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فراهیان تشنه صلح هستند

نهایی سازی پالن راه بردی شهر زبان صلح و دفاع از جمهوریت در قطر
هرات در انتظار رییس جمهور
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والیت ناامن فراه در غرب کشور طی سال های اخیر یکی از میدان های اصلی نبرد میان 
جنگ جویان طالبان و نیروهای حکومتی بوده است. مرز مشترک این والیت با هلمند، 

یکی از ناامن ترین والیت های افغانستان، سبب گسترش خشونت ها در آن شده است.
بین االفغانی در شهر دوحه قطر،  آغاز نخستین روز گفت وگوهای  با  اوضاعی که  در 
امیدها برای پایان جنگ و برقراری صلح در کشور افزایش یافته است، مردم در فراه 
ویران گر،  جنگ  دهه  دو  فراه،  ساکنان  دید  از  نگران اند.  ناامنی  و  تداوم خشونت  از 
آسیب های زیادی برجای گذاشت و آنان بیش از این تحمل دوام جنگ، خون ریزی و 
خشونت را ندارند و با چشیدن طعم تلخ جنگ، اکنون تشنه صلح و ختم خشونت ها 
ناامن ترین والیت حوزه غرب است؛ جایی که بیش تر  فراه  از دید بسیاری،  هستند. 
و  امنیتی  نیروهای  میان  شدید  نبردهای  گواه  اخیر  سال های  طی  آن  بخش های 

جنگ جویان طالبان بوده است.

بر اساس اصول مذاکره، باید اهداف، دیدگاه ها و منافع هر دو طرف درگیر مذاکره روشن ابراز شود. پس می طلبد تا لیستی از این موارد ترتیب 
و با شناسایی منافع مشترک، نخست به تفاهم در موارد معینه برسند. به عنوان نمونه توافق روی آتش بس می تواند بهترین آغاز برای گشودن 

گره های بعدی باشد.

در  تبعیض  بدون  و  آزادانه  دارند  حق  افراد  همه ی 
استفاده  را  خودشان  زبان  خصوصی،  و  عمومی  فضای 
انتقال دهند. این حق به خوبی در  کنند، یاد بگیرند و 
حقوق بین المللی بشر تضمین شده است. ماده 2 میثاق 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از دولت های...

طالبان  صلح  مذاکره کننده  هیات  رهبری  در  تغییرات 
دوحه ،  جمله  از  مختلف  کشورهای  پایتخت  انتخاب  و 
اسلو و تاشکند برای میزبانی گفت وگو های صلح به جای 
پاکستان، نشان می دهد که اسالم آباد نفوذ خود بر طالبان 
را آهسته آهسته از دست می دهد. هیات طالبان به رهبری 
مال عبدالغنی برادر، معاون این گروه، در اواخر ماه آگست به 
اسالم آباد سفر کرده در آن جا با وزیر امور خارجه پاکستان 

و رییس اطالعات آی اس آی شاخه ارتش دیدار کردند.
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جاده ی صلح افغانستان 
دیگر از پاکستان عبور نمی کند

حقوق اقلیت های زبانی 
در قانون اساسی افغانستان 

و اسناد بین المللی

سرپرست وزارت امور داخله 
آمران شش حوزه امنیتی شهر 

مزارشریف را برکنار کرد
سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود  کابل:  ۸صبح، 
وزارت امور داخله در سفری به والیت بلخ وضعیت 

امنیتی این والیت را بررسی کرده است.
اندرابی روز شنبه، بیست ودوم سنبله در یک نشست 
خبری در بلخ اعالم کرد که در نتیجه این بررسی ها، 
مبارزه  برای  پولیس  نیروهای  به  مشخص  وظایف 
قاطع با شبکه های جرمی، اجرای قرارهای دادستانی 
کل برای بازداشت متهمان و توقف مکان های فسادزا 

سپرده شده است.
پی  در  که  گفت  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
بررسی ها آمران شش حوزه امنیتی شهر مزارشریف 
از وظایف شان سبک دوش شده  و به کابل فراخوانده 

شده اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله به روزنامه 
اول، دوم، سوم،  آمران حوزه های  ۸صبح گفت که 
چهارم، پنجم و ششم از وظایف شان برکنار شده اند.

و  بلخ  جنایی  جرایم  با  مبارزه  مدیر  او،  گفته  به 
برکنار  وظایف شان  از  نیز  شاهراه  قطعه  فرمانده 

شده اند.
به  که  گفت  دیگر  جانب  از  اندرابی  محمدمسعود 
تا  است  داده  واضح  هدایت  بلخ  پولیس  فرماندهی 
در هم آهنگی با قطعات خاص پولیس عملیات علیه 
شبکه های جرمی را اجرا کند و از تطبیق آن مردم 

را در جریان بگذارد.
سرپرست وزارت امور داخله پس از موجی از انتقادها 
از افزایش ناامنی و جرایم جنایی به والیت بلخ سفر 

کرد. او شام روز جمعه وارد بلخ شد.

از تفنگ به سخن؛
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مذاکرات صلح با بیم وامید آغاز شد

رویای صلح در ناامن ترین والیت زون غرب:

Cricket Sensation Rashid Khan Joins Monster Energy
Rashid Khan; a true cricket super star, 
one of the world’s best bowler, and 
now Afghanistan’s very first Monster 
Energy athlete. 
Originally hailing from Nangarhar, in 
the east of Afghanistan, 21 year-old 
Khan has been smashing records 
since he turned professional cricketer 
as a teenager. However it has been 
during the last two seasons, that Khan 
has really levelled-up on his meteoric 
rise to becoming the face of the sport 
in his home country.
At 19 years and 165 days-old, Khan 
captained the Afghanistan national 
side during their first fixture in the 
2018 Cricket World Cup Qualifiers. In 
doing so, he became the youngest-
ever captain in international cricket 
history. 
Then having just turned 20 - Khan 
became the youngest player to top the 
International Cricket Council’s Player 
Rankings in the One Day International 
league tables. Just a few weeks later, 
he topped the ICC rankings again 
- this time for bowlers in Twenty20 
International format matches. 
If that was not enough, seven months 

later, Khan then went on to become the top ICC All Rounder following a sensational performance at the 
Asia Cup - where he netted 10 wickets and 87 runs at an average of 43.50.
To top it all off in October 2019, Khan got his name even further indelibly etched in cricket history with a 
tally of 176 wickets in international matches - giving him the record of ‘Most International Wickets Taken 
By A Teenager’ in the Guinness Book of World Records.
Now a full member of the Monster Energy family, Khan will be unleashing the beast in his trademark 
technical style on the international cricket scene, when action resumes for the Afghanistan side later 
this year.
With the ink drying on his fresh contract, Khan said: “I’m incredibly excited to join Monster Energy. 
Together I will be pushing to break more records and push to new heights.”
For more on Rashid Khan head over to his Instagram here: https://www.instagram.com/rashid.khan19/
-Ends-
Images: 
https://mm.monsterenergy.com/ExternalLinks/ExternalDownload?mId=ab3a9ad02efd3b471a9463c5
ebf226c10d5859d5

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



سال ها  از  پس  هرات  شهر 
دارای  حاال  بی سرنوشتی، 
یا  راه بردی  پالن  یک 
است.  شده  استراتژیک 
در این پالن دورنمای 2۰ 
توسعه ی  و  انکشاف  سال 
رشد  به  توجه  با  را  شهری 
روزافزون نفوس، توجه به سازه های باستانی، عبور 
و مرور وسایط نقلیه کوچک و بزرگ و هم چنان 

فضای سبز در نظر گرفته شده است.
مسووالن در ریاست شهرداری هرات می گویند در 
بین المللی  متخصص  نهادهای  گذشته  سال  یک 
از  اداره های شهرداری و شهرسازی که  با  همکار 
شهرهای  انکشافی  پالن  ترتیب کننده گان  جمله  

بزرگ جهان اند روی ساخت آن کار کرده اند.
۸صبح  به  هرات،  شهردار  مشفق،  غالم حضرت 
انکشافی  استراتژیک  پالن  در چارچوب  می گوید 
شهری یا  »SDF«، پروژه های بزرگی که ارزش 
مجموعی آن ها به ۹۰۰ میلیون دالر می رسد جای 
گرفته است. شهردار هرات می افزاید، مشکالت و 
چالش های فراروی این شهر بررسی و سپس در 

این پالن گنجانده شده است.
شهرسازی  ریاست   در  مسووالن  دیگر  سوی  از 
استراتژیک  پالن  چارچوب  می گویند  هرات 
متمرکز  ویژه  بخش  پنج  روی  شهر،  انکشافی 
خواهد بود که رشد شهری، انعطاف پذیری شهری، 
زراعتی  اقتصاد  توسعه ی  گردش گری،  و  فرهنگ 
میراث  و حفظ  و معیشت، حکومت داری شهری 
فرهنگی و پالن گذاری همه شمول از ویژه گی های 

اساسی این پالن راه بردی خواهد بود.
به  هرات،  شهرسازی  رییس  سروری،  فریدون 
انکشافی هرات  استراتژیک  ۸صبح می گوید پالن 
را شرکت »ساساکی امریکا« با حمایت مالی بانک 
جهانی  ساخته است و همین اکنون پس از یک سال 
سروی  به  توجه  با  راه بردی  پالن  این  روی  کار 
نواحی پانزده گانه  شهر هرات نهایی شده و تطبیق 

آن منتظر دستور رییس جمهوری کشور است.
آقای سروری می افزاید چارچوب پالن استراتژیک 
آینده  سال   2۰ در   »SDF« شهری  انکشافی 
همکار  اداره های  برای  را  آن  انکشافی  دورنمای 
با شهرسازی و شهرداری مشخص کرده و کاماًل 

واضح و روشن است.
که  تاکید می کند  در همین حال شهردار هرات 
این پالن راه بردی تمام اداره های دولتی را مکلف 
می کند تا برای تطبیق آن آستین باال زده و در 
فعال  سهم  بزرگ  پالن  این  بهتر  هرچه  اجرای 

بگیرند.
انکشافی  راه بردی  پالن  می افزاید،  مشفق  آقای 
بزرگ تر از ماستر پالن شهری است و پروژه هایی 
دالر  هزار   ۱۰۰ از  گرفته  جای  پالن  این  در  که 
شروع تا ۱۱۰ میلیون دالر ارزش گذاری شده است.
به  هرات،  شهرسازی  رییس  سروری،  فریدون 

روزنامه  ۸صبح می گوید که بر  اساس ماستر پالن 
جدید شهر هرات، مرکز شهر گسترش می یابد و 

برخی از نواحی با هم ادغام می شوند.
نواحی  بین  مشخصی  مرزبندی های  هم چنان 
تا  شد  خواهد  ایجاد  ولسوالی ها  نقاط  و  شهری 
و  شهر  مرکز  ساکنان  مشکالت  طریق  این  از 
می کند  اضافه  هم چنان  او  شود.  حل  ولسوالی ها 
که این  پالن برای 2۰ سال قابل تطبیق است و 
هرات  والیت  اداره های  دیگر  شهرداری،  برعالوه  
داشته  آن همکاری همه جانبه  تطبیق  برای  باید 

باشند.
آقای سروری تاکید می کند که در قسمت اهداف 
هرات  شهر   )SDF( استراتژیک  پالن  پنج گانه  
ایجاد فضای  انکشاف شهری، ساخت مارکیت ها، 
و  تاریخی  آبدات  ساحات  حفظ  پارک ها،  و  سبز 
دیگر کارهایی که سبب رشد اقتصادی و افزایش 
جای  پالن  این  برنامه های  در  شود  ملی  عواید 

گرفته است.
هرات،  شهردار  مشفق،  غالم حضرت  هم چنان 
یک سان  و  متوازن  رشد  پالن  این  در  می گوید 
او  شد.  خواهد  تطبیق  شهری  پانزده گانه   نواحی 
تاکید دارد که تطبیق پالن بزرگ انکشافی شهر 
 ۹۰۰ نیازمند  و  بود  خواهد  زمان بر  بسیار  هرات 
میلیون دالر است که همین اکنون بانک جهانی 
مبلغ  این  از  دالر  میلیون   2۰ پرداخت  قبول  با 

پیش قدم شده است.
 ۱۸۴ از  بیش  ناحیه   ۱۵ با  هرات  اکنون  همین 
نقشه   فاقد  کاماًل  و  دارد  مساحت  مربع  کیلومتر 
منظم و معیاری شهری است. سید اشرف سادات، 
که  است  نظر  این  به  هرات،  شهر  شورای  عضو 
هرات همین اکنون در فاجعه ی نظم شهری به سر 
می بَرد و اداره های شهرداری و شهرسازی باید در 

این زمینه جدی تر گام بر دارند.
روزنامه  ۸صبح  به  هرات،  شهر  شورای  عضو  این 
روبه رشد  روند  و  جمعیت  تراکم  می گوید 
که  شده  سبب  غیر  معیاری  ساخت و سازهای 
بیش تر  روز به روز  شهر  این  در  شهری  مشکالت 

استراتژیک  جدید  پالن  در  هرات  شهر  شود. 
انکشافی، گسترده تر خواهد شد و قرار است شش 
اضافه  شهری  پانزده گانه   نواحی  به  جدید  ناحیه 
ولسوالی  نزدیکی  تا  پاشدان  بند  از  شهر  و  شود 
به جنوب  از شمال  و  به غرب  از شرق  زنده جان 

از »دشت حوض« تا میدان هوایی گسترش یابد.
از سوی دیگر مهندس عبدالبشیر شیوا، کارشناس 
مسایل شهری به روزنامه ی ۸صبح می گوید برای 
تطبیق پالن جدید استراتژیک خوش بین نیست 
و این شهر گنجایش تطبیق این پالن را ندارد. او 
شیوا تاکید می کند که پالن ها نمی تواند عملی شود 
و دلیل آن پالیسی دولت ها در برابر شهرسازی و 
پیاده کردن این پالن ها است که همواره در تطبیق 
آن توافق نظر نیست و فقط در روی کاغذ می مانَد 

و فرسوده می شود.
که  می دهد  نشان  شواهد  شیوا،  آقای  دید  از 
ناحیه های مرکزی شهر هرات پاسخگوی تطبیق 
نواحی  که  چرا  نیست  استراتژیک  جدید  پالن 
غیرمعیاری  ساخت و سازهای  با  شهر  این  مرکزی 
همراه بوده است. در دیگر نواحیه ها برای توسعه  
نواحی  و  دارد  وجود  کافی  فضای  هرات  شهر 
و  پانزدهم«  سیزدهم،  دوازدهم،  هفتم،  »ششم، 
توان  شود  ایجاد  تازه  است  قرار  که  ناحیه   شش 

تطبیق پالن انکشافی جدید را دارد.
ریاست های  مسووالن  گفته های  پایه ی  بر 
شهرداری و شهرسازی هرات، اطالعات جامع در 
گذشته  سال  در  شهر  اساسی  نیازهای  به  رابطه 
جمع آوری شده و اکنون هدف از معرفی چارچوب 
استراتژیک انکشافی شهری این است که تمامی 
راستای  در  دیگر  نهادهای  و  سکتوری  اداره های 

آبادانی و پیش رفت شهر دخیل شوند.
حساب  کشور  کالن شهرهای  جمله  از  که  هرات 
می شود، تا کنون »ماستر پالن« و پالن تفسیری 
ندارد و پیش از این نهایی سازی ماستر پالن آن با 
وجود وعده های پی هم مقام های محلی بارها به 
تأخیر افتاده و از سوی رییس جمهور تأیید نشده 

است.

