »ب ــه کش ــه وزارت مالی ــد ک می گوی
عوایــد فرعــی رجــوع کــرده و از منابع فرعی 
پــول گــردآوری کــرده انــد. ایــن اخــذ پــول 
بــر اســاس قانــون صــورت نگرفتــه اســت.« 
یکــی از دلیل هــای کلیــدی انتقــال پــول 
ــرآورده  ــه، ب ــه وزارت مالی ــزی ب ــک مرک بان
ــته  ــت پنداش ــد حکوم ــدف درآم ــدن ه نش

می شــود.
مجلــس  بودجــۀ  و  مالــی  کمیســیون 
از  مالیــه  وزارت  می گویــد  نماینــده  گان 
معــاش کارمنــدان دولــت باقــی دار اســت و 
ــه رو  ــی رو ب ــول در کدهــای مال ــود پ ــا نب ب
اســت از ایــن رو، بــه گفتــه ایــن کمیســیون، 
ــه  ــع درآمــدی فرعــی ب ــه از مناب وزارت مالی

گونــه غیرقانونــی پــول می بــردارد.
کمیســیون  عضــو  انعامــی  عبدالــرووف 
مالــی و بودجــۀ مجلــس نماینــده  گان تاکیــد 
ــه  ــت ب ــه حکوم ــورت ک ــی ورزد، در ص م
ــای  ــد از مجراه ــاز دارد بای ــول فزیکــی نی پ

ــد. ــدام کن ــی اق قانون
تــا کنــون بیــش از بیســت میلیــارد افغانــی از 
پــول بانــک مرکــزی برداشــت شــده  اســت. 
ــی  ــا افغان ــه میلیارده ــت ک ــن اس ــا ای باوره
حیــف و میــل شــده و خزانــه وزارت مالیــه 

اکنــون خالــی شــده  اســت.
در  مــردم  نماینــدۀ  بشردوســت  رمضــان 
مجلــس می گویــد: »دولــت افغانســتان و 
ــه  ــی اســت ب ــًا خال ــش کام ــت جیب حکوم
ــه  ــی روان اســت ب ســوی ورشکســتگی مال
ــدان داده نشــده و  ــاش کارمن ــل مع ــن دلی ای
پــول برخــی شــرکت هــا داده نشــده اســت«.
امــا وزارت مالیــه می گویــد کــه درآمدهــای 
بانــک مرکــزی بــر بنیــاد قانــون پیوســته بــه 
خزانــۀ ایــن وزارت انتقــال می یابــد و در 
ــچ گام  ــزی هی ــک مرک ــای بان ــال پول ه انتق

ــی برداشــته نشــده اســت. غیرقانون
ــزی  ــک مرک ــول از بان ــت پ ــوع برداش موض
توســط وزارت مالیــه زیــر بحــث کمیســیون 
ــا  ــت ام ــم اس ــس ه ــۀ مجل ــی و بودج مال
ــون پاســخ  ــد تاکن ــی گوی ــن کمیســیون م ای

ــت. ــه اس ــش نگرفت قناعت بخ
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بین المللـی«،  پیمان هـای  از  »خـروج  متناقـض«،  »سیاسـت های 
»بدعهـدی و ایجـاد تخاصم با کشـورهای هم پیمـان«، همه وهمه 
نشـان دهندۀ آن اسـت که آفتـاب ابرقدرتِی ایاالت متحـدۀ امریکا 
به سـر آمـده اسـت. متفکـران و صاحب نظـران کـه روزی جهـان 
را بـدون امریـکاِی ابرقـدرت متصـور نبودنـد، اکنـون بـه جهـاِن 
پسـاامریکا نظـر دارنـد؛ جهانـی با هندسـۀ قدرتی بـر مبنای علم 
و اقتصـاد کـه دیگـر خبری از فشـنگ و بـاروت در آن نیسـت تا 
مظهـر ابرقـدرت بـودن، گسـترش جنـگ و تجـاوز به کشـور ها 
بشـود. امروز »افول امریکا«، داسـتان تخیلی بعـد از جنگ جهانی 
دوم، رفته رفتـه بـرای اندیشـمندان غربی واقعیتی نمایـان می یابد. 
در نوشـتار حاضـر، بـه گونـۀ اجمالـی، پدیـدۀ افـوِل امریـکا از 

دیـدگاه برخـی اندیشـمندان غربـی بررسـی شـده اسـت.

  امریکا؛ تهدید رقبا و آزار متحـدان
جهـان دوران پُرتاطمـی را سـپری می کنـد و بـا فرازوفرودهـای 
بین المللـی  معاهـدات  و  مناسـبات  اسـت:  روبـه رو  دشـواری 
بازتعریـف می شـوند؛ ادبیـات سیاسـی در حـال تغییـر اسـت؛ 
کشـورهای رقیـب و گاه متخاصـم در تشـکل های جدیـد بـه 
یکدیگـر می پیوندنـد و دولت هـای متحـد از ائتـاف بـا یکدیگر 
خـارج می شـوند. در ایـن میـان، امریـکا شـرایط خاصـی دارد. 
واشـنگتن از بسـیاری معاهـداِت بین المللی یکی پـس از دیگری 
خـارج می شـود؛ اصـول اقتصـاد لیبـرال و تجـارت آزاد را کـه 
ده هـا سـال مـروج آن بـوده، آشـکارا نقـض می کنـد؛ خـود را به 
هیـچ پیمانـی وفـادار نمی دانـد؛ متحدان سـنتِی خود را مـی آزارد 
و تهدیـد می کنـد کـه از پیمان هـای محدودکننـدۀ سـاح های 
شـد.  خواهـد  خـارج  اسـتراتژیک  پیمان هـای  و  هسـته یی 
سیاسـت مداران کاخ سـفید متفـاوت عمل می کنند؛ سراسـیمه به 
نظـر می رسـند؛ شـتاب زده کار می کننـد؛ از ثبـات فکـرِی کمتری 
برخوردارنـد؛ مـدام تغییـر روش می دهند؛ گویی بیمناک هسـتند. 

امـا چـه رویـدادی آن هـا را نگـران کرده اسـت؟
واشـنگتن نه تنهـا رقبـای دیریـِن خود مانند روسـیه و چیـن را با 
تهدیدهـای تجـاری، سیاسـی و حتـا نظامـی به چالش می کشـد، 
بلکـه متحـداِن خود را نیـز مـی آزارد. اتحادیۀ اروپا چندی اسـت 
در یـک سـردرگمی سیاسـی به سـر می بـرد؛ محـور بروکسـل از 
یک سـو تـاش می کند بـه ارزش های لیبرالیسـم و امریـکا وفادار 
بمانـد و از سـوی دیگر شـاهد زاویه دار شـدِن مواضع واشـنگتن 
نسـبت به خود اسـت. اینک متحدان سـنتی امریکا مانند فرانسـه 
و آلمان از تشـکیل ارتش مسـتقِل اروپا سخن می گویند. »امانوئل 
مکـرون« رییـس جمهـوری فرانسـه در اظهـارات بی سـابقه یی از 
این کـه اروپـا ارتـش مسـتقلی ندارد تـا در برابـر امریـکا از خود 
دفـاع کنـد، ابـراز تأسـف می کنـد. هنـد و پاکسـتان با اشـتیاق به 
پیمان هـای جدیـدی ماننـد شـانگهای)۱( می پیوندنـد. پکـن و 
دهلی نـو به عنـوان رقبـای سـنتی بـه یکدیگـر نزدیک می شـوند. 
اژدهـای زرد تـاش می کنـد بـا صـرف ده ها میلیـارد دالـر، جادۀ 
ابریشـم)۲( را احیـا کنـد و از آسـیای دور بـه مدیترانـه و اروپـا 
برسـد. بلـوک اقتصـادی غول آسـایی ماننـد »بریکـس«)3( ایجاد 
می شـود. این همه فرازونشـیب برای چیسـت و منشـای آن کدام 

است؟

  انتقال قدرت، امریکا را به وحشت انداخته است
جهان آبسـتن حادثۀ مهمی اسـت: »افـول امریـکا و انتقال قدرت 
از غـرب بـه شـرق«. پدیدۀ انتقال قـدرت یک رویـداد چندبُعدی 
و بـا وجـوه سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی و اجتماعـی اسـت کـه 
اندیشـمندان از سـال ها قبـل از وقـوع، از آن خبـر داده اند و اینک 
بـه نظـر می رسـد زمـان رخـداد آن نزدیـک شـده اسـت. آن قدر 
نزدیـک کـه ظاهـراً مقامـات کنونـی کاخ سـفید را بـه وحشـت 

انداخته اسـت.
تیـوری »انتقـال قـدرت«)4( اولین بـار در سـال ۱9۵8 میـادی 
توسـط »اورگانسـکی«)۵( اسـتاد علوم سیاسی دانشـگاه میشیگان 
ارایـه شـد. بـر اسـاس ایـن نظریـه، قدرت هـای بـزرگ در طول 
تاریـخ یکـی پـس از دیگـری متولد می شـوند، به اوج می رسـند 
ایـن سرنوشـت محتـومِ همـۀ  افـول می کننـد و  نهایـت  و در 

ابرقدرت هاسـت.
»الوین تافلر«)۶( نویسـنده و اندیشـمند امریکایی سـه دهه پس از 
اورگانسـکی با انتشـار کتابی در سـال ۱99۰ میـادی از پدیده یی 
بـه نـام »تغییـر ماهیت قـدرت«)۷( سـخن گفـت. وی معتقد بود 
در عصـر حاضـر، ماهیـت قدرت به کلـی تغییر یافته اسـت و این 
رونـد همچنـان ادامـه خواهـد داشـت. تافلـر در اثـر دیگـر خود 
تحـت عنـوان »مـوج سـوم«)8( می نویسـد: »تمـدن جدیـدی در 
حال ظهور اسـت، ولی انسـان های نـادان در همه جا سـعی دارند 
آن را سـرکوب کننـد... طلـوع ایـن تمـدن جدیـد تنهـا واقعیـت 

روشـن زنده گـی ما اسـت.«
و  امریکایـی  شـهیر  جامعه شـناس   )9( والرشـتاین  امانوئـل 
ارایه دهنـدۀ نظریـۀ »نظام جهانـی«)۱۰( به صراحـت تأکید می کند 
کـه امریکا در مسـیر سـقوط قـرار گرفته و افول این کشـور امری 
حتمـی و اجتناب ناپذیـر اسـت. به گفتـۀ ایـن جامعه شـناس، »از 
زمـان جنـگ ویتنام تا حادثۀ ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱، از سـرعت روند 
و توسـعۀ اقتصادی امریکا کاسـته شـده و این کشـور، درخشـش 

ایدیولوژیـِک خود را از دسـت داده اسـت.«  
 واشـنگتن نه تنهـا رقبـای دیریـِن خـود ماننـد روسـیه و چین را 
بـه چالش می کشـد، بلکـه متحدان خـود را نیز می آزارد. فرانسـه 
و آلمـان از تشـکیل ارتـش مسـتقل اروپا سـخن می گوینـد. هند 
و پاکسـتان بـا اشـتیاق بـه پیمان هـای جدیـد ماننـد شـانگهای 
می پیوندنـد. پکـن و دهلی نـو به عنـوان رقبای سـنتی بـه یکدیگر 
نزدیـک می شـوند. بلـوک اقتصادی غول آسـایی ماننـد »بریکس« 
ایجاد می شـود. این همه برای چیسـت و منشـای آن کدام اسـت؟

