
جایگاه  متعددی  دالیل  به  افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
به  و ژئواکانامیکی مهمی دارد. عوامل متعدد دست  ژئواسرتاتژیکی 
دست هم داده و اهمیت این والیت را متبارز ساخته است، اما به هامن 

اندازه که این والیت...

هرات و فرصت هایی که نقش
سقوط ولسوالی ها؛ چالش را بازی می کنند

 تسلیمی، بی مسؤولیتی یا ناتوانی؟
آزمون دفاع مستقالنه و نیاز حامیت های مردمی

 رییس جمهور غنی در خوست:

در برابر آنهایی که نظام را از داخل تخریب می کنند از این پس تحمل نداریم

   ماندگار- کابل و شامری از والیتهای همجوار در روزهای اخیر شاهد از دست دادن روشنایی شده و شب ها و روزها 

در بی برقی به رس میربد. این در حالی است که زنده گی مردم نسبت به گذشته بیشرت به برق وابسته است. 

اکنون رفنت و آمدن برق در کابل آدم را به یاد روزهای تاریک گذشته می اندازد که مردمان افغانستان آن را تجربه کرده 

اند. تخریب پایه های برق، روشی است که دشمنان روشنایی و باجگیران و گاهی جنگچویان از آن استفاده می کند. 

البته تخریب یک پایه برق در جریان جنگ و در ساحات جنگی یک امر عادی است؛ اما درد مردم افغانستان اکنون این 

است که مردمان باجگیر و استفاده جو بارها پایه های برق را تخریب کرده اند و تاریکی را برای مردم تحفه می دهند.

 از این رو، تخریب پایه های برق حاال به یک چالش ادامه دار برای دولت افغانستان و رشکت برق این کشور تبدیل شده 

است. ..
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بعد از یک توقف یک ونیم ساله، فعالیت چاپی روزنامه 

ماندگار از رس گرفته شده است. در این دور، محرتم 

قبلی  امتیاز  صاحب  و  موسس  مسعود،  احمدولی 

روزنامۀ ماندگار، حق و امتیاز این روزنامه را به نظری 

پریانی مدیر مسوول این روزنامه واگذارگرده است و 

آقای احمدولی مسعود که شخصیت طرفدار عرصۀ 

روزنامۀ  در  این  از  بعد  است،  سیاست  در  فرهنگ 

و  موسس  عنوان  به  آن  مخاطبین  نزد  و  ماندگار 

بنیانگذار این روزنامه شناخته می شود.

در  مسعود  احمدولی  آقای  نقش  که  است  گفتنی 

تقریبا دوزاده سال فعالیت بی  وقفۀ روزنامه ماندگار، 

به عنوان موسس و صاحب امتیاز و حامی مادی و 

معنوی این رسانه و در تاریخ کار فرهنگی و روزنامه 

نگاری کشور نقشی بارز، فوق العاده و تاریخی بوده 

درستی  به  آن  از  فرصتی  در  است  الزم  که  است 

یادآوری و قدردانی شود. 

 اکنون روزنامۀ ماندگار، به عنوان یک روزنامه متعهد 

به ارزش هایی که در دوازده سال گذشته آن را فریاد 

آزاد و مجزا از روزنه های  زده است، با رویکرد کامالً 

کوچک گروهی و قومی به عنوان یک رسانۀ با تجربه، 

m a n d e g a r d a i l y . c o m

آزمون دفاع مستقالنه
 و نیاز حامیت های مردمی

روزنـامــــه
صــبــح 
افغانسـتان

نجیب باور؛ شاعری که 
کتابش را در برابر اسلحه 

می فروشد 
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رویداد روز

سـرمـقـالـه

یادداشتخــبـرتحلیل

روز نوشت

دور دوم روزنامۀ ماندگار

پولیس ادعای کشته، زخمی و اسیر 
شدن ده ها طالب مسلح در رسپل 

و سمنگان را دارد
ادعا دارد که در والیت های رسپل و سمنگان،  پولیس    

تن زخم  شانزده مخالف مسلح دولت کشته شده، شش 

برداشته و  ۲۳ تن آنان اسیر شده اند. طالبان در مورد تلفات 

افراد شان در سمنگان چیزی نگفته اند؛ اما با رد وارد شدن 

تلفات به آنان و اسیر شدن افراد خود در رسپل، می گویند 

سوی  از  زخمی  حالت  در  طالب  یک  تنها  رسپل،  در  که 

نیروهای دولتی بازداشت شده است.

که  گفت  رسپل  امنیه  قوماندانی  سخنگوی  فیضی  نورآغا 

طالبان مسلح، صبح دیروز وارد قریه »هوش« ولسوالی بلخاب 

والیت رسپل شده بودند و می خواستند حمالت تهاجمی را 

بر ولسوالی انجام دهند.

و خیزش  نیروهای دولتی  بین  – که  او در درگیری  به گفتۀ 

یازده طالب  این منطقه رخ داد-  با طالبان در  های مردمی 

کشته و ۲۳ تن آنان اسیر شده اند.

از  ولسوالی،  این  قم کوتل  و  قریه های هوش  افزود که  وی 

وجود طالبان تصفیه شده است.

همچنان پولیس یک کلیپ ویدیویی را در اختیار رسانه ها 

داده است که در آن، شامری از افراد دیده می شود و پولیس 

نیروهای  سوی  از  که  اند  طالبان  افراد،  این  که  گوید  می 

دولتی اسیر شده اند.

3

نیاز برخورد نظامی دولت با تخریب گران پایه های برق

3

راهربد بایدن در افغانستان؛
مسوولیت منطقه و فرصت جدید

4



 پـس از سـه روز آتش بـس بـه 

مناسـبت عیـد فطـر و بعـد از 

آنکـه ایـاالت متحـده ی امریکا 

زمـان خـروج نیروهایـش را از 

افغانسـتان اعالم کرد، طالبان 

شـعار کاهـش خشـونت را بـا 

افـزاش  برابـر  چنـد  رضیـب 

و  گسـرتده  عملیـات  و  داده 

کم سـابقه  را در برابـر حکومت 

افغانسـتان بـا رویکـرد جنگی 

نقـاط  بیشـرت  کـه  جدیـد 

و  حسـاس  آسـیب پذیر، 

تأثیـر  تحـت  را  اسـرتاتیژیک 

قـرار مـی داد، در حداقـل ۲۵ والیـت کشـور بـه راه انداختنـد 

که متأسـفانه منتج به سـقوط و ترصِف ده ها ولسـوالی و نقاط 

ایـن  گـروه گردیـد. مختلـف جغرافیایـی کشـور توسـط 

گـروه  تسـلط  و  کشـور  رسارس  در  جنـگ  گرفـنت  بـا شـدت 

طالبـان بـر ده هـا ولسـوالی، در یک ماه پسـین، در حـدود ۳۲ 

هـزار خانواده در رسارس کشـور مجبور به ترک خانه های شـان 

گردیدنـد. این در حالی اسـت وزارت دولت در امور رسـیده گی 

بـه حوادث طبیعی از بیجا شـدن بیـش از ۶۲ هزار خانواده در 

۶ مـاه پسـین خـرب می دهـد. بـا ایـن وجود کـه ده هـا و صدها 

هـزار انسـان بی رسپنـاه، با ده ها چالـش و دغدغـه ی زنده گی 

آواره شـهرها و مراکـز والیـات شـدند، خانه هـای شـان یـا در 

آتـش جنگ سـوخت و یـا هم اکنون بـه عنوان سـنگر دو طرف 

می گردد.  اسـتفاده 

حکومت افغانسـتان اما؛ در برابر سـقوط ولسـوالی ها و ترصف 

بیشـرت جغرافیای کشـور توسـط طالبان در میادین جنگ، به 

گونـه ی عقب نشـینی می کنـد. باوجود اینکه از لحـاظ تعداد، 

امنیتـی  نیروهـای  جنـگ،  انگیـزه ی  و  تجهیـزات  امکانـات، 

افغانسـتان ویژه گی هـای خـاص و مهمـی دارنـد. پرسشـی که 

مطرح اسـت: چرا دسـتگاه های تصمیم گیر جنـگ و نیروهای 

امنیتـی کشـور در برابـر تهاجـم، سـقوط و ترصف ولسـوالی ها 

توسـط گـروه طالبـان از خود ضعف نشـان می دهنـد؟ کجای 

کار می لنگد؟ آیا پروژه ی تسلیمی قسمتی از جغرافیا به گروه 

طالبان در حال شـکل گیری اسـت؟ و یا اینکه بی مسـؤولیتی 

امنیتـی و حکومـت مرکـزی سـناریوی  نهادهـای  ناتوانـی  و 

سـقوط ولسـوالی ها و جغرافیای کشـور را عینیت می بخشـد؟

بـا این حـال نیـاز اسـت تا بـه پرسـش های فوق الذکر به پاسـخ  

و توضیحات روشـنی دسـت یابیم.