 

نزدیک به نیم قرن است که در افغانستان جنگ جریان دارد. در کنار 
عوامل داخلی، در یک دوره، رقابت های دوران جنگ سرد و پس از 
پایان یافتن جنگ سرد تداوم رقابت های کشورهای منطقه در تاریخ 
معاصر افغانستان علت های اصلی جنگ و کش مکش های داخلی در 
افغانستان بوده اند. در کنار جنگ، پروسه های صلح و حل منازعه نیز 

برای حل مسالمت آمیز جنگ افغانستان ادامه داشته است.
جلسات معروف جنیوا که نزدیک به یک دهه ادامه یافت، نخستین 
تالش ها پس از حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان 
میالدی  دهه هشتاد  پایان  در  که  این جلسات  بود.  مسیر  این  در 
اتحاد جماهیر  ارتش  با خروج  بود  قرار  توافق نامه ای منتج شد،  به 
به  امریکا  به رهبری  ایتالف  از یک سو و قطع کمک های  شوروی 
مجاهدین، زمینه گفت وگو و پایان جنگ میان حکومت و مجاهدین 

را فراهم کند. 
ملل  نماینده  بینن سیوان،  نظارت  با   اعالمیه 2۱ می سال ۱۹۹۱ 
پایان جنگ در  برای  متحد که به طرح پنج فقره ای سازمان ملل 

افغانستان معروف است، نیز در ادامه همین تالش ها بود.
متحد  ملل  سازمان  فقره ای  پنج  طرح  نه  و  جنیوا  توافق نامه  نه 
هیچ کدام عملی نشد . علت آن نیز روشن بود؛ در دوران جنگ سرد 
امریکایی ها طرف دار شکست حریف ایدیولوژیک و رژیم مورد حمایت 

آن در افغانستان بودند. 
به علت نبود اجماع منطقه ای و جهانی برای تداوم حکومت کابل، 
سرانجام حکومت داکتر نجیب با ختم کمک های شوروی ها از درون 

فرو پاشید و مجاهدین به کابل رسیدند. 
امریکایی ها، چینایی ها، پاکستانی ها، عرب ها و ایرانی ها در آن زمان 
با  نیز  مجاهدین  نیروهای  بودند.  کابل  حکومت  سقوط  طرف دار 
دلگرمی از چنان پشتوانه ای تن به برنامه مصالحه ملی داکتر نجیب 
ندادند و با سقوط حکومت داکتر نجیب فجایع جنگ داخلی میان 

تنظیم ها اتفاق افتاد. 
امروز بسیاری از سران تنظیم های آن وقت بدین باور اند که تصامیم 
آن ها در آن دوران اشتباه  و ناشی از عدم بلوغ سیاسی این گروه ها در 

آن دوره تاریخی بوده است. 
تاریخ افغانستان به گونه دراماتیکی در حال تکرار شدن است. دوباره 
میان حکومت افغانستان و گروه های مخالف مسلح پس از دو دهه 

جنگ، گفت وگوهای صلح آغاز شده است. 
چند تفاوت اما میان این دو دوره وجود دارد. تفاوت اول این است 
ابر قدرت ها،  میان  جدید  جنگ های  و  رقابت ها  ظهور  وجود  با  که 
رقابت های ایدیولوژیک جنگ سرد به تاریخ پیوسته است. با وجود 
تداوم اختالف نظر ها، حداقل درباره حفظ نظام موجود در افغانستان 
طوری که در نشست مقدماتی دوحه دیده شد، اجماع بین المللی و 

منطقه ای وجود دارد. 
هر گونه  حفاظت  برای  بین المللی  تضمین های  دیگر  تفاوت 

تفاهم نامه ای است که در دوحه ممکن است به دست آید. 
فروپاشی  از  و جهان  منطقه  اتفاق کشورهای  به  قریب  اکثر  امروز 
نظم موجود در افغانستان هراس دارند. خالی نظم سیاسی اگر در 
بزرگ  کشورهای  برای  نگرانی ای  افغانستان  در  میالدی  نود  دهه 
ایجاد نمی کرد، امروز و با تهدید شدن امن ترین کشورهای جهان از 
تروریسم ساکن در این منطقه نگاه کشورها به وضعیت در افغانستان 

فرق کرده است.  
برای همین است که در نشست افتتاحیه دوحه میان دولت و طالبان 
که وزیران ۱3 کشور مهم منطقه و جهان به ایراد بیانیه پرداختند 
و  بشری  حقوق  دست آوردهای  حفظ  و  جمهوری  نظم  از  همه  و 
دموکراتیک حمایت کردند و انتظار کشورهای شان را از این مذاکرات 

روشن ساختند. 
قطع خشونت ها، اعالم آتش بس، مالکیت مردم افغانستان بر روند، 
گروه های  با  طالبان  ارتباط  از  جلوگیری  و  دست آوردها  حفظ 
تمام  حمایت  مورد  که  بود  مسایلی  از  بین المللی  هراس افگن 

کشورهای اشتراک کننده در این اجالس قرار گرفت . 
در تاریخ معاصر افغانستان برای پایان جنگ هرگز چنین اجماعی 
را شاهد نبوده ایم. با وجود آن که طالبان در بیانیه افتتاحیه شان و 
در گفت وگوهای پیوست آن با رسانه ها موضع سخت تری نسبت به 
نماینده گان دولت افغانستان اتخاد کردند، اما نیت خود را از رسیدن 
به صلح پنهان نکردند. آن ها هدف شان را برقراری نظام اسالمی عنوان 
کردند و آتش بس را یکی از مواد مورد بحث در مذاکرات برشمردند. 
با همه ی این ها انتظار می رود که در روزهای آینده و با شروع بحث 
درباره تعیین آجندای جلسات بعدی، موضوعات بیش تر روشن شوند.

جلسه افتتاحیه دوحه با همه ی اضطراب ها، بارقه ی امید به صلح را 
در دل مردم افغانستان روشن کرده است. انتظار می رود که طرف ها 
از تاریخ معاصر و اشتباهات سیاست مردان دیروز بیاموزند و در پایان 
این گفت وگوها که زمان آن روشن نیست، برای افغانستان صلح را 

به ارمغان بیاورند.

نشست مقدماتی دوحه؛
 اجماع بی پیشینه منطقه و 
جهان در حمایت از صلح 

افغانستان
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نهایی سازی پالن راه بردی شهر هرات 
در انتظار رییس جمهور 

۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
رییس جمهور غنی می گوید که طالبان به عنوان 
یک گروه می توانند از مزایای دموکراسی زیر چتر 

جمهوریت بهره مند شوند.
مشاور امنیت ملی در رشته توییت هایی از شروع 
استقبال  طالبان  و  دولت  بین  مستقیم  مذاکرات 
پس  که  »خوشحالم  است:  نوشته  او  است.  کرده 
بی جا  خون ریزی های  و  طوالنی  تأخیر  یک  از 
شده  آغاز  افغانستان  صلح  رو دروی  گفت وگوهای 

است.«
حمداهلل محب در ادامه نوشته است که دولت متعهد 
به برقراری صلح با عزت، دایمی و سراسری است که 

در آن تنوع، دست آوردها و حقوق حفظ شود.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی تأکید کرده 
است که نظام جمهوری اسالمی افغانستان »همواره 
اسالمی و در محور مردمی استوار بوده است که بعد 

از این نیز خواهد بود«.
حمداهلل محب اذعان کرده است که سیستم کنونی 
و  دارد  وجود  نیز  مشکالت  مزایا،  همه  کنار  در 

۸صبح، بامیان: مقام های امنیتی والیت بامیان از 
جان باختن دو عضو یک خانواده بر اثر لغزش یک 

تپه در مربوطات مرکز این والیت خبر می دهند.
پولیس  فرماندهی  یوسفی، سخنگوی  محمدرضا 
بامیان در این باره به روزنامه ۸صبح گفت که این 
بیست ویکم  از چاشت دیروز جمعه  حادثه پیش 
سنبله، در روستای »قاضان« دره ی فوالدی روی 

داده است.
 ۷ برادر  دو  که  زمانی  یوسفی،  آقای  گفته ی  به 
و ۱3 ساله مشغول کندِن خاک به خاطر کاه ِگل 
دچار  خاکی  تپه ی  یک  بودند،  شان  خانه ی  بام 
را یک جا  برادر خردسال  و هردو  لغزش می شود 

زیر می گیرد.
انبار  زیر  از  برادران  این  آنکه  از  پس  افزود  وی 
انتقال به  خاک بیرون آورده می شوند، در مسیر 

شفاخانه ی والیتی جان می دهند.
دارای  عمدتاً  که  کشور  کوهستانی  مناطق 
هم واره  است،  دشوارگذر  و  خشن  جغرافیای 
کوه  و  زمین  لغزش  نظیر  رویدادهایی  شاهد 
موارد  برخی  در  این چنینی،  رویدادهای  است. 
تلفات و خسارات بی شماری را به ساکنان مناطق 

کوهستانی به همراه داشته است.

دولت عالقه مند است که به شمول طالبان با سایر 
و  نظام  اصالحات  و  تقویت  برای  افغانی  گروه های 

سیستم مشترک کار کند.
نفع  به  نظام  تقویت  و  اصالح  محب،  گفته  به 
افغانستان است و یکی از خواست های اساسی مردم 

می باشد.
با این حال، او تأکید کرده است که برای اصالحات 
بحث و گفت وگوها ارزش اساسی دارد، اما حفظ و 

تقویت نظام از همه مهم تر است.
محب می گوید که موجودیت نظام بقا و منافع همه 

به شمول طالبان تضمین می کند.
مشاور شورای امنیت ملی گفته است که در جریان 
بحث های  نظام  بقای  برای  تا  است  نیاز  مذاکرات 

مفید و اساسی صورت گیرد.
افتتاحیه مذاکرات  این در حالی است که نشست 
مستقیم بین دولت و طالبان روز شنبه، بیست ودوم 
سنبله در قطر برگزار شد. نشست هیأت های دولت 
و طالبان برای تشکیل گروه کاری نیز برگزار شده 

است.

مشاور امنیت ملی: 
طالبان به عنوان یک گروه می توانند از مزایای 

دموکراسی زیر چتر جمهوریت بهره ببرند

لغزش زمین در بامیان، جان 
دو برادر ُخردسال را گرفت

خلیل رسولی 



متحد، جوزف بورل نماینده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو و 
یوسف بن احمد العثیمین، رییس سازمان همکاری های 
ویدیو  طریق  از  که  بودند  افرادی  سایر  اسالمی 
کشورها  نماینده گان  این  کردند.  سخنرانی  کنفرانس 
مذاکرات  آغاز  از  ُکل  در  بین المللی  سازمان های  و 
بهتر  پیش برد  برای  و  کردند  استقبال  بین االفغانی 
گفت وگوها، خواستار برقراری آتش بس میان دو طرف 
شدند. هر چند نماینده گان حکومت برقراری آتش بس 
را اولویت شان در اجندای این گفت وگوها می دانند، اما 
نماینده گان گروه طالبان در این مذاکرات گفتند که 
مذاکرات  در  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  آتش بس 
ویژه  نماینده  کابلوف،  ضمیر  که  است  گفتنی  است. 
روسیه برای افغانستان و بهادر امینیان، سفیر ایران نیز 
در برنامه گشایش مذاکرات بین االفغانی شرکت کرده  

بودند، اما حضور محسوس و اثرگذار نداشتند.
پس از پایان برنامه گشایش مذاکرات، عبداهلل عبداهلل 
خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک  با  جداگانه  گونه  به 
ثانی،  آل  جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  و  امریکا 
معاون نخست وزیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار 
و گفت وگو کرد. مال عبدالغنی برادر نیز به دیدار معاون 
از دیدار وی  اما معلوماتی  نخست  وزیر قطر شتافت، 
با مایک پمپئو همه گانی نشد. هم چنان، حنیف اتمر، 
وزیر امور خارجه افزود که اعضای هیأت دو طرف نیز 
پس از چاشت با یک دیگر دیدار و روی برخی از مسایل 
فنی گفت وگو کرده اند. قرار است گروه های تماس دو 
طرف یک شنبه، بیست وسوم سنبله برای تعیین اجندا، 
داراالنشای مشترک  و  اصول مذاکرات، تسهیل کننده 
محمدمعصوم  دولت،  سوی  از  کنند.  توافق  و  بحث 
فوزیه  مقبل،  ضراراحمد  نادری،  احمدنادر  ستانکزی، 
به  نور  خالد  و  ناطقی  محمد  بلیغ،  عنایت اهلل  کوفی، 
طالبان  شده اند.  تعیین  تماس  گروه  اعضای  عنوان 
شهاب الدین  مولوی  ستانکزی،  عباس  شیرمحمد  نیز 
دالور، مال نوراهلل نوری، مولوی عبدالکریم و شیخ قاسم 
ترکمن را به عنوان اعضای گروه تماس شان برگزیده اند. 
گفتنی است که از آغاز مذاکرات افغانی توسط مقامات 

دولت افغانستان در کابل نیز استقبال شده است.
اجندای  روی  توافق  صورت  در  طرف  دو  است  قرار 
دوشنبه،  روز  را  رسمی  گفت وگوهای  مذاکرات، 
طالبان  چند  هر  کنند.  آغاز  سنبله  بیست وچهارم 
دارند،  تاکید  تسهیل کننده  عنوان  به  قطر  تعیین  بر 
بدون  روند  این  که  می دهد  ترجیح  حکومت  اما 
نماینده  خلیل زاد،  زلمی  شود.  دنبال  تسهیل کننده 
تایید کرد  با آن که  افغانستان  برای صلح  امریکا  ویژه 
امریکا و سایر کشورهای همکار در روند صلح افغانستان 
در صورت نیاز تمایل دارند که نقش تسهیل کننده را 
داشته باشند، اما به گفته وی، طرف های افغان ترجیح 
داده اند که این روند با توجه به »بین االفغانی« بودن 
آن، به افغان ها محدود بماند. طرف های مذاکره کننده 
و امریکا معتقد اند که روند مذاکرات احتمال دارد که 
هفته ها و ماه ها را در بر بگیرد و در چندین دور دنبال 
شود. گفتنی است که با آغاز این مذاکرات، موجی از 
بیم وامید در میان شهروندان افغان شکل گرفته است. 
برخی از اعضای هیأت طالبان از تصحیح در برخی از 
ارزش ها سخن گفتند که موجی از نگرانی ها را نیز در 

پی داشته است.

میان  بین االفغانی  مذاکرات 
دولت  مذاکره کننده  هیأت 
پایان  هدف  به  طالبان  و 
بخشیدن جنگ در کشور، روز 
در  سنبله  بیست ودوم  شنبه، 
قطر آغاز شد. در برنامه گشایش 
این مذاکرات، نماینده گان دولت، 
اشتراک  بین المللی  سازمان  و  کشور  ده ها  و  طالبان 
افغانستان،  دولت  نماینده گان  میان،  این  از  کردند. 
گروه طالبان، ایاالت متحده امریکا، قطر، چین، هند، 
پاکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، انگلستان، آلمان، 
ترکیه، جاپان، اندونیزیا، اسپانیا، ناروی، فنلند، سازمان 
سازمان  )ناتو(،  شمالی  اتالنتیک  پیمان  متحد،  ملل 
همکاری های اسالمی و اتحادیه اروپا سخن رانی کردند. 
دولت و طالبان از آغاز این  گفت وگوها ابراز خوش بینی 
کردند و آن را یگانه راه حل برای پایان جنگ خواندند. 
از  استقبال  با  نیز  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 
آغاز این روند، بر همکاری های شان در جریان مذاکرات 
در  حاضر  کشورهای  و  دولت  هیأت  کردند.  تاکید 
برنامه ی گشایش مذاکرات بین االفغانی برای پیش برد 
آتش بس  برقراری  خواستار  گفت وگوها،  بهتر  هرچه 
شدند. گروه طالبان نیز تایید کرد که بحث در مورد 
از اجندای این مذاکرات را  برقراری آتش بس بخشی 
تشکیل می دهد. قرار است گروه تماس دولت و طالبان 
تعیین  مورد  در  سنبله  بیست وسوم  یک شنبه،  روز 
مشترک  داراالنشای  و  اصول  تسهیل کننده،  اجندا، 
مذاکرات بحث کنند و در صورت توافق، روز دوشنبه، 
بیست وچهارم سنبله گفت وگوهای رسمی میان هیأت 

مذاکره کننده دو طرف آغاز شود.
مستقیم  مذاکرات  آغاز  برای  تالش  سال ها  از  پس 
میان حکومت و طالبان، این بخش مهم سرانجام ورق 
خورد. در برنامه گشایش این مذاکرات که روز شنبه، 
بیست ودوم سنبله در هوتل »شرایتون« دوحه، پایتخت 
قطر برگزار شد. نماینده گان دولت و طالبان و برخی 
برنامه  این  بین المللی سخنرانی کردند.  از کشورهای 
ثانی،  آل  جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  از سوی 
نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه این کشور به گونه 
رسمی گشایش یافت. در ادامه، عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه ملی که به نماینده گی از دولت 
که  کرد  امیدواری  ابراز  می کرد،  صحبت  افغانستان 
مذاکرات صلح میان »جمهوریت اسالمی افغانستان« 
و »تحریک طالبان« موفقانه صورت گیرد. آقای عبداهلل 
افزود که دولت با »نیت پاک« به میز مذاکره حاضر 
بر  استوار  نیاز مردم، خواستار »نظام  بر  و مبنی  شد 
قانون اساسی« و »تحکیم ثبات« در کشور است، زیرا 
نبود  به دلیل  را  به گفته وی، مردم روزهای سختی 
نظام تجربه کرده اند. رییس شورای عالی مصالحه ملی 
گفت که هرچند جنگ کنونی هیچ برنده ای ندارد، اما 
هم زمان با آن، راه حل سیاسی مبنی بر اراده مردم نیز 
هیچ بازنده ای نخواهد داشت. آقای عبداهلل افزود که با 
از  باید  به اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی،  توجه 
»فرصت تاریخی« تامین صلح در کشور استفاده شود و 
ابراز امیدواری کرد که این روند به برقراری صلح پایدار 

