
فشار امریکا و تاکتیک پاکستان
سیاست خارجی کثیرالمحور مورد باور 
کشور  آن  در  که  است  سیاستی  من، 
همکاری،  در  کشور ها  از  جمعی  با  ما 
هم سویی و در اصول، دارای حقوق برابر 
احترام  و  ملی  حاکمیت  حق  دارای  و 

متقابل به این حق، همکاری کند.
در سیاست خارجی کثیرالمحور با این 
دارای  خودی،  کشور  ملی  منافع  که 
منافع  این  تحقق  اما  می باشد،  اولویت 
در  دیگران،  مشروع  منافع  رعایت  با 
همکاری و هم سویی معنا می یابد. باور 
به  سخنی،  به  کثیرالمحور  سیاست  به 
این دلیل است که کشور ها نمی توانند 
سیاسی،  معضالت  بر  تنهایی  به 
کنند.  غلبه  امنیتی شان  و  اقتصادی 
چنین سیاستی مدافع همکاری با تمام 
کشور ها، سوای رویکرد های ایدیولوژیک 
آن ها و اجتناب از مداخله در منازعات 

میان دیگران است.
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برنامۀ ملی ایجاد کار برای صلح ، سال قبل بوسیلۀ جاللتمآب محمد 
اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان ، اعالم گردید. از طریق 
این برنامه سعی وتالش صورت گرفت  که درسراسر کشور ، به منظور 
کاهش سطح بیکاری و رشد اقتصادی مردم ، ازتمامی امکانات موجود 

استفاده گردد.
افغانستان   اسالمی  جمهوری  وزارتخانۀ  هر   ، آرمان  این  تحقق  برای 
، تصمیم  وادارۀ خویش  ارگان  از طریق  نوبۀ خود  وبه  بسته  کمرهمت 
معضلۀ  اگر  تا  نمایند  تطبیق  درعمل  را  هایی  پروژه  آن چنان  گرفتند 
بیکاری درسطح تمام والیات کشورو به گونۀ بنیادی نابود نگردد ، الاقل 

کاهش بیاید. 
ارگاهانهای  سایر  به  نسبت  دهات   وانکشاف  احیا  وزارت  میانه  دراین 
حیثیت   ، صلح  برای  کار  ایجاد  ملی  برنامۀ  تحقق  درراستای  دولتی 
پیشآهنگ را داشته زیرا این وزارت در زیر چتر برنامۀ مذکور ، با تطبیق 
پروژۀ بزرگ حفظ ومراقبت برنامۀ همبستگی ملی ، به تحفظ وبازسازی 
سرک  ها ، کانالهای ّآب ، شبکه های آبرسانی  وهمینگونه  درزمینۀ  

ایجاد کار واشتغال برای مردم روستا های کشور ، اقدام نموده است . 

سوم خود قرار دارد. پروژۀ حفظ  ومراقبت برنامۀ همبستگی ملی وزارت 
احیا وانکشاف دهات ، از بدو تطبیق خود تا اکنون  به طور مجموعی احیا 
وباز سازی تعداد )۱۲۶۱۵( پروژۀ انکشافی را مورد تطبیق قرارداده است  
که عمدتاً   )۳۷۷۶۷۴(روز کاری برای کارگران ماهر و )۱۲۳۸۶۹۲۱( 

روز کاری برای کارگران غیر ماهر ایجاد شده است.
ناگفته نماند که از آغاز تطبیق پروژۀ حفظ ومراقبت )MCG(  تا اکنون 
)۱۱۱۳۱( شورای انکشافی قریه  تحت پوشش قرار گرفته است و مبلغ  
)۵۶۶۴۵۶۹۷۴۹(افغانی هزینۀ  مجموعی آن میباشد. درجریان تطبیق 
پروژۀ حفظ و مراقبت ، بیشتز ازهمه پروژه های انرژی برق ، کانال های 
آبیاری زراعتی ، معارف، صحت ، حفظ الصحه ، آب آشامیدنی صحی  
 )٪۳۸( ، حدود  . همچنان   است  گرفته  قرار  توجه  مورد  وترانسپورت 
افغانستان زیر پوشش آمده و این فیصدی مربوط  پروژه ها در سراسر 
می شود به تناسب پروژه های تکمیل شده ) تطبیق شده( بر مجموعه 
پروژه های تموبل شده توسط برنامه حفظ و مراقبت که شامل )۶۱۲۹( 
پروژۀ در حال جریان )۴۷۶۰( پروژۀ تکمیل شده و )۱۷۲۶( پروژۀ تأیید 

شده میباشد.

باید یاد آور شد که پروژۀ حفظ ومراقبت وکاریابی در سه مرحلۀ مختلف 
احیا  وزارت  ملی  همبستگی  برنامۀ  قریۀ  انکشافی  شوراهای  طریق  از 
وانکشاف دهات ، عملی میگردد . رییس جمهور کشور، حین اعالم برنامۀ 

ملی ایجاد کار برای صلح گفت:
» تشدید جنگ وگاهش کمکهای خارجی روی اقتصاد افغانستان وزمینۀ 
کار تأثیر منفی گذاشته است وعمدتاً این تأثیر برآن عده هموطنان  ما 
می  منتظر  ها  درچاراهی  وروزانه  ندارند  شتغال  وا  کار  که  بیشتراست 
مانند که کسی پیدا شود و آنها را برای کار ببرند تا لقمه نانی را برای 

خانواده هایشان پیدا کنند .«
درپروژۀ حفظ ومراقبت تالش صورت میگیرد تا نهاد ها و پروژه هایی 
که قباًل درراستای انکشاف روستا های کشور عملی گردیده و با گذشت 
بیشتر از یک دهه ، به ترمییم ومراقبت نیازدارند ، دوباره ترمیم شده و 
فعال نگهداشته شوند . همچنان درزمینۀ رشد زراعت، راه سازی وسایر 
نیازمندی های بنیادی روستاییان نیز ازطریق این پروژه  تالش هایی 

صورت خواهد گرفت. 
ناگفته نباید گذاشت که پروژۀ حفظ  ومراقبت درسه مرحله با درنظر 
داشت وضعیت آب وهوا ، سطح بیکاری و اوضاع امنیتی دروالیات کشور 
، مور د تطبیق قرارمیگیرد. این پروژه  در جریان تطبیق عملی خود به 
طور فوق العاده یی مورد توجه روستاییان بی بضاعت و انانیکه از بیکاری 
رنج میبرند ، قرار گرفته و آنان خواهشمند دوام پروژۀ حفظ ومراقبت 
درقریه های شان هستند. وزارت احیا وانکشاف دهات با تالش فراوان 
تا اکنون توانسته است که پروژۀ حفظ ومراقبت برنامۀ همبستگی ملی 
را دربیشتر والیات کشور عملی نموده و نتایج درخشانی از آن بدست 
آورد. این وزارت با طرح وتنظیم پالن های مدبرانۀ خویش ، روزتا روز 
، مراحل عملی پروژۀ حفظ ومراقبت را می پیماید وبا این تالش ، برای 
تعداد کثیری از هموطنان روستایی ما زمینه های دسترسی به کار های 

کوتاه مدت و دراز مدت را ایجاد کرده است . 
بنا بر معلوماتی که جانب منابع موثق برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا 
در  پروژه  این  دومرحلۀ  تااکنون   ، است  گردیده  ارایه  دهات  وانکشاف 
روستا های کشور تطبیق گریده واینک درجریان عملی نمودن مرحلۀ 

)MCG( آگهینگاهی به رونـد  پروژۀ حفظ ومراقبت

سیاست خارجی 
کثیرالمحور مورد نظر من
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هند مدت ویزای سیاحتی و تجارتی را 
افـــزایش داد

در گزارش اخیر »سیگار« اداره بازرسی کمک های ایاالت 
امریکا از اقدامات دولت افغانستان ستایش شده است. 
در این گزارش آمده است که دولت افغانستان با جامعه 
جهانی در مبارزه با فساد مالی و اداری کامال همکاری 
می کند. اداره بازرسی ایاالت متحده در گزارشش آورده 
است که اقدامات دولت افغانستان سبب شفافیت بیشتر 
از کاهش میزان فساد نیز ستایش  شده است. گزارش 
کرده است. این گزارش نشان می دهد اقدامات دولت در 
فساد زدایی موجب قناعت جامعه ی جهانی شده است. 
تاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و بازنگری 
در مقررات عقد قراداد و تدارکات، سبب شفافیت بیشتر 

شده است. 
تا  دهد،  افزایش  را  فسادش  ضد  اقدامات  باید  دولت 
در  شوند.  قانع  این  از  بیشتر  دولت  تمویل کننده گان 
جایگاه  هم  بین المللی  شفافیت  سازمان  اخیر  گزارش 
که  می دهد  نشان  خود  این  بود.  رفته  بلند  افغانستان 
دولت مبارزه ی موثری در برابر فساد داشته است. این 
آغاز خوب است و امید است که سران حکومت به این 
روند ادامه دهند. روشن است که مردم افغانستان هنوز 
قانع نیستند. وقتی موجبات قناعت آنان فراهم می شود 
با فساد مالی واداری،  که مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
یک دانه درشت فاسد را در جایگاه متهم در دادگاه قرار 

دهند. 
وقتی یک دانه درشت فاسد در جایگاه متهم قرار گیرد 
حکومت  کردی  کار  مشروعیت  کند،  دریافت  حکم  و 
حتا  وقت  آن  می شود.  بیشتر  کشور  قضایی  دستگاه  و 
دادخواهی  برای  محلی  شورا های  به  امروز  که  مردمی 
کشور  رسمی  قضایی  دستگاه  به  می کنند،  مراجعه 

اعتماد می کنند. 
اما گزارش »سیگار« از واقعیت های تکان دهنده نیز پرده 
برداشته است. در این گزارش آمده است که نیروهای 
قربانی های  کشور،  و  دولت  کیان  از  دفاع  در  امنیتی، 
فراوانی می دهند. هر سال صدها نفر از   نیروهای امنیتی، 
با نثار جان های شان از حاکمیت دولتی افغانستان دفاع 
افغانستان  مردم  که  است  بزرگی  قیمت  این  می کنند. 
تجربه  که  نمی خواهند  افغانستان  مردم  می پردازند. 
قربانی  اما  شود.  تکرار  دیگر  بار  یک  دولت  سقوط 
نیروهای امنیتی باید نتایج ملموس داشته باشد. روشن 
تحمل  و  امنیتی  نیروهای  بیشتر  قربانی های  که  است 
نیروهای  در  رهبری  ضعف  معلول  حدودی  تا  تلفات، 

امنیتی نیز است. 
ضعف رهبری در نیروهای امنیتی کشور سبب شده است 
که مشکالت زیادی در ساختار نیروهای امنیتی کشور 
به وجود بیاید. حکومت باید در رهبری نیروهای امنیتی 
تجدید نظر کند. در قدم اول باید از سیاسی شدن عزل 
و نصب ها تا جایی که امکان دارد، در نیروهای امنیتی 
جوانانی  به  فرصت دهی  باید  دوم  گام  شود.  جلوگیری 
خارجی  و  داخلی  نظامی  دانشگاه های  در  که  باشد 

تحصیل کرده اند. 
در یک ونیم دهه گذشته، شماری از دانشگاه های نظامی 
افسران  تربیت کردند. شمار  افسر  ما  برای  معتبر دنیا، 
کشورهای  وآموزش گاه های  دانشگاه ها  در  شده  تربیه 
باید فرصت  این جوانان  به  زیاد است.  ناتو بسیار  عضو 
داده شود تا نیروهای امنیتی را رهبری کنند. فرهنگ 
نیروهای  نیست.  کشور  سود  به  دیگر  مسن سا الری 
لوژستیک  می کنند،  تحمل  را  سنگینی  تلفات  امنیتی 
به خود  تهاجمی  هنوز وضعیت  تا  و  دارد  آنان مشکل 
رهبری  ضعف  واضح  نشانه هایی  این ها  نگرفته اند. 
است. افسران جوان باید هرچه زودتر در راس قطعات 
نیروهای امنیتی قرار گیرند و به آنان فرصت داده شود، 

تا از توانایی های خود استفاده کنند. 
حمایت  افغانستان  امنیتی  قوای  از  ناتو  نیروهای 
استراتژیک می کنند. این امر فرصت بزرگی را در اختیار 
نیروهای امنیتی قرارداده است که باید از آن به خوبی 

بهره برداری شود. 

باید به افسران جوان
فرصت داده شود

ریاست اجرایی: 

کارت  های رای دهی گذشته قابل قبول نیست

٨صبح،کابل: سفارت هند در کابل 
ویزای  مدت  که  است  کرده  اعالم 
به یک سال  ما،  از شش  را  سیاحت 
و زمان اعتبار ویزای تجارت را از یک 

سال تا ۵ سال افزایش داده است. 
به  که  سفارت  این  خبرنامه ی  در 

وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست 
ملی اعالم کرده است که کارت های 
آینده  انتخابات  در  رای دهی 
مورد  ولسوالی ها  و  ملی  شورای های 
قبول نیست و »باید« کمیسیون های 
رای دهی  کارت های  برای  انتخاباتی 
ریاست  کنند.  پیدا  را  معقولی«  »راه 
کارت های  که  است  گفته  اجرایی 
گذشته  انتخابات های  در  رای دهی 
توزیع  افغانستان  جمعیت  از  بیشتر 

شده است. 
سخنگوی  رحیمی  مجیب الرحمان 
 14 پنج شنبه  روز  اجرایی  ریاست 
»کارت های  گفت:  رسانه ها  به  دلو 
رای دهی انتخابات گذشته مورد قبول 
نیست و باید کمیسیون های انتخاباتی 
راه معقولی پیدا کنند و برای ثبت نام 
رای دهندگان در حوزه های مشخص، 
اساسی  پیش شرط  یک  عنوان  به 
که  افزود  او  گرفت.«  صورت  تاکید 
برگزاری  روی  تاکید  اجرایی  ریاست 
انتخابات شورا های ملی و ولسوالی ها 

دارد.
آقای رحیمی گفت که رییس اجرایی 
انتخاباتی  حوزه های  تعیین  روی 
با  او،  به گفته  است.  کرده  تاکید 
انتخابات،  حوزه های  مشخص بودن 
او  شد.  خواهد  جلوگیری  تقلب  از 
افزود: »شفافیت در انتخابات اهمیت 
کیفیت  نباید  و  دارد  فوق العاده 
بسازیم.«  عجله  و  زمان  فدای  را 
می گوید  اجرایی  ریاست  سخنگوی 
و  اصالحات  داشت  نظر  در  با  که 
انتخاباتی،  نهادهای  پیش شرط های 
زمان برگزاری انتخابات اعالم خواهد 

شد.
مستقل  کمیسیون  حال،  این  با 
انتخابات هفته گذشته اعالم کرد که 

رسانه ها رسیده آمده است که مدت 
ویزای سیاحت از 6 ماه به یک سال 
افزایش یافته و سیاحان می توانند تا 
این  از  قبل  باشند.  هند  در  روز   ۹۰
برای  هند  سیاحتی  ویزای  مدت 
بود  ماه  شش  افغانستان  شهروندان 

رای دهی  کارت های  برای  گزینه  دو 
و  ابطال  آن  یکی  که  دارد  وجود 
آن،  دیگر  و  جدید  کارت های  توزیع 
با کارت های گذشته است.  رای دهی 
در  که  بود  گفته  کمیسیون  این 
صورت باطل شدن کارت های گذشته، 
رای دهندگان  از  جدیدی   فهرست 

انتخابات آینده مشخص خواهد شد.
انتخاباتی  جدید  کارت های  توزیع 
داشت  خواهد  بیشتری  هزینه 
انتخابات،  کمیسیون  گفته  به  و 
ناامن  مناطق  در  مردم  از  شماری 
محروم  رای دهی  کارت های  از 
کمیسیون  مسووالن  بود.  خواهند 
که  می گویند  هم چنین  انتخابات 
و  »زمان بر  جدید  کارت های  توزیع 

هزینه بردار« نیز خواهد بود.
کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
کارت های  تعداد  انتخابات 
تعداد  از  بیشتر  را  گذشته  رای دهی 
رای دهندگان خوانده و گفته است که 
در چند دور انتخابات گذشته، بیشتر 
از بیست ویک میلیون کارت رای دهی 
فهرست  تا  است  نیاز  و  شده  توزیع 
جدیدی از رای دهندگان تهیه شود. 