جـوان  شـاعر  بـاور،  نجیـب 

افغانسـتان، اعـالن کـرده اسـت کـه 

یـک  برابـر  در  را  کتابـش  تازه تریـن 

امـا  می رسـاند؛  فـروش  بـه  اسـلحه 

گفتـه  مثبـت  پاسـخ  نیافـنت  از  بعـد 

کـه مایـوس اسـت و کتاب هایـش را 

میزنـد.  آتـش 

ایـن شـاعر حامسـی کـه طرفدارانی 

در صفحـات اجتامعـی دارد، اخیـراً 

حمـالت  افزایـش  بـه  پیونـد  در 

سـقوط  و  افغانسـتان  در  طالبـان 

صفحـه  در  ولسـوالی ها،  برخـی 

تـازه  کـه  بـود  نوشـده  فیسـبوکش 

اسـلحه  بـدل  در  را  کتابـش  تریـن 

رسـاند؛  مـی  فـروش  بـه 

بـود:  نوشـته  فسـبوکش  صفحـۀ  در  قبـل  روز  سـه  او 

عملـی  کار  زمـان  کـه  می کنـم  اعـالم  حـاال  همیـن  از 

رسودن  و  نوشـنت  هـم  امـروز  تـا  اسـت.  رسـیده  فـرا 

می دانسـتم؛  اجتامعـی  مناسـبات  در  معقـول  امـر  را 

معامله هـای  کنیـم.  عملـی  کار  بایسـت  امـروز  از  امـا 

نشـان دهنده ی  منطقـه  و  برتـر  قدرت هـای  پنهـان 

اسـت..  بسـیار  پیچیدگی هـای 

بـا  مـردم  شـام  بـرای  سال هاسـت  کـه  بـود  نوشـته  او 

شـهامت می رسایـم. سال هاسـت بـرای تحقـق عدالـت 

هیـچ  بـا  کـه  سال هاسـت  می کنـم.  مبـارزه  اجتامعـی 

پروژه تسلیم دهی:

مفهومـی کـه از تحـوالت اخیـر و الخصـوص رسعـت سـقوط 

ولسـوالی ها توسـط طالبان حتی بدون جنگ میان دو طرف، 

در اذهان برخی از نخبه گان سیاسـی و فکری ایجاد می شـود، 

حکایـت از سـناریوی از پیـش تعین شـده دارد مبنـی بر اینکه 

حلقاتـی داخل و بیـرون نظام با چراغ سـبز حامیان منطقه ای 

و جهانی، در سـایه ی منطق ضعیف، تالش ها بر تسـلیم دهی 

برخـی جغرافیـا به گـروه طالبان جریـان دارد. همین که برخی 

از ولسـوالی ها بـدون رویارویـی میـان دو طـرف تسـلیم گـروه 

طالبـان شـدند، اصطـالحـ  پـروژه تسـلیم دهیـ  را بـه واقعیـت 

نزدیک تـر می سـازد. هـر چنـد که سـخنگوی گروه طالبـان در 

پاسـخ به پرسشـی؛ نیز مدعی اسـت که ترصف ولسـوالی ها با 

توافـق بـا اداره کابـل صورت می گیرد؛ اما حکومت افغانسـتان 

ادعـای این گـروه را رد می کننـد. 

بی مسؤلیتی نهادهای امنیتی:

از  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  اخیـر،  دهـه ی  دو  از  کمـرت  در 

جنبه هـای مختلف مورد حامیت جامعه ی جهانی و مشـاورین 

نظامـی ناتـو بودند.

برابـر  در  عملیات هـا  متامـی  اخیـر  دهـه ی  دو  از  کمـرت  در 

هراس افگنـی با اشـرتاک مسـتقیم نیروهـای خارجـی و اخیراً 

نیـز بـا مشـاوریت نظامیـان ناتـو صـورت می گرفـت. بـا تغییـر 

رویکـرد جامعـه ی جهانـی بـه نسـبت قضایـای افغانسـتان و 

بـا اعـالم زمـان خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور، نیروهـای 

رزمـی افغـان بـا هـراس از این کـه نتوانند به تنهایـی در مقابل 

دشـمن قـوی ایسـتاده گی کنند، بـه بهایـی زنده ماندن شـان 

بـرای  را  قلمـم  و  زبـان  و  نکـرده ام  معاملـه  حکومتـی 

شـکوه  و  رشف  چـون  نـداده ام،  کرایـه  بـه  هیچ کسـی 

امـروز  می دانسـتم.  مـادی  امتیـاز  هـر  از  برتـر  را  شـام 

متـام داشـته ها و ارزش هـای مـا مورد تهدید واقع شـده 

اسـت. فرصـت آن اسـت کـه همـه دسـت بـه دسـت هـم 

داده کارهـای عملـی را رشوع کنیـم. تـا امـروز هـزاران 

می کردنـد  لطـف  کـه  کسـانی  از  را  مـادی  پیشـنهاد 

اگـر  می شـدند  هـم  خوش حـال  تعـدادی  کـرده ام،  رد 

در  مخصوصـاً  اجتامعـی،  مسـائل  در  امـا  می پذیرفتـم. 

بـه صـدای  مریضـان،  تـداوی  و  پـروان  مسـاله سـیالب 

زمـان  حـاال  ممنونـم.  کـه صمیامنـه  گفتیـد  لبیـک  مـن 

از مسـؤولیت و رسـالتی کـه بـه عهده ی شـان 

اسـت، رس باز زده و زمینه ی سـقوط جغرافیا را 

بـه گـروه طالبـان مهیـا می سـازند. 

ناتوانی حکومت مرکزی:

یکـی از مؤلفه هـای مهـم و اساسـی در پیـروز 

تأمیـن  دشـمن،  شکسـت  و  جنـگ  شـدن 

زنجیره ی لوژیسـتیکی و رضورت هـای اولیه ی 

ایـن  ممکـن،  حالـت  هـر  در  انسانی اسـت. 

ٌمرصانـه  پی گیـری  و  جـدی  توجـه  عرصـه 

ایـن  در  ذیربـط  نهادهـای  بایـد  و  می طلبـد 

عرصـه فعـال باشـند. امـا؛ متأسـفانه شـواهد 

زیـادی وجـود دارد، مبنـی بـر این کـه مراجـع 

ذیربـط و ذیصـالح در ایـن عرصـۀ بی اراده گی 

از خـود نشـان دادنـد و یا هم در برابـر این امر 

مهـم ناتـوان واقع شـدند. این مورد را شـخص 

رییـس جمهـوری نیـز اعـرتاف کـرده اسـت. در عیـن حـال به 

ده هـا نـوار تصویـری و صوتـی نیروهـای امنیتـی از گوشـه-

گوشـه ی کشور در رسـانه های جمعی دست به دست می شود 

کـه حکایـت از عـدم توجه حکومت مرکزی به وضعیت شـان را 

دارد. رسبازانی که یا از گرسـنه گی به کام مرگ فرو کشـانیده 

می شـدند و یـا هـم در محارصۀ تنگ دشـمن و در عاملی نبود 

امکانـات و تجهیـزات، از حکومـت مرکـزی و مراجـع ذیصـالح 

توقـع توجـه داشـته اند. ایـن نـوعِ برخوردهـا بـدون شـک کـه 

روحیـه ی عمومـی رسبـازان و مدافعـان کشـور را رضب صفـر 

می کنـد.