در کشور بیانجامد.
صلح  روند  پیش برد  برای  حکومت  که  افزود  وی 
تالش هایی را انجام داده است و از برگزاری لویه جرگه 
مشورتی صلح، تالش برای کسب اجماع ملی، منطقه ای 
و بین المللی، برگزاری نشست های علمای کشورهای 
تشکیل  و  ملی  عالی مصالحه  ایجاد شورای  اسالمی، 
هیأت مذاکره کننده به نمونه هایی از کارکرد حکومت 
تصریح  عبداهلل  عبداهلل  یاد کرد.  روند  این  در جریان 
کرد که با امضای توافق نامه صلح دوحه، امیدهای برای 
و در  یافت  ادامه  اما جنگ هم چنان  زنده شد،  صلح 
نتیجه آن، تا کنون حدود ۱2 هزار تن در جریان شش 
ماه پس از امضای توافق نامه کشته و حدود ۱۵ هزار 
تن دیگر زخمی شدند. وی هر چند رهایی زندانیان 
را گام مفید در راستای صلح و خرسندی شهروندان 
خواند، اما افزود که دو طرف با پایان موفقانه مذاکرات 
این  پایان جنگ، می توانند  اعالم آتش بس و  کنونی، 
برسانند.  همه شهروندان  خانه های  به  را  خوش حالی 
آقای عبداهلل تصریح کرد که هیأت مذاکره کننده دولت 
با حمایت میلیون ها افغان و با توجه به تنوع فرهنگی، 
اجتماعی و قومی در دوحه، پایتخت قطر حضور یافته 
است تا فرآیندی را رقم زند که »دروازه جنگ، رنج 
و مصیبت را برای همیشه بسته کند« و »درب صلح 
و هم زیستی مسالمت آمیز را با هم وطنانی که از فکر 
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دیگری نماینده گی می کنند، بگشاید.«
رییس شورای عالی مصالحه ملی اطمینان داد که هیأت 
احزاب،  سیاسی،  جریان های  همه  از  برخاسته  دولت 
شخصیت ها و اقشار کشور است. وی اما افزود که نیاز 
نیست دو طرف روی قضایا توافق ۱۰۰ درصدی داشته  
باشند، بل که می تواند گزینه های مختلف و راه حل های 
میانی را مطرح کنند تا زمینه توافق روی نکات اساسی 
فراهم شود. آقای عبداهلل اما از پی آمدهای »شکست« و 
»انتخاب های بد« هشدار داد و افزود که دو طرف باید 
از رفتن به این مسیر با همه توان و قیمت جلوگیری 
ادامه سخن رانی اش گفت که  کنند. وی هم چنان در 
شهروندان افغان و جهانیان توقع دارند که خشونت ها با 
توافق روی آتش بس دایمی و بشردوستانه، پایان یابد و 
روی اجندایی توافق کنند که بتواند مذاکرات مشترک 
صلح به نقطه پذیرفتی آن منتهی شود. هم زمان با این، 
اشاره  نیز  دولت  ارزش های  از  برخی  به  عبداهلل  آقای 
کرد. او گفت که مسوولیت دارد تا »نهادهای ملی«، 
به شمول نیروهای امنیتی و دفاعی که در جریان ۱۹ 
سال اخیر تحکیم یافته اند را حفظ و تقویت کند. وی 
هم چنان به زیربناها در کشور اشاره کرد و افزود که این 
زیربناها به عنوان منابع مشترک مردم، محفوظ بماند. 
در ادامه، عبداهلل عبداهلل با تاکید بر حفظ قانون اساسی، 
زنان،  حقوق  بیان،  آزادی  انتخابات،  مردم ساالری، 
حقوق اقلیت ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق 
بشر به عنوان دست آوردهای بزرگ مردم، تصریح کرد 
که برگشت به گذشته برای مردم افغانستان پذیرفتنی 

نیست.
سیاسی  معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  این،  با  هم زمان 
طالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر نیز از 
آدرس گروه طالبان در این برنامه سخنرانی کرد. وی 
هر چند اعضای دولت و هیأت مذاکره کننده دولت را 
هم مانند گذشته »نماینده گان اداره کابل« خواند، اما در 
ادامه به »حوصله«، »تحمل« و »تعامل خوب« میان 
دو طرف در جریان مذاکرات، تاکید کرد. وی هم زمان 
با یادآوری از پابندی گروه طالبان به توافق نامه دوحه، 
از حکومت نیز خواست که به این مهم پابند بماند تا 
بدین ترتیب، روند صلح به شکل خوب به پیش برود و 
با چالش و مانع روبه رو نشود. مال برادر آخوند هم چنان 
و  بحث ها  جریان  در  که  خواست  طرف  دو  هیأت  از 
تصمیم گیری های شان، »دین مقدس اسالم« و »منافع 
علیای کشور« را در نظر بگیرد و »قربانی منافع گروه ها 
به  طالبان  گروه  سیاسی  معاون  نشوند«.  اشخاص  و 
شهروندان افغان اطمینان داد که تالش می کند زمینه 
فراهم  را  »خرسند«  و  »آرام«  صلح آمیز«،  »زنده گی 
سازد و به جامعه جهانی نیز وعده سپرد که تا حد توان 
تالش می کند که مذاکرات بین االفغانی نتیجه مثبت 
تا  افزود که طالبان تالش می کنند  باشد. وی  داشته 
»متحد«،  »مستقل«،  »آزاد«،  کشور  یک  افغانستان 
همه  تا  باشد  اسالمی«  نظام  »دارای  و  »پیش رفته« 
در  و  دریابند  آن  در  را  خود  جایگاه  بی تبعیض  اقوام 
برادر  مال  کنند.  زنده گی  صمیمیت  و  برادری  فضای 
هم چنان تصریح کرد، طالبان می خواهد که در آینده با 
همسایه ها، کشورهای منطقه و جهانیان روابط مثبت 

داشته باشد که بر احترام متقابل استوار خواهد بود.
دیگر  برخی  و  امریکا  متحده  ایاالت  نماینده گان 
برنامه  در  نیز  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  از 

گشایش مذاکرات بین االفغانی سخن رانی کردند. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا روز شنبه، بیست ودوم 
سنبله در این نشست افزود که رسیدن به این مرحله 
نیازمند »کار سخت« و »فداکاری« و »قربانی ها« بود 
و صلح  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  برای  نیز  اکنون  و 
پایدار، باید این دو مهم را دو طرف به پیش گیرند. وی 
خطاب به دو طرف گفت، امریکا اعتقاد دارد که بهترین 
به  دادن  پایان  افغان ها،  حقوق  از  محافظت  برای  راه 
چرخه خشونت ها است. وی راه ادامه مذاکرات را »پُر 
از گفت وگوها  این روند  افزود که  پیچ وتاب« خواند و 
عالوه بر تاثیرگذاری باالی نسل کنونی، بر نسل های 
که  افزود  پمپئو  می گذارد.  تاثیر  نیز  کشور  در  آینده 
امریکا حادثه یازدهم سپتامبر را از یاد نخواهد برد و 
به همین دلیل، اجازه نمی دهد که »این گروه« خاک 
استفاده  کشورها  سایر  و  امریکا  ضد  بر  را  افغانستان 
طرف های  و  افغان  شهروندان  از  هم چنان  وی  کند. 
تروریستی  گروه های  به  که  خواست  مذاکره کننده 
اجازه استفاده ندهند تا از افغانستان به عنوان پناه گاه 

امن شان استفاده کنند.
مذاکره کننده  طرف های  به  خطاب  خارجه  امور  وزیر 
افغان ها، بل که جهانیان توقع دارند  گفت که نه تنها 
که روند صلح افغانستان به نتیجه مثبت برسد و جنگ 
۴۰ ساله پایان یابد. وی افزود که هیأت مذاکره کننده 
دولت و طالبان مسوولیت عمده ای را به دوش دارند 
را  مشکالت شان  راه حل  افغان ها  خود  باید  اکنون  و 
دریابند. پمپئو گفت که افغانستان چهار دهه پُر چالش 
را پشت سر گذاشته است و اکنون دو طرف فرصت 
و  بگیرند  تصمیم  افغانستان  صلح  مورد  در  که  دارند 
که  کرد  امیدواری  ابراز  او  زنند.  رقم  را  روشن  آینده 
دو طرف بتوانند اقشار مختلف جامعه افغانی، به ویژه 
زنان را در خود شامل کنند و در آینده روابط نیک با 
همسایه ها و کشورهای بین المللی داشته باشند. وزیر 
امور خارجه هرچند افزود که نظام جمهوری در امریکا 
بهترین نتیجه را داشته است، اما تصریح کرد که این 
بر دیگری تحمیل کند  را  نظامش  کشور نمی خواهد 
و به همین دلیل، به طرف ها فرصت می دهد که نوع 
نظام را خودشان انتخاب کنند و چرخه خشونت ها را 
بشکنند. وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که این 
فصل بتواند راه را برای صلح بگشاید و به جاری شدن 
اشک ها و ادامه خشونت ها پایان دهد. وی افزود که این 
است  مرتبط  نیز  آینده  در  امریکا  به کمک های  روند 
ابراز  پمپئو  دارد.  ربط  آینده  نسل های  با سرنوشت  و 
امیدواری کرد که دو طرف با صبر کامل این روند را با 

موفقیت به پایان برسانند.
افزون بر مایک پمپئو، وانگ لی وزیر امور خارجه چین، 
محمود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، شاه محمود 
سابرامانیام  پاکستان،  خارجه  امور  وزیر  قریشی 
کاملوف  امور خارجه هند، عبدالعزیز  وزیر  جایشانکار 
وزیر امور خارجه اوزبیکستان، رشید مرادوف وزیر امور 
خارجه ترکمنستان، رتنو مارسودی وزیر امور خارجه 
خارجه  امور  وزیر  سوریده  اریکسون  اینه  اندونیزیا، 
اسپانیا،  خارجه  امور  وزیر  گونزالس  ارونچا  ناروی، 
لورد احمد وزیر  فنلند،  امور خارجه  اوستو وزیر  پیکا 
امور  وزیر  سوزوکی  کازوتو  آسیا،  امور  در  انگلستان 
آلمان  ویژه  نماینده  پوتزل،  مارک  جاپان،  خارجه 
برای افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 

از تفنگ به سخن؛ 

مذاکرات صلح با بیم وامید آغاز شد

حسیب بهش

رییس شورای عالی مصالحه ملی اطمینان داد که هیأت دولت برخاسته از همه جریان های سیاسی، احزاب، شخصیت ها و اقشار کشور است. وی اما افزود که نیاز نیست دو طرف روی قضایا 
توافق 100 درصدی داشته  باشند، بل که می تواند گزینه های مختلف و راه حل های میانی را مطرح کنند تا زمینه توافق روی نکات اساسی فراهم شود. آقای عبداهلل اما از پی آمدهای »شکست« 

و »انتخاب های بد« هشدار داد و افزود که دو طرف باید از رفتن به این مسیر با همه توان و قیمت جلوگیری کنند.
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با تمام پیش فرض های نگران کننده کارشناسان نسبت 
به آغاز گفت وگوهای صلح در زمان آماده سازی تیم های 
مذاکره کننده دولت افغانستان و تحریک طالبان، زبان 
مردم  از  جهانی  جامعه ی  حمایت  و  طرف  دو  صلح 
گفت وگوهای  موفقیت  برای  را  امیدواری  افغانستان 
مخالفت  اما  است؛  داده  افزایش  پیش  از  بیش  صلح 
داکتر  سخنرانی  محتوای  از  نکاتی  با  طالبان  گروه 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه افغانستان 
و عدم ارایه معلومات کافی از سوی مال برادر، رییس 
دفتر طالبان در قطر، در مورد خواسته های شان، نشان 
از دشوار بودن این گفت وگوها است؛ تصوری که به 
داشته  وجود  خارجی  مهمانان  سخنرانی  در  وضوح 
دعوت  بردباری  و  صبر  به  را  گفت وگوها  طرفین  و 

می کردند.

زبان صلح
وقتی محتوای سخنرانی داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای مصالحه ملی افغانستان و سخنرانی مال برادر، 
رییس دفتر طالبان در قطر را مرور کنیم، هر دوی شان 
تعهد  از  و  کرده  استقبال  گفت وگوها  این  آغاز  از 
صادقانه شان به تداوم گفت وگوها سخن گفتند. در این 
دست آوردهای  حفظ  بر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  میان 
اسالمی  نظام جمهوری  که شامل  ۱۹ سال گذشته 
افغانستان، قانون اساسی، حمایت از حقوق شهروندی 
که شامل حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی های فردی 
و... می شود تاکید و بر همکاری با کشورهای منطقه 
و جهان بر اساس اصل احترام متقابل پافشاری کرد. 
نظام  استقرار  بر  تاکید  با  برادر  مال  دیگر  سوی  از 
اسالمی در افغانستان و تقویت اقتصاد کشور، خیلی 
محتوای  مورد  در  که  فرستاد  واضح  پیامی  سربسته 
سخنرانی داکتر عبداهلل عبداهلل نکته نظرات اساسی و 
مهمی دارند؛ طوری که سخنگوی دفتر سیاسی قطر 
بالفاصله ابراز داشت که با نکاتی از بیانیه داکتر عبداهلل 
عبداهلل موافق نیستند. اما در مجموع می توان گفت که 

مقدمه
جنگ افغانستان در پهلوی سایر عوامل و دالیل خود، 
یکی از جدی ترین بحث هایش منازعه بر سر به دست 
این  دیگر  پهلوهای  است.  قدرت  تقسیم  یا  آوردن 
جنگ خانمان سوز را به یک بحث دیگر می گذاریم، در 
این نوشته به ساختار سیاسی قدرت و انتخاب کشور 
میزبان این گفت وگوها خواهیم پرداخت که می تواند 
در چشم انداز گفت وگو های صلح شاید تا حدودی به 
هیات گفت وگو کننده افغانستان با طالبان کمک کند.

که  است  شبه جزیره  یک  قطر  شیخ نشین  یا  امارت 
حدود ۱6۰ کیلومتر طول و بین ۵۵ تا ۹۰ کیلومتر 
عرض دارد و در ساحل جنوب غربی خلیج فارس و در 
شرق عربستان سعودی قرار گرفته است. مساحت قطر 
۱۱.۴3۷ کیلومتر مربع است و بیش تر بخش های این 
شبه جزیره سطح بیابانی، شنی، پوشیده از ریگ زارها 
نکته  است.  لم یزرع  و  آهکی  و  رسوبی  و سنگ های 
جالب توجه در مورد بافت جمعیتی قطر این است که 
تنها 2۵ درصد از آنان بومی )قطری( اند و ۷۵ درصد 
خانواده های شان  و  )خارجی ها(  غیر بومیان  را  بقیه 
باشد.  بی نظیر  دنیا  در  شاید  که  می دهند  تشکیل 
نقش  اخیر  سال های  در  کوچک،  شیخ نشین  این 
خاورمیانه  منطقه  مسایل  از  بسیاری  در  را  پررنگی 
ورزشی  مسابقات  از  بسیاری  میزبانی  است.  داشته 
منطقه ای و جهانی، کسب میزبانی جام جهانی 2۰22 
در دسامبر 2۰۱۰ میالدی، پیش رفت های چشم گیر 
در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و از همه مهم تر 
از  مصداق هایی  الجزیره  جهانی  شبکه  راه اندازی 

موفقیت قطر به شمار می روند.

ساختار سیاسی
قطر هم چون سایر شیخ نشین های منطقه ساختاری 
این  در  حاکمیت  و  دارد  سلطنتی  سیستم  شبیه 
اما  است،  موروثی  و  آل ثانی خالصه شده  در  کشور 
وراثت از پدر به پسر نبوده و امیر با تصمیم و اجماع 
بزرگان فامیل تعیین می شود. با این حال امیر قبلی 
قطر یعنی »شیخ خلفیه آل ثانی« خود فرزندش شیخ 

پمپیو از هیچ اصل و خواسته دو طرف حمایت نکرد، 
به شمول دست آوردهای ۱۹ سال گذشته افغانستان 
که با حمایت امریکا به دست آمده است. او بیش تر دو 
طرف را نصیحت کرد تا  نظامی متناسب با ساختار 
و نیاز جامعه افغانستان به وجود آورند و گمانه زنی ها 
در مورد بی طرفی امریکا در رفتن به طرف حکومت 
موقت، چیزی که مورد قبول دولت افغانستان نیست، 

را نیز دامن می زند.
از سویی، چنین حمایت قاطع جامعه جهانی از موقف 
دولت افغانستان، طالبان را در حالی تحت فشار قرار 
می دهد که قبل از آغاز گفت وگوهای صلح این گروه 
افغانستان به  امتیازات را نسبت به دولت  بیش ترین 
دست آورد که مشمول آزاد سازی پنج هزار زندانی شان 
جریان  در  طالبان  که  می رود  انتظار  می باشد.  نیز 
و  افغانستان  مردم  به  را  نیت شان  گفت وگوها حسن 
جامعه جهانی نشان دهند، اما نماینده این گروه در 
سخنرانی نخست خویش به جز تاکید بر نظام اسالمی 
را  دیگر خویش  اهداف  افغانستان،  اقتصادی  رشد  و 
ابراز نداشت تا شک و تردید ها در مورد صداقت شان 

در گفت وگوهای صلح پا برجا بماند.

راه دشوار گفت وگوها 

آن گرایش وهابیت ریشه دارد.

