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به قدري به هدف و منظوِر خود فكر مي كنم
 و در آن غرق هستم كه ديگر زماني براي كينه توزي ندارم!
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 الرنس جونز 

احمدولی مسعود رییس جریان سیاسی آجندای ملی:

نقـش مـردم، ارزش ها و طـرف های اصـلی منـازعه 
در گفت وگـوهـای صـلح روشـن نیست

دولت فعلی مشروعیت امضای تفاهم نامۀ صلح با طالبان را ندارد
رنگین دادفر سپنتا:

طالبان به شریک قابل قبوِل امریکا بدل شده اند
داوودزی خواهان احترام متقابل میان دولت و طالبان شد:

تا زمـانی که همـدیگر را نـوکر 
پاکستان و امـریکا بدانیم به صلـح نمـی رسیـم

شهزاده شاهد:
به شورای عالی صلح اعتماد نکنید!
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ــا  ــیه ب ــکا و روس ــای امری ــث گفت وگوه بح
طالبــان و رقابت هایــی کــه میــاِن ایــن دو 
ــه و هــر  ــدرت در افغانســتان نضــج گرفت ابرق
ــردم  ــن و رواِن م ــود، ذه ــر می ش روز جدی ت
را متأثــر ســاخته اســت. اگرچــه مــردم ســخت 
ــا  ــا از حرکت  ه ــد، ام ــح و آرامش ان تشــنۀ صل
صلح خواهانه یــی  به اصطــاح  ابتــکاراِت  و 
ــون  ــر از اکنـ ــی بدت ــه اوضاع ــند ک می هراس
را نویــد می  دهــد. مــردم می خواهنــد کــه 
صلــح بــه ثمــر برســد امــا نبایــد ایــن صـــلح 
ــدۀ  ــا آین ــته  ی ــه گذش ــت ب ــوِض بازگش در ع
ــد آن  ــا نمی خواهن ــه حت ــد ک ــتناکی باش وحش

ــد.   ــواب ببینن را در خ
ــای  ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــردم ای ــراِس م ه
خطرناکــی زیــر نــامِ »صلــح« در کشــور تطبیــق 
شــوند کــه مجــاِل زنده گــِی آزاد و باغــرور را 
از آنــان بگیرنــد. اکنــون ایــن فهــم غالب شــده 
امریکایی هــا می خواهنــد روی  اســت کــه 
موضــوِع افغانســتان بــا پاکســتان بــه توافقــاِت 
ســریع و مهمــی برســند. نگرانــی امریــکا فقــط 
ــتان  ــه: »افغانس ــه اســت و آن این ک ــک جمل ی
ــه  ــه ب ــرای حمل ــی ب ــه پایگاه ــر ب ــار دیگ ب
ــا  ــت ب ــود«. در رقاب ــل نش ــا تبدی ــِع آن ه مناف
برنامــۀ  می خواهــد  نیــز  روســیه  امریــکا، 
ــت  ــه  نحــوی مدیری ــح در افغانســتان را ب صل
کنــد کــه در آن فضــای حیاتــِی روســیه و 
امنیتــی اش لحــاظ گــردد. در  دغدغه هــای 
عیــن حــال، در حکومــِت افغانســتان نیــز 
هســتند مقاماتــی کــه برنامــۀ صلــح را ابــزاری 
ــدرت در کشــور و  ــرای مهندســِی ق خــوب ب
ــا در ســاختارهای  مســتحکم ســاختِن برخی ه
دولتــی و بیــرون ســاختِن برخــی دیگــر از آن 
ــه  ــی ک ــراد و جریان های ــان اف ــد. هم می دانن
ــی و  ــدت مل ــی، وح ــا دموکراس ــرای آن ه ب
متعاقبــًا صلــِح ملــی بــه معنــای راســتیِن کلمــه 
ــِق  ــا تطبی ــت. آن ه ــش نیس ــری بی ــز دردس ُج
ــفاف را  ــاِت ش ــتین و انتخاب ــِی راس دموکراس
ــدِن آن  ــارج ش ــدرت و خ ــردش ق ــل گ به دلی
ــد  ــاص برنمی تابن ــروه خ ــک گ ــِت ی از دس
یک طرفه یــی  جــادۀ  را  ملــی  وحــدِت  و 
کوچــک  بــرادراِن  آن،  در  کــه  می داننــد 
ــه جــان  ــزرگ را ب ــرادراِن ب ــای ب ــد جف می بای
بخرنــد. ایــن دغدغــه و طــرز تلقــی، بیــش از 

ــرب را  ــته از غ ــاِی بازگش ــه تکنوکرات ه هم
ــه  ــا ک ــژه آن ج ــت؛ به وی ــرده اس ــرار ک بی ق
ــل  ــی تبدی ــالۀ ناموس ــک مس ــه ی ــدرت را ب ق
ــر  ــوان ه ــظ آن، می ت ــرای حف ــه ب ــد ک می کنن
ســیاهی را ســفید و هــر ســفیدی را ســیاه 

ــاخت.  س
امــا از ســوی دیگر، وجــود مظاهــر و نمادهای 
امریــکا  بــرای  افغانســتان  در  دموکراســی 
ــر  ــه نظ ــم ب ــی مه ــِر تبلیغات ــت کم از منظ دس
ایــن تکنوکرات هــاِی  ایــن رو  از  می رســد. 
ــتری  ــِی بیش ــه از نزدیک ــرب ک ــته از غ بازگش
ــد،  ــه دســتگاه قــدرت در امریــکا برخوردارن ب
البی گری هایــی را آغــاز کرده انــد بــر ایــن 
ــات و  ــا انتخاب ــتان ب ــرایط افغانس ــه ش ــا ک مبن
دموکراســی همخوانــی نــدارد و اســتقرار یــک 
ــد  ــزی می توان ــش از هــر چی ــدر بی ــِم مقت رژی
اوضــاِع کشــور را در مطابقــت بــا برنامه هــای 
شــاید  درآورد.  کنتــرل  تحــت  غــرب 
ــت  ــح را اوالً در جه ــۀ صل ــا برنام امریکایی ه
ــه  ــان در منطق ــای راهبردی ش ــِق برنامه ه تحق
ــن  ــًا در ای ــد و ثانی ــش ببرن ــه پی ــد ب می خواهن
ــی را  ــِر دموکراس ــد ظواه ــه دارن ــح عاق صل
لحــاظ کننــد. امــا مســلمًا تکنوکرات هــاِی 
ــه ســودِ  ــح را می کوشــند ب ــۀ صل ــان برنام افغ
ــوری مصــادره  ــه دیکتات ــل دموکراســی ب تبدی
ــِت  ــه الی رقاب ــا از الب ــد. آن ه ــت کنن و مدیری
پیرامــون  فرامنطقــه  و  منطقــه  کشــورهاِی 
ــی و ورود  ــاِن دموکراس ــتان، پای ــح افغانس صل
بــه دورِ تازه یــی از اقتدارگــرِی قوم بــاور را 

می جوینــد. 
خطــر ایــن اســت کــه اگــر ایــن البی گری هــا، 
کوشــش هاِی  و  کاذب  روایت هــای 
صلح خواهانــۀ معطــوف بــه انحصــار قــدرت و 
ــدۀ  ــتگاه هاِی تصمیم گیرن ــی در دس ــۀ قوم غلب
ــزرگ  ــردِ ب ــک عقب گ ــد، ی ــر کن ــکا اث امری
در دموکراســی و صلــِح افغانســتان رونمــا 
ــاِی  ــی آرزوه ــتان قربان ــردم افغانس ــود و م ش
انحصارطلبانــۀ یــک جریــان ِ کوچــِک داخلــی 
ــی  ــتخباراتِی بیرونی ی ــزرِگ اس ــای ب و حلقه ه
 شــوند کــه می خواهنــد چهــرۀ دیگــری از 
افغانســتان ترســیم کننــد؛ چهره یــی کــه بتــوان 
در پوشــش آن صــدای آزادی و عدالت خواهی 
را خفــه کــرد و کســانی را بــر سرنوشــِت 

ــاده گی  ــه به س ــاخت ک ــم س ــتان حاک افغانس
ــِع بیرونی هــا و مجــری  می تواننــد ســرباز مناف

ــوند.   ــه  ش ــتراتژی هاِی بیگان اس
بــه نظــر می رســد کــه اقدامــاِت ترامــپ 
ــایِل  ــِر مس ــر س ــه ب ــت ک ــمِت آن اس ــه س ب
ــد  ــق برس ــه تواف ــتان ب ــا پاکس ــتان ب افغانس
ــت  ــن ضمان ــدِل ای ــتان در ب ــپس افغانس و س
ــع  ــه مناف ــه ب ــرای حمل ــی ب ــه پایگاه ــه ب ک
ــه  ــته ب ــد، دو دس ــد ش ــل نخواه ــکا تبدی امری
ــی  ــود و حکومت ــل داده ش ــتانی ها تحوی پاکس
کــه در ایــن کشــور روی کار می آیــد، بــه 
تمــامِ معنــا ایــدۀ عمــِق اســتراتژیک پاکســتان 
ــکا  ــزرِگ امری ــازی ب ــه ب ــد و ب ــاظ کن را لح
ــادار  ــزی وف ــیای مرک ــیا و آس ــوب آس در جن

ــد.  باش
ــردد  ــرح می گ ــرایطی مط ــی در ش ــن نگران ای
سیاســِی  ســازمان های  و  جریان هــا  کــه 
افغانســتان از انســجامِ الزمِ فکــری برخــوردار 
ــد  ــِی آن نبوده ان ــدام در پ ــچ  ک ــتند و هی نیس
ــوری  ــۀ درخ ــور برنام ــاِت کش ــرای نج ــه ب ک
کــه  صورتــی  در  امــا  کننــد.  طراحــی 
ــی  ــخصیت هاِی مل ــی و ش ــای سیاس جریان ه
و وطن دوســتی کــه بــدون شــک حضورشــان 
ــِر بــزرگ  قابــل لمــس هســت، زیــر یــک چت
کنــار هــم جمــع گردنــد و روی مــوارد و 
موضوعاتــی بــه ایــن مهمــی رای زنی کننــد، به 
تفاهــم برســند و برنامــۀ عمــِل قاطــع تدویــن 
ــرح  ــومِ مط ــناریوهای ش ــد س ــد، می توانن کنن
ــتان  ــلح و دموکراســی در افغانس ــال صـ در قب
ــی  ــِز ثقل ــه مرک ــود ب ــازند و خ ــا بس را نخ نم
ــخ گو  ــروع و پاس ــی مش ــکیِل قدرت ــرای تش ب

ــوند. ــل ش ــردم تبدی ــال م در قب
ــا همــۀ زیبایی یــی کــه  صلــح و دموکراســی ب
در متــن و واژه دارنــد، در افغانســتان در حــاِل 
ــتند  ــاد هس ــی متض ــه مفاهیم ــدن ب ــخ ش مس
ــه گاِن دلســوزِ کشــور آن را زود  ــه اگــر نخب ک
درنیابنــد، ایــن مسخ شــده گی زود آن هــا را 
ــح و  ــه پروســۀ صل ــد ب ــت. بای درخواهــد یاف
ــر  ــیت نظ ــا حساس ــتان ب ــات در افغانس انتخاب
انداخــت و بــا پرداخــِت موشــکافانه بــه یکــی، 

ــن کــرد.   دیگــری را تضمی
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روح اهلل بهزاد

صـلح
جنـگ از  بدتـر  دمـوکراسـِی  و 

 

چهاردهه یــی  دغدغه یــی  افغانســتان،  در  صلــح  تحقــِق 
ــدارد.  ــی ن ــود پایان ــان می ش ــات گم ــی اوق ــه گاه ــت ک اس
ایــن گمــان در نهایــِت تلخــی، ریشــه در واقعیت هایــی دارد 
کــه تــا هنــوز هیــچ حکومتــی بــا ارادۀ صــادق و قاطــع بــه 
ــال های  ــردازد. در س ــت بپ ــته  اس ــه  و نخواس ــا نپرداخت آن ه
ــا  ــح« ب ــی صل ــورای عال ــام »ش ــه ن ــورایی ب ــه ش ــر ک اخی
ــح در  ــۀ صل ــالت دارِ برنام ــت رس ــۀ هنگف ــه و هزین بودج
ــه و  ــا عجل ــوازاِت آن ب ــه م ــز ب ــت نی ــده، حکوم کشــور ش
ــه  ــار ب ــه یک ب ــد بی آن ک ــح می کوب ــِل صل ــر طب ــان ب هیج
ــارغ از عایــق  ــردازِش عمیــق، علمــی و ف خــود زحمــِت پ
و تعصبــاِت سیاســی بــه مبحــِث صلــح را داده باشــد. آن چــه 
در پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته )17 عقــرب( در نشســتی موســوم 
ــد، بخــِش  ــان آم ــه بیـ ــی« ب ــاق مل ــۀ وف ــح در آیین ــه »صل ب
ــتان  ــِح افغانس ــۀ صل ــاِی برنام ــا و خلل ه ــی از ضعف ه مهم
را بازنمایــی می کنــد کــه در یــک ســوی آن، حکومــت 
ــه  و  ــورهای منطق ــر آن، کش ــراِف دیگ ــتان و در اط افغانس
ــرار  ــگ ق ــداِف رنگارن ــق و اه ــا عای ــدام ب ــه  هرک فرامنطق

گرفته انــد.  
در نشســت صلــح در آیینــۀ وفــاق ملــی کــه از آدرس 
ــای  ــود، آق ــده ب ــر ش ــی تدوی ــدای مل ــِی آجن ــان سیاس جری
ــی، ضمــن  ــدای مل ــان آجن ــس جری ــی مســعود ریی احمدول
اســتقبال از تاش هــای اخیــِر امریــکا بــرای برقــراری صلــح 
در کشــور، حکومــِت غــرق در اختافــاِت درونــی افغانســتان 
را فاقــد طــرِح ملــی و کارآمــد بــرای برنامــۀ صلــح خوانــد 
ــِع  ــود مان ــی، خ ــِت فعل ــه حکوم ــود ک ــان نم و خاطرنش
صلــح اســت و می کوشــد از برنامــۀ صلــح بــه عنــوان 
ــدرت  ــز ق ــی و تمرک ــلطۀ سیاس ــتمرارِ س ــرای اس ــزاری ب اب
ســود بجویــد. نکتــۀ دیگــِر اساســِی مطــرح در ایــن نشســت 
ــتان و  ــردم افغانس ــاِب م ــح در غی ــد صل ــه رون ــود ک ــن ب ای
گروه هــای سیاســی ـ اجتماعی یــی پــی گرفتــه شــده اســت 
ــد و جمعیــِت  کــه همــه قربانــی طالبــان و تروریســم بوده ان

ــد.  ــر می گیرن ــتان را در ب ــی از افغانس بزرگ
یــک روز پــس از ایــن نشســت، نشســِت دیگــری پیرامــون 
ــِت  ــِی حکوم ــه میزبان ــکو ب ــهر مس ــتان در ش ــح افغانس صل
روســیه و اشــتراِک نماینــده گان طالبــان، هیــأت شــورای عالی 
ــد.  ــزار ش ــه برگ ــورهای منطق ــی از کش ــح و نماینده گان صل
ــا  ــل تاش ه ــن قبی ــرِی ای ــف و خلل پذی ــه ضع ــا آن چ ام
ــدان  ــه می ــتان ب ــِح افغانس ــه: صل ــازد این ک ــکار می س را آش
رقابــت و نفوذگــذارِی سیاســِی ســایر کشــورها بــدل شــده 
و دیــدگاه و نظریــاِت مــردم در آن محلــی از اعــراب نــدارد. 
در نشســت مســکو جانــِب امریــکا به رغــم دعــوت رســمِی 
ــتان  ــت افغانس ــرده و حکوم ــتراک نک ــی، اش ــان روس میزبان
ــن نشســت نفرســتاده اســت.  ــه ای ــی ب ــچ نماینده ی ــز هی نی

در نگاهــی ســاده می تــوان درک کــرد کــه تاش هــای 
صلح خواهانــۀ امریــکا و روســیه در افغانســتان، متأســفانه در 
دو خــِط متقاطــع قــرار دارد و حکومــِت موجــود درحالی کــه 
اهــداِف ویــژۀ خــود را از برنامــۀ صلــح بــا طالبــان می طلبــد، 
در تاقــِی ایــن دو ابرقــدرت ســرگردان مانــده اســت. وزارت 
ــکو،  ــزاری نشســت مس ــه برگ ــش ب ــه در واکن ــور خارج ام
ــر  ــتان ب ــت افغانس ــِت دول ــری و مالکی ــر رهب ــی ب درحال
ــام  ــه خــود در تم ــی ورزد ک ــد م ــح تأکی ــای صل گفت وگوه
نشســت هایی کــه بــه نــامِ صلــح در آن هــا شــرکت ورزیــده، 
ــاِن واقعــِی  ــه عنــوان صاحب ــاِت مــردم افغانســتان ب ــه نظری ب

دولــت وقعــی ننهــاده اســت. 
منطقه یــی  داخلــی،  تاش هــای  این کــه  بــرای  مســلمًا 
ــر  ــه ثم ــتان ب ــح در افغانس ــِق صل ــرای تحق ــی ب و بین الملل
ــح  ــِی صل ــی ـ علمــی  و عمل ــد طــرِح مل بنشــیند، اوالً می بای
و  مــردم  دیدگاه هــای  مخرج مشــترِک  لحاظ نمــودِن  بــا 
ــردد و  ــاده گ ــور آم ــِی کش ــی و اجتماع ــای سیاس جریان ه
ثانیــًا ایــن برنامــۀ صلــح می بایــد ابتــکاراِت همــۀ کشــورهای 
دخیــِل منطقه یــی و فرامنطقه یــی در قضیــۀ صلــِح افغانســتان 
را به جــای رقابــت و تعــارض، بــه ســمِت همــکاری و تعامِل 
ســازنده بســیج کنــد. از آن جــا کــه حکومــِت موجــود فاقــِد 
چنیــن اراده و ظرفیتــی اســت و صلــح را بــه ابــزاری بــرای 
بــازی بقــا و قــدرت تقلیــل داده، جامعــۀ جهانــی و در رأِس 
ــی ـ  ــای سیاس ــوت از جریان ه ــا دع ــده، ب ــاالت متح آن ای
اجتماعــِی منتقــِد برنامــۀ صلــِح موجــود و صاحــِب طــرح و 
ــازِ  ــح را از ف ــد صل ــا، می توانن ــی در همــۀ زمینه ه ــکارِ مل ابت
بــازی و رقابــِت بی پایــان، بــه فــازِ عمــل و تعامــِل ســازنده 

ســوق دهنــد.  