والرشـتاین می گویـد: »تفـوق امریـکا فقـط بـه برتـرِی نظامـی 
خاصـه می شـود؛ و ایـن حکایـت از آن دارد کـه ابرقـدرت در 

حـال افـول اسـت.« او می افزایـد: »شـاید در امریـکا جمعیـت 
کسـانی کـه فکـر می کننـد این کشـور در سراشـیبی سـقوط قرار 
گرفتـه زیـاد نباشـند، ولی تندروهای این کشـور بهتر و بیشـتر از 
دیگـران می داننـد کـه امریـکا در حال سـقوط اسـت و بـه همین 

دلیـل تـاش می کننـد بـا  تمـام وجـود مانـع از آن شـوند.«
از دیـدگاه ایـن جامعه شـناس، جنـگ ویتنـام، فروپاشـی اتحـاد 
شـوروی و حادثـۀ ۱۱ سـپتامبر، رونـد سـقوط امریکا را تسـریع 
کـرده اسـت. جنـگ ویتنـام نه تنهـا یک شکسـت نظامـی بزرگ 
بـرای امریـکا بـود، بلکـه بـه اقتصـاد و اعتبـار ایـن کشـور نیـز 
لطمـات بزرگـی وارد کـرد. شکسـت در جنـگ ویتنـام بـرای 
واشـنگتن یـک فاجعـه بـود؛ زیـرا امریـکا با تمـام تـوان نظامی، 
اقتصـادی و سیاسـی وارد آن شـده بـود. از سـوی دیگـر اگرچـه 
فروپاشـی اتحـاد شـوروی ظاهـراً بـه نفـع واشـنگتن تمام شـد، 
ولـی امریـکا پـس از ایـن حادثـه دیگـر توجیهی برای گسـترش 
هژمونـِی خـود در افکار عمومـی جهان نداشـت. در واقع پس از 
فروپاشـی اتحاد شـوروی، هژمونی امریکا به شـدت مـورد تهدید 
قـرار گرفـت. حملۀ صـدام بـه کویت بهانـۀ خوبی بـرای امریکا 
بـود تا توجیهی برای ماشـین جنگی خود داشـته باشـد، ولی این 

رونـد در افـکار عمومـی امریـکا و جهـان تداوم نداشـت. 
والرشـتاین می گویـد: »واشـنگتن در عرصـۀ نظامی هـم پیروزی 
مهمی به دسـت نیاورده اسـت. امریکا در سـه جنگ پس از سـال 
۱94۵، در یکـی )ویتنـام( شکسـت خـورد و در دو جنـگ دیگر 

)جنـگ کـره و خلیج فـارس( چیز مهمی به دسـت نیـاورد.« 
در   ۲۰۰۲ آوریـل  بیسـتم  شـمارۀ  در  نیویورک تایمـز  نشـریۀ 
مقاله یـی نوشـت: »یـک آزمایشـگاه در ژاپن کمپیوتری می سـازد 
کـه سـریع ترین در جهان اسـت و بـا ترکیبـی از ۲۰ کمپیوتر برتِر 
امریکایـی برابـری می کنـد. ایـن نشـان می دهـد کـه مهندسـان 
امریکایـی در رقابـت علمـی و فناوری نیـز -که اکثرشـان تصور 
می کننـد دسـِت بـاال را در آن دارنـد- بـازی را باخته انـد.« ایـن 
مقالـه تصریـح دارد کـه »اولویت هـای علمـی و تکنولوژیـک در 
دو کشـور یکسـان نیسـت. کمپیوتر ژاپنی تغییـرات آب وهوایی، 
داده هـای علمـی و اقتصـادی را محاسـبه می کنـد ولـی کمپیوتـر 
امریکایـی بـه شبیه سـازی جنـگ می پـردازد.« ایـن تفـاوت در 
واقـع بیانگـر یـک حقیقـت جامعه شـناختی کهـن در خصـوص 
قدرت هـای بزرگ اسـت: قـدرت حاکـم، بر نظامی گـری تمرکز 
دارد و قدرت هایـی کـه قـرار اسـت جایگزین آن شـوند، بر روی 

علـم و اقتصـاد متمرکز می شـوند.
نکتـۀ آخـر این کـه: بسـیاری از اندیشـمندان جهـان می گوینـد 
سـؤال واقعـی ایـن نیسـت کـه آیـا امریـکا سـقوط خواهـد کرد 
یـا خیـر؟ زیـرا افـول امریـکا حتمی اسـت؛ بلکـه نکتۀ مهـم این 
اسـت کـه آیا می توان راهی پیــدا کـرد که هنگام سـقوط امریکا، 

کمتریـن آسـیب به جهـان وارد شـود؟
۵ آذر ۱39۷  

پی نوشت ها
)Shanghai Cooperation Organisation )SCO  .۱

۲.  سـازمان همـکاری شـانگهای یک پیمان همـکاری چندجانبۀ 
امنیتـی، اقتصـادی و فرهنگی  اسـت. این سـازمان در سـال ۱99۶ 
توسـط  چیـن، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزسـتان و تاجیکسـتان با 
هـدف برقـراری موازنـه در برابـر نفوذ امریـکا و ناتـو در منطقه، 
پایه گـذاری شـد. ازبکسـتان در سـال ۲۰۰۱ بـه ایـن پیمان ملحق 
شـد. پس از آن مغولسـتان در سـال ۲۰۰4 و یک سـال بعد ایران، 
پاکسـتان، هند و افغانسـتان در سـال ۲۰۱۲ و پس از آن باروس 
به عنـوان عضـو ناظـر بـه این سـازمان پیوسـتند. این سـازمان ۱۰ 
جـوالی  ۲۰۱۵ بـا عضویـت هند و پاکسـتان موافقت کـرد و این 
دو کشـور در کمتر از دو سـال همۀ شـرایط برای عضویت کامل 
این سـازمان را اجرا کردند و عضویت این دو کشـور در سـازمان 
همـکاری شـانگهای در اجـاس رهبـران کشـورهای عضـو این 
سـازمان در جـوالی  ۲۰۱۷ در آسـتانه، پایتخـت قزاقسـتان بـه 

تصویب رسـید. 
One Belt, One Road  .3

4.  »شـی جیـن پینـگ« رییس جمهـوری چیـن در سـال ۲۰۱3 
میـادی طـرح احیـای جـادۀ ابریشـم را اعـام کرد. مسـیر جادۀ 
ابریشـِم جدید از مرکز اسـتراتژیک اوراسـیا، از میان کشـورهایی 
بـا ذخایر سرشـار انـرژی و منابـع معدنی و پایـگاه جمعیتی قابل 
ماحظـه عبـور می کنـد. ایـن جـاده از منطقـۀ شـیان در جنـوب 
چین آغاز می شـود، به شـهر ارومچی در مرز قزاقسـتان می رسـد 
و از ایـران، عـراق، سـوریه و ترکیـه عبـور می کنـد. شـاخۀ دیگر 
جـادۀ ابریشـم از اسـتانبول بـه شـمال غرب، بلغارسـتان، رومانی، 
جمهـوری چـک و آلمـان مـی رود. قبـل از رفتـن بـه شـمال بـه 
روتـردام در هالنـد و ونیـز در ایتالیـا متصـل می شـود. ایـن یـک 
مسـیر اسـتراتژیک اسـت. همچنیـن جـادۀ ابریشـم دریایـی نیـز 
چیـن، پاکسـتان، بنـگادش و میانمـار را در بـر می گیـرد. تمرکز 
اصلـی ایـن جـاده، متصل کـردن زیرسـاخت های حمل ونقل بین 
آسـیا و اروپـا اسـت. این طـرح شـبکۀ گسـترده یی از بزرگراه ها، 
راه آهـن سریع السـیر، خـط لولـه و شـبکه های فیبـر نـوری در 

اوراسـیا را شـامل می شـود.
BRICS  .۵

۶.  یـک بلـوک اقتصـادی متشـکل از برزیل، روسـیه، هند، چین 
و آفریقـای جنوبی.

Power Transition  .۷
Organski  .8

Alvin Toffler  .9
Powershift  .۱۰

Third Wave  .۱۱
Immanuel Wallerstein  .۱۲

.The Modern World-System  .۱3

افـوِل امریکا 
نتقال قدرت به شرق و ا

منبع: اسالم تایمز

کشــورهای رقیــب و گاه متخاصــم 
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــکل های جدی در تش
می پیوندنــد و دولت هــای متحــد از 
ائتــالف بــا یکدیگــر خــارج می شــوند. 
شــرایط  امریــکا  میــان،  ایــن  در 
خاصــی دارد. واشــنگتن از بســیاری 
معاهــداِت بین المللــی یکــی پــس 
از دیگــری خــارج می شــود؛ اصــول 
اقتصــاد لیبــرال و تجــارت آزاد را 
کــه ده هــا ســال مــروج آن بــوده، 
را  خــود  می کنــد؛  نقــض  آشــکارا 
ــد؛  ــی وفــادار نمی دان ــه هیــچ پیمان ب
متحــدان ســنتِی خــود را مــی آزارد و 
تهدیــد می کنــد کــه از پیمان هــای 
ــته یی  ــالح های هس ــدۀ س محدودکنن
خــارج  اســتراتژیک  پیمان هــای  و 
خواهــد شــد. سیاســت مداران کاخ 
می کننــد؛  عمــل  متفــاوت  ســفید 
می رســند؛  نظــر  بــه  سراســیمه 
ثبــات  از  می کننــد؛  کار  شــتاب زده 
ــدام  ــد؛ م ــری برخوردارن ــرِی کمت فک
گویــی  می دهنــد؛  روش  تغییــر 
بیمنــاک هســتند. امــا چــه رویــدادی 

آن هــا را نگــران کــرده اســت؟
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قرن نوزدهـم
و تنهایِی 

نویسنده گان

میخاییـل لرمانتـف )۱8۱4 ـ ۱84۱( بـا وجـود 
عمـر کوتاهش توانسـت آثـار ارزنده یی از خود 
بـر جای بگـذارد. قهرمان آثـارش اغلب مردمی 
تنهاینـد و حـس تنهایـی تقریبـًا بر کلیـۀ آثارش 
اشـعارش  در  لرمانتـف  اسـت.  افکنـده  سـایه 
)تنهایـی، قفقاز، بگذار کسـی را دوسـت بدارم( 
شـکوه  بی کسـی  و  تنهایـی  انـدوه  و  غـم  از 
امیـال«  و  »انسـان  نمایش نامـۀ  در  او  می کنـد. 
از ایـن تنهایـی بارهـا سـخن بـه میان مـی آورد. 
لرمانتـف در سـیمای قهرمانـان آثار خـود، فقط 
احسـاِس تنهایـی خود را نشـان نمی دهـد، بلکه 
بـه نارضایتـی خـود از محیط اطراف نیز اشـاره 
می کنـد، محیطی که در آن ارزش برای اسـتعداد 
و انسـانیت قایـل نیسـت، به همین علت اسـت 
کـه قهرمـان منـزوی و گاهـی رانده شـدۀ او بـه 
دامـن طبیعـت پنـاه می بـرد و بـه دنبـال یافتـن 