از ایـن رو، یکـی از عوامـل مهمـی کـه در سـقوط ولسـوالی ها 

نقـش بـازی  کـرد، ناتوانـی، ضعـف و بی اراده گی مسـووالن در 

نهادهـای امنیتـی و حکومـت مرکـزی در برابـر میادیـن جنگ 

بـود و ایـن خـود باعـث شکسـت روحیـه ی جمعـی رسبـازان و 

بـا  منتـج بـه از دسـت دادن بخشـی از جغرافیـا می گـردد. 

ایـن وجـود، شـاید ده هـا سـناریوی دیگـر بـه نسـبت سـقوط 

ولسـوالی ها و تـرصف بخشـی از جغرافیا توسـط گـروه طالبان 

وجود داشـته باشـد. 

اما آنچه که مسـلم اسـت اینکه بارها تأکید صورت گرفته است 

تـا حکومـت افغانسـتان بایـد در شـیوه ی جنگی خـود تجدید 

نظر و اقدام به ترمیم اسـرتاتیژی اش بکند. در اسـرتاتیژی دو 

دهـه ی اخیـر، تعریف دوسـت و دشـمن وضاحت نداشـت و با 

میکانیزم و نوعیت مهار دشـمن سـلیقوی و فصلی برخورد شد 

و مواجهـه بـا قضایای جـدی امنیتی- نظامی بیشـرت با عینک 

تصمیم گیری سیاسـی رسوکار داشـت و ... که در فرجام آن ما 

اینجای کار ایسـتاده  ایم.

می خواهـم  اسـت.  مسـاعد  حیاتـی  عملـی  کار  یـک 

را  اسـلحه  یـک  پـول  بنـده،  کتـاب  تازه تریـن  بـدل  در 

بپردازیـد. ایـن هـزار جلـد کتـاب بایسـت هزار اسـلحه 

قیمـت داشـته باشـد، ورنـه همـه ی کتاب هایـم را آتـش 

می زنـم. 

سـالح  مقـدار  ایـن  نتوانـد  مـن  شـعر  اگـر  بـود  اگفتـه 

کنـد،  ایسـتاد  طالـب  ضـد  جبهـه ی  پشـت  در  را 

مـن  رسود.  نخواهـم  شـام  بـرای  شـعری  هرگـز  دیگـر 

خیزش هـای  کنـار  در  طالـب  برابـر  در  می خواهـم 

مردمـی و مقاومـت دوم ایسـتاد شـوم. اگـر هیـچ کاری 

رسودهـای  کنـم.  تامیـن  را  سالح شـان  بایـد  نتوانیـم 

سقوط ولسوالی ها؛ تسلیمی، بی مسؤولیتی یا ناتوانی؟

نجیب باور؛ شاعری که کتابش را در برابر اسلحه می فروشد 
شاخصۀ مهم جمهوریت، چرخشی بودن قدرت به خواست و ارادۀ مردم است

تاثیرگذار و هدفمند در حامیت از آزادی بیان و دست آوردهای 

بیست سال اخیر و نیز ارزش های بومی و اسالمی جامعه نقش 

خودش را بازی می کند.

روزنامه ماندگار در رشایطی دوباره به فعالیت آغاز می کند که 

با توجه به وضعیت جدید سیاسی و امنیتی در کشور، فضای 

کار رسانه ای هم دارد تنگ تر می شود و رسانه ها با مشکالتی 

به  توجه  با  روزنامه،  این  روزنامه نگاران  اند.  مواجه  شدیدی 

حساسیت فضای کنونی در کشور، احساس می کنند که جای 

یک رسانۀ متفاوت خالی است؛ به همین دلیل، سعی برآن داریم 

تا »ماندگار« را به عنوان یک رسانۀ قابل توجه با اتکا به رویکردهای 

جدید و واقعیت  های موجود در سطح ملی، بین املللی و جهانی، 

در کشور از نو فعال کنیم. در جهان امروز، رسانه های گروهی، 

از جمله روزنامه ها، با انتقال آگهی ها و معلومات، در زمینه های 

اندیشه ها و باورهای  گوناگون، رشح وقایع گوناگون و مبادلۀ 

عمومی؛ نقش بزرگی را در عرصۀ پیش رفت جوامع، فرهنگ و 

متدن برشی بر دوش گرفته اند. تأثیرگذاری رسانه ها به اندازه یی 

ارتباطات  عرص  را  کنونی  عرص  دانشمندان  که  است  باال 

نامیده اند. رسانه ها هم چنان در نزدیکی افراد و جوامع، نقش 

بزرگی داشته اند؛ زیرا قدرت رسانه ها و روزنامه ها در رشایطی 

که فناوری نوین، عرصۀ کار را دگرگون و متفاوت کرده است، در 

متحول ساخنت کارگزاران و جامعۀ سیاسی، نقش بارزی را ایفا 

می کند؛ در کنار این که رسانه ها امروزه جهان ما را به دهکدۀ 

جهانی مبدل ساخته است. بنابراین، توجه به داشنت یک رسانۀ 

جدی و متفاوت در فضای سیاسی و آگاهی رسانی افغانستان، 

می تواند نقش بارزی در ساخنت یک جامعۀ متفاوت ایفا کند. 

ما در کشوری دارای تنوع قومی و هویتی هستیم، بایستی دارای 

مراجع اطالع رسانی و هدایت کنندۀ اندیشه ها، به سمِت همدلی 

و وفاق ملی و وحدت و یک پارچگی جمعی باشیم با حفظ تنوع 

باشیم.  

زیرا در رشایطی که ما قرار داریم، خطر افرتاق بیش تِر جامعه نیز 

متصور است و نیز خطر شکل یافنت استبداد و فرار آزادی ها از 

این رسزمین متصور است. ما خودمان را مسوول می دانیم تا در 

این رشایط، نقش های متعددی را برای دست یافنت به صلح در 

کشور و ختم جنگ ایفا کنیم. 

در عین حال ما به عنوان یک رسانه می توانیم نقش متحد  کننده 

را در جامعه بازی کنیم؛ زیرا با توجه به گسست های اجتامعی 

تا  این مسوولیت رسانه ها است  اکنون شاهد آن هستیم،  که 

عرصه های پاشیدۀ جامعه را به صورت محکم باهم ببافند. در 

رشایط کنونی تصور می کنیم که مردم افغانستان از لحاظ روانی 

نیز نیاز به اعتامد سازی و آرامش بخشی دارند در کنار آنکه 

به کوتاهی ها و نارسایی ها خواهیم رسید و همچنان بلندگوی 

ماندگاری برای مردم خواهیم بود.

به دنبال سفر هیأت طالبان به تهران، هیأت دیگری متشکل از 

مهره های سیاسی این گروه به ریاست شیخ شهاب الدین دالور 

به روسیه سفر کرده است. در این سفر که به دعوت رسمی روسیه 

پی  در  نظام  چگونگی  که  کردند  اعالم  طالبان  گرفت،  صورت 

مذاکرات بین االفغانی تعیین خواهد شد.

شهاب دالور طی نشست خربی گفته است: »در بارۀ نظام آینده در 

بحث مذاکرات بین االفغانی تصمیم گیری خواهد شد. البته امارت 

اسالمی افغانستان را برای افغان ها مفیدتر و محقق تر می دانیم. 

این توافق تا حاال صورت نگرفته است.

محمد نعیم، سخن گوی دفرت سیاسی طالبان در توییتی گفته 

است که این گروه در جریان سفرش به مسکو، با ضمیر کابلوف، 

هیأت  و  افغانستان  برای  روسیه  ریس جمهور  مناینده ی خاص 

همراهش دیدار کرده و روی وضعیت کنونی افغانستان و روند صلح 

این کشور بحث کرده اند.

منایندگان طالبان در این نشست تائید کرده اند که می توانند 

ظرف دو هفته متام کشور را تصاحب کنند. و برای حمله به مراکز 

والیت ها هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند. 

خربگزاری روسیه نیز گزارش داده است که شهاب دالور در مسکو 

گفته است که آن ها به خاک تاجکستان و مرزهای آسیای میانه 

اظهار  کابلوف  با  دیدار  از  بعد  اقای دالور  کرد.  نخواهند  حمله 

داشته است: »ما به روسیه اطمینان دادیم که تحت هیچ رشایطی 

به خاک تاجیکستان وارد منی شویم. ما وعده می دهیم که گروه 

تروریستی داعش را در افغانستان نابود کنیم.« این درحالی است 

که پیش تر از این، تاجیکستان بیش از ۲۰ هزار نیروی نظامی 

خودرا در امتداد مرز افغانستان مستقر کرده و روسیه هم اعالم 

منود که از متحدان خود در آسیای میانه حامیت خواهد کرد. 