نـواِی صلـح
 از کـابل تا مسـکو
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بسم اهلل الرحمن الرحیم!
اینجــا  کــه  فرهیخته گانــی  تمــام  خدمــت  ســام 
بــرای دســت یابی بــه گفتمــان صلــح حضــور به هــم 
ــا  ــای م ــه ارزش ه ــی ک ــه صلح ــت یابی ب ــانیده اند. دس رس

باشــد. پایــدار و همه شــمول  و  نشــود  آن  قربانیــان 
همــه می دانیــم، افغانســتان تنهــا کشــوری اســت کــه 
ــان  ــال می ــا در 17 س ــح اســت، ام ــد صل مســتحق و نیازمن
ــازی صلــح و جنــگ جریــان داشــته  حکومــت و طالبــان ب
ــا  ــم، ام ــا کنی ــح م ــه صل ــد ک ــت می گوی ــت؛ حکوم اس
طالبــان بــه جنــگ ادامــه می دهنــد. کشــورهای منطقه یــی و 
ــح صــدای خــود  ــای صل ــرای گفت وگوه ــی ب ــرا منطقه ی ف
ــزی کــه در گفت و گوهــای  ــا تنهــا چی ــد، ام ــد می کنن را بلن

ــردم افغانســتان اســت. ــدارد، نقــش م ــح وجــود ن صل
ــان، نقــش  ــا طالب ــح ب ــد گفت وگوهــای صل ــت در رون دول
ــه  ــر نگرفت ــه را در نظ ــی منازع ــای اصل ــردم و طرف ه م
ــاخته  ــن نس ــگ را روش ــۀ جن ــل ادام ــت دلی اســت. حکوم
کــه ایــن درگیــری بــرای چیســت؟ عوامــل جنــگ کجاســت 
و در طــول تاریــخ ایــن عامــل چــه بــوده اســت؟ هــدف مــا 
تنهــا برگــزاری یــک نشســت نیســت تــا بــا ذهنیــت مــردم 
ــاش خــود را  ــم؛ چنانچــه در 15 – 17 ســال ت ــازی کنی ب
ــی و  ــاق مل ــرح وف ــی، ط ــدای مل ــان آجن ــور جری در مح
ــور  ــدار در کش ــح پای ــرای صل ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــدازی  ــور راه ان ــن منظ ــه همی ــی ب ــدای مل ــته ایم. آجن داش
شــد. امــا امــروز کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا، آمــاده اســت 
ــا  ــتقبال م ــورد اس ــرد، م ــهم بگی ــح س ــد صل ــا در رون ت
ــم صــدای  ــن نســبت اســت کــه می خواهی ــه همی اســت، ب
مــردم افغانســتان را بــه گــوش جهانیــان برســانیم و روشــن 
ســازیم کــه چــه  نــوع صلــح در افغانســتان بیایــد و مفهــوم 

ایــن صلــح چیســت؟ 
ــام داده  ــر کاری را انج ــود ه ــر خ ــول عم ــت در ط حکوم
اســت، امــا یــک قــدم بــرای صلــح نبرداشــته اســت؛ حتــا 
در ایــن مــدت بحــث اساســی صلــح شــروع نشــده و نقــش 
ــه نشــده  ــر گرفت ــد در نظ ــن رون ــه در ای ــای منازع طرف ه
اســت، هیــچ مکانیســم و برنامــۀ مدونــی بــرای دســت یابی 

بــه صلــح وجــود نــدارد. 
بــرای اولین بــار اســت کــه شــنیده می شــود، ایــاالت 
گفت وگوهــای  رونــد  در  می خواهــد  امریــکا  متحــدۀ 
صلــح بــا افغانســتان همــکاری و در وضعیــت کنونــی تغییــر 
ایجــاد کنــد. ایــن توجــه امریــکا مــورد اســتقبال اســت و مــا 
ــه ایــن خواســته لبیــک می گوییــم؛ امــا بایــد بگویــم کــه  ب
ــف  ــا توق ــح تنه ــح چیســت؟ منظــور از صل منظــور از صل
ــت،  ــکریمی نیس ــح آیس ــا صل ــور م ــت، منظ ــگ نیس جن
ــات  ــی، ثب ــت اجتماع ــه عدال ــیدن ب ــح رس ــور از صل منظ
ــدت  ــای وح ــظ بق ــش و حف ــی، آرام ــاق مل ــی، وف سیاس
ملــی افغانســتان اســت. اگــر چنیــن نباشــد، صلحــی 
ــای باطــل تحــت  ــه دوره ه ــم ک ــدارد؛ نمی خواهی وجــود ن
ــوان  ــر عن ــرار شــود و زی ــار تک ــار ب ــح، ب ــای صل ــام زیب ن
زیبــای صلــح بیاینــد بــه تمرکــز قــدرت بپردازنــد و یــا بــه 
تعبیــض، نفــرت دامــن بزننــد و مســایل قومــی و قبیله یــی 

ــازند. ــار بس را پُرب
ــال  ــدت پنج س ــه در م ــم ک ــواه نبودی ــما گ ــا و ش ــر م مگ
اخیــر زیــر نــام زبیــای صلــح بــه ایــن مســایل بــه 
شــدت دامــن زده شــد و در حــال حاضــر می شــنویم 
کــه می گوینــد، می خواهیــم یک بــار دیگــر در قــدرت 
ــل  ــدام فص ــم، ک ــام کنی ــام را تم ــل ناتم ــا فص ــیم ت باش
ــگ  ــان جن ــل بی پای ــی فص ــام یعن ــل ناتم ــام؟ فص ــا تم ن
را ادامــه بدهیــد، فصــل تعبیــض، تنفــر، دوگانه گــی و 
چنــد پارچه گــی کــه در مخالفــت بــا صلــح اســت را 
ــه  ــا ک ــه تنه ــال ن ــدت پنج س ــما در م ــد. ش ــه بدهی ادام
ــتان  ــام افغانس ــوری به ن ــتید، کش ــت آوردی نداش ــچ دس هی
ــان  ــه از عمرت ــی ک ــار ماه ــا در چه ــرق ســاختید، ام را متف
ــح  ــی صل ــد و بان ــح بیاوری ــد صل ــت، می خواهی ــی اس باق
ــد  ــح می خواهی ــام صل ــر ن ــما زی ــد.  ش ــوید، نمی توانی ش
اســتمرار قــدرت کنیــد. حکومــت در مــدت یک ونیــم دهــه 
امکانــات کشــور را بــه هــدر داد، خــون قربانیــان افغانســتان 
ــه نتیجــۀ آن  ــی شــد ک ــا قربان ــت و فرصت ه ــدر رف ــه ه ب

را امــروز می بینــم.
ــه  صلــح و جنــگ، اقتصــاد و فقــر، هیــچ چیــزی متعلــق ب
مــا نیســت؛ بــه همیــن منظــور اســت کــه وقتــی می گویــم، 
از راهبــرد ایــاالت متحــدۀ امریــکا حمایــت می کنیــم، 
تأکیــد داریــم کــه بــاالی برنامه هــای ملــی و مــردم کشــور 
ســرمایه گذاری کنیــد. بــاالی فــرد، گــروه، یــک قــوم و دو 
ــرد  ــوال ک ــن س ــی از م ــد. کس ــرمایه گذاری نکنی ــوم س ق
ــد  ــات پیــش ِرو چــه کســی می توان ــار در انتخاب ــن ب کــه ای
ــم کــه دیگــر پشــت  کشــور را نجــات دهــد؟ برایــش گفت
ــت  ــوری نیس ــتان ط ــد، در افغانس ــا« نگردی ــی« و »کی ه »ک
ــات  ــور را نج ــود و کش ــد ش ــی متول ــبه قهرمان ــه یک ش ک
دهــد. زمــان »کــی« گذشــته اســت. شــما در مــدت 17 ســال 

ــا  ــد، ام ــرمایه گذاری کردی ــا« س ــا »کی ه ــی« ی ــاالی »ک ب
ــم کــه  ــن فکــر کنی ــد روی ای ــی نداشــت. بیای ــچ حاصل هی
ــد افغانســتان را نجــات دهــد، کــدام برنامــه و  چــه می توان
ــد  ــردم افغانســتان می توانن ــدام محــور م ــر، در ک ــدام فک ک
ــه«  ــد؟ »چ ــات دهن ــود را نج ــور خ ــا کش ــوند ت ــع ش جم

مهــم اســت، »کــی« مهــم نیســت.
بیاوریــم؟  ایــن کشــور صلــح  در  می توانیــم  چگونــه 
ــور  ــویم؟ چط ــود ش ــح خ ــک صل ــم مال ــه می توانی چگون
می توانیــم رونــد صلــح را مدیریــت کنیــم؟ چگونــه 
می توانیــم میــدان صلــح را متعلــق بــه خــود داشــته 
ــد  ــن نمی شــود. روزی تن ــن طــور تأمی ــح  ای باشــیم؟  صل
بــاد صلــح بــه یــک گوشــۀ دنیــا بــوزد و یــک روز بــه یــک 
گوشــۀ دیگــر، امــا مــردم مــا بی خبــر باشــند. مــردم مــا در 
ــد کــه سرنوشــت  ــد و نمی دانن ــرار دارن تاریکــی و ابهــام ق
ــگ را  ــح و جن ــت صل ــت و سرنوش ــت کیس ــه دس ــا ب م
ــه در داخــل ارگ  ــردی ک ــد ف ــد. چن ــن می کنن ــا تعیی کی ه
ــا  ــد؟ ب ــا کــی تمــاس دارن ــد کــه ب ــردم نمی دانن هســتند، م

کــی تفاهــم می کننــد؟ مــردم از ایــن حالــت بی خبــر 
ــد  ــازند، بع ــح می س ــی صل ــورای عال ــه ش ــک مرتب ــد. ی ان
ــورتی  ــورای مش ــا ش ــت م ــل اس ــن باط ــه ای ــد ک می گوین
صاحیــت  این هــا  می گوینــد  بعــداً  می کنیــم،  ایجــاد 
ــح را  ــای صل ــت گفت وگوه ــت صاحی ــد و حکوم ندارن
ــه در  ــی ک ــد؟ حکومت ــح می آی ــه صل ــن گون ــا همی دارد. آی
ــت و  ــی اس ــای درون ــروف زدوبنده ــال مص ــدت پنج س م
ــه  ــد، چگون ــن کن ــود تأمی ــان خ ــح را در می ــته صل نتوانس
ــم  ــاورد. می گویی ــح بی ــور صل ــام کش ــرای تم ــد ب می توان
کــه بــرادر اول در میــان خــود صلــح بیاوریــد تــا زمانــی کــه 
ــف  ــد از موضــع ضعی ــد، نمی توانی ــح نکنی ــان خــود صل می
ــد  ــان نمی خواهن ــا طالب ــد. حت ــح بیاوری ــور صل ــرای کش ب
ــا ایــن حکومــت مذاکــره کننــد، طالبــان خــود را نســبت  ب
بــا  می گوینــد  می داننــد،  قدرت منــد  حکومــت  بــه 
امریــکا مذاکــره می کنیــم. طالبــان خــود را در جایــگاه 
ــای  ــا گروه ه ــه ب ــد ک ــد و می خواهن ــرار می دهن ــت ق دول
ــه  مختلــف داخلــی مذاکــره کننــد؛ امــا حکومــت بازهــم ب
ــم می باشــیم  ــد، پنج ســال دیگــر ه ــد. می گوی خــود نمی آی
ــوام  ــم، فصــل جداســازی اق ــا فصــل ناتمــام را تمــام کنی ت
افغانســتان، فصــل تفرقــه، خــون و...، همیــن را می خواهنــد 

ــد.   تمــام کنن
از کانال هــای مختلــف  مــا به خاطــر صلــح همــواره  
ــم،  ــد کرده ای ــدای ملــی، صــدای خــود را بلن همچــون آجن
وقتــی می گوییــم کــه بایــد گره هــای تاریخــی را بــاز 
کنیــم، بحــران هویــت، بحــران مشــروعیت، بحــران را کــه 
در بخــش مشــارکت داریــم بایــد بازگشــایی کنیــم و بــه این 
مســایل ملــی بپردازیــم، بــه ایــن معنــا اســت کــه مشــکات 
را میــان خــود حــل کنیــم. وقتــی می گوییــم کــه مشــترکات 
خــود را در اولویــت قــرار دهیــم و معمــای خونیــن قــدرت 
را حــل کنیــم بــه ایــن معنــا اســت کــه بــه صلــح برســیم. 
ــدون  ــول ب ــم و تح ــر نیفتی ــان همدیگ ــه ج ــول ب در تح
خشــونت ایجــاد کنیــم، امــا هیــچ گــوش شــنوایی وجــود 
نداشــت/ندارد. زمانــی کــه می گویــم دولــت ملــی روی کار 
ــم و  ــح بپردازی ــه مســالۀ صل ــدرت ب ــا از موضــع  ق ــد ت آی
ایــن کار منجــر بــه  نظامــی شــود کــه همــۀ اقــوام خــود را 
ــۀ مشــترکی  ــد کــه خان ــد و احســاس کنن ــۀ آن ببینن در آیین

ــت.  ــۀ ماس ــتان از هم ــام افغانس به ن

ــتان را  ــردم افغانس ــدای م ــم ص ــا می خواهی ــم م ــروز ه ام
بلنــد کنیــم؛ زیــرا نگرانی هــای  وجــود دارد کــه نشــود بــه 
ــک عــدۀ انگشــت شــمار از  ــردم افغانســتان، ی ــت از م نیاب
نشــانی مــردم به خاطــر اســتمرار قــدرت،  برونــد و صلــح 

سیاســی و تجارتــی انجــام دهنــد. 
طرف هــا  می کنیــم،  صحبــت  صلــح  از  کــه  زمانــی 
ــه  ــه در منازع ــانی ک ــان کس ــن می ــت در ای ــخص اس نامش
ــت؟  ــان در کجاس ــته اند، جایگاه ش ــرار داش ــان ق ــا  طالب ب
ــان  ــروز کجاســت؟ نقــش زن نقــش نیروهــای مقاومــت دی
افغانســتان کــه بیــش از نصــف نفــوس کشــور را تشــکیل 
ــی کجاســت؟  ــه مدن ــش جامع ــد، در کجاســت؟ نق می دهن
نقــش بازمانــده گان قربانیــان تروریســم کــه همــه روزه بــه 
ــم  خــاک و خــون  کشــانیده می شــوند، کجاســت؟ می گویی
ــروع،  ــت مش ــک حکوم ــال ی ــا از کان ــن ارزش ه ــه از ای ک
جایگاه شــان  گیــرد.  صــورت  نماینده گــی  قانون منــد 
روشــن شــود، مــردم تفاهــم داشــته باشــند، در زمــان 
ــظ  ــدون محاف ــه ب ــی ک ــن کس ــدان، اولی ــت مجاه حکوم
ــعود  ــود مس ــتافت، خ ــدان وردک ش ــه می ــح ب ــرای صل ب
ــتا  ــن راس ــی در همی ــن ربان ــتاد برهان الدی ــود. اس ــهید ب ش

ــت.  ــح را گرف ــهید صل ــب ش ــد و لق ــی ش قربان

ــا  ــوان یــک عمــل »پوپولیســتی« ی ــه عن ــح ب ــد صل ــه رون ب
بلکــه یــک تعهــد درونــی و  عوام فریبانــه نمی بینیــم؛ 
اعتقــاد اصلــی بــرای صلــح وجــود دارد، بــه همیــن منظــور 
ــن  ــا اهمیــت دارد. کســانی از ای ــرای م اســت کــه صلــح ب
ناحیــه رنــج می برنــد کــه  ســال ها در داخــل کشــور 

بوده انــد.
پایــان ســخنم ایــن اســت کــه از کجــا شــروع کنیــم؟ یــک 
مرتبــه رفتــم بــا شــورای عالــی صلــح صحبــت کنــم و بدانم 
موضــوع صلــح چگونــه اســت. از اعضــای شــورای عالــی 
صلــح پرســان کــردم کــه برنامــه و طــرح  شــما بــرای ایــن 
رونــد چیســت؟ گفتنــد کــه یک بــار طالبــان بیاینــد، بــاز مــا 
ــدون  ــان را ب ــما طالب ــم ش ــازیم. گفت ــود را می س ــرح خ ط
ــح  ــرای صل ــت ب ــر حکوم ــد؟ مگ ــه می طلبی ــرح چگون ط
ــد؟  ــح دارن ــرای صل ــرح ب ــدام ط ــان ک ــی دارد؟ طالب طرح
ــرای  ــی ب ــی طرح ــورهای جهان ــی و کش ــرکای بین الملل ش
صلــح دارنــد؟ پاکســتان طرحــی بــرای صلــح دارد؟ مــردم 
ــا  ــدارد. ام ــود ن ــح وج ــرای صل ــی ب ــد، طرح ــر ان بی خب
ــم؟   ــروع کنی ــا ش ــم از کج ــح داری ــث صل ــه بح ــروز ک ام
نظــر مــا ایــن اســت کــه بایــد اراده یــی بــرای صلــح ایجــاد 
ــاز خــدای  ــم، نشــود ب ــر دهی ــت خــود را تغیی شــود. ذهنی
ــه در  ــف چ ــل مختل ــه دالی ــه ب ــی ک ــته، چالش های ناخواس
ــی  ــی، مداخــات بیرون ــای سیاس ــران و نخبه ه ســطح رهب
و عــرض انــدام گروه هــای افراطــی وجــود داشــته، دوبــاره 
در تکــرار گــردد؛ بایــد از مســایل گروهــی، قومــی بگذریــم، 
ــه  ــم ک ــدا کردی ــرد پی ــک ف ــا ی ــه در ســطح دنی ــم ک نگویی
معجــزه اســت و در حضــور او صلــح، اقتصــاد و...، می آیــد 
ــه  ــب کار وظیف ــن صاح ــون ت ــک میلی ــال اول ی و در  س
می شــوند، امــا پــس از پنج ســال دیدیــم کــه تمــام هســتی 
ــش  ــن منظــور، نق ــه همی ــه اســت. ب ــا رفت ــه یغم کشــور ب
تمــام طرف هــا بایــد در رونــد صلــح روشــن شــود. 
ــار  ــه یک ب ــردد، نشــود ک ــح واضــح گ ــرِخ صل خطــوط س
حــق  دموکراســی،  ماننــد  دســت آوردها  تمــام  دیگــر 
ــم.  ــی و ...، خــود را از دســت بدهی ــهروندی، حــق مدن ش
ــود.  ــی ش ــم ارزش زدای ــح می آوری ــا صل ــه م ــام این ک به ن