اسـت. همدلی 
نویسـندۀ   )۱9۲8 ـ   ۱84۰( هـاردی  تومـاس 
شـهیر انگلیسـی و خالـق رمـان »جـود گمنام«ـ 
کـه بـا واکنش هـای خصمانۀ شـدیدی از جانب 
ویکتوریایـی  دورۀ  منتقـدان  و  خواننـده گان 
انسـان  بـه درد  ایـن رمـان،  روبـه رو شـد. در 
بهـا داده شـده اسـت و وضـع ناگـوار زنده گـی 
انسـان در ابعـاد مختلـف، از جمله یـأس، اندوه 
و تنهایـی نشـان داده شـده کـه از ایـن طریـق 
تجسـمات قـوی، باالخص تصویـر خرگوش و 
دام بیـان می شـود. اساسـًا جـود زنده گی بسـیار 
دلگیـر و محزونـی دارد. مرگ فراموش نشـدنی 
می افزایـد.  او  انـدوه  بـه  فرزندانـش 
بـه  خرگـوش  هماننـد  رمـان  شـخصیت های 
گرفتـار  سرنوشـت  دام  در  کـه  افتاده انـد  دام 
غم انگیـز  مضمـون  نمـاد  »جـود«  شـده اند. 
انسـان و وضـع ناگـوار اوسـت. هـاردی او را 
»عروسـک خیمه شـب بازی بیچـاره« می نامد. و 
در نامه یـی بـه دوسـتش اظهار می کنـد که جود 
ایده آلـی  زنده گـی  بیـن  تفـاوت  نشـان دهندۀ 
اسـت که انسـان آرزویش را داشـت و زنده گی 
محـدودی که مجبور اسـت آن را داشـته باشـد 

و ایـن اسـت تـراژدی آمـال بـرآورده نشـده.
اشـتفان تسـوایگ، نویسـندۀ معـروف اتریشـی 
»بیسـت وچهار  داسـتان  در  )۱94۲ـ۱88۱(. 
تعارضـات  زن«،  یـک  زنده گـی  از  سـاعت 
روانـی زن میان سـالی بـه گونه یـی نشـان داده 
می شـود کـه تنهایی اش سـبب حوادثی شـگفت 
می گـردد، و سـرانجام، این کـه او می توانـد بـا 
بیـان آن چـه روحـش را همـواره آزار مـی داد، 
داسـتان  در  آورد.  به دسـت  را  خـود  آرامـش 
مـرد  یـک  داسـتان  قهرمـان  رویایـی«،  »شـب 
اسـت. حـاالت روانی ایـن اشـراف زاده گویای 
آن اسـت کـه وی بـا از دسـت دادن نزدیـکان 
خـود و خیانـت دوسـتش، از زنده گـی دل زده 
شـده، زنده گـی برایـش لذت بخـش نیسـت و 
احسـاس تنهایـی می کنـد و کامًا منزوی شـده 
اسـت و این کـه چه گونه آن شـب رویایی روی 
تأثیـر مثبـت می گـذارد و او را بـه  ایـن مـرد 
زنده گـی بازمی گردانـد و از حالـت بی تفاوتـی 
نسـبت بـه دیگران خـارج می کند. تسـوایگ در 
داسـتان های خـود می خواهـد از اسـرار عمیـق 
روان آدمـی پـرده بـردارد و تأثیـر همـدردی را 

روی انسـان ها نشـان دهـد.
در رمـان »لوتـه در وایمار«، نوشـتۀ توماس مان، 
دیـد هستی شناسـانۀ انسـانی در ادبیـات مدرن، 
کـه حاکـی از تنهایـی ذاتی بشـر اسـت، مطرح 
می شـود. بشـر موجـودی تنهـا، غیراجتماعی و 
ناتـوان از برقـراری ارتبـاط با دیگران اسـت. به 
گفتـۀ تومـاس مـان: »ایـن تنهایـی خـاِص یک 
نویسـنده یـا یـک متفکـر یـا شـماری انسـان 
سـرخورده و تنها نیسـت، بلکه واقعیت اساسـی 
و گریزناپذیـر هسـتی بشـر اسـت. انسـانی کـه 
بـه ایـن گونـه ترسـیم شـده، ممکـن اسـت بـا 
سـایر افـراد تمـاس برقـرار کنـد، امـا تنهـا بـه 

شـیوه هایی سـطحی و تصادفـی«.
ایـن تنهایـی اساسـی بشـر بـا آن تنهایـی فردی 
کـه در ادبیـات ریالیسـم سـنتی دیـده می شـود، 
متفـاوت اسـت؛ تنهایـی در ادبیـات واقع گرایی 
سـنتی وضـع ویـژۀ انسـانی اسـت که به سـبب 
آن  در  خـود  زنده گـی  شـرایط  یـا  شـخصیت 

نهاده شـده اسـت.
تنهایـی ممکـن اسـت مشـروط بـه علـل عینی 
باشـد، ماننـد قهرمـان تـراژدی سـوفوکل که به 
جزیـرۀ خالـی لمنـوس رانـده شـده. یـا مشـابه 
رابینسـون کروزوئـه کـه بـر اثـر حادثه یـی بـه 
چنین سرنوشـتی دچار شـده، و یا ممکن اسـت 
بـه علل ذهنـی و مولود ضرورت درونی باشـد، 
ماننـد گریگـور سـاما قهرمـان داسـتان تمثیلـی 
»مسـخ« کافـکا و یـا داسـتان گزارشـی بـرای 
یـک اکادمـی یـا یـوزف کا، در رمـان محاکمـه 
و یـا قهرمـان داسـتان مـرگ در ونیـز نوشـتۀ 

تومـاس مـان. امـا ایـن تنهایی به طـور کلی 
همـواره فقـط یـک بخـش یـا مرحلـۀ یـک 
اوج یـا فـرود زنده گـی یـک جامعـه اسـت. 
تقدیـر چنیـن افـرادی، مشـخصۀ پاره یـی از 
تیپ های بشـری در شـرایط ویـژۀ اجتماعی 
ورای  در  و  کنـار  در  اسـت.  تاریخـی  یـا 
تنهایـی آنـان، زنده گـی همه گانـی، جدایـی 
هم چنـان  بشـر  افـراد  سـایر  همگرایـی  و 
جریـان دارد، کوتـاه سـخن این کـه: تنهایـی 
آنـان تقدیـری اجتماعـی اسـت و نـه یـک 
وضعیـت و ایسـتمان جهان شـمولی بشـری.
گونـۀ مـدرن تنهایـی بـه مثابۀ یک ایسـتمان 
و  نظـری  مشـخصۀ  بشـری،  جهان شـمولی 
عمـل مدرنیسـِم رو به ابتذال اسـت. هایدگر 
وجـود بشـر را »پرتـاب شـدن بـه زنده گی« 
توصیـف کـرده اسـت. ایـن گفتـه بـه ایـن 
معناسـت که بشـر نـه تنها اساسـًا ناتـوان از 
برقـراری روابـط با اشـیا و اشـخاص بیرون 
از خـود اسـت، بلکـه تعییـن اصـل و هدف 

وجـود بشـر نیـز امکان ناپذیـر اسـت.
لوییجـی پیراندلـو، خالـق آثـاری هم چـون 
هیچ کـس  »یکـی  چهـارم«،  »هنـری 
دهـان  در  گلـی  کـه  »مـردی  صدهـزار«، 
داشـت« و »عشـق های بـدون عشـق«، تمـام 
بـا  شـخصیت های داسـتانی او زنده گـی را 
احسـاس نیـاز بـه ارتباط بـا دیگـران و انس 
بـا سـایرین می گذراننـد، امـا چـون شـیوۀ 
نهفتـۀ  احساسـات  ابـراز  بـرای  صحیحـی 
خـود نمی یابنـد، بـه صورت قربانی شـک و 
تردیدهـا باقـی می ماننـد و بـدون هیچ گونـه 
ارتباطـی در انـزوای خود زندانی می شـوند.

قابـل توجـه اسـت کـه ایـن ابـزار گم گشـتۀ 
شـیوۀ  یـا  و  سـایرین،  بـا  ارتبـاط  برقـراری 
برونـی  انگیـزۀ  ارتبـاط،  برقـراری  صحیـح 
نـدارد، و اگرچـه زیـر تأثیـر عوامـل بیرونـی 
و محیطـی قـرار می گیـرد، امـا پیراندلـو آن را 
فقـط در درون انسـان جسـت وجو می کنـد؛ 
یعنـی تـراژدی موقعیت انسـانی یـک تراژدی 
صرفـًا روحـی و روانی اسـت و رفتـار نامنظِم 
سرآسـیمه  را  او  و  می شـود  باعـث  را  او 
بـا محیـط اطـراف و جامعـه اش  بـر مقابلـه 
می فرسـتد. آنـان سـعی دارنـد تـا بـا دیگران 
بـه صحبـت بنشـینند، مخاطبان شـان آنـان را 
درک نمی کننـد، از این روسـت کـه فریادشـان 
فقـط در درون روح خـود آن هـا طنین انـداز 
می شـود، آن گونـه کـه سـرانجام نسـبت بـه 
خـود دچـار شـک و تردیـد می شـوند و بـه 

می رسـند. از خویشـتن  موهـوم  تصـوری 
ایزیـدور دوکاس مشـهور بـه کنـت دولوتـره 
آمـون، پیام آور شـعر نـو و نماد شـورش گری 
اسـت.  ادبیـات  قـراردادی  نظـام  برابـر  در 
علی رغـم تـاش لوتـره آمـون بـرای از بیـن 
بـردن رمانتیسـم، موضوعـات بـه کار رفته در 
اثرش »سـروده های مالـدورو«، مانند ناامیدی، 
خودکشـی، اقیانـوس، تنهایی، شـب و غیره از 
مکتـب رمانتیـک سرچشـمه گرفته انـد. لوتره 
آمـون ایـن اثـر را بـه منتقـدان زمـان خویش 
تقدیـم کـرده، امـا نقـد ادبـی قـرن نوزدهـم، 
موفـق  اثـر  ایـن  درِک  در  کافـی  انـدازۀ  بـه 
تمـام  ماننـد  او،  سـروده های  اسـت.  نبـوده 
مشـکات  و  مسـایل  بازتـاب  اصیـل،  آثـار 
زمـاِن وی هسـتند. از آن جایـی کـه نویسـنده 
خـود  شـخصی  زنده گـی  از  پایـی  رد  هیـچ 
بـه  بیشـتر  منتقـدان  اسـت،  نگذاشـته  باقـی 
بوده انـد  او  زنده گـی  حقایـق  کشـف  دنبـال 
تـا در پـی تحلیـل اثـرش. ایـن سـروده ها در 

حقیقـت نوعـی قدرت نمایی اسـت بـرای مقابله 
بـا سرنوشـت انسـان تنهـا، زنده گی و مـرگ او.