هم چنین، نهادهای ناظر بر انتخابات 
کنون  تا  از سال 2۰۰4  که  گفته اند 
کارت  میلیون  بیست وسه  حدود  در 
رای دهی در کشور توزیع شده است و 
در کنار آن از کشورهای همسایه نیز 
و جعلی« سرازیر  تقلبی  »کارت های 
مسوول  نظری  نعیم  است.  شده 
و  آزاد  انتخابات  موسسه  برنامه های 
پیش تر  »فیفا«  افغانستان  عادالنه 
گفته بود: »اگر این کارت ها را باطل 
را  رای دهندگان  فهرست  و  نسازیم 
تکمیل نکنیم، باز هم ما فهرست در 
حدود بیست و سه میلیون رای دهنده 

هر جهان گرد  ویزه  این  قالب  در  که 
از یک ماه نمی توانست  بیشتر  افغان 
این  اساس  بر  باشد.  کشور  آن  در 
است  مکلف  جهان گرد  اما  خبرنامه، 
که میان هر بازدیدش از هند، دوماه 

یا 6۰ روز وقفه داشته باشد.
رابطه  شدن  بیشتر  برای  هم چنین 
تجارتی هند و افغانستان، مدت ویزه 
تجارتی از یک سال تا ۵ سال افزایش 
یافته است. تاجر و سرمایه گذار افغان 
با داشتن این ویزا می تواند که برای 

مدت 1۸۰ روز در هند سپری کند.
 سفارت هند هدف این اقدام را بهتر 
و بیشتر شدن رابطه دو کشور دانسته 
می تواند  اقدام  این  که  است  گفته  و 
بیشتر  را  ملت  دو  تاریخی  رابطه 

تقویت کند.

خیالیی را خواهیم داشت. بهتر است 
که کارت ها باطل شوند.« 

اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
معافیت  که  است  گفته  هم چنین 
کسانی که در تقلب انتخابات گذشته 
را  پیام منفی«  دست داشتند، »یک 
برای شان  »نباید  و  دارد  مردم  برای 
حالی  در  این  شود.«  داده  امتیاز 
است که برخی از کمیشنران پیشین 
کمیسیون مستقل انتخابات به حیث 
مقرر  رییس جمهور  سوی  از  مشاور 
رییس  سخنگوی  گفته  به  اند.  شده 
انتخاباتی  جدید  قانون  در  اجرایی، 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  کیفر 
»کسانی که متهم به تقلب اند، نباید 

معافیت داشته باشند«.
تعیین  »بحث  گفت:  رحیمی  آقای 
است  شخصی  تصمیم های  مشاورین 
هر  مخالف  اجرایی  ریاست  در  ما  و 
در  که  آن هایی  به  امتیاز دهی  نوع 
سازمان دهی تقلب و در تقلب سهیم 
مقرری  با  هستیم.  و  بودیم  بودند، 
برخی از آنان در نهادهای دولتی ]تا[ 
دخیل  می توانستیم  ما  که  آن جایی 
جدی  بسیار  موضع گیری  باشیم، 

داشتیم.«
هم چنین  اجرایی  رییس  سخنگوی 
در  اسالمی  حزب  سهیم شدن  از 
می گوید  داده  خبر  آینده  انتخابات 
که نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با 
با  انتخابات و صلح  از  رییس اجرایی 
حکمیتار به عنوان یک »بسته« نگاه 
ریاست  سخنگوی  قول  به  می کند. 
به  اسالمی  حزب  »چون  اجرایی، 
حکومت پیوسته، در انتخابات بعدی 
خاطر  همین  به  می باشد  سهیم 
باالی  می تواند  انتخابات  شفافیت 

روند صلح نیز تاثیر بگذارد.«

ملت شریف نگران نباشید
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استراتژیک  مطالعات  انستیتیوت  کابل:  ٨صبح، 
افغانستان به روز 14 دلو 13۹۵، نخستین دور از 
سلسله نشست هایش را زیر عنوان »گفتگوی ملی 
با موضوع سیاست خارجی افغانستان« برگزار کرد.
امور  پیشین  وزیران  حضور  با  نشست  این 
دولتی،  بلندرتبه  مقام های  افغانستان،  خارجه 
نمایندگان  خارجی،  سفیران  سیاست گذاران، 
مدنی  جامعه  فعاالن  بین المللی،  سازمان های 

برگزار شد.
از  اصلی  هدف  استراتژیک،  مطالعات  انستیتیوت 
پرداختن  را  ملی  گفتگوی  نشست های  برگزاری 
و  تازه  راه کارهای  ارایه  و  موجود  چالش های  به 

متبکرانه می داند.
سازنده  فضای  »ایجاد  می گوید:  انستیتیوت  این 
افغانستان،  سیاسی  کنش گران  بین  گفتگو  برای 
معضله های  برای  مطلوب  راه حل های  کردن  پیدا 
درون جامعه و چالش های استراتژیک افغانستان از 

دیگر اهداف این نشست می باشد.«
در  »جهان  موضوعات  روزه،  یک  نشست  این  در 
حال گذر ساختارها، کنشگران، هنجارها« »انتخاب 
کثیرالمحور«،  یا  ایتالف  بیطرفی؛  افغانستان: 
و  منطقه ای  مناسبات  در  افغانستان  »جایگاه 
سیاست  چالش های  و  »فرصت ها  و  جهانی« 

خارجی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

لوی سارنوال  حمیدی  محمدفرید  کابل:  ٨صبح، 
مطمین«  »بازوی  عنوان  به  رسانه ها  از  کشور، 
یاد  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  همکار  و 
ویژه  به  افغانستان  حکومت  که  می گوید  کرده 
حمایت  کشور  در  بیان  آزادی  از  لوی سارنوالی 

جدی می کند.
 آقای حمیدی روز چهارشنبه در ورکشاپی که به 
منظور گسترش همکاری ها میان اداره لوی سارنوالی 
افزود که  و رسانه ها برگزار شده صحبت می کرد، 
و  عدلی  نهادهای  به  نسبت  رسانه ها  مواردی  در 
قضایی در آشکارساختن و پیداکردن قضایای فساد 

اداری و خشونت ها پیش گام بوده اند.
آزادی  از  بر حمایت  تاکید  با   لوی سارنوال کشور 
بیان در کشور گفت: »مطبوعات یک بازو و همکار 
مطمین به خصوص با نهادهای عدلی و قضایی است. 
در بسیاری موارد، جرایم و جنایاتی صورت گرفته 
کشف  به  قادر  افغانستان  کشفی  دستگاه های  که 
نبوده اند  این  به  یا کسانی عالقه مند  نبوده اند،   آن 
که این قضایا مورد تعقیب عدلی قرار بگیرد. ولی، 
زمانی که این قضایا از طریق مطبوعات و رسانه ها 
ایجاد  به ما مسوولیت و مکلفیت  به نشر رسیده، 
کرده تا این قضایا را مورد رسیدگی قرار بدهیم.«

»جدی ترین  کرد:  تاکید  حمیدی  محمدفرید   
علیه  خشونت  قضایای  جدی ترین  فساد،  قضایای 
زنان و کودکان در افغانستان انعکاسش باعث شد 
که در آن مورد عدالت و حاکمیت تامین شود. این 
آن  اصلی  مالکان  که  است  موفقیت هایی  از  یکی 

مطبوعات و رسانه ها در افغانستان هستند.«
اداره  این  که  می گوید  کشور  لوی  سارنوال   
را  رسانه ها  با  همکاری هایش  تا  است  عالقه مند 
بیشتر سازد. به گفته او، تا جایی که قانون اجازه 
به رسانه ها و  از کارکردهایش  دهد، لوی سارنوالی 

مردم گزارش بدهد.

برگزاری نخستین دور گفتگوی 
ملی پیرامون 

»سیاست خارجی افغانستان«

لوی سارنوال:
 مطبوعات بازوی مطمین ما 

اســـت

سردار داهی



سعید مددی 

مروری بر »دولت شبکه ای: رابطه ی قدرت و ثروت در افغانستان پس از ۲۰۰۱« 
نوشته ی داکتر تیمور شاران

ظفرشاه رویی

در  غالب  باورهای  از  یکی  شاید 
قومی  طبیعت  افغانستان،  مورد 
سیاسی  ساختارهای  و  روابط 
سیاسی،  جبهه  گیری های  باشد. 
برنامه  سازی  و  منابع  توزیع 
حکومت در اغلب موارد در سایه 
درک  و  تحلیل  قومی  هویت 

می شود.
نگاه  این  شاران  تیمور  داکتر 
چالش  به  تازه اش  کتاب  در  را 
بنیادی »دولت  ادعای  می کشد. 
روابط  که  است  این  شبکه ای« 
محور  در  نه  سیاسی  ساختار  و 
قومی،  وابستگی های  و  ارزش ها 
شبکه های  محور  در  بلکه 
تعریف  اقتصادی  سیاسی- 
مشترک،  منافع  با  که  می شوند 
ولی در مواردی اهداف مختلف و 

حتا ناهم گون گرد هم می آیند.
برای  متفاوت  رویکردی  کتاب 
افغانستان  در  دولت سازی  درک 
پس از سال ۲۰۰۱ ارایه می کند. 
از دید شاران، درک این روند با 
که  سیاسی  شبکه های  واکاوی 
ثروت  و  قدرت  می کنند  تالش 

)حکومت و منابع( را در اختیار داشته باشند، 
آغاز  در  او  است.  ممکن  جامع تر  صورت  به 
توضیح می دهد که هدفش از این شبکه های 
دارد  مشخصه هایی  چه  است،  چه  سیاسی، 
چیست.  سیاسی  سازمان  با  آن  تفاوت  و 
حرف  آن  از  شاران  که  سیاسی  شبکه های 
می زند، گروهی از کنش گران سیاسی اند که 
با منافع مشترک گرد می آیند. تفاوت آن با 
این  که  است  این  در  سیاسی  سازمان  یک 
شبکه ها الزاماً دارنده ی هدف واحد و سلسله 
مراتب قدرت و مسوولیت ساختاری نیستند. 
این  سیاسی،  سازمان  یک  در  که  حالی  در 
ویژگی ها مهم اند. تفاوت دیگر این شبکه ها با 
سازمان سیاسی در وابستگی متقابل اعضای 
قدرت  و  منابع  به  یک شبکه  اعضای  آن اند. 
هم دیگر نیاز دارند و این یکی از دالیلی است 
که بیشتر از هدف مشترک آن ها را در کنار 
هم نگه می دارد. ولی در یک سازمان سیاسی، 
اعضای آن در رابطه ای صعودی قدرت به هم 

مرتبط اند، اما وابستگی متقابل ندارند.
پس  دولت سازی  روند  نویسنده،  دید  از 
رقابت  یک  عنوان  به  می شود  را   ۲۰۰۱ از 
برای  سیاسی  شبکه های  میان  دوام دار 
دست  یابی به قدرت و منابع دانست. درست 
دو  بُن،  اجالس  و  طالبان  سقوط  از  پس 
شکل  افغانستان  در  سیاسی  بزرگ  شبکه ی 
کرزی  حامد  اطراف  در  که  شبکه ای  گرفت. 
پشتون  تکنوکرات های  )عموماً  آمد  میان  به 
مانند انوارالحق احدی، اشرف غنی احمدزی، 
علی احمد جاللی( و شبکه ای رهبران جهادی 
فهیم،  )قسیم  شمال  اتحاد  اطراف  در  که 
گل آغا  خلیلی،  کریم  دوستم،  عبدالرشید 
خان(  اسماعیل  نور،  عطامحمد  شیرزی، 
افغانستان  بین المللی  متحدان  گرفت.  شکل 
از این تنش ها  با چشم پوشی یا عدم آگاهی 
یک  دولت  نهاد  می کردند  تصور  رقابت ها،  و 
ساختار واحد و متحد است. به همین دلیل، 
را  مالی شان  منابع   و  سیاسی  حمایت  تمام 
او  سیاسی  شبکه ی  و  کرزی  از  دفاع  برای 

هزینه کردند.
اصلی چنین شبکه های  شاران سه مشخصه 
سیاسی را بر می شمارد: رابطه ارباب-رعیتی، 
وسیله سازی  بی قانونی،  و  طلبی  فرصت  
چگونه  که  می دهد  توضیح  کتاب  هویت. 
این  از  بردن  سود  با  کرزی  شبکه  سیاسی 
تا حدی  را  سه مشخصه، رقبای سیاسی  اش 
تضعیف کرد. دسترسی گسترده به کمک های 

بین المللی که با کم ترین قید و شرط در مورد 
افغانستان سرازیر  شفافیت و حساب دهی به 
را  شبکه اش  و  کرزی  رییس  جمهور  می شد، 
اکراه  و  زور  با  یا  کرد  تالش  او  کرد.  تقویت 
راه  سر  از  را  مخالفانش  نعمت  و  ناز  با  یا  و 
از ۲۰۰۱،  پس  نخست  سال های  در  بردارد. 
قوماندان های  هم انداختن  جان  به  با  کرزی 
نظامی و رهبران جهادی، تالش کرد قدرت 
بلخ،  را کاهش دهد. در  مانور سیاسی آن ها 
و  دوستم  عبدالرشید  محقق،  محمد  او 
آن  در  و  انداخت  در  باهم  را  نور  عطامحمد 
میان از دوستم حمایت کرد. ولی وقتی دید 
از  ندارد،  عطا  مقابل  در  برد  برای  شانسی 
عطا حمایت کرد. دوستم مجبور شد به یک 
مقام سمبولیک در پایتخت قناعت کند، در 
حالیکه عطا به مرد بی رقیب در شمال تبدیل 
شد. در هرات هم او یک قوماندان نظامی را 
بعد  و  کرد  حمایت  اسماعیل خان  مقابل  در 
بیابد  کابل  به  وادار ساخت  را  اسماعیل خان 
و وزیر کابینه شود. در جنوب، کرزی تالش 
مرکز  که  قندهار  از  را  شیرزی  گل آغا  کرد 
بیرون  بود،  سیاسی اش  نفوذ  و  قدرت  اصلی 
کند و به ننگرهار بفرستد. شیرزی در ننگرهار 
میان  در  مشروعیت  و  محبوبیت  آن چنان 
با دسترسی به قراردادهای  او  مردم نداشت. 
نیروهای خارجی، تالش کرد حمایت  بزرگ 
تالش های  این  بر  بنا  بخرد.  مشروعیت  و 
کرزی برای تضعیف سایر شبکه ها در مواردی 
با  دیگر  موارد  خیلی  در  اما  بود،  موفقانه 
به  نیز  دلیل  همین  به  شد.  مواجه  شکست 
مرور زمان، کرزی تالش هایش را متمرکز به 
ایجاد و حفظ توازن میان شبکه های مختلف 