ــم.  ــد ایجــاد کنی خطــوط قرمــز را بای
ــه  ــش ِرو ک ــات پی ــی در انتخاب ــت مل ــک دول ــاد ی ــا ایج ب
طرف هــای درگیــری منازعــه را تشــخیص بدهــد، وارد 
ــار  ــه در چه ــم ک ــر نمی کن ــویم. فک ــح ش ــو صل گفت وگ
مــاه باقــی مانــده ایــن حکومــت کــه ســبب تشــدید جنــگ 
ــاالت  ــد. از ای ــت یاب ــح دس ــه صل ــت ب ــرت شده اس و نف
ــح  ــر آوردن صل ــه به خاط ــم ک ــع داری ــکا توق ــدۀ امری متح
ــازد؛  ــل نس ــت وص ــن حکوم ــا ای ــود را ب ــتان خ درافغانس
بلکــه حمایــت صــورت گیــرد تــا بتوانیــم یــک انتخابــات 
خــوب در پیــش داشــته باشــیم و در نتیجــۀ آن یــک دولــت 
ــم  ــانی آن بتوانی ــد و از نش ــده روی کار آی ــا قاع ــی و ب مل
ــم.  ــی بپردازی ــایل مل ــگ و مس ــح و جن ــایل صل ــه مس ب
چالش هــای زیــادی داریــم، امــا مــادر مشــکات در برابــر 
ایجــاد دولــت ملــی و رونــد صلــح، حکومــت فعلــی اســت. 
ــک  ــه ی حکومــت موجــود به جــای حــل مشــکل، خــود ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــت. چگون ــده اس ــل گردی ــش تبدی چال
ــا  ــد ت ــک کنن ــی کم ــرکای بین  الملل ــی و  ش ــۀ جهان جامع
یــک دولــت ملــی روی کار آیــد؟ ســاختارها طــوری تنظیــم  
شــوند کــه تمــام مــردم افغانســتان خــود را در چارچــوب 
ــد،  ــه بگوین ــود ک ــه نمی ش ــن گون ــد. ای ــی ببینن ــت مل دول
فانــی پشــتون، فانــی تاجیــک و فانــی هــزاره و...، 
هســتند، در 17 ســال کــه همین گونــه بــود، نشــد. بنابرایــن، 
ــید،  ــته باش ــر داش ــوام را در نظ ــات اق ــه مطالب ــم ک می گوی
تصمیم گیــری را مشــترک بســازید. نقــش طالبــان چیســت؟ 
ــه  ــروز جامع ــای ام ــوب ارزش ه ــان در چارچ ــر طالب اگ
ــد  ــد می توانن ــر نمی کنن ــا اگ ــوب، ام ــد خ ــی می کنن زنده گ
ــه یی  ــک گوش ــان در ی ــای خودش ــوب ارزش ه در چارچ
ــد  ــه نکنن ــران مداخل ــای دیگ ــه ارزش ه ــد. ب ــی کنن زنده گ
و دیگــران در ارزش های شــان مداخلــه نمی کننــد و در 
ــام آباد  ــی اس ــع مل ــد. مناف ــر برن ــه س ــی  ب ــی زنده گ آرام
ــان داشــته  ــت از طالب ــا اســتراتژی حمای ــد ت ایجــاب می کن
باشــد، امــا مــا بایــد دریچــۀ یــک گفتمــان کان را بــاز کنیم 
و تمــام مســایل را روی میــز بگذاریــم و بــا مذاکــرۀ روشــن 
ــد را   ــن رون ــم ای ــردم می توانی ــا م ــم ب ــفاف در  تفاه و ش
ــم  ــک زخ ــه ی ــتان همیش ــه پاکس ــم ک ــم. نگذاری ــاز کنی آغ

ــد. ــی بمان ــا باق ــن در کشــور م خونی
ــران  ــارکت دیگ ــت، مش ــع دول ــم، موض ــه کن ــر خاص اگ
ــم و  ــر تروریس ــه در براب ــای ک ــتن گروه ه ــر داش و در نظ
ــرای  ــی ب ــۀ جهان ــت جامع ــد، حمای ــی داده ان ــان قربان طالب
گفت و گــو بــه صلحــی کــه زیــر مدیریــت مــردم افغانســتان 

باشــد خیلــی مهــم اســت. 
تشکر از شما.

احمدولی مسعود رییس جریان سیاسی آجندای ملی:

نقـش مـردم، ارزش ها و طـرف های اصـلی منـازعه 
در گفت وگـوهـای صـلح روشـن نیست
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عقل، نبوت و امور غیبی از منظر محمد عبده
محمــد عبــده بــه ایــن بــاور بــود کــه اســام دیــِن عقــل 
بــوده و عقــل جایــگاه بلنــدی از نظــر اســام دارد و میان 
اســام و عقــل و علــم هیچ گونــه تضــادی وجــود نــدارد. 
او بــرای اثبــاِت ایــن ادعــا بــه بحــث و پژوهــش دربــارۀ 
موضوعــاِت ُخــرد و بــزرگ بــا روحیــۀ تجددگرایانــه و 
عقل محــور پرداخــت و مســایل زیــادی را مــورد بحــث 
ــۀ  ــته گی ناپذیری در زمین ــاش خس ــًا ت ــرار داد و واقع ق
ــدد  ــامی متع ــایل اس ــل و مس ــان عق ــه می ــم رابط تنظی
ماننــد معجــزه و کرامــات اولیــا انجــام داد و در اخیــر بــه 
انــکار کرامــت پرداخــت و گفــت: »بــرای هــر مســلمان 
ــه  ــدور هرگون ــه ص ــت ک ــز اس ــت جائ ــاع ام ــه اجم ب
کرامتــی را از هرکســی کــه باشــد انــکار کنــد و بــا چنیــن 
ــرده  ــن نک ــول دی ــزی از اص ــا چی ــی ب ــکاری، مخالفت ان
ــده و از راه  ــردان نش ــم روی گ ــح ه ــنت صحی و از س
راســت هــم منحــرف نگردیــده است«.)رســاله التوحیــد، 

 )192-193 ص 
کمــا این کــه مســالۀ عصمــت انبیــا را مــورد بحــث قــرار 
داده و بــا تــرازوی عقــل آن را ســنجیده و بــه ایــن بــاور 
ــام  ــاندن پی ــدودۀ رس ــر در مح ــه پیامب ــت ک ــیده اس رس
ــوم  ــدا معص ــده گان خ ــرای بن ــال آن ب ــمانی و انتق آس
ــم  ــران ه ــه، پیامب ــن وظیف ــرون از ای ــا در بی ــت، ام اس
دارای طبیعــت بشــری انــد »و بــر آن هــا چیزهایــی اتفــاق 
ــراد می افتد«.)همــان، ص 88(  ــه دیگــر اف ــد کــه ب می افت
محمــد عبــده بــر بســیاری از داســتان هایی کــه از 
ــه  ــرده و ب ــف ک ــود، توق ــت می ش ــا روای ــزات انبی معج
ــور  ــان و ام ــِت آن زم ــا از وضعی ــه م ــود ک ــاور ب ــن ب ای
ــران آن  ــه پیامب ــاط ب ــی در ارتب ــؤون اله ــه ش ــق ب متعل
زمــان، آگاهــی زیــادی نداریم)همــان، ص 192(. بــا ایــن 
ــه  ــاری را ک ــار و اخب ــیاری از آث ــری، وی بس موضع گی
از معجــزات آن انبیــاء حکایــت دارنــد، مــورد تشــکیک 
قــرار داده و بســیاری از آن هــا را مطلقــًا رد کــرده اســت.
ــه تقســیم  ــه دو گون ــی را ب ــده نصــوص دین ــد عب محم
نهایــی اســت کــه در آن  از آن هــا  می کنــد: یکــی 
هیچ گونــه شــک و تردیــدی راه نــدارد کــه قــرآن 
ــت و  ــه روای ــه ب ــد ک ــی ان ــت؛ ودوم نصوص ــم اس کری
ــورد  ــی م ــن روایات ــه چنی ــد، ک ــا رســیده ان ــه م ــند ب س
ــوند  ــه می ش ــی پذیرفت ــد و در صورت ــد ان ــک و تردی ش
ــژه  ــند، به وی ــیده باش ــا رس ــه م ــت ب ــۀ ثاب ــه گون ــه ب ک
احادیــث آحــاد کــه بیشــترین احادیــث مروج را تشــکیل 
می گویــد:  این بــاره  در  عبــده  محمــد  می دهنــد. 
ــال آن  ــودم رج ــه خ ــی دارد وقتی ک ــه ارزش ــند چ »س
و  نــدارم  اطاعــی  احوال شــان  از  و  نمی شناســم  را 
ــودن  ــظ ب ــودن و حاف ــق ب ــگاه موث ــان را از ن جایگاه ش
ــی  ــایخ یک ــه مش ــد ک ــی ان ــا نام های ــم؟ این ه نمی دان
ــم  ــی ه ــا راه ــد و م ــه می گیرن ــری آن را مقلدان از دیگ
ــال  ــد، نداریم«.)االعم ــه می گوین ــث در آن چ ــرای بح ب

الکاملــه، 3/198( 
محمــد عبــده دربــارۀ ســند و روایــت پــا را فراتــر نهــاده؛ 
بــه گونه یــی کــه تنهــا بــه موضــوع مــورد اعتمــاد بــودِن 
راوی در آن چــه از او روایــت شــده اســت، اکتفــا نکــرده، 
ــا  ــن راوی ه ــر ای ــد ب ــم بای ــا ه ــاور وی، م ــه ب ــه ب بلک
ــر  ــزی از منظ ــن چی ــه چنی ــیم، ک ــته باش ــاد داش اعتم
ــرون  ــرای بی ــس ب ــد. پ ــر می آی ــه نظ ــال ب ــیاری مح بس
رفــت از چنیــن وضعیتــی، ناگزیریــم قــرآن را داور 
ــم.  ــه کنی ــرآن عرض ــه ق ــا را ب ــم و روایت ه ــرار دهی ق
اگــر موافــق بــه قــرآن بــود کــه خــوب و اگــر بــا قــرآن 
مخالــف بــود، بــه بطــان آن هــا حکــم می کنیــم، و اگــر 
از ایــن دایــره بیــرون رفــت، در آن صــورت میــدان را بــه 

ــپاریم. ــری می س ــل بش عق

نقش عقل در برنامه های اصالحِی محمد عبده
ــد  ــته های محم ــا و نوش ــه کارنامه ه ــق ب ــگاه عمی ــا ن ب
ــزۀ  ــه انگی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــده می ت عب
ــن اســت  ــِی اســام ای ــرای تفســیر عقان اساســی وی ب
ــرب  ــای غ ــر چالش ه ــد در براب ــیله بتوان ــه بدین وس ک
ایســتاده گی کنــد. از منظــر برخــی از پژوهش گــران، 
ــه  ــل ب ــده در عکس العم ــد عب ــی محم ــش اصاح جنب
ــده  ــود آم ــی به وج ــای خارج ــا و دگرگونی ه چالش ه
ــد  ــی. بای ــای داخل ــاِس دگرگونی ه ــر اس ــه ب ــت، ن اس
گفــت کــه بــا شــناخت انگیزه هــای اصاح طلبانــه 
ــرد. ــی ب ــِت آن پ ــه رویکــرد اصــاح و نوعی ــوان ب می ت
واژۀ اصــاح بــه معنــای نیکــو ســاختن در حــوزۀ 
جامعــه و اخــاق را می گوینــد و حرکــت اصــاح 
ــه آن  ــاح ب ــرف داران اص ــه ط ــت ک ــا باورهایی س همان

ــد. ــد ان معتق

اصالح تعلیم و تربیت
ــی یی در  ــگاه اساس ــی، جای ــۀ تربیت ــا نظری ــت و ی تربی
ــدای  ــده دارد. وی در ابت ــد عب ــی محم ــۀ اصاح برنام
حرکــت فکــری خویــش بــه تحقیــق و بررســی در ایــن 
زمینــه پرداخــت و راه تغییــر در نظــام تعلیمــی و تربیتــی 
ــت  ــده، تربی ــد عب ــر محم ــرد. از منظ ــیم ک ــز ترس را نی
ــه  ــوده و جامع ــدد ب ــداری و تج ــرای بیـ ــیله یی ب وس
را از عقب مانده گــی و انحطــاط و گمراهــی نجــات 

می دهــد.
ــده  ــد عب ــگاه محم ــه ن ــرد ک ــرض ک ــد ع ــراً بای مختص
ــرای  ــود؛ ب ــه ب ــگاه خوش بینان ــرورش، ن ــوزۀ پ ــه ح ب
این کــه وی اعتقــاد راســخ بــه نقــش افتخارآفریــن 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــه ای ــت و ب ــده داش ــوزش در آین آم
ــای  ــام چیزه ــوده و تم ــز ب ــه چی ــوزش هم ــالۀ آم مس
ــاط  ــت انحط ــد. وی عل ــور آن می چرخ ــر مح ــر ب دیگ
و عقب مانده گــی جوامــع اســامی را در بی توجهــی 
ــاور وی، اصــاح  ــه ب ــس ب ــرورش می دانســت. پ ــه پ ب
ــرورش، و  ــاح پ ــه اص ــته گی ب ــی بس ــت عموم وضعی
ــا  ــرورش دارد، کم ــه فســاد پ ــز بســته گی ب فســاد آن نی
این کــه وضعیــت انحطــاط و پیشــرفت نیــز بــه پــرورش 

دارد. بســته گی 
محمــد عبــده بــرای اصــاح در زمینــۀ آمــوزش و 
پــرورش بــه ایــن عقیــده بــود کــه بایــد نصــاب 
تعلیمــات دینــی تقلیــدی بــه دو گونــه رشــد و توســعه 

داده شــود:
ــه  ــت و ب ــۀ درس ــه گون ــامی ب ــدۀ اس ــت، عقی نخس
دور از خرافــات و بدعت هــا و اســتوار بــر علــوم 
ــخ  ــر، حســاب، تاری ــد هندســه، جب ــح مانن عقلــی صحی
ــگوفایی  ــر ش ــه در عص ــی ک ــره علوم ــا و غی و جغرافی
تمــدن اســامی نــزد مســلمانان رواج داشــت، تدریــس 

ــود. ش
دوم این کــه زبــان عربــی بــه روز رســانی گــردد و علــوم 
ــای  ــه روش ه ــت ب ــو و باغ ــد نح ــه آن مانن ــق ب متعل
جدیــد و بــه گونــۀ ســهل و آســان و بــه دور از اســالیب 
پیچیــدۀ قدیــم تدریــس شــده و طلبه هــا بــه روش 

ــد.  ــنا گردن ــگاری آش ــی و روزنامه ن ــته های ادب نوش
ــدگاه  ــده از تبعی ــه محمــد عب ــن لحــاظ زمانی ک ــه همی ب
ــه اصــاح  ــروت وارد مصــر شــد، دســت ب خــود در بی
نظــام تعلیمــی زد، به ویــژه پــس از آن کــه در ســال 
ــاور  ــه ایــن ب ــد، و ب ــی منصــب قضــا گردی 1899م متول
ــاختن  ــر س ــی و بهت ــاب سیاس ــت انق ــه موفقی ــود ک ب
ــرزمین های  ــام س ــور در تم ــت و ادارۀ ام ــام حکوم نظ
آمــورش  بــه اصــاح  بســته گی  ســلطنت عثمانــی 

ــا اســتادش ســید  دارد. نقطــۀ اختــاف محمــد عبــده ب
ــی  ــود. افغان ــوع ب ــن موض ــی در همی ــن افغان جمال الدی
ــی  ــاح تدریج ــا اص ــوزش و ی ــاح آم ــه اص ــد ب معتق
اوضــاع جهــان اســام نبــود، بلکــه وی دغدغــۀ اصــاح 
ــده ـ  ــد عب ــا محم ــد. ام ــر می پروران ــی را در س سیاس
ــم  ــًا وارد اصــاح تعلی ــتادش ـ کام ــل اس برخــاف می
ــوان اســتاد در دانشــگاه  ــه عن شــده و عمــًا زمانی کــه ب
االزهــر تعییــن گردیــد، دســت بــه اصاحــات زد. وی به 
ایــن بــاور بــود کــه االزهــر از مشــکات متعــددی رنــج 
ــس  ــه تدری ــانی در آن ب ــه: کس ــه این ک ــرد از جمل می ب
ــوده  ــه و فرس ــه دارای اندیشــه های کهن ــد ک مشــغول ان
نیازمندی هــای  و  جوامــع  خواســته های  از  و  انــد 
عصــر جدیــد آگاهــی ندارنــد؛ کتاب هــای درســی 
ایــن مرکــز علمــی از کتاب هــای قدیمی یــی اســت کــه 
ــق عصــر  ــاره مطاب ــادی دوب ــال های متم ــا گذشــت س ب
ــم  ــان مغلــق و پیچیــدۀ قدی و زمــان نوشــته نشــده و زب
ــه االزهــر دارای نظــام  ــم اســت. کمــا این ک ــر آن حاک ب
ــه  ــان گرفت ــم امتح ــه از طالب العل ــت ک ــی یی اس درس
ــًا  ــم کام ــردد، و تعلی ــت نمی گ ــود و از او مراقب نمی ش
بــه اســتادان واگــذار شــده اســت کــه امــکان دارد برخــی 
از آن هــا جاهــل و متعصــب باشــند. امــا آن عــده کــه بــه 
ــام علمــا یــاد می شــوند، بیشــتر در اوهــام و خرافــات  ن
ــد، پــس وضعیــت االزهــر خیلــی تاریــک  به ســر می برن

ــه اصــاح جــدی دارد.  ــاز ب و خــراب اســت و نی
ــر  ــی به خاط ــوم دین ــه عل ــده ب ــد عب ــاد محم ــه زی توج
ــی  ــبب اصل ــه س ــت ک ــاور داش ــه وی ب ــود ک ــن ب ای
ــوم  ــر در عل ــا تقصی ــلمانان همان ــواری مس ــت و خ ذل
ــی  ــای تعلیم ــاظ، برنامه ه ــن لح ــه همی ــت. ب ــی اس دین
ــرار داد و  ــاد ق ــورد انتق ــخت م ــر را س ــی االزه و تربیت
می گفــت کــه کتاب هــای مــروج در االزهــر خیلــی 
قدیمــی و خشــک انــد و بــرای مــردم بــا گذشــِت زمــان 
ــا  ــن کتاب ه ــه در ای ــد ک ــش می آی ــی پی ــور و حوادث ام
بــر آن تصریــح نشــده اســت؛ آیــا مــا حرکــت جهــان را 
ــازیم؟ و   ــف س ــا متوق ــۀ این ه ــای کهن ــر کتاب ه به خاط
ایــن چیــزی اســت کــه هرگــز نمی تــوان آن را پذیرفــت، 
ــه  ــام داران دســت ب ــاس و زم ــن لحــاظ عوام الن ــه همی ب
ــاه  ــی پن ــن وضع ــه قوانی ــرعی زده و ب ــکام ش ــرک اح ت