سفر هیأت طالبان به مسکو در حالی انجام شده است که یک 

هیأت دیگر این گروه به رسپرستی شیرمحمد عباس ستانکزی روز 

چهارشنبه هفته ی گذشته به ایران رفت. 

این هیأت با منایندگان جمهوری اسالمی افغانستان به رسپرستی 

محمد یونس قانونی در حضور وزیر خارجه ی ایران دیدار کردند و 

گفت وگوی شان دو روز به طول انجامید. 

طرفین دیدار با نرش اعالمیه ی مشرتکی، توافق کردند که جنگ 

راه حل مسأله ی افغانستان نیست و باید همه ی تالش ها در جهت 

رسیدن به راه حل سیاسی و صلح آمیز متمرکز شود. 

دور دوم روزنامۀ ماندگار

طالبان: 
 در باره نوع در مذاکرات بین االفغانی 

تصمیم گیری شود
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این شاعر حامسی که 
طرفدارانی در صفحات 

اجتامعی دارد، اخیراً 
در پیوند به افزایش 
حمالت طالبان در 
افغانستان و سقوط 

برخی ولسوالی ها، در 
صفحه فیسبوکش 
نوشده بود که تازه 
ترین کتابش را در 

بدل اسلحه به فروش 
می رساند؛

ناظرشهیر

		 	
		 	

عبدالقادر فقیرزاده



سخرنانی ویژۀ بایدن جمعه شب در امریکا در خصوص افغانستان، 

است.  ساخته  روشن  را  افغانستان  قبال  در  امریکا  آیندۀ  راهربد 

 90 خارج شدن  از  پس  افغانستان،  قبال  در  بایدن  بیانیۀ  واپسین 

درصد از نیروهای امریکایی از این کشور بیانگر آن است که جایگاه 

تغییر  تأملی  قابل  شکل  به  امریکا  خارجی  سیاست  در  افغانستان 

یافته است.

روند  امریکا،  ریاست جمهوی  به  بایدن  جو  پیروزی  از  پس  چنانکه 

خروج رسبازن امریکایی از افغانستان شدت گرفت و 90 درصد به 

صفر رسیده است. فقط سفارت امریکا در کابل شاهد حضور رسبازان 

کشورهایی  دیگر  رسبازان  امریکا،  از  تبعیت  به  است.  کشور  این 

و  کردند  خروج  عزم  هم  امریکا  حامی 

از  جدیدی  مرحلۀ  در  افغانستان  اینک 

قرار  بایدن  راهربد  یا  امریکا  سیاست 

گرفته است.

عنوان  به  رسام  چیزی  هنوز  اگرچه 

اما  است؛  نشده  اعالم  بایدن  راهربد 

را می شود  ترامپ  و  اوباما  راهربد  ادامۀ 

حساب  بایدن  راهربد  عنوان  به  اکنون 

کرد. زیرا بایدن یکی از کسانی بود که 

سال  در  افغانستان  از  امریکا  خروج  با 

اوباما  جمهور  رییس  معان  که   2011

را  نظریه  این  حتا  و  کرد  موافقت  بود، 

بنابراین  بود.  کرده  مطرح  کشور  آن  در 

در  دغدغه ها  و  رسَدرگمی  اکنون  ما 

جدید  راهربد  و  رویکرد  فهم  خصوِص 

امریکا یا رهربد بایدن برای افغانستان و 

حوزۀ ژئوپلیتیک آسیا قرار گرفته ایم.

که  امریکا  محور  آسیا  راهربد  اِعالم  با  همزمان  میدانید،  چنانکه 

توسط  اوباما در سال 2011و بعدا توسط ترامپ در 2018 و اکنون 

توسط بایدن در 2021 در افغانستان عملی شده است، از واشنگنت 

بازیگران  شمول  به  مختلف  کشورهای  آسیا،  تا  اروپا  از  و  مسکو  تا 

تُند و قرایت های متفاوت در برابر  پیرامون افغانستان، واکُنش های 

آن نشان دادند؛ اما موضوعی که کمرت مورد توجه پژوهش گران در 

چارچوب راهربد امریکا قرار گرفت، تأثیر آن اسرتاتژی روی رسنوشِت 

آیندۀ گفت وگوهای صلِح دولت افغانستان با طالبان بود که اکنون 

در یک وضعیت جدید، با رساسیمگی مورد توجه همه طرف ها قرار 

گرفته است؛ یعنی تبعات اسرتاتژی اوباما که در دوران ترامپ منایان 

شده است بود، اکنون در دوران بایدن مشهود شده است و پیچیده 

گی های روند صلح در افغانستان را برجسته کرده 

است.

در ترمینولوژی و مطالعات جنگ و صلح افغانستان، 

همواره سه گزینۀ اساسی در برخورد با طالبان، روی 

حک  خارجی  و  داخلی  کُنش گران  و  بازیگران  میز 

شده اند و این گزینه ها به ترتیب، روند گفت وگوهای 

و  سیال  وضعیت  یک  در  را  طالبان  با  دولت  صلِح 

تامین صلح  پیچانیده است. گزینه نخست؛  فصلی 

در افغانستان با قلع و قمع و نابودی مطلق طالبان 

جنگ–جنگ  نظامی)رویکرد  ابزار  از  استفاده  با 

رفنِت  دوم؛  گزینه   .)

میز  به  منازعه  طرفین 

با  صلح  گفت وگوهای 

طرفین  میانجگیری 

کارگیری  به  با  و  ثالث 

دیپلوماسی)  ابزار 

 ) صلح–جنگ  رویکرد 

و گزینه سوم؛ گفت وگو 

با  مستقیم  مذاکرۀ  و 

به  پاکستان  دولت 

طالبان  تحریک  جای 

به  صلح  آوردن  در 

رویکرد  افغانستان) 

پاکستان محور(.

هر  مدت،  این  در  اما 

در  که  فوق  گزینۀ  سه 

اند،  کرده  تن  به  عملیاتی  لباس  مختلف  مقاطع 

جز ایجاد بُن بست در  گفت وگوهای صلح و تداوم 

و  است  نیآورده  بار  به  در کشور، مثره یی  ثباتی  بی 

افغانستان هنوز هم در مرحلۀ اول روند صلح ) صلح 

سازیPeace Making( توقف یافته است.

و  مهم  بخش  واقع  در  امریکایی،  نیروهای  کامل  خروج  با  اکنون   

افغانستان  است،  شده  عملی  امریکا  آسیایی  راهربد  اساسی 

ساخنت  به  گذینه  هرسه  حاال  است  گرفته  قرار  جدید  وضعیت  در 

صلح در افغانستان تغییر کرده است؛ زیرا اکنون وضعیت بازگیران 

منطقه فرق کرده است و روشی که طالبان اختیار کرده اند بیم های 

بیشرتی برای منطقه خلق شده است و این روندهای ابتدایی دست 

پیشین  روی کردهای  اساس  به  را  سازی  صلح  اساسات  به  یافنت 

دچار اشکال می کند. 