انتخابات
در قطر سیستم انتخابات عمومی و آزاد وجود ندارد و 
نماینده گان مجلس نیز از سوی امیر تعیین می شوند. 
اواسط جوالی ۱۹۹2 میالدی ۵۰ روشن فکر قطری 
با ارسال نامه ای به امیر این کشور، از وی خواستند 
که در قطر انتخابات آزاد برگزار شود، اما بعد از این 
صورت  رابطه  این  در  تحولی  هیچ گونه  درخواست 

نگرفت.

احزاب
در  کارگری  اتحادیه های  و  سیاسی  احزاب  تشکیل 
قطر ممنوع است و صرفاً در طول دهه ۷۰ دو گروه به 
نام های »جبهه آزادی بخش ملی قطر« و سازمان های 
»جهاد ملی« و نیز برخی گروه های سیاسی معتقد به 
پان عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این 

کشور فعالیت داشته اند.
در این کشور هم چنین برگزاری هرگونه راهپیمایی 
حتا مسالمت آمیز، آزاد نیست. همان طور گفته شد، 
اواسط جوالی ۱۹۹2 تعداد ۵۰ روشن فکر برجسته 
قطری طی نامه ای به امیر این کشور خواستار تشکیل 
یک شورای مشورتی با اختیارات قانون گذاری شدند. 
آن ها هم چنین نسبت به سوءاستفاده از قدرت در این 
شیخ نشین ابراز نگرانی کرده و انجام اصالحاتی را در 
خصوص سیستم آموزشی و اقتصادی پیشنهاد کردند.

در حال حاضر گروه سیاسی خاصی در قطر وجود 
ندارد، اما گروه های ذی نفوذی حضور دارند که عمدتاً 
اخیراً  اگرچه  بزرگ اند،  تجار  و  ثروت مند  شیوخ  از 
قشری از روشن فکران و روزنامه نگاران قطری تشکیل 
شده  است و حکومت نیز به شدت آن ها را زیر نظر 

در  طالبان  که  داشت  باید  را  این  انتظار  این همه،  با 
افغانستان،  دولت  با  مستقیم  نشست های  جریان 
خواسته ها و اهداف خویش را ابراز کنند. پس سخت 
است که نقاط مشترک و متضاد دو طرف را به این 
ساده گی از محتوای سخنرانی های امروزه شان دریافت. 
در محتوای سخنرانی مهمانان خارجی نیز نگرانی از 
دشواری این گفت وگوها وجود داشت و تلویحاً همه 
به آن اشاره کرده و خواستار صبر و گذشت طرفین 

شدند. 
بر اساس اصول مذاکره، باید اهداف، دیدگاه ها و منافع 
پس  شود.  ابراز  روشن  مذاکره  درگیر  طرف  دو  هر 
می طلبد تا لیستی از این موارد ترتیب و با شناسایی 
معینه  موارد  در  تفاهم  به  نخست  مشترک،  منافع 
برسند. به عنوان نمونه توافق روی آتش بس می تواند 
در  باشد.  بعدی  گره های  برای گشودن  آغاز  بهترین 
حالی که دولت افغانستان و جامعه جهانی آتش  بس 
کرده اند،  پیشنهاد  گفت وگوها  آجندای  نخستین  را 
بهبود گفت وگوها  برای  را  راه  آن  از  حمایت طالبان 
تسهیل می کند. مال خیرخواه آخوند، در ختم جلسه 
افتتاحیه به رسانه ها گفته است: ما هم برای برقراری 

آتش بس عجله داریم!
بخش  اهداف،  بیان  و  شفاف سازی  اساس  این  روی 
اساسی روند مذاکره ی صادقانه و درست است و بدون 
رخ  سوء تفاهم هایی  مذاکره  جریان  در  احتماالً  آن 
خواهد داد که باعث رسیدن به نتایج مطلوب مذاکره 
بر اساس اصول علمی و تجربه شده آن نمی شود. پس 
حاال این یک ماموریت بسیار مهم و دشوار پیش روی 
هر عضو هیات مذکره کننده و به خصوص داراالنشای 
مشترک و رییسان هیات ها است که از خلق سوء تفاهم 
و حیثیتی شدن بحث برای دو طرف جلوگیری کنند 
تا در پایان روز به نتیجه برد-بردی برسیم که تیم های 
کار شان،  در  موفقیت  احساس  ضمن  مذاکره کننده 
تضمین کننده ثبات کشور و احقاق حقوق شهروندی 
مردم افغانستان باشند. این بهترین نتیجه برای این 
گفت وگوها خواهد بود، طوری که منافع طرفین نیز در 
آن حفظ شود. در صورتی که در نقطه ای گفت وگوها 
به نتیجه نمی رسد، به جای ختم گفت وگوها، طرفین 
باید به موکول کردن آن به زمان و مکان دیگری توافق 

نمایند تا دروازه گفت وگوها هم چنان باز باشد.

دارد.

برابری جنسیتی
اسالم  از  سلفی  نسخه  با  اسالمی  کشور  یک  قطر 
سنی به عنوان مذهب مورد حمایت دولت است که 
از این جهت این کشور یکی از دو کشور سلفی مذهب 
ارزش های  می رود.  شمار  به   اسالم  جهان  در 
به عربستان سعودی  زنان در قطر نسبت  اجتماعی 
در  کم تر .  جنسیتی  جداسازی  و  است  لیبرال تر 
مورد گردهم آیی های اجتماعی، زنان به طور کلی به 
رویدادهای اجتماعی به جز جلسات با سبک غربی 
یا زمانی که شرکت کننده گان از خویشاوندان نزدیک 
برده  اجتماعی  رویدادهای  به  می شوند،  تشکیل 
نمی شوند. مدارس دولتی دخترانه و پسرانه از هم جدا 
هستند. از نظر فرصت های شغلی، زنان به طور کلی در 
سمت های دولتی مشغول به کار هستند، اگر چه کم تر 
در جایگاه های عالی رتبه قرار دارند و تنها چهار زن در 

طول تاریخ قطر به عنوان وزیر انتخاب شده اند.
تا سال 2۰۰۸، هیچ زنی به عنوان دیپلمات مشغول 
به کار نبود. علیا بنت احمد آل ثانی به عنوان نخستین 
سفیر زن در سال 2۰۱3 به عنوان نماینده دایمی در 
اختالف  از  قطر  در  زنان  ملل منصوب شد.  سازمان 
دست مزد 2۵ تا ۵۰ درصدی با مردان رنج می برند. 
عالوه بر این، قطر به میزان قابل توجهی کمک های 
اجتماعی شامل امکانات رفاهی مانند مسکن و سهمیه 
مسافرت در اختیار مردان می گذارد که کارمندان زن 
کم تر از این مزایا بهره مند هستند. جالب توجه این که 
از  بعضی  و  امیر  همسر  تصویر  چاپ  اجازه  تاکنون 
اساتید و مسووالن زن قطری در مطبوعات به علت 
عدم پذیرش جامعه )به نقل از محافل قطری( داده 

نشده است.

دو طرف تالش کردند تا در نیمه ی اول روز نخست 
گفت وگوهای صلح از در مصالحه و مدارا به  پیش روند. 
این در حالی است که در حاشیه این نشست آقای 
نادر نادری، سخنگوی تیم هیات مذاکره کننده دولت 
افغانستان ، کنایه گونه بیان داشت که اگر رهبر طالبان 
مال هبت اهلل ، به طرف انتخابات برود، حتا یک رای هم 
نخواهد آورد که با واکنش طالبان و حامیان شان را در 

فضای مجازی مواجه شد.

دفاع از جمهوریت
نکته بارز دوم روز نخست گفت وگوهای بین االفغانی، 
 ۱۹ دست آوردهای  از  جهانی  جامعه  قاطع  حمایت 
ساله ی دولت افغانستان و جامعه جهانی در افغانستان 
است. حمایت قاطع جهان از دست آوردهای ۱۹ سال 
آزادی  از جمهوریت،  به خصوص حمایت  و  گذشته 
در  را  افغانستان  دولت  موقف  زنان،  حقوق  و  بیان 
گفت وگوهای صلح بلند برد و درخواست این کشورها 
را  آن ها  دست آوردها  این  تضمین  برای  طالبان  از 
تحت فشار قرار خواهد داد؛ البته بدون استثنا تمامی 
سخنرانان خارجی حاضر در این مجلس بر موارد فوق 
توپ  که  امریکا  متحده  ایاالت  جز  به  کردند،  تاکید 
را به میدان دو طرف گفت وگو کننده افغان انداخت. 

انتخاب  ولی عهدی  سمت  به  را  خلیفه«  بن  »حمد 
قدرت  از کسب  بعد  خلیفه«  بن  »حمد  شیخ  کرد. 
طی فرمانی نظام حکومتی قطر را موروثی و منحصر 
به آل ثانی شمرد که از پدر به یکی از فرزندان ذکور 
امیر  پسر،  داشتن  عدم  در صورت  و  می یابد  انتقال 
ولی عهدی  سمت  به  آل ثانی  خاندان  از  را  فردی 
انتخاب می کند. یعنی قطر کشوری با نظام سیاسی 
مجلس  است.  مشروطه  پادشاهی  متمرکز  حکومت 
»الشورا«ی این کشور 3۵ کرسی دارد که نماینده گان 

آن را امیر تعیین می کند.
کشور  در  تصمیم گیرنده  فرد  عالی ترین  قطر  امیر 
است، عالوه بر این که طبق قانون، اختیارات وسیعی 
دارد. وی در ارتباط با سایر نهادهایی نیز که تحت 
شمار  به  برتر  قدرت  نیستند،  او  مستقیم  حاکمیت 
می آید. ماده ۱۷ متمم قانون اساسی قطر به امیر این 
کشور اختیار صدور فرامین براساس توصیه شورای 

وزیران و رأی زنی با شورای مشورتی را می دهد.
ماده ۱۸ اختیارات اجرایی را با کمک شورای وزرا به 
امیر می دهد. بنابراین امیر، قوای مقننه و مجریه را 
به کمک شورای وزیران و شورای مشورتی در اختیار 
خود دارد. قانون اساسی قطر درباره حکومت می گوید، 
قطر کشوری عربی، مستقل و دارای حاکمیت قانونی 
است و دین آن اسالم و شریعت اسالمی منبع اصلی 

قانون گذاری در این کشور می باشد.
قطر کشوری فاقد ملت است و مردم بومی آن استمرار 
ترکیب جمعیتی عربستان سعودی محسوب می شوند 
عربستان  از  که  هستند  قبایلی  استمرار  واقع  در  و 
آمده و در آن جا سکونت یافته  اند. قطری  ها به لحاظ 
ساختار  و  مذهب  استمرار  نیز  مذهبی  و  اجتماعی 
و  می  شوند  محسوب  عربستان  بر  حاکم  اجتماعی 
دومین کشور بعد از عربستان سعودی است که در 

زبان صلح و دفاع از جمهوریت در قطر

ساختار سیاسی قدرت در کشور میزبان 
مذاکرات صلح



هیوالی جنگ چنان سایه ی سیاه خود را بر این والیت گسترانیده است که کم تر خانواده ای را 
می توان یافت که اعضای خود را در نبردهای خونین میان نیروهای حکومتی و طالبان از دست 

نداده باشد. افزون بر این، فراه »قربانگاه« نظامیان حکومت در سالیان گذشته پنداشته 
می شود. قربانی شدن گروهی نیروهای امنیتی در حمالت طالبان، رویدادهایی است که شاید 

هیچ زمانی از ذهن مردم آن پاک نشود.

گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر 
با سودابه ناصری، خبرنگار و فعال حقوق زن

تنها  این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه ۸صبح،  یادداشت: 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.
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می گوید  رسانه  در  کار  به  دیرینه اش  عالقه ی  از 
او  کردن  کار  با  مدت ها  خانواده اش  این که  از  و 
تصویر  می گوید  کرده اند.  مخالفت  بخش  این  در 
منفی کار در رسانه در ذهن پدر و مادرش، دلیل 
مخالفت آنان با فعالیت او در این بخش بوده است: 
فعالیت رسانه ها در کشور، مردم یک  »در شروع 
به کار در رسانه پیدا کردند و  دید منفی نسبت 
این  در  کار  اجازه ی  خود  دختران  به  راحتی  به 
خبر  گاهی  این که  ویژه  به   نمی دادند،  را  بخش 
به گوش  کشته  شدن کارمندان زن رسانه ها هم 
می رسید. خانواده ی من هم مثل دیگران، از این که 
مورد حمله قرار بگیرم یا به اصطالح بدنام شوم، 

می ترسیدند.«
سودابه ناصری که اقتصاد لیسانس دارد و در یک 
دوره ی خبرنگاری نیز آموزش دیده است، چند سال 
پیش موفق می شود بر ترس خانواده اش پیروز شود 
و اکنون کارمند یکی از رسانه های خصوصی کشور 

»نامش حق است، ما آرزو صدایش می کنیم«
است. تجربه ی کار در بخش دوبالژ یک تلویزیون 
خصوصی، به گفته ی خودش، راهی برای ورود او به 
رسانه بوده است: »از مکتب فارغ شده بودم و ۱6 
سال داشتم که پس از سپری  کردن یک آزمون، 
به یکی از رسانه های تصویری راه یافتم. از آن جایی 
که به گفته ی مسووالن تلویزیون، برای برنامه های 
خبری کوچک بودم، در بخش دوبله ی تلویزیون 

آغاز به کار کردم.«
مشغله های  دلیل  به  مدتی  می گوید،  ناصری  بانو 
تحصیلی، از کار کردن دست می کشد و پس از آن، 
به عنوان فعال حقوق زن و گرداننده ی برنامه های 
اقتصادی به رسانه باز می گردد. از شروع فعالیتش 
که  است  سالی  سومین  این  کنون،  تا  رسانه  در 
می شنوند،  را  صدایش  این که  بر  افزون  مردم، 
در  وی،  گفته ی  به  می بینند.  نیز  را  سیمایش 
که  زنانی  و  دختران  افغانستان،  چون  جامعه ای 
با کار در رسانه های تصویری، به چهره های آشنا 
برای مردم تبدیل می شوند، باید فشارهای روانی 
ناشی از »حرف های مردم« را نیز تحمل کنند: »در 
قبول  را  ما  مردم  از  درصد  ده   تنها  شاید  بیرون، 
داشته باشند و باقی مانده، به دلیل این که بیرون از 
خانه کار می کنیم، دشنام می دهند و ما را به ترویج 
فحشا در بین مردم متهم می کنند و این حرف ها 

بسیار آزاردهنده است.«
تنها  اذیت ها  و  آزار  این  ناصری،  بانو  گفته ی  به 
در  زنان  بلکه  نمی شود،  بازار خالصه  و  کوچه  به 
دنیای مجازی نیز از آن در امان نیستند و به روح 
و روان شان آسیب وارد می شود. او که خود یکی از 

قربانیان این نوع حمالت است، می گوید بارها آزار 
و اذیت مجازی )از طریق شبکه های اجتماعی( را 
تجربه کرده و بسیار صدمه دیده است و حتا اعتماد 

خانواده اش به او، برای مدتی از بین رفته است.
در  کار  سختی  دیگر  روی  می گوید  ناصری  بانو 
رسانه این است که مسووالن بسیاری از رسانه ها 
هیچ  نوع مسوولیتی را در قبال امنیت جانی و مالی 
نمی گیرند: »رسانه ای که  برعهده  کارمندان خود 
در آن کار می کنیم، از لحاظ امنیتی از ما حمایت 
نمی کند. وقتی تازه وارد رسانه شدم، برگه ای برای 
رفع  و  خودم  مالی  و  جانی  مسوولیت  پذیرفتن 
مسوولیت رسانه ی مورد نظر از این مسایل را برای 
تجربه ی  من  برای  که  دادند  من  به  کردن  امضا 

ناخوش آیندی بود.« 
سودابه، خطر  گفته ی  به  که  است  حالی  در  این 
داعش  و  طالب  به  افغانستان،  شاغل  زنان  برای 
برای  داعش  و  طالب  تنها  »نه  نمی شود:  محدود 
ذهنیتی  نیز  مردم  از  برخی  بلکه  دارند،  ما خطر 
طالبانی دارند و با عقده هایی که دارند، می توانند 
از  بدتر  که  کسانی  شوند؛  زن  یک  نابودی  باعث 

طالب و داعش اند.«
او می گوید، پیش از شروع کار در رسانه، می دانسته 
که به عنوان یک دختر ممکن است تهدید شود و 
به گفته ی  است.  فکر کرده  راه  این  به خطرهای 
قیمت  به  اند  رسانه، حاضر  کارمند  زنان  سودابه، 

جان، در رشته ی مورد عالقه ی خود کار کنند.
امنیتی  تهدیدات  کنار  در  می گوید  ناصری  بانو 
که زنده گی شخصی و کاری شهروندان را مختل 

نقض  پی  در  همواره  که  طالبانی  افکار  می کند، 
از جمله حق تحصیل  اساسی شهروندان،  حقوق 
»از  می رود:  به شمار  دیگر  اساسی  است، مشکل 
و  امنیت  افغانستان،  مردم  بزرگ  آرزوهای  جمله 
حق تحصیل است و این ها مواردی است که مردم 
دیگر کشورها به عنوان حق مسلم از آن برخوردار 

اند.«
حرف از امنیت و حق که به میان می آید، بحث 
صلح  گفت وگوهای  با  رابطه  در  امیدها  و  بیم  به 
بانو ناصری می گوید، به عنوان زنی که  می کشد. 
خواستار  داشته،  فعالیت  مختلف  بخش های  در 
ادامه ی حضور زنان در اجتماع، پس از توافق صلح 
است و نقض حقوق مسلم زنان برای او پذیرفتنی 
بسیاری  مشکالت  که  زنی  عنوان  »به  نیست: 
حاضر  کرده ام،  تحمل  هدفم  به  رسیدن  برای  را 
نیستم قربانی بدهم، باید دست آوردهای ما حفظ 
و  ما که تحصیل است  بزرگ ترین خواست  شود. 
مرفه  زنده گی  یک  داشتن  که  آن  کوچک ترین 

است، باید پذیرفته شود.«
گفت وگوهای  نتایج  به  ناصری  بانو  حال،  این  با 
هنوز  طالبان  می گوید  و  نیست  خوش بین  صلح 
زنان و حضور آنان در اجتماع را نپذیرفته اند و در 
صورت شراکت این گروه در حکومت، کار کردن 
زنان در هیچ بخشی قابل تصور نیست. بانو ناصری 
وعده اش  بر  باید  غنی  جمهور  رییس   می افزاید، 
در  را  زنان  دست آوردهای  حفظ  و  بماند  متعهد 
اولویت کارهای خود قرار دهد تا زنان بتوانند به 

مبارزات خود ادامه بدهند.