الکاملــه، 3/196-197(  برده اند.)االعمــال 
ــه در  ــی ک ــر کتاب های ــش اکث ــه نکوه ــده ب ــد عب محم
ــتین  ــن نخس ــت، و ای ــد پرداخ ــس می ش ــر تدری االزه
ــدت  ــه م ــود ک ــی ب ــرک کتاب های ــرای ت ــوان ب فراخ
ــن  ــدند. ای ــس می ش ــر تدری ــی در االزه ــان طوالنی ی زم
ــاخت و  ــم س ــد را فراه ــات جدی ــۀ تألیف ــوان زمین فراخ
ــاد  ــر ایج ــی االزه ــتم تعلیم ــی در سیس ــاح بنیادین اص

کــرد.
تربیــت،  و  تعلیــم  اصــاح  راه  در  عبــده  محمــد 
از  برخــی  طوری کــه  آورد؛  به دســت  موفقیت هایــی 
علــوم عصــری را وارد نصــاب تعلیمــی نمود و توانســت 
ــر روی اندیشــه های  ــل را ب ــاد اصی ــن نه ــای ای دروازه ه
جدیــد بــاز کند.)العقــل فــی حریــم الشــریعه، ص 200( 
ــیوخ  ــرای برخــی از ش ــی ب ــات تعلیم ــن اصاح ــا ای ام
االزهــر خوشــایند نبــود، بــه همیــن لحــاظ از درِ مخالفت 
ــۀ  ــده را در زمین ــد عب ــای محم ــتند و کارنامه ه برخاس
اصــاح آمــوزش و پــروش، انارشیســم خواندنــد. یکــی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــربینی در یک ــام ش ــه ن ــیوخ ب از ش
مصــری اظهــار داشــت: اصاحاتــی را کــه محمــد عبــده 
در االزهــر آورده اســت، باعــث نابــودی تعلیــم دینــی در 
ایــن نهــاد می شــود و ایــن مســجد بــزرگ را مبــدل بــه 
ــه جنــگ  ــا دیــن ب مدرســۀ فلســفه و آداب کــرده کــه ب
و ســتیز برخواهــد خاســت. او اشــاره کــرده زمانــی کــه 
وی از حرکــت اصــاح در االزهــر شــنیده، ایــن حرکــت 

ــده اســت.)همان، ص 202(  را انارشیســم نامی
ــده  ــد عب ــری محم ــغلۀ فک ــواره مش ــه هم ــی ک ایده ی
بــوده، ایــدۀ اصــاح آمــوزش و پــروش بــوده اســت؛ بــه 
ــه  ــه زمانی ک ــدگاه و چ ــه در تبعی ــاس وی چ ــن اس همی
متصــدی مناصــب رســمی می گــردد، همــواره مشــغول 
نوســازی نصــاب تعلیمــی مــدارس و دانشــگاه ها و 
ــان،  ــر، لبن ــی در مص ــای تعلیم ــاد نهاده ــان ایج همچن

ــت.  ــتانه و... اس ــوریه و آس س
ــد  ــی محم ــای اصاح ــه برنامه ه ــاط ب ــه در ارتب آن چ
ــت  ــوان گف ــروش می ت ــوزش و پ ــۀ آم ــده در زمین عب
ــل اعتمــاد  ــوان مرجعــی قاب ــه عن ــن اســت کــه وی ب ای
ــی  ــتم تربیت ــکات سیس ــد، از مش ــمندی منتق و اندیش
اگــر  داشــت.  آگاهــی  خــوب  اســامی،  جوامــع 
طرح هــای تربیتــِی وی در نظــر گرفتــه می شــد، مــا 
می توانســتیم بــه وســیلۀ آمــوزش و پــروش بــه اصــاح 

ــیم. ــالم برس ــۀ س ــای جامع ــوم و بن ــم و محک حاک
ــده از اصاحــات در حــوزۀ  هــدف اساســِی محمــد عب
ــی را  ــد عقان ــه دی ــود ک ــن ب ــرورش ای ــوزش و پ آم
در دامنــۀ وســیع تری گســترش دهــد کــه نهادینــه 
ــه اصــاح جوامــع  شــدِن چنیــن طــرز تفکــری طبعــًا ب

نجامــد. می ا

احمد ذكـی خاورنیا

بخش نهـــم

محمد عبده در راه اصالح تعلیم و 
تربیت، موفقیت هایی به دست آورد؛ 
طوری که برخی از علوم عصری را 
وارد نصاب تعلیمی نمود و توانست 

دروازه های این نهاد اصیل را بر روی 
اندیشه های جدید باز کند.)العقل فی 

حریم الشریعه، ص 200( 
اما این اصالحات تعلیمی برای 
برخی از شیوخ االزهر خوشایند 

نبود، به همین لحاظ از دِر مخالفت 
برخاستند و کارنامه های محمد 

عبده را در زمینۀ اصالح آموزش و 
پروش، انارشیسم خواندند. یکی 

از شیوخ به نام شربینی در یکی از 
روزنامه های مصری اظهار داشت: 
اصالحاتی را که محمد عبده در 

االزهر آورده است، باعث نابودی 
تعلیم دینی در این نهاد می شود و 

این مسجد بزرگ را مبدل به مدرسۀ 
فلسفه و آداب کرده که با دین به 
جنگ و ستیز برخواهد خاست. او 

اشاره کرده زمانی که وی از حرکت 
اصالح در االزهر شنیده، این حرکت 

را انارشیسم نامیده است.)همان، 
ص 202( 

محـمد عبده؛
 سرسلسـلۀ 
فقیـهاِن متجـدد
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دانتــه آلیگیــري در مــاه مــِی ســال 1265 م در شــهر 
فلورانــس بــه دنیــا آمــد. فلورانــس در آن زمــان، یکــي از 
ــهرهاي  ــد ش ــه مانن ــود ک ــا ب ــددِ ایتالی ــاي متع جمهوري ه
ــود  ــراي خ ــره ب ــا و غی ــوا، راون ــیه نا، جن ــزا، س ــز، پی ونی
اســتقال داشــت؛ ایــن شــهرها از لحــاظ بازرگانــي 
شــهرهایي آبــاد و ُمرفــه بودنــد، ولــي همۀ آن ها دســتخوش 
اختافــات و دسیســه بازي ها و بندوبســت هاي داخلــي 
فراوانــي بودنــد کــه در آن دوره، تقریبــًا بــر سراســِر اروپــا 
ــا  ــاي ایتالی ــه پ ــا ب ــچ ج ــا در هی ــود، منته ــا ب حکم فرم

نمي رســید.
ــه در  ــه دانت ــي ک ــیحي )قرن ــیزدهم مس ــرن س ــل ق از اوای
ــا آمــد(، فلورانــس و غالــب شــهرهاي اطــراف  ــه دنی آن ب
ــه  ــد ک ــته یی بودن ــِي دو دس ــِي سیاس ــدان زورآزمای آن، می
گویلفــي و گیبلینــي نــام داشــتند. از لحــاظ سیاســي، 
ــن«  ــدس روم و ژرم ــوري مق ــدارِ »امپرات ــا طرف »گیبلینو«ه
بودنــد کــه ریاســت آن بــا امپراتــور آلمــان بــود، و 
ــود، به عکــس،  ــا ب ــه از آن ه ــدان دانت ــه خان ــا ک »گویلفو«ه
ــد.  ــان بودن ــوذ آلم ــا از نف ــاپ و آزادي ایتالی ــواه پ هواخ
دانتــه ســالیان کودکــي و جوانــِي خــود را در دوران قــرون 
وســطا و جنگ هــاي صلیبــي و آشــوب در اروپــا گذرانــد. 
از تحصیــات اولیــۀ او چنــدان اطاعــي در دســت نیســت، 
ولــي قطعــي اســت کــه ایــن تحصیــات وســیع و دامنــه دار 
ــه در آن عصــر  ــا« ک ــود؛ ظاهــراً وي در دانشــگاه »بولونی ب
شــهرِت خــاص داشــت و نیــز در دارالتعلیــم فرقــۀ مذهبــي 
ــرد،  ــل ک ــه تحصی ــنتا کروچ ــهر س ــر« در ش ــرادران کهت »ب
ــود را  ــفِي خ ــري و فلس ــد فک ــدۀ رش ــمت عم ــي قس ول
ــود  ــو التینــي« ب ــام »برونت ــه ن مرهــون دانشــمند بزرگــي ب
ــوم  ــارف« عل ــوع »دایرۀالمع ــک  ن ــاب و ی ــن کت ــه چندی ک
ــي  ــي و التین ــه و ایتالیای ــاي فرانس ــه زبان ه ــر را ب آن عص
نوشــته بــود، و دانتــه در ســرود پانزدهــم »دوزخ« خــود بــه 

ــرد.  ــام مي ب ــرام از او ن ــا احت ــل و ب تفصی
در ایــن دوران کودکــي بــود کــه عشــق افســانه و معــروف 
ــر  ــس دخت ــد. بیاتریک ــاز ش ــس« آغ ــه »بیاتریک ــه ب دانت
مــردي بــه نــام »پرتینــاري« بــود کــه نزدیکــي خانواده گــي 
ــه  ــود ک ــي ب ــي فامیل ــک میهمان ــه داشــت، و در ی ــا دانت ب
ــه  ــرد. دانت ــات ک ــر او ماق ــا دخت ــار ب ــراي اولین ب ــه ب دانت
معتقــد اســت کــه عشــق ســوزاِن او بــه بیاتریــس از همیــن 
هنــگام آغــاز شــد، و چنان کــه در کتــاب »زنده گانــي نــو«ِ 
ــه قلمــرو  ــا ب ــود کــه پ ــد: »از ایــن هنــگام ب خــود مي گوی

ســلطان عشــق نهــاد.« 
ــقانۀ خــود را  ــاي عاش ــد وي نخســتین نغمه ه ــال بع ده س
ــا آخــر  ــن عشــق ت ــي ای ــر ســرود. ول ــن دخت به خاطــر ای
ــه  ــس ب ــرا بیاتری ــد؛ زی ــي مان ــي باق ــي افاطون ــه صورت ب
مــردي دیگــر شــوهر کــرد و اندکــي بعــد در جــوِن ســال 
ــگام، روح  ــرگ نابه هن ــن م ــرد. ای ــالگي م 1290، در 24 س
ــازه کار  ــاعري ت ــوز ش ــه هن ــکان داد و او را ک ــه را ت دانت
ــت  ــه عاقب ــرد ک ــادۀ شــاعري ک ــان آم ــود، چن ــه ب و ناپخت
بــه صــورِت یکــي از بزرگتریــن شــاعران تاریــخ جهانــش 

درآورد. 
در ادبیــات جهــان، ستایشــي کــه دانتــه از ایــن زن کــرده، 
نظیــر نــدارد؛ زیــرا هیــچ شــاعري هنــوز محبوبــۀ خــود را 
ــه بیاتریــس را  ــاال نبــرده اســت. دانت ــا درجــۀ الوهیــت ب ت
در »کمــدي الهــي« مقــام »مظهــر حــق« و »نماینــدۀ لطــف 
ــاال  ــوت ب ــتگاِن ملک ــد فرش ــه ح ــا ب ــي« داده و او را ت اله
ــدان  ــان ب ــرده و در عالي تریــن طبقــۀ فــردوس، کــه آدمی ب

ــت.  ــاي داده اس ــت، ج ــد یاف راه مي توانن
ــِع از آن  ــس مان ــه بیاتری ــه ب ــق دانت ــف، عش ــن وص ــا ای ب
ــه  ــود، روي ب ــۀ خ ــرگ محبوب ــس از م ــه وي پ ــد ک نش
ــر رود.  ــي دگ ــراغ زیبارویان ــر آورد و س ــق هایي دیگ عش
شــاید چنانکــه غالبــًا در شــرح حــال دانتــه نوشــته اند، ایــن 
ــردن او  ــرگرم ک ــر س ــتر به خاط ــاعر بیش ــاي ش گریزپایي ه
ــر و فراموشــي.  ــراي تســاي خاط ــا ب ــت ت صــورت گرف
مــرگ  از  بعــد  یک ســال   ،1293 ســال  در  باالخــره 
بیاتریــس، وي بــا زنــي بــه نــام جمــا Gemma از خانــدان 
دوناتــي Donati یــک خانــوادۀ محتــرم فلورانســي ازدواج 
کــرد، و ایــن زن تــا ده ســال بعــد از مــرگ او نیــز بزیســت. 
در ایــن زمــان دانتــه شــاعر مشــهوري شــده بــود و یکــي از 
ــو«  ــام »ســبک مایــم ن رهبــران مکتــب ادبــي تازه یــی به ن
به شــمار مي رفــت کــه در عالــم ادب به وجــود آمــده 
بــود. ایــن مکتــب، نظیــر مکتــب رمانتیــک قــرن نوزدهــم 
طرفــدار بیــان احساســات و عواطــف قلبــي بــود، و اســاس 
کار آن دوري از تصنــع و ســادگي بیــان و توجــه بــه 
الهامــات شــاعر بشــمار مي رفــت ، و از ایــن حیــث نقطــه 
مقابــل مکتــب ادبــي رایــج آن  زمــان بــود کــه »مکتــب ادبي 
سیســیل« نــام داشــت و اســاس کارش ســبک نویســندگي 
ــد  ــا ح ــه ت ــود ک ــی ب ــجع و قافیه ی ــر از س ــده و پ پیچی

زیــادي بــه مکتــب نظــم هنــدي مــا شــباهت داشــت. 
در همیــن احــوال دانتــه در چندیــن زدوخــورد بیــن 
ــرد  ــن شــهر شــرکت ک ــس و همســایگان ای ــواي فلوران ق
ــده، و  ــي« آم ــدي اله ــا در »کم ــا جابج ــرۀ آن ه ــه خاط ک

مهمترین شــان نبــرد »کامپالدینــو« بــود. 
ــت سیاســي پرداخــت.  ــه فعالی در حــدود ســي ســالگي ب
ــه عضویــت »شــوراي صــد  در ســال هاي 1296 و 1297 ب
نفــري« انتخــاب شــد و در ســال 1300 بــه ســمت ســفیر 
ــز در  ــاه نی ــت؛ دو م ــو« رف ــن جمینیان ــه »س ــس ب فلوران
ــي کشــور«  ــوان عال ــر »رییــس دی ســال 1301 ســمتي نظی
را در شــهر خــود داشــت و در ایــن ســمت بــود کــه الاقــل 
ــراد  ــاپ بوینفاتســیوي هشــتم ای ــه پ ــق آتشــین علی ده نط

ــمه  ــدي او از آن سرچش ــاي بع ــام بدبختي ه ــه تم ــرد ک ک
گرفــت؛ ولــي دانتــه عمــًا در »کمــدي الهــي« از او 
ــورت  ــاپ را به ص ــن پ ــه ای ــتاند ک ــام س ــوري انتق به ط
ــا درآورد.  ــخ کلیس ــاي تاری ــن پاپ ه ــي از منفورتری یک

ــه  ــفیدها« ک ــي »س ــتۀ سیاس ــن دو دس ــال 1300، بی در س
ــد و دســتۀ  ــدان و نوکیســه گان شــهر بودن ــده ثروتمن نماین
»ســیاه ها« کــه از طبقــات عامــه هواخواهي مي کردنــد، زد و 
خــوردي شــدید در گرفــت کــه بــر آتــش کینــه توزي هــاي 
گذشــته دامــن زد. پــاپ ظاهــراً براي اســتقرار آرامــش و در 
واقــع بــراي توســعۀ نفــوذ خــود ، کاردینــال »آکویاســپارتا« 
را بــه فلورانــس فرســتاد، ولــي وي نتوانســت کاري انجــام 
ــرادر فیلیــپ  ــوا ب ــار پــاپ از شــارل دووال دهــد، و ایــن ب
لوبــل پادشــاه فرانســه کمــک گرفــت. مقــام و قــدرت ایــن 
ــرد، و  ــران ک ــخت نگ ــیان را س ــازه فلورانس ــح« ت »مصل
دســتۀ ســفیدها کــه در آن وقــت روي کار بودنــد، ســه نفــر 
را بــه نمایندگــي خــود بــه عنــوان »ســفیر فوق العــاده« بــه 
نــزد پــاپ فرســتادند تــا او را از ایــن فکــر منصرف ســازند 
و راه سازشــي به دســت آرنــد. دانتــه یکــي از ایــن ســه نفــر 
ــه واتیــکان از  بــود، ولــي آن روزي کــه بــه قصــد ســفر ب
شــهر خــود بیــرون آمــد خبــر نداشــت کــه دیگــر تــا آخــر 

عمــر خویــش ایــن شــهر را بــه چشــم نخواهــد دیــد . 
اندکــي بعــد از آغــاز ایــن ســفر بــود کــه »شــارل دووالــوا« 
و قــواي پــاپ پیروزمندانــه وارد فلورانــس شــدند و دســتۀ 
ــد از آنجــا  ــان مخالفــت کــرده بودن ــا آن ســفیدها را کــه ب
راندنــد و زمــام امــور را به دســت »ســیاه ها« ســپردند. ایــن 
تغییــر حکومــت مقدمــه »تصفیــه« دامنــه داري شــد کــه در 
نتیجــه آن، بســیاري از اشــخاص سرشــناس و خاندان هــاي 
ــه«  ــد؛ و از نظــر تاریخــي »دانت ــان رفتن ــزرگ شــهر از می ب

ــه شــد.  ــن تصفی ــي ای ــن قربان معروف تری
روز 27 جنــوری ســال 1302م نخســتین حکــم علیــه دانتــه 
از طــرف دادگاه فلورانــس صــادر شــد. در ایــن حکــم بــه 
قصــد بدنــام کــردن وي، ســخني از سیاســت نرفتــه بــود، 
ــي«  ــوال دولت ــه »ســوء اســتفاده از ام بلکــه وي را متهــم ب
کــرده و بدیــن جــرم بــه پرداخــت پنــج هــزار »فیورینــو« 
جریمــه و دو ســال تبعیــد از فلورانــس و محرومیــت 
ــد. دادرســي  ــي محکــوم ســاخته بودن ــوق مدن ــد از حق اب
ــور  ــه در آن حض ــت و دانت ــورت گرف ــي ص ــور غیاب به ط
ــي  ــن دادگاه ــه در چنی ــه مي دانســتند ک ــرا هم ــت؛ زی نیاف
ــل روز  ــًا چه ــد. تقریب ــد ش ــورت خواه ــه ص ــه  چ راي ب
ــن  ــد. ای ــادر ش ــاره او ص ــی درب ــم تازه ی ــد از آن، حک بع
ــت  ــر به دس ــه اگ ــود ک ــده ب ــدان ش ــوم ب ــار وي محک ب
مقامــات تأمینیــه و قضایــي فلورانــس بیفتــد، زنــده زنــده 

