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است و نتیجۀ آن را نمی پذیریم
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عضــو  عبــداهلل،  محمــد  موالنــا 
انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
می گویــد، مــواردی کــه در رابطــه 
نماینده گــی  دفتــر  از ســوی  او  بــا 
ــا«  ــتان »یونام ــل در افغانس ــازمان مل س
ــن  ــت و ای ــت« اس ــده، »تهم ــه ش گفت

مــوارد بایــد پیگیــری شــوند.
موالنــا عبــداهلل دیــروز در واکنــش بــه 
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــا ب ــۀ یونام نام
ــری  ــت خب ــک نشس ــات، در ی انتخاب
ــق  ــت از طری ــور اس ــه مجب ــت ک گف
ــه  ــی و چ ــه داخل ــط؛ چ ــع زیرب مراج
بین المللــی، اقامــه دعــوا کنــد کــه 
ــب  ــا تقل ــه ب ــه او ک ــا علی ــن ادع ای

مبــارزه می کنــد، چــرا نشــر شــده 
ــت. اس

ــات از  ــن کمیشــنر کمیســیون انتخاب ای
ــبکه  ــخنان ش ــه س ــته ب ــا خواس یونام
هــای ایجــاد شــده در داخــل ایــن نهاد 
کــه بــه نفــع یــا ضــرر یــک کاندیــد و 
کاندیــدا کار مــی کنــد، گــوش ندهــد.
عبــداهلل خاطرنشــان کــرد کــه در طــول 
ــی در  ــه مداخله ی ــاه هیچ گون ــت م هف
امــور تخلفــات و تقلباتــی کــه صورت 
مســوولین  و  مشــاورین  و  گرفــت 
مــی  نظــارت  آن  از  بایــد   ”undp“
کردنــد، نکــرده و در برابــر همــه آنهــا 

ــرده اســت. ــار ک ــی اختی خاموش

او تاکیــد کــرد،  شــبکه های ایجــاد 
ــش  ــدی پی ــه چن ــا ک ــده در یونام ش
ــی شــد،  در صفحــات مجــازی همگان
بایــد  و  را ســاخته  تهمت هــا  ایــن 
مــورد پیگیــری قــرار گیــرد. بــه گفتــه 
او، اگــر چنیــن نشــد  خــود در رابطــه 

ــد. ــدام می کن ــه آن اق ب
ایــن اظهــارات موالنــا محمــد عبــداهلل 
اســت  شــده  مطــرح  حالــی  در 
کــه هیــأت معاونــت ملــل متحــد 
ــه حــوا  ــی ب ــا ارســال نامه ی ــا« ب »یونام
علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون 
انتخابــات، نســبت بــه رفتــار نامناســب 
ــنران  ــی از کمیش ــداهلل، یک ــا عب موالن

ــت. ــر داده اس ــیون تذک ــن کمیس ای
ــود  ــی خ ــا نگران ــه یونام ــن نام در ای
مســتقل  کمیســیون  رییــس  بــا  را 
ایــن  از  و  کــرده  ابــراز  انتخابــات 
ــق  ــا طب ــت ت ــته اس ــیون خواس کمیس
ــت  ــرع وق ــات، در اس ــن انتخاب قوانی
بــه گونــۀ جــدی بــه ایــن مســأله 

کنــد. رســیده گی 
در نامــه یونامــا کــه بــه کمیســیون 
موالنــا  شــده،  فرســتاده  انتخایــات 
عبــداهلل متهــم شــده کــه بشــیر علــی، 
یــک تــن از مســووالن دبیرخانــۀ ایــن 
ــه مــرگ کــرده  ــد ب کمیســیون را تهدی

ــت. اس

ــر او  ــازمان م ــتخبارايت س ــتان د اس د پاکس

ــه  ــل ت ــتیال کاب ــارو وزارت مرس ــو چ د بهرنی

ــي. راغ

یــوه حکومتــي رسچینــه چــې د موضــوع 

د حساســیت لــه املــه نه غــواړي نوم یــې 

تأییدولــو  واخیســتل يش، د دې خــر پــه 

رسه وايــي چــې د پاکســتان د اســتخبارايت 

ســازمان مــر او د بهرنیــو چــارو وزارت 

ــس.  ــې د )ای. اې ــام اباد ک ــه اس ــتیال »پ مرس

ای( لــه لــوري د افغــان ســفیر د احضارولــو« 

ــه  ــل ت ــاره کاب ــتلو لپ ــنې غوښ ــه اړه د بخښ پ

راغــي دي.

ــارو  ــو چ ــۍ او د بهرنی ــمرۍ ماڼ ــو ولس خ

وزارت تــر اوســه پــه دې اړه څــه نــه دي 

ــي. وی

وړانــدې لــه دې د افغانســتان د بهرنیــو چــارو 

وزارت پــه یــوه اعامیــه کــې ویــي و چــې پــه 

اســام اباد کــې د افغانســتان ســفیر شــکرالله 

پوځــي  د  پاکســتان  د  مشــعل  عاطــف 

له خــوا  ای(  اس  )ای  ادارې  اســتخباراتو 

ــوی و. ــد وررسه ش ــاوړه چلن ــار او ن احض

پــه اعامیــه کــې افغــان حکومــت د پاکســتان 

پــه دې کار کلــک اعــراض کــړی و او ویــي 

ــه خــوا د ښــاغي  ــې و چــې د ای اس ای ل ی

مشــعل احضــار او لــه هغــه رسه نــاوړه چلنــد 

د ډیپلوماتیکــو موازینــو او عــرف خــاف 

عمــل دی.

ــه د ای  ــه هغ ــته ل ــفیر وروس ــتان س د افغانس

ــې د  ــوی چ ــتل ش ــوا ورغوښ ــه خ اس ای ل

پاکســتان د بهرنیــو چــارو وزارت یکشــنبه پــه 

یــوه اعامیــه کــې وویــل چــې پــه کابــل کــې 

ــوي دي. ــورول ش ــان ځ د دوی ډیپلومات

وزارت  چــارو  بهرنیــو  د  پاکســتان  خــو 

ــه  ــو رسه پ ــه خپرول ــې پ ــوې اعامی ــا د ی بی

اســام اباد کــې د افغانســتان لــه ســفیر رسه د 

»نــاوړه چلنــد« ادعــا رد کــړې ده.

ــوري  ــتاين ل ــو او پاکس ــمي رسچین ــورو رس ن

پاکســتاين  د  تــه  کابــل  اوســه  تــر  هــم 

چارواکــو راتــګ نــه دی تأییــد کــړی.