والیت ناامن فراه در غرب کشور 
یکی  اخیر  سال های  طی 
نبرد  اصلی  میدان های  از 
و  طالبان  جنگ جویان  میان 
است.  بوده  حکومتی  نیروهای 
مرز مشترک این والیت با هلمند، 
والیت های  ناامن ترین  از  یکی 
افغانستان، سبب گسترش خشونت ها در آن شده است.

گفت وگوهای  روز  نخستین  آغاز  با  که  اوضاعی  در 
بین االفغانی در شهر دوحه قطر، امیدها برای پایان جنگ 
و برقراری صلح در کشور افزایش یافته است، مردم در 

فراه از تداوم خشونت و ناامنی نگران اند.
از دید ساکنان فراه، دو دهه جنگ ویران گر، آسیب های 
زیادی برجای گذاشت و آنان بیش از این تحمل دوام 
جنگ، خون ریزی و خشونت را ندارند و با چشیدن طعم 
تلخ جنگ، اکنون تشنه صلح و ختم خشونت ها هستند.
از دید بسیاری، فراه ناامن ترین والیت حوزه غرب است؛ 
جایی که بیش تر بخش های آن طی سال های اخیر گواه 
و جنگ جویان  امنیتی  نیروهای  میان  نبردهای شدید 

طالبان بوده است.
هیوالی جنگ چنان سایه ی سیاه خود را بر این والیت 
گسترانیده است که کم تر خانواده ای را می توان یافت 
که اعضای خود را در نبردهای خونین میان نیروهای 

حکومتی و طالبان از دست نداده باشد.
در  حکومت  نظامیان  »قربانگاه«  فراه  این،  بر  افزون 
سالیان گذشته پنداشته می شود. قربانی شدن گروهی 
نیروهای امنیتی در حمالت طالبان، رویدادهایی است 

که شاید هیچ زمانی از ذهن مردم آن پاک نشود.
گسترده گی نبردها در فراه چنان زیاد است که از دید 
آنان  افغانستان  والیت های  تمام  میان  در  فراهیان، 
سال های  در  را  هزینه  بیش ترین  و  زیان  سنگین ترین 
جنگ پرداخته اند و هنوز هم آتش جنگ شعله ور است 

و از آنان قربانی می گیرد.
افرادی که جنگ چندین تن از اعضای خانواده های شان 
را قربانی کرده در فراه زیاد به چشم می خورند. حاجی 
نورمحمد، فردی است که دست کم ۱۰ عضو خانواده اش 
دیگری  فرد  هر  از  بیش تر  او  و  شدند  جنگ  قربانی 

تشنه ی صلح است.
خشونت ها  کاهش  بحث  وقتی  پیش  ماه  چند  همین 
و آغاز گفت وگوهای صلح در کشور داغ شده بود، این 
پیرمرد فراهی از خوش بینی ها برای پایان جنگ با من 

قصه کرد و آرزو داشت روزی برسد که دیگر هیچ فردی 
در هیچ گوشه ی کشور قربانی جنگ نشود.

شاه محمود نعیمی، عضو شورای والیتی فراه، بر این باور 
است که دو دهه جنگ تأثیرات منفی زیادی بر زنده گی 
عادی مردم در فراه داشت و یکی از مهم ترین پی آمدهای 
منفی آن، باز ماندن فراه از پیش رفت اقتصادی و اجرای 

پروژه های توسعه ای است.
آقای نعیمی می افزاید، مردمی که جنگ را با »پوست 
هر  از  بیش تر  کرده اند،  لمس  نزدیک  از  استخوان«  و 
نگاه  شان  اکنون تشنه ی صلح هستند و  زمان دیگری، 
به نتیجه ی نشست گفت وگوهای بین االفغانی در شهر 

دوحه قطر دوخته شده است.

اگر  که  است  این  مردم  اصلی  نگرانی  او،  دید  از 
گفت وگوهای بین االفغانی به نتیجه نرسد و طرف های 
گفت وگوکننده بدون هیچ نتیجه ای میز مذاکره را ترک 
و  گیرد  بیش تری  برسد که جنگ شدت  روزی  کنند، 

اوضاع امنیتی از این هم بدتر شود.
این تمام نگرانی در والیت ناامن و جنگ زده ای مانند فراه 
نیست؛ افرادی هم هستند که بیم دارند دست آوردهای 
چند سال اخیر در زدوبندهای سیاسی میان نماینده گان 

هیأت گفت وگوکننده حکومت و طالبان معامله شود.
احمدشاه فطرت، فعال رسانه ای در فراه، یکی از همان 
مشکالت  وجود  با  اخیر  سال های  طی  او  است.  افراد 
فراوان موفق شد، یک تلویزیون محلی را ایجاد کند و 

حاال تلویزیون »دنیای نو« روی ماهواره هم پخش دارد.
آقای فطرت باور دارد، وضعیت آزادی بیان در افغانستان 
و  است  بهتر  منطقه  کشورهای  تمام  با  مقایسه  در 
رسانه های  فعالیت  و  بیان  آزادی  مانند  ارزش هایی 

غیردولتی در سال های پسین نهادینه شده است.
در  که  فراهی  خبرنگاران  و  رسانه ای  فعاالن  برای 
سنگر  امنیتی  بد  بسیار  اوضاع  و  شرایط  سخت ترین 
و  اخبار  مردم  برای  و  نکرده اند  رها  را  اطالع رسانی 
رویدادهای گوناگون را مخابره کردند، زیر پا شدن آزادی 
بیان و فعالیت  آزاد رسانه ها در جریان گفت وگوهای صلح 

بهای سنگینی است.
دادن  نشان  برای  طالبان  که  دارند  پافشاری  فراهیان 
زودتر  هرچه  باید  صلح،  گفت وگوهای  در  نیت   ُحسن 
آتش بس اعالم کنند و تداوم جنگ در میدان های نبرد 
در فضای  بین االفغانی  تا گفت وگوهای  پایان دهند،  را 

اعتمادسازی دو جانبه پیش برده شود.
به باور برخی ساکنان فراه، با گسترش دامنه ی خشونت ها 
در این والیت، سنگرهای نبرد میان جنگ جویان طالبان 
و نیروهای حکومتی از ولسوالی ها و مناطق ناامن به پنج 
کیلومتری مرکز والیت رسیده و نگرانی های زیادی را به 

دنبال داشته است.
فراه از والیت هایی است که طالبان چند بار برای تصرف 
آن حمالت گسترده ای را انجام دادند و حتا بخش های 
نزدیک به مرکز شهر را برای مدتی تصرف کردند، اما با 

این وجود نظامیان حکومت حمالت آنان را عقب زدند.
روایت اعضای شورای والیتی فراه از اوضاع این والیت 
چنین است که با وجود آغاز رسمی مذاکرات مستقیم 
از  بخش هایی  در  پراکنده  نبردهای  طالبان،  و  دولت 
اما  آن میان طالبان و نیروهای حکومتی جریان دارد، 
خواست مردم برقراری آتش بس در جریان گفت وگوهای 

صلح است.
دو  در  والیت  این  وضعیت  از  فراه  ساکنان  چشم دید 
دهه اخیر این است که جنگ ویران گر و خشونت های 
مواصالتی،  راه های  مکتب ها،  تخریب  سبب  دوام دار 
زیرساخت های اقتصادی و آواره گی هزاران خانواده شده 

است.
نشسته  پیشانی شان  بر  جنگ  غبار  که  مردمی  برای 
صلح  است،  بسته  نقش  آن ها  تن  بر  خشونت  زخم  و 
مهم ترین و بزرگ ترین دوایی است که می تواند زخم های 
کهنه ی جنگ را مداوا کند و امیدها را برای زنده گی دور 

از خشونت و خون ریزی افزایش دهد.

رویای صلح در ناامن ترین والیت زون غرب:

فراهیان تشنه صلح هستند
محمدحسین نیک خواه



تغییرات در رهبری هیات مذاکره کننده صلح طالبان و انتخاب پایتخت کشورهای مختلف از جمله دوحه ، اسلو و تاشکند برای میزبانی 
گفت وگو های صلح به جای پاکستان، نشان می دهد که اسالم آباد نفوذ خود بر طالبان را آهسته آهسته از دست می دهد.

جاده ی صلح افغانستان 
دیگر از پاکستان عبور نمی کند

تغییرات در رهبری هیات مذاکره کننده صلح طالبان 
و انتخاب پایتخت کشورهای مختلف از جمله دوحه ، 
اسلو و تاشکند برای میزبانی گفت وگو های صلح به 
نفوذ  اسالم آباد  که  می دهد  نشان  پاکستان،  جای 

خود بر طالبان را آهسته آهسته از دست می دهد.
هیات طالبان به رهبری مال عبدالغنی برادر، معاون 
سفر  اسالم آباد  به  آگست  ماه  اواخر  در  گروه،  این 
کرده در آن جا با وزیر امور خارجه پاکستان و رییس 

اطالعات آی اس آی شاخه ارتش دیدار کردند.
نخستین نشست در وزارت امور خارجه پاکستان به 
منظور تسریع روند مذاکرات بین االفغانی که بار ها به 
دلیل اختالف بر سر آزادی زندانیان طالبان از سوی 
مقامات افغان به تاخیر افتاده بود ، برگزار شد. به نظر 
می رسد نشست مال برادر مفید واقع شده باشد، زیرا 
اکنون تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه، پایتخت 
گفت وگوی  اولین  است  قرار  و  دارند  حضور  قطر، 
برگزار  افغانستان  دولت  هیات  با  را  صلح  مستقیم 

کنند.
عبدالحکیم،  را  طالبان  گفت وگوها  دور  این  در  اما 
قاضی القضات طالبان که یک روحانی تندرو است ، 
به جای مال برادر  که توافق نامه صلح ماه فبروری را با 
ایاالت متحده به امضا رسانیده  بود ، هدایت می کند. 
این تغییرات گسترده در هیات مذاکره کننده طالبان، 
نشان می دهد که پاکستان نفوذ خود باالی این گروه 

را از دست می دهد.
اسالم آباد برای سال ها رابطه ی دشواری با مال برادر 
۵۰ ساله، رییس دفتر قطر و بازوی سیاسی طالبان، 
داشته است. وی قبل از 2۰۱۸ برای مدت ۸ سال را 
در زندان پاکستان سپری کرد و در نهایت به دستور 
ایاالت متحده وی را به  زلمی خلیل زاد، کسی که 
پیدا کردن راه برای گفت وگو بین طالبان و واشنگتن 

مامور ساخته بود، آزاد شد.
سپس تالش های سریع اسالم آباد و واشنگتن زمینه 
را برای ۹ دور مذاکره فراهم کرد که باالخره در اواخر 
ماه فبروری سال جاری دو طرف به توافق رسیدند.

کاهش  موضوع  دوحه  توافق نامه  نخست  گام  در 
نیروهای ناتو  به ۷۰۰۰ و لغو تحریم  های امریکا بر 

 طالبان در ماه آگست پیش بینی شده بود.
 گفت وگوها بین طالبان و دولت افغانستان که قرار 
آغاز  تابستان  در  توافق نامه  امضای  دنبال  بود  به 
با تاخیر مواجه شد. ویروس  از توقع  شود ، بیش تر 
کرونا و اختالفات سیاسی داخلی بین دولت مردان 
افغانستان، نگرانی ها را در مورد این که مبادا دولت 
آن چه را که برای مذاکرات از موقف قدرت مند الزم 
است، نداشته باشد، چه رسد به حفظ توافق بر سر 

تقسیم قدرت با طالبان .

در  تبعیض  بدون  و  آزادانه  دارند  حق  افراد  همه ی 
استفاده  را  خودشان  زبان  خصوصی،  و  عمومی  فضای 
کنند، یاد بگیرند و انتقال دهند. این حق به خوبی در 
حقوق بین المللی بشر تضمین شده است. ماده 2 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از دولت های متعاهد 
می خواهد که حقوق بشر کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع 
حاکمیت شان را بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس زبان، 

تضمین کنند. 
که  کشورهایی  »در  می دارد:  بیان  میثاق   2۷ ماده 
اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص 
متعلق به این اقلیت ها را نمی توان از این حق محروم کرد 
که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص 
خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق 

آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.«
ماده 3۰ الزم می دارد که  پیمان نامه حقوق کودک در 
کودکان متعلق به اقلیت ها حق دارند از زبان خودشان 

استفاده کنند. 
اقلیت ها  با دقت حقوق  اقلیت ها  اعالمیه ۱۹۹2 حقوق 
را از جمله در ارتباط با زبان تشریح می کند. بند ۱ ماده 

مشکل  افغانستان،  صلح  برای  معتبر  تضمین  نبود 
آن  با  درگیر  طرف های  که  است  دیگری  بزرگ 
پاکستان می تواند  مواجه اند. غرب معتقد است که 
نقش ضامن صلح را بازی کند، اما آن کشور در این 
راستا صادقانه عمل نمی کند. همین باعث شده تا 
قبلی  شریک  بر  اغلب  خود  نوبه  به  متحده  ایاالت 

خود فشار وارد کند.
اقدام  پاکستان،  بر  فشار  اعمال  نمونه های  از  یکی 
بود  پاریس  در  مستقر   FATF یا  مالی  ویژه  گروه 
که این کشور را به دلیل پول شویی و تمویل مالی 
تروریزم در سال 2۰۱۹ در لیست خاکستری قرار 
داد و آن کشور را با تهدید وام گرفتن از بانک های 
جهانی مواجه کرد. اما در برخی موارد روابط ایاالت 
اکنون  است.  یافته  بهبود  نیز  پاکستان  با  متحده 
مقامات دو کشور بیش تر مواظب اند تا یک دیگر را 
به سنگ اندازی در روند صلح و بی ثبات سازی منطقه 

متهم نکنند.
تعهد پاکستان برای حفظ ثبات منطقه ای و صلح از 
نظر مفهومی بر اتصال شرق و غرب تأکید می کند 
که این می تواند باعث روشن شدن چشم اندازهای 

تجارتی و اقتصادی افغانستان شود.
دیده می شود که ایاالت متحده در قسمت سیاست 
تند خود در قبال شبکه حقانی، گروهی که از دیر 
زمان اسالم آباد متهم به پناه دادن به آن شده بود، 
بازنگری کرده است. اسالم آباد نیز اصرار دارد که پس 
از آغاز عملیات در سال 2۰۱۴، این گروه دیگر از 

پاکستان خارج شده است. 
امریکا  رویکرد  این  پاکستانی  آگاهان  از   تعدادی 
پاکستان  از  نخست  در  زیرا  می دانند،  عجیب  را 
می خواست تا شبکه حقانی را از بین ببرد، اما اکنون 
برای آن ها در اعاده حیثیت از همه پیش قدم شده 

است.
 نفوذ پاکستان بر طالبان به دلیل سیاست پویای 
آن ها در میان این افراد این گروه و استقالل مالی و 

سیاسی آن ها کم رنگ شده است. 
انتصاب اخیر مال یعقوب، فرزند مال عمر رهبر گروه 
طالبان،  نظامی  شورای  رییس  عنوان  به  طالبان، 
نشان دهنده ظهور نسل جدیدی از رهبران است که 

تسلط پاکستان بر این گروه را تجربه نمی کنند.

عنوان  به  اسالم آباد  از  بیش  طالبان  اکنون   -
ضامن منافع خود به دوحه نگاه می کنند.

