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چقدر به گفت وگوهاِی صلحِ 

قطر می توان امیـدوار بود؟

2

ــی در افغانســتان و مشــاهدۀ  ــس از چهل ســال بی ثبات پ
مداخــاِت کشــورهای بیرونــی در قضایــای مــا، انتظــار 
ــا  ــِی رویداده ــِل خارج ــس عوام ــه از این پ ــی رود ک م
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی م ــِل داخلی ی ــِب عوام را در جن
ــِل  ــۀ عوام ــی و غلب ــازِ نقش آفرین ــه زمینه س ــم ک دهی

نشســت هاِی  پنداشــتِن  مهــم  می شــوند.  خارجــی 
ــح  ــۀ صل ــاِن پروس ــود و زی ــن س ــی در تعیی بین االفغان
ــه  ــل درک و توجی ــه قاب ــن زاوی ــان، از همی ــا طالب ب
اســت. مــا نمی توانیــم بــه امریــکا و پاکســتان و ســایر 
ــی و  ــع مل ــه مناف ــم ک ــر کنی ــی  ام ــراِن خارج بازیگ

ــان  ــا طالب ــا را در توافــق ب دســتاوردهاِی هجده ســالۀ م
در نظــر بگیریــد؛ امــا می توانیــم در گفت وگوهــاِی 
ــِح  ــع و مصال ــر مناف ــه مغای ــی ک ــی توافقات بین االفغان
ــردود  ــت را م ــتان اس ــعادِت افغانس ــدۀ باس ــا و آین م

ــماریم.... بش

جــان ســاپکو، بــازرس ویــژۀ امریــکا در 
امــور بازســازی افغانســتان می گویــد 
ــکا و  ــده ســال گذشــته، امری ــه در هف ک
متحــدان بین المللــی اش، میلیاردهــا دالــر 
ــازرس  ــد. ب را در افغانســتان هــدر داده ان
ــا  ــن پول ه ــه ای ــه ک ــکا گفت ــژۀ امری وی
بیشــتر در نهادهــای امنیتــی بــه مصــرف 

رســیده اســت.
جــان ســاپکو، بــازرس ویــژه امریــکا در 
امــور بازســازی افغانســتان می گویــد 
ــدم  ــم و ع ــه منظ ــک برنام ــود ی ــه نب ک

و  امریــکا  میــان  درســت  هماهنگــی 
افغانســتان ســبب شــده اســت کــه 
عنــوان  بــه  هــم  هنــوز  افغانســتان 
ــواد مخــدر در  ــدۀ م ــن تولیدکنن بزرگتری

ــود. ــناخته ش ــان ش جه
ــکا  ــژۀ امری جــان ســاپکو ســربازرس وی
ــرح  ــتان، ط ــازی افغانس ــور بازس در ام
برنامه هــای ضعیــف و عــدم تمایــل 
ــل  مشــارکت شــهروندان افغانســتان، دلی
افزایــش مــواد مخــدر در افغانســتان 
ــوز  ــا هن ــروز، م ــه ام ــا ب ــوده اســت. ت ب

نداریــم.  یــک اســتراتژی همه جانبــه 
ــه  ــر ب ــزارش اخی ــا در گ ــه م و آنچــه ک
ان اشــاره کردیــم، همــان روش هــای 
ــده  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــته ب گذش
ــه  ــرای مقابل ــاش ب ــه ت اســت، هیچ گون
ــدارد. ــود ن ــر وج ــواد مخــدر دیگ ــا م ب
ــد  ــد می کن ــکا تأکی ــژۀ امری ــازرس وی ب
کــه تــا هنــوز ۱۳۲میلیــارد دالــر در بخش 
بازســازی در افغانســتان بــه مصــرف 
رســیده اســت امــا بخشــی از ایــن 
ــه  ــدر رفت ــه ه ــتان ب ــا در افغانس کمک ه

ــت. اس
ــاق  ــه اتف ــد: آنچ ــاپکو می گوی ــان س ج
ــان و  ــه فرمانده ــت ک ــن اس ــاده ای افت
برخــی مقام هــای فاســد، بــه بهانــۀ ایــن 
کــه ایــن پول هــا را بــه افســران پولیــس 
هزینــه  خودشــان  بــرای  می دهنــد 

کرده انــد. 
ایــن  در  امریــکا  ویــژۀ  بــازرس 
می کنــد  تأکیــد  همچنــان  گفت وگــو 
ــرف  ــر را ص ــا دال ــکا میلیارده ــه امری ک
افغانســتان  در  مختلــف  پروژه هــای 
بــرای حفــظ آن  امــا  کــرده اســت، 
کــدام برنامــۀ نداشــته و شــهروندان هــم 
ــا محافظــت  ــی از آنه ــه خوب نتوانســته ب

ــد. کن

صفحه 2

جان ساپکو:
امـریکا و متـحدانش میلیـاردهـا دالـر را 

در افغـانستان هـدر داده انـد

گفت وگوهای بین االفغانی در جـدال با تفکِر »دایی جان ناپلیـونی«

صفحه 3

ــرده  ــام ک ــال داری اع ــاری و م ــت آبی وزارت زراع
ــرد،  ــات ولگ ــازی حیوان ــه دور دوم عقیم س اســت ک
ــاز  ــل آغ ــا در کاب ــت آن ه ــه هــدف کاهــش جمعی ب

شــده اســت.
ــه  ــه گفت ــک خبرنام ــر ی ــا نش ــروز ب ــن وزارت دی ای
اســت، ایــن پروســه بــه همــکاری وزارت زراعــت، 
ــل، موسســه Mayhew و دانشــکدۀ  شــهرداری کاب

ــدازی شــده اســت. ــل راه ان ــری دانشــگاه کاب وترن
بهبــود  را  برنامــه  ایــن  هــدف  زراعــت  وزارت 
بــردن  بیــن  از  و  شــهری  زندهگــی  وضعیــت 
ــهر  ــکات در ش ــبب مش ــه س ــرد ک ــگ های ولگ س

اســت. دانســته  شــده ،  کوچه هــا  و 
ــی وزارت  ــت حیوان ــس صح ــنی، ریی ــار محس مخت
زراعــت، آبیــاری و مــال داری در مراســم افتتــاح 
ایــن برنامــه گفــت: »عقیم ســازی ســگ های ولگــرد 
یکــی از برنامه هایــی اســت کــه در اولویــت پان هــا 
وزارت زراعــت، آبیــاری و مــال داری قــرار دارد. مــا 
تنهــا بــه جمــع آوری ایــن ســگ ها تکافــو نکردیــم، 
ــش  ــال افزای ــه روز در ح ــا روز ب ــل آن ه ــون نس چ
اســت، بنــاًء بــرای کاهــش آن نــه تنهــا جمــع آوری، 

بلکــه واکسیناســیون راه حــل بهتــر اســت«.
در همیــن حــال، شــماری از شــهروندان کابــل 
جمــع آوری و عقیم ســازی ســگ های ولگــرد را 
یــک اقــدام نیــک پنداشــته و خواهــان گســترش ایــن 
ــا هســتند. ــل و والیت ه ــه در ســطح شــهر کاب برنام

و  جمــع آوری  اول  دور  دور  کــه  اســت  گفتنــی 
واکسیناســیون ســگ های ولگــرد در ســال ۲۰۱۷ در 
کابــل آغــاز شــده بــود کــه از آن زمــان تــا کنــون بــه 
ــده  ــین ش ــگ واکس ــزار س ــوولین،  ۱۴ ه ــه مس گفت

اســت.

ــم  ــون درېی ــل پوهنت ــت د کاب ــي امنی ــتان م د افغانس

اســتاد هــم لــه داعــش رسه د همــکارۍ او ســلفیت تــه 

ــو. ــه تــور ونی ــو پ ــو د جذبول د ځوانان

ــې  ــه ک ــه اعالمی ــت پ ــي ریاس ــت د عموم ــي امنی د م

راغــي چــې د کابــل پوهنتــون اســتاد مبــر مســلمیار 

او د داعــش د ډلــې د ځوانانــو د جلــب او جــذب 

مســؤل د دغــه پوهنتــون د دوو فــارغ التحصیالنــو رسه 

ــول شــوی دی. ــه دې وروســتیو کــې نی پ

پــه اعالمیــه کــې د کابــل پوهنتــون د دوو نــورو 

ــروف  ــد مع ــي او محم ــر داع ــوي ظاه ــتادانو مول اس

راســخ د نیــول کېــدو پــه اړه معلومــات وړانــدې شــوي 

او ویــل شــوي چــې د درې نویــو نیــول شــویو کســانو 

د اعــراف پــه اســاس ښــاغي داعــي او راســخ داعــش 

ــول. ــان جلــب او جذب ــه ځوان ــې ت ډل

د افغانســتان د مــي امنیــت پــه اعالمیــه کــې راغــي: 

ــالن  ــون محص ــان او د پوهنت ــړی ځوان ــوړو لوم نوم

ســلفیت او لــه دې الرې د داعــش ترورېســتي ډلــې تــه 

ــو کــس چــې درې  ــول شــویو ی ــه دغــو نی ــول، ل جذب

کالــه مخکــې د دغــو اســتادانو پــه ذریعــه داعــش ډلــې 

ــه اســتول شــوی و،  ــه جــذب او ننګرهــار والیــت ت ت

څرګندونــې را اخیســتي چــې مبــر مســلمیار، ظاهــر 

داعــي، معــروف راســخ او ابــو عبیداللــه متــوکل ډېری 

زده کوونکــي پــه دوامــداره توګــه ننګرهــار والیــت تــه 

راغــي او د داعــش پــه ډلــه کــې يــې فعالیــت کاوه.

د لــوړو زده کــړو وزارت پــه دې اړه نظــر نــه دی 

څرګنــد کــړی.

د مــي امنیــت اعالمیــه زیاتــوي: دغــو دوو نیــول 

شــویو ترورېســتانو د جنــت ګل زامنــو احمــد طــارق 

ــد د  ــې د میون ــه ک ــپږمه ناحی ــه ش ــاروق پ ــد ف او احم

ــې د اداري  ــه ک ــپږمه ناحی ــه ش ــپ، پ ــر کل ــۍ پ پهلوان

اصالحاتــو د کمېســیون د مامورینــو پــر موټــر او د 

ــې  ــو ک ــر حمل ــي ډګ ــه هواي ــرزي پ ــد ک ــل د حام کاب

الس درلــود.

حیوانات ولگرد عقیم می شوند

ميل امنیت د کابل پوهنتون یو بل 
استاد هم له داعش رسه په تړاو ونیو

سمپوزیم »امام اعظم« 
و َسلَفیّتی که در حال گسترش است

اشتراک کننده گان نشسِت »بین االفغانی«:

نشسِت قطر در حد مشورت است

وزارت تحصیالت عالی به شش دانشگاه 
دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد

شهروندان پس از قربانی شدن ده ها تن در غزنی: 

رهـایی زنـدانیان باعث تقـویت 
اعمـال تـروریستی طالبـان شـده است
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روز گذشــته )یکشــنبه ۱6 ســرطان( نشســِت دوروزۀ بین االفغانــِی 
صلــح میــان نماینــده گاِن طالبــان و هیأتــی هفتــاد نفــری از 
چهره هــا و فعــاالِن سیاســی ـ اجتماعــِی کشــور در قطــر برگــزار 
ــر  ــاد نف ــن هفت ــود، ای ــده ب ــام ش ــتر اع ــه پیش ــرار آنچ ــد. ق ش
فقــط در دایــرۀ »حیثیــت شخصی« شــان بــا طالبــان پیرامــوِن 
صلــح و آینــدۀ افغانســتان رای زنــی می کننــد. بســیاری ها نقـــد و 
ــن  ــِل توجهــی از ای ــِع قاب ــا جم ــه گوی اعتراض شــان این اســت ک
ــِی الزم  ــِت سیاس ــی و وجاه ــیِع اجتماع ــگاه وس ــر، از پای ۷۰ نف
ــدۀ  ــا اوالً انعکاس دهن ــورۀ آن ه ــا رای و مش ــتند ت ــوردار نیس برخ
از  رای زنی های شــان  نتیجــۀ  ثانیــًا  و  باشــد  مــردم  مطالبــاِت 

ــود.  ــوردار ش ــِی الزم برخ ــت اجرای ضمان
ایــن انتقــاد اگرچــه می توانــد وارد باشــد و می بایــد کســانی 
ــه  ــد ک ــر کنن ــادل نظ ــان تب ــا طالب ــی ب ــت هاِی بین االفغان در نشس
ــد  ــا آنچــه نبای ــا خــود داشــته باشــند؛ ام ــًا ب ــردم را قوی آدرِس م
مغفــول بمانــد، داشــتِن ایــده و آجنـــدا بــرای مذاکــره اســت؛ زیــرا 
ــان  ــا طالب ــود ب ــخصِی خ ــِت ش ــس از حیثی ــه هرک در صورتی ک
ســخن بگویــد و هیــچ طــرح و آجنــدا و دورنمایــی هــم نداشــته 
باشــد، مذاکــره بــه ابتـــذال و پراکنده گــی می گرایــد و اگــر 
ــاِت  ــۀ مواضــع و مطالب ــا غلب ــد، همان ــان آی ــه می ــم ب ــی ه نتیجه ی

ــود!  ــان خواهــد ب ــِی طالب کذای
ــان  ــر پای ــروز بعدازظه ــی ام اگرچــه نخســتین نشســت بین االفغان
ــود  ــاس می ش ــش احس ــن پرس ــِی ای ــاِی خال ــا ج ــد، ام می یاب
کــه ایــن نشســت ها بــا چــه آجنــدا و دورنمایــی پیــش خواهنــد 
ــا کســانی کــه از حیثیــت و ظرفیــِت شخصی شــان در  رفــت و آی
ــه و  ــک برنام ــِب ی ــد، صاح ــرکت می جوین ــت ها ش ــن نشس ای
ــده گاِن  ــا نماین ــا ب ــد گفت وگوه ــه بتوانن ــی هســتند ک ــدۀ جامع ای

ــد؟ ــت کنن ــوب هدای ــه مســیری واحــد و مطل ــان را ب طالب
شــاید کســانی بگوینــد کــه همــۀ تصمیم هــا و فیصله هــا را 
تدویــر  و  می گیرنــد  طالبــان  و  پاکســتانی ها  و  امریکایی هــا 
نشســت هاِی بین االفغانــی و حضــور نخبــه گاِن افغانســتانی در 
ــه  ــت ک ــد گف ــا بای ــود. ام ــد ب ــمبولیک خواه ــی و س آن، نمایش
چنیــن پاســخی اوالً برخاســته از جبرگرایــی و اتــکا بــه »تیــوری 
ــی  ــاِی داخل ــتِن ظرفیت ه ــر و نادیده انگاش ــًا تحقی ــه« و ثانی توطی
ــت. از  ــت اس ــن سرنوش ــر و تعیی ــاد تغیی ــرای ایج ــتان ب افغانس
ــه  ــد ب ــادی، بای ــهرونداِن ع ــا ش ــه ت ــت ورز گرفت ــه گاِن سیاس نخب
ــۀ  ــد هم ــتان نمی توانن ــکا و پاکس ــه امری ــند ک ــاور برس ــن ب ای
رویدادهــا و اتفاقــات را در افغانســتان مهندســی و پیش بینــی 
کننــد. آن هــا هرقــدر تــاش هــم در ایــن راســتا بــه خــرج دهنــد، 
ــا دارد. ــری از آن ه ــِت باالت ــروز دس ــاِی ام ــاِی دنی پیچیده گی ه
ــر  ــا اگ ــد و حت ــرار دارن ــازِ راه ق ــی در آغ نشســت های بین االفغان
بپذیریــم کــه تمــامِ تصمیم هــا را خارجی هــا گرفته انــد و آن هــا بــه 
دنبــال مهندســِی فضــاِی گفت وگوهــا و رقــم زدن آینــدۀ افغانســتان 
مطابــق منافــِع خــود هســتند، بازهــم ایــن نشســت ها بســیار مهــم 
ــا  ــان ب ــا حاصــِل توافقات ش ــه امریکایی ه ــت ک ــن جه ــد؛ از ای ان
ــور داده و آن  ــی عب ــت های بین االفغان ــرای نشس ــان را از مج طالب
را تزکیــه می بخشــند. ایــن مجــراِی عبــور بــه حــدی مهــم اســت 
کــه در صــورِت هوشــمندی شــرکت کننده گاِن نشســت ها و 
ــاِت  ــد شــمایِل توافق ــِر ســوژه گی از خــود، می توان داشــتن تصوی

طالبــان ـ امریــکا و هــر بازیگــِر بیرونــی را متحــول ســازد. 
ــن  ــا، ای ــرار گزارش ه ــد و ق ــان می یاب ــروز پای نشســِت دوحــه ام
بعــدی  نشســت هاِی  در  و  بوده انــد  مقدماتــی  گفت وگوهــا 
می تــوان وارد مباحــِث مهــِم کلــی و جزیــی شــد. نگرانــِی 
ــح و مواضــِع  ــداِی صری ــان آجن ــن اســت کــه طالب ــا ای ــزرگ ام ب
ــراِت  ــکا در مذاک ــه امری ــان را ب ــد و سرسختی ش ــی دارن محکم
شــش دورِ قبــل نشــان داده انــد؛ اگــر ایــن سرســختی بــا نرمــش و 
بین االفغانــی  نشســت های  در  شــرکت کننده گان  بی برنامه گــِی 
همــراه گــردد و کســانی کــه بایــد از حیثیــِت شــخصِی خــود ولــی 
ــه نماینده گــی از مــردم افغانســتان و دغدغه هــاِی آن هــا نســبت  ب
بــه صلــح بــا طالبــان ســخن بگوینــد، خــود را حقیــر و خارجی هــا 
ــان پروســۀ صلــح چیــزی  را توطیه گــراِن همــه کاره بشــمارند، پای
ــردم و  ــۀ م ــاِی صلح خواهان ــا آرزوه ــی ب ــچ انطباق ــه هی ــود ک ش

ــد! ــته باش ــیر نداش ــن مس ــا در ای ــمارِ آن ه ــاِی بی ش قربانی ه
پــس از چهل ســال بی ثباتــی در افغانســتان و مشــاهدۀ مداخــاِت 
کشــورهای بیرونــی در قضایــای مــا، انتظــار مــی رود کــه از این پس 
عوامــِل خارجــِی رویدادهــا را در جنــِب عوامــِل داخلی یــی مــورد 
مطالعــه قــرار دهیــم کــه زمینه ســازِ نقش آفرینــی و غلبــۀ عوامــِل 
ــی  ــت هاِی بین االفغان ــتِن نشس ــم پنداش ــوند. مه ــی می ش خارج
ــن  ــان، از همی ــا طالب ــح ب ــۀ صل ــاِن پروس ــود و زی ــن س در تعیی
ــکا  ــه امری ــم ب ــا نمی توانی ــت. م ــه اس ــل درک و توجی ــه قاب زاوی
ــع  ــه مناف ــم ک ــر کنی ــی  ام ــراِن خارج ــایر بازیگ ــتان و س و پاکس
ــا طالبــان در  ملــی و دســتاوردهاِی هجده ســالۀ مــا را در توافــق ب
نظــر بگیریــد؛ امــا می توانیــم در گفت وگوهــاِی بین االفغانــی 
ــعادِت  ــدۀ باس ــا و آین ــِح م ــع و مصال ــر مناف ــه مغای ــی ک توافقات

افغانســتان اســت را مــردود بشــماریم. 

