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واقعیت سین کیانگ چیست؟
مدتی اســت کــه اخــبــاری مبنی بــر آزار و اذیــت
مسلمانان استان سین کیانگ واقــع در غرب
چین توسط دولــت مرکزی از رسانهها مخابره
میشود.اخباریکهعمدتاهمراهباکلیدواژههایی
مانند محدودیت ،سلب آزادی ،شکنجه ،زندان،
اردوگــاه کار اجباری و ...برای توصیف وضعیت
مسلمانان این منطقه بوده است .اما آیا واقعیت
وضعیت در این مناطق ،همانی است که رسانهها
از آن میگویند؟به طور کلی  55اقلیت قومی در
جمهوری خلق چین زندگی میکنند که قوم هان
باجمعیتیبیشازیکمیلیاردو 250میلیوننفر،
درصدرایناقواموصاحبموقعیتهایسیاسی،
نظامی و اجتماعی در این کشور است .چین امروز
که بنیان حرکت اقتصادی خود را بر ثبات و امنیت
داخلی گذاشته ،در این مسیر پذیرفته است که
بدونمشارکتتماماقوامواقلیتها،دستیابیبه
موقعیتبرتردرنظامبینالمللیامکانپذیرنیست.
یکی از این اقوام ،اویغورها با جمعیت  10میلیون
نفری هستند که در بطن جامعه مسلمان نشین
سینکیانگباجمعیت 23میلیوننفریسکونت
دارند.مشخصابدونمشارکتپنجمینقومچین
از لحاظ جمعیت ،نمیتوان ثبات داخلی را برقرار
کــرد.در واقع رفتار دولت مرکزی چین با اقلیت
مسلماننشینهمراهباتبعیضهایقابلتوجهی
نیستوآنهابادولتمرکزیمشکلامنیتیندارند
بلکهگروههاییدرداخلقوماویغورتاکتیککنش
ضدامنیتیرادرارتباطباپکناتخادکردهاند.سین
کیانگ،نقشیمحوریرادرانتقالسرمایهوتوسعه
ازشرقبهغربچینایفامیکندوراهحلچینیها
برای حفظ توازن توسعهای داخلی میان شرق و
غرب و مبارزه با ناامنی در سین کیانگ ،در ارتقای
توانمندیاقتصادیمردماینمناطقدرچارچوب
ابرپروژه یک کمربند یک جاده خالصه میشود.
بنابراین،رویکرددولتمرکزیبرتسریعروندهای
توسعهایدراینمناطقهمزمانباکنترلتحرکات
ضد امنیتی است .در نتیجه و بر اساس مشاهدات
میدانی در شهرهای مختلف سین کیانگ مانند
ارومجی،شانجیوکارامای،اوالدولتبامسلمانان
این مناطق نه تنها مشکلی ندارد بلکه با پذیرش
خودمختاری این استان ،عمال حسن نیت خود را
دراینبارهاثباتکردهاست.ثانیاازدورانهوجین
تائووازحدود 20سالگذشته،پکنتوجهویژهایبه
توسعهاینایالتداشتهوایناستانرابهقطبحمل
و نقل و ترانزیت ،تجارت ،پتروشیمی ،کشاورزی
و آی تی تبدیل کرده است و اصرار دارد تمام مردم
در این چرخه عظیم اقتصادی سهیم باشند .ثالثا
مشکلاصلیدولتتنهاباافراطیونتکفیریازقوم
اویغور مانند حزب اسالمی ترکستان شرقی است
کهجذبوهابیتشدهاندوبههیچصراطیمستقیم
نمیشوند.بهنظرمیرسدکهروایتشکلگرفتهدر
اذهانبسیاریازنخبگاندرکشورهایاسالمیو
غیر اسالمی ،کامال متاثر از جریان رسانهای غربی
است .طبیعی است که این رسانهها،تمام واقعیت
تحوالت سین کیانگ را منتشر نکرده و قسمتی از
رفتار دولت مرکزی را به عنوان حربهای علیه چین
–به عنوان راهبردی ترین رقیب غرب -در بستر
عملیات روانی خود کماکان حفظ کرده اند .البته
دولتچینهمدسترویدستنگذاشتهوتاکنون
چندتوربازدیدازسینکیانگرابرایدیپلماتهای
خارجی مستقر در پکن همراه با جلسات پرسش
و پاسخ برگزار کرده وحتی مجوز ورود رسانهها
را به اردوگــاههــای بــازآمــوزی صــادر کردهاست.
اما کماکان قدرت رسانهای آنها در این موضوع
ضعیف عمل کرده و نتوانسته تمام وجوه تحوالت
سینکیانگرابهمخاطبانجهانیاعالنکند.در
مجموع به نظر میرسد که رویکرد سختگیرانه
پکن در قبال افراطیون وهابی بــوده و موضوع،
ارتباطبسیارکمیبهتمامیتمسلمانانچیندارد.
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تصویری از سالح هایی که داعش از طالبان
در ننگرهار به غنیمت گرفته است.موضوع
داعش در افغانستان موضوعی جدی است
که روز به روز بر نگرانی هــای کشورهای
همسایه افغانستان و مــردم این کشور می
افزاید.فعالیت این گروه تروریستی روز به روز
در حال افزایش است و دست یافتن داعش به
تسلیحات بیشتر به معنای ناامنی بیشتر در
افغانستان است و طالبان مقادیر بسیار زیادی
از انواع تسلیحات را در اختیار دارد!داستان
موصل عراق و سالح هایی را که داعش از آن
جا به دست آورد ،به خاطر بیاورید؛ تکرار این
سناریو در افغانستان غیر ممکن نیست....