موالنا محمد عبداهلل: 

علیه تهمت یوناما اقامۀ دعوا می کنم
د پاکستان د استخباراتو مرش

 او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راغيل

صفحه 3

در نشست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد:
خاموشی نهادهای بین المللی در رابطه به بررسی رأی های بدون بایومتریک نگران کننده است

»نتیجـۀپُـرازتقـلبرانمـیپـذیـریم«
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انتخابــات  در  تلقــب  بــر  معتــرض  نامــزدان  دیــروز 
ــه  ــت جمهوری، طــی کنفرانس هــای خبــری جداگان ریاس
ــده  ــک ناش ــمارش آرای بایومتری ــا ش ــان را ب ــت ش مخالف
ســقف  شــدن  مشــخص  بــدون  آرای  بازشــماری  و 
ــک  ــۀآ ی ــه نتیج ــد ک ــرده و گفتن ــان ک ــده گان اع رای دهن
ــزد  ــش از ده نام ــب را نمی پســندند. بی ــر از تقل ــات پ انتخاب
کنفرانس هــای  در  دیــروز  ریاســت جمهروی  انتخابــات 
ــت اهلل  ــری رحم ــس خب ــزدان و کانفران ــورای نام ــری ش خب
نبیــل، از کمیســیون انتخابــات خواســتند کــه رونــد انتخابــات 
را برهــم نزنــد و بازشــماری آرا را متوقــف کنــد در غیــر آن 
ــد و آن را  ــول ندارن ــب را قب ــات پرتقل ــن انتخاب ــه ای نتیج
ــداهلل  ــر عب ــز داکت ــل از آن نی ــک روز قب ــد. ی ــم می کنن تحری
نامــزد تیــم ثبــات و همگرایــی هــم موضــع مشــابهی را اعام 
کــرد و گفــت کــه نتیجــه بــاز شــماری آرای بــدون مشــخص 
شــدن ســقف آرای پــاک را نمی پذیــرد و ناظرانــش را بــرای 

ــتد.  ــز نمی فرس ــه مراک ــماری ب بازش
ــزدان  ــه نام ــی از هم ــه کان ــون جبه ــن اکن ــه همی اینگون
تیــم دولت ســاز  برابــر  ریاســت جمهوری در  انتخابــات 
ــرده  ــان ب ــه گم ــه ک ــت. همانگون ــکل گیری اس ــال ش در ح
می شــد بحــران انتخاباتــی از همیــن حــاال کــه هنــوز نتایــج 
نخســت انتخابــات اعــام نشــده، نشــانه های خــود را بــروز 
ــات  ــزدان انتخاب ــورای نام ــم ش ــر ه ــش ت ــت. پی داده اس
ــی، از منحــرف شــدن  ــاق مل ــم وف ریاســت جمهــوری و تی
انتخابــات و مهندســی ان قبــل از برگــزاری انتخابــات خبــر 
ــه  ــون ب ــد. اکن ــده بودن ــق آن ش ــان تعوی ــوده و خواه داه ب
ــتن  ــم نداش ــی الرغ ــاز« عل ــت س ــم » دول ــب، تی ــان غال گم
ــیون های  ــوذ در کمیس ــا نف ــه ب ــده ک ــق ش ــی موف رای کاف
ــه،  انتخاباتــی و انجــام یــک رشــته تقلب هــای ســازمان یافت
در نتایــج انتخابــات دســتبرد بزنــد. تاکیــد بــر شــمارش ســه 
ــاز  ــه ب ــک و دســت زدن ب ــدون بایومتری ــزار رای ب صــد ه
ــت.  ــن مدعاس ــاهد ای ــا، ش ــماری آرا در اوج مخالفت ه ش
ــت و  ــی از جمهوری ــای غن ــه آق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــود می کن ــن وانم ــد و چنی ــای آن ســخن می گوی ارزش ه
کــه او و تیــم اش یگانــه حامــی ارزش هــای جمهوریــت در 
ــی کــه اقدامــات و اظهــارات تیــم او  کشــور اســت، در حال
نشــان مــی دهــد کــه او نــه بــه جمهوریــت اعتنایــی دارد و 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــم ب ــش مه ــای آن برای ــم ارزش ه نه ه
بــه هرصــورت رویارویــی نامــزدان و تکــت هــای انتخاباتــی 
بــر ســر بازشــماری آرا در عــدم شــفافیت، بســتری کانــی 
را بــرای یــک بحــران انتخاباتــی مهیــا کــرده اســت. اکنــون 
ــات آغــاز کــرده،  ــازی خطرناکــی را در مســاله انتخاب ارگ ب
ــاله را  ــده س ــتاوردهای هج ــد کل دس ــه می توان ــازی ای ک ب
ــوم  ــه ســمت نامعل ــرار دهــد و کشــور را ب تحــت شــعاع ق
هدایــت کنــد. اکنــون  بــار دیگــر تیــم » دولــت ســاز« زمینــۀ 
ــا  ــم کرده اســت. ام ــود فراه ــع خ ــه نف ــترده را ب ــب گس تقل
نامــزدان معتــرض مخالفــت شــان را بــا آن ابــزار کــرده انــد. 
بــه هــر صــورت بــه نظــر میرســد کــه جبهــه جدیــد نامــزدان 
در برابــر تقلــب مــی توانــد مانــع بــه قــدرت رســیدن آقــای 
ــن  ــد و ای ــفاف باش ــر ش ــات غی ــک انتخاب ــتر ی ــی از بس غن
ســبب خواهــد شــد کــه رونــد انتخابــات و اعــان نتیجــه آن 
بــه درازا کشــیده و در نهایــت بــه بــن بســت مواجــه شــود. 
امــا هنــوز معلــوم نیســت کــه ایــن بــار بــرای حل مشــکات 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــی در نظ ــه راه حل ــی چ انتخابات
ایســتاده گــی جمعــی نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری 
تنهــا قوتــی اســت کــه مــی توانــد تقلــب را نــاکام ســازد و 
جــز ایــن راه دیگــری وجــود نــدارد. بــه نظــر میرســد کــه 
تحلیــل هــا و چشــم انــداز هــای شــورای نامــزدان انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در نهایــت درســت از آب درامــده اســت 
ــای  ــه ج ــب ب ــن از تقل ــه گرفت ــی نتیج ــم در پ ــم حاک و تی
ــتان  ــی افغانس ــرای دیمکراس ــن ب ــت و ای ــفاف اس آرای ش
ــن  ــا ای ــار م ــاب انتظ ــن حس ــا ای ــت. ب ــی نیس ــر خوش خب
ــاالت متحــده  ــه خصــوص آی ــی ب ــه جهان ــه جامع اســت ک
امریــکا کــه رونــد انتخابــات افغانســتان را نظــارت مــی کنــد 
بایــد از رونــد انتخابــات شــفاف حمایــت کنــد نــه از یــک 
ــیون  ــت و کمیس ــه حکوم ــفاف ک ــر ش ــی و غی ــد جعل رون
در پــی تحقــق آن برامــده انــد. در ایــن صــورت دمکراســی 