گفت وگوهای بین االفغانی 
در جـدال با تفکِر »دایی جان ناپلیـونی«

صلِح  ِی  گفت وگوها به  چقدر 
بود؟ ر  امیـدوا می توان  قطر 

متأسفانه در افغانستان 
نهاد حکومت چنان 

ضعیف و ناکارآمد است 
که به هیچ صورت کاری 
از آن در مسایل کالِن 
کشور متصور نیست. 
حتا طالبان به صورِت 

اهانت آمیزی از پذیرش 
سالم رحیمی وزیر دولِت 
آقای غنی در امور صلح 
خودداری کردند. این 

به معنای شکسِت آقای 
رحمیی در آغاز مأموریت 
دشوار صلحش می تواند 
باشد. حاال او و وزارِت 

نام نهادش با چه کسانی 
می خواهند کار کنند؟ 

اصاًل نقش چنین وزارتی 
در گفت و گوهای صلح 

چیست؟... سخنگوی ارگ 
مدعی است که جزییات 
گفت وگوها با حکومت 
شریک ساخته می شود 

ولی قراین و شواهد چنین 
موضوعی را تأیید نمی کنند

از هــر خبــِر دیگــری، بحــث  بیشــتر  ایــن روزهــا 
گفت وگوهــای صلــح امریــکا بــا طالبــان در ســرخط 
اســت؛  گرفتــه  قــرار  دنیــا  رســانه هاِی  از  بســیاری 
گفت وگوهایــی کــه وارد هفتمیــن دور خــود شــده و 
ــت. در  ــته اس ــال نداش ــه دنب ــی ب ــج خاص ــوز نتای ــا هن ت
ــه  ــر ادام ــح در قط ــای صل ــه گفت وگوه ــال ک ــن ح عی
دارد، فضــای سیاســی نیــز دچــار التهــاب و ناآرامــی شــده 
ــر  ــه دیگ ــی ک ــای غن ــِت آق ــرف حکوم ــت. از یک ط اس
مشــروعیتی نــدارد، ُمصــر اســت کــه گفت وگوهــای صلــح 
ــاِی  ــان در گفت وگوه ــه طالب ــود ک ــادار می ش ــی معن زمان
رو در رو بــا نماینــده گاِن حکومــت بــه توافــق برســند. از 
ــِی  ــت و کارآی ــزان محبوبی ــه می ــان ک ــر، طالب ــرف دیگ ط
ــه  ــد ک ــرده، نمی خواهن ــرآورد ک ــی ب ــم ارگ را به خوب تی

ــوند. ــو ش ــم وارد گفت وگ ــن تی ــا ای ب
ــا  ــو ب ــه گفت وگ ــیده اند ک ــر رس ــن نظ ــه ای ــان ب  طالب
ــته و  ــاِت ناخواس ــت تبع ــن اس ــروع ممک ــِت نامش حکوم
ــخنگویاِن  ــد. س ــته باش ــال داش ــی در قب ــل کنترول غیرقاب
ــد  ــی می خواه ــای غن ــه آق ــد ک ــواره گفته ان ــان هم طالب
مشــروعیتی را کــه نــدارد، از طریــق گفت وگوهــای صلــح 
ــه دســت آورد. در همیــن حــال، هیأتــی متشــکل از 5۳  ب
ــه  ــی و رســانه یِی کشــور ب ــن از سیاســیون، جامعــۀ مدن ت
قطــر رفتــه تــا بــا طالبــان وارد گفت وگــو شــوند. طالبــان 
ــد  ــرده و گفته ان ــراد اســتقبال ک ــن اف ــراً از حضــور ای ظاه
کــه هیــأت ۱۷ نفری یــی را بــرای گفت وگــو آمــاده 

کرده انــد. 
از هیــأت افغانســتان توقــِع خاصــی در ایــن گفت وگوهــا 
بــرده نمی شــود، ولــی حداقــل کاری کــه انجــام می شــود 
ــار  ــن ب ــکو ای ــِت مس ــای نشس ــه بحث ه ــت ک ــن اس ای
در قطــر و بــا میانجی گــری دولــت آلمــان پی گیــری 
می شــود. بــه نظــر می رســد کــه غربی هــا و به ویــژه 
امریــکا از حضــور طالبــان و سیاســیوِن افغانســتان در 
مســکو چنــدان خشــنود نبودنــد و بــه همیــن دلیــل محــل 
ــرده  ــه قطــر ب ــح از مســکو ب نشســت های حاشــیه یِی صل
ــن  ــه ای ــوم نیســت کــه مســکو چــه واکنشــی ب شــد. معل
تغییــر محــل نشـــان خواهــد داد ولــی مشــخص اســت که 

بــازی را پایان یافتــه نمی دانــد. 
روســیه طــی ســال های اخیــر بــه انــدازۀ کافــی بــا طالبــان 
ــِی ایــن گــروه را  تمــاس داشــته و توانســته کــه خوش بین
نســبت بــه خــود جلــب کنــد. روســیه بــدون شــک انتظــار 
ــل  ــن دلی ــه همی ــته و ب ــرب داش ــی را از غ ــن واکنش چنی
ــر  ــت قط ــا نشس ــل ب ــیه در تقاب ــدامِ روس ــر اق ــد منتظ بای
ــن  ــورِ ای ــر محص ــتان دیگ ــۀ افغانس ــفانه قضی ــود. متأس ب
کشــور و حتــا منطقــه نیســت. ایــن قضیــه از ســال ها بــه 
ــای  ــه و قدرت ه ــی گرفت ــِگ جهان ــد پُررن ــن طــرف بُع ای
ــکا و  ــت. امری ــته اس ــغول داش ــود مش ــه خ ــزرگ را ب ب
روســیه دهه هاســت کــه در میـــدان افغانســتان زورآزمایــی 
مغلــوب می شــود و  یکــی ظاهــراً  می کننــد. گاهــی 
ــا  ــد موقعیت ه ــه زودی می توان ــی ب ــروز، ول ــری پی دیگ
ــرد و  ــگ س ــدۀ جن ــراً بازن ــه ظاه ــیه ک ــد. روس ــر کن تغیی
می خواهــد  امریکایی هاســت،  بــه  افغانســتان  جنــگ 
ــت  ــه شکس ــود را ب ــِف خ ــگ حری ــن جن ــاره در ای دوب

ــد.  مواجــه کن
وضعیــت ایــن روزهــای امریــکا، کمتــر از ســال های 
پایانِی حضور شــوروی ســابق در افغانســتان نیســت. در آن 
ــن رییس جمهــوری  ســال ها گورباچــف نخســتین و آخری
شــوروی ســابق بــا ریــگان رییس جمهــوری وقــِت امریــکا 

ــی مــی کــرد  ــا چانه زن ــۀ افغانســتان در اروپ ــر ســِر قضی ب
ــوان گــروه  ــه عن ــان ب ــا طالب ــکا ب و امــروز حکومــت امری
ــت. در  ــال گفت وگوس ــتان در ح ــت افغانس ــِف دول مخال
ــتقیِم  ــای مس ــام گفت وگوه ــه ن ــزی ب ــز چی ــان نی آن زم
دولــت کابــل بــا مجاهدیــن شــکل نگرفــت و امــروز هــم 
از چنیــن گفت وگوهایــی خبــری نیســت. گویــا سرنوشــِت 
ــت.  ــده اس ــن ش ــل تعیی ــتان از قب ــا در افغانس حکومت ه
ســران مجاهدیــن در آن زمــان حکومــت کابــل را کــه در 
رأس آن داکتــر نجیــب اهلل نشســته بــود، دولــت نامشــروع 
ــد و  ــا آن نبودن ــو ب ــه گفت وگ ــر ب ــد و حاض می خواندن
امــروز همیــن حــرف را طالبــان در مــورد حکومــت آقــای 

غنــی و عبــداهلل بیـــان می کننــد. 
ــا  ــاِف م ــتان لح ــان داس ــتان هم ــح افغانس ــتان صل  داس
نصرالدیــن اســت. شــبی مــا از خــواب برخاســت، متوجه 
شــد کــه در بیــروِن خانــه ســروصدا بلنــد اســت، لحــاف 
را دور خــود پیچیــد و از خانــه بیــرون شــد تــا قضیــه را 
دریابــد. هنــوز چیــزی نفهمیــده بــود کــه دزدی لحافــش 
را بــا خــود بــرد. مــا دوبــاره بــه خانــه برگشــت. زنــش 
پرســید مشــکل چــه بــود. مــا پاســخ داد کــه مشــکل بــر 
ســِر لحــاِف مــن بــود. حــاال قضیــۀ افغانســتان نیــز چنیــن 
ــان  ــه میان ش ــزرگ ک ــای ب ــت. قدرت ه ــده اس ــزی ش چی
ــه  ــن قضی ــد، از ای ــده دارن ــکِل حل ناش ــک مش ــزار و ی ه
ــود  ــِع خ ــدام مناف ــر ک ــد. ه ــود می برن ــود س ــِع خ ــه نف ب
ــه  ــان همیش ــن می ــه در ای ــزی ک ــد و چی ــال می کنن را دنب

ــتان اســت.   ــردم افغانس ــع م ــد، مناف ــول می مان مغف
مــا روزهــای ســخت و دشــواری را می گذرانیــم و هــر روز 
بــرای رســیدن بــه صلــح قربانــی می دهیــم، ولــی معلــوم 
نیســت کــه قدرت هــای بــزرگ در پــی کــدام منافــِع خــود 
ــگ  ــن جن ــه ای ــد ک ــد و نمی خواهن ــی ببینن ــه را م این هم
ــی و  ــزرِگ جهان ــای ب ــر قدرت ه ــد. اگ ــدا کن ــان پیـ پای
ــدون  ــه نتیجــه می رســیدند، ب ــان خــود ب ــی در می منطقه ی
ــتان« در  ــل افغانس ــام »معض ــه ن ــزی ب ــاال چی ــک ح ش
ــر می رســد  ــه نظ ــرار نمی داشــت. ب ــان ق ــتور کاری ش دس
کــه آن هــا چنــدان ایــن از وضعیــت ناراضــی هــم نیســتند. 
بــه هــر حــال، مــردمِ آن هــا در ایــن جنــگ آســیب 
ــا  ــرای آن ه ــی را ب ــِع کان ــد مناف ــی می توان ــد ول نمی ببینن

ــارآورد.  ــه ب ب
ــف  ــان ضعی ــت چن ــاد حکوم ــتان نه ــفانه در افغانس متأس
ــورت کاری از آن  ــچ ص ــه هی ــه ب ــت ک ــد اس و ناکارآم
ــان  ــا طالب ــت. حت ــور نیس ــور متص ــایل کاِن کش در مس
ــی  ــام رحیم ــرش س ــزی از پذی ــورِت اهانت آمی ــه ص ب
ــودداری  ــح خ ــور صل ــی در ام ــای غن ــت آق ــر دول وزی
کردنــد. ایــن بــه معنــای شکســت آقــای رحمیــی در آغــاز 
ــاال او  ــد. ح ــد باش ــش می توان ــوار صلح ــت دش مأموری
و وزارِت نام نهــادش بــا چــه کســانی می خواهنــد کار 
ــای  ــی در گفت و گوه ــن وزارت ــش چنی ــًا نق ــد؟ اص کنن

ــت؟  ــح چیس صل
ســخنگوی ارگ مدعــی اســت کــه جزییــات گفت وگوهــا 
ــن و  ــی قرای ــود ول ــاخته می ش ــریک س ــت ش ــا حکوم ب
ــر  ــه نظ ــد. ب ــد نمی کنن ــی را تأیی ــن موضوع ــواهد چنی ش
ــت  ــه حکوم ــات ب ــر جزیی ــه دیرت ــه از هم ــد ک می رس
افغانســتان و ارگ می رســد. در چنیــن وضعیتــی چــه 
صلــح  گفت وگوهــای  رونــد  از  می تــوان  انتظــاری 
ــن  ــًا آن طــور کــه امریکایی هــا خوش بی ــا واقع داشــت؟ آی
ــی  ــن خوش بین ــز ای ــت نی ــند، در واقعی ــر می رس ــه نظ ب

ــت؟ ــی نیس ــن انتخابات ــود دارد و کمپای وج

احمـد عمران



ــه  ــد ک ــر می گوین ــی« قط ــِت »بین االفغان ــتراک کننده گان نشس اش
ایــن نشســت در حــد یــک مشــورت و تبــادل نظــر اســت.

ــه رســانه ها  ــان در قطــر ب ســهیل شــاهین، ســخنگوی گــروه طالب
ــی  ــبب نزدیک ــی« س ــای »بین االفغان ــه گفت وگوه ــت ک ــه اس گفت

ــود. ــرف می ش دو ط
آقــای شــاهین گفتــه اســت کــه در دور اول ایــن نشســت نظریــات 

دو طــرف مطــرح گردیــد.
نشســِت  کننــده گان  اشــتراک  از  شــماری  حــال،  همیــن  در 
ــرای فراهــم  »بین االفغانــی« قطــر از کابــل، نیــز ایــن نشســت را ب
ــم  ــان مه ــت و طالب ــتقیم دول ــای مس ــۀ گفت وگوه ــردن زمین ک

ننــد.  می دا
ــه  ــت ک ــه اس ــتراک کننده گان گفت ــی از اش ــار، یک ــی هنری انارکل
ــان را  ــد طالب ــن رون ــا در ای ــد ت ــاش می کنن ــتراک کننده گان، ت اش
ــد.  ــت افغانســتان کنن ــا دول ــه گفت و گوهــای مســتقیم ب متقاعــد ب
او گفتــه تأکیــد تمــام اعضــای ایــن نشســت روی ایجــاد آتش بــس 

ــور است.  در کش
عمــر زاخیلــوال، یکــی دیگــر از اشــتراک کننــده گان، ایــن نشســت 
ــا از  ــت ت ــورت اس ــک مش ــد ی ــت در ح ــن نشس ــد: ای می گوی
ایــن طریــق راه هــای گفت وگــو مســتقیم دولــت افغانســتان را بــا 

گــروه طالبــان کلیــد بخــورد.
اشــتراک  کــه  دارنــد  تاکیــد  ســنا  مجلــس  اعضــای  امــا، 
ــت«  ــت« و »اهلی ــر »صاحی ــی قط ــت بین االفغان ــده گان نشس کنن

ندارنــد. را  صلــح  مــورد  در  تصمیم گیــری 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــس ســنا ب گل احمــد اعظمــی، عضــو  مجل
ــان  ــی« درد مــردم افغانســتان را درم ــی« و »نیابت ــح واردات »صل
نمی کنــد، گفــت: کســانی کــه در نشســت قطــر رفتــه صاحیــت 

ــد. ــور را ندارن ــده کش ــورد آین ــری در م ــت تصمیم گی و اهلی
رحمــت اهلل اچکــزی، عضــو دیگــر ســنا نیــز گفــت کــه اشــتراک 
کننــده گان ایــن نشســت بایــد روی برقــراری آتش بــس در 
جریــان مذاکــرات صلــح و آغــاز مذاکــرات رســمی میــان 

ــد. ــد کنن ــان تاکی ــتان - طالب ــت افغانس حکوم
ایــن در حالــی اســت کــه نشســت بین االفغانــی میــان نماینــده گان 
ــی مشــترک آلمــان، در قطــر  ــه میزبان ــان ب ــل و گــروه طالب از کاب
دیــروز یــک شــنبه آغــاز گردیــد و ایــن نشســت قــرار امــروز بــه 

ــد. ــان می رس پای
فرســتادۀ ویــژۀ آلمــان در امــور افغانســتان و پاکســتان، می گویــد 
ــاز  ــرای آغ ــر ب ــت بی نظی ــر فرص ــی قط ــت بین االفغان ــه نشس ک
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــان ب ــتقیم طالب ــح مس ــای صل گفت وگوه

اســت. 