شبحیبرفرازاروپادرگشتوگذاراست؛شبحراست
افراطی.شبحی که حاال خطرناک هم شده است.
در یــورش پلیس ضدتروریسم به گروههای راست
افراطیدرشمالایتالیا،تعدادزیادیاسلحه،ازجمله
سالحهایاتوماتیکجنگیوحتیموشکهوابههوا
کشف شد.شاید به زودی شاهد اقدامات مسلحانه
گروه های نژادپرست و فاشیست در اروپا باشیم.به
گفته پلیس ایتالیا ،سه نفر در این عملیات دستگیر
شدهاندکهازآنهاوسایلتبلیغاتیگروههاینئونازی
به دســت آمــده اس ــت.دو نفر از بــازداشــت شدگان
ایتالیایی هستند و یک نفر دیگر شهروند سوئیس
است.یکیازبازداشتشدگانازفعاالنحزبدست
راستی نیروی جدید است.پلیس شهرهای تورین،
میالن و چند شهر دیگر در این عملیات دست داشته
اند.بهگفتهرسانههایمحلی،عملیاتپلیسبخشی
از تحقیقات دربــاره ارتباط میان گروه های راست
افراطیوجداییطلبانروسدرشرقاوکرایناست.
بنا بر اعالم پلیس ،موشک به دست آمده سالم و در
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ترامپ روی دورتند نژادپرستی

ترامپ بــار دیگر و بــدون اشــاره مستقیم
به چهار نماینده زن کنگره آمریکا ،در
توئیتی نــوشــت :کــشــور مــا آزاد ،زیــبــا و
بسیار موفق است .اگر از کشور ما متنفر
هستید یا از بــودن در ایــن جا خوشحال
نیستید ،میتوانید (از آمریکا) بروید! وی
افزود:خیلی ها از این حرف من خوش
شان آمد.با این حال،آلکساندریا اوکازیو
کورتز ،ایلهان عمر ،آیانا پرسلی و رشیده
طلیب که ترامپ به آن ها گفته « بهتر است
بهکشورهاییبرگردندکهازآنجابهآمریکا
آمــده انــد» ،در یک کنفرانس خبری از
مردم آمریکا خواستند تا «در تله سخنان او
نیفتند».آن ها گفتند که رئیس جمهوری
ایاالتمتحدهبااینحرفهادرپیانحراف
افکارعمومیاست.ترامپدرحالیبرلزوم
بازگشت مهاجران ناراضی به زادگاه های
شان تاکید دارد که ایاالت متحده اساس ًا
با حضور مهاجران شکل گرفته است .بر
اساسگزارشیکهدرسالگذشتهمنتشر
شد ،حدود 6.43میلیون نفر که در خارج
از آمریکا به دنیا آمدهاند ،به عنوان مهاجر