سیاسی به منظور حفظ ثبات سیاسی کرد.
نتیجه این گونه رفتارها و رقابت ها را شاران 
قدرت  توازن  می کند:  تقسیم  دسته  سه  به 
غالب  شبکه ی  یک  ظهور  شبکه ها؛  میان 
افغانستان  در  آن چه  منازعه.  به  بازگشت  و 
نخستین  برایند  افتاد،  اتفاق   ۲۰۰۱ از  پس 
رییس   سیاسی  شبکه ی  آن  در  که  بود 
شبکه های  همکاری  جذب  با  کرزی  جمهور 
قدرت  تکنوکرات،  و  جهادی  قدرتمند 
سیاسی و منابع اقتصادی را در اختیار گرفت 
بناً، دور  را تصاحب کرد.  نهاد دولت  و عماًل 
از  استفاده  سوء  قانونی،  میکانیزم های  زدن 
قدرت سیاسی، فساد در مصرف منابع عامه 
بخش  قومی،  حساسیت های  به  دامن زدن  و 
بوده  اخیر  رقابت در یک   و  نیم دهه  این  مهم 

به  وقتی  کرزی  حامد  است. 
و  حمایت  نه  رسید،  قدرت 
مشروعیت مردمی وسیع داشت 
و نه منابع مالی )اگر خارجی ها 
به  اما  او  نمی کردند(.  کمک اش 
زودی به یک قدرتمند بی رقیب 
تبدیل شد. حکومت رسمی که 
می کرد،  رهبری  را  آن  کرزی 
و  ناامنی  روزافزون  تهدیدات  با 
بیشتر  روز  هر  طالبان،  حمالت 
ولی  می شد.  کابل  به  محدود 
روز  هر  او  سیاسی  شبکه ی 
انتصاب  می کرد.  پیدا  گسترش 
اعیان  مجلس  اعضای  سوم  دو 
و مقرری کماکان تمام مامورین 
بلندپایه و تصمیم  گیرنده در تمام 
ولسوالی  )از  بروکراسی  رده های 
داد  فرصت  به کرزی  وزارت(  تا 
که  بسازد  وسیعی  شبکه ی  تا 
در سراسر افغانستان )به شمول 
مناطقی که حکومتش آن چنان 
و  بود  گسترده  نداشت(  حضور 
و  مشروعیت  حمایت،  او  برای 

اطالعات می آورد. 
این تجربه اما تازگی ندارد. تاریخ 
رقابت  و  جنگ  زاده ی  افغانستان  سیاسی 
به  دسترسی  برای  سیاسی  شبکه های  میان 
در  است.  بوده  مشروعیت  و  ثروت  قدرت، 
که  سیاسی ای  شبکه ی  بیست،  قرن  اوایل 
بود،  گرفته  شکل  طرزی  محمود  حول  در 
که  را  اصالحاتی  گرفت.  دست  به  را  قدرت 
امان اهلل خان معرفی کرد با مخالف سرسخت 
دلیل  شد.  روبه رو  مذهبی  و  قومی  رهبران 
اصلی این مخالفت ها، خالف آن چه بسیاری 
ارزش های  و  مذهبی  باورهای  نه  نوشته اند، 
اصالحات  این  که  بود  تهدیدی  بل  سنتی، 
سایر  اقتصادی  و  سیاسی  منافع  متوجه 
اصالحات  می ساخت.  سیاسی  شبکه های 
و  ثروت  قدرت،  مستقیم  صورت  به  امانی 
را  مال  و  ملک  و  خان  اجتماعی  مشروعیت 
شبکه های  تقابل،  این  در  بود.  رفته  نشانه 
سیاسی مخالف امان اهلل خان با سودبردن از 
حساسیت های مذهبی و ارزش های قبیله ای 
دموکراتیک خلق  تجربه حزب  پیروز شدند. 
نیز متفاوت از این نبود. فرمان هایی در مورد 
دختران  ازدواج  سن  تعیین  زمین،  بازتوزیع 
و ممنوع قراردادن زوج های متعدد، حیطه ی 
صالحیت و مانور رهبران مذهبی و خان های 

زمین  دار را محدود می کرد.
سیاسی  آینده   ،۲۰۱۴ از  بعد  سال  دو  حاال 
روشن  آن  در  دولت سازی  روند  و  افغانستان 
نیست. در ۲۰۱۴ سه اتفاق مهم رخ داد: حامد 
کرزی به عنوان رهبر شبکه ی سیاسی ای که 
نهاد دولت را در اختیار داشت، از قدرت کنار 
جامعه ی  سیاسی  و  نظامی  حمایت  رفت؛ 
جهانی که از دالیل اصلی قدرت مندی شبکه 
کرزی بود، به صورت چشم گیری کم شد و 
مالحظه  قابل  کاهش  بین المللی  کمک های 
تازه  شبکه ی  توسط  دولت  نهاد  حاال  یافت. 
رحیمی،  سالم  اتمر،  حنیف  غنی،  )اشرف 
مدیریت  حکیمی(  اکلیل  ستانکزی،  معصوم 
قبلی  نظامی  و  سیاسی  پشتوانه ی  می شود، 
ندارد  وجود  سیاسی  ساختار  از  دفاع  برای 
در  را  شبکه ها  این  که  اقتصادی ای  منابع  و 

گردش نگه  می داشت خشکیده اند.
از  شبکه ای«  »دولت  کتاب  شرایط،  این  در 
متن  با  است.  برخوردار  سزایی  به  اهمیت 
بنیه  های  توازن میان  روان، تحقیق عمیق و 
تیوریک مسأله و کارکرد عملی این شبکه  ها، 
تازه،  درک  خوانندگانش  به  شاران  تیمور 
از روند دولت سازی در ۱۵  متفاوت و جامع 

سال اخیر ارایه می کند.

دولت سازی در افغانستان:
رقابت برای قدرت، ثروت و مشروعیت

دایکندی، لعل و سرجنگل والیت غور، و جا 
ولسوالی های  در  دیگر  کندک  دو  جایی  به 

جاغوری و بلخاب شده بودند.
هم چنین در این طرح به تاسیس سه والیت 
جاغوری،  ولسوالی های  مرکزیت  با  جدید 
نیز اشاره شده،  بهسود و لعل و سرجنگل 
اما گفته شده که تاسیس این والیت ها در 
شرایط موجود ممکن به نظر نمی رسد. در 
طرح مشترک سرور دانش و محمد محقق 
آمده است که برای فوریت بهبود وضعیت 
گام  در  کشور،  مرکزی  مناطق  در  امنیتی 
از  برخی  تقسیم  برای  است  بهتر  نخست 
اداری  واحد  چند  به  بزرگ  ولسوالی های 
لعل  ولسوالی  تقسیم  شود.  اقدام  دیگر 
ولسوالی،  دو  به  غور  والیت  سرجنگل  و 
ورس بامیان به سه ولسوالی، بهسود والیت 
به  ناهور  ولسوالی،  سه  به  وردک  میدان 
ولسوالی،  سه  به  جاغوری  ولسوالی،  دو 
والیت  میرامور  ولسوالی،  سه  به  مالستان 
دایکندی به دو ولسوالی، از جمله پیشنهاد 
مشترک سرور دانش و محمد محقق برای 
مرکزی  مناطق  در  امنیتی  وضعیت  بهبود 

افغانستان است.
اما، شماری از باشندگان ولسوالی جاغوری 
با این طرح مخالفت کرده می گویند که این 
اساسی  قانون   ۱36 ماده  براساس  ولسوالی 
کشور شرایط والیت شدن را دارد و رهبران 
وعده های  براساس  ملی  وحدت  حکومت 
خود در زمان مبارزات انتخاباتی و هم چنین 
راستای  در  باید  اساسی،  قانون  مطابق 

والیت شدن جاغوری اقدام کنند.
در  جاغوری  ولسوالی  معترضان  این 
گردهمایی خود در روز پنج شنبه، چهاردهم 
گفتند:  خود  قطع نامه  در  کابل،  در  دلو، 
با  اتحاد،  و  انسجام  با  جاغوری  مردم  »ما 
برابر و  امتیازات  انسانی و  احترام به حقوق 
به  دسترسی  و  توسعه  اساسی  حق  داشتن 
برای  مبنایی  که  دولتی  عمومی  خدمات 
عدالت اجتماعی است، با درک بی عدالتی ها 
از  حمایت  با  گذشته،   نابه سامانی های  و 
با  جامعه،  مختلف  اقشار  امتیازات  و  حقوق 
حمایت و پشتیبانی از برادری و برابری در 
دوم  معاونیت  پیشنهادی  طرح  افغانستان، 
ریاست  دوم  معاونیت  و  جمهوری  ریاست 
جاغوری  ولسوالی  تقسیم  مبنی  بر  اجرایی 
در  آنان  می نماییم.«  رد  را  ولسوالی  به سه 
کرده اند:  تاکید  هم چنین  خود  قطع نامه 
با  دیگر  بار  یک  جاغوری  مردم شریف  »ما 
والیت شدن  که  می  نماییم  اعالم  صراحت 
تاریخی  و  قانونی  برحق،  مطالبه  جاغوری 
هیچ   و  فرد  هیچ   هیچ کس،  است.  ما  مردم 
جمعی بدون رای و نظر آحاد مردم جاغوری 
و  تجزیه  انقسام،  باره  در  که  نمی تواند 

تقسیم بندی آن تصمیم بگیرد.«
که  کردند  اعالم  حال  عین   در  معترضان 
طرح والیت شدن ولسوالی جاغوری در زمان 
حاکمیت دکتر نجیب اهلل ریخته شده و طی 
مراحل قانونی آن در دوران حکومت پیشین  

نزدیک به هشتاد درصد به پیش رفته بود.

مخالفت باشندگان جاغوری
با طرح تقسیم این ولسوالی

جاغوری  ولسوالی  باشندگان  از  شماری 
طرح  با  گردهمایی  یک  در  غزنی،  والیت 
و  ریاست جمهوری  معاون دوم  دانش  سرور 
اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق  محمد 
اداری  واحدهای  تعدیل  باره  در  کشور، 
از مناطق مرکزی و تقسیم ولسوالی  برخی 
شدیدا  جدید،  ولسوالی  سه  به  جاغوری 
و  فرد«  »هیچ  که  می گویند  کرده  مخالف 
»هیچ جمعی« نمی توانند بدون رای و نظر 
اکثریت باشندگان جاغوری، این ولسوالی را 

تجزیه و تقسیم کند.
این معترضان طرح تقسیم ولسوالی جاغوری 
به سه ولسوالی جدید را رد کرده و خواستار 

والیت شدن این ولسوالی شده اند.
اوایل ماه جدی امسال، دفتر معاونیت دوم 
ریاست جمهوری اعالم کرد که سرور دانش 
به شورای  ارایه طرحی  با  و محمد محقق، 
امنیت ملی خواستار تعدیل واحدهای اداری 
از مناطق مرکزی شده اند. این طرح   برخی 
که مدت ها قبل به شورای امنیت ملی ارایه 
بهبود وضعیت  تهیه آن  از  بود، هدف  شده 
امنیتی در مسیر راه های مواصالتی مناطق 
از  احتمالی  تهدیدهای  رفع  و  هزاره نشین 
عنوان  مناطق  این  در  داعش  گروه  سوی 

شده بود.
درجزییات این طرح که از سوی دفتر معاون 
ارایه شد،  به رسانه ها  ریاست جمهوری  دوم 
آمده است که به دلیل بی توجهی به موضوع 
تهدیدهای  بروز  و  مرکزی  مناطق  امنیتی 
جدید، ده ها تن از باشندگان این مناطق در 
به صورت گروهی  مواصالتی  راه های  مسیر 
یا انفرادی در نتیجه گروگان گیری ها کشته 
اموال و دارایی های شان به غارت  شده اند و 
مشخصا  طرح  این  در  است.  شده  برده 
دایکندی،  بامیان،  والیات  در  تهدیدها  از 
وردک  میدان  غزنی،  از  زیادی  بخش های 
پروان،  والیت های  از  قسمت هایی  غور،  و 

سرپل و سمنگان یاد آوری شده است.
دفتر آقای دانش افزود که در مناطق مختلف 
شهرستان  و  گیزاب  کجران،  ولسوالی های 
جلریز،  ولسوالی های  دایکندی،  والیت  در 
وردک،  میدان  والیت  بهسود  و  دایمیرداد 
ناهور  مالستان،  جاغوری،  ولسوالی های 
غزنی،  والیت  در  دیگر  مناطق  از  برخی  و 
و  سرجنگل  و  لعل  ولسوالی های  هم چنین 
پسابند در غور و مناطقی در والیت بامیان 
قندهار،  کابل-  شاهراه های  همین طور  و 
سایر  و  بامیان  غوربند-  و  بهسود  جلریز- 
طول  در  جات،  هزاره  به  منتهی  راه های 
فردی  صورت  به  نفر  صدها  اخیر  یک سال 
و یا گروهی مورد حمله قرار گرفته و یاهم  

گروگان گرفته شده اند.
طرح  این  در  محقق  محمد  و  دانش  سرور 
مسیر  در  امنیتی  وضعیت  بهبود  برای 
مناطق  مواصالتی  راه های  و  شاهراه ها 
کندک  هشت  جابه جایی  خواستار  مرکزی 
والیت  شیخ علی  ولسوالی  بامیان،  مرکز  در 
میدان  والیت  بهسود  ولسوالی  پروان، 
نیلی والیت  و  ولسوالی های کجران  وردک، 
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فشار  زیر  می کند،  احساس  روزها  این  که  پاکستان 
گفتگو  میز  روی  دوباره  کابل  با  تا  دارد  تالش  است، 
جنرال  است  قرار  که  شد  اعالم  قبل  چندی  بنشیند. 
به  پاکستان  ارتش  عمومی  فرمانده  بجوا  جاوید  قمر 
کابل سفر کند. سفیر بریتانیا در کابل هم چندی پیش 
گفته بود که اولویت لندن در افغانستان، میانجی گری 
برای شروع مذاکره میان کابل و اسالم آباد است. لندن 
و  کابل  میان  می خواهد  که  است  کرده  تایید  رسماً 

اسالم آباد میانجی گری کند.
پاکستان هم برای کاهش فشارهایی که بر ارتش این 
مقام های  با  که  نمی آید  بدش  می شود،  اعمال  کشور 
افغانستان روی میز گفتگو بنشیند. از زمان روی کار 
به  تصور  این  متحده،  ایاالت  در  ترامپ  دونالد  آمدن 
دونالد  است.  فشار  زیر  پاکستان  که  است  آمده  میان 
ترامپ بعد از برنده شدنش در انتخابات، یک بار با نرندرا 
مودی نخست وزیر هند گفتگوی تلفونی کرد. پس از 
رییس جمهور  عنوان  به  رسماً  ترامپ  دونالد  که  این 

با  دیگر  دوبار  حداقل  نیز  کرد  کار  به  شروع  امریکا، 
نرندرا مودی نخست وزیر هند صحبت تلفونی داشت.