ــتان  ــور افغانس ــان در ام ــژۀ آلم ــتادۀ وی ــس، فرس ــزل مارک پورت
ــی  ــت بین االفغان ــی نشس ــأت میزبان ــو هی ــه عض ــتان ک و پاکس
ــرای  ــر ب ــت بی نظی ــک فرص ــن ی ــد: ای ــت، می گوی ــر اس در قط
شــهروندان افغانســتان اســت کــه باهــم در مــورد آینــدۀ افغانســتان 

گفت وگــو  کننــد. 
از ســویی هــم، زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژه امریــکا در امــور 
ــای  ــاز گفت وگوه ــس از آغ ــنبه پ ــتان، روز یک ش ــح افغانس صل
ــش  ــت: در ش ــته اس ــرش نگاش ــاب تویت ــی« در حس »بین االفغان
ــا نماینــده گان طالبــان در قطــر داشــت،  روز گفت وگوهــای کــه ب
روی چهــار موضــوع پیشــرفت خوبــی داشــته اند، امــا بــه نتیجــۀ 

ــد.  ــت نیافته ان ــی دس نهای
آقــای خلیــل زاد، همچنــان، گفتــه اســت کــه در رابطــه بــه رونــد 
ــروه طالبــان صحبــت می کنیــم بــا  ــه بــا گ صلــح قســمی ک
حکومــت افغانســتان نیــز در تمــاس هســتیم و مشــورت می کنیــم. 
ــت:  ــانه  ها گف ــا رس ــت  ب ــان، در صحب ــل زاد، همچن ــای خلی آق
ایــن نشســت بــرای فراهــم آوری زمینــۀ گفت وگوهــای مســتقیم 

ــت.  ــم اس ــی« مه »بین االفغان
آقــای خلیــل زاد در پاســخ بــه پرشســی کــه در دور هفتــم 

گفت وگوهــا میــان امریــکا و طالبــان، آیــا بــه توافــق رســیده اید؟ 
گفــت: پیشــرف ها صــورت گرفتــه اســت، امــا بــه نتیجــۀ نهایــی 

دســت نیافته انــد. 
ــل  ــاد راه ح ــد روی ایج ــتانی ها بای ــد: افغانس ــل زاد، می گوی خلی
ــهروندان  ــۀ ش ــوق هم ــه در آن حق ــد ک ــر کنن ــام فک ــاد نظ و ایج

ــود.   ــن ش ــتان تأمی افغانس

اختالف بر سر خروج
ــر  ــی  در قط ــدۀ امریکای ــره کنن ــو مذاک ــک عض ــم، ی ــویی ه از س
ــدی  ــان بن ــت زم ــدول ثاب ــی ج ــأت امریکای ــه هی ــد ک می گوی

خــروج نیروهــای امریکایــی را »قطعــًا« رد کرده انــد. 
یــک عضــو هیــات مذاکــره کننــدۀ امریکایــی بــا طالبــان، مذاکرات 
ــده اســت،  ــان را بســیار مثمــر خوان ــکا - طالب ــان امری جــاری می
ــی خــروج  ــت زمان ــی جــدول ثاب ــأت امریکای ــه هی ــا گفــت ک ام

نیروهــای خارجــی از افغانســتان را قطعــًا رد کــرده اســت.
ایــن مقــام امریکایــی بــه شــرط افشــا نشــدن نامــش، بــه 
ــوان  ــه عن ــده ب ــاالت متح ــت: ای ــیتدپرس، گف ــزاری اسوش خبرگ
ــوا را در  ــروج ق ــان خ ــا طالب ــح ب ــدۀ صل ــره کنن ــی از مذاک بخش

ــت. ــرده اس ــنهاد نک ــًا پیش ــاه قطع ــان ۱۸ م جری
ــان  ــا طالب ــو ب ــان گفت وگ ــی آگاه ــا برخ ــال، ام ــن، ح  در همی
ــد.  ــم می دانن ــتان مه ــدی در افغانس ــت بع ــاد حکوم ــرای ایج را ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــل، ب ــایل بین المل ــی، آگاه مس ــواد رحیم ــد ج محم
نشســت قطــر می گویــد: در ایــن نشســت روی تــداوم مذاکــرات 
و  کشــور  در  بعــدی  حکومــت  ایجــاد  بــرای  بین االفغانــی 
چگونه گــی ختــم جنــگ و اعــام آتش بــس و خــروج نیروهــای 
خارجــی، همچنــان تعهــد طالبــان مبنــی بــر اســتفاده نشــدن خــاک 
ــث و  ــات بح ــا جزیی ــع آن ب ــکا و مناف ــر امری ــتان در براب افغانس

می کننــد. گفت وگــو 
آقــای رحیمــی افــزود: حضــور طالبــان در حکومــت آینــده 
افغانســتان، بــرای امریــکا مهــم و اساســی می باشــد؛ چــون ایجــاد 
ــان، خــروج  ــل زاد و طالب ــی خلی ــان زلم ــق سیاســی می ــک تواف ی
ــک  ــش دیپلوماتی ــک پوش ــتان را ی ــی از افغانس ــای خارج نیروه
ــک اداره  ــاد ی ــز ایج ــاز، ج ــن امتی ــدل ای ــکا در ب ــد. امری می ده

ــدارد. ــری ن ــاره دیگ ــان، چ ــور طالب ــب و حض ــا ترکی ــد ب جدی

خوش بینی 
نشســت  ایــن  امریــکا  خارجــۀ  وزیــر  حــال،  همیــن  در 

اســت.  دانســته  مهــم  »بین االفغانــی« 
مایــک پامپیــو، وزیــر خارجــۀ ایــاالت متحــده امریــکا، در حســاب 
ــند  ــند باش ــد خرس ــا بای ــه امریکایی ه ــت ک ــه اس ــرش، گفت توییت
ــامانی های  ــا نابس ــینند ت ــم می نش ــتان باه ــهروندان افغانس ــه ش ک
کشورشــان را حــل می کننــد و آینــده مشترک شــان را خــود 

می ســازند. 
آقــای پاپمیــو، افــزوده اســت کــه از دیــر زمانــی انتظــار برگــزاری 
ــه  ــی اســت ک ــن عال ــتیم، ای ــه را داش ــی دوح نشســت بین االفغان
ــده گان  ــان، و نماین ــی، زن ــه مدن ــی، جامع ــات ارشــد حکومت مقام

ــع شــده اند. ــم جم ــز باه ــک می ــان دور ی طالب
گفتنــی اســت کــه مذاکــرات بین االفغانــی میــان ۷۱ تــن از 
نماینــده گان از کابــل، گــروه طالبــان و نماینــده گان خارجــی 
)آلمــان و قطــر( دیــروز یــک شــنبه6 ســرطان در قطــر آغــاز شــد 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــروز ب و ام
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژه وزارت خارجــۀ امریــکا در 
امــور صلــح افغانســتان، در حســاب تویتــرش نگاشــته اســت کــه 
ــه دلیــل نشســت  رونــد دور هفتــم مذاکــرات امریــکا و طالبــان ب
بین االفغانــی در قطــر متوقــف شــده اســت و قــرار اســت در نهــم 

ــه  شــود.  ــاره از ســر گرفت جــوالی دوب
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طالبــان روز گذشــته یــک موتــر پـُـر از مــواد منفجــره را 
در والیــت غزنــی منفجــر ســاختند. طالبــان یــک مرکــز 
ــوزۀ  ــت را در ح ــن والی ــی ای ــت مل ــی امنی اطاعات
ــار  ــا آم ــد؛ ام ــه ان ــدف گرفت ــی ه ــی غزن ــوم امنیت س
کشــته ها و زخمیــان ایــن رویــداد از ســوی مســووالن 
ــزارِش  ــاد گ ــود. بربنی ــزارش می ش ــض گ ــت متناق دول
مســووالن وزارت صحــت، در ایــن رویــداد دوازده تــن 
کشــته و بیــش از ۱۷۰ تــن دیگــر زخمــی شــده انــد. 
ــت  ــن والی ــی ای ــخنگوی وال ــوری، س ــارف ن ــا ع ام
ــداد، ۲  ــن روی ــه در ای ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
منســوب امنیــت ملــی کشــته و 9 تــن دیگرشــان 
زخمــی شــده انــد. آقــای نــوری افــزوده اســت کــه در 
ایــن ورداد همچنــان چهــار غیرنظامــی کشــته و ۷۲ تــن 
ــوزان  ــه اکثرشــان دانش آم ــد ک دیگــر زخمــی شــده ان
یــک مکتــب خصوصــی در نزدیــک مرکــز امنیــت ملــی 
ــام  ــی اع ــت مل ــی امنی ــت دارد. ریاســت عموم موقعی
کــرده کــه انفجــار بــا یــک موتــر نــوع »مــازدا« انجــام 
ــداد  ــن روی ــان مســوولیت ای ــروه طالب شــده اســت. گ
ــی در  ــت مل ــات امنی ــز اطاع ــد. مرک ــه ان ــه پذیرفت ب
ــن  ــه همی ــت داشــته و ب ــۀ مســکونی موقعی ــک منطق ی
خاطــر، بــه خانه هــای اطــراف ایــن محــل نیــز آســیب 

رســیده اســت.
ــد  ــانه ها می گوی ــه رس ــی ب ــۀ غزن ــت عام ــس صح ریی
کــه ۸۸ زخمــی و کشــته بــه شــفاخانه های ایــن 
ــته  ــار کش ــه چه ــت ک ــده اس ــال داده ش ــت انتق والی
در میــان شــان اســت. مســووالن وزارت صحــت گفتــه 
ــان و  ــداد، غیرنظامی ــن روی ــان ای ــر قربانی ــه اکث ــد ک ان
کودکانــی انــد. در نزدیکــی ایــن مرکــز اطاعــات امنیت 
ملــی، یــک مکتــب خصوصــی موقعیــت داشــت کــه به 
ــودک  ــا ک ــارف، ده ه ــووالن در وزارت مع ــۀ مس گفت
ــاختمان  ــده و س ــی ش ــب زخم ــن مکت ــوز ای دانش آم
ــده اســت.  ــا هشــتاد درصــد آســیب دی ــز ت ــب نی مکت
ــه در  ــه ایــن حمل ــر معــارف کشــور در واکنــش ب وزی
ــه  ــر خواســته اســت ک ــای درگی ــی از طرف ه اعامیه ی
مصوونیــت و امنیــت مراکــز آموزشــی، دانش آمــوزان و 

ــد. ــت کنن ــتان را رعای ــارف افغانس ــدان مع کارمن

ــت  ــه دس ــاز ب ــد امتی ــان نمی توانن ــت: طالب حکوم
ــد آورن

ریاســت حکومــت وحــدت ملــی در واکنــش بــه ایــن 

حملــه گفتــه اســت کــه طالبــان بــا پذیرفتــن مســوولیت 
ــار  ــردم افغانســتان را ب ــا م ــان ب ــه دشمنی ش ــن حمل ای
دیگــر ثابــت ســاختند مرتکــب »جنایــت بشــری« 
ــل از محمداشــرف  ــه بــه نق شــدند. ارگ در خبرنام
غنــی، رییــس حکومــت نگاشــته اســت کــه حــرف و 

ــدی« دارد. ــض ج ــان »تناق ــل طالب عم
ــه در  ــی ک ــان در حال ــت: »طالب ــده اس ــه آم در خبرنام
ــتان  ــا در افغانس ــد، ام ــو می کنن ــر گفت وگ ــور قط کش
ــه  ــاه ب ــراد بیگن ــون اف ــا خ ــان را ب ــه روزه دستان ش هم
ویــژه زنــان و کــودکان ســرخ می ســازند«. در خبرنامــه 
گفتــه شــده اســت کــه طالبــان بایــد بداننــد کــه ممکــن 
نیســت کــه بــا هــدف قــرار دادن غیرنظامیــان و افــراد 
ملکــی، در مذاکــرات صلــح امتیــاز بــه دســت آورنــد.
در عیــن حــال، داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی 
حکومــت بــه ایــن حملــه واکنــش نشــان داده و گفتــه 
ادامــۀ »جنایت هــای«  ایــن حادثــه در  اســت کــه 
ــر  ــر منظ ــه از ه ــرد ک ــورت می گی ــان ص ــر طالب اخی
ــامی و  ــای اس ــوده و »دور از ارزش ه ــح ب ــل تقبی قاب
انســانی« اســت. در پیــام رییــس اجرایــی آمــده اســت 
کــه حمــات طالبــان در برابــر زنــان، کــودکان و 

ــت. ــیانه« اس ــودنی و وحش ــان، »نابخش غیرنظامی
ــا  ــتان« ب ــه »تروریس ــت ک ــه اس ــی گفت ــس اجرای ریی
خلــق وحشــت و دهشــت نمی تواننــد بــر ارادۀ و 
عــزم مــردم افغانســتان فایــق آینــد و بــه »اهــداف شــوم 
و ضــد انسانی شــان« دســت یابنــد. داکتــر عبــداهلل 
افــزوده اســت کــه در جامعــۀ امــروز افغانســتان امــارت 
اســامی و رویکــرد »خشــن و تندروانــۀ طالبانــی« 

ــدارد. ــت ن ــه و فرص زمین
ــور  ــر ام ــی، وزی ــن ربان ــر، صاح الدی ــوی دیگ در س
ــت  ــه اس ــه گفت ــن حمل ــه ای ــش ب ــه در واکن خارج
کــه در حالــی کــه تاش هــای ملــی و بین المللــی 
بــرای پایــان جنــگ در افغانســتان جریــان دارد، تــداوم 
حمــات تروریســتی ایــن پیــام را می رســاند کــه 
»دشــمنان« مــردم افغانســتان بــاوری بــه صلــح ندارنــد 
و از هــر فرصتــی بــرای »تــداوم کشــتار« بیشــتر مــردم 

ــد.  ــتفاده می کنن ــتان اس ــی« افغانس و »ویران
ــان  ــز طالب ــۀ گذشــته نی ــی اســت کــه هفت ــن در حال ای
یــک حملــۀ موتــر بــم را در قلــب پایتخــت انجــام داده 
کــه در آن، بیشــت از صــد تــن کشــته و زخمــی شــدند 
ــن  ــد. ای ــان بودن ــودکان و غیرنظامی ــان ک ــه اکثرش ک

ــی  ــی و بین الملل ــای داخل ــا واکنش ه ــان ب ــۀ طالب حمل
ــان در  ــه حمات ش ــی ب ــان در حال ــد. طالب ــه ش مواج
ــر  ــان در قط ــه همزم ــیده اند ک ــدت بخش ــتان ش افغانس
بــا نماینــده گان امریــکا و چهره هــای سیاســی و مدنــی 

ــت. ــره اس ــو و مذاک ــال گفت وگ ــتان در ح افغانس

تشدید جنگ؛ محصول رهایی زندانیان طالب!
ــز  ــهروندان را نی ــش ش ــان واکن ــان همچن ــۀ طالب حمل
ــان،  ــتر از طالب ــهروندان بیش ــت. ش ــته اس ــی داش در پ
بهــر  از  به ویــژه ارگ را  حکومــت وحــدت ملــی 
را  شــهروندان  کرده انــد.  مامــت  طالبــان  رهایــی 
بــاور بــه ایــن اســت کــه رهایــی طالبــان زیــر هرنامــی 
ــگ  ــدان جن ــت و می ــوب اس ــود، نامطل ــام ش ــه انج ک

می ســازد. شــعله ورتر  را  افغانســتان 
ــی  ــبکۀ اجتماع ــران ش ــی از کارب ــزی، یک ــیم عزی  قس
فیســبوک یادداشــتی زیــر عنــوان »غنــی رهــا می کنــد؛ 
طالبــان انتحــار« نوشــته اســت: رویکــرد کمپاینــی 
ــی  ــرای قدرت خواه ــت. ب ــل اس ــل تحم ــی غیرقاب غن
نبایــد خــوِن شــهروندان را بــه قربانــی بگیریــم و 
ــا و  ــت ره ــن نی ــعارهای ُحس ــا ش ــت افگنان را ب دهش
ــای  ــۀ آق ــه گفت ــر بســازیم. ب ــداِن وحشــت را پهن ت می
تعریف شــده یی  خــط  »دهشــت افگنان«  عزیــزی، 
دارنــد کــه ُحســن نیــت و نمایش هــای کمپاینــی، 

ــد. ــده نمی توان ــان ش ــر آن ــد راهِ در براب ــز س هرگ
در ســوی دیگــر، مجاهــد اندرابــی، کاربــر دیگــر 
آنچــه در غزنــی و  فیســبوک نوشــته اســت کــه 
ــکار  ــاد، نتیجــۀ آش ــاق افت ــل اتف ــته در کاب ــۀ گذش هفت
ــردم«  ــر م ــور در براب ــخص رییس جمه ــی ش »بی رحم
ــتن در  ــا گذاش ــد: »پ ــی می نویس ــای اندراب ــت. آق اس
گلــوی قانــون و رهایــی وحشــیان طالــب از زندان هــا، 
ــر  ــن بی رحمــی اســت. ســکوت داکت ــزرگ ای ــل ب دلی
عبــداهلل و نهادهــای عدلــی و قضایــی نیــز کمتــر از ایــن 
ــا چــه حــد انســان ها را  ــدرت ت ــی نیســت. ق بی رحم

بی رحــم و ذلیــل می ســازد«.
پیــش محمداشــرف غنــی در فرمانــی  یــک مــاه 
ــان را از  ــروه طالب ــه گ ــته ب ــان وابس ــماری از زندانی ش
ــن کار را از  ــه ای ــود ک ــه ب ــرده و گفت ــا ک ــا ره زندان ه
ــتان  ــح در افغانس ــدن صل ــرای آم ــت ب ــن نی ــر ُحس به

ــت. ــام داده اس انج

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد

اشتراک کننده گان نشسِت »بین االفغانی«:

نشسِت قطـر در حـد مشـورت است

شهروندان پس از قربانی شدن ده ها تن در غزنی: 

رهایی زندانیان باعث تقویت اعمال تروریستی طالبان شده است
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ــأت  ــا هی ــما ب ــرِ ش ــراِت اخی ــتاورد مذاک دس
ــت؟ ــتان چیس پاکس

ــا  ــار ب   در جلســۀ ششــم شــورای نظــار، اولین ب
ــل  ــه داخ ــه ب ــم ک ــتانی  دیدی ــأت پاکس ــک هی ی
ــه  ــی ک ــالۀ عمده ی ــد. مس ــده بودن ــتان آم افغانس
ــدن  ــارت از بسته ش ــد، عب ــد می کردن ــا تأکی آن ه
ــاید از  ــگ ش ــه جن ــد ک ــود و می گفتن ــالنگ ب س
جال آبــاد و پکتیــا بــه طــرف کابــل آیــد و ضرور 
نیســت کــه شــما در جنــگ کابــل مداخلــه کنیــد؛ 
ــاهراه  ــاختن ش ــدود س ــما مس ــۀ ش ــط وظیف فق
ســــالنگ اســت و بــرای این کــه در کابــل 
ــد، در  مشـــکات ایجــاد نشــود و بی نظمــی نیای