بنابراین جهانی که به سان افغانستان از جنگ در این کشور زیان 

در  افغانستان  کردن  رها  که  کند  توجه  نکته  این  به  باید  می بیند 

وضعیتی که یکی از طرف ها خواب پیروزی بر دیگری را ببینند به 

صلح سازی منجر منی شود و باید جهان به خصوص کشورهای مهم 

افغانستان  فردای  و  امروز  افغانستان وضعیت  و همسایگان  منطقه 

 ماندگار- کابل و شامری از والیتهای همجوار در روزهای اخیر 
و روزها در بی  از دست دادن روشنایی شده و شب ها  شاهد 
برقی به رس میربد. این در حالی است که زنده گی مردم نسبت 
آمدن  و  رفنت  اکنون  است.  وابسته  برق  به  بیشرت  گذشته  به 
اندازد  تاریک گذشته می  روزهای  یاد  به  را  آدم  برق در کابل 
که مردمان افغانستان آن را تجربه کرده اند. تخریب پایه های 
باجگیران و گاهی  و  برق، روشی است که دشمنان روشنایی 
جنگچویان از آن استفاده می کند. البته تخریب یک پایه برق 
است؛  عادی  امر  یک  جنگی  ساحات  در  و  جنگ  جریان  در 
باجگیر  این است که مردمان  اکنون  افغانستان  اما درد مردم 
و استفاده جو بارها پایه های برق را تخریب کرده اند و تاریکی 
را برای مردم تحفه می دهند. از این رو، تخریب پایه های برق 
افغانستان و رشکت  برای دولت  ادامه دار  به یک چالش  حاال 
برق این کشور تبدیل شده است. در هغته های اخیر بارها پایه 
برق در شامل کابل تخریب و بازسازی شده و باز تخریب شده 
است و در پی آن برق وارداتی که از کشورهای تاجیکستان و 
ازبکستان به سوی کابل و والیتهای همجوار آن می آمد بارها 

قطع و صل شده است.
تخریب پایه های برق، اگرچه میراثی از یک گذشته شوم است. 
زیرا جدود سی سال پیش شهر کابل از سه منبع برق آبی که 
افغانستان  رشق  در  کابل- جالل آباد  جاده  مسیر  در  سه  هر 
قرار داشت، استفاده می کرد. در کنار آن یک منبع تولید برق 
حرارتی نیز در خود شهر کابل بود که باعث روشنی پایتخت 
افغانستان می شد؛ اما شهر کابل به صورت مداوم دچار کمبود 
صورت  به  مجاهدین  های  گروه  برخی  زیرا  بود  برق  نبود  یا 
مستمر پایه های انتقال برق را منهدم می کردند. اما اکنون در 
نباید  و  منی شود  برده  انتظاری  چنین  متفاوت  بسیار  رشایط 
مردم شاهد تخریب پایه های برق باشند. ضعف و ناتوانی دولت 
نیز خصوصی  و  برق  پایه های  از  مدیریت حفاظت  تامین  در 
شدن نهاد برق رسانی سبب خلق ماجراجویی هایی شده است 
و همین امر دوم بیشرت به صدمه زدن به پایه های برق منجر 

شده است. 
برای  ساده  بسیار  هدف  گذشته  سال  چند  در  برق  پایه های 
مخالفان افغانستان برای فشار آوردن بر افکار عمومی بود. تا 
سه سال گذشته بیشرتین عامل تخریب پایه های برق طالبان 
تخریب  در  طالبان  سهم  سو  این  به  سال  سه  از  اما  بودند. 
را  طالبان  جای  دیگر  گروه های  و  شده  کمرت  برق  پایه های 

را در نظر داشته فرصتی را بر شکل یافنت تحرکات جدید به هدف 

صلح  برای  اجامعی  به  رسیدن  برای  تالش  و  جنگ  آنی  توقف 

افغانستان روی دست گیرند؛ زیرا در راهربد امریکا که خروج رسبازان 

آن کشور از افغانستان اصل بوده است، دولت سازی و ملت سازی و 

صلح سازی هامنگونه که جوبایدن بارها و در آخرین سخرنانی 

اش مطرح کرده است، جایی نداشته است. 

شده است  مساعد  منطقه  و  افغانستان  برای  فرصت،  این  پس 

که در افغانستان پسا امریکا، جای منافع خودشان را از نو به 

و دولت سازی در  برای ساخنت صلح سازی  و  بگیرند  ارزیابی 

بر دیگران گرما و رسما  و آتش آن  افغانستانی که می تواند آب 

ایجاد کند، بیاندیشند. زیرا اکنون بعد از بیانیۀ پایانی بایدن در 

خصوص افغانستان، معلوم شده است که امریکا قسامً از دولت 

تعهداتی  پیامنه  هامن  به  می کند  حامیت  افغانستان  موجود 

به  است  نتوانسته  آن  نتیجۀ  که  است  گذشته  طالبان  به  هم 

بنابراین،  شود.  منجر  افغانستان  در  وملت سازی  صلح سازی 

افغانستان روی ساخنت بسرتهایی  که  است  آن  اکنون فرصت 

کار  موجود  وضعیت  تغییر  به هدف  داخلی  اعتامدسازی  برای 

در  منطقه  و  همسایه  کشورهای  بایستی  آن  کنار  در  و  کند 

اجامع  آن،  محور  در  تا  برسند  اجامع  به  افغانستان  خصوص 

این  امریکا،  از  بعد  اکنون  زیرا  بیاید؛  به وجود  نیز  بین املللی 

کشورهای منطقه و همسایه ما هستند که بیشرت به افغانستان 

همین  چنانکه  بود؛  خواهند  ما  وضعیت  دلگیر  و  می شوند  دلسته 

برجسته  را  آن  منطقه ای  کشورهای  و  قدرت ها  واکنش های  اکنون 

افغانستان فرصت های جدید  می کند؛ چیزی که باری دیگر برای 

را فراهم می کند.

گرفته اند. عجیب ترین مساله این است که در یک سال گذشته 
بیشرت پایه های برق در مناطقی تخریب می شوند که هم امن 
هستند و هم زیر نفوذ مستقیم طالبان نیستند. مناطق شاملی 
که از پشت دروازه های کابل آغاز و تا استان بغالن امتداد دارد، 
این  است.  داشته  برق  پایه های  تخریب  در  را  بیشرتین سهم 

مناطق از امن  ترین مناطق افغانستان به حساب می آیند.
بازسازی  برای  پول  دالر  میلیاردها  شدن  رسازیر  با  زیرا 
زنده گی،  تسهیالت  ایجاد  و  زیرساخت ها  تقویت  افغانستان، 
جزو اولویت های دولت افغانستان شد. اما در حوزه انرژی کار 
برق  بندهای  ساخنت  به جای  دولت  نگرفت.  صورت  بنیادین 
اقدام به خرید برق از کشورهای همسایه کرد و همین امر سبب 
شده است که مردم افغانستان گاهی به دلیل ساکت کردن برق 
از منبع بی برق شوند و گاهی هم به دلیل تخریب پایه های 

برق به تاریکی خو کنند.
 این وضع مثال کل دست آوردهای مرذم افغانستان است که 
ممکن است که با یک سویچ زدن از بین برود. چنانکه در نبود 
برق دست رسی به انرتنت رسانه و تحصیل و آموزش آنهم در 
رشایط کرونایی که باید انالین صورت گیرد و حتا مهم تر از آن 
نیاز بیامران کرونایی به برق و اکسیژن را بیشرت میرساد، همه 
دست آوردهای مورد نیاز قطع می شود و این گونه قطع برق هر 
ازگاهی نوید بدی به بار می آورد که ممکن است روزی دست 
آوردهای کشور این گونه در یک لحظه از بین برود. زیرا هیچ 
چیزی بر بنیاد یک زیر بنا در این کشور ساخته نشده است و 

همه چیز ظاهری، امانتی و قرار دادی است.
سیاسی  اهداف  برق  پایه های  تخریب  پشت  می رسد  نظر  به 
از این کار استفاده سیاسی  و اقتصادی نهفته باشد. عده ای 
می کنند و دولت را با چالش روبه رو می کنند و عده ای دیگر هم 
این میان پولی به جیب می زنند. بنابراین به نظر میرسد که تا 
زمانی که دولت یک تدبیر روشن و قاطع در برابر استفاده جویان 
و منهدم گران پایه های برق اتخاذ نکند، این داستان به همه 

تاریکی اش ادامه خواهد داشت.
قبال  در  در سیاست جزایی اش  است که دولت  این  انتظار   
گروه  همسان  و  جدی  شکل  به  برق  های  پایه  تخریب گران 
های جنگی عمل کند و به کسانی که پایه های برق را منهدم 
می کنند، فروگذاشتی نداشته باشد و باید نهادهای امنیتی در 
قدم اول در شناسایی عامالن این رویدادها به شکل خاص و 

بنیادین عمل کنند. 

آخـرم را کـه چـاپ خواهنـد شـد، هـر جلـد را در بـدل 

کـه  کسـانی  می گـذارم.  حـراج  بـه  اسـلحه  میـل  یـک 

کمـک  بیش تـر  می تواننـد  دارنـد،  بیش تـر  امکانـات 

را  سـالح  پـول  پرداخـت  تـوان  کسـانی که  کننـد. 