داسـتان »لنتـس«، اثـر گئـورگ بوشـنر، ترسـیم 
دورۀ  بـزرگ  نویسـندۀ  زنده گـی  از  گوشـه یی 
توفـان و طغیـان آلمـان یاکوب میشـاییل راینهلد 
لنتـس اسـت. کـه بـر اثـر تنهایـی و افسـرده گی 
اجتماعـی  و  خانواده گـی  محیـط  از  روحـی 
خـود می گریـزد و پـس از قطـع رابطـه بـا گوته 
و طـرد شـدن از شـهر و ایمـار، بـرای نجـات 
پنـاه    )oberlin(خویـش بـه کشـیش »ابرلیـن
مـی آورد. بوشـنر، زمانـی ایـن رمـان را نوشـت 
بـه دلیـل معضـات  کـه روشـن فکران زیـادی 
اجتماعـی کـه معلـول نظـام خودکامـۀ نجبـا بود 
شـدید  افسـرده گی  دچـار  و  منفعـل  منـزوی، 

روحـی بودنـد. 
داسـتان،  قهرمـان  زنده گـی  دقیـق  بررسـی 
درونـی  و  روحـی  ویران گـری  ایـن  نمایان گـر 
اسـت که نتیجـۀ آن جنـون و خودکشـی افرادی 
هم چـون لنتـس اسـت. هدف بوشـنر از نوشـتن 
ایـن اثـر، نشـان دادن سرنوشـت غم بـار یک فرد 
نبـود، بلکـه فـرد در این جـا بـه عنـوان نماینـدۀ 
نجاتـی  راه  کـه  اسـت  بحـران زده  جامعه یـی 
نمی یابـد. و در حقیقـت مشـکل نیمـۀ اول قـرن 
نوزدهـم میـادی، »تنهایـی« را مطـرح می کنـد.
در داسـتان رویـت نـور و همنوعـان، تاریکـی 
شـب و تنهایـی وحشـتناک درونی لنتـس مطرح 
سـالم  روابـط  جسـت وجوی  در  کـه  می شـود 
انسـانی بـه برلیـن پنـاه مـی آورد. نویسـنده در 
این جـا بـه راه نجـات انسـاِن نـاآرامِ تنهـا اشـاره 
گـرم  جسـت وجوی  جـز  راهـی  کـه  می کنـد 
روشـنایی  بـه  پنـاه  و  همنوعـان خـود  درونـِی 
نـدارد. می شـود حـدس زد کـه ناآرامـی قهرمان 
در واقـع نشـان گر وجـود ناآرامـی اجتماعی بود 
کـه آرامش را از افـراد ربوده بود. مسـالۀ آرامش 
فـردی بـه عنوان نمـادی برای طرح یـک ایده آل 
قهرمـان  خواسـتۀ  تمـام  کـه  اسـت  اجتماعـی 
داسـتان در آن خاصه می شـود. آن چـه لنتس از 
آن فـرار می کـرد، تنهایـی مطلـق، فقـدان روابط 
اجتماعـی و خـای وحشـتناک درونـی بـود که 
شـکافی عظیـم در دنیــای او ا یجـاد کـرده بود.  
آثـار ایـن تنش هـا آن قـدر شـدید بـود کـه او در 
موضـوع  می ترسـید.  خـودش  از  حتـا  تنهایـی 
تنهایـی در جـای دیگـری از داسـتان نیـز مطرح 
می شـود: وقتـی کـه تنهـا بـود، آن قدر احسـاس 
تنهایـی می کـرد کـه مـدام با خـودش بـا صدای 
بلنـد حـرف مـی زد و بعد دوبـاره جـا می خورد 

غریـب  صدایـی  گویـی  کـه  می آمـد  نظـرش  بـه  و 
بـا او حـرف زده بـود. ایـن تنهایـی مرگ بـار، نتیجـۀ 
فقـدان روابـط اجتماعـی اسـت. لنتـس سـرانجام بـه 
آرامـش ظاهـری رسـید. امـا ارتباطـش بـا واقعیـات 
جامعـه قطـع شـد. فـردی که قـادر به تغییـر و اصاح 
نابه سـامانی ها نیسـت و هیـچ امیـدی هم بـدان ندارد، 
سـر بـه دیوانه گـی می زنـد و بـا فـدا کـردن خـود، 
واقعیـات را همان گونـه می پذیـرد کـه وجـود دارنـد.

بنابراین اثر لنتس نشـان گر ناتوانی سیاسـی و اجتماعی 
تـودۀ مـردمِ آن دوران و آثـار مخـرب روحـی آن در 
افـراد اسـت. داسـتان، نشـان گر یک نواختـی زنده گـی 
قهرمان داسـتان اسـت کـه حاکی از افسـرده گی حاکم 
فـردی و اجتماعـِی آن زمـان و شکسـت لنتس اسـت 
کـه بـه هیـچ طریقـی راه نجاتـی نمی یابد و سـرانجام 
ایـن جنـون اسـت کـه هماننـد داروی بی حسـی به او 
آرامـش بیمارگونه یـی می بخشـد. علـل ایـن بحـران 
روحـی، انـزوای تحمیلـی، فقـر، تحقیـر، بی هویتـی 
اجتماعـی و ناکامی هـای شـخصی در زنده گـی اسـت 
کـه هریـک از ایـن عوامل طبیعتـًا خود به افسـرده گی 
شـدید، بی تفاوتـی سـپس تـرس و فرار از همـه چیز، 

بیمـاری، جنـون و خودکشـی منجر می شـود.
در  نوع دوسـتی  احسـاِس  عـدم  و  انسـان ها  تنهایـی 
مقابـل هـم که تا حـدی ثمرۀ دنیــای مـدرن امروزی 
اسـت، نتیجه یـی جـز سـرخورده گی و جنـون فـردی 
جوانـب  تمـام  بـا  نوزدهـم  قـرن  داشـت.  نخواهـد 
مثبتـش، تاحـدی موجـب بیگانه گـی انسـان نسـبت 
بـه محیـط اجتماعـی و خانواده گـی شـده اسـت کـه 
همیـن عوامـل در نوشـتار نویسـنده گان متأخر به طور 

شـفاهی محسـوس می باشـد.  
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نشـریۀ پژوهـش زبان هـای خارجـی، شـمارۀ ۶، بهـار 

و تابسـتان ۱3۷8
شـخصیت ها  توصیـف  مهـری.  نـوران،  قدیمـی  4ـ 
پژوهـش  نشـریۀ  توایـگ،  اشـتفان  داسـتان های  در 

۱383 زمسـتان   ،۲۲ شـمارۀ  خارجـی،  زبان هـای 
۵ـ کیایی، محمدحسـین. بحران هویت در نوشـته های 
پیراندللـو، نشـریۀ پژوهش زبان های خارجی، شـمارۀ 

۷، پاییز و زمسـتان ۱3۷8
۶ـ قنادپور، آذین. تب و تاب نویسـنده در سروده های 
مالـدورور اثـر لوتره آمون، نشـریۀ پژوهـش زبان های 

خارجی، شـمارۀ ۵۰، زمستان ۱38۷
ادبیـات  مفاهیـم  پرویـز.  آذری،  معتمـدی  ۷ـ 
خارجـی،  زبان هـای  پژوهـش  نشـریۀ  واقع گرایـی. 

۱383 زمسـتان   ،۲۲ شـمارۀ 
8ـ یحیـی پـور، مرضیـه. علـل وجـود عنصـر تنهایـی 
در آثـار میخاییـل لرمانتف. نشـریۀ پژوهـش زبان های 

خارجـی، شـمارۀ 34، زمسـتان ۱38۵.

ــی لنتــس مطــرح می شــود کــه در  ــور و همنوعــان، تاریکــی شــب و تنهایــی وحشــتناک درون در داســتان رویــت ن
ــاآراِم  جســت وجوی روابــط ســالم انســانی بــه برلیــن پنــاه مــی آورد. نویســنده در این جــا بــه راه نجــات انســاِن ن
ــدارد.  ــنایی ن ــه روش ــاه ب ــود و پن ــان خ ــِی همنوع ــرم درون ــت وجوی گ ــز جس ــی ج ــه راه ــد ک ــاره می کن ــا اش تنه
ــش را از  ــه آرام ــود ک ــی ب ــی اجتماع ــود ناآرام ــان گر وج ــع نش ــان در واق ــی قهرم ــه ناآرام ــدس زد ک ــود ح می ش
افــراد ربــوده بــود. مســالۀ آرامــش فــردی بــه عنــوان نمــادی بــرای طــرح یــک ایــده آل اجتماعــی اســت کــه تمــام 
ــق، فقــدان  ــی مطل خواســتۀ قهرمــان داســتان در آن خالصــه می شــود. آن چــه لنتــس از آن فــرار می کــرد، تنهای

روابــط اجتماعــی و خــالی وحشــتناک درونــی بــود کــه شــکافی عظیــم در دنیـــای او ا یجــاد کــرده بــود
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روزنامـۀ وال اسـتریت ژورنـال گـزارش داده 
و  کشـته  سـربازان  خانواده هـای  کـه  اسـت 
در  افغانسـتان  در  آمریکایـی  شـده  زخمـی 
علیـه  واشـنگتن  در  امریـکا  فـدرال  دادگاه 
و  امریکایـی  عمـده  پیمانـکار  شـرکت های 
بین المللی پروژه های بازسـازی در افغانسـتان 

کردنـد. شـکایت 
ژورنـال  اسـتریت  وال  آمریکایـی  روزنامـه 
نوشـته اسـت که این شـرکت ها متهم شده اند 
کـه اغلـب بـرای تامیـن امنیت به طالبـان پول 
پرداختنـد و یـا بـه طـور مسـتقیم افـراد گروه 
طالبـان را بـرای نگهبانـی اسـتخدام کردنـد. 
شـاکیان، خانواده هـای ۱43 تـن از سـربازان 
کشـته یـا زخمـی آمریکایی در طی سـال های 

۲۰۰9 تـا ۲۰۱۷ در افغانسـتان هسـتند.
شـاکیان، کمپانی هـا را متهـم کرده انـد کـه بـا 
پرداخـت مقـداری پـول بـه شـبه نظامیان، بـه  
امنیتـی صرفه جویـی  امکانـات  تامیـن  جـای 
کرده انـد. در متـن شـکایت آمـده کـه پـول 
پرداخـت شـده بـه گـروه طالبـان در حمات 
علیه سـربازان آمریکایی اسـتفاده شـده است. 
در ایـن شـکایت نامه، بنـا بـه منابـع مختلـف 
آمـده کـه حدود ۲۰ تـا 4۰ درصـد منابع مالی 
بـه  عمـده  پروژه هـای  امنیـت  تامیـن  بـرای 

شـبه نظامیان پرداخـت شـده اسـت.
بـه نوشـته وال اسـتریت ژورنـال، پیمانکاران 
بین المللـی کـه علیـه آن هـا شـکایت شـده، 
از جملـه دو شـرکت عمـده طـرف قـرارداد 
آژانـس توسـعه بین المللی آمریـکا )یواس اید( 
هسـتند کـه طـی سـال های ۲۰۰۷ تـا ۲۰۰9 
قراردادهـای  دالر  میلیـارد  یـک  حـدود  در 
از  کردنـد.  دریافـت  توسـعه ای  پروژه هـای 
جملـه پروژه هـای بـزرگ که در این شـکایت 
و  بنـد کجکـی  پـروژه  یـاد شـده،  آن هـا  از 
شـاهراه حلقـه ای اسـت که قـرارداد مشـترک 
آن توسـط شـرکت پیمانـکار آمریکایـی پیش 

برده شـده اسـت.