ــد. ــل ســهم نگیری ــگ کاب جن
پاکســتانی ها می گفتنــد کــه حکومــت کابــل 
ــد  ــت، بای ــی نیس ــگ کاف ــدارد و جن ــه ن روحی
ــه  ــا نصــب شــود و ب ــل بلندگوه ــراِف کاب در اط
عســاکر گفتــه شــود کــه تســلیم شــوند و بــه ایــن 
ــم کــه  ــا گفتی ــد. م ــل ســقوط می کن صــورت کاب
ــل  ــد. کاب ــب ســقوط نمی کن ــن ترتی ــه ای ــل ب کاب
ــا در  ــن کار آســان نیســت؛ م ــا بلندگــو گرفت را ب
داخــل افغانســتان هســتیم و می دانیــم کــه گرفتــن 
یــک پوســته بــه آســانی مهیــا نیســت. آن هــا امــا 
ــط ســالنگ را  ــه شــما فق ــد ک پافشــاری می کردن
مســدود کنیـــد. مــن بــه پاکســتانی ها گفتــم کــه 
ــد  ــدر الزم می بینی ــوب هرق ــمت جن ــما از س ش
ــی  ــد، ول ــل ســوق دهی ــه طــرف کاب ــد ب می توانی
ــد از ســمت  ــر بای ــا ده هــزار نف ــل ب ــن حــد اق م
شــمال بــه طــرف کابــل بــروم. بــه آن ها گفتــم که 
ــا  ــر آن کارِ م ــد خــوب، در غی ــول می کنی اگــر قب
و شــما و اســتراتژی مــا جــدا اســت. آن هــا بعــد 
از جروبحــِث زیــاد قبــول کردنــد کــه بــه ده هــزار 
نفــرِ مــا لبــاس بدهنــد و بعــد از ایــن مســأله آن ها 
ــد. در  ــاز کنن ــان را آغ ــا کمک های ش ــتند ت خواس
ــمال  ــش را در ش ــات خوی ــا عملی ــان، م ــن زم ای
ادامــه دادیــم و توانســتیم تالقــان را بگیریــم و یک 
تعــداد پوســته ها را تصــرف کنیــم و در آن زمــان 
ــاره آن را  ــت دوب ــی دول ــد، ول ــه ش ــدز گرفت کن

گرفتنــد.
ســالنگ را کامــًا مســـدود کردیــم، در جنـــوب 
آن هــا پیشـــروی کردنــد. کنــر کامــًا بــه دســت 
ــد.  ــروی کردن ــا پیش ــاد و در پکتی ــن افت مجاهدی
ــتان  ــوروی ها از افغانس ــه ش ــود ک ــی ب ــن زمان ای
ــاد  ــر جال آب ــا ب ــد، آن ه ــدن بودن ــال برآم در ح
حملــه کردنــد. زمانــی کــه بــه جال آبــاد حملــه 
صــورت گرفــت، مــا هیچ گونــه اطاعی نداشــتیم 
کــه  کردنــد  فکــر  پاکســتانی ها  زمانی کــه  و 
جال آبــاد ســقوط می کنــد، بــه یک باره گــی 
ــر  ــد و فک ــع کردن ــا قط ــاالی م ــواد را ب ــام م تم
کردنــد کــه بــه مــا ضــرورت ندارنــد و بهانۀشــان 
ایــن بــود کــه ســالنگ مســدود نشــد. ســالنگ بــه 
ــردم  ــر تقاضــای م ــا در اث ــود و تنه ــا ب ــِت م دس
کابــل فقــط بــه مــواد خوراکــی و ارتزاقــی اجــازه 
می دادیــم کــه عبــور کننــد. مــن بــه ایشــان گفتــم 
ــواد  ــای م ــه روی کاروان ه ــا ب ــالنگ تنه ــه س ک

ارتزاقــی بــاز اســت و چــون مجاهدیــن در اطراف 
ــم تمــام  ــاد موفــق نگردیده انـــد، نمی توان جال آب

ــازم. ــاک س ــنه گی ه ــل را از گرس ــردم کاب م
ــتیم  ــاع نداش ــاً اط ــاد قطع ــگ جال آب ــا از جن م
ــاد  ــه در جال آب ــنیدیم ک ــو ش ــق رادی و از طری
جنــگ آغــاز شــده  اســت. زمانــی کــه شــنیدم در 
ــوراً برنامه هــای  ــاد جنــگ آغــاز شــده، ف جال آب
شــمال را گذاشــته، بــه طــرف پنجشــیر حرکــت 

کــردم تــا ببینــم کــه چــه می شــود.
زمانی کــه بــه پنجشــیر رســیدم، جنــگ جال آبــاد 
ــام فشــارش را  ــت تم ــود و حکوم ــام شــده  ب تم
ــد.  ــاز کن ــا راه را ب ــرد ت ــالنگ وارد ک ــاالی س ب
ــت و  ــِت شــدید صــورت گرف در ســالنگ مقاوم

ــد. ــه از شــصت مجاهــد شــهید گردی اضاف
مــن دیــدم کــه بنــد ســاختِن ســالنگ بی مفهــوم 
ــه  ــاد جنــگ خاتمــه یافت ــرا در جال آب اســت؛ زی
بــود و در باقــی حصــص نیــز جنــگ و مهمــاِت 
ــچ  ــا هی ــود و در ذخیره ه ــده ب ــاص ش ــن خ م
چیــز باقــی نمانــده بــود و پاکســتان نیــز بــاالی ما 
ارســال مهمــات و مــواد تســلیحاتی و خوراکــی را 
قطــع نمــوده بــود. مــن بــه پنجشــیر رســیدم کــه 
قوماندانــاِن ســالنگ آمدنــد. مــن برای شــان گفتــم 
ــه  ــد ک ــد و ببینی ــه از ســالنگ عقب نشــینی کنی ک
ــان  ــل شکست ش ــتانی ها دلی ــود. پاکس ــه می ش چ
ــودن ســالنگ می دانســتند،  ــاز ب ــاد را ب در جال آب
در حالــی کــه در نــزد مــا بــود و بعــد از آن 
حکومــت تبلیغــات کــرد کــه گویــا ســالنگ بــاز 
شــده اســت. مــن بــه پاکســتانی ها گفتــم کــه اگــر 
ســالنگ بــاز می بــود، پــس چــرا حکومــت کابــل 
ــغات  ــاد تبلیـ ــگ جال آب ــد از جن ــاه بع ــک م ی
ــه  ــق ب ــا موف ــه راه انداخــت کــه گوی ــیع را ب وسـ
ــل  ــگاران را از کاب تســخیر ســالنگ شــده و خبرن

بــه ســالنگ بــرد؟
مرحلــۀ جنــگ جال آبــاد گذشــت، وارد مرحلــۀ 
دیگــری شــدیم و بعــداً برنامه هــای دیگــر و 
ــم. در  ــرح کردی ــود را مط ــر خ ــتراتیژی دیگ اس
ــع  ــا را جم ــروان و کاپیس ــان پ ــیر قوماندان پنجش
نمــوده، مشــکاتی را کــه داشــتیم حــل کردیــم، 
بعــداً بــه صفحــات شــمال آمدیــم و اســتراتیژی 

ــم. ــاز کردی ــا آغ ــش را از این ج خوی
نظــار  در جلســۀ شــورای  مــاه ســرطان  در 
اســتراتیژی خویــش را تعییــن کردیــم و طــی آن 
ــهرک ها  ــگ از ش ــد جن ــه بای ــم ک ــه کردی فیصل
ــرف  ــه ط ــاز شــود و ب ــر آغ ــای دورت و دهکده ه
شــهرها بــه پیــش برویــم؛ زیــرا دشــمن در حالت 
ــات  ــی در حم ــۀ کاف ــا تجرب ــود و م ــه ب مدافع
تعرضــی نداشــتیم و اســتراتیژی مــا طــوری بــود 
ــه، فشــار  ــد نقط ــده در چن ــای پراکن ــه جنگ ه ک
بــاالی یــک ســاحه، مصــروف نگه داشــتن رژیــم 
ــه  ــک نقط ــاالی ی ــه ب ــه و حمل ــد منطق در چن
ــورای  ــه ش ــم ک ــه کردی ــرد و فیصل ــورت گی ص
نظــار بایــد در ســاحۀ سیاســی و نظامــی کار کنــد. 
ــزاب  ــا و اح ــا طرف ه ــی ب ــۀ سیاس در ســاحــ
دیگــر گفت وگــو نماینــد و آن هــا را در عملیــات 

ــه  ــود را ب ــتراتیژی خ ــا اس ــازند و م ــهیم س س
ــم.  ــان کنی احــزاب بی

در مــاه اســد ســال ۱۳69 بعــد از این کــه حمــات 
تالقــان بــه پایــان رســید و جنــگ بــا ســیدجمال 
خاتمــه پیــدا کــرد، مــا در قلــت مــواد تســلیحاتی 
به ســر می بردیــم. بــه شــما صادقانــه گفتــه 
ــه صد  ــا س ــات م ــر جبه ــه در سراس ــم ک می توان
مرمــی راکــت موجــود نبــود و در آن حالــت 
تمــام امکانــات نظامــی بــاالی مــا قطــع گردیــد. 
ــا مخالفــت  ــا م ــم کــه پاکســتانی ها ب ــا می دیدی م
می کننــد و بــا حــزب اســامی مشــکات فــراوان 
ــور  ــک مان ــه ی ــت ب ــم دس ــی بازه ــتیم، ول داش
نظامــی زدیــم و خواســتیم تــا دولــت را در موضع 
دفــاع قــرار گیــرد تــا بــاالی جبهــات مــا حملــه 
نکنــد؛ زیــرا توانایــی مــا بــه کلــی بــه تحلیــل رفته 
بــود. بنابر ایــن مــا بــا مانور هــای خویــش دولــت 
ــرا در آن  ــم، زی ــرار دادی ــه ق ــع مدافع را در موض

موقــع زمــان بــه نفــع نبــود.

شمـــا از استـــراتژی جدیــد صحبــت کردید. 
ایــن اســتراتژی بــا قبــل چــه تفــاوِت 

دارد؟ ُکلی یــی 
و  بــود  کوتاه مــدت  مــا  قبلــِی  اســتراتژی 
سرتاســری نبــود. بنابرایــن ایــن اســتراتژِی جدیــِد 
ــارزه  ــگ و مب ــد جن ــا طویل المــدت اســت. بای م
ــِف دشــمن آغــاز گــردد و جنــگ  از نقــاط ضعی
نبایــد بــاالی یــک نقطــه، بلکه بایــد بــاالی اهداِف 
متعــدد هماهنــگ و هم زمــان آغــاز شــود. جنــگ 
ــبوتاژ در داخــل  ــف، س ــاط مختل چریکــی در نق
رژیــم و قطــع راه هــای اکماالتــی همچنــان ادامــه 

پیــدا خواهــد کــرد.

  آیــا شــما بــه ایــن نظــر هســتید کــه گویــا 
ــد؟ ــل از داخــل ســقوط می کن ــت کاب حکوم
ــه  ــم ک ــم و گفتی ــان کردی ــا طــرِح خــود را بی   م
کارِ مــا از نقــاط ضعیــِف دشــمن شــروع می شــود 
و بــه طــرف مراکــز می آیــد و نفــس قــوای 
ــی از  ــر کس ــت و اگ ــاِس کارِ ماس ــن اس مجاهدی
داخــل همــکاری کنــد، قابــل تأییــد ماســت و مــا 

ــم. ــان را رد نمی کنی ــکاری آن هم

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش ببیســتم

من دیدم که بند ساختِن 
سالنگ بی مفهوم است؛ زیرا 
در جالل آباد جنگ خاتمه 
یافته بود و در باقی حصص 
نیز جنگ و مهماِت من خالص 
شده بود و در ذخیره ها 
هیچ چیز باقی نمانده بود و 
پاکستان نیز باالی ما ارسال 
مهمات و مواد تسلیحاتی و 
خوراکی را قطع نموده بود. 
من به پنجشیر رسیدم که 
قومانداناِن سالنگ آمدند. من 
برای شان گفتم که از سالنگ 
عقب نشینی کنید و ببینید 
که چه می شود. پاکستانی ها 
دلیل شکست شان در 
جالل آباد را باز بودن سالنگ 
می دانستند، در حالی که 
در نزد ما بود و بعد از آن 
حکومت تبلیغات کرد که گویا 
سالنگ باز شده است. من 
به پاکستانی ها گفتم که اگر 
سالنگ باز می بود، پس چرا 
حکومت کابل یک ماه بعد 
از جنگ جالل آباد تبلیـغات 
وسـیع را به راه انداخت که 
گویا موفق به تسخیر سالنگ 
شده و خبرنگاران را از کابل 
به سالنگ برد؟

مرحلۀ جنگ جالل آباد گذشت، 
وارد مرحلۀ دیگری شدیم 
و بعداً برنامه های دیگر و 
استراتیژی دیگر خود را 
مطرح کردیم. در پنجشیر 
قوماندانان پروان و کاپیسا 
را جمع نموده، مشکالتی را 
که داشتیم حل کردیم، بعداً 
به صفحات شمال آمدیم 
و استراتیژی خویش را از 
این جا آغاز کردیم

روی کاناپه نخوابید
ــرتان  ــه از همس ــی ک ــد در زمان ــق داری ــد ح ــور کنی ــاید تص ش
دل خوریــد و حتــا بــه احساســی کــه نســبت بــه او داریــد شــک 
کرده ایــد، رابطــۀ زناشــویی برقــرار نکنیــد. حتــا حــق داریــد قبــل 
از خــواب او را در آغــوش هــم نگیریــد و پشــت بــه همســرتان 
ــاق  ــه ات ــد در ایــن روزهــای تلــخ، ب ــا اجــازه نداری ــد، ام بخوابی

ــد. ــت کنی ــان پش خواب ت
نبایــد بگذاریــد کــه تلخ تریــن اتفاق هــا، بــه شــما یــا همســرتان 
انگیــزۀ تــرِک اتــاق خــواب و تغییــر دادن جــای خــواب را بدهــد. 
تــا روزی کــه شــما در یــک خانــه زنده گــی می کنیــد، حتــا اگــر 
ــون  ــن قان ــد از ای ــم دل خــور باشــید، نبای ــام وجــود از ه ــا تم ب
ــاق  ــه ات ــردن ب ــا پشــت ک ــان را ب ــد و دل خوری ت ــرپیچی کنی س
ــت،  ــان اس ــه های خانۀت ــن گوش ــی از امن تری ــه یک ــواب ک خ

نشــان دهیــد.

پای در کفِش خانواده ها نکنید
ــات  ــن لحظ ــرتان در تلخ تری ــما و همس ــه ش ــی ک ــن قانون اولی
زنده گــی مشــترک تان بایــد بــه آن پای بنــد باشــید، قانــون 
ــان،  ــریک زنده گی ت ــه ش ــما و ن ــه ش ــت. ن ــن« اس ــع توهی »من
حتــا در بدتریــن لحظــات و در اوج عصبانیــت هــم حــق نداریــد 
بــه خانــوادۀ هــم توهیــن کنیــد و از بدگویــی بــه خانــوادۀ هــم بــه 
عنــوان راهــی بــرای کنتــرل شــریک زنده گــی یــا انتقــام گرفتــن 

ــد. از او اســتفاده کنی
ــۀ  ــد هم ــرا بای ــرف زده، چ ــد ح ــما ب ــا ش ــرتان ب ــر همس اگ
ــود  ــه شــما زده ب ــًا ب ــادرش قب حرف هــای ناخوشــایندی کــه م
ــم بچــۀ  ــو ه ــد »ت ــم بگویی ــه رخــش بکشــید و در آخــر ه را ب
ــریک  ــه ش ــی ک ــۀ روزهای ــر در هم ــتی!«، مگ ــادر هس ــان م هم
بــه  مقابل تــان  در  را  جمــات  خوشــایندترین  زنده گی تــان 
ــرف  ــوب ح ــه خ ــد ک ــادآوری می کنی ــه او ی ــی آورد، ب ــان م زب
زدن و مهربانــی کــردن را از چــه کســی یــاد گرفتــه اســت؟ پــس 
ــن  ــا را از بی ــه حرمت ه ــد ک ــی را نزنی ــت، حرف به خاطــر عصبانی
ــِس  ــداً از پ ــه بع ــد ک ــاد کن ــما ایج ــان ش ــکافی را می ــرد و ش بب

ــد.  ــش برنیایی ــم کردن ترمی

مثال زدن در مورد زنده گِی دیگران را فراموش کنید 
زمــان بحــث کــردن بــا همســرتان، مثــال زدن درمــورد زنده گــی 
ــور  ــوهرخواهرتان چه ط ــه ش ــد. این ک ــوش کنی ــران را فرام دیگ
بــا همســرش رفتــار می کنــد یــا این کــه پدرتــان چه طــور 
زنده گــی را می چرخانــده، بــه مــرد زنده گــی شــما ربطــی 

ــدارد. ن
اگــر می خواهیــد از او و رفتارهــای اشــتباهش انتقــاد کنیــد، 
آزادیــد! می توانیــد بــه او بگوییــد چــرا بــا مــن این طــور حــرف 
ــن  ــرا ای ــا چ ــردی ی ــل نک ــه دادی عم ــی ک ــه قول ــرا ب زدی، چ
کاســتی در رابطــۀ مــا وجــود دارد؛ امــا هنــگام مطــرح کــردن ایــن 
ــار  ــد برایــش همــۀ نمونه هــاِی موفقــی کــه مثــل او رفت موضوعــات، نمی توانی
ــک زنده گــِی  ــه زنده گــی شــما، ی ــرود ک ــان ن ــد. یادت ــال بزنی ــد را مث نمی کردن
ــه  ــق ب ــای متعل ــه محدودیت ه ــا و البت ــه قانون ه ــت ک ــرد اس ــه ف ــر ب منحص
ــود را  ــی خ ــه زنده گ ــد ک ــاد بگیرن ــتند ی ــراد می توانس ــر اف ــود را دارد و اگ خ
مــدام بــا دیگــران مقایســه نکننــد، دنیــای شــادتر و خوشــایندتری می داشــتیم.
شــما بــرای ســاختن زنده گی تــان بایــد بــاور کنیــد کــه دنیـــای مطلــوب مــن، 
ــی  ــالودۀ زنده گ ــاس و ش ــه اس ــت و ن ــن اس ــی م ــالودۀ زنده گ ــاس و ش اس
دیگــران، و گذشــته از این کــه بــرای رعایــت نســخه هایی کــه دیگــران 
ــار  ــم انتظ ــران ه ــد از دیگ ــد، نبای ــث نمی کنی ــرتان بح ــا همس ــد ب پیچیده ان
ــا را در  ــه آن ه ــخه هایی ک ــد و نس ــی کنن ــما زنده گ ــل ش ــید مث ــته باش داش

زنده گی تــان اعمــال می کنیــد را بــه کار ببندنــد.
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ــدرت و  ــان ق ــوم گفتم ــظ و مفه ــی در لف ــف( نگره ی ال
ــروت ث