ــاکام خواهــد شــد.  ــرای همیشــه در افغانســتان ن ب

جبـههضـدتقلب
شـکلگـرفتهاست

انتخابـات در افغانسـتان یک بـار دیگر وارد فاز 
بحـران شـده اسـت. زمینـه هـا و نشـانه هـای 
ایـن بحران از همین حاال کاما مشـهود اسـت. 
داد،  انجـام  سـاز«  تیم«دولـت  کـه  را  چـه  آن 
بـدون شـک باید بـه چنیـن مرحلۀ می رسـید. 
فازبحـران غیرقابـل پیـش بینـی نبـود، از همان 
نخسـتین روزهـای پـس از برگـزاری انتخابات 
مشـخص بـود کـه تیـم تقلـب و مهندسـی آرا، 
بازهـم دسـت بـه کار شـده و مـی خواهـد که 
در نتیجـه انتخابـات دخالـت کنـد. چـه عوامل 
پیـدا و پنهانـی در ایـن زمینـه این تیـم را یاری 
رسـانده کامـا مشـخص اسـت، هـم در درون 
کمیسـیون انتخابـات و هـم از بیـرون از آن این 
فاجعه مدیریت شـده اسـت. سـخنان روز شنبه 
داکتـر عبـداهلل رهبـر دسـته انتخاباتـی » ثبات و 
همگرایـی« بخـش هـای از این مدیریـت آرا را 
فـاش کرد. بـدون شـک در اعتراض نسـبت به 
وضعیـت به وجـود آمده، تنها دسـته انتخاباتی« 
ثبـات و همگرایی« شـامل نیسـت. تقلـب تمام 
دسـته هـای انتخاباتـی را زیـان مـی رسـاند و 
بیشـتر از آن زیـان آن متوجـه مـردم افغانسـتان 
اسـت. وقتـی نتیجـۀ انتخابـات را تقلـب تعیین 
کنـد، بـه معنای آن اسـت که بـه رای و دیدگاه 
مـردم اهانـت صـورت گرفتـه، ایـن اهانـت از 
جانـب هـر کـس و دسـتۀ انتخاباتی که باشـد، 
مـردم  اکثریـت  پذیریـش  مـورد  توانـد  نمـی 
افغانسـتان قرار گیرد. نجـات انتخابات از تقلب 
و مهندسـی آرا دیگـر به یک وظیفه شـهروندی 
تقلـب  برابـر  در  بایـد  اسـت.  شـده  تبدیـل 
ایسـتاد و بـه آن نـه گفـت، در غیرایـن صورت 
فرهنـگ تقلـب و جعـل کاری در انتخابـات به 
فرهنـگ غالـب مبـدل می شـود و دیگر کسـی 
بـه دموکراسـی و انتخابـات از طریـق رای باور 
نخواهـد کرد. افغانسـتان دوباره برمـی گردد به 
گذشـته بـدون دموکراسـی و انتخابـات و ایـن 
چیـزی اسـت که گـروه هـای تمامیت خـواه و 
افـراط گـرا و از جملـه طالبـان به دنبـال تحقق 
آن انـد. ایـن گـروه ها از پیـروزی دموکراسـی 
آن  و  دارنـد  هـراس  کشـور  در  انتخابـات  و 

هـا را در مغایریـت بـا هـدف هـای خـود مـی 
بیننـد. تیـم » دولت سـاز« علی الرغـم مخالفت 
ظاهـری خـود بـا تقلـب و در یک سـطح کان 
تـر بـا طالبـان، امـا هم راسـتا بـا این هـدف ها 
حرکـت مـی کنـد. بـرای تیـم » دولـت سـاز« 
دموکراسـی فقـط یـک بازی سیاسـی اسـت که 
مـی تـوان بـا دور زدن آن حاکمیـت خـود را 
بـر مـردم تحمیـل کـرد. همین حـاال بـا وجود 
مخالفـت هـای دیگـر دسـته هـای انتخاباتـی 
کمیسـیون انتخابات بازشـماری آرا را در برخی 
والیـت هـا آغاز کرده اسـت. بازشـماری آرا به 
گونـه یـی کـه کمیسـیون انتخابات مـی خواهد 
انجـام دهـد، بـه معنـای رسـمیت بخشـیدن به 
آرای تقلبـی اسـت. آرای کـه مـردم در ریختـن 
آن هـا بـه صنـدوق ها هیچ نقشـی نداشـته اند. 
هـر تقلـب بـه معنای نفـی حضور مردم اسـت. 
وقتـی در یـک جامعـه حضـور مـردم نفـی می 
شـود، اسـتبداد گلیـم خـود را پهـن مـی کنـد. 
تیـم » دولـت سـاز« عمـا بـه سـوی اسـتبداد 
حرکـت مـی کنـد. هـدف نهایـی و غایـی این 
تیـم ایجـاد یـک حکومـت مسـتبد و مبتنـی بر 
مولفـه هـای قومی اسـت. گاهـی ناآگاهانه و یا 
هـم آگاهانـه سـخنانی کـه از زبان سـخنگویان 
دسـته انتخاباتی » دولت سـاز« بیرون می شـود 
کـه ایـن نیـت اصلـی آن را آشـکار مـی کنـد. 
وقتـی داوود سـلطان زوی از افـراد کلیـدی تیم 
» دولـت سـاز« در گفتگـو بـا یکـی از رسـانه 
هـای کشـور به حـوادث سـه دهه اخیر کشـور 
اشـاره مـی کند و مـی خواهد کسـانی را مقصر 
معرفـی کنـد، عمـا ذهنیـت قـوم گرایانـه این 
دسـته انتخاباتـی را آفتابـی مـی سـازد. او مـی 
گویـد بـا وجـود تـاش هـای حکومـت فعلی 
هنـوز اداره هـای کشـور تصفیـه نشـده اسـت. 
منظـور از این تصفیه چیسـت؟ کی هـا را آقای 
سـلطان زوی و دسـته انتخاباتـی » دولت سـاز« 
مـی خواهـد از جامعـه تصفیـه کنـد؟ کـد ایـن 
سـخنان کامـا روشـن اسـت. او ایـن سـخنان 
را همیـن طـوری بـر زبـان نیـاورده و اصا هم 
از مغـز او بیـرون نشـده انـد. کـد این سـخنان 

کامـا واضـح اسـت. در آغاز حکومـت موقت 
اشـرف غنـی رییـس دسـته انتخاباتـی » دولت 
سـاز« وقتی بـا شـخصیت های جهادی کشـور 
رو بـه رو مـی شـد، مـی گفـت بـرای بیـرون 
رانـدن تـان از قـدرت دوبـاره باید بـه جنگنده 
هـای بی 52 متوسـل شـد. آیـا پـس از نزدیک 
بـه هجده سـال همان سـخنان را آقای سـلطان 
سـخنان  ایـن  مگـر  کنـد؟  نمـی  تکـرار  زوی 
بـه معنـای آن نیسـت کـه چنیـن مسـایلی در 
سـطح رهبـری دسـته انتخاباتـی« دولت سـاز« 
مطـرح مـی شـوند؟ بـرای تیـم » دولـت سـاز« 
اولویت رسـیدن به قدرت اسـت و نـه پیروزی 
دموکراسـی و انتخابـات. این دسـته با اسـتفاده 
از قـدرت مـی خواهـد گذشـته تلـخ و تاریک 
کشـور را دوبـاره احیـا کنـد. نمـاد هـای آقای 
غنـی نمـاد هـای وفـاق و همگرایـی نیسـتند. 
نمـاد هـای او نمـاد هـای نسـل کشـی، تفرقـه 
افکنـی و حاکمیـت هـای جابرانـه اسـت. آیـا 
ایـن بـار هـم آقـای غنـی موفـق خواهـد شـد 
کـه بـه چنیـن آرزوهای برسـد و قـدرت را که 
مهـم تریـن وسـیله رسـیدن به حاکمیـت قومی 
بـرای اوسـت، بـه دسـت گیـرد؟ ایـن سـوال 
واقعـا سـوال اساسـی جامعـه ماسـت. سـوالی 
اسـت کـه تنهـا به یک قـوم و تبار تعلـق ندارد. 
ایـن سـوال را تمام مردم افغانسـتان باید پاسـخ 
دهنـد. آیـا مـی خواهنـد که دوبـاره به گذشـته 
ظلـم و سـیاه برگردنـد؟ آیـا مـی خواهنـد کـه 
یـک فـرد و گـروه هر چـه مـی خواهد بـا این 
کشـور انجـام دهـد، همـان گونـه کـه انجـام 
علیـای کشـور و  منافـع  بخاطـر  بایـد  دادنـد. 
تقلـب  برابـر  آینـده گان خـود در  سرنوشـت 
ایسـتاده گـی کنیـم. بـی تفاوتی در برابـر تقلب 
جامعـه را بـه سـوی انقطـاب و پارچـه پارچـه 
شـدن می کشـاند. جامعـه را از پویایـی و پیش 
رفـت سـاقط می کنـد. نباید گذاشـت که تقلب 
پیـروز شـود، بـه نفـع هر کـس و هر دسـتۀ که 
مـی تواند ختم شـود. پیروزی تقلب، شکسـت 
مـردم اسـت. بـرای پیـروزی مـردم بایـد یـک 

صـدا و یک مشـت شـد.