تحول دیگر در منطقه بازداشت خانگی حافظ محمد 
سعید بود. حافظ محمد سعید رهبر لشکر طیبه است 
نام  تغییر  الدعوه  جماعت  به  این سو،  به  مدتی  از  که 
داده است. دولت پاکستان حاال این آقا را در خانه اش 
نمی دهد.  آزاد  فعالیت  اجازه ی  او  به  و  دارد  نظر  زیر 
حافظ محمد سعید یکی از متهمان پرونده ی حمله ی 
»ممبای«  شهر  در  محل  تاج  هوتل  به  تروریستی 
و  افتاد  اتفاق   2008 سال  در  حمله  این  است.  هند 
باختند. لشکر طیبه،  انسان بی گناه جان  در آن ده ها 
القاعده و برخی از افسران کلیدی دستگاه استخبارات 
الیاس  حمله اند.  این  درجه یک  متهمان  از  پاکستان 
کشمیری، عبدالرحمان لخوی و حافظ محمد سعید، 
تروریست هایی هستند که دولت هند آنان را دشمنان 

درجه یک خود اعالم کرده است.
دولت پاکستان در سال های گذشته هم حافظ محمد 
سعید را در حبس خانگی قرار داد، اما پس از مدتی 
دوباره آزادش کرد. حافظ محمد سعید پس از رهایی 
از حبس خانگی، دوباره همایش های ضد هند و امریکا 
می دهد.  ادامه  هند  علیه  جنگ  به  گفت  و  کرد  برپا 
تصور عده ای بر این است که گفتگوهای آقای نرندرا 
پاکستان  که  رییس جمهورامریکا، سبب شد  با  مودی 

حافظ سعید را دوباره درخانه اش حبس کند. 
تصور می شود که اداره ی جدید امریکا، پاکستان را زیر 
فشار قرار داد تا جلو فعالیت های حافظ محمد سعید 
با دستگاه  ژرفی  روابط  بگیرد. حافظ محمد سعید  را 
استخبارات نظامی پاکستان دارد. حافظ محمد سعید 
در فهرست سیاه دولت امریکا نیز قرار دارد. از امکان 

به دور نیست که امریکا فشار بر پاکستان را حفظ کند 
تا ارتش این کشور، دیگر گروه های تروریستی را نیز از 

فعالیت باز دارد.
فعالیت های  توقف  خواستار  دیرباز  از  امریکایی ها 
شبکه ی حقانی در پاکستان بودند. شبکه ی حقانی زیر 
شبکه  این  است.  افغانستان  طالبان  گروه  مجموعه ی 
کابل  در  را  خونین  تروریستی  عملیات های  بیشتر 
این  می کند.  راه اندازی  افغانستان  شهرهای  دیگر  و 
دو  جمله  از  امریکایی،  چندین  حاضر  حال  در  شبکه 
استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را در گروگان دارد. 
که  باشد  خواسته  پاکستان  از  امریکا  که  نیست  بعید 
فعالیت های این شبکه را متوقف کند و رهبران آن را 

مثل حافظ سعید حبس کند. 
پاکستان هر وقتی که زیر فشار قرار گرفته، تالش کرده 
وعده ی  دادن  با  و  کند  گفتگو  افغانستان  با  که  است 
این روش  بکاهد.  میزان فشارها  از  کابل،  به  همکاری 
را بارها پاکستان امتحان کرده است. بعید نیست که 

حاال هم پاکستانی ها برای خنثاکردن فشارهای بیشتر 
متوسل شده  تاکتیک  به همین  امریکا  اداره ی جدید 
باشند. اگر پاکستان بار دیگر با کابل روی میز گفتگو 
بنشیند، تعارف کند و وعده های چرب تحویل دهد، این 
اسالم آباد سیاست جدیدی  که  می آید  میان  به  انتباه 
این  وقتی  است.  گرفته  پیش  در  افغانستان  قبال  در 
انتباه به میان آمد، طبیعی است که از میزان فشارها بر 

اسالم آباد کاسته می شود.
نیفتد.  پاکستان  تاکتیک های  دام  در  باید  کابل  اما 
بنشیند  پاکستان  با  میز گفتگو  روی  وقتی  باید  کابل 
که ارتش این کشور، گام های مهم برای اعتمادسازی 
از فرصت سال 2014 استفاده نکرد  بردارد. پاکستان 
بود، پشت  به تمام وعده هایی که در آن سال داده  و 
که  است  آورده  وجود  به  را  وضعیتی  امر  این  زد.  پا 
کابل نمی تواند با پاکستان گفتگوها را از سر بگیرد. اگر 
در چنین وضعیتی رهبران حکومت وحدت ملی روی 
شدید  انتقاد  مورد  بنشینند،  پاکستان  با  گفتگو  میز 
در داخل قرار می گیرند. به نظر نمی رسد که رهبران 
حکومت وحدت ملی مایل به قبول این ریسک بزرگ 

باشند.
این ریسک  رهبران حکومت وحدت ملی شاید وقتی 
را قبول کنند که پاکستان برای اعتمادسازی گام های 
مهم بردارد. اگر پاکستان مولوی هبت اهلل آخندزاده را 
تحویل  افغانستان  مقام های  به  را  او  و  کند  بازداشت 
می گیرد  شکل  کشور  دو  میان  حداقلی  اعتماد  دهد، 
و سران حکومت وحدت ملی می توانند با خیال راحت 
پاکستان  اگر  بنشینند.  اسالم آباد  با  گفتگو  میز  روی 
افغانستان  سود  به  برندارد،  اعتمادسازی  برای  گامی 

نیست که با اسالم آباد مذاکره کند.

فشار امـــریکا
و تاکتیک پاکستان

پنج  نمایندگان،  مجلس  عضو  یک  قندهار،  والی 
شدند.  کشته  نیز  عربی  متحده  امارات  دیپلومات 
به شمول سفیر  دیگر  تن  انفجار چهارده  این  در 

امارات زخمی شدند.
نیز،  لوگر  والیت  نمایندگان  از  شماری  هم چنین 
و  دیدار  غنی  رییس جمهور  با  پنج شنبه  روز  شام 

گفتگو داشته اند.
انجنیر صاحب  علی محمد،  دیدار حاجی  این  در 
شکیال  ستانکزی،  اکبر  محمد  حاجی  خان، 
حیدرجان  و  صدیقی  محمدآصف  هاشمی، 
توجه  خواستار  لوگر  والیت  نمایندگان  نعیم زوی 
افزایش  معارف،  بهبود وضعیت  به  رییس جمهور 
نقش و سهم زنان در نهادهای دولتی این والیت و 

حل مشکالت باشندگان لوگر شده اند.

وحشت ناکی  تصامیم  اغلب  حزبی،  کارفرمایان  با 
گرفته اند. 

در  امریکایی  دموکراسی  که  می بینیم  حاال  اما   
و  پوپولیسم  مسیر  در  و  واقعی  حایل های  نبود 
عوام فریبی محض چگونه به نظر می رسد. احزاب 
فرو ریخته اند، کنگره درز برداشته است، گروه های 
بی ربط  رسانه ها  بی عرضه اند،  اکثراً  متخصصان 
دموکراسی  ــ  کتابی  من  که  زمانی  شده اند. 
که  دادم  تذکر  نوشتم،   200۳ در  ــ  غیرلیبرال 
در رأی دهی، امریکایی ها احترام زیاد به سه نهاد 
غیردموکراتیک در کشور نشان دادند: دادگاه عالی، 
بانک فدرال )بانک مرکزی( و نیروهای مسلح. امروز 
دو تای اول درخشش خود را از دست داده اند و 

تنها آخری وسیعاً مورد احترام است. 
باز،  جامعه ی  یک  است،  باقی  ما  با  امروز  آن چه 
هر کس  آن  در  که  است  رقابتی  و  شایسته ساالر 
یک  تا  کانگرس  عضو  یک  از  است،  تاجر  یک 
در  شخصی شان  مفاد  برای  همیشه  حساب دار، 
حرکت اند. اما چه و چه کسی برای پرورش، حفظ 
منافع مشترک، زندگی مدنی و لبیرال دموکراسی 

باقی می ماند؟

دو تیم داخلی و یک تیم اماراتی 
مصروف تحقیق حادثه قندهار

دموکراسی امریکا
غیر لیبرال شده است

کشور،  رییس جمهور  غنی  اشرف   کابل:  8صبح، 
اعالم کرده که در باره چگونگی انفجار داخل دفتر 
از دولت  تیم  و یک  تیم داخلی  قندهار، دو  والی 

امارات متحده عربی مصروف تحقیق هستند.
از  جمعی  با  پنج شنبه  روز  شام  که  غنی  آقای 
نمایندگان و بزرگان محلی والیت قندهار دیدار و 
گفتگو داشت، افزوده است: »برعالوه تیم بررسی 
از کشور امارات متحده عربی، دو تیم بررسی دیگر 
مصروف تحقیق این حادثه می باشند و یافته های 

شان را با مردم شریک خواهند ساخت.«
شام روز سه شنبه، بیست و یکم جدی، زمانی که 
سفیر امارات متحده عربی با والی قندهار سر گرم 
گفتگو بودند، انفجاری در داخل دفتر والی صورت 
گرفت. در این انفجار دوازده نفر به شمول معاون 

دینامیک های مسلط بر جامعه امریکا در بیشتر از 
چند دهه گذشته معطوف به آزادی های دموکراتیک 
و موثریت بازار بوده است. تصمیم گیری گنگره از 
باز  به سیستم  بسته  مراتبی  یک سیستم سلسله 
و بی قید گذار کرده است. احزاب سیاسی، قدرت 
داخلی خود را از دست داده اند و حاال صرفاً در کنار 
هستند.  شود،  مقدماتی  انتخابات  برنده ی  که  هر 
اصناف و سایر اتحادیه های متخصصان تقریباً تمام 
اقتدار اخالقی خود را از دست داده اند، نهاد هایی 
به  ــ  نتوانند  شاید  ــ  نمی توانند  اعضای شان  که 
عامه خدمت  منافع  به  شیوه هایی عمل کنند که 
کنند، در رسانه ها ــ تنها بخشی که توسط قانون 
اساسی محافظت می شود ــ صنعت مالکیت منافع 
عامه  آموزش  به  معطوف  آن،  مدیریت  و  عمومی 
است. رسانه های امروزی دست خوش این سنت اند. 
نقش  از  واهی  تصویر  این  که  می کنم  اذعان  من 
است.  سلسله مراتبی  ساختارهای  و  نخبگان  این 
تشنه ی  و  حزبی  دو  آغاز  از  رسانه ها  از  شماری 
منافع  محور  بر  غالباً  قانون دانان  بودند.  رسوایی 
حساب داران  کرده اند.  عمل  محدود  و  شخصی 
مرتباً در تقلب دست داشته اند و اتاق های پر دود 



زودی شاهد  به  ما  که  نیست  معنا  بدین  این  هم سویی. 
یک جنگ سرد دیگر، این بار میان ایاالت متحده و چین 
خواهیم بود اما آن چه که روشن است، رقابت میان این 
چنین  امکان پذیربودن   یافت.  خواهد  تشدید  کشور  دو 
بالقوه ی  و  ژیوپولیتک  موقعیت  داشت  نظر  در  با  تقابلی 
تغییر مناسبات قدرت در عرصه جهانی، ایجاب می کند تا 
از سیاست وابستگی و تکیه به قدرت ها و یا یک قدرت، 

اجتناب کرد.
زمینه  آسیا،  غرب  در  متحده  ایاالت  حضور  کاهش   .6
تشدید رقابت ها در این منطقه را فراهم آورده است. در 
این میان ایران و عربستان بیشتر از کشور های دیگر، به 
عنوان قدرت های منطقه ای با هم رقابت خواهند کرد. این 
تنها در یمن و سوریه و عراق آشکار است،  نه  رقابت ها 
در  دارد.  قرار  آن  تهدید  معرض  در  نیز  افغانستان  بلکه 
از دست  را  باید واقعیت گرایی سیاسی  این کشاکش، ما 

ندهیم. 
مسلمانان  برای  مقدس  مکان های  سرزمین  عربستان 
جهان است و بدون شک که مردم افغانستان به این کشور 
با دیده ی احترام و محبت می بینند، مردم ما با این کشور 
از این لحاظ پیوند عاطفی دارند. ما باید با عربستان روابط 
عمیق، استوار و گسترده، مبتنی بر احترام متقابل داشته 
باشیم. عربستان در پانزده سال گذشته در کنفرانس های 
موقف  از  و  داشته  حضور  افغانستان  باره  در  بین المللی 

کشور ما حمایت معنوی کرده است.
شریک  و  هم فرهنگ  و  هم تاریخ  همسایه،  کشور  ایران 
تاریخی ما است. این کشور در پانزده سال گذشته فعاالنه 
و  دولتی  نهاد های  تقویت  برای  افغانستان  تالش های  از 
سیاست های رشد اقتصادی حمایت کرده است. شاید که 
بیشتر از دو میلیون مهاجر افغانستان امروز در این کشور 
مشغول کار و زندگی باشند. حجم مبادالت اقتصادی ما با 
این کشور در خور توجه می باشد. ایران در اجرایی سازی 
پروژه های توسعه ای  در افغانستان فعال بوده است و ما 
با این کشور دارای بیشتر از نه صد کیلومتر مرز مشترک 

می باشیم.
از این رو باید با دقت بسیار کشور خود را از رقابت ها میان 
این دو قدرت منطقه ای دور نگهداریم و در پی آن باشیم 
تا با هر دو کشور از در دوستی و همکاری به جلو برویم. 
جنگ های  در  طرف  دو  در  ما  شهروندان  اکنون  همین 
و در مناطق جنوب غرب کشور  سوریه کشته می شوند 
از تنش های آشکار است که به ما سخت  ما نشانه هایی 

آسیب می رسانند.
7. باید نگرانی های فدراسیون روسیه و کشور های آسیای 
میانه را از تهدید داعش واقعی و داعش افسانه ای جدی 
تروریست ها  پرش  تخته  به  نباید  افغانستان  گرفت. 
در  من  که  را  مشکلی  شود.  تبدیل  دیگر  کشور های  به 
واقعی  تهدید  یک  از  است  ترکیبی  می بینم،  رابطه  این 
و افسانه ای. عناصری وجود دارند که به نام داعش عمل 
نهایت  در  و  میانه  آسیای  و  ما  کشور  برای  و  می کنند 
می شوند.  تلقی  جدی  تهدید  چین  و  روسیه  فدراسیون 
اما تا  اندازه ای هم سیاست عدم تفکیک میان ملیشه های 
و  داعش  و  قاچاق چیان  جنایی،  دسته های  بیگانه، 
بزرگ نمودن این تهدید علیه کشور های یاد شده یا هم 
از  یادشده  استخباراتی علیه کشور های  یک جنگ  واقعاً 
سرزمین ما، موجب نگرانی این منطقه شده است. طبیعی 
مسایل  ویژه  به  آسیا،  غرب  اوکراین،  مسایل  که  است 
همه  مناطق  این  در  قدرت  جدید  آرایش های  و  سوریه 
مسایلی اند که در بُعد جهانی به وقوع می پیوندند، اما از 

منظر ما تاثیرات ملی و منطقه ای دارند.
با اتخاذ یک سیاست همکاری و داشتن مواضع روشن و 
صادقانه است که می توان این مشکالت را کاهش داد و 
اجازه نداد تا افغانستان به تخته پرش داعش واقعی و یا 

هم داعش موهوم علیه دیگران تبدیل شود.
8. سیاست مقاومت و پایداری در برابر پاکستان به مثابه ی 
کشوری که حامی و عامل تروریسم است، سیاست درستی 
است. تنها با پایداری و ادامه ی چنین سیاستی است که 
می توان به این کشور پیام داد که رویکرد صلح جویانه به 
سود هر دو کشور است. با سیاست های تسلیم طلبانه و از 
موضع ضعف نمی شود به نتیجه ای رسید. با پافشاری بر 
چنین سیاستی است که می توان به گفتگو و مذاکره برای 

صلح رسید و نه بر عکس آن.
9. دیده می شود که دوران سیاست های سیاه و سپید و 
پایان رسیده است.  به  تشخیص آسان دوست و دشمن 
پدیده هایی  و  ارزش ها  گسست  و  آشفته  دنیای  این  در 
که استوار و روشن و قابل درک بودند، ما باید با احتیاط 

مسیر سیاست خارجی کشور مان را ترسیم کنیم.
همکاری با تمام کشور ها با در نظر گرفتن منافع متقابل، 
سیاست صلح جویانه، دفاع از عدالت اجتماعی و حاکمیت 
آشکار  گریز  و  بین المللی  عدالت  و  داخل  در  قانون 
مذهبی  قومی،  عواطف  بر  مبتنی  جبهه گیری های  از 
سیاست  یک  به  برگشت  نهایت  در  و  ایدیولوژیک  یا  و 