در فرهنــگ لغــات فارســی، از واژۀ »قــدرت« مفاهیمــی 
ــی  ــگ فارس ــد در فرهن ــن عمی ــت. حس ــده اس ــر ش تصوی
ــی  ــتن و توانای ــی داش ــای توانای ــه معن ــدرت را ب ــود، ق خ
ــدرت«  ــدرت، واژۀ »قدرق ــر واژۀ ق ــاوه ب ــته اند. وی ع دانس
را هــم بــه معنــای قــادر و توانــا، آن کــه قدرتــی برابــر قــدرت 
ــر  ــاوه ب ــگاه ع ــن ن ــمرده اند. از ای ــدر دارد، برش ــا و ق قض
ــر  ــدرت تصوی ــد از ق ــن عمی ــه حس ــی ک ــف لفظی ی تعاری
ــودن، دارای  ــدر ب ــای ق ــه معن ــد ب ــدرت می توان ــوده، ق نم
ویژه گــی برتــر بــودن، بــا اراده و داراِی نیرویــی خارق العــاده 
ــق  ــن محق ــگاه ای ــز از ن ــروت نی ــد. ث ــگفت برانگیز باش و ش
ــه  ــه کار رفت ــال ب ــیاری م ــی و بس ــال، دارای ــای م ــه معن ب
ــت  ــگ لغ ــز در فرهن ــراء« نی ــه واژۀ »ث ــن این ک ــت. ضم اس
ــال  ــای بســیار م ــه معن ــن واژه ب ــده اســت و از ای ــد آم عمی
ــدن،  ــد ش ــدن، ثروتمن ــر ش ــدن، توانگ ــال دار ش ــدن، م ش
ــاد  ــری ی ــی و توانگ ــروت، دارای ــزودن ث ــدن، اف ــزوده ش اف

کرده انــد. 
ــای  ــه معن ــد ب ــی می توان ــن معان ــر ای ــاوه ب ــد ع ثروتمن
ــی،  ــی، اجتماع ــد مال ــه و توانمن ــر، مرف ــدا از فق ــول، ج متم
سیاســی، فرهنگــی و... باشــد. از حیــث مفهــوم و معنــا نیــز 
ــی  ــه گونه ی ــت. ب ــده اس ــدرت ش ــددی از ق ــِف متع تعاری
کــه برتــران دو ژوونــل کــه در این بــاره صاحــِب آثــار 
بخواهیــم  »بی آن کــه  می نویســد:  اســت،  گران ســنگی 
قــدرت را تعریــف کنیــم، می توانیــم آن را همچــون نیرویــی 
دایمــی شــرح دهیــم کــه بــه عــادت از آن اطاعــت می شــود 
و وســایل مــادی اجبــار را در اختیــار دارد و پشــتیبانش 
ــد و  ــروی آن دارن ــارۀ نی ــردم درب ــه م ــت ک ــی اس عقیده ی
ــد  ــارۀ مشــروعیتش دارن ــردم درب ــه م ــادی ک ــن اعتق همچنی
ــدرت  ــر آن بســته اند، پشــتیبان ق ــه خی ــه ب ــدی ک ــز امی و نی
ــی  ــل ارادۀ کس ــدرت را تحمی ــز ق ــر نی ــس وب ــت«. ماک اس
ــر از  ــا ایــن تعریــف کــه ماکــس وب ــد. ب ــر دیگــران می دان ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــدرت می ت ــل ق ــد، در تحلی ــدرت می کن ق
ــر و کار دارد. یکــی کســی اســت  ــس س ــا دوک ــن اراده ب ای
ــر  ــد و دیگ ــل می کن ــران تحمی ــر دیگ ــود را ب ــه ارادۀ خ ک
ــن  ــل می گــردد. بنابرای ــن تحمی ــه تســلیم ای کســی اســت ک
ــی و  ــا سیاس ــی و ی ــۀ اجتماع ــک الزم ــد ی ــدرت می توان ق
ــده  ــزوم اطاعت کنن ــوان مل ــه عن ــه ب فرهنگــی باشــد و جامع
ــای  ــد در انح ــت می توان ــن تبعی ــد و ای ــت می کن از آن تبعی
ــرد  ــتنباط ک ــوان اس ــذا می ت ــردد. ل ــر گ ــز ظاه ــاوت نی متف
ــون  ــی چ ــت ول ــی اس ــۀ اجتماع ــی رابط ــدرت نوع ــه ق ک
ــۀ  ــی در زمین ــر حکم ــت، ه ــان اس ــب از آدمی ــه مرک جامع

ثروت نیز از عمده ویژه گی های ممتاز و الزِم بشر در بطن زنده گی محسوب می شود. 
بی گمان انساِن بی ثروت، انسان وارسته و موفقی نیست. ثروت تنها پول و مال ومنال 

نیست، بلکه اغلب سرمایه های فرهنگی، هنری و سیاسی و اجتماعی و البته ثروت اخالقی 
و رفتاری نیز از مهم ترین سرمایه های ملی برای هر فرد به شمار می آیند. لذا یک فرِد 

ثروتمند به معنِی واقعی کسی ست که دارای سرمایه یی ملی است و این سرمایه ابتدا به 
نفِع خود و بعد به سود جامعه می باشد. اگر چنین تعریفی را نداشته باشد، ثروت نیست. 
ثروت به نوبۀ خود نوعی قدرت اجتماعی و سیاسی نیز هست، یعنی ذاتاً یک فرد متمول 

وقتی ارزش معیار می شود، جامعه به صورِت ناخودآگاه تحت تأثیِر این ارزش قرار می گیرد

قلمــرو  در  حکمــی  بــه  برمی گــردد  جامعه شناســی 
ــی. روان شناس

ــوان  ــت، می ت ــر آن رف ــه ذک ــف ک ــن تعاری ــر ای ــا ب بن
ــی  ــدرت نیروی ــرد: ق ــف ک ــم تعری ــن ه ــدرت را چنی ق
ــن  ــه ای ــراد ک ــزۀ روان اف ــری از انگی ــا بهره گی ــت ب اس
ــد و  ــان می ده ــاوت نش ــای متف ــه انح ــود را ب ــرو خ نی
ــر  ــر دیگ ــه ب ــت ک ــی اس ــر، نیروی ــی دیگ ــه بیان ــا ب ی
ــاوت  ــرد متف ــاری و رویک ــش رفت ــراد چرب ــای اف نیروه
سیاســی و اجتماعــی دارد و بــه همیــن خاطــر بــه علــت 
ــت  ــران از آن تبعی ــش دیگ ــاده بودن ــاوت و خارق الع متف
ــدی  ــاس رون ــر اس ــت ب ــه تبعی ــن این ک ــد. ضم می کنن
ــه ظاهــر  ــی عمومــی و ب ــه و در قالب خــاص شــکل گرفت
آرام بــر مــردم تحمیــل می شــود. لــذا بــه همیــن روســت 
کــه همیشــه بــه عنــوان گفتمانــی سیاســی و اجتماعــی در 
ازمنــۀ تاریــخ میــدان داری کــرده اســت. در تعریــف معنایِی 
ــی  ــه دارای توانای ــی ک ــه کس ــت ب ــوان گف ــروت می ت ث
ــر  ــی دیگ ــه بیان ــا ب ــد ی ــد می گوین ــت، ثروتمن ــی اس مال
متمــول. امــا ثــروت همــان ارزش پولــی و یــا اجتماعــی 
ــع آوری  ــد جم ــرد ثروتمن ــط ف ــه توس ــد ک و ... می باش
ــا  ــروت تنه ــی درســت تر از ث ــرای تعریف ــذا ب می شــود. ل
ــی  ــر کس ــه ه ــمرد، بلک ــی را برش ــروت مال ــوان ث نمی ت
ــه کســب  ــاری را در جامع ــی ارزش معی ــد نوع ــه بتوان ک
نمایــد کــه در بطــن جامعــه دارای اعتبــار باشــد، آن ارزش 
ــروت اســت. بنابرایــن وقتــی صحبــت  ــاری نوعــی ث معی
از ســرمایۀ اجتماعــی، ســرمایۀ فرهنگــی، ســرمایۀ سیاســی 
ــر  ــه ذک ــت ک ــن اس ــی همی ــود اصل ــود ، مقص و... می ش

ــت.  آن رف
و  قــدرت  از  زیــادی  تعاریــِف  دانشــمندان  نــگاه  از 
ــن اســت  ــر ای ــروت شــده اســت. برخــی اعتقادشــان ب ث
کــه قــدرت زیرمجموعــۀ ثــروت اســت و برخــی دیگــر 
ثــروت را زیرمجموعــۀ قــدرت می داننــد. ژان ویلیــام 
ــک عنصــر  ــدرت سیاســی تمــول را ی ــاب ق ــر در کت الپی
مقــومِ قــدرت می دانــد. آلــن می نویســد: »جوامــع بشــری 
بیــش از آن کــه اقتصــادی باشــند، نظامــی بوده انــد.« راســل 
ــد،  ــم ش ــی فراه ــر آسایش ــه مختص ــن ک ــد: »همی می گوی
ــت وجوی  ــتر در جس ــات بیش ــم اجتماع ــراد و ه ــم اف ه
قــدرت برمی آینــد تــا ثــروت، حتــا ممکــن اســت ثــروت 
ــدرت  ــه ق ــن ب ــت یافت ــرای دس ــیله یی ب ــون وس را همچ

ــد.« طلــب کنن
ــه  ــد ک ــن می پندارن ــی چنی ــد: »بعض ــت می  نویس گالبرای
ــا  ــدرت اســت، ام ــع ق ــای منب ــت زیربن ــا مالکی ــروت ی ث
ــه  ــت ک ــدار اس ــی اقت ــود نوع ــودی خ ــه خ ــت ب مالکی

مخلــوق حکومــت اســت«. البتــه دیگــر دانشــمندان شــهیر 
ــاوت و  ــی متف ــا نگاه ــروت را ب ــدرت و ث ــز ق ــان نی جه
ــد اســت  ــد معتق ــانده اند. فروی ــر کش ــه تصوی ــده ب فرارون
ــت.  ــی اس ــورت گله ی ــه ص ــر ب ــۀ بش ــی اولی ــه: »زنده گ ک
ــت گروهــی  ــر موقعی ــردن ب ــا حســد ب ــدا پســران ب در ابت
ــب  ــی و تصاح ــب خوردن ــهم غال ــه س ــد ک ــدر قدرتمن پ
همــه چیــز را داراســت، او را می کشــند و می خورنــد. 
بعــد آن کــه قدرتمندتــر اســت، ماتــرک را تصاحــب 
ــه از  ــت ک ــته یی اس ــرآغاز رش ــه س ــن واقع ــد. ای می کن
ــه  ــای آن ادام ــا انته ــان ت ــی انس ــتی اجتماع ــدای هس ابت
می یابــد.« اوکتاویوپــاز شــاعر و نویســنده و متفکــِر شــهیر 
ــه  ــم ب ــوان و ه ــن عن ــم بدی ــرب ه ــه در غ ــی ک مکزیک
عنــوان صاحب نظــر در امــور اجتماعــی و سیاســی شــهرت 
دارد، در اهمیــت قــدرت می نویســد: »شکســت اقتصــادی 
بدبختی هــای  ناشــی می شــود...  از شکســت سیاســی 
»کــم  را  اســمش  »آنچــه  مخصوصــًا  مــا،  اقتصــادی 
ــت در  ــش حکوم ــته اند، از سیاســت، از نق رشــدی« گذاش
ــع  ــا مان ــن حکومت ه ــود. ای ــی می ش ــا ناش ــورهای م کش

ــد. ــا بوده ان ــورهای م ــازی کش ــی نوس اساس
کششــی  قــدرت  »خواســت  می نویســد:  باشــلر  ژان 
ــواره  ــه هم ــری ک ــت بش ــر از طبیع ــت جلوگیری ناپذی اس
بــه نحــوی از انحــا تجلــی می کنــد. می تــوان گفــت 
برترانــد راســل، مارکــس و فرویــد از معــدود دانشــمندانی 
محســوب می شــوند کــه ســه گفتمــان اساســی را بــه نــام 
ــن  ــی را در بی ــزۀ حنس ــادی و غری ــروت اقتص ــدرت، ث ق

ــد«. ــرح نموده ان ــی مط ــۀ جهان ــاد جامع آح
ــی در  ــیار محکم ــر بس ــدرت را عنص ــل ق ــد راس برتران
ــدارد.  ــات اجتماعــی می پن ــه تمــام منوی جهــت رســیدن ب
ــا نگاشــتن کتــاب ســرمایه و دیگــر آثــارش در  مارکــس ب
همــۀ زوایــا بــه گفتمــان ثــروت می پــردازد. فرویــد نیــز که 
جــز کشــف خــود چیــزی را مشــاهده نمی کــرد، معتقــد بــر 
ــد در نیازهــای  ــزه و روان آدمــی را بای ــود کــه انگی ــن ب ای
جنســی خاصــه کــرد. ایــن اندیشــمند بــا مهندســی 
کــردن گفتمانــی بــه نــام غریــزۀ جنســی، تمــام معــادالت 
اجتماعــی را بــا نگاهــی جنســی بررســی می نمایــد و 
ــوان  ــه عن ــازی ب ــر آغ ــرای ه ــزه ب ــه غری ــد اســت ک معتق
ــدام از  ــر ک ــر، ه ــن تعابی ــا ای ــود. ب ــداد می ش ــاس قلم اس
ــروت  ــل و ث ــد راس ــدرت برتران ــم از ق ــا اع ــن نگاه ه ای
مارکــس و همچنیــن دیــدگاه فرویــد از ویژه گی هایــی بــه 
ــی در وجــود همــۀ  ــه صــورِت ذات ــه ب ــد ک شــمار می رون
انســان ها وجــود دارد. بشــر بــدون مولفــه بــه نــام قــدرت 
هرگــز نمی توانــد ویژه گی هــای رفتــاری خــود را بــه 
ــی  ــی سیاس ــا قدرت ــن ت ــذارد. بنابرای ــش بگ ــرض نمای مع

ــا فرهنگــی و اجتماعــی را در بطــن جامعــه کســب  و ی
ننمایــد، تحــت هیــچ شــرایطی نمی توانــد ابــراز وجــود 
نمایــد. ثــروت نیــز از عمــده ویژه گی هــای ممتــاز 
و الزم بشــر در بطــن زنده گــی محســوب می شــود. 
ــی  ــته و موفق ــان وارس ــروت انس ــاِن بی ث ــان انس بی گم
نیســت. ثــروت تنهــا پــول و مــال و منــال نیســت، بلکــه 
اغلــب ســرمایه های فرهنگــی، هنــری و سیاســی و 
ــز از  ــاری نی ــی و رفت ــروت اخاق ــه ث ــی و البت اجتماع
ــه  ــردی ب ــر ف ــرای ه ــی ب ــرمایه های مل ــن س مهم تری
ــی  ــه معن ــد ب ــرد ثروتمن ــک ف ــذا ی ــد. ل ــمار می آین ش
واقعــی کســی اســت کــه دارای ســرمایه یی ملــی اســت 
ــه ســود  ــِع خــود و بعــد ب ــه نف ــدا ب ــن ســرمایه ابت و ای
جامعــه می باشــد. اگــر چنیــن تعریفــی را نداشــته 
ــی  ــۀ خــود نوع ــه نوب ــروت ب ــروت نیســت. ث باشــد، ث
ــًا  ــی ذات ــز هســت، یعن ــی و سیاســی نی ــدرت اجتماع ق
یــک فــرد متمــول وقتــی ارزش معیــار می شــود، جامعــه 
بــه صــورِت ناخــودآگاه تحــت تأثیــر ایــن ارزش قــرار 
می گیــرد. هــر ثروتــی و یــا هــر قدرتــی کــه در جامعــه 
جــا می افتــد و بــه بیانــی در دایــرۀ تعریــف قــرار 
می گیــرد، آن ثــروت و یــا قــدرت دارای اقتــدار اســت. 
ــدار  ــۀ اقت ــه مرحل ــی کــه ب ــی ثروت هــا و قدرت های یعن
نرســیده انــد، قــدرت و یــا ثــروت قلمــداد نمی شــوند. 
نیازهــای جســمی نیــز نوعــی نیــاز اجتماعــی اســت کــه 
ــاده  ــان ها نه ــۀ انس ــود هم ــی در وج ــورِت ذات ــه ص ب
ــام  ــه ن ــودی ب ــوان موج ــان نمی ت ــت. بی گم ــده اس ش
انســان را از ایــن ویژه گــی تمییــز نمــود. از ایــن منظــر 
ــد  ــه شــمار می آی ــۀ بشــر ب ــز از نیازهــای اولی ــزه نی غری
ــنه گی  ــنه گی و گرس ــه تش ــاز ب ــد نی ــه مانن ــان ب و انس
ــن راه  ــی بهتری ــت. ول ــد اس ــز نیازمن ــم نی ــن مه ــه ای ب
ــه،  ــن مقول ــا ای ــول ب ــرل و برخــورد معق ــت کنت در جه
همــان عــدم افــراط و تفریــط اســت. تجربــه نشــان داده 
ــوده،  ــراط نم ــی اف ــر کاری وقت ــر در ه ــه بش ــت ک اس
ــوان  ــت. می ت ــده اس ــه ش ــی مواج ــکاتی اساس ــا مش ب
ــا  ــه آب و ی ــاز ب ــد نی ــه مانن ــز ب ــا نی ــۀ نیازه گفــت هم
غــذا اســت و در همــان حــدی بایــد مصــرف نمــود کــه 
ــِگ ظــرف و مظــروف  ــاز دارد. دو فرهن ــا نی ــت م ظرفی
در ایــن دایــره بســیار حیاتــی اســت. مقصــود از نیازهــا 

ظــرف نیســت بلکــه مظــروف اســت. 