تقلب؛شکستمردم پیروزی
تیم » دولت ســاز« عمال به سوی استبداد حرکت می کند. هدف نهایی و غایی این تیم ایجاد یک حکومت 
مســتبد و مبتنی بر مولفه های قومی است. گاهی ناآگاهانه و یا هم آگاهانه سخنانی که از زبان سخنگویان 
دســته انتخاباتی » دولت ساز« بیرون می شود که این نیت اصلی آن را آشکار می کند. وقتی داوود سلطان 
زوی از افراد کلیدی تیم » دولت ساز« در گفتگو با یکی از رسانه های کشور به حوادث سه دهه اخیر کشور 
اشــاره می کند و می خواهد کسانی را مقصر معرفی کند، عمال ذهنیت قوم گرایانه این دسته انتخاباتی را 
آفتابی می سازد. او می گوید با وجود تالش های حکومت فعلی هنوز اداره های کشور تصفیه نشده است

نثاراحمد فیضی غوریانی
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ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  اعضـای شـورای 
جمهـوری می گوینـد کـه بن بسـت بـه وجـود 
آمـدۀ انتخاباتـی افغانسـتان را وارد فاز جدیدی 

از بحـران کـرده اسـت.
آنـان کـه دیـروز دوشـنبه 20 عقـرب، در یـک 
نشسـت خبـری صحبـت می کردنـد همچنـان 
گفتنـد کـه شـمارش آرای بـدون بایومتریـک 
نوپـای  دموکراسـی  و  اسـت  قانـون  خـاق 

می کنـد. روبـه رو  چالـش  بـه  را  افغانسـتان 
اعضـای ایـن شـورا کمیشـنران کمیسـیون های 
بـه  زدن  پـا  پشـت  بـه  متهـم  را  انتخاباتـی 
طرزالعمـل و کارشـیوه های کمیسـیون کردنـد 
و گفتنـد کـه آنـان بایـد مطابـق بـه برنامه هـا 
چارچوب هـای قانونـی کمیسـیون عمـل کنند. 
احمـد ولـی مسـعود، نامـزد انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و عضـو شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت گفـت که 
رونـد  شـدن  بحرانـی  از  ایـن  از  پیـش  آنـان 
انتخابـات ُهشـدار داده بودنـد، امـا کمیسـیون 
ایـن  بـه  بین المللـی  نهادهـای  و  انتخابـات 

هشـدارها توجـه نکـرد.
آقـای مسـعود افـزود کـه پیشـنهادهای آنـان از 
سـوی کمیسـیون و نهادهـای بین المللـی مـورد 
افغانسـتان  اکنـون  و  نگرفـت  قـرار  پذیـرش 
وارد »فـاز جدیـد از بحـران« شـده که بـه گفتۀ 
او، اگـر مدیریـت نشـود، دامنـۀ آن بـه سراسـر 

افغانسـتان گسـترش خواهـد یافـت. 
احمدولـی مسـعود بیان کرد که سـکوت جامعۀ 
بین المللـی بـه بن بسـت بـه وجـود آمـده مردم 
افغانسـتان را نگـران سـاخته اسـت. بـه گفتـۀ 
او، چنددسـته گی اعضـای کمیسـیون انتخابـات 
نیـز بـه نگرانی های مـردم افـزوده اسـت. آقای 
مسـعود بـه این باور اسـت که مسـوول بحرانی 
شـدن افغانسـتان کسـانی انـد کـه در انتخابات 

تقلـب کـرده اند.
او بیـان داشـت کـه نامـزدان غیرحکومتـی در 
انتخابـات تقلـب نکردنـد و بـه همیـن سـبب، 
رأ ی های شـان نیـز سـبب بحـران نخواهد شـد. 
ایـن نامـزد انتخابات ریاسـت جمهـوری گفت: 
»کسـانی کـه امـروز حامل بحـران هسـتند، پنج 
سـال پیـش نیز بـا تقلب سرنوشـت مـردم را به 
ِگـروگان گرفتنـد و امـروز نیـز بـا سوءاسـتفاده 
از مقـام و کرسـی دولتـی و اسـتفاده از پـول 

بیت المـال، بـه نفـع خـود تقلـب می کننـد«. 
احمدولـی مسـعود با اشـاره به این کـه یک رأی 
پـاک بـه مراتب بلند تـر از هزارهـای رأی  تقلبی 
برآمـده  کـه  انتخاباتـی  نتیجـۀ  گفـت:  اسـت، 
از آرای تقلبـی باشـد را نمی پذیریـم و بـرای 
جلوگیـری از روی کار آمـدن چنیـن حکومتی، 
از هـر گزینـۀ ممکـن اسـتفاده خواهیـم کـرد و 
اجـازه نخواهیـم داد تـا بـار دیگـر یـک دزد و 

تقلـب کار بـه سرنوشـت مـردم حاکم شـود. 
او گفـت کـه انتخابـات کنونـی در دام بحـران 
بـزرگ گیرمانده اسـت و نتیجـۀ آن در صورتی 
کـه بحرانـی شـود، بـرای مـردم و تکت هـای 
چنیـن  در  و  نیسـت  قبـول  قابـل  انتخابـات 
وضعیتـی بایـد یـک حکومت سرپرسـت روی 
کار آیـد و انتخابـات مجـدد بـا مکانیـزم جدید 

شـود. برگزار 
رییـس دسـتۀ انتخاباتـی وفـاق ملـی می گویـد 
کـه انتخابـات ششـم میـزان نیـز ناعادالنـه بود. 
بـه گفتـۀ او، یک تیـِم حکومتـی »انحصارطلب« 
حتـا بـه تیـم دیگـر حکومتـی اجـازۀ تدویـر 
جلسـه در تـاالر لویـه جرگـه را نمـی داد، چـه 
احمدولـی  غیرحکومتـی.  نامـزدان  بـه  رسـد 
مسـعود در بخشـی از سـخنانش گفت، کسـانی 

کـه در انتخابـات تقلـب کـرده اند، شناسـایی و 
بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی شـوند.

در سـوی دیگـر، شـهاب حکیمـی نامزد دسـتۀ 
انتخاباتـی »قانونیـت، رفـاه و عدالـت« و عضـو 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
نیـز در این نشسـت گفـت که شـورای نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیـش از ایـن در 
رابطـه بـه بحرانـی شـدن وضعیت هشـدار داده 

 . بود
آقـای حکیمـی افـزود کـه پیشـنهاد آنـان برای 
برگـزاری  بـرای  سرپرسـت  حکومـت  ایجـاد 
توجـه  مـورد  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات 
نتیجـۀ  و  نگرفـت  قـرار  بین المللـی  نهادهـای 
دامنگیـر  امـروز  کـه  اسـت  چالش هایـی  آن، 
افغانسـتان شـده اسـت. آقـای حکیمـی گفـت 
کـه نیاز اسـت یـک حکومـت سرپرسـت برای 
برگـزاری بی طرفانـۀ انتخابات مجـدد روی کار 

 . ید آ
از  برخـی  حکومتـی  تیم هـای  او،  گفتـۀ  بـه 
دسـتگاه های انگشـت نگاری را سـرقت کـرده، 
و  کـرده  پُـر  را  آن  اطاعـات  انـد،  شکسـته 
کمیسـیون  اطاعـات  مرکـز  وارد  می خواهنـد 
انتخابـات کننـد. او گفـت: »مـردم بـا اشـتراک 
نکـردن در انتخابـات سـیلی محکـم بـه روی 
تیم هـای دولتـی زدنـد. حتـا در میـدان وردک 
انتخابـات برگـزاری نشـد، در حالی دسـته های 
انتخاباتـی دولتـی ادعا دارند کـه در این والیت 