کثیرالمحور در عمل، رویکرد درستی است.
 حتا اگر این سیاست در کوتاه مدت، دست آورد های قابل 
انتظار را نداشته باشد، دست کم زیان ها را کاهش می دهد 
و در درازمدت موجب افزایش اعتبار و حیثیت افغانستان 
به عنوان کشوری صلح طلب و شیفته ی همکاری می شود.
برای شما روزی پر بار از بحث های سازنده آرزو می کنم

با سپاس

غیر  پیام های  ایران  اسالمی  جمهوری  و  امریکا  متحده 
بودند  آن  و در پی  انتقال می دادند  را   مکتوب طرف ها 
تا همکاری میان این دو کشور در افغانستان به گونه ی 

سازنده تحقق بیابد.
کلیه ی  در  چین  مردم  جمهوری  و  روسیه  فدراسیون 
موضوع  از  پانزده سال گذشته  بین المللی  کنفرانس های 
افغانستان، دفاع  پروژه  از  تروریسم و حمایت  با   مبارزه 

کرده و با جهان هم سو بودند. 
در  عربستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  رقابت 
افغانستان، به اندازه ی امروز برای ما زیان بار نبود. بیشتر 
یا  با طالبان گفتگو  تنها  نه  باال،  یاد شده در  کشور های 
به  طالبان  از  بلکه  نمی کردند،  کمک  آن ها  به  احتماالً 
اما  می کردند.  یاد  تروریستی  افراطی  گروه  یک  عنوان 

واقعیت امروز این طور نیست.
حتا بهترین همراه و همسایه ی خوب ما، همراه روز های 
دشوار سرزمین ما، کشور تاجیکستان که در چهارده سال 
در  افغانستان  موضع  از  متفاوت  موضعی  هرگز  گذشته 
رویکرد متفاوتی  دارای  امروز  نداشت،  بین المللی  صحنه 

در برابر قضایای منطقه ای نسبت به ما می باشد.
به باور من، ما باید مجدداً به سوی سیاست کثیرالمحور، 
متوازن، اجتناب از رویکرد های ایدیولوژیک تباری، دفاع 
از همکاری های منطقه ای، دفاع از حل معضالت  سیاسی 
فعال  مشارکت  و  صلح جویانه  رویکرد های  با  نظامی   و 
روی  منطقه ای  همکاری های  روند های  و  سازمان ها  در 
بیاوریم. چنین سیاستی مبتنی بر منافع افغانستان است. 
اگر چه اجرایی کردن آن مشکل است، اما ناممکن نیست.

در این راستا، تذکر چند نکته به پندار من واجد اهمیت 
می باشند:

1. سیاست کثیرالمحور مورد نظر من چیست؟ 
سیاستی  من،  باور  مورد  کثیرالمحور  خارجی  سیاست 
است که در آن کشور ما با جمعی از کشور ها در همکاری، 
حق  دارای  و  برابر  حقوق  دارای  اصول،  در  و  هم سویی 
حاکمیت ملی و احترام متقابل به این حق، همکاری کند.

ملی  منافع  که  این  با  کثیرالمحور  خارجی  سیاست  در 
این  تحقق  اما  می باشد،  اولویت  دارای  خودی،  کشور 
و  همکاری  در  دیگران،  مشروع  منافع  رعایت  با  منافع 

هم سویی معنا می یابد.
باور به سیاست کثیرالمحور به سخنی، به این دلیل است 
سیاسی،  معضالت  بر  تنهایی  به  نمی توانند  کشور ها  که 
اقتصادی و امنیتی شان غلبه کنند. چنین سیاستی مدافع 
همکاری با تمام کشور ها، سوای رویکرد های ایدیولوژیک 
دیگران  میان  منازعات  در  مداخله  از  اجتناب  و  آن ها 
مملکت های  با  سیاستی،  چنین  دارای  کشور های  است. 
توافقات،  به  دسترسی  می باشند.  همکاری  پی  در  دیگر 
منظور  به  مربوط  سازمان های  در  مشارکت  و  پیمان ها 
همکاری متقابل در حوزه های گوناگون و مشارکت فعال 
در هم گرایی و یا انتگراسیون منطقه ای، اساسات چنین 

سیاستی را تشکیل می دهند. 
بدون اتخاذ چنین سیاستی که در آن باید در پی کسب 
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طرف  نحوی  به  ما  با  که  کشور هایی  تمام  همکاری 
پیروز  تروریسم  بر  می توانیم  نه  کنیم،  می باشند، سعی 
داشته  ثبات  و  امنیت  با  منطقه ای  می توانیم  نه  شویم، 
باشیم و نه هم می توانیم بر مشکل عقب ماندگی و فقر 

پایدار در کشور خود پیروز شویم.
ما  این است که  ویژه گی جهان کنونی در  بارزترین   .2
با بحران نظام جهانی روبه رو می باشیم. نظامی که بعد 
از جنگ جهانی دوم با ظهور بلوک های سوسیالیسم و 
لیبرالیسم قوام یافت و دوران جنگ سرد و رقابت های 
ایدیولوژیک از مشخصه های آن بود؛ استعمار قدیمی فرو 
با مشکالتی که میراث  پاشید، ده ها دولت پسااستعمار 
این دوران و در پیوند ساختاری با آن قرار داشتند، عرض 

وجود کردند.
دهه  آغاز  تا  گذشته  قرن  نود  و  هشتاد  دهه های  از   .3
اقتصاد جهانی شده و  دوم قرن بیست و یکم، اوج نظم 
بود.  متحده  ایاالت  رهبری  زیر  لیبرالیسم  نو  پیروزی 
ایاالت متحده به ظاهر قدرت بدون رقیب تلقی می شد 
این  امریکایی قرار داشت.  در  و جهان در دوران صلح 
دوران ایاالت متحده چنان پرقدرت و پر هیبت می نمود 
که زمین در زیر پای ستوران آهنین آن می لرزید. با به 
کارگیری از چنین نیرویی، ایاالت متحده در غرب آسیا 
موجب ویرانی های بسیار شد. اما در نهایت نه تنها نظم 
جهانی زیر رهبری ایاالت متحده شکست برداشت بلکه 
تعمیق  نیز  متحده  ایاالت  جامعه  درونی  گسست های 
ریاست جمهوری  مقام  به  ترامپ  آقای  انتخاب  یافتند. 
ایاالت متحده محصول چنین دورانی است. این امر یکی 
از عوامل دیگری است که موجب می شود تا ما به گونه 
یک جانبه بر یک کشور و یک بلوک سیاسی تکیه نکنیم.

و  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  در  متحده  ایاالت  متحدان   .4
فروپاشی  نگران  یک سو  از  آسترلیا،  و  جاپان  هم چنین 
اوج گیری  نگران  دیگر  جانب  از  و  اتحاد  های شان اند 
جریان های ناسیونالیستی و انزواگرایانه در کشور های شان 
آن  سوسیالیستی  انترناسیونالیسم   که  این  می باشند. 
ادعا می شد، فرو پاشید و شکست خورد، یک  طور که 
جهانی شدن  آیا  که  است  این  سوال  اما  است  واقعیت 

نولیبرالی نیز در حال فرو پاشی است؟
بسیاری نمی دانند که آینده نظام جهانی چگونه خواهد 
بود و این ناروشنی، بدون شک که خطر عظیمی را در 
خود نهفته دارد و برای کشور های ضعیف، عامل دیگری 
است که باید دارای یک سیاست متوازن خارجی باشند.
حالت  در  کشوری  عنوان  به  چین  مردم  جمهوری   .5
به  نمی تواند  هم  یا  و  نمی خواهد  یا  هم  هنوز  صعود، 
این  کند.  رهبری کننده جهانی عمل  عنوان یک کشور 
کشور هنوز هم بیشتر در جغرافیه های نزدیک به خود 
تقابل  این هم نشانه های  با  را نشان می دهد.  حضورش 
میان این کشور و ایاالت متحده در حوزه اقیانوس آرام 
و منازعه های بازرگانی بیشتر آشکار است تا همکاری و 

رویکردی  عبارتی،  به  خارجی،  سیاست  پیش سخن: 
است که با توسل به آن، جامعه ای که در چارچوب یک 
دولت دارای حق حاکمیت ملی سازمان دهی شده باشد، 
منافع اش را در برابر کشور ها و به گونه ی عام تر جوامع 
و  می دهد  تشخیص  ملی اش  مرز های  از  برون  سیاسی 
از آن ها دفاع می کند. سیاست خارجی می تواند شامل 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی و فرهنگی 

باشد.
همان طور که گفتم، اصوالً زمانی می توان در باره محتوا، 
روند ها و نهاد های مجری سیاست خارجی صحبت کرد 
که یک جامعه در چارچوب یک ساختار سیاسی که به 
آن دولت ملی می گویند سازمان یافته باشد و این دولت 
نه تنها از منظر تیوریک دارای حق حاکمیت ملی باشد، 
بلکه بتواند در عمل از این حق در برابر جوامعی که به 
دفاع  و  نمایندگی  شده اند،  سازمان دهی  مشابه  گونه ی 
نمایش  به  برون  برابر  در  را  اراده اش  باشد  قادر  و  کند 
و  قوانین  چارچوب  در  را  حقوقش  و  منافع  و  بگذارد 
موازین پذیرفته شده بین المللی اعمال و پاس داری کند.

پیوند  خارجی  سیاست  و  داخلی  سیاست  میان 
مستقیمی وجود دارد. به هر اندازه که یک ملت - دولت 
و  اقتصادی  توان  و  آن  اجتماعی  و  نهادهای سیاسی  و 
فرهنگی آن، نیرومند منسجم و این نهاد ها کارا و دارای 
مشروعیت مردمی باشد، به همان اندازه هم بازتاب آن ها 
منظور  نیرومند می باشد.  و  روشن  در سیاست خارجی 
و  دیکتاتور  و  جّبار  دولت های  نیرومند،  دولت های  از 

قدرت گرا نمی باشد. 
خانم ها و آقایان، صبح شما به خیر!

خوشحالم از این که فرصت می یابم در این محفل صحبت 
کنم. در این جا از طرح مباحث تیوریک و بحث هایی که 
اجتناب  باشند  پسندیده  اکادمیک  حوزه های  در  شاید 
می کنم و ساده و مستقیم به مطلب مورد نظر می پردازم.

داده  هدایت  بود،  شده  فرستاده  من  به  که  نامه ای  در 
بودند که نباید طوالنی تر از دوازده دقیقه صحبت کنم. 
ادای دینم  به  تناسب همین دوازده دقیقه، من هم  به 

می پردازم.
کشور  برای  کثیرالمحور،  خارجی  سیاست  من  باور  به 
ما رویکرد درستی است. طبیعی است که اجرایی کردن 
اقتصادی،  لحاظ  از  که  کشوری  در  سیاستی  چنین 
وابسته  از حد  بیش  برون،  به جهان  امنیتی  و  سیاسی 
در  ما  دیگر،  جانب  از  می نماید.  مشکل  بسیار  است، 
قدرت های  و  جهان  بزرگ  کشور های  میان  کشاکش 
منطقه ای قرار گرفته ایم و وفاق بین المللی که در کشور 
ما بعد از تاسیس جمهوری اسالمی افغانستان به وجود 

آمده بود، در هم شکسته است.
جمهوری  ایران،  اسالمی  جمهوری  روسیه،  فدراسیون 
آن  غربی  متحدان  و  امریکا  متحده  ایاالت  مردم چین، 
کشور، در موضوع مبارزه با تروریسم و حمایت از فرایند 
دولت سازی در افغانستان با هم توافق داشتند. مسووالن 
ایاالت  افغانستان به منظور کاهش تنش میان  سیاسی 

سخنان داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین 
امنیت ملی، در برنامه ی  

»گفتگوی ملی پیرامون
 سیاست خارجی افغانستان«

ســـیاست 
خـــارجی 
کـثیرالمحور
مورد نظر من

باور به سیاست کثیرالمحور به سخنی، به این دلیل است که کشور ها نمی توانند به تنهایی بر معضالت 
سوای  کشور ها،  تمام  با  همکاری  مدافع  سیاستی  چنین  کنند.  غلبه  امنیتی شان  و  اقتصادی  سیاسی، 
کشور های  است.  دیگران  میان  منازعات  در  مداخله  از  اجتناب  و  آن ها  ایدیولوژیک  رویکرد های 
با مملکت های دیگر در پی همکاری می باشند. دسترسی به توافقات، پیمان ها  دارای چنین سیاستی، 
مشارکت  و  گوناگون  حوزه های  در  متقابل  همکاری  منظور  به  مربوط  سازمان های  در  مشارکت  و 
می دهند.  تشکیل  را  سیاستی  چنین  اساسات  منطقه ای،  انتگراسیون  یا  و  هم گرایی  در  فعال 
بدون اتخاذ چنین سیاستی که در آن باید در پی کسب همکاری تمام کشور هایی که با ما به نحوی طرف 
می باشند، سعی کنیم، نه می توانیم بر تروریسم پیروز شویم، نه می توانیم منطقه ای با امنیت و ثبات 
پیروز شویم. خود  در کشور  پایدار  فقر  و  عقب ماندگی  بر مشکل  می توانیم  نه هم  و  باشیم  داشته 
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این نمونه های بسیار تُند و عریان 
تحلیل شمار زیادی از مبصران خارجی 
است که در مورد ما صورت می گیرد، 
روایت فوق باعث می شود که 
ارزشمندی افغانستان به عنوان یک 
ملت دولت در محاسبات بین المللی 
مورد بازنگری قرار گیرد و گاهی روی 
سرنوشت ما با دیگران و به خصوص 
با پاکستانی ها داخل مراوده شوند.