عابدین پاپی

بخش نخست
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ــی  ــت مل ــت امنی ــو، ریاس ــش بدین س ــاه پی ــد م از چن
ــای  ــن از علم ــد ت ــه باز داشــت چن ــدام ب ــتان، اق افغانس
مذهبــی نــام دار شــهر کابــل کــرده اســت. ایــن علمــای 
ــادی  ــع نه ــَلفیّت و تاب ــان َس ــه جری ــته ب ــی وابس مذهب
ــوری  ــد و حض ــنّت« بوده ان ــای س ــع احی ــام »مجم به ن
ــبکه های  ــی و ش ــانه های جمع ــگ در رس ــا و پُر رن کوش
ادعــا  ملــی  امنیــت  ریاســت  داشــته اند.  اجتماعــی 
می کنــد کــه دســت کم عده یــی از ایــن علمــای مذهبــی 
در جلب وجــذب نیــرو بــه گــروه داعــش در شــهر کابــل 
ــی،  ــت مل ــای امنی ــر ادع ــا ب ــد. بن ــا کرده ان ــش ایف نق
شــماری از ایــن علمــای مذهبــی اعتــراف کرده انــد کــه 
ــازمان دهی  ــش، در س ــه داع ــرو ب ــر جــذب نی ــاوه ب ع
پاره یــی از عملیات هــای تروریســتی در کابــل نیــز 

ســهم داشــته اند.
ــان  ــد نش ــت باش ــی درس ــت مل ــای امنی ــن ادع ــر ای اگ
می دهــد کــه گروه هــای َســَلفی در افغانســتان وارد فــاز 
تازه یــی شــده اند و بــا اســتخبارات های کشــورهای 
خارجــی ســازش کرده انــد تــا اهــداف سیاســی و 
اســتخباراتی ایــن کشــورها را بــرآورده کننــد. روی ایــن 
حســاب، از ایــن پــس ایــن کشــور عــاوه بــر مصایــب 
ــز  ــو نی ــَلفی های پیکار ج ــت َس ــا مصیب ــد ب ــر، بای دیگ

ــد. ــرم کن دســت و پنجــه ن

گسترش روز افزون َسَلفیّت
بــا آن کــه َســَلفیّت چندیــن دهه اســت کــه در افغانســتان 
ــش  ــا ارت ــاد ب ــور دارد و در دوران جه ــش حض کما بی
ســرخ شــوروی، بــه یمــن حضــور هــزاران جنگجــوی 
ــت و  ــَلفیّت ثبی ــابقه حضــور َس ــۀ بی س ــه گون ــرب، ب ع
تقویــت  شــد و حتــا یکــی از رهبــران نــام دار جهــادی 
بــه ایــن جریــان پیوســت، ولــی بــا ســقوط طالبــان و بــا 
ــانه یی،  ــی و رس ــاز فرهنگ ــای ب ــدن فض ــود آم ــه وج ب
َســَلفی ها بــا هماهنگــی و جســارت بیشــتر وارد میــدان 
اختیــار  در  کــه  تریبون هایــی  از طریــق  و  شــده اند 
دارنــد و نیــز بــا اســتفاده از رســانه های همگانــی 
باورهــا و عقایــد خــود را ترویــج و تبلیــغ می کننــد و از 
ــز  ــون مراک ــد. هم اکن ــربازگیری می کنن ــا س ــان توده ه می
ــل و  ــددی در کاب ــی متع ــه های دین ــاجد و مدرس و مس
دیگــر شــهرهای بــزرگ افغانســتان فعالیــت دارنــد کــه 
ــد. ــق بدهن ــند رواج و رون ــَلفیّت را می کوش ــان َس گفتم
 ایــن مراکــز این طــور تلقیــن می کننــد کــه تنهــا 
ــَلفی ها مســلمانان راســتین هســتند و دیگــر گروه هــا  َس
ــرۀ  ــرون از دای ــا یک ســره بی ــا »بدعت گــذار« اســتند ی ی
ــه  ــا آن ک ــَلفی در افغانســتان ب ــی َس ــن. علمــای مذهب دی
ــد  ــار می کنن ــی اظه ــورت علن ــه ص ــه ب ــخنانی ک در س
ــر  جانــب احتیــاط را مراعــات می کننــد و کمتــر در براب
ــا از شــر  ــه رفتــار می کننــد ت شــیعیان و حنفیــان منتقدان
انتقــاد و اعتــراض مخالفــان در امــان بماننــد، در مجالــس 
ــان  ــیعیان و حنفی ــت از ش ــه صراح ــود ب ــی خ خصوص
ــا  ــا حت ــن ی ــرف از دی ــان را منح ــد و آن ــاد می کنن انتق
کافــر قلــم داد می کننــد. تکفیــر و تفســیق مخالفــان 

ــت. ــان اس ــرای این ــان ترین کار ب ــری آس فک
آن چــه بــه گســترش هرچــه بیشــتر َســَلفیّت در کشــور 
دامــن می زنــد ضعــف و انفعــال حنفــی  مذهبــان اســت. 

ــت ســاکنان افغانســتان حنفی مذهــب اســتند و در  اکثری
ــود  ــودن خ ــی ب ــات حنف ــرای اثب ــی ب ــان، گاه ــن می ای
می دهنــد.  خــرج  بــه  نیــز  بی جایــی  تعصب هــای 
بــا این همــه، برداشــت حنفی هــای ایــن کشــور از 
اســت  عوامانــه  و  ســطحی  برداشــتی  مذهب شــان 
ــانی  ــه آس ــا ب ــه وهابی ه ــده ک ــث ش ــر باع ــن ام و همی
بتواننــد بــا طــرح ســخنان عوام فریبانــه عــوام را بــه دام 
ــد و  ــتفاده کنن ــا اس ــود از آن ه ــود خ ــه س ــد و ب بیندازن

ــد. ــه در کنن ــدان ب ــی« را از می ــان َحنَف »عالم
به نــام  کــه  هــم  دانشــکده هایی  و  مدرســه ها  در 
ــی  ــری از مبان ــر و اث ــچ خب ــت هی ــر اس ــت« دای »حنفی
ــد  ــا چن ــت نیســت و تنه ــی حنفی ــل فقهــی و کام اصی
ــه  ــری ب ــام حنفی گ ــذل به ن ــه یی و مبت ــرف کلیش ــا ح ت
می شــود. داده  دانش آمــوزان  و  دانشــجویان  خــورد 

در چنیــن اوضــاع و احوالــی گســترش روز افــزون 
غیــر  اتفــاق  ایــن کشــور  در  اندیشــه ســلفی گری 

نیســت.  منتظره یــی 

پیامدهای احتمالی ناگوار گسترش َسَلفیّت
ــی  ــه حنف ــا وجــود آن ک ــه ب ــن اســت ک ــۀ دیگــر ای نکت
ــد،  ــت نفــوس کشــور را تشــکیل می دهن ــان اکثری  مذهب
اقلیــت قابــل توجهــی از شــیعیان نیــز از ســده ها پیــش 
در ایــن کشــور حضــور دارنــد و مطابــق مذهــب شــیعی 
ــد.  ــا می آورن ــود را به ج ــی خ ــم مذهب ــا و مراس آیین ه
ــان  ــر گفتم ــه اگ ــت ک ــرح اس ــداً مط ــی ج ــن نگران ای
ــدل  ــور مب ــن کش ــلط در ای ــان مس ــه گفتم ــَلفیّت ب َس
شــود، تنــش میــان شــیعه و ســنی بــه اوج خــود برســد 
ــای  ــود و زنده گی ه ــه ش ــا ریخت ــن راه خون ه و در ای

ــاه شــود. بســیاری تب
ــت  ــمنی و خصوم ــز دش ــل تصــوف نی ــا اه ــَلفی ها ب َس
ــوف در  ــه تص ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــه دارن دیرین
ــوده   ــن ب ــی نقش آفری ــوزۀ تمدن ــن ح ــخ ای درازای تاری
ــت.  ــرزمین ها را ساخته اس ــن س ــخ ای ــی از تاری و بخش
ــا  ــور م ــنتی در کش ــام س ــز اس ــر نی ــال حاض در ح
ــن  ــه همی ــت و ب ــوف اس ــت و تص ــی از حنفیّ آمیزه ی
بــرای پــرورش مــدارا و  جهــت ظرفیــت خوبــی 
ایــن رو،  از  دارد.  ســازنده  زیســت با همی  و  روا داری 
ــن  ــان ای ــرای صوفی ــَلفی ها ب ــای َس ــش فعالیت ه افزای
کشــور نیــز خطــر ایجــاد می کنــد و آنــان را بــه راســتی 

نگــران می ســازد.
  

ضرورت مهار جریان َسَلفی 
گســترش  و  رشــد  از  جلوگیــری  بــرای  قاعدتــًا 
جریان هــای َســَلفی در افغانســتان، راهکارهــای مختلفــی 
می تــوان پیشــنهاد داد. خوشــبختانه مســووالن در دولــت 
افغانســتان بــه ایــن نکتــه پــی برده انــد کــه بــا رویکــرد 
امنیتــی ِصــرف نمی تــوان بــه مصــاف افراط گرایــی 
دینــی رفــت و آن را مهــار کــرد. از همیــن رو، در 
ــتان  ــت  افغانس ــه دول ــم ک ــاهد بودی ــر ش ــن اواخ ای
ــه منظــور کنــکاش بیشــتر  »ســمپوزیم امــام اعظــم« را ب
ــم  ــه و متکل ــه، فقی ــام ابوحنیف ــه های ام ــارۀ اندیش در ب
ــمندانی را  ــرد و دانش ــزار ک ــام، برگ ــخ اس ــام دار تاری ن
ــی  ــا باز خوان ــا ب ــد ت ــون فرا خوان ــورهای گوناگ از کش

ــکات  ــش ها و مش ــرای پرس ــه ب ــه های ابوحنیف اندیش
ــد.  ــه بدارن ــخ هایی عرض ــتان پاس ــر افغانس ــال حاض ح
نفــس برگــزاری چنیــن ســمپوزیم هایی را می تــوان 
ــا  ــا این کــه آی ــه حســاب آورد، ام ــو ب ــه جل گامــی رو ب
ایــن ســمپوزیم توانســت بــه اهدافــی کــه تعییــن کــرده 
بــود برســد یــا نزدیــک شــود، متأســفانه بایــد گفــت کــه 
جــواب ایــن پرســش منفــی اســت. بــا آن کــه هزینه هــای 
ــی  ــد، ول ــمپوزیم ش ــن س ــزاری ای ــرف برگ ــی َص گزاف
ــه  ــمپوزیم ب ــن س ــرکت کننده گان در ای ــۀ ش ــًا هم تقریب
ــد  ــنده کردن ــراری بس ــه یی و تک ــخنان کلیش ــان س هم
و نتوانســتند خاف آمــِد عــادت حــرف بزننــد و افــکار 
ــان حاضــر  ــه پرســش های زم ــه ب ــا توج ــه را ب ابوحنیف
بررســی و ارزیابــی کننــد. طرفه تــر این کــه بــه مناســبت 
ایــن ســمپوزیم حتــا یــک کتــاب تــازه بــه چــاپ نرســید 
ــد  ــام ش ــبت انج ــن مناس ــه ای ــه ب ــن کاری ک و مهم تری
باز چــاپ کتابــی به نــام »امــام اعظــم و افــکار او« 
ــش از  ــه بی ــود ک ــاغ ب ــت اهلل اب ــی از عنای ــۀ کتاب ترجم
5۰ ســال پیــش تألیــف شــده بــود. از ایــن بدتــر این کــه 
کســانی از شــرکت کننده گان تــاش ورزیدنــد ابوحنیفــه 
را بــه نفــع جریــان ســَلفیّت مصــادره کننــد و او را فقیهی 
ــد.  ــل نشــان بدهن ــن حنب از قمــاش شــافعی و احمــد ب
ــد می شــود  ــاق تولی ــن اتف ــا مشــاهدۀ ای ــه ب پرسشــی ک
ــی  ــه را فقیه ــرار باشــد ابوحنیف ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ای
ــبیه  ــکار او را ش ــماریم و اف ــان بش ــر فقیه ــد دیگ همانن
ــه این همــه  ــازی ب ــم، پــس چــه نی افــکار دیگــران بدانی
هزینــه و ســر وصدا احســاس می شــود؟ همیــن اکنــون، 
ــت  ــال فعالی ــور در ح ــن کش ــَلفی در ای ــه های َس اندیش
ــا  ــدارد ت ــود ن ــی وج ــاز چندان ــت و نی ــترش اس و گس
ــغ  ــی تبلی ــر رســمی دولت ــق مناب ــن اندیشــه ها از طری ای
ــن  ــت ای ــال در خدم ــول بیت الم ــود و پ ــج ش و تروی

ــود. ــرار داده ش ــار ق ــه های زیان ب اندیش
ایــن  بــه  اســامی  اندیشــه  تاریــخ  پژوهش گــران 
ــه  ــه و کام ابوحنیف ــه فق ــد ک ــتی آگاه ان ــه درس ــه ب نکت
از ویژه گی هــای گفتمانی یــی برخــوردار اســت کــه 
ــت  ــه اش حرک ــر از زمان ــیار جلو ت ــته بس ــب گش موج
کنــد و در مــوارد بســیاری بــا عقانیــت معاصــر ســازش 
کنــد و آن را تحکیــم و تقویــت کنــد. بــه همیــن جهــت، 
ــن  ــر ای ــار صاحب نظــران دیگــر( همیشــه ب مــن )در کن
تأکیــد ورزیــده ام کــه راه رو یارویــی فکــری و فرهنگــی 
بــا افراط گرایــی مذهبــی در جامعه یــی همچــون جامعــۀ 
ــی  ــه و کام َحنَف ــی در فق ــی و باز اندیش ــا از باز خوان م
ــن  ــش یافت ــتار کاه ــد خواس ــر به ج ــا اگ ــذرد. م می گ
مصایــب تحمیل شــده از ناحیــۀ افراط گرایــان دینــی بــر 
ــت  ــل، بازگش ــت ترین راه ح ــتیم دم دس ــا هس ــع م جوام
ــکافانۀ آن  ــه و موش ــی محققان ــت« و باز خوان ــه »حنفیّ ب
ــه  ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــن کار در صورت ــت. ای اس
ــل  ــان اه ــدن از محقق ــا یاری طلبی ــتان  ب ــت افغانس دول
ــه  ــه ب ــد ک ــه کن ــه ارای ــکار ابوحنیف ــی از اف ــن روایت ف
ــه  ــوای عرص ــن پیش ــی ای ــای گفتمان ــی ویژه گی ه خوب
ــدرن را  ــای م ــز ارزش ه ــد و نی ــه و کام  را بنمایان فق

ــرار دهــد. مــورد توجــه ق

مهران موحد

وزارت تحصیالت عالی به شش دانشگاه 
دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد

ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع ــات عال وزارت تحص
ــناد  ــی اس ــی و خصوص ــگاه دولت ــش دانش ــرای ش ب

ــت. ــی داده اس ــار مل اعتب
ــی  ــن علم ــت و معی ــرزی، سرپرس ــواب باالک عبدالت
ــم  ــن مراس ــروز در ای ــی دی ــات عال وزارت تحصی
گفــت، برنامــه تضمیــن کیفیــت و اعتبارهــی در 
افغانســتان در ســال ۱۳9۰ آغــاز بــه کار کــرده اســت.

ــه  ــتین بار اســت ک ــدت نخس ــن م ــی ای ــزود، ط او اف
ــن  ــی اب ــو عل ــل، اب ــی کاب ــل، طب ــگاه های کاب دانش
ســینا، قندهــار، کاردان، کاتــب و امریکایــی افغانســتان 
ــا تکمیــل کــردن معیارهــای الزم، ســند اعتباردهــی  ب
ملــی را از ســوی وزارت تحصیــات عالــی دریافــت 

ــد. کردن
همچنــان محمــد نعیمــی، رییــس تضمیــن کیفیــت و 
ــان  ــر نش ــی خاط ــات عال ــی وزارت تحصی اعتبارده
ــی  ــات عال ــای تحصی ــی نهاده ــاخت، اعتباربخش س
ــل معیارهاســت  ــت حداق ــی و خصوصــی، رعای دولت
ــن  ــه ای ــد، ب ــده ان ــی ش ــه اعتبارده ــی ک و نهادهای
کارکردشــان  شــدن  بهتــر  بــرای  کــه  معناســت 

اقدامــات جدی تــری را بــه کار گیرنــد.

ــد. ــاکامبودهان ــانن طالب
بــهگفتــۀآقــایکیانــی،کارگــذارانکمیســیونانتخابــاتاز
زمــانآغــازبــهکارتاکنــونبســیارضعیــفعمــلکردنــد
ــامــردمو ــانســببشــدهت وایــنعملکــردضعیــفآن
ــاتشــفافو ــکانتخاب ــهبرگــزاریی ــزداننســبتب نام

ــوند. ــاورش ــالمبیب س
ــه ــودداردک ــیاریوج ــدارکبس ــواهدوم ــت،ش اوگف
مســووالندرکمیســیونانتخابــاتازارگتبعیــدمیکننــد

ــد. ــتمیکنن ــتحرک ــاسخواســتحکوم وبراس
ــیون ــووالندرکمیس ــرمس ــی،اگ ــایکیان ــاورآق ــهب ب
ــدون ــد،ب ــشببرن ــهپی ــهب ــانرااینگون ــاتکارش انتخاب
ــهدوراز ــاتســالم،شــفافوب ــکانتخاب شــکگــواهی

ــود. ــمب ــفنخواهی ــبوتخل تقل
ویافــزود،مداخــاتآشــکارحکومــتدرکارکمیســیون
ــرد ــورتمیگی ــهص ــایک ــزلونصبه ــاتوع انتخاب
واســتفادهازامکانــاتدولتــیبــههــدفمبــارزات
انتخاباتــی،نشــانگرایــناســتکــهمســووالنحکومــت
کارکردهــایکمیســیونرابــهنفــعخــودتغییــرمیدهنــد
ــان ــلآن ــابمی ــمب ــاته ــیونانتخاب ومســووالنکمیس

ــد. ــلمیکن عم
ایــندرحالیســتکــهچنــدروزپیــششــوراینامــزدان
انتخابــاتریاســتجمهوریمشــمل12تکــتانتخاباتــی
ــن ــاتمطمی ــفافیتانتخاب ــرازش ــهاگ ــدک ــامکردن اع

ــم. ــرکتنمیکنی ــاتش ــویم،درانتخاب نش
اعضــایشــوراینامــزدانریاســتجمهوریهشــدار
میدهنــدکــهاگــرازســامتوشــفافیتانتخابــاتآینــده
اطمینــانحاصــلنکننــد،درانتخابــاتاشــتراکنخواهنــد
ــاور ــمب ــیه ــرانتخابات ــایناظ ــویی،نهاده ــرد.ازس ک
ــزاری ــرایبرگ ــایالزمب ــونآمادهگیه ــهتاکن ــدک دارن
یــکانتخابــاتشــفافازســویکمیســیونهایانتخاباتــی

ــت ــهنشدهاس گرفت
ــا ــنادع ــاردای ــاتب ــامســووالندرکمیســیونانتخاب ام
ــزدان ــینام ــاتلیســتنهای ــیونانتخاب ــد،کمیس میگوین
ــام ــتن ــرد،ثب ــامک ــتجمهوریرااع ــاتریاس انتخاب
تقویتــیرابــاموفقیــتبــهپایــانرســانیدوتاریــخ

ــرد. ــامک ــاترااع ــزاریانتخاب برگ
عزیــزابراهیمــیدرگفتوگــوبــاروزنامــۀمانــدگار
میگویــد،محــاترأیدهــیرامشــخصکردیــمو
برنامــهمــاطبــقپــانبــهپیــشمــیرودوهیــچمشــکلی

ــم. ــاتنداری ــزاریانتخاب دربرگ
ــای ــرگفتوگوه ــهاگ ــورداینک ــیدرم ــایابراهیم آق
صلــحنتیجــهبدهــد،شــمابــرایایــنمــوردکــدامگزینــه
داریــدگفــت،کمیســیونانتخابــاتددرایــنمــورد
ــیرود. ــهپیــشم ــهب ــقبرنام آمادهگــیالزمراداردوطب
قــراراســتانتخابــاتریاســتجمهوریبــهتاریــخشــش
میــزانســالروانبرگــزارخواهــدشــد.پیــشازایــنســه

بــارتاریــخبرگــزاریایــنانتخابــاتتغییــرکــردهبــود.