در  کـه  می نویسـد  ژورنـال  اسـتریت  وال 
شـکایت از کمپانی هـای آمریکایـی، از یـک 
شـرکت  یـک  و  بریتانیایـی  امنیتـی  شـرکت 
آفریقـای جنوبـی هـم نـام برده شـده اسـت.
بازسـازی  بـرای  امریـکا  ویـژه  بـازرس 
افغانسـتان )سـیگار( نیـز در سـال ۲۰۱3 بـا 
نشـر گزارشـی بـا عنوان »قـرارداد با دشـمن« 
پروژه هـای  واگـذاری  رونـد  خاءهـای  از 
وزارت دفـاع آمریـکا صحبـت کـرده اسـت 
کـه در نتیجـه آن ممکـن اسـت میلیون ها دالر 
از ایـن قراردادهـا بـه افـراد و یـا گروه هایـی 
رسـیده باشـد که درصدد آسـیب رسـاندن به 

افغانسـتان هسـتند. سـربازان آمریکایـی در 
قـرارداد  طـرف  شـرکت  هیـچ  تاکنـون 

افغانسـتان  در  بین المللـی  یـا  و  امریکایـی 
بـه خاطـر پرداخـت پـول بـه طالبـان مـورد 
نگرفتـه  قـرار  جزایـی  بازجویـی  و  تفتیـش 
در  توسـعه ای  بـزرگ  پروژه هـای  اسـت. 
افغانسـتان، در یک زنجیـره از پیمانکار اصلی 
بـه شـرکت های دیگـر بین المللـی و محلـی 
دسـت بـه دسـت می شـود و یـا فـاز بنـدی 

می شـود. اجـرا 
یـک  تحقیقـات  نیـز  گذشـته  سـال های  در 
کـه  بـود  داده  نشـان  امریـکا  سـنای  کمیتـه 
مـورد  کـه  پیمانـکار  امنیتـی  شـرکت های 
اسـتفاده آمریکایی هـا قـرار گرفتـه اسـت، بـا 
طالبـان در ارتبـاط انـد و بـه شـبه نظامیان در 
قبـال تامیـن امنیـت خـود پـول پرداخته انـد.
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در  نوشـت: طـی سـال ۲۰۱9  گزارشـی  در  الجزیـره  شـبکۀ خبـری 
افغانسـتان از یـک طـرف تـاش بـرای صلح تشـدید شـده و همزمان 
خشـونت و میـزان تلفـات بـه صـورت بی سـابقه افزایـش یافته اسـت.
شـبکه خبـری الجزیـره در گزارشـی دربـاره »بهتریـن و بدتریـن سـال 
حضـور آمریـکا در افغانسـتان« نوشـت: طی سـال ۲۰۱9 در افغانسـتان 
از یـک طـرف تـاش برای صلح تشـدید شـده و همزمان خشـونت و 
میـزان تلفـات در ایـن کشـور بـه صـورت بی سـابقه یی افزایـش یافتـه 

ست. ا
ایـن گـزارش ادامـه داد: در سـال ۲۰۱9 برای نخسـتین بار پـس از ۱8 
سـال درگیـری امریکا تـاش برای صلح در افغانسـتان را تشـدید کرد.
بـه گـزارش این شـبکه خبری، عدم تبدیل شـدن افغانسـتان بـه مکانی 
بـرای فعالیت تروریسـم، خـروج نظامیان خارجی، آغـاز گفت وگوهای 
بین االفغانـی و آتش بـس از جملـه اصولی بـود که نماینـدگان آمریکا و 

طالبـان پـس از 9 مـاه چانه زنی بـروی آن به توافق رسـیدند.
بـا  همزمـان  بین االفغانـی  نشسـت  برگـزاری  افـزود:  الجزیـزه 
گفت وگوهـای طالبـان و آمریـکا در قطـر و بیانیـه پایانـی آن مبنـی بـر 
کاهـش خشـونت، مـردم افغانسـتان را کـه پـس از سـال ها درگیـری، 
جنـگ و خونریـزی بـه صلـح امیدوارتـر کـرد. امـا در مـاه سـپتامبر 
همزمـان بـا امیـدواری بـرای توافـق نهایـی میـان آمریـکا و طالبـان،، 
و  نظامیـان  علیـه  طالبـان  از سـوی  افزایـش خشـونت ها  بـا  ترامـپ 
غیرنظامیـان و همچنیـن کشـته شـدن یک نظامـی آمریکایـی مذاکرات 

صلـح را مـرده اعـام کـرد. 

برگزاری انتخابات پس از توقف مذاکرات
رسـانه قطـری الجزیره در ادامه نوشـته اسـت: دو هفته پـس از تصمیم 
ترامـپ مبنـی بر پایان مذاکرات صلـح، در تاریخ ۲8 سـپتامبر انتخابات 
ریاسـت جمهوری بـا تمـام موانـع و چالش هایـش برگـزار گردیـد و 

طالبـان نیـز اعـام کرد کـه به مراکـز رای دهـی حمله خواهـد کرد.
شـهروندان  از  یکـی  صدیـق«  »عبدالولـی  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
افغانسـتان می گویـد: »خانـه مـن در منطقـه درگیـری طالبـان و دولـت 
قـرار داشـته و مدتـی قبل بـرادر ۱9 سـاله و خواهر ۱۲ سـاله خودم را 
از دسـت دادم، امـا بـا وجـود تهدید طالبـان رای خواهـم داد. تا زمانی 
کـه نیروهـای خارجـی در افغانسـتان حضـور دارنـد، این کشـور روی 

آرامـش را بـه خـود نخواهـد دید«.

بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان
ایـن گـزارش با اشـاره بـه افزایـش تلفـات غیرنظامیان در طـول جنگ 
۱9 سـاله در افغانسـتان ادامـه داد: سـال ۲۰۱9 بـرای افغان ها براسـاس 
گزارش سـازمان ملل خونین ترین سـال بوده اسـت، طی سـال گذشـته 
بیـش از ۲ هـزار و پانصـد نفـر کشـته و نزدیـک بـه ۶ هـزار نفـر در 

افغانسـتان نیـز زخمی شـده اند.

بـه گـزارش سـازمان ملـل، مـاه جوالی بـه عنـوان خونین تریـن ماه در 
افغانسـتان ثبـت شـد که طـی این مـاه بیـش از ۱۵۰۰ غیرنظامی کشـته 
و زخمـی شـدند و افزایـش حمـات نیروهـای خارجـی عامـل اصلی 
ایـن افزایـش عنـوان شـده اسـت. همچنیـن یونامـا اعـام کـرد که در 
زمـان انتخابـات در افغانسـتان 4۶۰ غیرنظامـی از جملـه 8۵ تـن بر اثر 
حمـات طالبـان بـه مراکز و سـتادهای رای دهی در این کشـور کشـته 

شدند.

بـه  ترامـپ  مخفیانـه  بـا سـفر  مذاکـرات همزمـان  از سـرگیری 
افغانسـتان

شـبکه خبـری الجزیـره در ادامـه گـزارش خـود بـا اشـاره بـه سـفر 
مخفیانـه ترامـپ به افغانسـتان و مبادله زندانیان امریکا و طالبان نوشـته 
اسـت: همزمـان با جشـن شـکرگزاری، ترامپ بـه صـورت مخفیانه به 
افغانسـتان سـفر کرده و از سـرگیری مذاکـرات با طالبـان را اعام کرد. 
»زلمـی خلیلـزاد« نماینـده ویـژه آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان نیز 
بعـد از سـفر ترامـپ مذاکـرات خـود بـا نماینـدگان طالبـان در قطر را  
آغـار کـرد، مذاکراتی کـه ماموریت آن رسـیدن به یک آتـش بس برای 

پایـان جنگ در افغانسـتان عنوان شـده اسـت.
بـه نوشـته ایـن رسـانه قطـری، سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا در 
مـورد آغـاز مذاکـرات دوباره مذاکـرات با طالبـان گفته بود کـه آمریکا 
مذاکـرات بـا طالبان را از سـرگرفته و تمرکـز گفت وگوها بروی کاهش 
خشـونت بـرای زمینه سـازی در مـورد گفت وگوهـای بیـن االفغانـی و 

رسـیدن به یـک آتش بس در افغانسـتان اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، همزمـان با مذاکـرات طالبـان در یـک حمله 
انتحـاری بـه یـک بیمارسـتان نزدیـک پایـگاه آمریکایـی بگـرام حمله 
کـرد و ۲ غیرنظامـی در ایـن حمـات کشـته شـدند و آمریـکا نیـز در 
واکنـش بـه ایـن حمات تهدیـد کـرد مذاکـرات را قطع خواهـد کرد. 

اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
الجزیـره در ادامـه بـا بررسـی تحـوالت افغانسـتان در سـال گذشـته، 
نوشـت: در ۲۲ سـپتامبر کمیسـیون انتخابـات نتایـج اولیـه انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری ایـن کشـور را بعـد از دو مـاه تاخیـر اعـام کـرد 
کـه در نتیجـه آن اشـرف غنـی بـا اکثریـت آرا برنده شـود. امـا عبداهلل 
عبـداهلل، رقیـب اصلـی وی در انتخابـات حاضـر بـه پذیـرش نتیجـه 
انتخابـات نشـده و اعـام کـرد کـه تقلـب گسـترده رخ داده و اجـازه 
نخواهـد داد کسـی سـکاندار شـود که براسـاس آرا پاک مـردم انتخاب 

است. نشـده 
ایـن گـزارش در پایـان تاکید کرد که تـاش برای صلح و اعـام نتایج 
انتخابـات در سـال آینـده مردم افغانسـتان را به پایان جنـگ 4۰ در این 

کشـور امیدوار کرده اسـت.

 ۲۰۱۹ 
خونین ترین سال 

برای مردم افغانستان بود

شکایت از پیمانکارانی که در افغانستان 
برای تأمین امنیت خود به طالبان پول پرداختند

در مذاکرات صلح تنها آتش...
به فکر قطع حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.

او تاکیــد کــرد کــه اگــر حمایــت هوایــی نیروهــای خارجــی از نیروهــای امنیتــی 
ــردم افغانســتان و نیروهــای  ــرای م ــاک ب ــه شــود، عواقــب خطرن افغانســتان، گرفت

امنیتــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
آقــای ایزدیــار افــزود، هرچنــد مــردم افغانســتان نســبت بــه گفت وگوهــای صلــح 
میــان امریــکا و طالبــان ماحظــات خــود را دارنــد؛ امــا اگــر ایــن مذاکــرات زمینــه 
را بــرای آتش بــس عمومــی و آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی فراهــم ســازد بــه نفــع 

مــردم خواهــد بــود.
ــت و  ــوز دول ــا هن ــد کــه ت ــد کردن ــن وجــود، برخــی ســناتوران دیگــر تاکی ــا ای ب
ــکا و  ــرات امری ــس و مذاک ــق آتش ب ــال تواف ــات احتم ــتان از جزئی ــردم افغانس م
طالبــان بــا خبــر نیســتند؛ در حالــی قربانــی اصلــی مــردم انــد و می خواهنــد بداننــد 

ــان می گــذرد. ــر سرنوشــت آن ــه چــه ب ک
ــت و  ــن خصــوص گفــت: »دول ــس ســنا در ای ــاون دوم مجل ــی مع آصــف صدیق
مــردم افغانســتان حتــی از جزئیــات رونــد صلــح امریــکا و طالبــان آگاهــی ندارنــد؛ 
بنــًا مــردم نگــران انــد کــه بــا توجــه بــه بحــران انتخاباتــی، امریــکا و طالبــان بــرای 
ایجــاد یــک حکومــت موقــت تــاش نکننــد کــه باعــث بدبختــی مــردم افغانســتان 

خواهــد شــد.«
ــروژه ای  ــتان پ ــح افغانس ــد صل ــا رون ــد ب ــکا نبای ــه امری ــزود ک ــی اف ــای صدیق آق
برخــورد کنــد و در یــک معاملــه سیاســی بــا طالبــان، سرنوشــت مــردم افغانســتان 

ــازی نگیــرد. ــه ب را ب
ــات  ــا هی ــه گوی ــود دارد ک ــای وج ــراً گزارش ه ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دفتــر طالبــان در قطــر کــه بــرای مشــوره روی آتش بــس بــه پاکســتان رفتــه بــود، 
ــرای برقــراری آتش بــس یــک هفته یــی قناعــت  توانســته رهبــری ایــن گــروه را ب
دهــد؛ امــا هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن آتش بــس عمومــی خواهــد بــود و یــا 

ــرار خواهــد شــد. ــکا برق ــب و نیروهــای امری ــان طال ــان جنگ جوی تنهــا می

دانشگاه امریکایی افغانستان...
دانشگاه ضروری است.