ندارنـد، می تواننـد مطابـق بـه توانایـی خـود همـکاری 

موقعیـت  ایـن  در  اسـت،  حسـاس  موقعیـت  کننـد. 

حسـاس عـزت و اقتـدار یـک رسزمیـن در خطـر اسـت. 

طالـب یـک ماشـین جنگی سـت، در برابـر این ماشـین 

جنگـی بایـد وسـائل جنـک را تامیـن کـرد. ایـن کمـک 

تـو شـاید سـبب شـود کـه عـزت مردمـی حفـظ شـود. 

مناطـق  بسـیاری  در  غنـی  حاکمیـت  تحـت  مـردم 

وقتـش  بنـاً  نـدارد.  هـم  کافـی  نـان 

عملـی  مشـرتک  مسـاعی  کـه  اسـت 

در  کمک هـا  متـام  باشـیم.  داشـته 

یـک برنامـه شـفاف بـه جبهـات ضـد 

شـد. خواهـد  رسـانده  طالـب 

اشـعاری  بیشـرت  کـه  ایـن شـاعر  امـا 

مبـارزه  و  گـی  ایسـتاده  وصـف  در 

پسـتش  تریـن  تـازه  در  رسایـد،  مـی 

در همیـن مـورد واکنش نشـان داده 

فراخـوان  از  بعـد  کـه  اسـت  گفتـه  و 

انـد  شـده  حـارض  تـن  ده  فقـط  او 

میـل  یـک  کتـاب  یـک  برابـر  در  کـه 

بدهنـد. اسـلحه 

نگاشـته  فسـبوکش  صفحـه  در  او 

۱۱۲هـزار  جمـع  »از  کـه  اسـت 

از  صحفـه ام،  دنبال کننـده 

کننـدۀ  دنبـال  هفتادهـزار  جمـع 

از  کم تـر  هایـم،  »فرنـد«   ۱۵۰۰ جمـع  از  و  پروفایلـم 

یـک  بـدل  در  شـده اند  حـارض  فی الحـال  تـا  ۱۰نفـر 

جمـع  از  بدهنـد.  کالشـینکوف«  »یـک  کتـاب  جلـد 

نیـز  آن  ۵تـن  اسـت  ممکـن  بسـیار  ۱۰بزرگـوار،  ایـن 

رصف نظـر کنـد یـا بهانـه بیاورنـد. بـا همیـن وضعیـت، 

متاشـاگری و بی تفاوتـی، حق مـان اسـت کـه در برابـر 

و ولسـوالی های  یـا والیت هـا  طالـب شکسـت بخوریـم 

بگیـرد.  قـرار  تهدیـد  مـورد  مـا 

ای کاش  کـه  اسـت  نوشـته  واکنشـش  ادامـه  در  او    

به جـای  ای  کاش  می کـردم.  تجـارت  شـعر،  به جـای 

می بـودم،  کشـور  یـک  جاسـوس  اجتامعـی،  مبـارزه 

ای  کاش یـک  درصـد رسمایه هـای سـیاه ایـن جامعـت 

محرومیـت  درد  این گونـه  آن گاه  می داشـتم؛  را  بـزدل 

ایـن  در  مـن  منی شـدم.  متحمـل  را  طالـب  تهدیـد  و 

حداقـل  نتوانـد  مـن  شـعر  اگـر  هسـتم،  جـدی  راسـتا 

جبهه یـی را در برابـر طالـب ایسـتاد کنـد، دیگـر آن را 

رسـانه ها  حضـور  در  را  کتاب هایـم  متـام  و  منی نویسـم 

می زنـم. آتـش 

»وقتـی  اسـت:  آورده  ادامـه  در  او 

بـرای  بـزرگ  مسـعود  احمدشـاه  عملیـات 

منی توانـد  مـا  ادبیـات  چـرا  بـود،  ادبیـات 

داشـته  همـت  باشـد؟  عملیـات  حامیت گـر 

هرکسـی  نکنیـد.  سـیل بینی  و  باشـید 

عملـی  کار  هسـتیم،  کـه  هرکجایـی  در 

شـعرخوانی،  مقاله نویسـی،  کنیـم. 

و  رسـانه  سـینام،  هـرن،  داستان نویسـی، 

دارد  لـذت  و  معنـا  وقتـی  مدنـی  جامعـه ی 

باشـیم.  آزاد  کـه 

طالبـان  از  سـخت  انتقـاد  بـا  ادامـه  در  او 

کتابـم  و  و شـعرم  مـن  اگـر  کـه  اسـت  گفتـه 

دیگـر  نتوانـد،  گـروه  ایـن  بـا  عملـی  مبـارزه 

. یـم منی رسا

 دیگـر از هندوکـش منی گویـم و از خراسـان 

به خاطـر  را  نوشـته ها  ایـن  مـن  منی رسایـم. 

اسـت  وقتـش  منی گـذارم،  کامنـت  و  الیـک 

کـه عمـل کنیـم. 

همـه چـه در داخـل و خـارج بسـیج شـویم و نگذاریم با 

رسنوشـت ما و کشـور مـا معامله شـود. 

مایـوس شـدم، کتابـی کـه یـک اسـلحه نیـرزد، بـه درد 

هیـچ متدنـی منی خـورد. اگـر ایـن کارزار نـاکام مباند، 

دیگـر منی نویسـم و بـا سـوزاندن آثـارم بـا دنیـای شـعر 

بـرای همیشـه خداحافظـی می کنـم. ادبیـات  و 

راهربد بایدن در افغانستان؛
مسوولیت منطقه و فرصت جدید
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اما در این مدت، هر سه گزینۀ 
فوق که در مقاطع مختلف لباس 

عملیاتی به تن کرده اند، جز 
ایجاد بُن بست در  گفت وگوهای 
صلح و تداوم بی ثباتی در کشور، 

مثره یی به بار نیآورده است و 
افغانستان هنوز هم در مرحلۀ اول 

 Peaceروند صلح )صلح سازی
Making( توقف یافته است.

پس این فرصت، برای 
افغانستان و منطقه مساعد 

شده است که در افغانستان 
پسا امریکا، جای منافع 

خودشان را از نو به ارزیابی 
بگیرند و برای ساخنت صلح 

سازی و دولت سازی در 
افغانستانی که می تواند آب 

و آتش آن بر دیگران گرما و 
رسما ایجاد کند، بیاندیشند.

من در این راستا 
جدی هستم، اگر 

شعر من نتواند 
حداقل جبهه یی را 

در برابر طالب ایستاد 
کند، دیگر آن را 

منی نویسم و متام 
کتاب هایم را در 

حضور رسانه ها آتش 
می زنم.

نیاز برخورد نظامی دولت با تخریب گران پایه های برق

نظری پریانی
روزنامه نگار

گزارش
ماندگار
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  والیت هرات در غرب افغانستان به دالیل متعددی جایگاه 

ژئواکانامیکی مهمی دارد. عوامل متعدد  و  ژئواسرتاتژیکی 

دست به دست هم داده و اهمیت این والیت را متبارز ساخته 

است، اما به هامن اندازه که این والیت اهمیت دارد، به هامن 

اندازه محراق توجه  کشورهای منطقه و بازی گرانی است که از 

ناامنی این والیت سود می برند. در ادامه تالش شده است تا 

به ابعاد اهمیت این والیت از دیدگاه اسرتاتژیک و اقتصادی 

به  با توجه  ناامنی ها در والیت هرات،  پرداخته شده و سپس 

همین ابعاد اهمیت تبیین شود. 

• هرات و دو بندر اقتصادی مهم؛ یکی از عواملی که اهمیت 

افزایش  همسایه  کشورهای  و  افغانستان  برای  را  هرات 

اقتصادی  بندر  دو  دارای  والیت  این  که  است  این  می دهد، 

مهم اسالم قلعه و تورغندی است. بندر اسالم قلعه هرات را به 

هرات  اتصال  نقطه ی  تورغندی،  بندر  و  می کند  وصل  ایران 

که  است  بندر  هفت  دارای  افغانستان  است.  ترکمنستان  و 

دو بندر آن در هرات موقعیت دارد، این مساله باعث اهمیت 

شده  افغانستان  اقتصاد  برای  شهر  این  اقتصادی  جایگاه 

افغانستان،  احصائیه ی  مرکز  آمار  بنابر  که  گونه ای  به  است، 

هرات  بنادر  از  افغانستان  دولتی  عواید  از  نیمی  به  نزدیک 

تامین می شوند.