بیسـت هـزار رأی دارنـد«. 
امنیتـی  نیروهـای  از  آقـای حکیمـی همچنـان 
سیاسـی  جهت گیری هـای  در  تـا  خواسـت 
بی طـرف باشـند و بـا ایـن کار، در کنـار مـردم 

قـرار گیرنـد. 
از سـوی هـم،  عنایـت اهلل حفیـظ، یکـی دیگـر 
از اعضـای شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری می گوید کـه در سـال 2004 نزدیک 

بـه 10 میلیـون تـن در انتخابـات اشـتراک کرده 
بودنـد. او افـزود که این آمار در سـال 2009 به 
6 میلیـون رسـید و در سـال 2014 بـه 4 میلیون 
تقلیـل یافـت در حالـی کـه در 2019 تنهـا 1 
میلیـون و 700 هـزار تـن در پروسـۀ انتخابـات 

کردند.  شـرکت 
آقـای حفیـظ در پاسـخ بـه ادعـای سـخنگویان 
دسـته های انتخاباتـی حکومتـی کـه گفتـه انـد 
نامـزدان دیگـر 30 هـزار رأی ندارنـد، گفت که 
هـر نامزد اگر یک رأی داشـته باشـد، رأی پاک 
اسـت. او نامـزدان حکومتـی را متهـم بـه تقلب 
و تخطـی کـرد و گفـت آنانی کـه صندوق ها را 
بـا رأی های تقلبی پُـر کرده اند، مطیمنـًا در بین 

مردم جـای هـم ندارند. 
در  بی پروایـی  بـه  را  انتخابـات  کمیسـیون  او 
برابـر سرنوشـت مـردم متهـم کـرد و گفـت که 
کمیسـیون انتخابات سـقف رأی دهنـده گان را 3 

میلیـون اعام کـرده بود، امـا در در حال حاضر 
صندوق هـای  از  رأی  هـزار   700 میلیـون   1
بیـرون شـده کـه نشـان می دهـد بیشـتر رأی ها 
سـوی  از  بایـد  آن  عامـان  کـه  بـوده  تقلبـی 

کمیسـیون بـه مـردم معرفـی شـوند. 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
بایومتریـک  بـدون  رأی  یـک  کـه  گفـت  نیـز 
بـه  اشـاره  بـا  حفیـظ  آقـای  نمی پذیـرد.  را 
سـخناِن یکـی از سـخنگویان تیـم دولـت سـاز 
کـه گفتـه اسـت اگـر برنـده شـوند، دولـت را 
تصفیـه می کننـد، گفـت: »در پنج سـال گذشـته 
آقـای غنـی 45 هـزار نیروهـای امنیتـی را بـه 
کشـتن داد، صدهـا هـزار تـن را آواره و بیـکار 
سـاخت، جنرال هـا را بـا برخـورد تبعیض آمیـز 
و تعصب آلـود خانه نیشـن سـاخت کـه بـا ایـن 
وجـود، دیگـر کسـی بـرای تصفیه باقـی نمانده 

 . ست ا
در ایـن نشسـت دکتـر فرامـرز تمنا یکـی دیگر 

از اعضـای شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهوری اظهار داشـت که آمارهای ارایه شـده 
از سـوی کمیسـیون انتخابات نشـان می دهد که 
در انتخابـات ششـم میـزان، 33 درصـد تقلـب 
صـورت گرفته اسـت. آقـای تمنا از دسـته های 
انتخاباتـی حکومتـی خواسـت تـا در رونـد کار 
کمیسـیون انتخابـات دخالـت نکنند. آقـای تمنا 
همچنـان از کمیسـیون انتخابـات خواسـت تـا 
و  افـراد  و  انتخابـات  تکت هـای  فشـار  زیـر 

نهادهـای قـرار نگیرند. 
بایـد بـه نهادهـای  بـه گفتـۀ او: »تقلـب کاران 
عدلـی و قضایـی معرفـی شـوند و رأی هـای 
بـدون بایومتریـک نیـز باطـل گردنـد. همچنان 
و  پـاک  رأی  براسـاس  انتخابـات  برنـدۀ 
بایومتریـک شـده اعـام شـود تـا بـرای همـۀ 
مـردم قابـل قبـول باشـد، زیـرا انتخابـات بازی 
برنـده  و  بازنـده  بـازی  در  اسـت،  سیاسـت 

می باشـد، امـا برنده یـی نـزد مـا و مـردم مقبول 
اسـت کـه براسـاس رأی پـاک انتخـاب شـود«.
رییـس دسـتۀ انتخاباتـی تدبیـر و توسـعۀ بیـان 
داشـت کـه سیاسـت مداران »سـنتی« افغانسـتان 
منتظـر انـد تـا »کشـور بمیرد تـا آنـان لباس اش 
را بیـرون کـرده« بـرای خـود جامـه بسـازند. 
دکتـر تمنـا افزود کـه ایـن سیاسـت مداران باید 
بداننـد کـه ایـن نگـرش دیگـر قابـل پذیـرش 
نیسـت.  او گفـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی انتخابات 
بایـد در 23 عقـرب اعـام شـود، زیرا بـه باور 
او، دو میلیـون رأی اگـر به دسـت دانش آموزان 
یـک مکتـب سـپرده شـود، در ظـرف دو روز 
شـمارش می کننـد و نتیجـۀ را اعـام می نمایند، 
امـا کمیسـیونی انتخابـات با 10 هـزار کارمند و 
هزینه هـای هنگفـت چـرا نمی توانـد در دو مـاه 

کمتـر از دو میلیـون را رأی را شـمار کنـد؟ 
آقـای تمنا از نهاهـای بین المللی و  کشـورهای 
حامـی افغانسـتان خواسـت تا بـرای حمایت از 

دموکراسـی از آرای پـاک مـردم حمایـت کننـد 
و همچنـان از آنـان خواسـت تـا از دیدارهـای 
انتخابـات  کمیسـیون  بـا مسـووالن  شـخصی  
و مشـاوران ارشـد رییـس جمهـوری کـه بـه 
پرهیـز  می رسـاند  صدمـه  انتخابـات  سـامت 
و  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ  او  کننـد. 
شـخص رییس این نهـاد را»غیرقابـل اعتماد« و 
»مشـکوک« خوانـد و تأکیـد کـرد کـه ایـن فرد 
بـدون مشـورت بـا نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری از طـرف غنی انتصاب شـده اسـت. 
در همیـن حـال، محمـد حکیـم تورسـن، یکی 
دیگـر از اعضـای شـورای نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت گفـت تـا 
زمانـی کـه تقلـب کاران محاکمه نشـوند، نتیجۀ 
انتخابـات برایـش قابـل پذیـرش نیسـت. آقای 
تورسـن همچنـان گفت کـه تیم هـای دولتی در 
تاش سـازش بـا هم انـد و کنـش واکنش های 
زرگـری«  »جنـگ   را  تیم هـا  ایـن  رسـانه یی 

ند. خوا
آقـای تورسـن می گوید کـه سـامت انتخابات 
گـره  دموکراسـی  بـا سـامت  آن  شـفافیت  و 
خـورده، در صورتـی کـه بـه آن صدمـه وارد 
شـود، بـه سـامت دموکراسـی و مردم سـاالری 