در این کشور زندگی میکنند که شامل
 9.20میلیون مهاجر که تابعیت آمریکا را
به دست آوردهاند و  7.22میلیون مهاجر
غیرتابعآمریکاهستند.درمیانغیرتابعها،
حدود 1.12میلیون نفر به صورت قانونی
درآمریکااقامتدایمی(کارتسبز/گرین
کارت)دارندو 6.1میلیوننفرازمهاجران
یاند 7.1.میلیوننفرنیزازاتباع
غیرقانون 
خارجی هستند که روادیــد موقتی دارند
و اصــو ًال مهاجر به حساب نمی آیند .در
واقــع ،از سال  ۱۹۶۵میالدی تاکنون،
شمار مهاجرانی که در خارج از آمریکا به
دنیا آمدهاند (مهاجران نسل اولــی) ،در
این کشور بیش از چهار برابر شده است.
درسال،۲۰۱۵جمعیتمهاجران5.13
درصد کل جمعیت آمریکا بــود.در خالل
دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته در
مهاجران التینوتبار
آمریکا ،اکثریت قاطع
ِ
و آسیاییتبار در آمریکا کــه حــق رأی
داشتند (تابعیت آمریکایی دارند) از حزب
دموکرات حمایت کردند و به نامزدهای
این حزب رأی دادنــد .مث ً
ال در انتخابات

سال  ۲۰۱۲که باراک اوباما برای دومین
بــار به ریاست جمهوری آمریکا رسید،
 ۷۱درصد از آمریکای التین تبارها و ۷۳
درصدازآسیاییتبارهادرآمریکابهویرأی
دادند.عالوهبراین،باتوجهبهروندفزایند ه
فرزندان
مهاجرتبهآمریکاوتعدادبیشتر
ِ
متولد شده در خانوادههای مهاجر در
مقایسه با میانگین تعداد فرزندان در
خــانــوادههــای آمریکایی ،مؤسسه پیو
پیشبینیکردهاستکهدرسال۲۰۶۵
میالدی ،جمعیت نسل اولی مهاجران
در آمریکا  ۱۸درصــد کل جمعیت این
کشور خواهد بــود .همچنین ،توجه به
این نکته نیز ضــروری است که خانواده
دونالد ترامپ از مهاجرانی هستند که در
اواخر قرن نوزدهم وارد آمریکا شدهاند.
بــنــابــرایــن ،بهنظر م ـیرســد تــرامــپ در
وضعیت کنونی ،پارادوکسی غیرقابل
حل را در ارتباط با موضوع مهاجران در
آمریکا ایجاد کرده که از بنیان با منطق و
فرهنگسیاسیحاکمبرجامعهآمریکادر
تضادقراردارد.
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دوئل موشکیترامپ-پوتین
تقابل روسیه و آمریکا درباره پیمان موشک های
هستهایمیانبرد«»INFوتعلیقمتقابلاجرای
آن،حیاتاینپیمانرادرآستانهنابودیقرارداده
است.باتوجهبهاینکهعرصهاجرایاین پیمان،
قاره اروپاست ،اکنون بیشترین دغدغه و هشدار
را مقامات اروپایی ابراز می کنند.در این راستا
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپــا بــدون اشــاره به خــروج یک جانبه

سخنگویاشرفغنیازتفاهماولیه
دولتوطالبانخبرداد

مذاکرات صلح
افغانستان به کام طالبان
سخنگویریاستجمهوریافغانستانازتفاهماولیه
دولت افغانستان و گروه طالبان خبر داد«.صدیق
صدیقی» در نشستی خبری درکابل بدون اشاره
به این که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان
چه زمانی با هم وارد مذاکره شدهاند ،افزود :پایان
جنگ ،بــرقــراری آتــش بــس ،جلوگیری از آسیب
رساندن به غیرنظامیان و تضمین دادن طالبان

آمریکاازپیمان«،»INFازروسیهخواستازآخرین
فرصت برای نجات این توافق مهم استفاده کند
و به اجرای تعهداتش در چارچوب آن بازگردد.
موگرینی با اشــاره به سهم قابل توجه پیمان
نیروهای هسته ای میان برد در امنیت اروپا و به
طور کلی امنیت بین المللی طی  30سال اخیر
گفت« :ما عمیق ًا نگران روند تحوالت مربوط به
پیمان « »INFهستیم که دوم اوت  2019تاریخ
برای مبارزه با تروریسم از محورهای تفاهم اولیه
است که میان دولت افغانستان و گروه طالبان به
دستآمدهاست.اینمقامافغانهمچنینگفت:تا
چندهفتهآیندهروندصلحباطالبانواردمرحلهدوم
آن خواهد شد که در این مرحله مذاکرات مستقیم
بین دولت افغانستان با گروه طالبان آغاز می شود.
مخالفت طالبان با گفت وگو با دولت افغانستان
یکی از دشوارترین و پیچیده ترین موانع فراروی
صلح در این کشور است .در چند ماهی که از آغاز
دور جدید گفت وگوهای آمریکا و طالبان در دوحه
می گذرد طالبان همواره بر مذاکره نکردن با دولت
افغانستان اصرار ورزیده است  .خبرگزاری صدای
افغان (آوا) در تحلیلی می نویسد« :منطق مقاومت
طالبان در برابر هرگونه گفت وگوی مستقیم میان
نمایندگان آن گروه و دولت افغانستان ،هرگز قابل