نقطه ی اتصال غرب آسیا   •

و آسیای میانه؛ والیت هرات دارای 

است.  ژئواسرتاتژیک  موقعیتی 

ایران  به  رشق  سمت  از  والیت  این 

به  شامل  سمت  از  و  است  متصل 

ترکمنستان، به همین جهت نقطه ی 

تکمنستان،  و  ایران  میان  اتصال 

میان  اتصال  نقطه ی  تعبیری  به  و 

غرب آسیا و آسیای میانه است. این 

والیت می تواند کانالی برای انتقال 

به  میانه،  آسیای  از  اولیه  خام  مواد 

دارای  جهت،  این  از  و  باشد  ایران 

اهمیت فوق العاده ای است.

که  بند سلام  بند سلام؛  و  هرات   •

سدی بر هریرود است، در ولسوالی 

چشت والیت هرات موقعیت دارد. این بند در سال ۱۳۹۵ به 

توجه  محراق  اخیر  در سال  هال  بند سلام  رسید.  بهره برداری 

گروه های مختلف از جمله طالبان بوده و بارها و بارها، مورد 

حمله قرار گرفته است. این سد از آن جهت که بر روی هریرود 

رشقی  مرزهای  به  آب  انتقال  کاهش  باعث  می تواند  است، 

افغانستان بشود. 

ابعاد اهمیت هرات از دیدگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکانامیکی باعث 

امنیتی مواجه  با چالش های متعدد  آن شده است که والیت 

بشود. با مروری بر تاریخ نیز می توان به این نتیجه رسید که 

امتیازات این والیت، باعث دردرسهایی برای ساکنین محلی 

ترصف  به  می توان  تاریخی،  مورد  عنوان  به  است.  شده  آن 

طالبان  کرد.  اشاره  طالبان  سوی  از   ۱۹۹۵ سال  در  هرات 

این  توجه کردند. علت  به ترصف هرات  از ترصف کابل،  قبل 

بود؛  بندراقتصادی  دو  از  هرات  والیت  برخورداری  هم  توجه 

بنادری که می توانست اقتصاد طالبان را متویل کند. چنانچه 

در  طالبان  اصلی  اعضای  از  خود  که  ضعیف  عبدالسالم  مال 

زمان حاکمیت آنان بوده است، در کتاب )از قندهار تا مزار( به 

اهمیت ترصف هرات در تقویت اقتصاد طالبان اشاره می کند.

هرات می تواند نیمی از منابع اقتصادی دولت را تامین کند، 

از  والیت  این  امنیت  مرکزی،  دولت  برای  جهت  همین  به 

در  دولت،  مخالفان  از سویی  است،  برخوردار  زیادی  اهمیت 

پی آن هستند تا با ناامن کردن هرات، به اقتصاد دولت مرکزی 

رضبه بزنند. 

قلعه ی  اسالم  بندر  در  گسرتده  آتش سوزی  از  پس  چنانچه 

از تحلیلگران  پار، بسیاری  هرات در بیست و پنجم دلو سال 

احتامل عمدی بودن این حادثه برای رضبه به اقتصاد دولت 

مرکزی از سوی مخالفان دولت را مطرح کردند.  

به همین بند سلام در هرات خود یکی از فاکتورهایی است که 

بر امنیت این والیت تاثیر بسزایی دارد. بارها و بارها طالبان 

و شورشیان تالش کرده اند تا با ایجاد ترس و وحشت در بند 

سلام، مانع تکمیل شدن این بند شوند. 

در بیست و هفتم جوزای سال روان نیز برخی منابع امنیتی 

از افزایش تهدیدات امنیتی در ولسوالی چشت و اطراف بند 

سلام خرب دادند. برعالوه ولسوالی چشت که بند سلام در آن 

قرار دارد، پانزدهم رسطان سال جاری به دست طالبان سقوط 

کرد. 

بدین  ماه  از چند  متعددی می رساند که طالبان  گزارش های 

تالش  کنند.  ترصف  را  چشت  ولسوالی  تا  داشتند  تالش  سو 

مستمر طالبان برای سقوط این ولسوالی، خود نشان دهنده ی 

اهمیت این ولسوالی برای مخالفان دولت است. 

اهمیت هرات گفته شد،  مورد  در  که  فاکتورهایی  به  توجه  با 

جلب  باعث  اهمیت،  همین  که  دریافت  خوبی  به  می توان 

باید  و  شده  دولت  مخالفان  سوی  از  ناامنی  ایجاد  و  توجه 

پالیسی های امنیتی مشخص و کارآمدی برای مقابله با ناامنی 

در این والیت گرفته شود. 

هرات و فرصت هایی که نقش چالش را بازی می کنند
هرات و دو بندر اقتصادی مهم؛ یکی از عواملی که اهمیت هرات را برای افغانستان و کشورهای همسایه افزایش می دهد، 

موجـود خـود تجربـۀ تـازۀ دفـاع مسـقالنه را بـه پیـش گیرد.  

شـاید یکـی از دشـواری ها این اسـت کـه دولت افغانسـتان 

هـر گـز فکـر منی کـرد کـه روزی امریکایی هـا واقعـا آنـان 

را در میـدان جنـگ در برابـر طالبانـی کـه بـا امریکایی هـا 

امـا  بگـذارد.  تنهـا  اسـت،  کـرده  امضـا  آشـتی  توافق نامـۀ 

اکنـون در عمـل معلـوم شده اسـت کـه بـازی تغییـر کـرده 

اسـت و نهادهـای امنیتـی بایسـتی در میدان هـای جنـگ 

مسـوولیت دفـاع مسـتقالنه را به دوش بکشـند. زیـرا خروج 

امریکایی هـا از افغانسـتان بـه خصوص از بگـرام ثابت کرده 

اسـت کـه ایـن کشـور بـه جنـگ افغانسـتان در یـک راهربد 

کالن پشـت می کنـد و ایـن دولـت افغانسـتان اسـت کـه با 

وجـود همـه چالش هایـی کـه دارد بایـد در برابـر طالبـان 

آزمـون پـس بدهد. 

در سـطوح  کـه  تغییراتـی  بـه  توجـه  بـا  دولـت  همیـن  بـه 

رهـربی وزارت خانه هـای دفـاع و داخلـه آورده اسـت و نیـز 

غافلگیـر شـدن در یـک وضعیت غیر قابل پیشـبینی، آزمون 

سـختی را بـه عهـده دارد تـالش خواهد کرد تـا از پس آن به 

درسـتی بـر بیاید.

 بـه همیـن  دلیـل انتظـار می رود کـه نهادهـای امنیتی در 

روزهـای آینـده سیاسـت دفاع و عقب نشـینی تاکتیکی را به 

سیاسـت هجـوم بر طالبـان تغییر دهند و این ممکن اسـت 

کـه وضعیـت را تـا حدی در برخـی از مناطق به سـود دولت 

تغییـر دهـد. امـا در وضعیـت کنونی نیاز اسـت کـه مردم به 

حامیـت نهادهـای امنتی کشـور توجـه کنند و نبایـد اتفاق 

دادن  نشـان  اخیـر سـبب ضعیـف  روزهـای  و  هـای شـب 

روحیـه نهادهـای امنیتی و دفاعـی گردد.