صدمـه رسـیده اسـت.
از  دیگـر  یکـی  نجرابـی،  فـاروق  همچنـان 
اعضای این شـورا در نشسـت دیـروز گفت که 
نتیجـۀ انتخابـات در صورتـی قابـل قبـول آنان 
خواهـد بـود که براسـاس شـفافیت و رأی پاک 
و بایومتریـک شـده اعام شـود. آقـای نجرابی 
اولویـت  شـفافیت  کـه  صورتـی  در  افـزود، 
در انتخابـات باشـد، تنهـا او بـه عنـوان نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا هـر دو تیـم 
انتخاباتـی دولتـی مبارزه می کنـد و در دورترین 
نقطـۀ کشـور نیز بـه کمپاین خواهـد رفت و از 

هـردو تیـم رأی بیشـتر نیـز خواهـم آورد! 
همچنـان، بشـیر بیـژن یـک عضـو دیگـر ایـن 
شـورا در ایـن نشسـت گفـت کـه نمی گذارنـد 
برسـد؛  قـدرت  بـه  دوبـاره  »غاصـب«  افـراد 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
کشـور بـرای حفاظـت از رأی مردم و سـامت 
دموکراسـی متعهـد اسـت. آقای بیـژن همچنان 
اظهـار داشـت کـه آنـان خـود را مکلـف بـه 
حفاظـت از دموکراسـی بـرای مـردم می داننـد، 

بـه فسادسـاالری پایـان می دهنـد.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری  نامـزد  شـورای 
صـادر  قطعه نامه یـی  نشسـت  ایـن  اخیـر  در 
انتخابـات  در  شـفافیت  بـه  آن،  در  و  کردنـد 
تأکیـد کردنـد. در قطعه نامـه آمـده اسـت که از 
میـان 15 میلیـون واجـد شـرایط تنهـا یک ونیم 
میلیـون تن رأی داده اند و در صورت بازرسـی 
و شـفافیت در آن نیز تقلب های مهندسـی شـده 

وجـود دارد. 
در قطعنامـۀ تذکـره رفتـه کـه شـورای نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـر گونـه نتیجۀ 
نمی دانـد.  مشـروع  را  تقلـب  از  شـده  بیـرون 
همچنـان گفتـه شـده که این شـورا بـه صورت 
تقلـب  مترتکبـان  شناسـایی  خواهـان  جـدی 
و معرفـی آنـان بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 
اسـت و بایـد بـا در نظر داشـت موادهای 426، 
کشـور،  جـزای  کـود   435 و   428،432،434

محاکمـه شـوند. 
سـران حکومـت  قطعنامـه،  ایـن  در  همچنـان 
وحـدت ملـی بـه سـوءمدیریت در انتخابـات 
صورتـی  در  شـده  گفتـه  و  انـد  شـده  متهـم 
کـه بحـران دامن گیـر کشـور می شـود، سـران 

هسـتند. آن  مسـوول  حکومـت 

در نشست شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد:
خاموشی نهادهای بین المللی در رابطه به بررسی رأی های بدون بایومتریک نگران کننده است

»نتیجـۀپُـرازتقـلبرانمـیپـذیـریم«
ابوبکر صدیق
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چکیده
سـخن از رؤیـت خداوندج وچگونگـی آن از مهم ترین 
میـان  در  کامـی  بحث هـای  برانگیزتریـن  جنجـال  و 
در  اصلـی  بحـث  می شـود.  محسـوب  اسـامی  فـرق 
از  رؤیـت خداونـدج  آیـا  اسـت که  ایـن  مسـأله  ایـن 
نظـر ثبوتـی ممکـن اسـت یا نـه؟ همیـن گونـه پس از 
ثبـوت امـکان رؤیـت خداجـج ویـا فـارغ ازثبـوت، آیا 
در مقـام اثبـات دلیلی بـرآن وجود دارد؟ معتزلـه، امامیه 
اثناعشـریه، زیدیـه، اسـماعیلیه واباضیـه جـواز وقـوع 
رؤیـت خداونـدج به وسـیله قوه بصـری را عقا و نقا  
نفـی نمـوده ودر مقابل اشـعریه، ماتریدیه، سـلفیه، اهل 
حدیـث وفرق هـای دیگـر از اهـل سـنت آن را عقـًا 
جایـز شـمرده و نقـًا در آخـرت الزم دانسـته انـد. این 
نبشـته بر محـور اندیشـه های کامی معتزله، اشـعریه و 
امامیـه در باب رؤیـت بصری خداوندج گـردش نموده 
و اسـتدالل های عقلـی و نقلـی ایـن مکاتـب کامـی را 

بـه بررسـی خواهـد گرفت.

واژگان کلیـدی: رویـت خداوندج، معتزله، اشـعریه، 
امامیه.

مقدمه 
ابتـدا کـه پـا برعرصـه وجـود گذاشـت، بـر  بشـر از 
اسـاس حـس پرسـتش کـه در وجـودش بـه ودیعـه 
گذاشـته شـده بـود، به دنبال خـدای دیدنی بوده  اسـت. 
بحـث رؤیـت خداونـدج به وسـیله قـوه بصـری نه تنها 
بـه زمـان خاصـی تعلـق نداشـته بلکـه به طـور پیوسـته 
چـه در جامعـه بـدوی وچـه در جامعـه مـدرن مـورد 
کنـکاش قـرار گرفته اسـت. رؤیـت پذیـری خداوندج 
کـه بـا بحث از تشـبیه وتنزیـه پیونـد ناگسسـتنی دارد، 
دارای سـابقه طوالنـی درمیـان ملـل و نحـل اسـامی 
می باشـد. شـواهد و کتـب عهـد قدیـم اسـام)به معنی 
سـده  نخسـتین  در  اسـت که  ایـن  از  حاکـی  خـاص( 

ظهـور اسـام، اذهـان مسـلمانان متوجـه ایـن مسـأله 
بـوده اسـت. منشـا ایـن جریـان را می تـوان برخـی از 
آیـات قـرآن و روایـات، اعـم ازضعیـف وصحیـح ونیز 
گفت گـو مسـلمانان بـا یهودیـان دانسـت. به گونـه مثال 
در آیـه 143 سـوره اعـراف آمـده اسـت که موسـی ع به 
خداونـدج گفـت:»رب ارنـی انظرالیک« با ایـن معنا که 
»پـروردگارا، خـودت را بـه من بنمـای تا برتـو بنگرم«. 
برمبنـای همیـن آیـه مبـارک، پـاره ی از متکلمیـن ابراز 
نمـوده اند کـه اگر خداونـدج دیدنی بـود و قوه بصری 
آن جاکـه  از  پیامبـرش  بنگـرد،  وی  بـر  می توانسـت 
نشـان  درخواسـت  می دانسـت،  را  بودنـش  دیدنـی 
دادن نمی کـرد. در ادامـه ایـن آیـه پاسـخ پـروردگار به 
موسـی چنیـن آمده اسـت که»لـن ترانی« یعنـی »هرگز 
مـرا نخواهـی دیـد«. از همیـن جـا پـاره ی از متکلمـان 
دیگـر اسـتناد کـرده انـد کـه خداونـدج دیدنی نیسـت، 
چـون پاسـخ خداونـدج به موسـی حکایت از مشـاهده 
کـه  بـود  جـا  همیـن  از  درسـت  می کنـد.  غیرممکـن 
متکلمـان و مفسـران قرآن در تفسـیر این آیـه و آیه های 
دیگـر راجـع بـه بحـث رؤیـت خداونـد اختـاف نظر 
پیـدا کردنـد. عـده ی از متکلمیـن روش تعلیمـی قـرآن 
را طـوری بیـان می نماینـد کـه بـرای خداونـد شـباهت 
قایـل شـده و در مواردی هـم برچسـپ گر جسـمانیت 
نیز هسـتند. اما عـده ی دیگری از مفسـیرین و متکلمین 
بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه از روش تعلیمـي قـرآن بر 
مي آیـد کـه هیـچ موجودي بـه هیـچ وجهـي از وجوه، 