ــش ســوزانده شــود.  در آت
ــه  ــتیابي ب ــه« در دس ــات تأمینی ــن »مقام ــت ای ــدم موفقی ع
ــا  ــي ه ــود فلورانس ــع خ ــس به نف ــر ک ــش از ه ــه، بی دانت
تمــام شــد، زیــرا از شــش قــرن پیــش بزرگتریــن افتخــار 
ایــن شــهر این ســت کــه چنیــن مــردي را بــه جهــان داده 
اســت، و معلــوم نیســت کــه خیلــي از تصفیه هــاي دیگــر، 

ــد.  ــرده باش ــان نب ــخاصي را از می ــن اش این چنی
از آن پــس یــک دوران ممتــد آوارگــي و دربــه دري بــراي 
ــت.  ــه یاف ــر او ادام ــا آخــر عم ــه ت شــاعر شــروع شــد ک
نخســتین ضربتــي کــه دانتــه از ایــن بابــت خورد، از دســت 
دادن زن و فرزندانــش بــود. زیــرا اینــان اجــازه نیافتنــد کــه 
ــه ناچــار شــاعر از زن و  ــس خــارج شــوند، و ب از فلوران
چهــار فرزنــدش :»پیترو«،»پاکوپــو«، »آنتونیــا«، »بیاتریچــه« 
دور شــد. از ایــن چهــار، دو تــاي اولــي پســر و دو تــاي 
دومــي دختــر بودنــد و شــاعر بدیــن دختــر »بیاتریکــس« 
نــام داده بــود . از ایــن تاریــخ دیگــر تــا آخــر عمــر زنــش 
را ندیــد، و دو تــن از فرزندانــش فقــط در اواخــر زندگانــي 
او توانســتند بشــهري کــه وي در آن بســر مي بــرد برونــد. 
ــد. از  ــیه نا گذرانی ــهر س ــال اول را وي در ش ــي دو س یک
ــه  ــد ب ــاVerona  و بع ــو و ورون ــن گودنت ــه س ــا ب آنج
پــادووا رفــت. در همــه جــا از طــرف بــزرگان و زمامداران 
ــار شــد و همه جــا در  ــه گرمــي تمــام رفت ــا او ب شــهرها ب
بارهــا و کاخ هــا به رویــش گشــوده بــود. ولــي خــودش بــا 
تلخــي بــه یکــي از دوســتان نزدیکــش نوشــت: »نمي دانــي 
ــي چــه ســخت  ــان دیگــري چــه تلــخ اســت، و نمي دان ن
اســت کــه آدم از پلــکان دیگــري بــاال رود و پاییــن آیــد!«

چنــدي نیــز ، از 1314 تــا 1316، در شــهر لــوکا مقیــم بود؛ 
ولــي آخریــن منــزل ایــن ســفر غربــت بیســت ســالۀ او، و 
ــود. ایــن شــهر  ــا ب مشــهورترین ایــن منزل هــا، شــهر راون
در ایــن زمــان تحــت حکومــت »گویــدو نوولــو دا پولنتــا« 
Guido Novello da Polenta  بــود کــه دانتــه نامــش 
ــي«، زن  ــکادار یمین ــت، و»فرانچس ــرده اس ــي ک را جاودان
ــت، و  ــه اس ــه« دوزخ دانت ــن »قیاف ــه جذاب تری ــي ک زیبای
بــا دســت دانتــه نامــش در فهرســت عشــاق بــزرگ تاریــخ 

جهــان ضبــط شــده، خویشــاوند ایــن دوک بــود. 
دانتــه در ایــن شــهر تــا ســال 1321 میهمــان »کان گرانــده 
ــود؛ و ایــن همــان کسي ســت کــه »کمــدي  دال اســکاال« ب
ــتان  ــت. در تابس ــده اس ــدا ش ــه وي اه ــاعر ب ــي « ش اله
ایــن ســال، وي از طــرف کنــت داپولننــا، زمامــدار شــهر، 
ــه یــک مأموریــت خــارج  بعنــوان »ســفیر فــوق العــاده« ب
ــه  ــه وي ب ــود ک ــت ب ــن مأموری ــت. در بازگشــت از ای رف
ناگهــان دچــار تبــي شــدید شــد و ایــن تــب در شــب 14 
ســپتمبر ســال 1321 او را به دســت مــرگ ســپرد در ایــن 
ــگام 56 ســال داشــت. در ســاعت آخــر گفــت: »کاش  هن

در خانــه خــودم مــرده بــودم«
ــي  ــته دل زندگ ــي شکس ــان زن ــن زم ــه او، در ای در خان
ــي  ــت. ول ــوهرش را نداش ــدار ش ــق دی ــه ح ــرد ک مي ک
ــد،  ــرده بودن ــاري ک ــن رفت ــا او چنی ــه ب ــهري ک ــردم ش م
ــدي  ــن تبعی ــه ای ــد ک ــان فهمیدن ــرگ وي ناگه ــس از م پ
ــت.  ــوده اس ــان ب ــهر آن ــار ش ــدار افتخ ــن پرچم بزرگتری
آن وقــت داد و فریــاد بــه راه انداختنــد تــا جســد شــاعر و 
نابغــۀ بــزرگ خــود را پــس بگیرنــد. راوني هــا حاضــر بــه 
ــن  ــزرگ خــود نشــدند، و ای ــان ب ــس دادن جســد میهم پ
ــد  ــه بودن ــه نگرفت ــع نتیج ــه از تطمی ــي ها ک ــار فلورانس ب

از راه تهدیــد در آمدنــد و لشــکرآرایي کردنــد تــا »خــاک 
راونــا را بــه توبــره کشــند« و جســد دانتــه را پــس بگیرنــد 
ــه  ــه حیل ــا دســت ب ــر« راون ــرادران کهت ــار »ب ــن ب ــا ای . ام
ــز  ــره نی ــد، و باالخ ــب دادن ــیان را فری ــد و فلورانس زدن
ــي  ــهر ایتالیای ــک ش ــه ی ــي را ک ــن میهمان ــد بزرگتری جس
ــش  ــاک خوی ــد، در خ ــد دی ــود، و خواه ــده ب ــود دی بخ
نــگاه داشــتند. و امــروز آرامــگاه ایــن شــاعر در آن شــهر 

اســت.

آثار دانته
ــت، وي  ــه اس ــاه اثر دانت ــه ش ــي« ک ــدي اله ــز »کم به ج
ــه بعضــي از  ــر دارد ک ــور دیگ ــوم و منث ــر منظ ــن اث چندی
ــته  ــي نوش ــه ایتالیای ــر ب ــي دیگ ــي و بعض ــه التین ــا ب آن ه

ــت: ــرار اس ــن ق ــا بدی ــامي آن ه ــده. اس ش
نغمه هــاي  شــامل  ایتالیایــي،  بــه  نــو«  »زندگانــي  ـ 
بخاطــر  را  آن هــا  از  دانتــه قســمتي  عاشــقانه یی کــه 
ــه  ــري ک ــان دیگ ــراي زن ــر را ب ــمتي دیگ ــس و قس بیاتری
شــاعر بــا آن هــا در دورانــي کــه به قــول خــود »راه راســت 
را گــم کــرده بــود« ســر و ســري داشــته، ســروده اســت. 

ــده.  ــته ش ــر نوش ــه نث ــز ب ــاب نی ــن کت ــمتي از ای قس
ــامل  ــفي ش ــی فلس ــي، مجموعه ی ــه ایتالیای ــت« ب ـ »ضیاف
شــرح و تفســیر الهیــات، ادبیــات، فلســفه و اخــاق، 
بصــورت درس هایــي بــراي عامــه، کــه دانتــه ظاهــراً آن هــا 
را در یــک سلســله ضیافتهــاي فلســفي بیــان مي کنــد، و در 
حقیقــت ایــن کتــاب بــر زمینــه ضیافــت افاطــون تنظیــم 
شــده اســت. وي در نظــر داشــت ایــن کتــاب را بــر پانــزده 
فصــل تقســیم کنــد، ولــي بیــش از چهــار فصــل از آن را 

ننوشــت و کتــاب ناقــص مانــد. 
ـ »ســلطنت« بــه التینــي، اثــري بــه نثــر، کــه بر اســاس فکر 
ــورهاي  ــام کش ــب از تم ــي« مرک ــد جهان ــت واح »حکوم
ــم  ــد تنظی ــاه واح ــک پادش ــت ی ــت حکوم ــان و تح جه
شــده اســت. نظریــه کتــاب این ســت کــه بایــد دنیــا یــک 
ــوران روم  ــین امپرات ــه جانش ــد )ک ــوي واح ــاه دنی پادش
ــته  ــاپ( داش ــد )پ ــوي واح ــاي معن ــک راهنم ــد( و ی باش

باشــد. 
ــوي  ــیار ق ــعاري بس ــامل اش ــي، ش ــه ایتالیای ــا، ب ـ آهنگ ه
ــرا  ــده؛ زی ــنگي« نامی ــا را »س ــاعر آن ه ــه ش ــم، ک و محک
ــه  ــول دانت ــه ق ــه ب ــده ک ــروده ش ــاره زن ناشناســي س درب

ــوده اســت.  ــنگ ب ــش از س دل
 Epistolae و Eclogae  ــام ــر به ن ــي دیگ ــر التین دو اث
ــام  ــه ن ــن ب ــه آب و زمی ــوط ب ــي مرب ــر التین ــک اث و ی
Question de aqua ET Terra از او باقــي مانــده، کــه 
اهمیــت کمتــري دارنــد. ولــي تمــام ایــن آثــار دانتــه، کــه 
ــد، به طــوري تحت الشــعاع  ــر« مي نامن ــار صغی آن هــا را »آث
ــًا از  ــه عادت ــد ک ــرار گرفته ان ــي« ق ــدي اله ــت »کم عظم
ــرده  ــام ب ــوان »شــاعر کمــدي الهــي« ن ــه عن ــه فقــط ب دانت

مي شــود.  
منبع: آفتاب 



ســپاس گزارم از این کــه فرصــت می یابــم فشــرده یی از 
دیدگاه هــای خــود را در مــورد رســیدن بــه صلــح بــا شــما 
ــزی  ــا چی ــن اســت، تنه ــز نخســتم ای ــان بگــذارم. ت در می
ــق  ــردم افغانســتان تواف ــان م ــی می ــه صــورت انتزاع ــه ب ک
ــی  ــم از آنان ــا اع ــام افغان ه ــت. تم ــح اس ــت، واژۀ صل اس
ــتاها  ــهرها و روس ــه در ش ــی ک ــه آنان ــد و چ ــه می جنگن ک
ــن  ــد؛ در ای ــح ان ــی می شــوند، همــه در حســرت صل قربان
مــورد هیــچ اختافــی نیســت، امــا متأســفانه اجمــاع ملــی 
ــح  ــدام صل ــر ک ــر س ــد. ب ــان می یاب ــا پای ــا در همین ج م
ــر  ــاوت نظ ــاف و تف ــح، اخت ــه صل ــیدن ب ــه رس و چگون

ــود دارد. وج
ــوان  ــه عن ــد ب ــا بای ــاور مــن، نخســتین چیــزی کــه م ــه ب ب
ــن دو  ــر ای ــر س ــم، ب ــه آن دســت یابی ــی ب ــرح مل ــک ط ی
ــن  ــه ای ــیدن ب ــای رس ــح و راه ه ــدام صل ــت: ک ــل اس اص
ــه  ــتند ک ــانی هس ــان کس ــن می ــد؟ در ای ــا ان ــح کدام ه صل
ــه  ــا توســل ب ــان را ب ــد طالب ــد، بای ــد دارن ــم تأکی ــوز ه هن
ــرح  ــک ط ــن ی ــت داد. ای ــق زور شکس ــاح و از طری س
اســت و تــا آن جــا کــه مربــوط صاحب نظــران آن می شــود، 
طــرح مشــروعی اســت. حکومــت وحــدت ملــی پــس از 
ــادۀ  ــم آم ــم و ه ــم می جنگی ــا ه ــه م ــد ک ــا می گوی مدت ه
ــتان  ــت افغانس ــد، حکوم ــان می گوین ــتیم. طالب ــح هس صل
یــک دســتگاه مــزدور و دست نشــاندۀ ایــاالت متحــدۀ 
ــه  ــم ن ــا امریکایی هــا مذاکــره می کنی ــا ب ــکا اســت و م امری

دست نشــانده ها. بــا 
بــا ایــن وجــود، کمــاکان بــا همــۀ ایــن تفاوت هــا، حســرت 
ــۀ  ــا تجرب ــد، ام ــی می مان ــان باق ــح همچن ــه صل ــیدن ب رس
جهانــی و مطالعــاِت جنــگ و صلــح نشــان می دهنــد کــه در 
ســه حالــت کلــی شــاید حالت هــای دیگــری هــم وجــود 
ــود  ــه می ش ــت ک ــی اس ــه حالت ــی س ــد، ول ــته باش داش
ــا  ــه منازعــاِت غیرمتــداول ی تعمیــم داد- امــکان رســیدن ب
ــه  ــوان ب ــه رو هســتیم، می ت ــا آن روب غیرمتعارفــی کــه مــا ب

صلــح دســت یافــت.
یــک: یکــی از طرف هــای جنــگ بایــد شکســت بخــورد و 
ــازۀ آن  ــی ت ــد، نمونه ی ــح دســت یاب ــه صل ــروز ب طــرف پی

کشــور ســریانکا اســت.
ــگ،  ــرف جن ــک ط ــا ی ــگ و ی ــرِف جن ــان دو ط دو: حامی
ــد/دارد  ــر می دارن ــر ب ــورد نظ ــت طــرف م دســت از حمای
و بــه این گونــه صلــح از طریــق مذاکــره و گفت وگــو 
برقــرار می شــود. نمونه یــی آن گفت وگوهــای صلــح میــان 
شــاه ایــران و صــدام حســین در الجزایــر بــود کــه در نتیجــۀ 
ــا مصطفــی  ــرد، م ــوم ُک ــق مظل ــر اســطوره یی خل آن، رهب
ــاه  ــق ش ــه و تواف ــک هفت ــس از ی ــور شــد پ ــی مجب بارزان
ــه  ــه کــرده ب ــا صــدام حســین، ســنگرهای خــود را تخلی ب
تبعیــد در کالیفورنیــا پنــاه ببــرد؛ چــرا کــه شــاه ایــران پــس 
از موافقــت، دســت از حمایــِت نهضــت ملــی ُکردســتان بــه 

رهبــری مــا مصطفــی برداشــت.
ــگ  ــک جن ــت. ی ــت اس ــه بن بس ــگ ب ــیدن جن ــه: رس س
طوالنــی بــه بن بســت می رســد، ســرانجام طرف هــای 
درگیــر در جنــگ نمی تواننــد هزینــۀ انســانی و مالــی 
جنــگ را بپردازنــد و پیشــرفت ملمــوس و محسوســی هــم 
ــا  ــه، طرف ه ــند. در نتیج ــته باش ــا داش ــۀ پیکاره در صحن
روی میــز مذاکــره می نشــینند و از طریــق گفت وگــو 
ــا  ــر آن کشــور کلمبی ــۀ اخی ــد. نمون معضــل را حــل می کنن
ــم  ــا ه ــا ب ــگ، طرف ه ــال جن ــد از 48 س ــه بع ــت ک اس

گفت وگــو کردنــد.
ــازه  ــردازم، اج ــتان بپ ــل افغانس ــه معض ــه ب ــش از این ک پی
دهیــد ســه طــرح تیــوری کــه در پیونــد بــه مبــارزه در برابــر 
جنگ هــای نامتعــارف را خدمــت تــان مطــرح کنــم، البتــه 
ــور  ــورد غ ــد م ــت و می توان ــه اس ــدار تعمیم یافت ــک مق ی
قــرار گیــرد و بایــد هــم مــورد غــور و مداقــه قــرار گیــرد.
بــرای شکســت دادن یــک جنبــش نامتعــارف و چریکــی– 
ــه  ــی ب ــتان واژۀ چریک ــی افغانس ــات سیاس ــون در ادبی چ
ویــژه در میــان حلقه هــای چــپ، بــار معنایــی مثبــت 
ــر  ــت فک ــی مثب ــار معنای ــه ب ــاً ب ــه حتم ــانی ک دارد، از کس
ــار  ــا ب ــن واژه ب ــه ای ــرا ب ــوزش می خواهــم، زی ــد، پ می کنن
ــول  ــه ق ــرد- ب ــر ک ــوان فک ــی می ت ــت و منف ــی مثب معنای
مائوتســه دونــگ، می توانــد در میــان توده هــا شــناور باشــد، 
بایــد دریــا را خشــک کــرد، بــه ایــن معنــا کــه بایــد حمایت 
مــردم آن را خشــک کــرد. واقعیــت امــروز افغانســتان 
ــت  ــا واقعی ــه، ام ــا ن ــد ی ــا بیای ــوش م ــت؟ خ ــه اس چگون
ــور  ــی از کش ــان در بخش های ــه طالب ــم ک ــد بپذیری را بای
ــه  ــر ب ــد. اگ ــوذ کرده ان ــا نف ــۀ م ــای از جامع و در الیه ه
ــه  ــی ب ــد در جاهای ــا می توانن ــال هــم نباشــند، ام ــۀ فع گون
مــردم پنــاه ببرنــد. بــه تعبیــر دیگــر، بــر خــاف ســال های 
2001، 2002، 2003 و 2004، طالبــان در جاهایــی حداقــل 
ــه زور و  ــل ب ــق توس ــا از طری ــبی و ی ــی نس از خوش بین
عرضــۀ خدمــات عدلــی و دادگســتری و غیــره، مــورد قبول 
مــردم هســتند؛ زیــرا حکومــت در قلمــروش کارایــی الزم 

ــدارد. را ن
ــود  ــه می ش ــت مواج ــه شکس ــی ب ــی زمان ــش چریک جنب
کــه دارای پشــت  جبهــۀ جنگــی فعــال باشــد. بایــد اعتــراف 
کنیــم کــه پاکســتان بــه عنــوان پشــت  جبهــۀ فعــال بــه گونۀ 
ــان پشــتیبانی،  ــان همچن ــر و پیوســته، از طالب مســتمر، پیگی
ــه از  ــت ن ــن حال ــد. ای ــیج می کن ــر و بس ــت، تجهی حمای
ــه الزم اســت  ــه ک ــتان آن گون ــای افغانس ســوی حکومت ه
مــورد توجــه و تأکیــد قــرار نمی گیــرد و نــه هــم از ســوی 