ــون  ــره و اداره پوهنت ــأت مدی ــا هی ــراه ب ــن هم ــت: “م ــرده اس ــه ک ــدنی اضاف ــد س دیوی
ــن  ــی، تامی ــای عملیات ــه کاره ــرای ادام ــا ب ــم ت ــی کن ــه کار م ــتان، فعاالن ــی افغانس امریکای
امنیــت، و ادامــه پروگــرام هــای اکادمیــک دانشــگاه در ســال ۲۰۲۰ و ســال هــای پســین، 

ــد”. ــته باش ــی در دســت داش ــه کاف بودج
ایــن در حالــی اســت کــه ســی .ان. ان گــزارش داده کــه در صــورت قطــع بودجــه از ســوی 

دولــت امریــکا، احتمــال دارد ســال آینــده دانشــگاه امریکایــی افغانســتان تعطیــل شــود.
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امـروزه شـکل جدیـد منازعـه میـان بازیگرانـی اتفـاق 
می  افتـد کـه بـه هـر دلیلـی، رغبتـی بـرای شـروع جنگ 
ندارنـد. ایـن بی رغبتـی ممکـن اسـت ناشـی از ضعـف 
جدیـد،  جنگ  هـای  گسـترده  آسـیب  های  قـدرت، 
محکومیت  هـای بین  المللـی از نظر حقوقـی، از بین رفتن 
وجهـه و اعتبـار بین  المللـی و ... باشـد. در ایـن فضـا، 
کشـورهایی کـه منازعات پایـدار با همدیگر دارند سـعی 
می  کننـد از ابزارهـا و روش  هایـی بـرای ضربـه زدن بـه 
یکدیگـر اسـتفاده کننـد که نمی  تـوان به طـور مطلق آنها 
را اثبـات کـرد. در چنین شـرایطی، اسـتفاده از ابزارهایی 
نظیـر جنگ- هـای نیابتـی، پهپـاد، ویروس  هـای انترنتی، 
بدنـام  تروریسـتی  گروه  هـای  و  مسـری  بیماری  هـای 
زیـادی  تفاوت  هـای  ابزارهـا  ایـن  می  یابـد.  محبوبیـت 
بـا هـم دارنـد امـا شـباهت برجسـته آنهـا این اسـت که 
نمی  تـوان بـه صـورت مشـخص و محکمه  پسـند آنها را 
بـه یـک کشـور خـاص )بـه عنـوان تابـع اصلـی حقوق 
بین الملـل( نسـبت داد. منازعـه هنـد و پاکسـتان در حال 
حاضـر از الگـو پیـروی می کنـد و هیـچ یـک از طرفیـن 
آماده گـی ورود بـه یـک جنـگ تمـام عیـار بـا پذیـرش 

هزینه هـای آن را ندارنـد.
حـدود سـه هفتـه پیـش در روز ۱4 فبـروری}۲۰۱8{ 
یـک عامـل انتحاری به اتوبـوس حامل نیروهـای پولیس 
هنـد در کشـمیر حملـه کـرد و طـی آن بیـش از چهـل 
نفـر بـه قتل رسـیدند. روز بعـد، گروه تروریسـتی جیش 
محمـد مسـوولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفـت. این 
حملـه مصـادف بـا حملـه  تروریسـتی علیـه نیروهـای 
سـپاه در جنـوب شـرق ایـران، تـور دیپلماتیـک محمـد 
بـن سـلمان بـه پاکسـتان، هنـد و چیـن، و جـدی شـدن 
مذاکـرات طالبـان بـا امریـکا بود. همنشـینی ایـن وقایع، 
پایه  یـی بـرای تحلیل  های متعـدد و تفسـیرهای گوناگون 
از ارتبـاط میـان وقایـع مذکور شـده اسـت. در ایـن بین، 
آنچـه بیـش از بقیـه اهمیـت یافـت و توجـه جهانیـان را 
جلـب کرد و اضطـراب آنان را برانگیخت، تشـدید تنش 

هنـد و پاکسـتان بود.
درسـت در همـان روزی کـه حملـه تروریسـتی علیـه 
نیروهـای هنـدی در کشـمیر اتفـاق افتـاد، نارنـدا مودی 
طـی توئیتی اعـام کرد که هند به زودی »پاسـخ مناسـبی 
بـه عامان ایـن حمله شـنیع و حامیان آنهـا خواهد داد«. 
اعمـال  و  اظهـارات  از  رشـته یی  آغازگـر  توئیـت  ایـن 
خصمانـه میـان هنـد و پاکسـتان شـد. روز بعـد وزارت 
خارجـه هنـد اذعـان کـرد کـه جیـش محمـد و رهبـران 
آن در پاکسـتان مسـتقر هسـتند و ایـن کشـور علی رغـم 
درخواسـت  های مکـرر جهانیـان اقدامی علیه آنهـا انجام 
نمی  دهـد. رد پیمـان کشـورهای کامله الـوداد میـان هنـد 
و پاکسـتان، افزایـش تعرفـه واردات از پاکسـتان تـا ۲۰۰ 
درصـد، رد پیشـنهاد عمـران خـان بـرای کمک پاکسـتان 
بـه تحقیـق در بـاب عملیـات تروریسـتی مـورد بحـث، 
تعلیـق سـرویس اتوبـوس میـان سـرینگر و مظفرآبـاد، 
بازداشـت ۱۶۰ تجزیـه  طلب در کشـمیر، عملیات نیروی 
هوایـی هند علیـه پایگاه  های آموزشـی جیـش محمد در 
باالکـوت )ایالت خیبـر پختونخـوا( و ... اقداماتی بود که 
هنـد علیـه پاکسـتان انجـام داد. در این بین، پاکسـتان نیز 
بیـکار ننشسـت و بـا رویکـردی دو سـویه از یک طرف 
اقـدام تروریسـتی علیـه نیروهـای هنـدی را محکوم کرد 
و پیشـنهاد همـکاری در شناسـایی عوامـل آن را داد و از 
طـرف دیگـر، در مقابل تهدیدهـا و عملیات  هـای نظامی 
هنـد واکنـش نشـان داده و دو جنگنـده هنـدی را نیـز 

اسـت پیـروز شـود؛ ماننـد جنـگ آلمـان و فرانسـه در سـال 
۱8۷۰. دوم، طرفیـن منازعـه اطـاع دقیقـی از سـطح قـدرت 
خـود ندارنـد و ممکـن اسـت بـه علـت سـوء محاسـبه وارد 
جنـگ شـوند و شکسـت بخورنـد؛ مانند جنگ میـان عثمانی 
و کشـورهای بالکان قبل از شـروع جنگ جهانی اول. سـوم، 
سـطح قـدرت طرفیـن منازعـه بـا هـم برابـر نیسـت امـا از 
پذیـرش جنـگ آشـکار نیـز بیمـی ندارنـد؛ ماننـد جنگ  های 

ایـران و روس در ابتـدای سـده نوزدهـم. 
ب( منازعـه جدیـد میـان بازیگرانـی اتفاق می  افتد کـه به هر 
دلیلـی، رغبتـی بـرای شـروع جنـگ ندارنـد. ایـن بی رغبتـی 
ممکـن اسـت ناشـی از ضعـف قدرت، آسـیب های گسـترده 
نظـر  از  بین  المللـی  محکومیت  هـای  جدیـد،  جنگ  هـای 
حقوقـی، از بیـن رفتن وجهـه و اعتبار بین  المللی و ... باشـد. 
در ایـن فضـا، کشـورهایی کـه منازعـات پایـدار بـا همدیگر 
دارنـد سـعی می  کننـد از ابزارهـا و روش  هایـی بـرای ضربـه 
زدن بـه یکدیگـر اسـتفاده کننـد که نمی  تـوان به طـور مطلق 
آنهـا را اثبات کـرد. در چنین شـرایطی، اسـتفاده از ابزارهایی 
اینترنتـی،  ویروس  هـای  پهپـاد،  نیابتـی،  جنگ- هـای  نظیـر 
 ... و  بدنـام  تروریسـتی  گروه  هـای  مسـری،  بیماری  هـای 
محبوبیـت می  یابـد. ایـن ابزارهـا تفاوت  هـای زیـادی بـا هم 
دارنـد امـا شـباهت برجسـته آنهـا این اسـت که نمی  تـوان به 
صـورت مشـخص و محکمـه  پسـند آنهـا را بـه یک کشـور 
خـاص )بـه عنـوان تابـع اصلـی حقـوق بین الملـل( نسـبت 
داد. بـرای مثـال می  تـوان از اسـتفاده آمریکا، اسـرائیل و ... از 
پهپادهـا برای دسـتیابی بـه مقاصد امنیتی خـود در ضربه زدن 
بـه رقبا، اسـتفاده آمریـکا، اسـرائیل و ... از ویـروس اینترنتی 

در ضربـه زدن بـه برنامـه هسـته  ای ایـران، و ... یـاد کرد. 
در مجمـوع، بـه نظـر می  رسـد منازعـه هنـد و پاکسـتان در 
حـال حاضـر از نوع دومی اسـت کـه در باال ذکر شـد و هیچ 
یـک از طرفیـن آمادگـی ورود بـه یـک جنـگ تمـام  عیـار با 
پذیـرش هزینه  هـای آن را نـدارد )که یکـی از دالیل آن ترس 
از تسـلیحات هسـته  ای همدیگر اسـت(. بنابراین از ابزارهای 
مختلـف و غیرقابـل اثبـات بـرای ضربـه زدن بـه همدیگـر 
اسـتفاده می  کننـد و نیروهـای تروریسـتی )عمدتًا بـا حمایت 
پاکسـتان( یـا تجزیـه  طلـب )عمدتًا بـا حمایت هنـد( نیز در 

ایـن فضـا اهمیت
می  یابنـد. ایـن نیروهـا هـر چنـد تأثیـرات واقعـی در رونـد 
منازعـه هنـد و پاکسـتان دارند امـا ماهیت آنها توام با افسـانه 
و قابـل تکذیـب اسـت. علی  الظاهـر، واقعه تروریسـتی اخیر 

در هنـد نیـز از ایـن قاعـده پیـروی می  کند.