وضعیتعملیاتیقرارداشتهاست.ستادفرماندهی
راست افراطی علیه اروپا البته جای دیگری تشکیل
شده اســت .از مدتها قبل ،استیو بنن ،مشاور و
استراتژیست سابق ترامپ ،درصــدد راه انداختن
انقالبی فاشیستی در اروپاست .سازمان بنن برای
ترویجپوپولیسمراستدراروپارسم ًابهوسیلهمایکل
مودریکامن،رهبرحزبمردمبلژیکدرژانویه۲۰۱۷
ثبت شد و اکنون احزاب مردم بلژیک ،لیگ شمال
و حزب بــرادران ایتالیا عضو این سازمان موسوم به
«جنبش» هستند .ماتئو سالوینی ،معاون نخست
وزیر و وزیر کشور ایتالیا از چهرههای کلیدی این
جنبش است.استیو بنن عالوه برای رایزنی برای
تسخیر اتحادیه اروپا ،مقدمات تأسیس یک مدرسه
پوپولیستی را در صومعه تریسولتی در ایتالیا انجام
داده است؛ «یک مدرسه گالدیاتوری » ،مکانی قرون
وسطاییبرایپرورشنسلتازهایازفاشیستهایی
همچونماتئوسالوینیوویکتوراوربان.آیاپسازیک
قرن،دراروپادوبارهنوبتبهفاشیسمرسیدهاست؟

اسپررسم ًابرایوزارتدفاعآمریکامعرفیشد

البیگرنظامی
در راه پنتاگون

پس از هفت ماه بالتکلیفی در وضعیت وزارت دفاع ایاالت
متحده ،کاخ سفید به طور رسمی مارک اسپر را به عنوان
گزینه خــود ب ــرای ایــن وزارتــخــانــه معرفی ک ــرد .از زمــان
کنار هگیری جیمز ماتیس ،وزیر دفاع پیشین آمریکا در ماه
دسامبر ،پنتاگون با سرپرست و بدون وزیر اداره میشود .این
طوالنیترین زمانی است که در تاریخ آمریکا ،پنتاگون بدون
وزیر باقی مانده است.مارک اسپر که اکنون  56سال دارد،
در سال  1986در وست پوینت دانش آموخته شده که یکی
از همکالسیهایش مایک پمپئو وزیرخارجه کنونی ایاالت
متحده است .او یکی از پیادهنظامهای ارتش بوده که در جنگ
خلیج فارس حضور داشته است .همچنین مدتها برای یک
اتاق فکر محافظهکار فعالیت و حتی نقش البیگر را برای یکی
از بزرگترین پیمانکاران نظامی آمریکا ایفا میکرد .هم اکنون
مارک اسپر در دور های سکان رهبری پنتاگون را برعهده
میگیرد که آمریکا یکی از پرچالشترین دوران خود با ایران
را سپری میکند .مرزهای جنوبی آمریکا با انبوه مهاجران
مواجه است و راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز به طور دقیق و
روشن عملیاتی نشده است.گفتنی است اسپر پس از دانش
آموختگی از وست پوینت بیش از دو دهه در ارتش ،نیروهای
ذخیره و گارد ملی حضور داشته است .او سپس به موسسه
و اتاق فکر هریتیج یوست رفت و به عنوان یک البیگر مهم
در کنگره و پنتاگون وارد عمل شد .در سال  2010رسما به
عنوان یکی از البی گران اصلی کمپانی اسلحهسازی ریتون
فعالیت اش را شروع کرد.هرچند گفته میشود او که از سال
 2017وارد دولت شده ،عمال اقدامات و فعالیتهای کسب
و کار خود را کنار گذاشته است اما به نظر میرسد وی توانسته
مانور خود در عرصه فروش تسلیحات و قطعات خود را افزایش
دهد.ریتون سامانه دفاع موشکی پاتریوت را تولید میکند که
اکنون به طور عمده در کره جنوبی و عربستان استفاده می
شود .هرچند ابهامات زیادی در خصوص ارتباطات کسب
و کار آقای اسپر با شغل دولتی او وجود دارد اما جمهوری
خواهان به شکل بالقو های از او برای تصدی پست وزارت
حمایت میکنند.