ــود. ــه می ش ــکا جــدی گرفت ــاالت متحــدۀ امری ای
از ســویی هــم، بــرای شکســت دادن یــک جنبــش چریکــی، 
ــت، از  ــارزه اس ــی در مب ــش چریک ــا جنب ــه ب ــی ک حکومت
مشــروعیت ملــی و از حمایــت بین المللــی برخــوردار 
ــت  ــت حمای ــی از حکوم ــای مردم ــی توده ه ــد، یعن باش
ــا دســِت  کــم موجودیــت و حضــور حکومــت را  کننــد، ی
بــه عنــوان مکانیســم و یــک ســاختار مشــروع پذیرا باشــند. 
در حالــی کــه در افغانســتان جدایــی میــان مــردم و حکومت 
ــود؛  ــر می ش ــر و ژرف ت ــر روز عمیق ت ــدار ه ــر اقت ــر س ب
چنیــن حکومتــی قــادر نیســت بــه بســیج مــردم بــه لحــاظ 
ــادر  ــی ق ــن حکومت های ــردازد. چنی ــی بپ ــی و معنوی اخاق
ــات  ــوران در جبه ــی و سلحش ــای رزم ــه نیروه ــتند ب نیس

ــۀ الزم را برســانند. جنــگ، روحی
ــت  ــه خدم ــاختن آنچ ــن س ــه روش ــردم ب ــر می گ ــال ب ح
شــما عــرض کــردم. چــه از گفت وگوهــای صلــح امریــکا 
بــا طالبــان اســتقبال کنیــم، چــه نکنیــم، کســانی کــه از ایــن 
گفت وگوهــا در غیــاب حکومــت و مــردم افغانســتان 
ــا ایــاالت متحــده  ــا نــاز ب حمایــت هــم می کننــد، بســیار ب
ــان  ــده گان قربانی ــه نماین ــی ک ــد؛ در حال ــورد می کنن برخ
ــر  ــان را در براب ــد و صدای ش ــراض کنن ــد اعت ــق دارن ح
نحــوۀ ایــن گفت وگوهــا بکشــند. عمــًا طالبــان بــه شــریک 
قابــل قبــول ایــاالت متحــدۀ امریــکا تبدیــل شــده اند. ایــن 
مــردم هســتند کــه چهــل ســال قربانــی دادنــد، امــا در چنین 
ــای  ــد. از گفت وگوه ــوس ندارن ــا حضــور ملم گفت وگوه
ــض  ــا نق ــن گفت وگوه ــا ای ــم، ام ــتقبال می کنی ــح اس صل
عهــد و پیمانــی اســت کــه میــان مــردم افغانســتان و جامعــۀ 
ــی  ــام اســناد بین المللی ی ــی وجــود داشــته اســت. تم جهان
ــن  ــر ای ــه افغانســتان آن را امضــا کــرده اســت، مشــعر ب ک
ــورت  ــا ص ــری افغان ه ــر رهب ــد زی ــح بای ــه صل ــت ک اس
ــا  ــری م ــر رهب ــح زی ــد. صل ــا باش ــرد و از آِن افغان ه بگی
ــه  ــی ک ــت. چنان ــم نیس ــا ه ــرد و از آِن م ــورت نمی گی ص
آقــای مســعود هــم اشــاره کــرد، نــه صلــح از مــا اســت و 
ــر مــا تحمیــل می شــود. امریکایی هــا  ــه جنــگ؛ هــر دو ب ن
ــد. ــش می برن ــه پی ــر دو را ب ــد، ه ــه الزم می بینن ــوری ک ط
وقتــی  مــا  اندیشــه ورزان  و  روشــنفکران  حــوزۀ 
حکومــت داران و متحــدان مــا کار درســت انجــام می دهنــد، 
ــم  ــتی ه ــی کار نادرس ــند و وقت ــان را بکش ــد صدای ش بای
می کننــد، صدای شــان را بلنــد کننــد. مــن بــه عنــوان 
یــک شــهروند از ابتــکار و گفت وگوهــای صلــح اســتقبال 
ــوی  ــور گفت وگ ــرد این ط ــوۀ پیش ب ــا از نح ــم، ام می کن
ــدۀ  صلــح شــدیداً انتقــاد می کنــم. مشروع ســازی یــک پدی
نامشــروع موجــب می شــود کــه نماینــده گاِن »ISI« و 
ــد  ــول، تایی ــورد قب ــی م ــالون های بین الملل ــان در س طالب
ــا گــواه  ــد؛ در اندونیزی ــرار گیرن و حمایــت دیپلومات هــا ق
ــن کار  ــواه ای ــکو گ ــردا در مس ــا ف ــروز و ی ــم و ام بودی

ــود. ــم ب خواهی
ــکاِن مشــروعیت  ــو ام ــه از یک س ــه آن معناســت ک ــن ب ای
از حکومــت افغانســتان زدوده می شــود و از ســوی دیگــر، 
صــورت  کراحت زدایــی  و  قباحت زدایــی  طالبــان  از 

ــت. ــح اس ــۀ صل ــان پروس ــه زی ــن ب ــرد و ای می گی
ــدارد.  ــود ن ــح وج ــرای صل ــی ب ــچ بدیل ــه، هی ــا این هم ب
صلــح بایــد همچنــان بــه عنــوان نخســتین آرزوی بــرآورده 
ــرای  ــد ب ــا بای ــد و م نشــده یی مــردم افغانســتان باقــی بمان
ــه صــورت  ــورد ب ــد م ــا چن ــرای م ــم. ب ــارزه کنی ــح مب صل

آرمانــی، هنجــاری و ارزشــی در مبــارزه بــرای صلــح مهــم 
باشــد. از نظــر تاکتیکــی نمی تــوان از کســی کــه در حالــت 
ــا  ــت م ــه حکوم ــم ب ــا و پیشــروی اســت، تقاضــا کنی ارتق
ــگ  ــرِو جن ــال پیش ــاخه یی در ح ــی ش ــود؛ یعن ــلیم ش تس
ــه  ــه شــاخه یی در حــال فروپاشــِی ک ــان باشــند ب ــه طالب ک
حکومــت باشــد، تســلیم شــود. چیــزی کــه مــن می گویــم، 
ــتیم  ــر هس ــت؛ ناگزی ــاک اس ــخ و دردن ــا تل ــه، ام واقع بینان
ــان  ــم. طالب ــان را بپذیری ــور طالب ــِخ حض ــت تل ــه واقعی ک
ــد، امــر و نهــی  ــر بخشــی از ایــن قلمــرو حاکمیــت دارن ب
ــن  ــا ای ــره... ب ــردم و غی ــه م ــد ب ــر می دهن ــد و کیف می کنن
گــروه بایــد مذاکــره کــرد و چیزهایــی بــرای شــان داد، امــا 

چنــد مــورد بایــد بــرای مــا خــط ســرخ باشــد.
صلــح  صلــح،  گفت وگــوی  فراینــد  لحــاظ  از  یــک: 
بایــد بین االفغانــی شــود. مــردم افغانســتان در پروســۀ 
گفت وگوهــای صلــح شــامل باشــند و خــود رهبــری 
ــی  ــژه آنان ــد، به وی ــده بگیرن ــه عه ــا را ب ــن گفت وگوه ای
ــش را  ــۀ آزادی بخ ــتان، وجیب ــغال پاکس ــه در دوران اش ک
ــای  ــد نیروه ــد. تجری ــامان دادن ــغال س ــن اش ــر ای در براب
ــد منجــر  ــدان نمی توان ــی، روشــنفکران و منتق ــت مل مقاوم
بــه صلــِح عادالنــه شــود، امــا می توانــد بــه اســتقرار مجــدد 

بینجامــد. اشــغال گر 
دوم: دســت آورهای سیاســی، اجتماعــی و حقوقــی 18 

ــود. ــت ش ــد محافظ ــود بای ــر خ ــر در گوه ــال اخی س
ــژه حقــوق  ــون اساســی به وی ــن قان ســه: ارزش هــای بنیادی
ــرخ  ــای س ــوان خط ه ــه عن ــان ب ــوق زن ــهروندی و حق ش
ــای  ــایر بخش ه ــم در س ــی ه ــر تغییرات ــود. اگ ــرح ش مط
ــاید  ــه ش ــد ک ــود می آی ــه وج ــور ب ــی کش ــون اساس قان
ــم ها و  ــق میکانیس ــد از طری ــد، بای ــان باش ــت طالب خواس

ــرد. ــورت گی ــی ص ــون اساس ــاختارهای قان س
چهــارم: صلــح اگــر بین االفغانــی شــود، بــه مفهــوم حفــظ 
ــت و  ــی و عدال ــت ارض ــی، تمامی ــت مل ــتقال، حاکمی اس
ــه  ــح ب ــد. صل ــد باش ــتان بای ــردم افغانس ــان م ــری می براب
ــو  ــل شــدِن حــق ویت ــای قای ــه به ــد ب ــچ صــورت نبای هی
بــه پاکســتان در مســایل سیاســی و در سیاســت خارجــی و 

ــی افغانســتان باشــد. امنیت
پنجــم: اگــر خــروج نیروهــای بین المللــی پیش شــرط 
ــن  ــا ای ــد شــجاعانه ب ــح اســت، بای ــه صل ــرای رســیدن ب ب
مســأله برخــورد صــورت گیــرد. در ایــن زمینــه هــر 
ــت.  ــتقال اس ــل اس ــرش اص ــر پذی ــازی، مغای ــوع تابوس ن
ــک  ــرایط ژئوپولتی ــه در ش ــان داد ک ــته نش ــال گذش 18 س
معاصــر بــدون پرداختــن بــه ایــن قضیــه، رســیدن بــه صلــح 
ســخت اســت. ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــا از متحــدان 
ــای  ــت همکاری ه ــر داش ــدون در نظ ــود ب ــی خ بین الملل
شــان در مبــارزه بــا تروریســم، بخواهیــم کشــور مــا را ترک 
کننــد؛ بلکــه پــس از پیشــرفت صلــح و غیــر نظامی ســازی 
نیروهــای جنگــی غیردولتــی یعنــی طالبــان، می تــوان 
ــتان  ــی از افغانس ــای بین الملل ــروج نیروه ــم خ روی تقوی
ــن  ــد چنی ــازیم. پیام ــو بس ــد تاب ــن را نبای ــرد؛ ای ــث ک بح
ــود،  طرحــی احتمــاالً بی طرف ســازی افغانســتان خواهــد ب
ــد. همــه  ــک فراین ــگام، بلکــه در ی ــه خــروج زودهن ــا ن ام
ــی  ــم کــه گــره گاه رقابت هــای هژمونیــک در جاهای می دانی
ــی  ــث بیش ــت، بح ــال زوال اس ــدرت در ح ــک ابرق ــه ی ک
نیســت و بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن کار در ظــرف ســه 
ــی  ــاختار سیاس ــیر س ــا س ــد، ام ــاق می افت ــال اتف ــار س چه

ــۀ  ــه گون ــه اســت. ب ــان همین گون ــدرت جه و مناســبات ق
اجتناب ناپذیــری رقابت هــا در بیــرون آســیا و حــوزۀ 
ــی  ــۀ جهان ــود، در عرص ــز می ش ــی متمرک ــفیک وقت پاس
ــا و  ــد در آنج ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــزرگ ب ــای ب قدرت ه
ــانیده  ــا کش ــدان رقابت ه ــه می ــواه ب ــواه ناخ ــتان خ افغانس

می شــود.
دوم، بــا خایــی کــه بــا عقب نشــینی ایــاالت متحــده 
ــه  ــیا ب ــرب آس ــتعمارگران و غ ــول اس ــه ق ــه ب از خاورمیان
ــه وجــود آمــده اســت، بیشــتر  ــا اشــغال شــده ها ب قــول م
ــران،  ــتان، ای ــد پاکس ــی مانن ــای منطقه ی ــش قدرت ه از پی
ــی  ــای منطقه ی ــه وارد رقابت ه ــعودی و ترکی ــتان س عربس
ــم  ــروز ه ــا ام ــه کشــور م ــم ک ــد بپذیری ــا بای می شــوند. م
ــت؛  ــی اس ــای منطقه ی ــن رقابت ه ــای ای ــی از گره گاه ه یک
ــأت و  ــعودی در هی ــتان س ــران و عربس ــان ای ــت می رقاب
ــوری  ــت جمه ــر، رقاب ــای دیگ ــش و گروه ه ــِت داع هوی
هنــد بــا اشــغال گران پاکســتانی، یکــی از نظــامِ قانون مــدار 
افغانســتان را  افغانســتان حمایــت می کنــد و دیگــری 
این هــا همــه  بــه ســوی اشــغال جدیــد می کشــاند، 
ــه  ــم ک ــد کاری کنی ــا بای ــد. م ــتان ان ــای افغانس واقعیت ه
ــدان  ــدت از می ــی  م ــۀ طوالن ــک پروس ــتان را در ی افغانس

ــم. ــرون کنی ــا بی ــن رقابت ه ای
همان گونــه کــه عــرض کــردم، بررســی های جهانــی نشــان 
ــا در  ــی در منطقــۀ م ــزرگ جهان می دهــد کــه دو قــدرت ب
حــال ارتقــا اســت. حالــت زوال و گریــز آن هــا یک پروســه 
اســت. چیــن و روســیه در حــال پیشــروی هســتند، بــه ویژه 
چیــن. ایــاالت متحــدۀ امریــکا پیوســته توانایــی خــود را که 
در ســه منطقــۀ اصلــی جهــان اروپــا، غــرب آســیا و آســیا 
ــارزه کنــد،  پاســفیک همزمــان ماننــد ســال های گذشــته مب
از دســت داده اســت و مــا بــه دلیــل موقعیــت ژئوپولوتیــک 
ــا  ــت مداران م ــر سیاس ــتیم. اگ ــت هس ــود دارای اهمی خ
شــهامت آن را داشــته باشــند واقعیــت را بگوینــد، واقعیــت 
ــی  ــای منطقه ی ــل رقابت ه ــه دالی ــم ب ــه ه ــن اســت ک همی
هژمونیکی-جهانــی  رقابت هــای  دالیــل  بــه  هــم  و 
ــن  ــدان ای ــتان از می ــردن افغانس ــرون ک ــتراتژی بی ــد اس بای

ــود. ــرح ش ــا ط رقابت ه
کنفرانــس اخیــر صلــح مســکو دقیقــاً یکــی از نتایــج ایــن 
ــی در  ــت. کثرت گرای ــِن نی ــه از ُحس ــت، ن ــا اس رقابت ه
ــی  ــا نگرانیِ ی ــت، ام ــی اس ــح کار خوب ــای صل گفت وگوه
ــه  ــه ب ــش در منطق ــا داع ــدن و ارتق ــود آم ــه وج ــه از ب ک
ــان  ــه طالب وجــود آمــد، روســیه را وادار کــرد از یک ســو ب
پاکســتان نزدیــک شــود و از ســوی دیگــر، بــه عنــوان یــک 
قــدرت هژمونیــِک صلح طلــب البتــه نــه بــه پیمانــۀ امریــکا، 
کوشــش می کنــد خــود را در عرصــۀ فعالیت هــای سیاســی 
قــرار بدهــد. از ایــن رو، کشــیدن افغانســتان از میــدان 
ــم  ــیار مه ــل بس ــتراتژی اص ــک اس ــرح ی ــا ط ــا ب رقابت ه
اســت. البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــا از متحــدان 
خــود بخواهیــم کمــک بــه ارتــش افغانســتان را قطــع کنــد، 
ــواب  ــان را ج ــاوران ش ــد و مش ــان را ببندن ــات ش تأسیس
ــد  ــوان یــک دورنمــای اســتراتژیک بای ــه عن ــا ب ــد، ام بدهن
شــهامت طرح ریــزی قضیــه را داشــته باشــیم، چــرا کــه راه 

فعلــی مــا را بــه هــدف نرســاند.
روز شما به خیر.
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ــران  ــام حاض ــت تم ــالم دارم خدم ــرض س ع
ــس. در مجل

ــه صلــح برنامــۀ  ــرای رســیدن ب هــر کســی کــه ب
می ریــزد و گفتمــان ایجــاد می کنــد، مــا از آن 
کــه  خانواده یــی  به ویــژه  می کنیــم.  قدردانــی 
ــل  ــژه قای ــرام وی ــان احت ــه آن ــتان ب ــردم افغانس م
و  جهــاد  دوران  در  کــه  خانواده یــی  هســتند. 
قضایــای  تمــام  در  مجمــوع  در  و  مقاومــت 
ــاد  ــان اعتم ــه آن ــا ب ــته و م ــش داش ــتان نق افغانس

ــم. داری
در ارتبــاِط بــه صلــح و جوانــب مختلــف آن 
حرف هایــی گفتــه شــد، امــا می خواهــم بــه 
ــی  ــردازم. یک ــی بپ ــح اندک ــرعی صل ــب ش جوان
ــلمان  ــه مس ــت ک ــن اس ــی ای ــای دین از توصیه ه
ــردم  ــتان، م ــردم افغانس ــوند. م ــوس نش ــد مأی بای
صبــوری انــد. چهــل ســال جنــگ، وحــدت ملــی 
را میــان ایــن مــردم صدمــه نــزد. فقــر و بیــکاری 
ــر  ــردم صب ــا م ــد، ام ــه ش ــور تجرب ــن کش در ای
پیشــه کردنــد. اکنــون فرصــت آن اســت تــا اقشــار 
مختلــف جامعــه بلنــد شــوند و بــه میــزان توانایــی 
ــد. ــور کار کنن ــح در کش ــرای آوردن صل ــان ب ش

پیــش  ریاســت جمهوری  بــه  داودزی  آقــای 
شــود و آقــای احمدولــی مســعود رهبــری صلــِح 
افغانســتان را بــه دوش بگیــرد. مــن اطمینــان 
ــی  ــۀ مدن ــن و جامع ــا، مجاهدی ــه علم ــم ک می ده
افغانســتان در عقــب شــان ایســتاد خواهنــد شــد. 
ــرادران  ــران و ب ــه خواه ــم ک ــان می ده ــن اطمنی م
ــدر  ــتاد. همان ق ــد ایس ــان خوان ــار ت ــان در کن ت
و  کاپیســا  پــروان،  در  آقــای مســعود  از  کــه 
پنجشــیر اســتقبال می شــود، اطمینــان می دهــم 
ــتقبال  ــم اس ــر ه ــان و کن ــار، لغم ــه در ننگره ک
ــوان  ــه عن ــعود را ب ــای مس ــد آق ــود. بیایی می ش
ــزاری  ــم. برگ ــش کنی ــتان پی ــح افغانس ــر صل رهب
ــح  ــرای آوردن صل ــا ب ــا و گفت وگوه کنفرانس ه
کار خوبــی اســت، امــا بــه تنهایــی کافــی نیســت. 
ــا  ــه الی تعریف ه ــح را در الب ــوم صل ــد مفه نبای
بپیچانیــم، از صلــح معمــا بســازیم و زمــان را 
تلــف کنیــم. کافی ســت طرف هــای درگیــر را 
شناســایی کنیــم، جنــگ کننــده گان را بشناســیم و 