از اسالم آباد ضامن  اکنون دو حه را بیش تر  طالبان 
منافع خود می بینند، از همین رو تقاضا کردند که 
زندانیان طالبان آزاد شده  از سوی حکومت افغانستان 
را به جای پاکستان به قطر بفرستند . هنگامی که 

۱ اعالمیه از دولت ها می خواهد که در قلمرو خویش از 
یا  فرهنگی، مذهبی  قومی،  یا  ملی  و هویت  موجودیت 
زبانی اقلیت ها حمایت کنند و به برقراری شرایط تعالی 
ارتباط  این  در  ماده ۴،  بند 3  کنند.  این هویت کمک 
امکانات،  حد  در  موظف اند  دولت ها  که  می دارد  اعالم 
تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت ها امکان 
به زبان مادری  یا کسب آموزش  یادگیری زبان مادری 

خود را داشته باشند. 
دولت ها می توانند در مورد راهکارهایی که به طور عملی 
اقلیت ها را بر اساس عواملی  برخورداری از حقوق زبانی 
تضمین  آنان  استقرار  محل  و  تعداد  و  مطالبه  مانند 
محصالن  تعداد  که  جایی  در  بگیرند.  تصمیم  می کند، 
به  رسمی  صنف های  که  است  مناسب  باشد،  بیش تر 
زبان اقلیت دایر شود و در موارد دیگر تشکیل صنف های 
جبرانی و آموزش خارج از مکتب می تواند مفید باشد. به 
باور صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( شواهد نشان 
می دهد که آموزش دو زبانی )bilingual( در تحصیالت 
ابتدایی، کودکان اقلیت را در تسلط به زبان مادری در 
سال های اولیه و زبان غالب )رسمی( در کالس های باالتر 

مذاکرات بین االفغانی آغاز می شود ، انتظار می رود که 
آن ها نشست هایی در پایتخت کشور های مختلف از 
به  اما  باشند،  داشته  تاشکند  و  اسلو  دوحه ،  جمله 
دلیل پیوند مال برادر با  اسالم آباد آن کشور را انتخاب 

نکردند.
تالش های  می تواند  که  عواملی  گذشته ،  برخالف 
صلح را از بین ببرد، به میزان نفوذ پاکستان باالی 

طالبان ارتباط دارد.
اولین مورد عامل بازدارنده در کابل است، جایی که 
ندارد.  اجماع وجود  طالبان  با  مورد صلح  در  هنوز 
و  متحده  ایاالت  میان  فبروری  دوجانبه  توافق 
را کاماًل کنار گذاشته  افغانستان  طالبان که دولت 
بود، آشکارا نا رضایتی هایی را در داخل افغانستان به 
دنبال داشت. طی هفته های اخیر یک سری حمالت 
مرگ بار بدون این که کسی مسوولیت آن را بر دوش 
که  پیوست  وقوع  به  آن  اطراف  و  کابل  در  بگیرد، 
ظاهراً هدف آن تخریب پروسه صلح با میانجی گری 
مورد  در  نگرانی ها  حمالت،  این  وقوع  بود.  امریکا 
احتمال لغو شدن مذاکرات بین االفغانی را افزایش 

داد.
اخیراً غنی با صدور فرمانی ۴6 عضو شورای عالی 
به  شورا  اعضای  که  کرد  معرفی  را  ملی  مصالحه 
باید  آن  از  که  مذاکره کننده  تیم  برابر   دو  مشکل 
نظارت کند را می سازد. این امر دوام آن را زیر سوال 
که  پیشین ،  رییس جمهور  کرزی ،  حامد  می برد. 
نامش در لیست اعضای شورای عالی مصالحه ملی 
قرار داشت، از عضویت در این شورا کناره گیری کرد.

مشکل دوم استراتژی ایاالت متحده است که ترمپ 
می خواهد به اجبار بیش تر نیروهای امریکایی را به 
استثنای ۵۰۰۰ تن تا انتخابات ریاست جمهوری در 

ماه نوامبر، از افغانستان بیرون کند.
تعهد  میزان  منطقه  و  افغانستان  در  بسیاری  برای 
بین  توافق  تضمین  برای  متحده  ایاالت  سیاسی 
افغانستان و طالبان که چگونه صورت خواهد گرفت 

تا کنون مشخص نیست .
حاضر  حال  در  متحده  ایاالت  پنتاگون ،  گفته  به 
پنج پایگاه خود در افغانستان را بسته است و تا حد 
زیادی استفاده از نیروی هوایی را که عامل مهمی در 
دور نگه داشتن طالبان می باشد، محدود کرده است.

نیروهای  همه ی  خروج  بر  مبنی  ترمپ  تهدید   
افغانستان،  حکومت  به  کمک ها  قطع  و  امریکایی 

می تواند به طالبان جسارت بیش تر ببخشد.

تیم  در  تندرو  فرماندهان  ساختن  شامل   -
مذاکره کننده طالبان، نشان می دهد که آشتی 

زیاد هم آسان نخواهد بود.

تواناتر می سازد. تدریس کودکان در مدت ترجیحی 6 تا 
۸ سال به زبان مادری و پس از آن آشنایی تدریجی آن ها 
به زبان های رسمی فوایدی دارد از جمله: کودکان بهتر 
یاد می گیرند، اعتماد به نفس باالتری دارند و آماده گی 
آن را پیدا می کنند که مهارت ادبی و توان محاسباتی 
خودشان را به زبان های دیگر منتقل کنند و نیز آشنایی 
آموزش  بر اساس  فرهنگی  و  خانواده گی  میراث  با  آن ها 
فرهنگی  و  اجتماعی  سالمت  و  جوامع  به  مادری  زبان 
آن کمک می کند و دید جامع تری نسبت به یک جامعه 
کشورها  از  بسیاری  هر  چند  می شود.  پیدا  گسترده تر 
راهکار آموزش دوزبانی را نپذیرفته اند )کمیسیون حقوق 

بشر اسالمی،  حقوق اقلیت های زبانی، ۱3۹۱( 
اقلیت هایی که به طور تاریخی  بعضی کشورها به زبان 
وجود داشته و یا توسط جمعیت قابل توجهی استفاده 
می شود، وضعیت رسمی اعطاء می کنند. در همین راستا 
ماده ی شانزدهم قانون اساسی افغانستان مقرر می دارد: 
ترکمنی،  اوزبیکی،  دری،  پشتو،  زبان های  جمله  »از 
بلوچی، پشه ای، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج 
در کشور، پشتو و دری زبان های رسمی دولت می باشند . 

موضوع سوم مربوط به ساختار داخلی طالبان و ابهام 
در خواست های آن ها برای پس از توافق صلح است.

مذاکرات  برگزاری  مسوول  که  طالبان  اگر چه 
آجندا ،  تعیین  در  تام  و  عام  اختیار  بین االفغانی اند 
را  توافق نامه  امضای  استراتژی و حتا  تصمیم روی 
دارند، اما موقف رهبران آن ها محمد عباس استانکزی 

و عبد الحکیم، نا متعادل به نظر می رسد.
طالبان  سیاسی  دفتر  از  برادر  مال  گرفتن  فاصله 
نفوذ وی  بر  را مبنی  مستقر در دوحه، سوال هایی 
باالی گفت وگو های صلح برانگیخته است و احتمال 
می رود جناح های مختلف اهداف مختلف را دنبال 

می کنند.
تیم  در  تندرو  فرماندهان  گنجانیدن  حداقل 
مذاکره کننده جدید طالبان نشان می دهد که سازش 
کار آسانی نخواهد بود و به نظر می رسد که ممکن 
لبیک  به کاهش تدریجی خشونت بیش تر  طالبان 

بگویند تا آتش بس کامل .

- چهارم خطر خراب کاران منطقه ای 
حفظ  به  را  پاکستان  واشنگتن  که  است  مدت ها 
در  اخیر  بازی های  در  استراتژیک  ناسالم  منافع 
تهدیداتی  این که  بدون  می کند،  متهم  افغانستان 
که از خاک افغانستان متوجه پاکستان می گردد را 

ارزیابی کند.
مخربان  از  اسالم آباد  در  آگاهان  حال  همین  در 
مختلف که می توانند به صورت بالقوه مصالحه در 
می کنند.  نگرانی  ابراز  سازند،  مختل  را  افغانستان 
حکومت  در  نباید  طالبان  به  می گوید  نو  دهلی 
مقامات  شود.  داده  ورود  اجازه  افغانستان  آینده 
متحده  ایاالت  بین  مداوم  مذاکرات  هم چنان  هند 
منافع هند در منطقه  از  را عقب نشینی  و طالبان 

می دانند.
 در حالی که کمک های بشردوستانه و مالی هند 
بزرگ ترین  از  یکی  به  را  کشور  آن  افغانستان  به 
تمویل کننده گان مبدل می کند، ولی تالش های این 
کشور برای ایجاد رابطه دفاعی و استراتژیک با کابل 
باعث ناامنی پاکستان می شود و این نگرانی را ایجاد 
می کند که هند ممکن گروه های شبه نظامی را در 
منطقه ای  مانع  عنوان  به  افغانستان  شرقی  والیات 

حمایت کند.
در نتیجه یافتن راه برای پایان دادن جنگ افغانستان 

آسان تر است از ادامه جنگ در این کشور .
اقدامی  قطعاً  بین االفغانی  مذاکرات  روند  آغاز 
تنهایی  به  گفت وگو ها  اما  بود،  خواهد  خوش بینانه 
فرا راه  موانع  این که  نمی کند، مگر  را تضمین  صلح 

صلح تشخیص و در رفع آن اقدام شود.
 با توجه به عوامل تهدید کننده فوق ، واضح است که 
مواجه  چالش هایی  چنین  با  افغانستان  صلح  روند 

خواهد شد .

زبان های  از  یکی  به  مردم  اکثریت  که  مناطقی  در 
اوزبیکی، ترکمنی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری 
تکلم می کنند آن زبان عالوه بر پشتو و دری به حیث 
زبان سوم رسمی می باشد و نحوه ی تطبیق آن توسط 

قانون تنظیم می گردد.
دولت برای تقویت و انکشاف همه ی زبان های افغانستان 

پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید.
نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج 

در کشور آزاد می باشد.
مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ 

می گردد.«
دولت افغانستان برحسب منابعی که در دسترس دارد، 
باید برای عمل به تعهدات خود حداکثر تالشش را برای 
همه ی اقلیت های زبانی به کار گیرد. روش های مقرون به 
صرفه زیادی برای تضمین حقوق زبانی اقلیت ها وجود 
دارد. راهکارهای کم هزینه مانند ترجمه اطالعات کلیدی، 
تهیه منابع انترنتی به زبان های اقلیت، اتخاذ سیاست های 
نهادهای  در  آن ها  استخدام  و  اقلیت ها  آموزش  ترویج 

عمومی در سطوح ملی و محلی می تواند مفید باشد.
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عبدالوارث سیغانی

زاهد آریا 

از یازده تا دوازدهم سپتامبر؛

آیا فصل جنگ در افغانستان 
به پایان رسیده است؟

مسعود؛ استراتژیست نظامی

تجربه تاریخی نشان می دهد که پایان هر جنگی، صلح 
است؛ اما جنگ در افغانستان پیچیده گی خودش را دارد. 
کشور های  دخالت  با  جنگ  این  آغاز  که  همان طوری 
قطع  به  نیز  جنگ  فصل  پایان  یافت،  سازمان  بیرونی 
و  تمویل  توقف  و  افغانستان  امور  در  کشور ها  دخالت 

حمایت این کشورها از گروه  طالبان بسته گی دارد. 
طوالنی ترین  که  است  کشور هایی  از  یکی  افغانستان 
جنگ را در جغرافیای سیاسی جهان تجربه می کند و 
این جنگ با دخالت کشورهای منطقه و فرا  منطقه آغاز 
شده است. پایان این جنگ نیز قطعاً به توافق کشور های 
دخیل در جنگ و صلح افغانستان بسته گی دارد. هرچند 
حدود ۴2 سال از آغاز جنگ های خانمان سوز در کشور 
می گذرد، اما فصل تازه  ای از نبردها در یازدهم سپتامبر 
2۰۰۱ میالدی با هدف قرار دادن مرکز تجارتی جهان 
در ایاالت متحده امریکا آغاز شد. اکنون اگر صداقتی در 
کار باشد، افغانستان به پایان جنگ نزدیک شده  است و 

فصل جنگ رو به زوال است.
همراه  زیادی  امید های  با  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
است، اما روشن نیست که نماینده گان دولت افغانستان 
در مذاکره با گروه طالبان چه ُگلی را به آب خواهند داد. 
هم چنان روشن نیست که نقش کشور های دخیل در این 
روند چگونه است. با پیش رفت مذاکره با طالبان واضح 
خواهد شد که آیا کشورهای ذی نفع در جنگ افغانستان 

واقعاً خواهان پایان جنگ در این کشور اند یا خیر. 
نماینده گان مردم افغانستان با توجه به این که مسوولیت 
بزرگی روی شانه های شان قرار دارد، به صداقت، قاطعیت 
و ظرفیت کافی نیاز دارند تا از صدای فرد فرد و همه اقشار 

جامعه را بلند و از خواست های آنان نماینده گی کنند. 

احمدشاه مسعود یکی از پرآوازه  ترین رهبران نظامی در 
جهان است. او که هیچ گاهی وارد هیچ دانشکده افسری 
نشده بود، اما نبوغ نظامی منحصر به فردی داشت که وی 
را در جمله رهبران بزرگ نظامی جهان چون مائو، جیاب، 

هو شی مین، چه گوارا و... قرار می دهد.
آوازاه بزرگی مسعود زمانی بیرون از مرزهای افغانستان 
ارتش  قوی ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  وی  که  پیچید 
جهان که متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق می شد 
به  وادار  و  داد  شکست  پنجشیر  استراتژیک  دره  در  را 
عقب نشینی کرد. نبوغ نظامی فرمانده مسعود بی نظیر بود 
و خوب می دانست که دشمن را چگونه و با کدام تاکتیک 

زمین گیر کند.
مسعود  فرمانده  دشمن،  با  نبرد  یک  در  موفقیت  برای 
عقیده داشت که یک فرمانده نظامی باید چند مورد را 
در نظر داشته باشد تا موفق شود: نخست، داشتن آگاهی 
درست از اراضی جنگی؛ دوم، داشتن مدیریت و طرح های 
تجهیزات  ظرفیت،  از  شناخت  و  آگاهی  سوم،  سازنده؛ 
از  درست  شناخت  و  آگاهی  چهارم،  امکانات دشمن؛  و 
توانایی و ظرفیت های خود؛ پنجم، داشتن شبکه منظم 
جنگ  یک  در  موفقیت  رمز  دشمن  بین  در  اطالعاتی 
احمد شاه  ویژه گی ها همه در وجود  این  است.  مسلحانه 
مسعود وجود داشت. هم دشمن خود را می شناخت و هم 
استراتژی موثر و سازنده را طرح می کرد. ویژه گی دیگر 
مسعود این بود که وی با آثار بزرگ ترین استراتژیست های 
دنیا چون سان تزو، جومینی، کالزویتز، مائو و چه گوارا 
آشنایی داشت و آثار همه ی آن ها را مطالعه کرده بود. 
او به نیکویی می دانست که چگونه در نبردهای خود از 

اندوخته های آن ها استفاده کند.
علیه  جهاد  جریان  در  را  خویش  نظامی  نبوغ  مسعود 
تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و دوره مقاومت ملی علیه 
عرب، چچن،  جنگ جویان  از  متشکل  که  طالبان  گروه 
پاکستانی، اوزبیکستانی و افسران ارتش پاکستان بود، به 
خوبی به نمایش گذاشت. با وجودی که در همه ی این 
دوره ها منابع کافی مالی و تسلیحاتی در دست نداشت، 

نظامیان  خروج  و  ورود  اصل  در  است.  گرفته  تصمیم 
پیوند  متحده  ایاالت  منافع  با  افغانستان  در  امریکایی 
دارد. این که امریکایی ها چه برنامه  تازه  ای در سر دارند، 
کرد،  خواهد  روشن  زمان  گذشت  که  است  موضوعی 
اما اکنون موضوع پایان جنگ در افغانستان به مرحله 
حساس خود رسیده است که قطعاً صداقت کشورهای 
و  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  به  صلح  روند  در  دخیل 

پاکستان در این مورد مهم تر از همه است. 
شکی نیست که ایاالت متحده امریکا خواهان یک توافق 
است،  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  سیاسی 
پالیسی  از کدام  پاکستان  اقناع  برای  امریکا  این که  اما 
را چگونه متقاعد می سازد  پاکستانی ها  و  کار می گیرد 
که دیگر دست از حمایت تروریستان بردارد، مشخص 

نیست. 
گروه های  حامیان  از  یکی  پاکستان  دیگر،  سوی  از 
تروریستی در منطقه به ویژه حامی اصلی گروه طالبان 
است. اسالم آباد در گذشته به گونه روشن و اکنون به 
گونه پوشیده از طالبان حمایت می کند. پاکستان برای 
پایان جنگ در افغانستان حتماً خواست هایی دارد که 
در جریان مذاکره روشن خواهد شد. اکنون اگر امریکا 
خواهان پایان جنگ در افغانستان باشد، به صورت حتم 
نیز  را  پاکستان  تا  گزینه هایی روی دست گرفته است 
متقاعد بسازد مبنی بر که طالبان به یک توافق سیاسی 

با دولت افغانستان برسند. 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  نقش  ترتیب،  همین  به 
باید در روند صلح افغانستان در نظر گرفته شده برای 
تأمین منافع آنان گام هایی برداشته شود، اما این گام ها 
این  در  باشد.  افغانستان  منافع  و  ارزش ها  نباید خالف 

منظم  یونیفرم  دارای  هم چنان  و  بودند  دیده  آموزش 
نظامی بودند.