روزه  همـه  طالبـان  اخیـراً 

دسـت  ولسـوالی  چنـد  بـه 

برخـی  در  آنکـه  بـی  میابنـد 

گونـۀ  بـه  ولسـوالی ها  از 

ایـن گـروه جنـگ  بـا  جـدی 

همیـن  در  گیـرد.  صـورت 

حـال، در برخی ولسـوالی ها 

برابـر  در  مقاومـت  هـم 

گرفتـه  صـورت  طالبـان 

اسـت و بـا آنهـم نیروهـا بعـد 

الزم  امکانـات  نرسـیدن  از 

رفته انـد.  عقب نشـینی  بـه 

افزایـش سـاحات  بـا  اکنـون 

زیـر کنـرتل طالبـان و بیجـا 

مـردم  دادن  کـوچ  و  شـدن 

از آن سـاحات،  آنـان  و فـرار 

برانگیختـه  عمومـی  نگرانـی 

ایـن  شـده اسـت.  در کنـار 

نگرانـی، هزینه هـای مـواد اولیـه بـاال رفتـه و قیمـت ارز 

بـه خصـوص دالـر افزایـش یافتـه اسـت. ایـن تغییـر در 

وضعیت سـبب شـده اسـت که بسـیاری هایی که دسـت 

شـان بـه رسشـان میرسـد به فکـر بیرون شـدن از کشـور 

انـد.  شـده 

از  امریکایـی  رسبـازان  خـروج  بـا  همزمـان  همـه  ایـن 

افغانسـتان اتفـاق افتـاده اسـت و بـه نظـر میرسـد کـه 

طالبـان در چنیـن فرصتـی تـالش دارنـد که به سـاحات 

بیشـرتی در کشـور دسـت یابنـد. دولـت هـم بـه دالیلی 

ایـن اقدامـات طالبـان  بـه گونـه فعـال در برابـر  هنـوز 

عمـل نکـرده اسـت و همیـن امر سـبب گامنـه زنی هایی 

شـده اسـت.

 امـا دولـت حـد اقـل بـه گونـۀ رسـمی گفتـه اسـت که تا 

کنـون نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه حالـت دفـاع به 

رس می برنـد و عقب نشـینی هایی کـه صـورت می گیـرد 

اسـت.  تاکتیکی 

 بـا اینحـال نیروهـای دفاعـی و امنیتـی و کشـور رسگـرم 

مبـارزات خویـش اند و اخیـرا در جبهات جنگ توانسـته 

انـد کـه طالبان را به عقب بکشـانند. امـا در یک رشایط 

جنگـی مهـم این اسـت کـه دولت افغانسـتان نخسـتین 

بـار تجربـۀ عمـل در برابر طالبان را بدون سـایه حامیتی 

دارد.  امریکا 

ممکـن اسـت کـه امریکایی هـا یـا تغییـر سیاسـت شـان 

بعـد از خـروج، عالقمنـدی بـه دخالـت در امـور جنـگ 

افغانسـتان نداشـته باشـند و در چنین حالتـی حکومت 

آزمون دفاع مستقالنه و نیاز حامیت های مردمی
ماندگار

تحلیل

تحـلــیـل

سعید حقیقی 
روزنامه نگار

که  کرده  تایید  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان  رجب طیب 

نظامیان این کشور حفاظت از فرودگاه بین املللی کابل 

را پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برعهده خواهد 

گرفت.

به گزارش رسانه های ترکیه، آقای اردوغان روز گذشته گفت 

که »در گفتگوها با ناتو و آمریکا مشخص شده که ما کدام 

مسئولیت ها را برعهده خواهیم گرفت، و ما این گام را به 

بهرتین صورت خواهیم گرفت.« اوایل هفته جاری مقام های 

دولت افغانستان نیز از برنامه حفاظت ترکیه از فرودگاه کابل 

حامیت کرده و گفته بودند که حضور ترکیه در فرودگاه کابل 

در برابر حمالت احتاملی طالبان بازدارنده خواهد بود.

دو روز پیش، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت که تا آخر 

ماه آگست نیروهای آمریکایی پس از ۲۰ سال به طور کامل 

از افغانستان خارج می شوند.

به این منظور ترکیه برای این ماموریت پهبادها، تجهیزات 

دفاعی و رسبازان بیشرتی به افغانستان می فرستد.

است  ممکن  ترکیه  که  داده اند  گزارش  ترکیه  رسانه های 

ماموریت  این  به  کمک  برای  پاکستان  و  مجارستان  از 

درخواست همکاری کند.

روشن  »هنوز  که  گفته  رسانه ها  به  ترکیه  ارشد  مقام  یک 

او  پیوست«.  خواهند  ماموریت  این  به  کی ها  که  نیست 

نیستند،  افغانستان  در  که  »برخی کشورهایی  که  افزوده 

می خواهند  که  کشورهایی  یا  هستند  مشارکت  عالقمند 

ماموریت شان را در افغانستان متدید کنند.«

ماه گذشته، در دیدار اردوغان و بایدن در نشست رسان 

اعضای ناتو در بروکسل موضوع واگذاری امنیت فرودگاه 

کابل به ترکیه میان رهربان آمریکا و ترکیه صحبت شده بود.

و  سفارت ها  فعالیت  تداوم  برای  کابل  فرودگاه  امنیت 

که  حالی  در  است،  حیاتی  املللی  بین  منایندگی های 

اخیرا ارتش افغانستان در برابر پیرشفت های طالبان، بدون 

مقاومت جدی از بیشرت از ۱۵۰ ولسوالی عقب نشینی کرده 

اند.

فرودگاه  این  امنیت  تامین  کار  در  سال ۲۰۱۳  از  ترکیه 

ناتو فعال بوده است. گروه  همراه با رسبازان آمریکایی و 

طالبان قبال گفته  است که به متام دیپلامت ها و کارمندان 

افغانستان اطمینان می دهد که  موسسات غیردولتی در 

مورد حمله قرار نخواهند گرفت اما حضور نیروی نظامی 

هیچ کشور خارجی را قبول نخواهد کرد. 

به گزارش رسانه های ترکیه، ماه گذشته آمریکا و ترکیه توافق 

به  فرودگاه کابل  امنیت  تامین  کردند که تحت رشایطی 

ترکیه واگذار شود.

از جمله رشایط این است که آمریکا حامیت های اطالعاتی 

نظامیان  نیز  ترکیه  و  می کند  فراهم  را  مالی  و  نظامی  و 

بیشرتی را د ر صورت نیازبه افغانستان بفرستد.

بنا به توافقی که ترکیه با آمریکا و ناتو کرده، ترکیه درگیر هیچ 

نوع عملیاتی در خارج از محوطه فرودگاه کابل منی شود.

افتتاح  هدف  به  که  نشستی  در  غنی،  جمهوری  رییس 

شده  راه اندازی  والیت  آن  در  خوست  هوایی  میدان 

گفت:  والیت  آن  مردم  و  مسوولین  با  صحبتی  طی  بود 

مورد  می کنند،  تخریب  داخل  از  را  نظام  که  »کسانی 

آنان برخورد می شود«. با  تحمل نیستند و 

که  کسانی  گفت:  نشست  این  در  دیروز  غنی،  آقای 

مورد  دیگر  می کنند،  تخریب  را  نظام  داخل  از  کسانی 

و  می کنند  خالی  را  میدان  که  کسانی  و  نیستند  تحل 

به  رسچپه  و  سیاه  روی  را  آنان  ما  اگرچه  می کنند  فرار 

سیاه  روی  افغانستان  مردم  نزد  اما  منی کنیم  سوار  خر 

 . هستند

اخیراً  که  کرد  بیان  حالی  در  را  سخنان  این  غنی  آقای 

یک  در  جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح  امرالله 

بادغیس  نایب زاده، مناینده والیت  تلفنی، ظاهر  متاس 

در  مناطقی  واگذاری  به  را  او  و  کرده  خطاب  خاین  را، 

بادغیس به طالبان متهم منوده است. 

زیاد پخش  اجتامعی  این گفت وگوی صالح در صفحات 

شده است. 

مجلس  منایندۀ  این  خانه  تلفنی،  صحبت  این  دنبال  به 

نایب زاده  آقای  اگرچه  است.  درامده  پولیس  به محارصۀ 

در یک پیام تصویری این اتهامات را رد کرده است. 

در کنار این مساله، اخیراً ده ها ولسوالی در کشور بدون 

جنگ به طالبان واگذار شده است و شامری از مقامات 

نظامی و امنیتی در برخی ولسوالی ها به طالبان تسلیم 

شده اند. 

را  حلقاتی  منتقدان  از  شامری  که  است  حالی  در  این 

طالبان  به  مناطق  دهی  تسلیم  و  معامله  به  حکومت  در 

غنی  جمهوری  رییس  دیروز  سخنان  میکنند.   متهم 

درخوست به همین دو نکته اشاره داشته است.

اردوغان: امنیت فرودگاه کابل 
را به بهرتین شکل به عهده می گیریم

 رییس جمهور غنی در خوست:

در برابر آنهایی  که نظام را از داخل تخریب 
می کنند  از این پس تحمل نداریم

خبر خبر