سخنان امراهلل صالح، رییس پیشین امنیت ملی
در برنامه ی »گفتگوی ملی پیرامون سیاست خارجی افغانستان«

روایت ملی و پایه های ساختاری 
سیاست خـارجـی افغانسـتان

غیر لیبرال شده است
نویسنده: فرید ذکریا    برگردان: بهار مهر    منبع: واشنگتن پست   

دموکراسی امریکا 

یک ملت دولت در محاسبات بین المللی مورد 
روی سرنوشت  گاهی  و  گیرد  قرار  بازنگری 
پاکستانی ها  با  خصوص  به  و  دیگران  با  ما 
ما  که  است  رو  این  از  شوند.  مراوده  داخل 
نیاز داریم تا به تدوین روایت بدیل و منطقی 
در برابر استدالل های باال بپردازیم. تا بتوانیم 
در  را  خویش  کشور  دایمی  و  پایدار  ارزش 
آن صاحب  اساس  بر  و  کنیم  تداعی  اذهان 
اما  شویم.  هدف مند  و  شده  تعریف  روابط 
چه  چیست؟  مبنایش  ما  خارجی  سیاست 
عناصری، چه ارزش هایی، چه مباحثی آن را 
شکل می دهند که من بسیار مختصر به آن 
می پردازم. از دید من، فکتور های ذیل پایه ی 
روابط ما با دنیای بیرون و در مقابل روابط و 

مراوده دنیای بیرون با ما را شکل می دهد.
1- دین

2- مذهب
3- سرحدات مشترک

4– تبار
5- تجارت

6- زبان
7- ارزش های مشترک
8- اهمیت استراتژیک

9- منابع استراتژیک و معادن
10- هم سویی های گذرا و مقطعی به اساس 

منافع امنیتی
به بحث  نیاز  یاد شده  از ده فکتور  هر یک 
است.  بیرون  نوشته  این  حیطه  از  که  دارد 
تمام روابط بیرونی ما بر اساس یکی از همین 

ستم گر که هم چنان در برابر اکثریت دموکرات. 
کل  در  امریکا  اساسی  قانون  حقوق«  »منشور 
را  آن  اکثریت  که  است  مواردی  از  فهرستی 

انجام داده نمی توانند.
در غرب، این دو سنت ـــ آزادی و قانون در 
یک طرف و مشارکت عمومی  در طرف دیگرــ 
لیبرال  را  آن  ما  آن چه  و  آمیختند  هم  در 
این  آوردند.  وجود  به  می نامیم  دموکراسی 
برجسته  نوشتم  را  مقاله  آن  من  وقتی  مسأله 
در  که  دارد  وضاحت  بیشتر  حاال  حتا  و  بود، 
هنگری،  شمول  به  ــ  کشورها  از  شماری 
روسیه، ترکیه، عراق و فلیپین ــ این دو رشته 
از هم جدا شده است. دموکراسی )در شماری 

از  سپاس  مرادیان.  آقای  از  سپاس 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتیوت 
این  برگزاری  خوب شان.  ابتکار  خاطر  به 
نشست در زمانی که گرد و غبار بی توجهی 
است.  مهم  خیلی  شده،  زیاد  افغانستان  در 
چندی قبل در یک کنفرانس بین المللی که 
از سخنرانان  یکی  داشتم،  اشتراک  هم  من 
خارجی گفت: »شماری از توصیف ها و القابی 
غیر  خیالی،  می شود  داده  افغانستان  به  که 
اگر  گفت  او  است.  نادرست   و  دروغ  واقعی، 
تحلیل  درست  را  افغانستان  می خواهیم  ما 
کنیم، باید این ابهامات و الیه های سوء درک 
این سخنران  از آن دور کنیم. گفته ها ی  را 
دید  از  او  برداشت های  با  من  یقین  به  که 
نیستم،  موافق  وطنی ام  احساسات  و  ملی 

این ها اند.
تسخیر  غیرقابل  کشور  یک  افغانستان   -1
است. در حالی که در طول تاریخ، هر قدرت 
و جهان کشایی که خواسته مستقیم و یا غیر 
است.  کرده  تسخیر  را  افغانستان  مستقیم، 
حفظ  را  آن  نخواسته اند  چرا  که  این  اما 
از  خارج  و  جهانی  شرایط  به  بیشتر  کنند، 
افغانستان ربط داشته است تا به مسایل خود 

افغانستان.
خارجی  قدرت  هر  افغانستان  می گویند   -2
داروی  یک  نیز  این  است.  داده  شکست  را 
مردم  روان  به  آرامش بخشیدن  برای  روانی 
بی چاره،  کشورهای  زیرا  است.  افغانستان 
با  را  قدرتی  هیچ  شکست دادن  امکان 

توانایی های خود ندارند.
است،  متحد  ملت  افغانستان  می گویند   -3
و  بُرش  اضافه ی  افغانستان  که  حالی  در 
چکیده ای اقوام و کشور های دور و بر خویش 
در  می توان  را  اقوام  این  از  یک  هر  و  است 

برابر دیگرش بر انگیخت.
4- دولت افغانستان بدون حمایت مستقیم 
نخواهد  بقا  توان  بیرونی  نظامی  و  مالی 
داشت. هم دولت افغانستان و هم شورشیان 
دارند.  بیرون  مالی  منابع  به  اتکا  افغانستان 
آن چه در این میان مورد سوال است، نقش 
منابع داخلی خود افغان ها و ارزش های ذاتی 

آن ها است که هنوز محاسبه نشده است.
تحلیل  عریان  و  تُند  بسیار  نمونه های  این 
شمار زیادی از مبصران خارجی است که در 
باعث  مورد ما صورت می گیرد، روایت فوق 
می شود که ارزشمندی افغانستان به عنوان 

دو دهه پیش، مقاله ای به مجله »فارن افیرز« 
نوشتم که گرایش غیر معمول و نگران کننده  ای 
را توضیح می داد: رشد دموکراسی غیر لیبرال 

)مردم ساالری کاذب(.
خلع  قدرت  از  جهان  سرتاسر  در  دیکتاتورها 
توسعه  و  بسط  انتخابات ها  و  بودند  شده 
آرا  که  این جاها،  از  بسیاری  در  اما  می یافتند. 
به  احترام  قانون،  بود، حاکمیت  شمارش شده 
مشابه،  سنت های  و  رسانه ها  آزادی  اقلیت ها، 
دیگر فراموش و یا نقض شده بودند. امروز من 
نگرانم که ما شاید به تماشای رشد دموکراسی 
باشیم  نشسته  متحده  ایاالت  در  لیبرال  غیر 
ــ چیزی که باید مایه نگرانی هر کسی باشد 
دونالد  حامیان  دموکرات،  یا  جمهوری خواه  ــ 

ترامپ یا منتقد اش.
آن چه ما به عنوان دموکراسی در جهان مدرن 
از  ترکیبی  واقعاً  از آن در ذهن داریم  امروزی 
مشارکت  البته  اولی  است.  متفاوت  سنت  دو 
سنت  اما  است.  رهبران  انتخاب  در  عمومی 
که  دارد  وجود  غربی  سیاست  در  دیرینه تری 
کبیر(  )منشور  کارتا«  »مگنا  منشور  از  پس 
برابر  در  ــ  افراد  آزادی  بر  متمرکز  در 1215 
سانسور  و  کیش  تغییر  خودسرانه،  بازداشت 
بیان،  )آزادی  افراد  آزادی  این  است.  اندیشه 
نهایت  در  نظر(  اختالف  و  مالکیت  حق  باور، 
محافظت می شدند، نه تنها از تخطی حاکمان 

مولفه ها است. شاید هم آن چه ما می گوییم 
باز  قدرت  در  تصمیم گیری ها  اذهان  به  راه 
که  است  خدا  حکم  حال،  هر  به  اما  نکند. 
باید تالش کرد، حتا اگر این تالش به جایی 

هم نرسد.
 دوست دارد یار این آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی

5- بعضی ها دید نوستالوژیک به گذشته ما 
دارند و فکر می کنند گذشته بهتر بود.

من که گذشته را به یاد ندارم، زاده ی بحرانم. 
اما به یقین زمانی که دنیا به اندازه ی امروز با 
هم پیوسته نبوده و ما در انزوای خوب و بد 
خود زندگی می کردیم، روان آرام تر داشتیم 
و شاید هم هیچ فکتور خارجی مانند امروز 
باعث اضطراب ملت ما نمی شد.  آن روزگار، 
رویای شیرینی را فردوسی بزرگ به بهترین 

وجه آن ترسیم کرده است.
نه دشمن در این بوم و بر النه داشت

نه بیگانه جایی در این خانه داشت
از آن روز دشمن به ما چیره گشت

که ما را روان و خرد تیره گشت
از آن روز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد

چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند

به یزدان که گرما خرد داشتیم
کجا این سر  انجام بد داشتیم 

خوب حاال یکی از تنگنا های سیاست خارجی 
ما این است که نان آور خانه ما، مرد بیگانه 

بند  در  آزادی  اما  است،  آورده  دوام  موارد(  از 
است. در این کشور ها چاشنی با شکوه و متنوع 
و  است  محوشدن  حال  در  دموکراسی  لیبرال 

صرفاً از آن کالبدی به جا مانده است.
مبهوت  روند  این  ظهور  از  پس  مرا  آن چه 
کم تر  قواعد،  و  قوانین  که  بود  این  ساخت، 
کاری در جهت جلوگیری از این سقوط انجام 
دادند. بسیاری از کشورها قوانین اساسی خوبی 
به تصویب رساندند، به دقت سبک و سنگین 
را  پیش رفته  کشورهای  تجارب  و  نمودند 
دنبال کردند. اما در فرجام، لیبرال دموکراسی 
می رسد  نظر  به  رفت.  میان  از  و  ترتیبی  به 
تنها  می کند،  تقویت  را  دموکراسی  آن چه 

فرمان  می دهد،  نان  که  هر  و  است  شده 
ناکسان اند.  نیز  ده  کدخدای  می دهد.  نیز 
خدای ناخواسته اشاره من به رهبران دولتی 
نیست، بلکه به قسمتی از قشر سیاسی کشور 
داخلی  کوچک  کشمکش های  در  که  است 
چه فرصت هایی را که در طول تاریخ از میان 
فرصت سوزی  نادانسته  و  دانسته  و  نبرده اند 
کرده اند. این دو فکتور را باید مد نظر داشته 
باشیم و اگر می توانیم حد اکثر طی دو نسل 

دیگر آن را اصالح و دور کنیم.
فرصت هایی   2001 سپتمبر   11 از  پس   -6
آن ها  از  اگر  که  شد  میسر  افغانستان  برای 
بد  روزگار  این  شاید  می بردیم،  بهره  درست 
را نمی داشتیم. اما برای شماری از مردان در 
قدرت، این متاع ارزان به دست آمده بود، آن ها 
مبارزه نکرده بودند، زحمت نکشیده بودند و از 
روی محاسبات مبهم به قدرت رسیده بودند و 
این متاع بزرگ را ضایع ساختند. برای آن ها 
با دنیای بیرون، تضعیف و  به جای چانه زنی 
سرکوب رقبای داخلی در اولویت قرار گرفت 
و در بساموارد به عوض دولت سازی مصروف 
رقیب ستیزی در سیاست های کوچک داخلی 
این  در  نیز  خارجی  بزرگ  منابع  از  و  شدند 

راستا کار گرفتند.
گوهری طفلی به قرص نان دهد
آن که ارزان می خرد، ارزان دهد

7- یکی از پدیده های دیگری که فوق العاده 
سیاست  در  را  آن  اکثراً  ولی  است،  مهم 
زبان  می دهیم،  قرار  حاشیه  در  خارجی 

هنجارها  بلکه  نیست،  قوانین  و  قانونی  تدابیر 
و تجارب رفتار دموکراتیک است. این فرهنگ 
لیبرال دموکراسی در ایاالت متحده امروزی رو 

به افول است. 
و  دموکراسی  مورد  در  امریکا  بنیان گذاران 
ظهور امریکا به عنوان جمهوری ای که شماری 
تقلیل  را  غیرلیبرال  دموکراسی  خطرهای  از 
دادگاه  حقوق،  منشور  داشتند.  تردید  بدهد، 
عالی، دولت های ایالتی و سنا در کل، سدی در 
متحده  ایاالت  اما  هستند.  اکثریت گرایی  برابر 
هم چنان فرهنگ دموکراتیک را پرورش داد که 
در حوزه های بزرگ توسط یک سری حایل های 
مشابه  ُطُرق  به  که  گرفت  شکل  رسمی  غیر 

است.  دپلوماتیک  پیام های  و  دیپلوماتیک 
یعنی عالوه بر »Content« یا محتوا، نوع 
موارد  بسیاری  در  است.  مهم  نیز  ما  حرف 
می دهیم  بانگ  باشیم،  خموش  باید  ما  که 
داشته  صدا  باید  که  مواردی  بسیاری  در  و 
باشیم، یا صدای نادرست بیرون می کنیم و 
یا هم گنگ می شویم. ما در سیاست خارجی 
متر  چندسانتی  همین  داریم  نیاز  خویش 
نامیده می شود،  از عضو بدن ما را که زبان 
پسین،  سالیان  در  کنیم.  مدیریت  درست 
بلندترین های  ناسنجیده ی  حرف های 
رسانیده  ملی  منافع  به  آسیب هایی  قدرت، 
است.  نرسانیده  خارجی  بمب  و  سالح  که 
سیاست  دستگاه  پسین،  ماه های  در  حتا 
از  عقب نشینی  چندین  افغانستان  خارجی 
دیپلومات های  شده  غیرکنترول  حرف های 
در  افغانستان  ملت  و  است  داشته  افغانی 
چندین موارد، انزجار خویش را از حرف های 
مورد  در  کشور  سیاست مداران  ناسنجیده 
قضایای خارج، ابراز داشته اند. اما به هر حال 
صدمه که وارد شد، مدیریت بحران پس از 
آن برای کشور ضعیف و ناتوان ما، گران تمام 

می شود.
پشیمان ز گفتار دیدم بسی

پشیمان نگشت از خموشی کسی
امام غزالی و مولوی گفته اند که گاهی سخن 
انبار  به  آتش  انداختن  مثابه ی  به  بیهوده 
پنبه است. همین دو شخصیت ابرفکر آیین 
مایه ی  زبان  که  دارند  عقیده  ما،  فرهنگ  و 
حد اقل 15 شرارت بزرگ است و به روایتی 
هم 150 شرارت منشایش زبان است. اما اگر 
زبان درست به کار گرفته شود و سنجیده به 
کار گرفته شود، صد ها خیر و طعم شیرین 

نیز در آن نهفته است.
ما  فرهنگ  در  متأسفانه  که  این  آخر  حرف 
در  قدرت  حلقه های  در  بصیرت  و  شنوایی 
بتوانیم  ما  اگر  است.  بوده  کم  تاریخ  طول 
یک  یعنی  بدهیم،  تغییر  را  فرهنگ  این 
را  آن  خارج  در  که  فکری  تعهد  با  قشر 
کنیم  ایجاد  می گویند،  استراتژیک  جامعه 
در  کنیم،  استفاده  داشته های شان  از  و 
ملی تر  و  غنی تر  مان  سیاست گذاری های 
غربی  کشور های  از  شماری  در  می شویم. 
دارند،  دنیا  در  بهتر  جایگاه  که  شرقی  و 
ارج گذاری به نظریه های قشر چیزفهم کشور 
قابل  خارجی  سیاست  که  است  شده  باعث 
لمس و مردمی شود و از یک بحث نخبه گرا 
و مبهم، بیرون بیاید. در مباحث بزرگ ملی 
و از جمله سیاست خارجی قشر استراتژیک 
افغانستان باید متحد و هم صدا باشند. یا حد 
اقل آن قدر تبادل نظر کنند که به یک اتحاد 
برسند. باز هم سخنان خود را با توصیه ای از 

خداوندگار بلخ به پایان می برم:
از بهاران کی شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ
سال ها تو سنگ بودی دل خراش
آزمون را یک زمانی خاک باش.