با در نظرداشت تشکیالت نظامی مسعود می توان نتیجه 
گرفت که تشکیالت را که مسعود طرح کرده بود، ترکیب 
افغانستان  مردم  رزمی  سنتی  روش های  از  کار آمدی 
روش های  از  وی  که  بود  مدرن جنگ چریکی  قواعد  و 
سان تزو، جومینی، مائو و چه گوارا آموخته بود. روش های 
نظامی مسعود به عنوان مؤثرترین قواعد جنگ چریکی 
نیروهای مجاهدین دوره جهاد شناخته  بین همه ی  در 

شده  است.
این سه تشکیل نظامی تا شکست روس ها در پنجشیر 
از تشکیالت اساسی مسعود بود، اما نوع تاکتیک جنگی 

مسعود سه روش را در بر می گرفت:
۱. عقب نشینی؛

2. پراگنده ساختن نیروهای دشمن؛
3. حمله و واپس گیری مناطق از دست  رفته.

اما در مقابل تاکتیک دشمن استفاده از جنگ کالسیک 
بود که در آن نیروهای زمینی، هوایی و زراد خانه از تانک و 
توپ استفاده می کرد. استفاده این روش جنگی را می توان 
در تمام حمالت شوروی به پنجشیر با وضاحت دید. اما 
در  مقابل، مسعود با استفاده از روش جنگی چریکی که 

تلفات کمی داشت، سود می برد. 
فرمانده مسعود روش و تاکتیک های جنگی خود را نظر 
به شرایط و زمان طرح ریزی می کرد. به  طور مثال، زمانی 
که مسعود وزیر دفاع دولت اسالمی مجاهدین بود، روش 
جنگی خود را از نوع چریکی به روش جنگ ترکیبی که 
بود  روانی  و  اطالعاتی  نامنظم،  منظم،  از جنگ  عبارت 
در  را می توان  نوع روش جنگ  این  استفاده  داد.  تغییر 

کارنامه وی زمانی که در کابل بود، به وضوح دید.
شرایط  و   زمان  به  نظر  مسعود  گفتیم،  که  همان گونه 
استراتژی جنگی خود را تغییر می داد. پس از تصرف کابل 

این  در  است،  مذاکره  دوم  طرف  که  طالبان  گروه  
مذاکرات تالش می کند امتیازات بیش تری را کسب کند 
تا داعیه اش را برحق ثابت بتواند و برای جهان این امر 
را به اثبات برساند که ما هم در میدان جنگ و هم در 
میدان گفت وگو توانایی الزم را داریم و شایسته زعامت 

بر مردم افغانستان هستیم. 
پس بر این اصل، دو طرف با مسوولیت هایی که دارند، 
جامعه  و  افغانستان  مردم  و  می شوند  مذاکره  فاز  وارد 
جهانی ناظر بر این وضعیت هستند که این دو طرف به 
چه توافقی دست پیدا می کنند و چه پیام تازه ای برای 
مردم افغانستان به ارمغان می آورند. اگر از مسوولیت این 
دو طرف گامی به جلو بگذاریم، نقش کشور های دخیل 
در روند صلح افغانستان وزین تر از این دو طرف است. 
پایان جنگ  و  آغاز  فلسفه  تاریکی  افغانستان در  مردم 
قرار دارند و آرزو دارند که کشورهای بیرونی مسوولیت 
و نقش شان را به گونه صادقانه ایفا کنند و این ملت را از 

شر طوالنی ترین جنگ مسلحانه نجات دهند . 
پاکستان  و  افغانستان  از شرکای  امریکا  متحده  ایاالت 
است و نقش امریکا و پاکستان در روند صلح افغانستان 
قطعاً مهم و با ارزش است. امریکا پس از حادثه یازدهم 
از  پس  و  دارد  نظامی  حضور  افغانستان  در  سپتامبر 
2۰۰۱ تاکنون مستمر به خاطر محو تروریسم، تقویت 
دموکراسی و حکومت داری خوب در افغانستان فعالیت 
ایاالت  دارد. جورج دبلیو بوش، رییس جمهور پیشین 
به   2۰۰۱ سال  در  را  خود  نظامیان  امریکا،  متحده 
این  در  را  امریکا  منافع  دشمنان  تا  فرستاد  افغانستان 
کشور نابود کنند و دونالد ترمپ، رییس جمهور فعلی 
امریکا، اکنون به بیرون کردن این نیروها از افغانستان 

اما با رهبری درست توانسته بود یک نیروی جنگی موثری 
را ایجاد کند.

مسعود متمایل به کارگیری از روش جنگ چریکی بود و 
به خوبی می دانست برای مقابله با ارتش بزرگی چون ارتش 

سرخ تنها به همین روش می توان پیروزی حاصل کرد.
مسعود پس از اولین شکست در پنجشیر در مقابل رژیم 
داوود خان تجربه کافی حاصل کرده بود که قبل از هر 
باید حمایت مردم را حاصل کرد. به همین  نوع مبارزه 
در سال ۱۹۷۹  اتحاد جماهیر شوروی  که  زمانی  دلیل 
به افغانستان تجاوز کرد و مسعود برای آغاز جهاد دوباره 
هسته های  سازمان دهی  به  دست  برگشت،  پنجشیر  به 
اما  مخفی  به شکل  را  کار  و  زد  بومی  مردم  از  کوچک 
گسترده در میان مردم آغاز کرد تا حمایت مردم محل را 
به دست آورد و بعد دست به حمله بر  نیروهای دشمن 
بزند. این بخش بزرگی از استراتژی نظامی مسعود بود. 
بعدها زمانی که در میان مردم به حد کافی حمایت از 
نوع  سه  تشکیل  به  دست  مسعود  شد،  پیدا  مجاهدین 

نیروی رزمی زد:
۱. نیروی محلی

2. نیروی ضربتی
3. نیروی متحرک 

الف: نیروی محلی متشکل از مردم محل بود که وظیفه 
آن ها کمک های اولیه برای مجروحان جنگ، فعالیت های 
لوجستیکی، تهیه آب و نان برا ی مجاهدین و جمع آوری 
اطالعات در مور تحرکات دشمن در قریه های هم جوار بود.

ب: نیروی ضربتی متشکل از نیروهایی بود که با سالح های 
وسایط  و  آر پی جی  تانک،  توپ،  چون  سنگین  و  سبک 

زرهی که از دشمن به دست می آوردند، مجهز بودند.
د: گروه های متحرک کماندو با تجهیزات سبک بودند که 
در گروه های 3۰ الی ۵۰ نفره به عملیات چریکی دست 
خوبی  به  که  بودند  حرفه ای  سربازان  این ها  می زدند. 

مرحله هر اقدام ناسنجیده می تواند سبب تداوم جنگ 
در افغانستان شود که بهای آن را تنها مردم افغانستان 

خواهند پرداخت. 
 تصمیم گیرنده اصلی در مورد پایان جنگ در افغانستان 
امریکایی ها  امریکا است. در صورتی که  ایاالت متحده 
به سان تقویت دموکراسی و تمثیل حکومت داری خوب ، 
به قضیه صلح نگاه مشابه داشته باشند، قطعاً افغانستان 

به پایان ماجرا نزدیک شده است. 
اسالمی  جمهوری  دولت  ی  گفت وگوکننده  هیأت 
افغانستان باید با گروه طالبان و نماینده گان کشور های 
در  دایمی  ثبات  باالی  افغانستان  روند صلح  در  دخیل 
افغانستان صحبت کنند و از گروه طالبان و کشورهای 
دخیل ضمانت بگیرند که دیگر افغانستان صحنه جنگ 
و  توانایی  به  بسته گی  امر  این  نشود.  کشور ها  نیابتی 
درایت اعضای این هیأت دارد. چگونه گی گزینش اعضای 
هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان بحث دیگری است 

که اکنون از این مرحله گذشته ایم.
خود  پایانی  نقطه  به  زمانی  افغانستان  جنگ  بنابراین 
می رسد که کشور های تمویل کننده تروریسم از کمک 
در  را  خود  صداقت  و  بکشند  دست  تروریست ها  به 
اکنون بحث صلح  نشان دهند.  افغانستان  امر مصالحه 
افغانستان در محراق توجه جهان قرار دارد. هیچ کشوری 
نمی تواند به گونه پنهانی منافع خود را از طریق طالبان 
باالی مردم افغانستان بقبوالند. ایاالت متحده امریکا در 
رو، خوش بینی  همین  از  دارد.  قرار  این کشورها  رأس 
بر این است که مذاکرات بین االفغانی به نتیجه مثبت 
خواهد رسید. اما مرحله پس از صلح، زدوبندهای دیگری 
را با خود دارد که با آمدن طالبان در بدنه قدرت نمایان 
خواهد شد. این زدوبندها نیز راه های حل دارد و با درایت 

کافی می توان از آن گردونه نیز گذشت. 
به هر حال، گذر به سوی ثبات زمانی امکان پذیر است 
مذاکره کننده  اصلی  و طرف های  دخیل  کشور های  که 
برای پایان جنگ قربانی بدهند. این قربانی به زیان آنان 
نیست، بلکه گذشت از منافع نامشروع آنان است. این 
قربانی نه تنها برای آرامش مردم افغانستان، بلکه به نفع 

این کشورها نیز خواهد بود.

توسط طالبان و عقب نشینی نیروهای دولت اسالمی به 
از روش ترکیبی به روش جنگ  شمالی، مسعود دوباره 
نامنظم رو آورد. اما با این تغییر که تاکتیک جنگی وی 
و  شبیخون  دشمن،  پراگنده  ساختن  عقب نشینی،  تنها 
دوباره هجوم بردن به دشمن نبود، بلکه این بار از تاکتیک 
سبک جنگ ویتنامی که عبارت از  تکرار حمله ها از روی 
نقشه، هماهنگی توپ خانه و اقدامات یک گروه کماندوی، 

سرعت و دقت بود نیز بهره می برد.
که  طالبان  نیروهای  علیه  مسعود  را  جنگی  روش  این 
متشکل از گروه های چند ملیتی از جمله اعراب، چچنی، 
آیغوری، کشمیری، پاکستانی و افسران ارتش پاکستان 
را می توان در جنگ  آن  بارز  نمونه  کار می برد.  به  بود، 
شمالی دید. زمانی که طالبان با تمام قوا به تصرف آخرین 
تهاجم  جبهه  چندین  از  پنجشیر  دره  مقاومت،  پایگاه 
آوردند، مسعود با یک حرکت تاکتیکی تمام نیروهای خود 
نیروهای طالبان  به  و  از خطوط شمالی عقب کشید  را 
اجازه ورود به منطقه را داد، اما در ظرف 2۴ ساعت دوباره 
به  را  خطرناکی  ضربه  عقب  از  دشمن  خطوط  قطع  با 
دشمن وارد کرد و در حدود ۵۰۰۰ یا هم بیش تر نیروی 
جنگی طالب کشته شدند که طالبان را شدیداً به کمبود 
نیرو مواجه ساخت؛ حتا مجبور شدند نیروی جدید جنگی 

از مدارس پاکستان طلب کنند. 
چیزی که مسعود را استثنا قرار می دهد، استفاده از منابع 
دشمنان  مقابل  در  اما  است.  پیروزی  برای  »محدود« 
تسلیحاتی  و  مالی  سرشار  منابع  از  همیشه  مسعود 
جماهیر  اتحاد  ارتش  مثال  عنوان  به  بوده اند.  برخوردار 
و  مدرن  تسلیحاتی  امکانات  تمام  داشتن  با  شوروی 
استراتژیست های بزرگ که میراث دار جنگ جهانی دوم 
را  مسعود  کوچک  و  نامنظم  ارتش  نتوانستند  بودند، 
شکست دهند. طالبان با داشتن حمایت منظم کشورهای 
بر  نتوانستند  پاکستان  ارتش  مستقیم  و حمایت  خلیج 
مسعود پیروز شوند. اما در مقابل با وجودی که مسعود 
را  زمانی  حتا  و  نبود  برخوردار  حمایتی  قوی  منابع  از 
موفقیت های  برد،  سر  به  منطقه ای  و  انزوای جهانی  در 

بی شماری علیه دشمنانش به  دست آورد.
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و  امریکا  رییس جمهور  پنجمین  و  اف کندی سی  جان 
جان کری وزیر امور خارجه سابق امریکا سابقه سناتوری 

این ایالت در مجلس سنا امریکا را دارند.
قبل از شروع بخش نماینده گان مجلس، بار دیگر مطالب 
 National Republican Party ذکرشده درباره حزب
و تغییر نام آن به مرور زمان را یادآوری می کنم و برای 
امانت داری در تاریخ و قرار دادن ذهن خوانندگان عزیز 

در روند این تغییرات همه اسامی را کامل ذکر می کنم.
نماینده  تعداد ۴۱۹  آگوست 2۰2۰  تا  سال ۱۷۸۹  از 
مجلس  راهی  ماساچوست  ایالت  انتخابیه  حوزه  از 
نماینده گان امریکا شده اند که ترکیب آن به شرح زیر 
می باشد: ۱22 تن جمهوری خواه، ۹3 تن دموکرات، ۵2 
تن از حزب فدرالیست، ۴۷ تن از حزب جمهوری خواهان 
 ۱2 ،)Whig Party( دموکرات، 3۰ تن از حزب ویگ
تن حزب جمهوری خواه ملی یا ضد جکسونیان یا آدامز 
یا جمهوری خواهان آدامز-کلی، پنج تن طرف دار دولت 
دولت  ضد  حزب  تن  دو   ،)Pro-Administration(
)Anti-Administration party(، یک تن جکسونی ها، 
اتحادیه  حزب  تن  یک  ماسونی،  ضد  حزب  تن  یک 
مستقل،  جمهوری خواه  تن  یک   ،)Union Party(
واقع  مستقل  )دموکرات  مستقل  دموکرات  تن  یک 
حزب نیست و به فردی گفته می شود که با آرمان های 
این  رسمی  عضو  اما  می یابد،  هویت  دموکرات  حزب 
انتخابات مستقل شرکت می کند.(.  در  و  نیست  حزب 
از این جا به بعد نماینده گانی هستند که در طول عمر 
سیاسی شان دو یا بیش تر حزب عوض کرده و یا عضو 
National Republican Party بوده و در دوره های 
بودند  آن  عضو  می شده  عوض  حزب  اسم  که  مختلف 
زیر می باشد: ۱۰  به شرح  نماینده گان  این  ترکیب  که 
با عضویت در احزاب ضد جکسون و ویگ، هشت  تن 
دولت،  طرف دار  و  فدرالیست  حزب  در  عضویت  تن 
امریکا  بومیان  به حزب  که  امریکایی  تن حزب  هشت 
شناخته می شد، سه تن با عضویت در حزب ضد دولت 
و حزب دموکراتیک جمهوری خواه، دو تن فدرالیست 
جمهوری خواهان  تن  دو  آدامز،  جمهوری خواهان  و 
دموکرات و جمهوری خواهان آدامز-کلی، یک تن حزب 
فدرالیست و ضد جکسونی ها، یک تن عضویت در احزاب 
و ضد جکسونی ها،  آدامز  و  دموکراتیک-جمهوری خواه 
جمهوری خواهان  و  دموکرات  جمهوری خواه  تن  یک 
آدامز-کلی و آدامز، یک تن فدرالیست و جکسونیان، یک 
تن حزب فدرالیست و آدامز و حزب ویگ، یک تن حزب 
اتحادیه  آزاد، یک تن عضویت در حزب  ویگ و خاک 
قانون اساسی و حزب ویگ، یک تن با عضویت در حزب 
امریکایی و خاک آزاد، یک تن عضویت در حزب ویگ 
و جمهوری خواه، یک تن با عضویت در جکسونیان و 
دموکرات و ویگ، یک تن با عضویت در احزاب فدرالیست 
و جمهوری خواهان آدامز-کلی و ضد جکسون، یک تن 
یک  مستقل،  و  و جمهوری خواه  امریکایی  و  دموکرات 
تن عضویت در فدرالیسم و جمهوری خواهان آدامز-کلی 
با عضویت در احزاب  و آدامز و جکسونی ها و یک تن 
فدرالیست و جمهوری خواهان آدامز-کلی و آدامز و ضد 

.)Whig( جکسونیان و ضد ماسونیک و ویگ
برای بررسی دقیق این انتخابات را به سه بخش تقسیم 
می کنیم. بخش اول از سال ۱۷۸۹ الی ۱۹۰۰ میالدی با 
26۸ نماینده می باشد که این بخش را نیز به دو قسمت 
کوچک تر تقسیم می کنیم. قسمت اول از سال ۱۷۸۹ 
الی حدوداً سال ۱۸6۰ که در این قسمت فدرالیست ها 
با ۵2 نماینده دست باال را دارند و اکثر کسانی که چند 
این  در  بودند  کرده  عوض  را  خود  سیاسی  حزب  بار 
این  در  جمهوری خواهان  و  دموکرات ها  بودند.  قسمت 
قسمت جمعا چهار یا پنج نماینده داشتند. قسمت دوم 
از بخش اول تقریبا از سال ۱۸6۰ الی ۱۹۰۰ می باشد 
که جمهوری خواهان با ۷۱ نماینده در مقابل دموکرات ها 
با 26 نماینده دست باال را دارند و می توان این بخش 
یعنی  دوم  بخش  در  نامید.  بخش جمهوری خواهان  را 
 ۵۹ با  دموکرات ها  میالدی  الی 2۰۰۰  سال ۱۹۰۰  از 
نماینده در مقابل جمهوری خواهان با ۵۱ نماینده دست 
برتر را دارند و می توان این بخش را بخش دموکرات ها 

نامید. در بخش سوم از سال 2۰۰۰ الی آگوست 2۰2۰ 
حزب  از  بخش  این  در  منتخب  نماینده  هشت  همه 
دموکرات می باشند. بطور کل جمهوری خواهان در طول 
تاریخ این انتخابات با ۱22 نماینده در مقابل دموکرات ها 
با ۹3 نماینده برتر هستند، اما در سال های اخیر گرایش 
و  به دموکرات ها بیش تر شده است  مردم ماساچوست 
 Peter Torkildsen آخرین نماینده جمهوری خواهان
)۱۹۹3-۱۹۹۷( می باشد و بعد از آن تا کنون )آگوست 
ایالت دموکرات  این  نماینده گان منتخب  2۰2۰( همه 
در  ایالت  این  نماینده   ۹ همه  حاضر  حال  در  و  بودند 
مجلس نماینده گان امریکا از حزب دموکرات می باشند. 