ــد؟ ــه می خواهن ــردم چ ــم م بدانی
صلــح حکــم خداوندی ســت، صلــح دعــای 
محمدی ســت  ســنت  صلــح  ابراهیمی ســت، 
ــی  ــت. وقت ــانی اس ــت انس ــک خواس ــح ی و صل
کســی کنفرانســی را در ایــن رابطــه برگــزار 
می کنــد، بایــد از آن اســتقبال کــرد. خداونــد 
ــرادران هــم انــد. اخــوه  می فرمایــد کــه مومنــان ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــرادران و خواهران ــه ب ب
ــه  ــوان ب ــند و اخ ــدان باش ــر و خان ــک گوه از ی
ــی  ــرادری دارد. یعن ــه ب ــد ب ــی تأکی ــاظ عقیدت لح
خداونــد می گویــد شــما بــه لحــاظ عقیدتــی 
هــم بــرادران هســتید و ایــن پیونــد در دنیــا تمــام 
شــدنی نیســت و در آخــرت هــم بــا شــما خواهــد 
ــرادری  ــه ب ــما همین گون ــا و ش ــان م ــود. در می ب

ــود دارد. وج
ــن  ــل اســت. در ای ــن کام ــن اســام، دی ــن مبی دی
ــات  ــادات اســت، معام ــد اســت، عب ــن، عقای دی
اســت، معاشــرت اســت، اخــاق و اقتصــاد اســت، 
طبیعتــًا وقتــی یــک دیــن تمــام مــوارد زنده گانــی 
را بررســی کــرده و بــه آن دســتور داده، در مــورد 
ــن اســام  ــی دی ــتوراتی دارد. وقت ــم دس ــح ه صل
ــه در  ــح اســت ک ــد، واض ــرف می زن ــاد ح از جه
مــورد ختــم جهــاد و رفتــن بــه طــرف صلــح هــم 

حــرف زده اســت.
طالبــان یکــی از طرف هــای جنــگ در افغانســتان 
ــش و  ــان، داع ــن طالب ــار ای ــه در کن ــتند. البت هس
نزدیــک بــه 20 گــروه دیگــر جنگــی هــم اســت. 
ــان  ــم. آن ــان گفت وگــو کردی ــا طالب ــا در قطــر ب م

ــِت  ــا را تح ــد و م ــت کردن ــرح صحب ــیار مش بس
ــا  ــا م ــد؛ ام ــرار دادن ــان ق ــای ش ــعاع حرف ه ش
ــۀ  ــل ادام ــی از دالی ــه یک ــم ک ــان گفتی ــرای ش ب
قتــل، کشــتار و بی خانمانــی مــردم افغانســتان 
ــته  ــد و پیوس ــح نمی کنی ــه صل ــتید ک ــما هس ش
ــر  ــان در قط ــد. از طالب ــگ می کوبی ــل جن ــر طب ب
پرســیدیم کــه بــرای قتــل و کشــتار مــردم از کجــا 
جــواز می گیرنــد؟ چــرا بــا مــردم افغانســتان 
ــا  ــا ب ــد، ام ــره نمی کنن ــد مذاک ــلمان ان ــه مس ک
مذاکــره  نیســتند،  مســلمان  کــه  امریکایی هــا 

می کننــد؟
ــتیم،  ــی هس ــح دایم ــره و صل ــان مذاک ــا خواه م
ــاره  ــد از آن دوب ــه بع ــد روزه ک ــِس چن ــه آتش ب ن
ــک  ــس، ی ــود. آتش ب ــد ش ــان بلن ــای طالب بیرق ه
ــرای  ــه ب ــه گفت وگــو و پیش زمین ــور اســت، ن مان
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــوب اس ــح. خ آوردن صل
صلــح بیشــتر و زودتــر کار کنیــم. هــر قــدر 
جنــگ دوام کنــد، همان قــدر راه رســیدن بــه 
ــام  ــاح ع ــان اصط ــود. هم ــی می ش ــح طوالن صل
اســت کــه می گوینــد، آتــش را پیــش از شــعله ور 
ــش  ــۀ آت ــر آن، دامن ــد، در غی شــدن خامــوش کنی
ــر و  ــدنش زمان ب ــوش ش ــود و خام ــتر می ش بیش
پُرهزینــه. اصــل شــرعی اســت کــه هــر قــدر بــه 
کســی رحــم کنیــد، خداونــد همان قــدر بــه شــما 
رحــم می کنــد. بهتــر اســت هــر دو طــرف جنــگ 
ــر  ــه مهمت ــر و از هم ــر یک دیگ ــتان ب در افغانس
بــه مــردم افغانســتان رحــم کننــد تــا خداونــد بــر 
آنــان رحــم کنــد. در صلــح انکشــاف و بازســازی 
ــعۀ  ــی و توس ــت اجتماع ــح عدال ــت، در صل اس
اقتصــادی اســت خــود را از ایــن نعمت هــای 

ــدی محــروم نســازید. خداون
مــدت زیــادی در شــورای عالــی صلــح کار کــردم. 
ــه  ــری آن را ب ــی رهب ــتاد ربان ــه اس ــی ک از زمان
عهــده داشــت تــا زمانــی کــه آقــای صاح الدیــن 
ــن  ــت. م ــه دوش گرف ــوولیت آن را ب ــی مس ربان
ــت  ــح صحب ــد واض ــی بای ــه آدم ــاد دارم ک اعتق
ــت  ــاق و ادب. برداش ــا اخ ــوأم ب ــا ت ــد، ام کن
ــح  ــی صل ــورای عال ــودی ش ــت وج ــن از ماهی م
ــا  ــد ت ــاخته ش ــورای س ــن ش ــه ای ــت ک ــن اس ای
جلــو مذاکــرات صلــح گرفتــه شــود! یــک وقتــی 
طالبــان اعــام کردنــد کــه مــا حاضــر هســتیم بــا 
ــا  ــان حت ــم، آن ــت کنی ــتان صحب ــه گان افغانس نخب
ــتم  ــرال دوس ــا و جن ــتاد عط ــا اس ــه ب ــد ک گفتن
حاضریــم مذاکــره کنیــم، امــا بــا حکومــت مذاکره 
ــر  ــه اگ ــید ک ــت ترس ــان حکوم ــم. آن زم نمی کنی
ــا نخبــه گان سیاســی و مــردم افغانســتان  طالبــان ب
ــم.  ــرار می گیری ــیه ق ــا در حاش ــد، م ــره کنن مذاک
ــده  ــود کــه جرگــۀ صلــح فراخوان همــان وقــت ب
شــد و شــورای عالــی صلــح ایجــاد گردیــد. حــاال 
ــه  ــح ب ــاِط صل ــی پیشــرفت هایی در ارتب ــم وقت ه
ــورای  ــد ش ــود بروی ــه می ش ــد، گفت ــت می آی دس
عالــی صلــح وجــود دارد، آدرس مشــخص اســت 
ــو  ــد جل ــن ترفن ــا ای ــد؛ ب ــره کنی ــا مذاک و آنج

ــود. ــه می ش ــح گرفت ــرفِت صل پیش
ــم را  ــردم، صدای ــی ب ــت پ ــن واقعی ــه ای ــی ب وقت
بلنــد کــردم و گفتــم کــه بــه شــورای عالــی صلــح 
اعتمــاد نکنیــد. حــاال هــم نشســت مســکو برگــزار 
ــانی  ــح کس ــی صل ــورای عال ــده و از آدرس ش ش
رفتــه انــد کــه معلــوم نیســت برنامــۀ شــان در آن 

نشســت چیســت و چــه خواهنــد گفــت؟ 
بازهــم تشــکر می کنــم از کســانی کــه در ارتبــاط 
بــه صلــح کار می کننــد. پیشــنهاد مــن ایــن 
ــل خواســته نشــود  ــا از کاب ــح تنه ــه صل اســت ک
ــم و  ــفر کنی ــتاها س ــا و روس ــه والیت ه ــد ب بای
دیــدگاه مــردم را در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و 

ــم. ــح کنی ــرش صل ــادۀ پذی ــا را آم ذهنیت ه

نحمدُه و نُصلی علی رُسول لکریم!
احمدولــی  ســفیر  از  می کنــم  تشــکر 
در  را  نشســت   چندیــن  کــه  مســعود 
ــدازی  ــی راه ان ــم مل ــه مســایل مه رابطــه ب
ــا  ــۀ م ــت ها هم ــن نشس ــد. در ای ــرده ان ک
جمــع می شــویم و صحبــت می کنیــم و 
ــه  ــا نتیج ــن صحبت ه ــه ای ــم ک امیدواری
بدهــد. چنــد وقــت پیــش در همیــن 
قــرار  شــما  و  مــا  حــاال  کــه  هوتــل 
داریــم، )انترکانتیننتــال( حملــۀ تروریســتی 
از  زیــادی  شــمار  گرفــت،  صــورت 
هموطنــان و مهمانــان خارجــی کشــته 
ــل  ــت حداق ــه دول ــم ک ــدند. امیدواری ش
ــال  ــل انترکانتیننت ــر هوت ــه ب ــۀ حمل نتیج
ــا  ــرای م ــا ب ــردم شــریک ســازد ت ــا م را ب
روشــن شــود. چــرا در آن وقــت بــه ایــن 

هوتــل حملــه صــورت گرفــت؟ 
و  چهره هــا  نشســت  ایــن  در  امــروز 
ــه  ــد ک ــور دارن ــم حض ــخصیت های مه ش
ــای  ــر عنوان ه ــر  زی ــت های دیگ در نشس
اشــتراک  می گــردد،  دایــر  مختلــف 
تشــنه گی،  نمایانگــر  ایــن  نمی کننــد. 
ــت. ــح اس ــه صل ــه ب ــتیاق هم ــد و اش تعه
نیســت،  ملــت  بــه  مــا  پیــام  ایــن   
ملــت  »ایــن  اســت:  طالبــان  بــرای 
نشســت  ایــن  در  می خواهــد«.  صلــح 
مجاهــدان،  چپــی،  گروه هــای  از 
ــور  ــا حض ــران و علم ــا، خواه اعتدال گراه
دارنــد کــه از همــۀ ملــت نماینده گــی 
می خواهنــد.  صلــح  همــه  می کننــد، 
بایــد روشــن شــود کــه کــی جنــگ 

؟  هنــد ا می خو
اشــاره  کوتــاه  مســایل  برخــی  روی 
می کنــم. دو مشــکل اساســی در کشــور 
مــا وجــود دارد؛ بزرگتریــن مشــکل ناامنــی 
کــه ناشــی از جنــگ اســت و مشــکل دوم 
فقــر کــه ناشــی از بیــکاری اســت. ســرمایه 
فــرار کــرده، بیــکاری افزایــش یافتــه، 
کمک هــا کاهــش پیــدا کــرده و در نهایــت، 
اقتصــاد بــه زانــو درآمــده اســت. چنــد روز 
ــم  ــی مهمان ــات حکومت ــی مقام ــش یک پی
ــش  ــه شــما یک ســال پی ــت ک ــود. او گف ب
شــنیدید کــه خــط فقــر از 34 درصــد بــاال 
ــال 1395  ــام آخــر س ــه اســت، آن ارق رفت
ــود، امــا آمــار شــش مــاه نخســت ســال  ب
ــر  ــط فق ــه خ ــد ک ــان می ده ــاری نش ج
ــت.  ــیده اس ــد رس ــر از 67 درص ــه باالت ب
ــر دو  ــط فق ــر خ ــر اگ ــورهای دیگ در کش
درصــد بــاال بــرود، کشــورها ســقوط 
داده می شــوند، امــا مــا مــردمِ خیلــی 
ــویم،  ــته می ش ــتیم، کش ــه هس ــا حوصل ب
بــه  این  کــه  به نــام  می شــویم،  فقیــر 
نــان  می آوریــم،  نــان  دســترخوان تان 
هنــوز  می گیرنــد،  را  مــا  دســترخوان 
بــه عمــر  حوصلــه می کنیــم و هنــوز 
طوالنــی اش دعــا می کنیــم. هنــوز هــم 
فیســبوک  در  چلونکی هــا  فیس بــوک 
ــی«!   ــن ش ــا زر کل ــد: »باب ــته می کنن نوش
ــی اســت.  ــا اصــل مســأله صلــح و ناامن ام
ــا  ــود، ب ــم نمی ش ــگ خت ــا جن ــی ب ناامن
ــتم؛  ــر هس ــپنتا هم نظ ــب س ــر صاح داکت

کشــور خــود را مثــال بدهیــم، چهــل ســال 
ــن کشــور جنــگ اســت،  اســت کــه در ای
ــرد؟  ــل خــود را محــو ک ــی طــرف مقاب ک
اگــر بــه  شــکل موقتــی محــو شــد، دوبــاره 
ــد.  ــر وارد ش ــگ دیگ ــام و رن ــک ن ــه ی ب
ــا جنــگ ختــم نمی شــود، جنــگ  جنــگ ب
ــم می شــود. صلــح از  ــا آوردن صلــح خت ب
ــود،  ــن می ش ــارکت تأمی ــره و مش راه  مذاک
یک دیگــر  کــه  می آیــد  زمانــی صلــح 
خــود را بپذیریــم. امــا یکدیگرپذیــری 
و  می آیــد  به وجــود  مقابــل  احتــرام  از 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــاد می کن ــاد را ایج اعتم
ــان  ــتان و طالب ــزدور پاکس ــان را م ــا طالب م
مــا غــام امریــکا حســاب کننــد، در ایــن 
ــم  ــه می دانی ــد. هم ــح نمی آی ــور صل کش
کــه رابطــۀ طالبــان بــا پاکســتان چــه بــوده 
و چیســت؟ امــا ایــن را هــم می دانیــم 
ــوده و  ــه ب ــکا چ ــا امری ــا ب ــۀ م ــه رابط ک
ــابق  ــور س ــک روز رییس جمه چیســت؟ ی
ــرد و  ــدا ک ــم ص ــت باالی ــورای امنی در ش
ــس  ــس دفتر}ریی ــه ریی ــی ک ــت: زمان گف
حامدکــرزی{  ریاســت جمهوری  دفتــر 
ــا  ــود، ام ــر ب ــت باالت ــودی، آزادی ذهنی ب
وقتــی وزیــر داخلــه شــدی غامــی ذهنیت 
باالتــر شــده اســت. گفتــم، درســت اســت 
رییــس صاحــب! همیــن پیالــه چایــی کــه 
ــه از  ــد ک ــد بگوی ــان را می توانی پیش روی ت
کجــا آمــده اســت؟ گفــت: نــی!  گفتــم: از 

ــده اســت.  ــکا آم بودجــۀ امری
ــه وزارت  ــی ب ــم، وقت ــه حامدکــرزی گفت ب
داخلــه رفتــم، دیــدم کــه هــر گلولــۀ 
ــر عســکر از  ــل موت ــر تی ــر لیت ســرباز و ه
ــا  ــه م ــکا اســت و دانســتم ک بودجــۀ امری
ــتم  ــن را دانس ــتیم و ای ــی هس ــدر متک چق
ــه  ــل وزارت داخل ــه تی ــک هفت ــر ی ــه اگ ک
قطــع شــود، نظــام ســقوط می کنــد. وقتــی 
ــتیم،  ــکا هس ــه امری ــته   ب ــدر وابس ــا این ق م
ــه پاکســتان هســتند،  ــز متکــی ب ــان نی طالب
پــول، تجهیــزات، پنــاه گاه همــه را پاکســتان 

برای شــان فراهــم می کنــد.
پاکســتان گاهــی مدرســه های خــود را 
بــه  دانش آمــوزان  تــا  می کنــد  بســته 
ــرای  ــد؛ امــا مــا ب ــان برون حمایــت از طالب
دســت یافتــن بــه صلــح بایــد اعتمادســازی 
پاکســتان  نوکــر  را  طالبــان  مــا  کنیــم، 
نگوییــم، طالبــان مــا را غــام امریــکا 

ــد.  نگوین
کــه چــرا  می پرســند  دوســتان  بیشــتر 
آیــا  نمی آیــد؟  صلــح  افغانســتان  در 
ــح  ــا صل ــه و امریکایی ه ــورهای منطق کش
مــا  حکومت هــای  یــا  نمی خواهنــد؟ 
طــرف  دار برقــراری صلــح نیســتند و عامــل 
ــی و جنــگ چیســت؟ خــدا  اصلــی بدبخت
شــاهد اســت تــا هنــوز ندانســتم کــه 

ــت. ــی کیس ــه بدبخت ــن هم ــل ای عام
شــورای عالــی صلــح بــرای شــهید اســتاد 
ــود،  ــده ب ــاخته ش ــی س ــن ربان برهان الدی
در آن زمــان مــرا هــم بــرای همــکاری بــه 
ــفیر  ــوان س ــه عن ــح ب ــای صل گفت وگوه
ــرف  ــا از آن  ط ــتادند ت ــتان فرس ــه پاکس ب
در ایــن رونــد همــکاری کنــم. در نشســتی 

پیشــین  حکومــت  ســران  میــان  کــه 
اســام آباد  در  پاکســتان  و  افغانســتان 
صــورت گرفــت، صحبت هــای خیلــی 
کــه  حرف هایــی  شــد.  مطــرح  عالــی 
ارتــش  ســتاد  رییــس  کیانــی  جنــرال 
پاکســتان گفتــه بــود را برای تــان یــادآوری 
می کنــم. او گفــت، شــما بخیــر برویــد 
و  شــده  حاصــل  مــا  قناعــت  کابــل، 
ــه  ــفری ک ــا در س ــم. م ــکاری می کنی هم
ــۀ  ــم، نقش ــل داری ــه کاب ــد ب ــاه بع ــک م ی
کــه  می آوریــم  برای تــان  را  صلــح  راه  
ــرار شــود و در  ــر ق ــح در افغانســتان ب صل
انتخابــات ســال 2014 طالبــان اشــتراک 
کــرزی  رییس جمهــور  بتواننــد.  کــرده 
خیلــی خوشــبین بــود و می گفــت کــه 
پاکســتانی ها قانــع شــده اند و همــکاری 
ــتاد  ــس از آن اس ــی پ ــا اندک ــد. ام می کنن
ربانــی را  شــهید ســاختند تاهنــوز روشــن 
ــود. اگــر  نشــد کــه عامــل ایــن کار کــی ب
عامــل شــهادت اســتاد ربانــی معلــوم شــد؟ 
دســت های پشــت پــرده کــه تــداوم جنــگ 
ــس از  ــود. پ ــوم می ش ــد، معل را می خواهن
شــهادت اســتاد بــه رییس جمهــور پیشــین 
ــی  ــتاد ربان ــا اس ــان ب ــد صلح ت ــم: رون گفت
ــر اکبرخــان دفــن شــد و مــرا  ــۀ وزی در تپ
اجــازه بدهیــد تــا برگــردم. حامــد کــرزی 
ــد و ...،  ــر می کن گفــت کــه حکومــت تغیی
مــن چنــد وقــت دیگــر هــم باقــی مانــدم. 
میــان  از گفت وگوهــای  در مــورد دوم، 
ــم  ــکا اســتقبال می کن ــان و امری گــروه طالب
طالبــان  بــرای  بهانه یــی  کار  ایــن  بــا 
کــه می گفتنــد، مشــکل اصلــی مــا بــا 
امریکاســت، مــا در فهرســت ســیاه امریــکا 
قــرار داریــم، ســفر کــرده نمی توانیــم 
و ...، باقــی نمی مانــد. مــا بــه امریــکا 
ــدار  ــان دی ــا طالب ــه ب ــم ک ــفارش کردی س
پیشــرفت هایی  برخــی  باشــند.  داشــته 
نیــز در مذاکــرات میــان  طالبــان و امریــکا 
ــدن  ــان آم ــت. هم چن ــده اس ــان آم ــه می ب
خلیــل زاد را بــه فــال نیــک می گیریــم. 
از  کــه  شــناختی  بــا  خلیــل زاد  آقــای 
ــورهای  ــتان و کش ــان، افغانس ــروه طالب گ
کلیــدی  نقــش  می توانــد  دارد؛  منطقــه 
ــان  ــان طالب ــرات می ــه مذاک ــه ب را در رابط
ــا  ــورت م ــا مش ــد، ام ــازی کن ــکا ب و امری
ــای  ــه در برنامه ه ــن اســت ک ــان ای برای ش
ــر  ــد نظ ــته تجدی ــه گذش ــبت ب ــود نس خ
ــت افغانســتان را  ــت و مل ــد و حکوم کن
کنــار نزنــد و انتخــاب شــده عمــل نکنــد، 
ــته  ــره داش ــردم مذاک ــار م ــام اقش ــا تم ب
باشــد. اگــر مــا بــه صلــح نزدیــک شــویم 
و قــرار شــود کــه یــک تفاهم نامه یــی 
ــان امضــا شــود، در  بیــن حکومــت و طالب
ــازه  ــی اج ــت فعل ــه حکوم ــورت ب آن ص
ــا  ــه را امض ــن تفاهم نام ــه ای ــم ک نمی دهی
ــی و  ــاق مل ــد میث ــورد بای ــن م ــد. در ای کن
ــان مــردم افغانســتان،  بین المللــی صلــح می
ــی  ــرا منطقه ی ــی و ف ــای منطقه ی حکومت ه
بــا طالبــان ایجــاد شــود کــه تعدیــل 
ــی  ــاح و برخ ــغ س ــی، خل ــی اساس قانون

موضوعــات دیگــر جــز آن می شــوند.