اعتبار آن به پایان خواهد رسید .مقامات اتحادیه
اروپاازتصمیمروسیهدربارهتوقفاجرایتعهدات
این کشور در چارچوب این توافق بسیار متاسف
هستند»«.ینساستولتنبرگ»دبیرکلسازمان
پیمان آتالنتیک شمالی «ناتو» نیز در بیانیهای
مسئولیت حفظ  INFرا متوجه روسیه دانست.
وی از مسکو خواست تا از آخرین شانس برای
حفظ این توافق مهم و راهبردی استفاده کند،
در غیر این صورت واکنش الزم را خواهد دید .به
عقیده وی ،اگر روسیه موشکهای کروز « 9ام
 »729خود را نابود کند ،به نجات پیمان «آی ان
اف» کمک کرده است.آمریکا از  2فوریه 2019
اجرایپیماننیروهایهستهایمیانبردرابهحال
تعلیق درآورده است .دولت ترامپ به بهانه نقض
این پیمان از سوی روسیه با توسعه و استقرار یک
موشک کروز جدید یعنی موشک « 9ام  »729و
بهدلیلآنکهاینپیمان،واشنگتنراازگسترش
سالحهایجدیدبرایمقابلهبازرادخانهموشکی
چین در شرق آسیا بازمیدارد ،به اعالم خروج از
اینپیمانمهمهستهایپرداخت.درمقابلمسکو
نیزآمریکارابهنقضپیمانبااستقرارسامانهضد
موشکی در اروپا ،توسعه نوع به سازی شده بمب
درک نیست .طالبان می گوید دولت افغانستان
مستقل نیست اما این گروه برای زیر سؤال بردن
استقالل ارگ«دولــت کابل» ،ابتدا باید استقالل
خود را به اثبات برساند .گروهی که رهبران ،پایگاه
ها و اردوگاه های آن در پاکستان قرار دارند و دفتر
سیاسی آن از سوی یک کشور عربی ،میزبانی می
شود ،چگونه می تواند از استقالل حرف بزند؟»
صرفنظرازچراییمذاکرهنکردنطالبانبادولت
افغانستان ،از سخنان «صدیق صدیقی» چنین
بر می آید که تفاهم اولیه میان دولت افغانستان و
طالبان یا نتیجه گفت وگوی رودرروی نمایندگان
دو طرف است که خبر آن رسانه ای نشده یا نتیجه
وساطت و میانجیگری بازیگران داخلی یا خارجی
همچون چین و پاکستان است .در هر دو حالت،
نتیجهتقریبامشابهاستوآناینکهیکیازگرههای

اتمی تاکتیکی بی  61-و استقرار پهپادهای
مسلحدراروپامتهمکردهاست«.والدیمیرپوتین»
سجمهورروسیهدرواکنشبهاقدامواشنگتن
رئی 
اعــام کــرد ،مسکو نیز اجــرای تعهدات خود را
متوقف میکند و در  3ژوئیه با امضای مصوبه
پارلمان روسیه به این تصمیم رسمیت بخشید.
روسهامعتقدنددولتترامپدرراستایدکترین
هسته ای جدید آمریکا ،خواهان خروج از پیمان
هــای کنترل تسلیحات به بهانه هــای واهــی و
ساخت و استقرار موشک ها و تسلیحات جدید
هستهایبرایمقابلهباتهدیداتادعاییازجانب
روسیه و چین است.از سوی دیگر ،به دلیل این
که آمریکا پس از لغو این پیمان خواهد توانست
بار دیگر در قاره اروپــا به استقرار انــواع موشک
هایکروزوبالستیکمجهزبهکالهکهستهای
مبادرت کند ،این مسئله نگرانی شدید اروپایی
ها را برانگیخته است .با این حال آن ها در این
زمینه به شیوه ای منصفانه عمل نمی کنند و هم
راستا با واشنگتن ،تقصیر را متوجه روسیه می
کنند؛ در حالی که شواهد آشکاری درباره نقض
پیماننیروهایهستهایمیانبردازسویآمریکا
وجوددارد.
پیش روی فرایند صلح افغانستان درحال گشایش
است .البته باید گفت ،طالبان تاکنون تفاهم اولیه
با دولت افغانستان را تایید یا تکذیب نکرده است.
با این حال به فرض صحت تفاهم اولیه طالبان و
دولتافغانستانبایدگفت،اینرویدادفرایندصلح
درافغانستانراواردمرحلهایجدیترومتفاوتتر
خواهدکرد.واقعیتایناستکهرهاییافغانستان
ازچنگالاشغالگریوهمچنینپایانسالهاجنگ
و خونریزی مستلزم گفت وگوهای بین االفغانی با
حضورنمایندگاندولتوتمامجریانهایسیاسی
وقومیاست.ازنگاهبسیاریازمردمافغانستاناگر
طالبان آن گونه که ادعا می کنند ،به دنبال دست
یابی به استقالل و آزادی افغانستان از اشغال و
سلطه بیگانگان هستند ،باید در مسیر همکاری با
دولت ،احزاب و مردم افغانستان ،قدم بردارند و در
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خبرگزاری های فلسطینی اعــام کردند،
طارق ذبانیه کودک شش ساله فلسطینی
درحالی که در غرب الخلیل دوچرخه سواری
می کرد،یکی از شهرک نشینان صهیونیست
وی را با خودرو زیر گرفت و به شهادت رساند.