نقش تروریسم 
در منازعۀ هند و پاکستان: 

میان افسانه و واقعیت؟

سـاقط کـرد. امـا به نظر می  رسـد پاکسـتان عمدتـًا رویکرد 
مسـالمت  جویانـه در پیـش گرفتـه و اوج ایـن دیـدگاه را 
می  تـوان در آزادی خلبـان بازداشـت  شـده هنـدی بـدون 
هیـچ گونـه پیـش شـرط و به نشـانه حسـن نیت مشـاهده 
کـرد. عـاوه بـر ایـن، دولت پاکسـتان یک سـری اقدامات 
را نیـز علیـه گـروه جیـش محمـد شـروع کـرده کـه برای 
مثـال، می  تـوان بـه بازداشـت پسـر و بـرادر مسـعود اظهر 

سـرکرده ایـن گـروه اشـاره کرد.
در ایـن واقعـه کـه حتـا تـا آسـتانۀ تهدیـد اتمی پاکسـتان 
علیـه هنـد نیـز پیـش رفـت، نمی  تـوان نقـش یـک متغیـر 
اساسـی را نادیـده گرفـت و آن هـم نقـش تروریسـم در 
روابـط دوجانبـه هند و پاکسـتان اسـت. از منظـر تاریخی، 
بـه نظـر می  رسـد کـه پاکسـتان بعـد از شکسـت در جنگ 
۱9۷۱ از هنـد بـرای سـومین بـار و از دسـت دادن بخـش 
عظیمـی از سـرزمین و جمعیـت خـود به این نتیجه رسـید 
کـه دیگـر در یـک جنـگ کاسـیک نمی  توانـد بـا هنـد 
مقابلـه کنـد. ایـن در حالی بود کـه منازعه هند و پاکسـتان 
بـه پایـان نرسـیده بـود و نخبـگان پاکسـتانی می  دانسـتند 
کـه کمـاکان نیازمنـد آمادگی بـرای مقابلـه با هند هسـتند. 
در ایـن شـرایط، راه  حل  هـای متعـددی وجـود داشـت که 

مهم تریـن آنهـا عبارتنـد از:
نخسـت، تقویـت اتحـاد با امریـکا و، به مرور زمـان، چین 
و برخـورداری از حمایـت سیاسـی، نظامـی و معنـوی این 
دو در مقابـل هنـد. هنـد در طـول منازعه خود با پاکسـتان 
همـواره مخالـف حضـور نیروهای ثالـث بـوده و تأکید بر 
دوجانبـه بودن این مسـأله داشـته اسـت. ایـن در حالی بود 
کـه پاکسـتان از ورود نیروهـای ثالث اسـتقبال کـرده و آن 

از یکی  را 
اسـت.  کـرده  تلقـی  بحـث  مـورد  منازعـه  حل هـای  راه  
قدرت  هـای  شـامل  می- تـوان  را  ثالـث  نیروهـای  ایـن 
در  کـرد.  تلقـی   ... و  بین  المللـی  سـازمان  های  بـزرگ، 
همیـن چهارچـوب، پاکسـتان بارهـا از هنـد بـه شـورای 
امنیـت شـکایت کـرده و در برخـی مـوارد قطعنامه  هـای 
پیروزمندانـه  ای نیـز دریافـت کـرده  اسـت؛ کـه بـرای مثال 
می- تـوان بـه قطعنامـه شـورای امنیـت در سـال ۱948 و 
درخواسـت آن بـرای برگـزاری همـه  پرسـی در کشـمیر 

اشـاره کـرد.
دوم، تسـلیح ارتـش پاکسـتان با جنگ  افزارهـای بازدارنده. 
نظـر  مـد  اساسـی  گزینه  هـای  از جملـه  نیـز  ایـن روش 
نخبـگان سیاسـی و نظامـی پاکسـتان بود کـه در نهایت در 
سـال ۱98۷ به صورت مخفیانه و در سـال ۱998 هم زمان 
بـا آزمایش هـای هسـته  ای پاکسـتان بـه صورت آشـکار به 
نتیجـه رسـید. در مـورد تأثیـر جنـگ  افزارهـای هسـته  ای 
بـر منازعـه هنـد و پاکسـتان رویکردهـای متعـدد و بعضـًا 
متعارضـی وجـود دارد. در یـک سـو، گروهـی مانند کنت 
والتـز، سـامیت گنگولـی و ... آن را بـرای تسـکین منازعـه 
ایـن دو کشـور مناسـب می  داننـد و در مقابـل، گروهـی از 
متفکریـن ماننـد سـیگن، کاپـور و ... نقش این تسـلیحات 
را منفـی تلقـی کـرده و معتقد انـد حتا ممکن اسـت باعث 

تشـدید منازعـه نیز شـود.
سـوم، اسـتفاده از نیروهـای نیابتـی. ایـن راهکار هـم زمان 
بـا مقابلـه ائتـاف نیروهـای جهـادی، امریـکا، پاکسـتان و 

عربسـتان با شـوروی در افغانسـتان بـه ذهن سیاسـت مداران 
پاکسـتان خطـور کـرد. بعـد از پایـان اشـغال افغانسـتان از 
سـمت شـوروی، ایـن سـؤال در ذهـن بخشـی از نخبـگان 
رسـمی و غیررسـمی پاکسـتان شـکل گرفـت کـه اگـر نبـرد 
شـبه نظامیان و جنگ  هـای گوریایـی )چریکـی( در مقابـل 
ابرقدرتـی ماننـد شـوروی بـه نتیجه رسـیده اسـت، چـرا در 
مقابـل هنـد بـه نتیجه نرسـد. ایـن ایـده باعث وقـوع تحولی 
بـزرگ در منازعـه هنـد و پاکسـتان شـد و روابـط ایـن دو 
کشـور را کـه تقریبـا در دهه  هـای ۱9۷۰ و ۱98۰ بـه یـک 
سـکون و ثبـات نسـبی رسـیده بـود دوبـاره از اواخـر دهـه 
۱98۰ بـه هـم ریخـت. بـه عبـارت دیگـر، از ایـن تاریـخ 
بـه بعـد اغلـب شـاهد وقـوع برخـی حمـات تروریسـتی 
در کشـمیر یـا سـرزمین اصلـی هنـد بوده ایـم کـه پیـرو آن 
سیاسـتمداران هنـد، دولت پاکسـتان را به حمایـت از عامان 
تروریسـتی متهـم کرده  اند و ایـن امر باعث شـروع دوره  های 
از تنـش در روابـط دو کشـور شـده اسـت. عـاوه بـر وقایع 
و سـال ۲۰۰8نیـز حمـات  سـال  های ۲۰۰۱-۲  در  اخیـر، 
تروریسـتی گسـترده  ای در هنـد رخ داد و پیـرو آن تنش میان 
هنـد و پاکسـتان شـدت گرفت. پرسشـی که در این قسـمت 
مطرح می  شـود این اسـت که ایـن گونه حمات تروریسـتی 
واقعـًا چـه نقشـی در منازعه هنـد و پاکسـتان ایفـا کرده  اند؟ 
آیـا همـان طور کـه هندی  ها مدعی هسـتند پاکسـتان پشـت 
ایـن حمـات اسـت یـا آن گونـه کـه پاکسـتانی  ها می  گویند 
آنهـا قربانـی و مخالف ترویسـم هسـتند و برای همـکاری با 

هنـد در شناسـایی عوامـل تروریسـتی آماده گـی دارنـد؟
اگـر بخواهیـم پرسـش بـاال را بر اسـاس اظهارات رسـمی و 
غیررسـمی بررسـی کنیـم بـه نتیجه قاطعـی نمی  رسـیم. زیرا 
می  تـوان مسـتنداتی را ذکـر کـرد کـه هـم صـدق اظهـارات 

هندی  هـا را و هـم صـدق ادعاهـای پاکسـتانی  ها را نشـان
می  دهـد. از سـوی دیگـر، اگـر بخواهیـم بـرای پاسـخ بـه 
پرسـش  های بـاال بـه وقایـع عینی و مسـتندات عملـی رجوع 
کنیـم کار دشـوارتر می  شـود. زیـرا عملیات  ها و عامـان آنها 
در ایـن گونـه وقایع تروریسـتی آن قدر رمز و رازآلود اسـت 
کـه به سـختی می  تـوان حکم بـه صداقت یـا دروغگویی هر 

یـک از طرفیـن منازعـه داد. پـس چه می  تـوان کرد؟
در ایـن زمینـه، بـه نظـر می  رسـد کـه بایـد میـان دو نـوع 

منازعـه تمایـز قائـل شـد:
الـف( منازعـه کاسـیک کـه میـان بازیگرانـی اتفـاق می  افتد 
کـه آمـاده پذیـرش عواقـب رفتـار خـود هسـتند. در ایـن 
مـدل منازعـه کـه شـامل اغلـب جنگ  هـا و منازعـات قبل از 
جنـگ جهانی دوم می  شـود، طرفیـن منازعه 3 حالـت دارند. 
نخسـت، طرفیـن منازعـه از نظر قدرت هم سـطح هسـتند و 
بـا آمادگـی وارد جنگ می  شـوند و هر یـک از طرفین ممکن 

سید احمد فاطمی نژاد
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چاپ: مطبعه امام

بعـد از برگزاری انتخابات پارلمانی در میزان سـال گذشـته، 
اعضـای سـابق کمیسـیون برکنـار و قانـون انتخابـات نیـز 
اصـاح شـد. در قانـون جدیـد در بیـش از ۲۰ مـاده قانـون 
قبلـی تغییراتـی داده شـد کـه مهم تریـن آن نحـوه انتخـاب 
اعضـای کمیسـیون بـود. در بخشـی از ایـن قانـون جدیـد 
رونـد  در  بیشـتر  شـفافیت  تأمیـن  منظـور  بـه  کـه  آمـده 
انتخابـات، حکومـت می توانـد، در تفاهـم بـا سـازمان ملـل 
متحـد دو تـن از متخصصین بین المللی امـور انتخابات را به 
عضویت کمیسـیون انتخابـات بدون حـق رای تعیین نماید.
کمیسـیون انتخابـات پیـش از برگـزاری انتخابـات دو عضو 
بین المللـی کمیسـیون انتخابات خانم الوینا و احمد اسـحاق 
احسـن را معرفـی و آنان پیـش از برگزاری انتخابات رسـمًا 

بـه کار خود آغـا کردند.
احمـد اسـحاق احسـن، بیـش از ایـن هشـت سـال رییـس 
کمیسـیون انتخابـات کنیا بوده اسـت، ولی اطاعـات درباره 

سـابقه کاری خانـم الوینـا موجود نیسـت.
ایـن دو توسـط سـازمان ملـل به رییـس حکومـت وحدت 
ملـی معرفی و بعد از تأیید رسـمًا به عنوان عضو کمیسـیون 

انتخابات افغانسـتان معرفی شـده اند.
امـا اکنـون انتقـادات این اسـت که ایـن دوعضـو بین المللی 
کمیسـیون انتخابـات کـه قـرار بـود انتخابـات را مدیریـت 
کـرده از تقلـب، تخلـف جلوگیـری کـرده و بـا اسـتفاده از 
تجـارب چندیـن سـاله خود اجـازه ندهنـد کـه انتخابات به 
طـرف بحـران بـرود، چـرا هیـچ کاری نکردنـد و یـا هیـچ 

کاری از آنـان سـاخته نبـود.
محمـد یوسـف رشـید رییـس فیفا یـا بنیـاد انتخابـات آزاد 
مانـدگار  بـا روزنامـۀ  افغانسـتان در گفت وگـو  و عادالنـۀ 
می گویـد: »انتظـار می رفـت کمیشـنران بین المللـی بتواننـد 
کارهـای  سـازیی  اعتمـاد  و  گرایـی  تخصـص  بخـش  در 
موثـری انجـام دهنـد و مـواردی که بـرای انتخابـات بحران 
خلـق می کنـد را مدیریـت کننـد. امـا متاسـفانه آنـان موفـق 