نـدارد. خـداي سـبحان  بـه خـداي سـبحان  شـباهت 
جسـم و جسـماني نیسـت، و هیـچ مـکان، جهـت و 
زمانـي او را در خـود نمي گنجانـد، و هیـچ صـورت 
و شـکلي ماننـد و مشـابه او ولـو بـه وجهـي از وجـوه 
یافـت نمي شـود. از ایـن رو ابصـار حسـی خداونـدج 
در دنیـا و آخـرت امـکان پذیـر نیسـت. بـرای این کـه 
بکاهیـم،  مهـم  بحـث  ایـن  از سـنگینی  بتوانیـم  بهتـر 
نظریـات مکاتـب کامـی مـورد بررسـی را بـا نقدهای 
وارد بـر آن مکتـب بـه تفحـص خواهیـم گرفـت. اکثر 
دانشـمندان و متکلمیـن اسـامی بـر این عقیده هسـنتد 
کـه سـه نظریـه ی مهـم )نظریـه جـواز به تشـبیه، نظریه 
جـواز به تنزیـه و نظریـه نفی وانـکار( در مبحـث رؤیت 
خداونـدج مطـرح اسـت. نظریـه جـواز به تشـبیه همان 
گونـه کـه از نامـش هویداسـت، متعلـق بـه اهل تشـبیه 
وتجسـیم اسـت کـه خداونـدج را بـه مخلوقات تشـیبه 
نمـوده وقایـل بـه جسـمانیت خداونـدج می باشـند. از 
همیـن رو دیـدن خداونـدج را در دنیـا وآخـرت جایـز 
را  خداونـدج  این کـه  بـا  به تنزیـه  قایلیـن  شـمرده اند. 
وجسـمیت  جهـت  ازمـکان،  ومنـزه  مجـرد  موجـود 
دانسـته اند؛ امـا رؤیـت او را بـا قـوه بصـری در سـرای 
پایـان  در  کرده انـد.  تجویـز  مومینیـن  توسـط  آخـرت 
هـم منقیدیـن دو نظریـه ذکرشـده را داریـم کـه بـا رد 
کـردن نظریه هـای جـواز به تشـبیه و جـواز به تنزیـه بـر 
محـور نفـی وانـکار چرخیده انـد. متکلمین کـه باورمند 
بـه نفـی و انـکار رؤیـت خداونـدج هسـتند، رؤیت را 
مسـتلزم اعتقاد به جسـمانیت دانسـته وبا قـراردادن نفی 
ناگفتـه  نموده انـد.  نفـی جسـمانیت  فـرع،  در  رؤیـت 
نبایـد گذاشـت کـه مکتـب کامـی امامیـه باپذیرفتـن 
برخـی از نظریه هـای معتزلـه، قایـل به نظریه )نه تشـبیه 
ونه تعطیـل( هسـتند کـه هرکـدام از ایـن نظریـات در 

جـای خـود مـورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت. 

اشاعره و مسأله رؤیت حق تعالی)جواز به تنزیه(                                                                          

متکلمیـن اشـعری بـا این کـه ذات حـق تعالـی را منـزه 
از مـکان، جهـت و جسـمانیت دانسـته اند؛ امـا رؤیـت 
خداونـدج را مسـتلزم امـر محـال ندانسـته وباورمنـد 
هسـتند کـه از اثبـات رؤیـت خـداج نه حـدوث خداج 
به مخلوقـات  او  تجسـیم  و  تشـبیه  ونـه  می آیـد  الزم 

خـود. ایـن اسـتدالل دو ایـراد را بـه دنبـال دارد.
مرئی سـت،  حـدوث  مسـتلزم  خـداج  رؤیـت  یکـم: 
زیراکـه مازمـه از یک طرف اسـت نه دو طـرف. یعنی 
هـر مرئـی حـادث اسـت، نـه این که هـر حادثـی مرئی 
باشـد. بنابرایـن، عـدم رؤیت برخـی از حادث هـا گواه 

برعـدم مازمـه بیـن رؤیـت وحدوث نیسـت.
دوم: رؤیـت مـازم بـا تشـبیه وتجسـیم اسـت. زیـرا 
شـرط الزم برای دیدن، مسـأله مقابله اسـت و مسـتلزم 
آن اسـت کـه خـداج در نقطـه ی بـه صـورت محـاط 
وجـود داشته باشـد تـا نـوری از وجـود آن برخواسـته 
کـه  عقلـی  دلیـل  مهم تریـن  گـردد.  شـبکیه  وارد  و 
اسـتوار  را  خداونـدج  رؤیـت  آن  برپایـه ی  اشـاعره 
می کنـد، دلیـل الوجـود اسـت. اشـاعره معتقیـد اسـت 
موجـود  هرچـه  و  می باشـد  موجـود  خداونـدج  کـه 
باشـد قابـل رؤیـت اسـت. پـس از ایـن مقدمـه نتیجـه 
می گیـرد کـه خداونـدج قابـل رؤیـت اسـت. درواقـع  
وجـود را علـت تامـه بـرای رؤیـت دانسـته انـد، خواه 
مِرئی در مقابل باشـد یا نباشـد. خواهد جسـم باشـد یا 
نباشـد. هرچنـد محقیقـن دیگـری مانند غزالـی )وفات 
کـه   606قمـری(  وفخررازی)وفـات  ق(  505هجـری 

برهمیـن مکتـب کامـی منسـوب هسـتند، بـا آگاهـی 
از ضعـف دالیـل عقلـی ونقلـی ایـن مکتـب، دسـت 
بـه تاویـل زده وگفته انـد بـرای مومـن حاصـل رؤیـت 
محقـق می شـود نـه خود رؤیـت. در جواب این تفسـیر 
امـام  گفتـه  طوسـی)وفات460(  نصیرالدیـن  خواجـه 
فخـررازی  بـرای اثبـات اینکه این حالـت غیر از حالت 
کشـف تام اسـت بـه دلیـل نیازمنداسـت و اگـر معنای 
رؤیـت انکشـاف تام علمی باشـد در این صـورت نزاع 
لفظـی خواهـد گشـت و نـزاع موافـق و مخالـف  در 
مسـئله رؤیـت بر سـر یک چیـز نخواهـد بود. اشـاعره 
تنهـا برایـن دالیـل عقلـی اکتفـا نکـرده و سـعی نموده 
پایه هـای  کریـم،  قـرآن  آیه هـای  از  اسـتناد  بـا  اسـت 
مسـتحکم تر  را  رؤیـت  بـاب  در  خـود  اندیشـه ای 
جلـوه دهـد. بـر همیـن سـبب ابـراز نموده انـد کـه نظر 
از خداونـدج  کـه موسـی  اعـراف  به آیـه 143 سـوره 
کـه  هویداسـت  کرده اسـت،  رویـت  درخواسـت 
خداجـج دیدنـی بوده اسـت، چـون اگر رؤیـت خداج 
ممکـن نبـود، هرگـز پیامبـر خـداج چنیـن درخواسـت 
َعـْن  کتاب»الِبانـُه  در  هم چنـان   نمی کـرد.  ناممکنـی را 
بن اسـماعیل  ابوالحسـن علی  نوشـتۀ  الّدیانَـه«  اُُصـوِل 
شـواهدی  بصری اشـعری)ح260-324ق/874-936م( 
را از قـرآن نقـل شـده اسـت کـه مهم ترین آن هـا آیات 
22 و 23 سـوره قیامـت است.اشـعری کلمـه »ناظـرۀ«را 
بـه معنـی »نـگاه کننده«گرفته اسـت  آن جا کـه خداوند 
ناِظـَرٌۀ«؛  َربِّهـا  إِلـی  ناِضـَرٌۀ  یَْوَمئِـٍذ  می فرمایند»ُوُجـوٌه 
یعنـی »درآن روز )قیامـت( چهره هـا شـاد و خرسـندند 
و بـه سـوي پروردگارشـان مي نگرنـد. در حالـی کـه 
کلمـه نظر را مـی توان به معانـی مختلف چـون) اعتبار، 

انتظـار کشـیدن ورحمـت( نیـز بـه کار بـرد.