سمپوزیم »امام اعظم« 
و َسلَفیّتی که در حال گسترش است

کـمیسیون انتـخابـات
 آمـاده گـی هـای الزم...

نفس برگزاری چنین 
سمپوزیم هایی را می توان 
گامی رو به جلو به حساب 
آورد، اما این که آیا این 
سمپوزیم توانست به 

اهدافی که تعیین کرده 
بود برسد یا نزدیک شود، 

متأسفانه باید گفت که 
جواب این پرسش منفی 
است. با آن که هزینه های 
گزافی َصرف برگزاری این 
سمپوزیم شد، ولی تقریباً 

همۀ شرکت کننده گان 
در این سمپوزیم به 

همان سخنان کلیشه یی 
و تکراری بسنده کردند 
و نتوانستند خالف آمِد 

عادت حرف بزنند و افکار 
ابوحنیفه را با توجه به 
پرسش های زمان حاضر 
بررسی و ارزیابی کنند.
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ب، شخص محوری و نهاد محوری 
معمـوالًدرگذشـتهشـخصاولنظـامسیاسـیدررأس
تمـاماقتـدارقرارداشـتهکـهمیتوانسـتهیـکشـبهتمـام
نهادهـارازیـروروکنـد.تأکیـداندیشـمندانمسـلمان
بـرشـرایطخاصـیبـرایزعیـممسـلمانوبهخصـوص
شـرطعلمیـتوتقـواناظـربرهمیـنویژهگیمیباشـد.
ازآنجایـیکهتمامقدرتدردسـتیکشـخصاسـت
ونهـادمربـوطفقطوسـیلۀبـرایاعمالاقتدارمحسـوب
میگردد،اینشـخصبـرایاینکهنتواندبهاسـتبدادروی
آورد،شـرایطیراچوناجتهاد،قریشـیبـودنوتقواباید
داشـتهباشـد.گرچهاینشـرایطتاحدزیادیمیتوانسـته
شایسـتههارابـهقدرتبرسـاند،اماویژهگـیاقتدارگرایی
باعـثگردیـدکـهزعمـابـهسـادهگیموفـقمیگردیدند
بـهاینکـهاینشـرایطرابـهصـورتمصنوعیبـهوجود

آورنـدیـااینکـهدوربزنند.
آرام محـوری شـخص خصوصیـت عصرحاضـر در
آرامجـایخـودرابـهنهـادمحـوریدادوامـروزتمـام
سیاسـی نهادهـای محوریـت بـه مسـلمان دانشـمندان
تأکیـدمیکننـدنـهبـهاشـخاصویـژه.حزبالتحریـرکه
تندروتریـنگروهـیمدعـیبازسـازینظریـهخافتدر
عصرحاضـرمیباشـدوبهشـدتبرراهکارهـایقدیمی
اسـامیدربابسیاسـتتأکیـدمیکند،نیزبـرمحوریت
نهـادخافـتصحـهمیگـذاردونهادهـایمختلفـیرا
بـرایرهبـرییـککشـوراسـامیپیشـنهادمینمایدکه
درقدیـمخبـریازآننبـودوایننشـانمیدهـدکهنهاد
محـوریبـهصورتیـکاتفـاقناگفتهمیانمسـلمانانبه

وجـودآمدهاسـت.

ج، والیت عام و تفکیک قوا 
امـردینـیوسیاسـیدر میـان تمایـز تفکیـکو عـدم
گذشـتهازویژهگیهـاینظریـهسیاسـیقدیـماسـامی
نخسـت قـدم در تفکیـک عـدم ایـن میشـد. شـناخته
میـانامـردینـیوسیاسـیبـودودرقدمدوممیـانقوای
تشـکیلدهندۀدولـتیـاهمـاننظامسیاسـیبـود.گرچه
درمـواردزیـادیدیـدهشـدهاسـتکـهبرخـیامـرایـا
خلفایمسـلمانعمـًادارایچنـدانوالیتعامـینبوده
اسـت،امـابـهصـورتنظـریوالیتعـامیـکویژهگی
بـراینظـامسیاسـیپذیرفتـهشـدهبـود.وظایـفعـام
یـکزعیـمسیاسـیدراندیشـهقدیمـیمسـلماناننشـان
مطلقـه قـدرت و عـام والیـت از خلیفـه کـه میدهـد
برخـورداربـودهاسـت.کتابهـایفقهـیازامامـتنماز
جماعـتتـافرمـانجنـگ)جهـاد(راازوظایـفزعیـم
سیاسـیمیداندوایننشـاندهندۀآناسـتکـهاودارای
والیـتعـامبـودهاسـت.ولـیدرعصـرامـروزنـهتنهـا
کـهزعیـمسیاسـیمسـایلدینـیواخاقـیرانمیتواند
تعقیـبکنـدبلکـهازوظایـفوینیـزنمیباشـدوایـن
عمـلمیتوانـدنمایانگـراسـتبدادومداخلـهدرزندهگـی
افـرادشـناختهشـود.ازطـرفدیگـر،قدرتسیاسـینیز
بـهصـورتیکدسـتدراختیـاراونیسـتویکاصلی
بهنـامتفکیـکقـوامـوردقبـولواقـعگردیـدهاسـتکه
امـروزتمـامنظامهـایاسـامیمدعـیرعایـتوقایـل
بـهاهمیـتآندرامـردولـتداریمیباشـند.هیـچیکی
ازدولتهـایمسـلماننسـخۀوحـدتقـوایقدیمـیرا
ندارنـدوهیـچیکـیازگروههـایاسـامیبـهصـورت

نظـرینیـزمدعـیلـزوموحـدتقـوانمیباشـند.

د، الگوی جهانی و الگوی ملی 
تقسـیمبندیحاکمیـتدرنظـامسیاسـیقدیماسـامیبر
مبنـایتقسـیممسـلمانانبـهمومـنوکافـربـودوبدیـن
توسـعۀ تـاش در اسـامی دولتهـای تمـام ملحـوظ
حاکمیـتاسـامبـرسـرزمیندیگـرانبودنـدوزمانـی
کـهدرجهـاناسـامدولتهـایمتعـددیپدیـدآمـدنیز
هـریکـیمدعیمشـروعیتخـودوعدممشـروعیتآن
دیگـریدرجهـاناسـامبودنـدتـاآنجاکههمیشـهمیان
حکومتهـایاسـامیدرگیـریبـاموضـوعمشـروعیت
جریـانداشـتهاسـت.ایـنوضعیـتنشـانمیدهـدکـه
درنظریـهسیاسـیقدیمـیدراسـامالگـویسـرزمینی
اساسـًاقابـلدرکنبودهاسـتونمیتوانسـتهبـاوحدت
مسـلمانانقابـلجمـعتلقـیگـردد.امـروزنیـزبرخـی
گروههـایرادیـکالدرجهـاناسـامماننـدداعشمدعی
بازسـازینظریـهالغایمرزهایسـرزمینیشـدهاندواین
مرزهـارایـکواقعیـتنامشـروعوالزمااللغـامیداننـد.
تحمـلالگـویسـرزمینییـاالگـویملـیدرمقایسـهبـا
تمـامارزهـایجدیددیگرسـختبـود.دلیـلآناینبود
کـهایـنالگـودرتقابـلیکـیبـودنامـتاسـامیقرار
داشـتوازطـرفدیگـر،مسـلمانانرادربرابـردیگـران
از بسـیاری رفتـه هـم روی ولـی میسـاخت ضعیـف
دانشـمندانمسـلماندرعصـرحاضـرالگـویسـرزمینی
یـاهمـانالگویملـیراپذیرفتهاندشـایددلیـلپذیرش
هـریکـیمتفـاوتبـادیگـریباشـد؛بـهایـنصـورت
کـهبرخیهـاآنرایـکوضعیـتاضطـراریمیدانـدو
مدعـیاندکـهبایددولتهایاسـامیهمیشـهدرتاش
یکجـاسـازیتمـامجهـاناسـامباشـدوبرخیهـای
دیگـرانرایـکوضعیـتمناسـبمیداننـدومدعـیاند
کـهاسـامدرقدمنخسـتبرایرفـاهوامنیتمسـلمانان
امـربـهتأسـیسنظامسیاسـیکـردهاسـتواگـررفاهو

امنیـتدرقالـبدولتهـایمتعددیبهدسـتآیـددیگر
ضـرورتنیسـتهمیشـهتحتعنـوانتـاشدرجهت
یکجـاسـازیمسـلمانانگـواهمداخـاتودرگیریدر

درونجوامـعاسـامیباشـیم.

بحـث چهـارم، تیـوری نظـام سیاسـی اسـام در فقـه 
سـنت  اهل 

قبـًاگفتهشـدکـهاگرنظریـهنظامسیاسـیرادراسـام
برمبنـایمذاهـبفقهـیدسـتهبندیکنیـمبـهسـادهگی
میتـوانمیـاناهلسـنتوشـیعهدراینحـوزهتفکیک
قایـلشـویم،امـاتفکیـکمیـاننظریـۀاحنـافبـادیگر
نحلههـایاهـلسـنتشـایدبهسـهدلیلسـختباشـد:
سـنت اهـل فقـه در دولتسـازی نظـری مبانـی یـک،
اسـت راشـدین خلفـای عملکـرد و اسـامی نصـوص
کـهنمیتوانیـمدرتلقـیایـندوقضیـهبـهعنـوانمنابـع
نظریـهسیاسـیمیـاناحنـافودیگـرمذاهباهلسـنت
تفـاوتقایـلشـویمودرعصرحاضـرایـنمنابـعمنهای
دیـدگاهفقهـیهـریکـیازایـنمذاهـبتجدیـدتفسـیر
گردیـدهانـدکـهبازهمممکننیسـتبهسـادهگیتفاوتی
راببینیـم.دو،دربـابمسـایلسیاسـیفقـهاهـلسـنت
بـهصـورتملمـوسفقـطدونظریـهراگواهبودهاسـت
کـههمـاندیـدگاهشـوافعواحنـافاسـتومذاهـب
دیگـراهـلسـنتماننـدمالکیهـاوحنبلیهـادرایـن
بـابچنـدانتوجهـینداشـتهانـدودرعصـرحاضراگر
دانشـمندانیازایـنمذاهـبتحقیقـیدرایـنبـابکرده
باشـندبـهصـورتآزادایـنکارراکـردهانـدنـهاینکـه
دیدگاهمذاهبشـانرابازسـازیکردهباشـند.سـوماینکه
نظریـاتسیاسـیدرفقهسـنتیانسـجاممسـایلواحکام
مدنـیوجزایـیرانیافتـهاسـتودراوایـلکـهاساسـًا
پرداختـنبهمسـایلسیاسـیمأمولاهلکامبودهاسـت
نـهفقهـاواگـرفقیهـیبـهآنپرداختـهنیـزبـهصـورت
پراکنـدهتمـاسگرفتـهاسـت.حـاالپرسـشایـناسـت
کـهچگونـهمیتوانیـمایـنمبحـثرابازسـازیکنیـم؟
روشـیراکـهمـادرپیـشگرفتهایمبازسـازیارزشهاو

احـکاماجتماعـیدرفقـهحنفیاسـتکهمیتوانـدامروز
زیربنـایفعالیتهـاوعملکردهـایسیاسـیدولتهاقرار
گیـردوایـناحـکاماجتماعـیازویژهگیهـایفقهحنفی
باشـد.درحقیقتمأمـولاینبحثبازسـازینظریهنظام
سیاسـیدراسـامازرویاحـکاموارزشهـایاجتماعی
موجـوددرتیـوریفقهـیاحنـافمیباشـد.نکتـۀدیگـر
اینکـهایـنارزشهـاالزامـًابـهمعنایآننیسـتکـهفقها
یـامذاهـبدیگـرآنرانپذیرفتـهباشـدویـااینکـهالزامًا

باشـد. پذیرفته

الف، دالیل ضرورت به تأسیس دولت در اسام 
خافـتدراسـامبـهمعنـایجانشـینینبـوتدرحفـظ
پیامبـر کـه همانگونـه میباشـد. دنیـا سیاسـت و دیـن
اسـامموظـفبـهتبلیـغدیـنوحیشـدهورییـسامت
بـود،خلیفـهنیزبـهایناعتبـارکهجانشـینپیامبراسـت،
اهـموظایـفدینـیودنیـویاورابـهعهـدهدارد.در
بـارۀوجـوبتأسـیسخافـت)نظـامسیاسـیمبتنـیبر
اسـام(تقریبـًامیانمسـلماناناجماعوجـودداردوگفته
میشـودکـهشـماراندکـیماننـدابوبکـراصـمبـهامکان
الغـایقدرتسیاسـی،حـذفدولـتوبینیـازیجامعه
بـهیـکنظـامسیاسـیعقیـدهدارنـد.بنابـرگفتـۀقاضـی
عبدالجبـارمعتزلـیدیدگاههـایاهلسـنتدربـارۀلزوم
برپایـیخافـتبـهایـنسـهدیـدگاهخاصهمیگـردد:
یـک،نظریـهعـدموجـوب،عـدۀاندکـیماننـدابوبکـر
اصـموبرخـیخـوارجقایـلبـهعـدموجـوببرپایـی
خافـتشـناختهمیشـودوتـاآنجـاکـهدربـارۀنظریـه
ابوبکـراصـمازجبایـینقـلشـدهاسـتکـهاونیـزبـه
صـورتمطلـقمنکـرلـزومبرپایـیخافتنبودهاسـت
بلکـهنظریـۀاومبتنـیبـراینفرضیهاسـتکهاگـرمردم
بتواننـدمیـانخودبـهعدلوانصـافزندهگـیاجتماعی
شـانرابـهپیشببرنـدمیتوانداشـتنیکنظامسیاسـی

راغیرالزامـیدانسـت.
دو،نظریـهوجـوبعقلـی،برخـیدیگـرازدانشـمندان
مسـلمانسـنیبرپایـیخافـتراعقـاواجـبمیدانند

اینگونـهتوضیـحمیدهنـد؛ درتوجیـهوجـوبعقلـی
وسـواس و تمامیتخواهیشـان خصلـت بنابـر مـردم
نفـسومنافـعشـخصیموجـبمیگـرددکـهمـردمبـه
صـورتخـودکارنتواننـدنظـماجتماعـیمیانشـانرا
برقـرارکننـدوبـرایبرقـراریایـننظمضرورتاسـت
کـهیکنظامسیاسـیومدیریتیشـکلبگیـردووالۀامور
دررأسایـننظامسیاسـیقرارداشـتهباشـند.بنـابهگفتۀ
جاحـظازتیوریپـردازاننظریـهوجـوبعقلـیمردمدر
تشـخیصمصالحشـانقـدرتبرابـرندارنـدوبـهتوافـق
نمیرسـندبـهجـزاینکهامـرونهیـیازباالوجودداشـته
باشـدتـااینکـهجریـانایـنمصالـحراضمانـتاجرایی
بدهنـد.بـهدلیـلاینکـههـرامـرونهـیمقتدرانـهملزوم
یـکنظـامحکومتیاسـت،برپاییحکومتنیـزبهلحاظ

عقلـیواجـبمیباشـد.
سـه،نظریـهوجـوبشـرعی،بنابـرگفتـۀابنفـرأحنبلی
مسـألهامامـتوتأسـیسنظامسیاسـیازجملهمسـایلی
نیسـتکـهعقـلبتوانـدُحسـنوقبـحآنراتشـخیص
دهـدوبـههمیـندلیـلاباحـتووجـوبآنبـهعهـدۀ
شـریعتیاهمـاندالیـلسـمعیمیباشـد.درقرآنکریم
اطاعـتازاولیاالمـردرکناراطاعتازخداورسـولوی
مطـرحگردیـدهاسـتکـهنشـانمیدهـدهمانگونـهکه
رسـولاوبـادلیـلسـمعیالزامًامطاعشـناختهمیشـود،
وجـوداولیاالمـردررأسقـدرتوبرپایـییـکنظـام
سیاسـینیـزمحصـولهمیـنآیـتمیباشـد.همینطـور
حدیثـیرااحمـدابنحنبـلازپیامبراکـرمروایتمیکند
کـهاوفرمـودهاسـت:»هـرگاهامامـینباشـدکهبـهامور
مـردمقیـامنمایـدفتنـهظاهرمیشـود«وحدیـثدیگری
مـرویازحضرتابیهریرهاسـت:»پـسازمنبهزودی
والیـانورهبرانـیبرشـماوالیتخواهندکـردکهبرخی
نیـکوبرخـیدیگـرفاجراندبشـنویدواطاعـتکنیداز
آنـاندرآنچـهموافـقحقاسـت.زیـرااگرحاکمانشـما
نیکـوکاربودنـدبـهنفـعشـماونفـعآنـاناسـتواگـر
خطـاوگنـاهکردنـدبازهـمبـهنفـعشـماولیزیـانآنان
اسـت«.نتیجـۀنصـوصاینمیشـودکـهاقدامبـهبرپایی
یـکنظامسیاسـیبرمسـلمانانمانندسـایرفرایضعبادی
یـکفریضـهاسـتوبایـدمسـلمانانبـهآنپابندباشـند

واقـدامکنند.