کارگر افتاد.
نامید  انجمن  را  آن ها  توکویل«  دو  »الکسی 
مانند  دولتی  غیر  گروه های  معنای  به  ــ 
گروه  و  روتاری  باشگاه  هم سرایان،  انجمن 
به  آن ها  که  کرد  استدالل  و  ــ  متخصصان 
عنوان تضعیف کننده ی روحیه ی حاکم اکثریت 
عمل کردند. الکساندر همیلتون می فهمید که 
وزیران، قانون دانان و سایر کارشناسان، داوران 
بود،  خواهند  امریکایی  دموکراسی  بی طرف 
آن ها تضمین خواهند کرد که جامعه و دولت 
به  خاص،  منافع  به  آن  محدودکردن  جای  به 

منافع ملی تمرکز کنند. 
ادامه در صفحه 4
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مناطق شهزاده نشین کشمیر، حیدرآباد و جوناگر نیز به 
وی سپرده شود. زمانی که هندوستان حیدرآباد و جوناگر 
ساخت،  خود  قلمرو  جز  نظامی  نیروی  از  استفاده  با  را 
پاکستان تالش ورزید تا کشمیر را به دست آورد. اما نه 
تنها که پاکستان در این تالش خود موفق نشد، بلکه این 
اقدام وی باعث به میان آمدن کشمکش ها بین پاکستان 
و هندوستان شده و منجر به جنگ در سال های 1948، 
پاکستان  گردید.  کشور  هردو  میان   1999 و   1965
هم چنان در سال 1971 در پی شورش آزادی خواهانه ی 
بنگالی ها که از حمایت هندوستان برخوردار بودند، نیمی 
سرانجام  که  داد  دست  از  را  خود  جمعیت  و  قلمرو  از 

منجر به میان آمدن کشور بنگالدیش گردید.
نیز  افغانستان  ناحیه ی  از  در کنار هندوستان، پاکستان 
افغانستان  داشت.  قرار  نظامی   - سیاسی  فشار های  زیر 
در  که  بود  کشوری  یگانه  پاکستان  غربی  همسایه ی 
سال 1947 با عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد 
مخالفت ورزید. این اقدام افغانستان ابراز ناخشنودی آن 
به شمولیت مناطق مورد منازعه ی آن  پیوند  کشور در 
طرف خط دیورند )عمدتاً مناطق سرحدی شمال غرب 
که اکثراً پشتون نشین است( به خاک پاکستان بود. ولی 
عضویت  به  دوباره  افغانستان  تأخیر  روز  بیست  از  پس 
در  هم چنان  افغانستان  پارلمان  کرد.  موافقت  پاکستان 
ماه جون سال 1949 میالدی طی یک اقدام یک جانبه و 
در مغایرت با قوانین بین المللی، تمام معاهدات حکومت 
افغانستان با هند بریتانیوی را ملغا قرار داده و سی و یکم 
ماه آگست را روز پشتونستان آزاد اعالم کرد. در نتیجه، 

معاهده ی دیورند نیز از جانب افغانستان فسخ شد.
2- پیشینه ی کشمکش ها میان افغانستان و پاکستان

هر چند که روابط میان افغانستان و پاکستان طی هفتاد 
سال پسین، دارای خم و پیچ هایی بوده است، اما در اثر 
حمایت افغانستان از چپ گراهای داخلی و دامن زدن به 
 ،1962 و   1955 سال های  در  آزاد  پشتونستان  مسایل 
قرار  سطح  پایین ترین  در  کشور  دو  این  بین  تماس ها 
میالدی حمایت  و 1975  بین سال های 1973  گرفت. 
حکومت افغانستان از شورشیان بلوچ، پاکستان را مجبور 
ذوالفقارعلی  حکومت  کرد.  باالمثل  اقدامات  اتخاذ  به 
بوتو در یک اقدام تالفی جویانه و هشدار به داوود خان، 
تندروان دینی و اسالم گرایان را نه تنها که پناه داد، بلکه 
آنان را حمایت و تجهز کرد تا در برابر حکومت افغانستان 
بجنگند. پاکستان هم زمان تالش ورزید تا شورشی های 
استفاده  با  را  پشتون  ملت گرا های  و  بلوچ  جدایی طلب 
پاکستان  اقدام  این  اما  کند.  سرکوب  نظامی  نیروی  از 
شکایت حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد را در 
پی داشت. داوود خان در سال 1974 میالدی طی یک 
اقدامات  از  متحد  ملل  سازمان  عمومی  منشی  به  نامه 
پاکستان در برابر شورشیان بلوچ و پشتون شکایت نموده 
و آن را نقص منشور سازمان ملل و اعالمیه جهانی حقوق 

بشر خطاب کرد.
اشغال  از  پس  پاکستان  که  دیدگاه ها  اکثر  خالف  بر 
سیاسی-  کارزار  وارد  سابق  شوروی  توسط  افغانستان 
حکومت  اقدامات  این  گردید،  کشور  این  در  نظامی 
تا  کرد  مجبور  را  بوتو  ذوالفقارعلی  که  بود  افغانستان 
برای مدیریت و دفع تهدید ها از جانب افغانستان واحد 
در  کشور  آن  خارجه  وزارت  در  را  افغانستان  اطالعاتی 
سال 1973 تأسیس کند. این واحد به رهبری بوتو و عزیز 
احمد وزیر خارجه آن وقت پاکستان نه تنها با گروه های 
مخالف دولت افغانستان ارتباط برقرار کرد، بلکه با ظاهر 
تماس  نیز  زندگی می کرد،  تبعید  در  ایتالیا  در  شاه که 
ضیاالحق  جنرال  توسط  نظامی  کودتای  از  پس  داشت. 
در  هم چنان  افغانستان  بوتو،  ذوالفقارعلی  بازداشت  و 
دو  به  پاکستان  به  نسبت  پیش روی اش  سیاست  ادامه 
پسر ذوالفقارعلی بوتو هر یک میر مرتضی بوتو و شهنواز 
آن ها  رهبری  به  الذوالفقار  سازمان  از  و  داده  پناه  بوتو، 
حمایت کرد. پسران بوتو با حمایت حکومت افغانستان 
در پاکستان دست به حمالت تروریستی می زدند. آن ها 
بین المللی  هوایی  خطوط  هواپیمای  یک  توانستند  حتا 
پاکستان را اختطاف کنند. سرانجام پاکستان موفق شد 
تا قبل از تهاجم شوروی به افغانستان بیشتر از پنج هزار 
آموزش  افغانستان  حکومت  علیه  را  اسالم گرا  شورشی 
تالفی جویانه،  اقدامات  با  هم زمان  کند.  تجهیز  و  داده 
پاکستان راه گفتگو با افغانستان را ادامه داد و تالش کرد 
تا با پا در میانی قدرت های منطقه و جهان، افغانستان 
از سیاست خارجی وسعت جویانه خود  تا  قانع بسازد  را 
نام برد  ایران و چین  از  دست بردارد. از جمله می توان 
که هر یک برای ترغیب افغانستان به مذاکرات به ترتیب 
هفت صد میلیون دالر و پنجاه و پنج میلیون دالر وعده ی 
کمک به افغانستان کردند، مشروط بر این که از ایجاد 

از  پاکستان هم چنان  بردارد.  پاکستان دست  به  دردسر 
در  که  کرد  همکاری  درخواست  امریکا  متحده  ایاالت 
پی آن هنری کسینجر در سفرش به افغانستان در سال 
با  خود  مشکالت  تا  خواست  افغان  مقام های  از   1974
دیگر  که  می رسید  نظر  به  اما  کنند.  حل  را  پاکستان 
و  بین سال های 1971  این که  با  بود.  خیلی دیر شده 
در  افغانستان  حکومت  مخالف  گروه های  اکثر   1978
پاکستان بنیان گذری شده و آموزش و تجهیزات دریافت 
افغانستان توسط قوای شوروی،  با اشغال  اما  می کردند. 
دامن بازیگران بیرونی در جنگ افغانستان گسترده تر شد 

و نفوذ پاکستان کاهش یافت. 
افغانستان  تا  ورزید  تالش  خیلی  که  این  با  پاکستان 
دست  دیورند  خط  طرف  آن  مناطق  بر  خود  ادعای  از 
بردارد، اما حتا حکومت مجاهدین و طالبان درخواستش 

را نپذیرفتند.
پس از سرنگونی رژیم طالبان توسط نیرو های ایتالف به 
کارآمدن حکومت  روی  و  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری 
افغانستان در پیوند  جدید، در رویکرد سیاست خارجی 
به مسأله ی خط دیورند هم چنان هیچ تغییری به میان 
نیامد. در موارد مختلف، حامد کرزی رییس جمهور اسبق 
را  دیورند  خط  که  داشت  اعالم  صراحت  به  افغانستان 
به مثابه ی سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان 

هرگز قبول نخواهد کرد. 
افغانستان  در  میالدی،   2003 سال  در  این،  بر  افزون 
که  آمد  عمل  به  تجلیل  آزاد  پشتونستان  روز  از  دوباره 

خشم پاکستان را در قبال داشت.
قابل یادآوری است هنگامی که پاکستان در سال 1955 
میالدی برای بار نخست اقدام به ادغام مناطق سرحدی 
کابل  در  معترضان  کرد،  غربی  پاکستان  با  غرب  شمال 
سفارت خانه پاکستان را به تاراج بردند و پرچم آن کشور 
را به آتش کشیدند. کنسولگری های پاکستان در قندهار 

و ننگرهار نیز مورد حمله قرار گرفت.
هرچند که زمام داران افغانستان در طول تاریخ روابط شان 
با پاکستان، رویکرد های متفاوت و بیشتر ضد و نقیض 
اتخاذ داشته اند. اما هرگز قادر به روشن ساختن مشکالت 
اساسی میان دو کشور، نه در نزد مردم افغانستان و نه 
به جامعه جهانی بوده اند. پاکستان، مثل تمام کشور های 
و  ارضی  تمامیت  از  تا  می کند  تالش  جهان،  در  دیگر 
هویت سیاسی خود در برابر تهدید های بیرونی دفاع کند. 
گروه های  با  پاکستان  روابط  به  سطحی  مرور  یک  حتا 
مخالف دولت افغانستان در دوره های مختلف هم نشان 
می دهد که پاکستان همواره تالش کرده است تا در برابر 
از  داردــ   غرب  و  جانب شرق  از  که   – بیرونی  تهدید 

خود دفاع کند.
اسالمی  باور های  مبنای  بر  که  است  کشوری  پاکستان 
اساس گذاری شده است. رهبران و بنیان گذاران پاکستان 
و  مردم  تا  به حال، کوشش می کنند  تا  تأسیس  بدو  از 
ساکنین سرزمین خود را با توصل به اساسات دین اسالم، 
متحد سازند. اما پس از شکست در جنگ سال 1971 
و از دست دادن نیمی از قلمرو و جمعیت خود، پاکستان 
متوجه شد که دیگر فلسفه ی یک دین - یک ملت، بافت 
اجتماعی و یک پارچگی قلمرو آن را تضمین نمی تواند. 
این امر باعث شد تا پاکستان در دفاع از تمامیت ارضی 
خویش، بیشتر حساس شده و کوچک ترین حرکت های 
داخلی و یا خارجی را که بتواند یک پارچگی پاکستان 
تهدید  مثابه ی  به  سازد،  مواجه  چالش  به  را  امروزی 
وجودی تقلی کند. به نظر می رسد که اکنون پاکستان 
به مسأله ی کشمیر و موضوع خط دیوند از یک دوربین 
نگاه می کند و نزدیکی روزافزون افغانستان و هندوستان 
را یک حرکت خصمانه و تهدیدآمیز می پندارد. هرچند 
که بر مبنای اصول روابط بین الملل، هر کشور در تأمین 
و گسترش ارتباطات با کشور های دیگر از آزادی کامل 
برخوردار است، اما بر اساس اصل واقع بینی و تقدم منافع 
ملی کشور های جهان در تأمین ارتباطات شان با دیگران، 
زیرکانه و محتاطانه عمل می کنند. پس اگر صلح خواست 
واقعی همه مردم افغانستان باشد، ایجاب می کند تا مردم 
افغانستان یک گفتمان ملی را در پیوند به مسأله ی خط 
را  خود  دولت مردان  و  رهبران  و  راه انداخته  به  دیورند 
ترغیب کنند تا در پرتو منافع ملی به نگرانی های پاکستان 
با  پاکستان  نمایند.  ارایه  قناعت بخش  و  عملی  پاسخ 
ظرفیتی که دارد نه تنها قادر به تسهیل و تسریع روند 
یک  می تواند  آینده  در  بلکه  است،  افغانستان  در  صلح 
ممد خوب اقتصادی نیز باشد. مشترکات دینی، تاریخی 
زمینه ی  پاکستان،  و  افغانستان  مردم  میان  اجتماعی  و 
مبنای  بر  را  کشور  دو  میان  روابط  گسترش  و  تجدید 
احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و تالش 

برای تأمین منافع مشترک، از قبل فراهم ساخته است.

و  پیچیده  بسیار  پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط  تاریخ 
یک دیگر  به  نسبت  کشور  دو  این  دیدگاه  و  بوده  بحران زا 
با سوء ظن متقابل بوده است. پاکستان، کشوری که  توام 
در سال 1947 میالدی بنیان گذاری شده و از بدو تاسیس 
بدین سو همواره با حوادث نهایت دشوار و نابه هنگام سیاسی 
منشای  که  می رسد  نظر  به  است.  بوده  روبه رو  نظامی  و 
شرق  در  آن  نامعین  سرحدات  پاکستان  نگرانی های  تمام 
این،  افزون بر  افغانستان باشد.  با  با هندوستان و در غرب 
چون پاکستان در طول سالیان پس از تاسیس، دست خوش 
و  بلوچ  جدایی خواهان  و  بوده  قومی-فرقه ای  خشونت های 
پشتون در مناطق قبایلی حاکمیت دولت آن را به صورت 
این  که  دارد  ترس  پاکستان  کشیده اند،  چالش  به  متداوم 
آله ی دست  نقات ضعف،  عنوان  به  داخلی  نابه سامانی های 

دشمنانش قرار گیرد.
تاسیس  مراحل  نخستین  در  که  کشوری  هر  شک  بدون 
خود نه تنها نتوانسته باشد تمام قلمروی را که آرزوی به 
از  کم تر  در  بلکه  آورد،  دست  به  داشت،  را  دست آوردنش 
سه دهه پس از استقالل، نیمی از خاکش را نیز از دست 
دهد، هر گونه تهدید به تمامیت ارضی خود را جدی گرفته 
از تمام امکانات  با استفاده  تا  و همواره تالش خواهد کرد 
حفظ  و  دفاع  اصل  کند.  دفاع  خویش  سیاسی  هویت  از 
تامین کننده منافع ملی یک کشور  تنها  نه  تمامیت ارضی 
یک  بقای  و  سیاسی  هویت  متضمن  بلکه  می گردد،  تلقی 

کشور نیز پنداشته می شود.
نگرانی های  ریشه ی  تا  کرد  خواهم  تالش  نوشته،  این  در 
کرده،  بیان  را  کشور  آن  مرز های  به  پیوند  در  پاکستان 
در  صلح  تحکیم  و  آوردن  برای  پاکستان  چرا  که  دالیلی 

افغانستان به صورت جدی اقدام نمی کند را واضح سازم.
1- تاسیس پاکستان و تهدید های وجودی به آن

هفتاد  میالدی  آگست 2017  پانزدهم  در  پاکستان  کشور 
نتیجه ی  در   1947 سال  در  کشور  این  می شود.  ساله 
اقتصادی  ورشکستگی  و  مسلم لیگ  رهبران  تالش های 

از  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  کبیر  بریتانیای  امپراطوری 
پیکره ی هند بریتانیایی که در آن کنگره ملی هندوستان 

بیشترینه اقتدار سیاسی را داشت تراشیده شد.
پاکستان که یک تولد توام با خشونت را تجربه کرده است، 
طی سالیان پسین، همواره با مشقت های اقتصادی، سیاسی 
هندوها  کامل  تسلط  از  ترس  است.  بوده  روبه رو  نظامی  و 
تا  داشت  آن  بر  را  در هند  رهبران مسلمان  بر مسلمانان، 
کنند.  بنیان گذاری  میالدی   1906 سال  در  را  مسلم لیگ 
و  الهوری  اقبال  جمله  از  مسلم لیگ  رهبران  که  هرچند 
مستقل  کشور  ایجاد  به  مایل  ابتدا  در  جناح  محمدعلی 
در  »پاکستان«  ایده ی  و  واژه   1933 سال  تا  و  نبودند 
مبارزات شان کار گرفته نشده بود، سخت کوشی کنگره ملی 
هندوستان برای تسلط و اقتدار کامل، رهبران مسلم لیگ را 
مجبور به بررسی گزینه های بدیل از جمله مبارزه برای یک 
کشور جداگانه برای مسلمانان هند کرد. قابل یادآوری است 
که نخستین مبارزات آزادی خواهانه در هند را مسلمانان در 
سال 1857 آغاز کرده بودند. این اقدام آنان باعث شد که 
بریتانیا برای انزوای سیستماتیک مسلمانان تعداد آن ها در 

تشکیالت نظامی را نهایت کم کند.
پس از استقالل پاکستان با این که در هر دو طرف شرق 
قرار داشت، 150 هزار  منازعه  و غرب سرحدات آن مورد 
نیرو های نظامی هند بریتانیوی را با تجهیزات ناچیز و بدون 
برد.  ارث  به  نیرو  هزار   461 مجموع  از  آن  خاص  قطعات 
این وضعیت، پاکستان را فوق العاده زیر فشار کمبود نیروی 
نظامی در برابر قدرت همسایگانش هر یک هندوستان که 
حمایت  به  که  افغانستان  و  نظامی  نیرو  هزار   361 دارای 
روس، دارای نیرو و تجهیزات پیش رفته نظامی بود، قرار داد.