کارتون روز

پشتپرده«مصرزیبا»!

نکاتی پیرامون کــارتــون العربی الجدید
پیرامون مصر -۱:باب الدوار  :همان درهای
شیشه ای گردانی است که به دور خود می
چرخد و می توان آن را به در روی یک پاشنه
چرخیدن هم معنی کرد -۲.قاب عکسی که
تنها اهرام ثالثه را در خود جای داده یعنی
ارائه تصویری گزینشی و چهره ای مطلوب
از مصر -۳اما در زیر این قاب همچنان مصر
زیر گرز خونین حکومت قرار دارد که اشاره
به استمرار سرکوب ها می کند در نتیجه
کارتون به استمرار سرکوب ها در مصر و نبود
چشم انداز روشن و راه حل دور برای خروج
از این وضعیت اشاره دارد.

چهره روز

جین کــارو ل ،ستو ننویس آمریکایی به «دیلی
 »20گفته اســت کــه قصد دارد علیه دونالد
ترامپ ،اقدام قانونی کند .به گفته او ۲۳ ،سال
پیش ،ترامپ وی را هدف تهاجم جنسی قرار داده
است.او گفته است« :من درباره مطرح ساختن
اتهامات فکر نکرده بودم اما حال مردم مرا متقاعد
میکنند که این کار هوشمندانه است .اگر بتوانم
وکیل خیلی باهوشی بگیرم ،شاید بتوانیم راه
حلی [بر اساس مقررات] پیدا کنیم .این مسئله
را بررسی خواهم کرد».کارول ماه پیش مدعی
شد که ترامپ ۲۳ ،سال پیش در رختکن یک
فروشگاه به نام «برگدورف گودمن» در منطقه
منهتن ،به وی تجاوز کرده است.پیشتر ،دو زن
به نیویورک تایمز گفته بودند که کارول در دهه
 ،۹۰داستان تجاوز را برای شان بازگو کرده بود.
دونالد ترامپ ،ادعای تجاوز از سوی کارول را رد و
در مصاحبهای اختصاصی با پایگاه خبری هیل،
اعالم کرده بود« :او از دسته افــرادی نیست که
مورد عالقه من باشد».
نخستیناقدام،روندصلحراازسلطهوسیطرهقدرت
هایخارجیوارهانند.البتهباتوجهبهدخالتهای
ویرانگرخارجیدرافغانستانازجملهسیاستهای
آمریکا ،به نظر می رسد تا پا گرفتن گفت وگو میان
دولت کابل و طالبان زمان زیادی مانده باشد .با
این حال بسیاری بر این باورند که مذاکرات ارکان
مختلف قدرت در افغانستان با مشارکت طالبان،
یک معادله برد -برد است که منافع طالبان را هم
تامینمیکند.بهخصوصاینکهگروهیکهسودای
مشارکت در قــدرت و به دست گرفتن دست کم
بخشیازآنرادارد،نیازمندآناستکهبانمایندگان
مردم افغانستان هم گفت وگو کند و در این گفت
وگوها استقالل و وابسته نبودن خود به قدرت های
خارجیرابهنمایشبگذاردوطرحهاوبرنامههایش
برایآیندهاینکشوررارویمیزبیاورد.