شهزاده شاهد:
به شورای عالی صلح اعتماد نکنید!

داوودزی خواهان احترام متقابل میان دولت و طالبان شد:

تا زمـانی که همـدیگر را نـوکر 
پاکستان و امـریکا بدانیم به صلـح نمـی رسیـم
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ــه،  ــروز جمع ــتان دی ــح افغانس ــی صل ــس بین الملل ــن کنفران دومی
ــی و  ــران منطقه ی ــی از بازیگ ــرکت نماینده گان ــا ش ــرب ب 18 عق
ــه  ــاز ب ــح آغ ــی صل ــورای عال ــان و ش ــده گان طالب ــی، نماین جهان

ــرد. کار ک
ــن نشســت گفــت:  ــر امــور خارجــۀ روســیه در در آغــاز  ای وزی
ــال یافتــن راه هــای حــل و فصــل فراگیــر  ــه دنب ایــن کنفرانــس ب
ــن  ــی در ای ــازش مل ــد س ــوب رون ــتان در چارچ ــألۀ افغانس مس

کشــور اســت.
بازیگــران  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  الوروف  ســرگئی 
منطقه یــی و کشــورهای دوســت افغانســتان کــه در ایــن کنفرانــس 
شــرکت دارنــد، بــه طــور همه جانبــه بــه آغــاز مذاکــرات سیاســی 

ــد. ــک کنن ــتانی کم ــای افغانس ــن گروه ه بی
او در ادامــۀ ســخنانش گفــت: می دانیــم کــه در ایــن مســیر موانــع 
ــر  ــه ه ــم ک ــده و امیدواری ــته ش ــل انباش ــای متقاب و ناراحتی ه
سیاســت مدار شــرکت کننــده بــر اســاس منافــع ملــت افغانســتان 

و نــه منافــع کشــور یــا گــروه خــود اقــدام کنــد. 
ــتی  ــد تروریس ــی از مقاص ــه یک ــتان ب ــد: افغانس الوروف می گوی
ــتی در  ــای تروریس ــه گروه ه ــکلی ک ــه ش ــت ب ــده اس ــل ش تبدی
ــن کشــور  ــا تشــکیل داعــش در ای ــد ب ــاش می کنن ــۀ اول ت وهل
و حمایــت خارجــی، افغانســتان را بــه پایگاهــی بــرای حملــه بــه 

ســایر نقــاط از جملــه آســیای مرکــزی تبدیــل کننــد.
ــت  ــه حمای ــتان یک پارچ ــیه از افغانس ــه روس ــان اینک ــا بی وی ب
ــار یکدیگــر  ــح و ســازش در کن ــه همــه در آن در صل ــد ک می کن
ــرکت  ــه ش ــدارم هم ــک ن ــت: ش ــار داش ــد، اظه ــی کنن زنده گ

ــد.  ــرد را بپذیرن ــن رویک ــم ای ــس ه ــده گان در کنفران کنن
بــه  افغانســتان  در مســألۀ  نبایــد  الوروف گفــت: هیچ کــس 
ــی،  ــن صورت ــه در چنی ــد چــرا ک ــک فکــر کن بازی هــای ژئوپلیتی
ــود.  ــا می ش ــت قدرت ه ــدان رقاب ــه می ــل ب ــور تبدی ــن کش ای
گفتنــی اســت کــه کشــورهای ایــران، روســیه، افغانســتان، چیــن، 
پاکســتان، هنــد، قزاقســتان، تاجیکســتان، قرقیزســتان، ازبیکســتان، 

ترکمنســتان بــه ایــن کنفرانــس دعــوت شــده انــد.
ــی را از ســفارت خــود در  ــز در ســطح ناظــر نماینده ی ــکا نی امری

مســکو بــه ایــن کنفرانــس اعــزام کــرده اســت.
ــاس  ــر اس ــال 2017 ب ــکو س ــتان در مس ــح افغانس ــس صل کنفران
رای زنــی شــش جانبــۀ روســیه، ایــران، افغانســتان، پاکســتان، چین 
و هنــد تأســیس شــد و نخســتین دور آن مــاه ثــور پارســال برگــزار 
ــژۀ 11  ــده گان وی ــران خارجــه و نماین ــان وزی شــد و در آن معاون
کشــور عاقه منــد بــه حــل و فصــل وضعیــت افغانســتان شــرکت 

کردنــد.

ــروز  ــی دی ــیدمصطفی کاظم ــهادت س ــالروز ش ــن س از یازدهمی
ــد. ــود ش ــل یادب ــرب در کاب ــه، 18 عق جمع

ــت جمهوری در  ــین ریاس ــاون پیش ــی، مع ــس قانون ــد یون محم
ــوزۀ  ــور ح ــدون حض ــح ب ــرح صل ــه ط ــت ک ــل گف ــن محف ای
ــل  ــردم افغانســتان قاب ــرای م مقاومــت تحــت هــر نامــی باشــد ب

ــود. ــد ب ــول نخواه قب
ــدون  ــح ب ــن صل ــرای تأمی ــه ب ــتی ک ــر نشس ــۀ او، ه ــه گفت ب
حضورمــردم و حکومــت برگــزار شــود بحــران جدیــد دیگــر را 

خلــق می کنــد.
ــم  ــده را نمی خواهی ــی ش ــح مهندس ــا صل ــه م ــان اینک ــا بی او ب
گفــت: »مذاکــره صلــح نشســت مســکو آغــاز تجزیــۀ افغانســتان 
اســت و مــا خواســتار جزیــرۀ مســلح قــدرت در کشــور نیســتیم«.
آقــای قانونــی خاطــر نشــان کــرد: »اگــر جزایــر قــدرت در کشــور 
تشــکیل شــود بــرای آینــدۀ افغانســتان بســیار خطرآفریــن خواهــد 

» . بود
ــارۀ  ــز درب ــنا نی ــس س ــاون نخســت مجل ــار، مع ــم ایزدی محمدعل
نشســت مســکو گفــت: »امیدواریــم کــه نشســت مســکو آغــازی 
باشــد بــرای گفت وگــو و مفاهمــه بــرای آوردن صلــح در کشــور.«
ــهامت  ــت ش ــت: »دول ــت گف ــاد از حکوم ــا انتق ــار ب ــای ایزدی آق
ایــن را پیــدا نکــرد تــا در نشســت مســکو شــرکت کنــد و 

خواســته های شــهروندان را مطــرح کنــد.«
او افــزود: »تروریســتان، دشــمن همــه شــهروندان افغانســتان اســت 
و آنــان قــوم  و مذهــب نمی شناســند؛ زیــرا در هفــده ســال گذشــته 

ایــن پدیــدۀ شــوم از تمــام اقــوام کشــور قربانــی گرفتــه اســت.«
ــی،  ــروز تروریســم طالبان ــان داشــت: »ام معــاون مجلــس ســنا بی

ــر  ــد، در براب ــان می گذارن ــر آن ــه ب ــر ک ــام دیگ ــر ن ــی و ه داعش
شــهروندان افغانســتان قــرار دارنــد و فرزنــدان مــا از تمــام اقــوام 

ــد.« ــارزه می کنن ــان مب ــه آن ــر علی ــب ب و مذاه
ــاد  ــه ابع ــز ب ــی نی ــت اجرای ــاون دوم ریاس ــق، مع ــد محق محم
ــر  ــه گفــت: »حکومــت در براب جنــگ در مناطــق مرکــزی پرداخت
ــر خانه هــای مــردم ارزگان و جاغــوری  ــان ب ــر طالب تهاجــم نابراب

بی توجــه اســت و آن را منازعــه قومــی می خوانــد.«
ــه 100  ــک ب ــع نزدی ــن فجای ــان اینکــه در ای ــا بی ــق ب ــای محق آق
ــام دو  ــک ب ــت ی ــت سیاس ــزود: »حکوم ــده اند اف ــته ش ــر کش نف
ــردم  ــد و از م ــار بگذارن ــد آن ر کن ــه و بای هــوا را در پیــش گرفت

ــد.« ــاع نمای ــن مناطــق دف ای
معــاون دوم ریاســت اجرایــی دربــارۀ نشســت مســکو نیــز گفــت: 
ــخصیت ها  ــر از ش ــه اگ ــه ک ــی گفت ــب روس ــه جان ــت ب »حکوم
ــن نشســت  دعــوت شــوند، حاکمیــت  و احــزاب سیاســی در ای
ــه  ــت ب ــود حکوم ــه خ ــال ک ــی رود و در ح ــوال م ــر س ــی زی مل
ــه قاچاقــی از طریــق شــورای عالــی صلــح در ایــن نشســت  گون

اشــتراک کــرده اســت«.
در همیــن حــال، داکتــر ســیدعلی کاظمــی، رهبــر حــزب اقتــدار 
ــا انتقــاد تنــد از حکومــت گفــت: »پــس  ــار دیگــر ب ملــی یــک ب
از گذشــت 11 ســال هنوزهــم  پهلوهــای پنهــان  فاجعــه بغــان 
کــه در نتیجــۀ آن نماینــده گان مــردم شــهید شــدند روشــن نشــده 

اســت.«
ــن  ــوادۀ شــهدا از حکومــت ای ــان داشــت کــه تقاضــای خان او بی
اســت کــه تــا ایــن قضیــه روشــن شــود و عامــان آن بــه پنجــۀ 

قانــون ســپرده شــوند.

الوروف:
افغانستان به یکی از مقاصد تروریستی تبدیل شده است

یادبود از یازدهمین سالروز شهادت کاظمی
ــته،  ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز پنجش ــدگار: ب مان
ــت های  ــی از نشس ــزاری یک ــواه برگ ــل گ کاب
ــای  ــد گفت وگوه ــی رون ــرای بررس ــزرگ ب ب

ــود. ــان ب ــا طالب ــح ب صل
جریــان  نشــانی  از  کــه  نشســت  ایــن  در 
ــح  ــوان »صل ــا عن ــی ب ــدای مل ــی آجن سیاس
ــود،  ــده ب ــزار ش ــی« برگ ــاق مل ــۀ وف در آیین
در آن شــمار زیــادی از نخبــه گان سیاســی، 
مجاهــدان، اعضــای مجلــس، اســتادان دانشــگاه 

و دانشــجویان اشــتراک کــرده بودنــد.
ــی  ــان سیاس ــس جری ــعود، ریی ــی مس احمدول
ــه  ــت ک ــت گف ــن نشس ــی در ای ــدای مل آجن
زیرنــام رونــد صلــح مســایل قومــی دامــن زده 

می شــود.
ــچ  ــوز هی ــا هن ــعود، ت ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب
طــرح مشــخصی بــرای بــه ثمــر نشســتن 

نــدارد. وجــود  صلــح  گفت وگوهــای 
رییــس جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در ادامۀ 
ــی  ــدت مل ــت وح ــت: حکوم ــخنانش گف س
ــام  ــی انج ــده، توانای ــان باقی مان ــدت زم در م
گفت وگوهــا بــا طالبــان را نــدارد و تــا زمانــی 
کــه یــک حکومــت مشــروع و ملــی روی کار 
نیایــد، ایــن گفت وگوهــا نتیجه یــی در پــی 

ــت. ــد داش نخواه
آقــای مســعود در پایــان ســخنانش خاطــر 
مشــارکت  دولــت،  »موضــع  کــرد:  نشــان 
دیگــران و در نظــر داشــتن گروه هــای کــه 
در برابــر تروریســم و طالبــان قربانــی داده انــد، 
حمایــت جامعــۀ جهانــی بــرای گفت و گــو بــه 
ــردم افغانســتان  ــت م ــر مدیری ــه زی صلحــی ک
ــه ایــن  ــا هنــوز ب باشــد خیلــی مهــم اســت، ت

ــت«. ــده اس ــه نش ــوارد توج م
دادفــر  رنگیــن  داکتــر  حــال،  عیــن  در 
امنیــت  شــورای  پیشــین  مشــاور  ســپنتا، 
ملــی افغانســتان در ایــن نشســت گفــت: 
»مشروع ســازی بــه یــک پدیــدۀ نامشــروع 
ــده گان آی.اس.آی  ــه نماین ــود ک موجــب می ش
و طالبــان در ســالون های بین المللــی مــورد 

بگیرنــد«. قــرار  دیپلومات هــا  قبــول 
بــه بــاور آقــای ســپنتا: »عمــًا طالبــان بــه یــک 
ــل  ــاالت متحــده تبدی ــول ای ــورد قب شــریک م
ــی  ــال قربان ــل س ــه در چه ــردم ک ــده و م ش
ــر دوران  ــته، اگ ــده ســال گذش ــد و در هف دادن
مقاومــت را عــاوه کنیــم، در بیســت وپنج  
ــان  ــام طالب ــر ن ــتان زی ــغال پاکس ــا اش ــال ب س

گفت وگوهــا  چنیــن  در  بودنــد،  روبــه رو 
ــد«. ــوس ندارن ــور ملم حض

سیدحســین اشــراق اســتاد دانشــگاه و اعضــای 
ارشــد جریــان سیاســی آجنــدای ملــی در ایــن 
ــح  ــألۀ صل ــه مس ــن ب ــت: پرداخت ــت گف نشس
ــح در  ــود صل ــرا نب ــت، زی ــی اس ــم و حیات مه
ــی را در  ــی و اجتماع ــازی سیاس ــور بازس کش
افغانســتان بــا مشــکل روبــه رو کــرده و زمینــۀ 
هــم  را  دولت مــرداِن  ناکامی هــای  توجیــه 

ــرده اســت. ــم ک فراه
آقــای اشــراق گفــت کــه دســت اندرکاران 
داخلــی و خارجــی بــا مســألۀ صلــح بــه عنــوان 
هــدف نــه، بلکــه بــه عنــوان یــک وســیله نــگاه 

می کننــد. 
بــه گفتــۀ آقــای اشــراق: ابــزاری کــردن صلــح، 
برخــورد ایــن عــده را تاکتیکــی می کنــد و 
در نهایــت در تــاش اســتقرار صلــح ناپایــدار 

ــد. ــر می دارن ــتین ب آس
ایــن جامعه شــناس، میکانیســم ها در پیــش 
را  افغانســتان  صلــح  بــرای  شــده  گرفتــه 
و  می دانــد  کارایــی«  »فاقــد  و  »ناقــض« 
می گویــد کــه در طــول 18 ســال گذشــته، 
میکانیســم های صلــِح حکومت هــا بــرای زد 
ــه  ــود ک ــده ب ــای سیاســی مهندســی ش و بنده
تهــی از محتــوای اســتراتژیک بوده/اســت.

ــرار  ــر ق ــراق: »اگ ــین اش ــید حس ــاور س ــه ب ب
ــۀ جــدی  ــه گون ــه صلــح ب باشــد دســت یابی ب
مطــرح شــود، ایجــاب می کنــد یــک چرخــش 
ــح  ــه صل ــه ب ــگاه کان در رابط ــن در ن بنیادی
ــطح  ــم در س ــه ه ــود ک ــود آورده ش ــه وج ب
پالیســی ها و هــم در حــوزۀ عملیاتــی ایــن 
چرخــش، دیگردیســی تجربــه شــود. همچنــان 
ــد دچــار  ــه شــده، بای ســازوکارهایی کــه تجرب
ــه و  ــت محافظه کاران ــود و از وضعی ــول ش تح

ــد«. ــرون بیای ــی بی روزمره زده گ
همچنــان، عمــر داوودزی، عضــو شــورای 
حراســت و ثبــات و یکــی دیگــر از ســخنرانان 
ــت از  ــار مل ــه اقش ــت: هم ــت گف ــن نشس ای
ــگاه ها،  ــی، دانش ــی، علم ــی، مدن ــر سیاس قش
ــاح  ــع س ــه خل ــح ک ــاق صل ــه میث ــا ب علم
می باشــد،  آن  مــوارد  از  یکــی  عمومــی 
موافقــه کنیــم و تــا زمانــی کــه بــه ایــن توافــق 
ــه  ــح نتیج ــرای صل ــی ب ــیم، گفت وگوهای نرس

نمی دهــد.

در نشسِت صلح در آیینۀ وفاق ملی مطرح شد:

طرحی برای آوردن صلح وجود ندارد