افزون بر این، پاکستان به اساس قانون استقالل هندوستان 
که در ماه جون سال 1947 توسط پارلمان بریتانیا تصویب 
شده بود انتظار داشت با آن که مناطق پنجاب غربی، بنگال 
شرقی، سند، بلوچستان و هم چنان مناطق سرحدی شمال 
غرب را مشروط به برگزاری همه پرسی به دست می آورد، 
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امریکا پولیس »موصل« را  ایاالت متحده  ایتالف به رهبری 
آموزش می دهد و سعی دارد تا عراق از چنگ گروه داعش به 
در آید. گاهی پولیس عراق سعی می کنند تا به مناطق تحت 
به  عملیات  یک  در  را  مناطق  آن   رفته  داعش  گروه  تسلط 

دست بگیرد، اما این تالش ها ناکام مانده اند. 
به اساس گزارش اسوشیتد پرس، پولیس عراق گفته است که 
شرق »موصل« از ماه جنوری به بعد  در دست آن ها است 
و تالش دارند تا سمت های غربی آن را نیز به دست داشته 
عراق  پولیس  برای  مناطق  این  واپس گیری  عملیات  باشند. 
از صد هزار سرباز  بیشتر  است.  بوده  تا حدی چالش برانگیز 
عراقی و جنگ جویان محلی گفته اند که آن ها به حمله های 
تهاجمی در جریان این عملیات رو به رو شده اند. اما رهبران 
مناطق  واپس گیری  منظور  به  مبارزه  برای  می گویند  عراقی 
تحت تسلط داعش، آنان نیازمند نیروهای آموزش دیده و با 

تجربه اند. 
این نیروها که توسط گروه ایتالف به رهبری ایاالت متحده 
امریکا و متحدان آن به شمول »بسمایا« قوای مسلح اسپانیا 
نیازمند آموزش های حرفه ای  در »بغداد« آموزش می بینند، 
این  از سوی  آموزش  این جوانان در حال  در سرما هستند. 

ایتالف، پیش از این هیچ آموزش حرفه ای ندیده بودند.
ایتالف  این  از مربیان در  ایگیدو« فرمانده و یکی  »کارلوس 
گفت: »ما آموزش های خود را از سطح پایین شروع کرده ایم. 
اگر سربازان آموزش ندیده به این جا بیایند، در می یابند که 

دولت دونالد ترامپ به روز پنج شنبه گفت که شهرک سازی، 
گسترش و موجودیت اسراییل در مناطق اشغال شده از سوی 
اسراییل و فلسطین  به صلح میان  این کشور، هیچ کمکی 

نخواهد کرد. 
بنیامین  سوی  از  قبل  هفته  دو  که  اعالمیه ای  اساس  به 
دونالد  دیدار  از  پیش  اسراییل  وزیر  نخست  نتانیاهو، 
ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا منتشر شد، کاخ 
قبال  در  رسمی ای  »موضع  امریکا  دولت  که  گفت  سفید 
از  ترامپ،  دونالد  اما  است.  نگرفته  اسراییل«  شهرک سازی 
حزب »جمهوری خواهان« بیشتر از »دموکرات ها« عالقه اش 
را نسبت به شهرک سازی های اسراییل در مناطق اشغال شده 

از سوی این کشور نشان داده است. 
و  اسراییل  نفوذ  گسترش  به  »ما  است:  گفته  سفید  کاخ 
ساخت شهرک از سوی این کشور در مرزهای فراتر از آن 
کشور باورمند نبوده، می گوییم که این کار موجب به هم زدن 
صلح میان فلسطین و اسراییل خواهد شد و اسراییل را به 

اهدافش نزدیک نخواهد ساخت.«

هیچ مهارت  معیاری ندارند.«
زمانی که داعش برای نخستین بار در سال 2014 میالدی 
به سوریه حمله کرد، پولیس »ننیوه« همراه با پولیس عراق، 
تحت فشار و هراسیده به نظر رسیدند. از آن به بعد ایتالف به 
رهبری ایاالت متحده امریکا، به باال بردن سطح مهارت این 
سربازان در عملیات مبارزه با داعش در »موصل« آغاز کرد. 

جنرال »انجیل کاستیال« یکی از مفتشان و نظارت گران قوای 
از این آموزش ها،  اسپانیا در این مرکز آموزشی گفت: »بعد 
قوای مسلح عراق دارای ظرفیت های باال و کلیدی در جهت 
مبارزه با داعش خواهد بود.« از شروع این تمرینات تا هنوز، 
اساس  به  و  دوام دار  آموزش های شان  اما  می شود  هفته  پنج 
تقسیم اوقات منظم است. او در حالی که از اهداف تمرینات 
نظامی برای تقویت سربازان در یک ماه آینده سخن می زد، 
آموزش های  برای  به جنگ،  رفته  سربازان  »امیدوارم  افزود: 

بیشتر دوباره برگردند.«
»حسن عمر عبداهلل« یکی از سربازان در این مرکز آموزشی 
در »بسامیا« گفت: »این آموزش ها بر تجربه های هر یک از 
اساس  به  بود.«   خواهد  موثر  و  افزود  خواهد  سربازان  این 
از دست دادن »موصل«  از علت های  گفته های عبداهلل، یکی 
موجودیت پولیس فاسد در آن زمان بود. او افزود که داعش 
با  مبارزه   اما  است،  عراق  برای  شدید  تهدید های  از  یکی 
سربازان آموزش دیده برای این گروه نیز »چالش بزرگی« به 

شمار می رود. 

این اعالمیه ممکن است آرزوهای زیادی را که اسراییل از 
در  شهرک سازی ها  از  حمایت  امر  در  ترامپ  رییس جمهور 
سمت »ویست بانک« در شرق اورشیلم داشت، نابود کرده 

باشد.
»دینی دانون« نماینده اسراییل در سازمان ملل در واکنش 
به این اعالمیه گفت: »زود است تا در مورد تاثیرات آینده ی 

ساخت وسازها حرفی بزنیم.«
با  مصاحبه  یک  در  دانون  آلمان،  گزارش صدای  اساس  به 
رادیو اسراییل گفت: »این موضع زمانی که نتانیاهو، نخست 
وزیر اسراییل دونالد ترامپ را مالقات کند، واضح خواهد شد. 
اما می دانم این موارد در صدر آجندای آن ها قرار دارد. برای 

من خیلی زود است که در این مورد حرفی داشته باشم.«
او افزود: »ما همیشه روی هرچیز توافق نظر نداریم.«

وزیر  تریلسن«  »ریکس  سفید،  کاخ  اعالمیه ی  اساس  به 
خارجه ایاالت متحده امریکا با نتانیاهو روز پنج شنبه تماس 
تلیفونی داشته است، اما موارد بحث شده میان دوتن هنوز 

معلوم نیست.
ایاالت متحده امریکا به  اوباما، رییس جمهور پیشین  باراک 
زمان  در  را  اسراییل  دولت  از سوی  کرات، شهرک سازی ها 
زمام داری اش، غیرقانونی دانسته و آن را مانعی برای گفتمان  

صلح میان فلسطین و اسراییل خوانده بود. 
این اعالمیه کاخ سفید در حالی منتشر می شود که اسراییل 
است.  کرده  آغاز  را  شده  اشغال  مناطق  در  شهرک سازی 
ساخت وساز  پالن های  که  است  شده  گفته  چهارشنبه  روز 
اسراییل  سوی  از  بانک«  »ویست  نواحی  در  خانه   3,000
دست  به  از  بعد  هفته  دو  اعالمیه  این  شد.  خواهد  عملی 

گرفتن حکومت از سوی ترامپ نشر شده است. 
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به  فبروری  دوم  پنج شنبه  روز  مطلع  منابع   
رسانه های امریکایی و بین المللی گفته اند، امریکا در 
واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران تا روز جمعه 
تحریم های تازه ای علیه برخی نهادهای این کشور 
گونه ای  به  تحریم ها  این  اما  کرد،  خواهد  اعمال 
هسته ای)برجام(  توافق  نقض  که  شده اند  تنظیم 

نخواهند بود.
نامش  خواست  که  منبع  یک  رویترز،  گزارش  به 
فاش نشود به رویترز گفته است، هشت نهاد ایرانی 
در ارتباط با تروریسم و 17 نهاد دیگر در ارتباط با 
برنامه فعالیت های موشکی ایران مورد تحریم قرار 

خواهند گرفت.
منابع مطلع هم چنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
واکنش  در  تحریم ها  کرده اند  تایید  »سی.ان.ان« 
اعمال  زودی  به  ایران  اخیر  موشکی  آزمایش  به 
به فاکس نیوز  نیز  امریکا  می شوند. مقام های دولت 
از  تسلیحاتی  و  مالی  حمایت  با  ایران  گفته اند، 
شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن به دنبال حضور 

طوالنی در این کشور است.
رویترز می گوید این منابع مطلع تاکید کرده اند، به 
رغم این که دولت دونالد ترامپ در آغاز کار خود 
با اعمال این تحریم ها نشان خواهد داد که رویکرد 
اما  کرد،  اتخاذ خواهد  ایران  قبال  در  سخت گیرانه 
که  شد  خواهند  اعمال  گونه ای  به  تحریم ها  این 
ایران و شش قدرت جهانی،  توافق هسته ای  نقض 

برجام،  نباشند.
روز  موشکی  آزمایش های  ترامپ  دولت  مقام های 
شورای  قطع نامه 2231  نقض  را  ایران  یک شنبه 
نقض  را  آزمایش ها  این  اما  ایران  می دانند.  امنیت 

قطع نامه شورای امنیت نمی داند.
فلین،  مایکل  آزمایش موشکی،  این  به  واکنش  در 
چهارشنبه  عصر  ترامپ،  دونالد  ملی  امنیت  مشاور 
رسماً  ایران  به  موشکی  آزمایش  این  برای  گفته 
اخطار می دهد. در ادامه دونالد ترامپ، رییس جمهور 
داد که همه  ایران هشدار  به  پنج شنبه  روز  امریکا 

گزینه ها در قبال این کشور روی میز قرار دارند.
واکنش ها در کنگره

امریکا  دولت  احتمالی  تحریم های  خبر  حالی  در 
که  است  شده  مطرح  ایران  موشکی  برنامه  علیه 
رهبران اکثریت جمهوری خواه در کنگره نیز تاکید 
ایران  علیه  تازه  تحریم های  اعمال  از  که  کرده اند 

حمایت می کنند. 
امریکا،  نمایندگان  مجلس  رییس  رایان«،  »پل 
تاکید  خبرنگاران  با  گفتگو  در  پنج شنبه  روز  نیز 
رویکرد  به  می بایست  واشنگتن  که  است  کرده 
»آرامش بخشیدن به ایران« پایان دهد. »پل رایان« 
ایران  تحریم های  تشدید  حامی  »من  است:  گفته 
کروکر«،  »باب  سناتور  زمینه،  همین  در  هستم.« 
رییس کمیته روابط خارجی سنا، گفته است: »ما 
اکنون ]کسی[ را همراه خود داریم که می خواهد با 
ایران آن گونه که باید، رفتار کند. بنا بر این ما در 

موقعیت کاماًل متفاوتی هستیم.«
سناتور باب کروکر با این حال تاکید کرده بود که 
مراحل اولی تهیه ی طرحی در خصوص فعالیت های 

هسته ای ایران آغاز شده است.

فردی که با یک قمه به تعدادی از سربازان فرانسوی 
در ورودی موزیم »لوور« در پاریس حمله کرده بود، 

هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
از  یکی  که  است  گفته  پولیس  از سخنگویان  یکی 
به  است.  برداشته  سطحی  جراحات  هم  سربازان 
فریاد  اکبر«  »اهلل  که  مهاجم  سخنگو،  این  گفته 

می زد، هدف پنج گلوله قرار گرفت.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پولیس گفته است 
طبقه  در  فروشگاهی  وارد  داشته  قصد  مهاجم  که 

زیرزمینی موزیم شود.
جریان  در  حاضر  حال  در  بزرگی  امنیتی  عملیات 
است و موزیم »لوور« تخلیه شده است. نخست وزیر 
فرانسه گفته است که ظاهراً حمله تروریستی بوده 

است.
وزارت داخله فرانسه هم اوضاع را »جدی« توصیف 
کرده است. گفته شده که در بکس همراه این مهاجم 
ماده منفجره ای پیدا نشده است. شهرهای مختلف 
فرانسه تاکنون صحنه ی حمالت تروریستی مختلفی 
بوده که در جریان این حمالت، شمار زیادی کشته 

و مجروح شده اند.

فعاالن، وکال و گروه های فعال حقوق بشر گرد هم آمدند 
تا علیه قوانین سرکوب کننده دولت مصر بجنگند. این 
حقوق  مطالعات  مرکز  »کایرو«  رهبری  به  تظاهرات 
و  رژیم  مخالف  وکیالن  از  دیگر  تن  چهار  و  بشر 
تا پرونده ای  راه اندازی شد  اپوزیسیون مصر  گروه های 
در  مصر  رییس جمهور  سیسی«  »عبدالفتیح  ضد  را 
این کشور ضبط کنند. دولت »سیسی«  دادگاه عالی 
بیشتر از چهل هزار تن را از آغاز حکومت اش در سال 
زمان،  آن  از  است.  انداخته  زندان  به  میالدی   2013
و  برون دادگاهی  کشتارهای  خاطر  به  مصر  دولت 
شکنجه های گسترده فعاالن حقوقی، مورد انتقاده های 
شدیدی گرفته است. »بهاالدین حسن«، رییس یکی 
از شبکه های اجتماعی در مصر گفت: »زمان آن رسیده 
و  شکنجه   قوانین  احیای  با  سیسی  رییس جمهور  که 
پایین  مردم  چشم  از  بشری اش  ضد  سرکوب های 
و  اپوزیسیون  گروه های  تکرار  به  مصر  دولت  بیفتد.« 
فعاالن حقوق بشر این کشور را مورد هدف و تهدید 
این   ،2011 جنوری   28 تاریخ  به  است.  داده  قرار 
را  تظاهرات کننده  از  تن  بازداشت هشت  دولت حکم 
صادر  مبارک«  »حسنی  حکومت  ورشکست  دلیل  به 
کرده بود. در حالی که دولت مصر نسبت به سه سال، 
افزایش داده است.  تهدیدها علیه فعاالن اجتماعی را 
در حالی که دو تن از اعضای اپوزیسیون مصر، که در 
6 اپریل از زندان رها شدند، دو تن دیگر هنوز هم مورد 
تهدید های گسترده ای حکومت »سیسی« قرار دارند. 

در ماه گذشته، دادگاه عالی مصر حکم استقاللیت »رود 
سرخ« منطقه »تیران« را به ضد فرمان »سیسی« صادر 
اما آن هم جزو فرمان  های ضد رژیم تلقی شد.  کرد، 
از رمان نویسان و روشن فکران  »اهدف صحیف« یکی 
در مصر گفت: »مردم کارهای زیادی را در قبال عدالت 
از دست رفته این حکومت دارند انجام می دهند و در 
جهت بهبود بخشیدن به اوضاع اجتماعی و سیاسی در 

کشور، تالش های بی سابقه ای دارند.« 
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