 Lewis Charles Levin از نکات جالب این انتخابات
بنیان گذار حزب امریکاییان می باشد که به عنوان اولین 
یهودی به عضویت مجلس نماینده گان امریکا در آمد و 
یا می توان از Cyrus King ) به مضمون، شاه کوروش 
می باشد( ۱۸۱3-۱۸۱۷ اسم برد که به خاطر نام خود 

برای ایرانیان جالب و قابل توجه است.
از سال ۱۷۸۹ تا آگوست 2۰2۰ ایالت 6۷ تن در ایالت 
ماساچوست فرماندار شدند که 32 تن جمهوری خواه، 
۱6 تن دموکرات، شش تن جمهوری خواهان دموکراتیک، 
 Know پنج تن فدرالیست، شش حزب ویگ، یک تن
Nothing Party و یک تن حزب جمهوری خواه ملی 
بودند. همان طور که مشاهده می کنید جمهوری خواهان 
از  و  دارند  را  برتر  دست  انتخابات  این  تاریخ  طول  در 
هشت فرماندار ۵۰ سال اخیر شش تن جمهوری خواه و 
دو تن دموکرات بودند و این نشان از قوی بودن گرایشات 
 Charlie است.  انتخابات  این  در  خواهی  جمهوری 
حاضر  حال  فرماندار  جمهوری خواه  حزب  از   Baker

ایالت ماساچوست می باشد.
آقای John Hancock )۱۷۸۷-۱۷۹3( اولین فرماندار 
دومین  رئیس  همچنین  وی  بود.  ماساچوست  ایالت 
کنگره،  رئیس  عنوان  به  و  بود  امریکا  ای  قاره  کنگره 
اولین کسی بود که در تاریخ ۴ ژوئیه ۱۷۷6 اعالمیه ی 
استقالل ایاالت متحده ی امریکا را امضا و تصویب کردند. 
وی از خانواده ای تاجر و پولدار بود و در راه استقالل 
امریکا پول های زیادی هزینه کرد و در زمان مرگش که 
حدود 22۰ سال پیش بود، 3۵۰ هزار دالر ثروت وی 
از پیوستن ماساچوست  بود. شایان ذکر است که قبل 
به ایاالت متحده امریکا وی یک دوره نیز در آن دوران 

فرماندار بود.
و  یوتا  حال  سناتور   )Mitt Romney( رامنی  میت 
از  امریکا   2۰۱2 سال  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
ایالت  فرمانداری  تا 2۰۰۷ میالدی سابقه  سال 2۰۰3 

ماساچوست را در پرونده خود دارد.

نتیجه: 
حوزه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ  طول  در 
در  دوره  با 2۱  ماساچوست، جمهوری خواهان  انتخابی 
همه  اما  هستند،  برتر  دوره   2۰ با  دموکرات ها  مقابل 
برنده  دموکرات ها  را  انتخابات  این  اخیر  دوره  هشت 
جمهوری خواهان  سنا  انتخابات  تاریخ  طول  در  شدند، 
با ۱6 سناتور برتر از دموکرات ها با ۱3 سناتور هستند 
ولی از هشت سناتور منتخب در ۴۰ سال اخیر، هفت 
از  نشان  که  جمهوری خواه  تن  یک  و  دموکرات  تن 
در  دارد،  سنا  انتخابات  در  ایالت  این  بودن  دموکرات 
انتخابات مجلس نماینده گان نیز مانند دو انتخابات دیگر 
جمهوری خواهان با ۱22 نماینده در مقابل دموکرات ها 
با ۹3 نماینده، دست برتر را در طول تاریخ دارند اما در 
سال های اخیر گرایش به دموکرات ها در این انتخابات 
زیاد شده به طوری که همه نُه نماینده حال حاضر این 
ایالت در مجلس نماینده گان امریکا دموکرات هستند و 
در طول تاریخ انتخابات فرمانداری جمهوری خواهان با 
3۱ تن دست برتر را دارند و در ۵۰ سال اخیر نیز خوش 
درخشیدند و شش تن از کل هشت فرمان دار منتخب 
این سال ها از جمهوری خواهان بوده است، با جمع بندی 
کلی می توان نتیجه گرفت که ایالت ماساچوست در طول 
تاریخ بیش تر جمهوری خواه بوده ولی در حال حاضر یک 

ایالت دموکرات می باشد.

ایالت ماساچوست به مرکزیت بوستون در شمال شرقی 
امریکا  استقالل  اعالم  اولیه  ایالت   ۱3 از  یکی  امریکا 
صورت  به  تاریخ  آن  از  و  بود  میالدی  سال ۱۷۷6  در 
خودمختار اداره می شد تا نهایتا در 6 فبروری ۱۷۸۸ به 
ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست  عنوان ششمین 

و از ایالت های واقع شده در منطقه نیوانگلند می باشد. 
طبق آخرین سرشماری جمعیت این ایالت 6.۸۹2.۵۰3 
تن که ۷۱.۱ درصد سفید پوست، ۱2.۴ درصد اسپانیولی 
درصد   ۷.2 پوست،  سیاه   ۹.۰ تبارها،  التین  یا  زبان ها 
و  پوست  سرخ  درصد   ۰.۵ شرقی،  آسیای   )Asian(
بومیان آالسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر 
نکته  نژادها می باشد.  و 2.6 درصد دیگر  آرام  اقیانوس 
قابل ذکر این می باشد که بیش ترین جمعیت امریکایی با 

اصالت ایرلندی در این ایالت ساکن هستند.
ایالت   )2۰2۰ )آگوست  کنون  تا   ۱۷۸۹ سال  از 
ماساچوست در همه ۵۸ دوره انتخابات ریاست جمهوری 
دوره   2۱ تعداد  این  از  که  است  کرده  شرکت  امریکا 
دوره  هفت  دموکرات ها،  دوره   2۰ خواهان،  جمهوری 
 ،)Whig Party( حزب فدرالیست، پنج دوره حزب ویگ
سه دوره حزب دموکراتیک- جمهوری خواه و دو دوره 

حزب جمهوری خواه ملی برنده شدند.
برای موشکافی و بررسی دقیق این انتخابات را به سه 
سال  انتخابات  از  اول  بخش  می کنیم.  تقسیم  بخش 
دوره   ۱۷ که  میالدی  سال ۱۸۵2  انتخابات  تا   ۱۷۸۹
این انتخابات در این بازه زمانی برگزار شد که هفت دوره 
فدرالیست ها، سه دوره دموکراتیک- جمهوری خواه، دو 
دوره حزب جمهوری خواه ملی و نهایتاً پنج دوره حزب 
ویگ برنده این انتخابات شدند. همان طور که مشاهده 
می کنیم در این بخش دموکرات ها هیچ دوره ای برنده 
سال ۱۸۵۴  از  تازه  نیز  جمهوری خواه  و حزب  نشدند 
تشکیل شد و این بخش را می توان بخش فدرالیست ها 
یا حزب فدرالیست به رهبری الکساندر همیلتون، اولین 
وزیر خزانه داری امریکا و از بنیان گذاران ایاالت متحده 
امریکا نامید. بخش دوم از سال ۱۸۵6 تا ۱۹2۴ میالدی 
که ۱۸ دوره از این انتخابات در این مدت برگزار گردید که 
۱۷ دوره جمهوری خواهان و یک دوره دموکرات ها برنده 
این بخش را می توان بخش جمهوری خواهان  شدند و 
نامید. بخش سوم از سال ۱۹2۸ الی 2۰۱6 می باشد که 
23 دوره از این انتخابات برگزار که دموکرات ۱۹ دوره 
می توان  و  شدند  برنده  دوره  چهار  جمهوری خواهان  و 
این بخش را نیز بخش دموکرات ها نامید. نکته مهم این 
است که هشت دوره از ۱۹ دوره موفقیت دموکرات ها 
یعنی  می باشد  کنون  تا  سال ۱۹۸۸  از  بخش  این  در 
گرایش مردم ماساچوست در انتخابات ریاست جمهوری 

3۰ سال اخیر به دموکرات بوده و هست.
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2۰۱6 از 
آرا  درصد   ۵۰.۱ با  کلینتون  هیالری  دموکرات  حزب 

موفق به شکست برنی سندرز با ۴۸.۷ درصد آرا شد.
از حزب جمهوری خواه نیز دونالد ترمپ با ۴۹.3 درصد 
آرا موفق به شکست جان کی سیچ با ۱۸ درصد آرا شد.
در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال 2۰۱6 هیالری 
کلینتون با کسب 6۰ درصد آرا موفق به شکست دونالد 
ترمپ با 32.۸ آرا شد و ۱۱ رای الکترال این ایالت را به 

سبد دموکرات ها ریخت.
در انتخابات مقدماتی سال 2۰2۰ از حزب دموکرات جو 
بایدن با 33.6 درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز 
با 26.۷ آرا شد. وقتی این آمار را در کنار آمار مقدماتی 
سال 2۰۱6 قرار می دهیم متوجه می شویم که آمار آرا 
بسیار نزدیک به هم است و این نشان از گرایش مردم 
ماساچوست به هر دو جناح این حزب دارد و مثاًل مثل 
آالباما فقط به جناح راست حزب دموکرات گرایش ندارند.

نماینده گان  مجلس  و  سنا  مبحث  وارد  این که  از  قباًل 
بعضی  تاریخچه  درباره  مهم  بسیار  مطلب  یک  بشویم 
از احزاب در ایالت های قدیمی را باید ذکر کرد. حزب 
 )National Republican Party( جمهوری خواه ملی
۱۸2۴-۱۸3۴ در امریکا فعالیت می کرد و در طول عمر 
خود سه بار نام خود را عوض کرد و در نهایت با نام حزب 
جمهوری خواه ملی به کار خود پایان داد. این حزب در 
سال ۱۸2۴ با نام Adams-Clay Republicans کار 
 Adams's خود را شروع کرد و مجدداً در سال ۱۸2۵ به

Anti- تغییر نام داد و بار دیگر در سال ۱۸2۸ به Men
Jacksonians تغییر نام داد و نهایتاً در سال ۱۸3۰ نام 
National Republican Party را برگزید. هدف از این 
توضیح این است که خواننده گان و عالقه مندان به تاریخ 
جایی  هر  که  باشند  مطلع  امریکا  انتخاباتی  و  سیاسی 
این اسامی را مشاهده کردید همه نام های یک حزب در 
برهه های مختلف می باشند و نهایتاً یکی هستند. به طور 
نماینده مجلس   )۱۸3۱-۱۸23(  John Bailey مثال 
امریکا از حوزه ماساچوست بود. وقتی تاریخچه فعالیت 
سیاسی وی را مطالعه می کنیم به ظاهر اسم سه حزب 
 Adams-Clay Republicans، Adams's( مختلف

)Men، Anti-Jacksonians
را می بینیم، ولی در واقع هر سه نام یک حزب هستند 
نام های  این ها  و   )National Republican Party(
مختلف حزب در دوره های مختلف می باشد که بنا به 
دالیلی توسط اعضای حزب عوض شده است. همان طور 
که باالتر ذکر شد هدف از این توضیحات اطالعات مفید 
برای عالقه مندان می باشد و برای امانت داری در تاریخ و 
قرار دادن ذهن خواننده گان عزیز در روند این تغییرات 

همه اسامی را کامل ذکر می کنیم.
 ۵۸ تعداد   )2۰2۰ )آگوست  کنون  تا   ۱۷۸۹ سال  از 
سناتور از ایالت ماساچوست راهی مجلس سنای امریکا 
شده اند که از این تعداد ۱6 تن جمهوری خواه که یک 
 )۱۸۷3-۱۸۵۵  ( ویلسون  هنری  سناتور  این ها  از  تن 
از  جناحی  امریکا،  حزب  آزاد،  خاک  احزاب  ائتالف  از 
حزب ویگ و دموکرات ها به سنا راه یافت و در آن جا به 
عضویت حزب جمهوری خواه درآمد، ۱3 تن دموکرات، 
 Whig( ۱3 تن حزب فدرالیست، هفت تن حزب ویگ
دموکراتیک،  تن حزب جمهوری خواهان  یک   ،)Party
یک تن حزب ضد جکسون و یک تن از طرف دار قدرت 
نبود  واقع حزب  در  این  که   )Pro-Administration(
و به طرف داران جورج واشنگتن و وزیر خزانه داری وی 
احزاب  هنوز  که  اولی  سال های  در  همیلتون  الکساندر 
به طور کامل تشکیل نشده بود، گفته می شد. پنج تن 
سیاسی شان  عمر  طول  در  که  بودند  سناتورهایی  هم 
آدامز- ضد  تن  عبارت اند: یک  که  کردند  حزب عوض 
جکسونی ها و ویگ، یک تن فدرالیست و آدامز کالی 
و آدامز که در واقع دو نام دومی نام های یک حزب در 
دوره های مختلفی است که این نماینده رای آورده است 
و ما برای امانت داری در تاریخ کاماًل ذکر می کنیم، دو تن 
حزب فدرالیست و یک تن عضویت در احزاب خاک آزاد، 

جمهوری خواه و جمهوری خواهان لیبرال بودند.
برای بررسی بهتر، این انتخابات را به دو بخش تقسیم 
می کنیم. بخش اول از سال ۱۷۸۹الی ۱۸۵۱میالدی که 
هیچ سناتوری از حزب دموکرات و جمهوری خواه در این 
بخش نیستند و حزب فدرالیست با ۱3 سناتور دست برتر 
را دارد. اما در بخش دوم یعنی از سال ۱۸۵۱ الی آگوست 
2۰2۰ تعداد ۱6 سناتور جمهوری خواه )۱۵ تن مستقیما 
جمهوری خواه بودند و یک تن هم هنری ویلسون که در 
باال توضیح داده شد( و ۱3 تن از حزب دموکرات انتخاب 
شدند. همان طور که آمار نشان می دهد در طول تاریخ 
این انتخابات جمهوری خواهان دست برتر را دارند، ولی 
از سال ۱۹۷۹ گرایش به دموکرات ها بیش تر شده است 
به طوری که از هشت سناتور منتخب در این ۴۰ سال، 
هفت تن دموکرات و یک تن جمهوری خواه بودند. با این 
آمار و ارقام مشخص است که جمهوری خواهان در طول 
تاریخ انتخابات مجلس سنا در ماساچوست دست برتر را 
دارند اما در حال حاضر این ایالت در انتخابات سنا یک 

ایالت دموکرات می باشد.
حزب  از   )2۰۰۹-۱۹62(  Edward M. Kennedy
 Henry Cabot Lodge دموکرات با ۴۷ سال حضور و
)۱۸۹3-۱۹2۴( از حزب جمهوری خواه 3۱ سال حضور 
در سنا با سابقه ترین سناتورهای ماساچوست در مجلس 

سنای امریکا می باشند.
Elizabeth Warren و Edward John Markey هر 
دو با عضویت در حزب دموکرات دو سناتور حال حاضر 

ایالت ماساچوست در مجلس سنای امریکا می باشند.
امریکا،  جمهور  رییس  ششمین  آدامز  کوئینسی  جان 

تاریخچه انتخابات در ایالت ماساچوست امریکا  کیوان شکوری