ب، اصول نظری نظام سیاسی نزد اهل سنت 
بـهدلیـلاینکـهنظریـۀنظـامسیاسـیبنابـردیـدگاهاهـل
سـنتدرقـدمنخسـتدالیـلسـمعییـانقلـیدارنـد،
از برگرفتـه و میباشـد نقلـی نیـز نظریـه ایـن اصـول
قرآنکریـموسـنتپیامبـراکـرماسـت.بایـددانسـتکه
اصـلنظـریبرپایـینظـامسیاسـیعصـرنبویشـخص
پیامبـراکـرمدانسـتهمیشـودوپذیـرشرهبریسیاسـی
وینیـزجزئـیازپذیـرشنبـوتوپیامرسـانیاواسـت
ولـیپـسازرحلتپیامبـراکرمبرایتوضیحمشـروعیت
یـکنظـامورهبریسیاسـیمعمـوالًبهدواصلاساسـی
»شـورا«و»اجمـاع«اسـتنادشـدهاسـت.یـادماباشـدکه
تـااینجـایبحـثتفاوتـیبرمبنـایمذاهـبفقهـیاهـل
سـنتمیـانایـنمذاهـبدیـدهنمیشـود.ازمیانشـورا
واجمـاع،هـریکـیبـاتوجـهبـهوضعیـتاجتماعـی
مـردممیتوانـدمهمتـرازآندیگـریتلقـیگـردد،امـا
بنابـرترتیـبتاریخـیمـاازبحـثمختصـراجمـاعآغاز

میکنیـم.
یـک،اجمـاع،درترتیـبمنبعشناسـیشـریعتاسـامی
قـرار سـوم درجـل در سـنت و قـرآن از بعـد اجمـاع
امـابـهلحـاظقـدرتمعرفتشـناختیخـود میگیـرد،
بایـددرقـدمنخسـتخـوداجماعبـرپایۀقرآنوسـنت
قراردادهشـودکـهدرنتیجـهمیتواندبازدهـِیچونقرآن
وسـنتداشـتهباشـدوازطـرفدیگـر،مدلـولاجمـاع
نیـزقطعـیاسـتدرصورتیکهمسـتندبـهدومنبعنقلی
باشـدوواقعـًاواقـعگردیـدهباشـد.درمعرفتشناسـی
نخسـت درجـۀ در اجمـاع اسـام، در سیاسـی اصـول
اسـتنادایسـتادهاسـتبـهدلیـلاینکـهقـرآنوسـنتبـه
صـورتمشـخصوبـاجزئیاتبهتأسـیسوشـیوۀنظام
سیاسـینمیپـردازدوبـههمیـنعلـتاجمـاعمیتوانـد
بـهصـورتمشـخصمبانـیخافـترابازسـازیکـرده
وبـرایانمشـروعیتوالزامیـتشـرعیبهدسـتدهد.
عالیتریـنمرتبـۀاجمـاع،هماناجمـاعیـارانپیامبراکرم
بـریـکامـردینـیمیباشـد.بهدلیـلاینکـهیـارانپیامبر
خـداازیـکطـرفشـاهدوقایـعصدراسـامبـودهاند
وازطـرفدیگـر،بنابـرتربیـهشـاندرمکتـبتربیـوی
پیامبراکـرمنسـبتبـههـرمسـلماندیگـریمسـتحقو
بـهحقتـرشـناختهمیشـوند.اولیـنمظهـراجمـاعیاران
ابوبکـرصدیـق اول خلیفـۀ جانشـینی بـر خـدا پیامبـر
ایـن در موجـود یـاران شـمار اسـت. گرفتـه صـورت
مجلـسقابلشـمارشبـودهوموافقتجمعیایشـاننیز
محرزشـدهاسـت.بایـدگفتکـهایناجماعبـهصورت
قطـعبـراهمیـتووجـوببرپایـییـکنظـامسیاسـی
مـوردشـخصخاصـی در آنچـه امـا گرفتـه، صـورت
ماننـدابوبکـرصدیـقدررأسایننظامباشـد،شـایداین
قطعیـتنباشـد،امـاهیچیکـیازیـارانپیامبراکـرممنکر
اهمیـتولـزومبرپایـییـکنظامسیاسـیبعـدازپیامبر

اند. نگردیـده
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ازیــکهفتــهبدینســوتــاشبــرایجمــعآوریتانکهــای
باقــیمانــدهازدورانجهــادومقاومــتکــهدرپشــتۀســرخ
جبلالســراجقــراردارد،آغــازشــدهاســت.خــداخیــر
ــا ــهت ــورآغــاخــانراک ــدانصاحــبن ــدقومان ــبکن نصی
فعــًاهــماصــراروپافشــاریویبــودکــهباعــثشــدایــن
ــالدادهنشــود.اودرمســجدنســاجیهمــهرا ــاانتق تانکه
ــزد ــدن ــد،بع ــرازکنن ــودرااب ــراتخ ــانظ ــودت ــتهب خواس
ــریک ــاویش ــودراب ــۀخ ــدوفیصل ــروانمیرون ــیپ وال
ــد ــتمیدان ــودراغنیم ــتخ ــهمأموری ــیک ــازند.وال میس
ــد؛در ــننشــانمیده ــهحاضری ــهراب ــوبوزارتمالی مکت
ــی ــًاعمل ــاحتم ــرآننیســتت ــطق ــوبخ ــهمکت ــیک حال
ــاازهــر ــهمیشــودت ــنفیصل ــیچنی شــود.درحضــوروال
ــا ــهموتره ــودک ــانب ــود.هم ــهداریش ــهنگ ــجپای ــوعپن ن
ــد ــریچن ــدازبارگی ــابع ــد،ام ــالمیکنن ــهانتق ــروعب ش
موتــرجلوشــانگرفتــهمیشــود.ســپاسازوکیــلصاحــب
ــه ــودراب ــیخ ــردآگاه ــهمج ــهب ــالنگیک ــانس ظاهرخ
محــلمیرســاندچــونهنوزهــماحســاسودردگذشــتهو
ــجو ــودشدررن ــونخ ــدچ ــنرامیدان ــاتمجاهدی زحم
ــل ــهنق ــهب ــت.دررابط ــودهاس ــریکب ــودش ــردمخ دردم
ــاهیادداشــتخــودرااز ــهصــورتکوت ــنب ــادم ــارجه آث
ــاذهــنبرادرهــاروشــن ــمت ــانمینمای نظــرآمرصاحــببی

شــود:
ــواز ــارازیکس ــارتگلبه ــکزی ــتنزدی ــانمقاوم درزم
قــولکهنــهدهســیابآمــدهبــودوازســویدیگــر،دریــای
پنجشــیردرحــالمســتیبــود.منطقــۀزیــارتوتقریبــًاصــد
متــرســرکبهُکلــیویــرانشــدهبــود.درآنشــرایطنبایــد
یــکســاعتهــمراهمســدودمیشــد.عمــقگــودالایجــاد
ــود. ــدهب ــنش ــرتخمی ــیابشــصتمت ــقس ــدهازطری ش
درعیــنحــال،راهانتقــالمهمــاتوروغنیــاتجبهــهوراه
ــب ــود.آمرصاح ــدهب ــدودش ــیمس ــربهُکل ــنوموت عابری
ــاهده ــکمش ــلراازنزدی ــامح ــتدادت ــراهدای ــلم عاج
ــراج، ــوایکارجبلالس ــیدمازق ــاحهرس ــیدرس ــم.وقت کن
انجنیــرصاحــببــارشراهمــراهخــودبــردم.بعــداز
ــه ــیک ــازمان ــیدیمت ــهرس ــننتیج ــهای ــادب ــورۀزی مش
ــدارد. ــودن ــکانکاروج ــرودام ــابقاشن ــایس ــادرج دری
بدیــنترتیــب،بــامــردممحــلصحبــتکــردمتــابگذارنــد
ــدراه ــودربتوان ــال ــودت ــعش ــانقط ــدرأسدرختش چن
ــیقناعــتمــردمحاصــلنشــد. ــرراهمــوارســازد،ول موت
لحظــهبــهلحظــهآمرصاحــبازبــازشــدنراهاحــوال
ــردمراضــی ــاعصــرم ــمت ــاشکردی ــت.هرچــهت میگرف
ــت ــهحرک ــمک ــودرکارگفتی ــهل ــدیمب ــورش نشــدند،مجب
کنــد.وقتــیلــودرشــروعبــهکارکــردمــردممانــعشــدند،
چنــدســنگیرابــرلــودرکارنثــارکردنــد.مــندرقســمت
دروازهلــودرایســتادهبــودمتــادریــورلــودرقــوتگیــردو
روحیــهخــودراازدســتندهــد.اندکــیبعــدبــاموســفیدان
ــت ــدامباب ــرک ــهه ــولراب ــدارپ ــکمق ــردم،ی ــتک صحب
ــو ــرکن ــکروزس ــرفی ــم،درظ ــاندادی ــعدرختش قط
ــد ــازشــد.بع ــهب ــایطنقلی ــهرویوس درســتشــدوراهب

بــاانجنیــرصاحــببــارشنــزدآمرصاحــبرفتیــموازبــاز
شــدنراهاطمینــاندادیــم.پــانبعــدیایــنبــودکــهبایــد
ــیو ــهکاراساس ــازب ــانی ــود،ام ــتش ــیدرس ــرکاصل س
دوامدارداشــت؛بهخاطــرجلوگیــریازتخریــبشــدنباقــی
ســرکبــهموترهــایتیلــروظیفــهســپردمتــاازپشــتۀگلبهــار
ــدوازآن ــارابیاورن ــانروسه ــدهزم ــبش ــایطتخری وس
ــرک ــیس ــبباق ــثتخری ــهباع ــیک ــریازآب درجلوگی
ــّدیاز ــادس ــقایج ــنطری ــهای ــد.ب ــتفادهکنن ــد،اس میش
ــه ــادیموترهــاجهــترانــدنآبب ــم»زرهپــوش«وب بردیَ

ــوبداد. ــابقاشنتیجــۀمطل جــایس
ــع ــرشجم ــمخاط ــبدادی ــهآمرصاح ــزارشراب ــیگ وقت
شــد،امــاازایــنکــهمــاازوســایطداغمــۀزمــانروسهــا
درجلــوآباســتفادهکردیــمناراحــتشــد،بــاآنکــههیــچ
گزینــۀدیگــریجــزآندردســتنداشــتیم.درمجلســیکــه
ــور ــراجحض ــوپجبلالس ــزکل ــماریدرمرک ــردمپُرش م
ــران ــهحاض ــابب ــهخط ــدجمل ــبچن ــتند،آمرصاح داش
ــتروزی ــاناس ــدمهرب ــت:خداون ــبگف ــد.آمرصاح گفتن
ــدهنخواهیــم ایــنجنــگختــمخواهــدشــدمــاوشــمازن
ــخ ــد.تاری ــیرودونســلدیگــریمیآی ــکنســلم ــود.ی ب
زنــدهجهــادمــردمهمیــنآثــاریاســتکــهدرایــنمناطــق
ــچ ــاهی ــالدردنی ــاح ــهت ــودوگرن ــدهمیش ــمدی ــاچش ب
ــت. ــدهاس ــتهنش ــینوش ــایعین ــقواقعیته تاریخــیمطاب
زعمــایخایــنومــزدوریبــهقــدرتمیرســندکــه
ــر ــندوب ــتهباش ــهنمیداش ــاراتعاق ــنافتخ ــاای ــاًًب اص
ــانیو ــدازجانفش ــوشندارن ــندوخ ــودیآنمیکوش ناب
ــای ــاروبقای ــدهمیــنآث ــانآی ــهمی ــادیب زحمــاتشــمای
ــرد ــرشــماشــلیکمیک ــیب ــکزمان ــهی ــوپک ــکوت تان
ــده ــرانش ــزاروی ــناب ــطهمی ــماتوس ــانهش ــهوکاش خان
میتوانــدشــاهدجانفشــانیهایشــماباشــد.تاریخــی
ــرد ــیمیگی ــهمعرف ــدیب ــلهایبع ــهنس ــماراب ــهش ک
ــهصــورت ــدب ــردبای ــردمبازگــوخواهــدک وافتخــاراتم
ــاندر ــودۀجنابش ــدازفرم ــود.بع ــهداریش ــتنگ درس
ــر ــهبهخاط ــالنگک ــهس ــلپج ــووپُ ــایدهن ــاختنپُله س
تهاجــمدشــمنتخریــبشــدهبــودازوســایطزرهــی
جنگــیاســتفادهنکردیــمبلکــهازبــادیموترهــایُکمــازدر
ــو ــلدهن ــتپُ ــمتراس ــًادرس ــهفع ــیک ــاختنپُلهای س
ــا ــردمب ــام ــنپُله ــم.ازای ــتفادهکردی ــتاس ــوداس موج
ــی ــاالیکراچ ــیراب ــوادغذای ــاتوم ــکلمهم ــیارمش بس
بــهپنجشــیرانتقــالمیدادنــد.مــردمســایروالیــاتنیــزبــه
ــردم ــد.کارتوســطخــودم ــادیمواجــهبودن مشــکاتزی
ــدر ــلق ــانقاب ــهزحماتش ــتک ــورتمیگرف ــالنگص س
ــاتو ــادیاززحم ــتی ــانالزماس ــت.همچن ــراس وتقدی
ــرال ــوۀکارجن ــبق ــدانصاح ــبانهروزیقومان ــاشش ت
پُرتاششــانصــورت پرســونل و قاســمخان صاحــب
ــهوفرســوده ــاوســایطکهن ــانشــرایطیب ــردکــهدرچن گی
ــه ــتند.حــالک ــرارداش ــردمخــودق ــهوم ــتجبه درخدم
ــه ــیب ــمجــایبســاشــرموبیعزت لیامــشراتماشــاداری
مــردممــاوجفــایبــزرگدرحــقشــهداومجاهدیــناســت

ــه ــدک ــادارن ــتجمهوریادع ــیریاس ــتادهایانتخابات س
ــزاری ــیبرگ ــیتوانای ــیونهایانتخابات ــووالندرکمیس مس
ــل ــندلی ــههمی ــدوب ــالمراندارن ــفافوس ــاتش انتخاب
ــرود. ــقب ــهتعوی ــاتباردیگــرب ــهانتخاب ممکــناســتک

مســووالندرســتادهایانتخاباتــیمیگوینــد،متأســفانهنــه
ــحوجــوددارد ــرشــفافازگفتوگوهــایصل یــکتصوی
ونــهیــکتصویــرامیدبخــشازیــکانتخابــاتشــفافو
ــه ــیب ــردرُگم ــکس ــردمدری ــلم ــندلی ــههمی ــالم.ب س

ــد. ــرمیبرن س
ــت ــکارحکوم ــاتآش ــووالن،مداخ ــنمس ــاورای ــهب ب
درکارکمیســیونانتخابــاتوعــزلونصبهایــیکــه
صــورتمیگیــردواســتفادهازامکانــاتدولتــیبــههــدف
ــک ــواهی ــهگ ــناســتک ــانگرای ــی،نش ــارزاتانتخابات مب

ــود. ــمب ــالمنخواهی ــفافوس ــاتش انتخاب
مســووالندرکمیســیونانتخابــاتامــامیگوینــدکــه
ــتجمهوریرا ــاتریاس ــزدانانتخاب ــینام ــتنهای فهرس
اعــامکردنــد،ثبــتنــامتقویتــیرابــاموفقیــتبــهپایــان

رســانیدندوتاریــخبرگــزاریانتخابــاترااعــامکردنــدو
برنامــۀایــنکمیســیونبراســاسبرنامــهبــهپیــشمــیرودو

ــد. ــاتندارن ــچمشــکلیدربرگــزاریانتخاب هی
عــارفکیانــیســخنگویســتادانتخاباتــیرحمــتاهللنبیــل
ــد، ــتجمهوریمیگوی ــاتریاس ــزدانانتخاب ــیازنام یک
متأســفانهنــهیــکتصویــرشــفافازگفتوگوهــای
ــک ــرامیدبخــشازی ــکتصوی ــهی ــحوجــودداردون صل
انتخابــاتشــفافوســالم.بــههمیــندلیــلمــردمدریــک
ــزاری ــهبرگ ــیک ــد،درحال ــرمیبرن ــهس ــیب ــردرُگم س
ــالمتآمیز ــالمس ــتانانتق ــردمافغانس ــرایم ــاتب انتخاب

ــزارشــود. ــدبرگ ــهبای ــدرتاســتک ق
ــد ــونبع ــاتاکن ــی،نتیجــهگفتوگوه ــایکیان ــاورآق ــهب ب
ــچ ــردمهی ــرارداردوم ــامق ــردۀازابه ــتدوردرپ ازهف

ــود. ــممیش ــاخت ــهکج ــنراهب ــهای ــدک نمیدانن
ــات ــحوانتخاب ــایصل ــرد،گفتوگوه ــانک ــرنش اوخاط
ــتافغانســتانو ــاحکوم ــماســت،ام ــیومه ــدمل دورون
ــا ــاب ــتدورگفتوگوه ــدازهف ــیاشبع شــرکایبینالمل

خ  م تانک های پشتۀ سر لیال
و خاطره یـی از  آمرصاحب

کمیسیون انتخابات: آماده گی های الزم برای برگزاری انتخابات شفاف گرفته شده است
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ناجیه نوری  

ــان  ــۀ زم ــایط داغم ــا از وس ــه م ــن ک ــا از ای ــد، ام ــع ش ــرش جم ــم خاط ــب دادی ــه آمرصاح ــزارش را ب ــی گ وقت
روس هــا در جلــو آب اســتفاده کردیــم ناراحــت شــد، بــا آن کــه هیــچ گزینــۀ دیگــری جــز آن در دســت 
نداشــتیم. در مجلســی کــه مــردم پُرشــماری در مرکــز کلــوپ جبل الســراج حضــور داشــتند، آمرصاحــب چنــد 
جملــه خطــاب بــه حاضــران گفتنــد. آمرصاحــب گفــت: خداونــد مهربــان اســت روزی ایــن جنــگ ختــم خواهــد 
شــد مــا و شــما زنــده نخواهیــم بــود. یــک نســل مــی رود و نســل دیگــری می آیــد. تاریــخ زنــده جهــاد مــردم 
همیــن آثــاری اســت کــه در ایــن مناطــق بــا چشــم دیــده می شــود و گرنــه تــا حــال در دنیــا هیــچ تاریخــی مطابــق 
ــا ایــن  واقعیت هــای عینــی نوشــته نشــده اســت. زعمــای خایــن و مــزدوری بــه قــدرت می رســند کــه اصــالً ً ب
افتخــارات عالقــه نمی داشــته باشــند و بــر نابــودی آن می کوشــند و خــوش ندارنــد از جان فشــانی و زحمــات 
شــما یــادی بــه میــان آیــد همیــن آثــار و بقایــای تانــک و تــوپ کــه یــک زمانــی بــر شــما شــلیک می کــرد خانــه و 

ــد شــاهد جان فشــانی های شــما باشــد ــران شــده می توان ــزار وی ــن اب کاشــانه شــما توســط همی