نبودند«.
آقـای رشـید گفـت: ما پیشـنهاد داشـتیم کـه این کمینشـران 
نماینـد. در قسـمت  بین المللـی در سـه بخـش همـکاری 
اعتمادسـازیی  انتخابـات،  کمیسـیون  تخصص گرایـی 
خصوصـًا  بـرای تکت هـای انتخاباتـی و این کـه اعتماد این 
رونـد را زنـده نگهدارنـد، امـا متاسـفانه همـه شـاهد بودیم 

کـه ایـن کمیشـنران موفـق عمـل نکردنـد.
کمیشـنران  ایـن  کـه  داشـتیم  انتظـار  مـا  کـرد:  تاکیـد  او 
تخصـص،  بخش هـای  در  کارکشـته  و  متخصـص 
اعتمادسـازیی و شـفافیت رونـد، با مـا همـکاری نمایند که 
متاسـفانه نتیجـه بخش نبـوده و موفق عمل کرده نتوانسـتند.
امـا عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعه مدنـی افغانسـتان 

بـه این باور اسـت کـه عـدم مدیریـت کمیسـیون انتخابات 
سـبب ایجـاد بحران شـده و جنجال هـای انتخاباتـی را خلق 

کرده اسـت کـه هیـچ ربطی بـه کمیشـنران خارجی نـدارد.
آقـای رفیعـی می گویـد: »اگـر کمیسـیون می توانسـت یـک 
چنیـن  وضعیـت  شـاید  کنـد،  ایجـاد  را  سـالم  مدیریـت 
نمی بـود؛ امـا چـون یـک ارادۀ جمعـی قـوی در کمیسـیون 
بـه وجـود نیامـد، وضعیـت چنیـن شـد کـه همه شـاهد آن 

هسـتیم«.
کمیشـنران  و  سـکرتریت  میـان  زمانی کـه  کـرد:  تاکیـد  او 
اختـاف وجـود دارد و زمانی کـه کمیشـنران به یـک تفاهم 
حقوقـی نمی رسـند و مشـکات داخلـی کمیسـیون را حـل 
کـرده نمی تواننـد، چطـور باید انتظار داشـت که کمیشـنران 

خارجـی بیایند مشـکل بـه این بزرگـی را مدیریـت کرده و 
نمایند.  حـل 

رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان افزود: مشـکلی را 
کـه کمیشـنران کمیسـیون داخلـی کـرده نمی توانـد و آن را 
نـه کمیشـنران و نـه هیـچ از یـک از بـزرگان مـا حـل کرده 
عضـو  دو  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار  چطـور  نمی توانـد، 

خارجـی بتوانـد آن را مدیریـت کـرده و حـل نمایـد.
ایـن درحالی سـت کـه همـواره پارلمـان، سیاسـیون و مردم 
افغانسـتان مخالف حضور کمیشـنران خارجی در کمیسـیون 
انتخابـات بودنـد و حضـور آنـان را در کمیسـیون موثـر و 

مفیـد نمی دانسـتند.
انتخابـات تصویـب  قانـون جدیـد  در سـال ۱39۱ وقتـی 
کـرزی،  حامـد  مخالفـت  بـا  خارجی هـا  عضویـت  شـد، 
رییس جمهـور پیشـین مواجـه شـد. پیـش از آن در میـان 
اعضـای پارلمـان نیـز مخالفـان و موافقـان حضـور افـراد 
خارجـی وجـود داشـت. مخالفـان، عضویـت خارجـی در 
اساسـی«  قانـون  و  ملـی  حاکمیـت  »ناقـض  را  کمیسـیون 
می دانسـتند، ولـی موافقـان بـه حضـور آنـان تاکید داشـتند 
کـه اگـر پـای سـازمان ملـل در بیـن نباشـد، کل سـاختار 

می شـود. حکومـت«  »طرفـدار  انتخاباتـی  نهادهـای 
هرچنـد کـه در آن زمـان در نهایـت مجلـس بـه حضور دو 
عضـو بین المللـی رای داد، ولـی زمانی که قانون بـرای امضا 
بـه ریاسـت جمهـوری رفـت، آقـای کـرزی صریحـًا بـا آن 
مخالـف کـرد و اسـتداللش این بود که عضویـت خارجی ها 
در ایـن کمیسـیون، در مخالفـت بـا اسـتقال و مصالح ملی 

افغانسـتان اسـت و او چنیـن چیـزی را نمی پذیرد.
امـا سـال پـار در قانـون جدیـد انتخابـات بـه هـدف آن چه 
در  بین المللـی  تجـارب  از  اسـتفاده  و  رونـد  در  شـفافیت 
دو  عضویـت  شده اسـت،  خوانـده  افغانسـتان  انتخابـات 
نماینده سـازمان ملل متحد در کمیسـیون انتخابـات پذیرفته 

. شد

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون وايــي، تــر ټولــو زیــات 

شــکایتونه د ننګرهــار اړونــد او تــر ټولــو کــم یــې بیــا 

پــه رسپــل والیــت پــورې تــړيل دي.

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون پــه ۳۴ والیتونــو کــې 

ــړه  ــل ک ــه پی ــکایتونو ارزون ــو ش ــو د هغ ــزو ډل د ټاکنی

ــه دې  ــې ل ــته ی ــو وروس ــۍ پایل ــو د لومړن ــې د ټاکن چ

ــړي دي. ــت ک ــیون رسه ثب کمېس

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون وايــي، د دوی والیتــي 

دفرتونــه بــه تــر راتلوونکــو ۳ورځــو دا شــکایتونه 

ــې،  ــه ی ــته ب ــف بنــدۍ وروس ــه تصنی ــړي او ل وڅې

ــړي. ــو ک ــه چمت ــو ت ــړې کول ــل او پرېک تحلی

د کمېســیون کمېشــر ســید قطــب الدیــن رویــدار 

وویــل: »تصنیــف بنــدي هغــه مرحلــه ده چــې د 

ــاره او  ــا اعتب ــې ب ــه ک ــیون پ ــکایتونو کمېس ــزو ش ټاکنی

ــوي. » ــا ک ــکایتونه رسه ج ــاره ش ــې اعتب ب

د دې کمېســیون کمېشــر ســید قطــب الدیــن رویــدار 

ــر  ــل، ډې ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډی ــنبې پ د یک ش

ــې  ــې دي چ ــې پات ــل ک ــه کاب ــکایتونه پ ــمېر ش ــږ ش ل

نــن د ورځــې پــه اوږدو کــې بــه اړونــده والیتونــو تــه 

ــتول يش. واس

هغــه زیاتــه کــړه: »نــن رســا پــه ټــول افغانســتان کــې 

ــه  ــوې ده، دا ب ــل ش ــړۍ پی ــۍ ل ــکایتونو د بررس د ش

تــر درې ورځــو دوام وکــړي چــې شــکایتونه تصنیــف 

ــو  ــايب يش، څــو پرېکــړې کول ــل او ارزی بنــدي، تحلی

ــو يش. » ــه چمت ت

تــر ټولــو شــکایتونه پــه ننګرهــار والیــت پــورې 

اړونــد دي، کابــل پــه دویــم او کندهــار بیــا پــه درېیــم 

ځــای کــې دی چــې د شــکایتونو شــمېر یــې د نــورو 

ــات دی. ــه زی ــه پرتل ــو پ والیتون

خــو د رسپــل او پنجشــېر پــه ګــډون ځینــې والیتونــه 

ــړاو  ــه ت ــې پ ــکایتونه ی ــمېر ش ــږ ش ــر ل ــې ډې ــته چ ش

ــوي دي. ــت ش ثب

خــو یــوه اندېښــنه دې شــکایتونو تــه د رســېدنې لپــاره 

د وخــت کموالــی دی.

ــو  ــه هغ ــايي پ ــي، ښ ــټونه واي ــار بنس ــو د څ ــر ټاکن پ

ــت شــویو شــکایتونو شــمېر  ــو کــې چــې د ثب والیتون

ــه  ــای ت ــل وخــت پ ــه خپ ــر پ ــر دی، دا بهی ــه کــې ډې پ

ــېږي. ــه رس و ن

د افغانســتان د ازادو او عادالنــه ټاکنــو بنســټ اجراییــه 

ــکایتونه  ــمېر ش ــو ش ــي، ی ــید واي ــف رش ــس یوس ريی

ــر  ــل پ ــدې دلی ــري او د هم ــا ل ــه اړتی ــې ت اوږدې پلټن

ــي. ــم ونی ــت ه ــات وخ ــدای يش، زی ــټ کې بنس

هغــه وویــل: »وخــت کــم دی او مســایل تــر یــوه حــده 

جنجــايل دي او اوږدې څېړنــې او پلټنــې تــه اړتیــا 

لــري. همــدا ډول بایــد دا شــکایتونه لــه کمېســیون او 

هغــوی رسه چــې شــکایتونه رسه بحــث تــه اړتیــا لــري، 

څــو هغــوی هــم خپــل دالیــل وړانــدې کــړي. »

د ټاکنیــزو شــکایتونو د څېړنــې لپــاره د وخــت پــر 

ــې  ــږي چ ــودل کې ــنه ښ ــال اندېښ ــې مه ــوايل داس کم

دې کمېســیون هــم ویــي، د ولســمرشيزو ټاکنــو د 

ــره  ــکايتونه دوم ــړاو ش ــه ت ــان پ ــو د اع ــۍ پایل لومړڼ

ډېــر دي چــې څېړنــه يــې ښــايي پــه ټاکلــې مــوده کــې 

ــه وي. ــونې ن ش

د ټاکنیــزو کمېســیون وړانــدې ویــي و، دوی فکــر نــه 

ــه دوی رسه  ــه ل ــکایتونه ب ــر ش ــره ډې ــې دوم کاوه، چ

ــه  ــت دا پروس ــر دق ــه ډې ــه پ ــو دوی ب ــږي خ ــت کې ثب

ــړي. ــي ک عم

د ټاکنیــزو شــکایتونو کمېســیون رسه ۱۶۵۰۰ ثبــت 

ــه  ــې د عبدالل ــه ي ــي هغ ــې نياي ــکایتونو ک ــویو ش ش

ــزې  ــې ټاکنی ــات او همپالن ــرشۍ د ثب ــه م ــه پ عبدالل

کــړي، ۴۰۰۰ زره یــې د ګلبدیــن حکمتیــار پــه مــرشۍ 

ــوا  ــې له خ ــزې ډل ــت ټاکنی ــامي عدال ــولې او اس د س

او نــږدې ۳۸۰۰ یــې د محمــد ارشف غنــي پــه مــرشۍ 

ــوي دي. ــوا ش ــم له خ ــز ټی ــي ټاکنی ــت جوړونک دول

ــي  ــکایتونو والیت ــزو ش ــټ، د ټاکنی ــر بنس ــون پ د قان

کمېســیونونه د نــن پــه ګــډون یــوازې دوولــس ورځــې 

وخــت لــري چــې د نوماندانــو شــوي شــکایتونو پــه اړه 

پرېکــړه وکــړي.

نهادهای ناظر:
دو عضو خارجی کمیسیون هیچ کار موثری برای شفافیت انتخابات نکرده اند

په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوه
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