معتزله و مسأله رویت خداجوند )نفی وانکار(
از نظرمعتزلـه کـه خـود  را اهـل توحیـد واصحاب عقل 
می دانسـنتد، باورهـای اهـل  تشـبیه وتجسـیم کـه بـا 
تمسـک به-ظواهـر برخی از آیات به جسـمانیت خداج 
قائـل شـده اند و بـرای او بـه مـکان، جهـت و اعضـا و 
جوارح از قبیل دسـت وصورت وغیره تراشـیده بودند، 
پذیرفتنـی نبـود. چنان کـه  قاضـی عبدالجبار)وفـات در 
معتزلـی  می گویـد جایـز  بـزرگان  از  م(  سـال 1052 
نیسـت که خداوندج جسـم باشـد، زیراکـه الزم می آید 
خـداج حـادث باشـد، حـال آن کـه خـداج قدیم اسـت 
بـا انـکار جسـمانیت خداج، مـکان داشـتن و در جهت 
بـودن او نیـز نفـی می شـود، چـرا کـه این هـا از لـوازم 
جسـم بـودن بـه حسـاب می آینـد. بـه تعبیر آنهـا جایز 
بـودن رؤیـت خداونـدج به وسـیله قـوه بصـری جواز 
به جسـمانیت اسـت، از همیـن رو بحـث رؤیت بصری 
پایـه ی اسـت کـه با ویران شـدندش سـقف هـم ویران 
مـی شـود. معتزلـه رویـت خداونـدج بـه وسـیله قـوه 
بصـری را مطلقـا چـه در ایـن دنیـا و چـه در آخـرت 
محـال می دانـد، زیـرا کـه رویـت بصـری بـدون مکان، 
جهـت و مقابلـه ممکن نیسـت. حـال آن کـه خداوندج 
نه جسـم اسـت و نه در جهت قـرار دارد. معتزله اگرچه 
درانـکار جـواز رؤیت هـم عقیـده و متفق القول انـد، اما 
در اینکـه خداونـدج بـه وسـیله قلوب دیده می شـود یا 
نـه، اختـاف نظـر دارند. مهم تریـن اسـتدالل معتزله در 
رد رؤیـت خداوندج»دلیل مقابله« اسـت. بـر مبنای این 
اسـتدالل رؤیـت  در صـورت جایـز وممکن اسـت که 
شـیئ مرئـی در مقابـل بیننـده قـرار گیـرد یـا آن که در 
حکـم بیننـده باشـد، ماننـد آینـه کـه مـن در آن پیدایی 
را بـه تصویـر مـی کشـد. از آن جـا که خداونـدج منزه 
از جهـت اسـت پـس قابـل رؤیـت جسـمانی نیسـت. 
برعـاوه اگـر رؤیـت خداج ممکن باشـد بایـد در همه 
شـرایط واوقـات ممکـن باشـد، اگـر رؤیت خـداج فی 
نفسـه ممکـن اسـت، پـس اکنـون نیـز بایـد بتـوان اورا 
رؤیـت کـرد. به تعبیر قاضـی عبدالجبار)وفات در سـال 
1052 م(  نمی تـوان ادعـا کـرد کـه  در آخـرت بـرای 
خداونـدج صفـت دیگـری حـادث مـی گـردد کـه بـه 
سـبب آن صفـت قابـل رؤیـت گـردد. بـا آن کـه معتزله 
دالیـل محکـم عقلـی در رد رؤیت بصـری ارایه می کند 
بـا  آن هـم دسـت از دلیـل نقلـی برنداشـته و بـرای رد 
بنیـاد نظریـه تشـبیه و تنزیـه بـه آیـه 103 سـوره انعـام 
اسـتناد مـی کنـد کـه »ال تُْدرُِکـُه الْبْصـاُر َوُهـَو یُـْدرُِک 
الْبْصـار«. یعنـی چشـم ها او را نمی بیننـد و اوسـت که 
دیـدگان را می بینـد. هم  چنـان معتزلـه در نقـد تفسـیر 
اشـاعره کـه  کلمـه ناظره در آیـه) الی ربها ناظـره(  23 
را  به معنـای نگریسـتن معنـی کـرده انـد، رد کـرده و 
منظـور آیـه شـریفه را )انتظـار( گفتـه و  شـاهد آورده 
انـد کـه واژه) نظـر( در قـرآن به معنی انتظار آمده اسـت 
)فنظـره الـی میسـرۀ  ( )فناظـره لـم یرجـع المرسـلون(  
کـه بـه معنـای انتظـار آمده اسـت برهمیـن مبنـا معتزله 
بـه عنـوان نقطـه مقابـل اشـعری ها اعتقـاد دارنـد کـه  
کـه  نیسـت  رؤیـت  قابـل  عنـوان  به هیـچ  خداونـدج 
ادعـای خـود راعـاوه برتأکیـد برآیـات قـرآن، با طرح 

اسـتدالل های عقلـی نیـز مطـرح کرده انـد.

از نظرمعتزله که خود  را 
اهل توحید واصحاب عقل 

می دانسنتد، باورهای اهل  
تشبیه وتجسیم که با تمسک 

به-ظواهر برخی از آیات 
به جسمانیت خداج قائل 

شده اند و برای او به مکان، 
جهت و اعضا و جوارح از 

قبیل دست وصورت وغیره 
تراشیده بودند، پذیرفتنی 

نبود. چنان که  قاضی 
عبدالجبار)وفات در سال 

۱۰۵۲ م( از بزرگان معتزلی  
می گوید جایز نیست که 

خداوندج جسم باشد، زیراکه 
الزم می آید خداج حادث 

باشد، حال آن که خداج قدیم 
است با انکار جسمانیت خداج، 
مکان داشتن و در جهت بودن 

او نیز نفی می شود، چرا که 
این ها از لوازم جسم بودن به 

حساب می آیند

عبدالمقسط مرجو/ دانشجوی کارشناسی 
ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رؤیت بصری خداوند 
و سه دیدگاه کالمی

بخش نخست
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چکیده
ــد،  ــخن  می گوی ــال از آن س ــه اقب فقری ک
در واقــع نیرویــی باطنــی در وجــود انســان 
اســت کــه اگــر بیــدار گــردد، جهــان 
بــا  فقــر،  ایــن  می کنــد؛  دگرگــون  را 
ــد و  ــرم می کن ســاطین دســت و پنجــه ن
ــر و رو  ــان را زی ــی زم ــای طاغوت قدرت ه
می کنــد. ایــن همــان فقــری اســت کــه بــا 
نــان جویــن خیبــر می گشــاید و از شــکوه 
بوریــای او تخت هــای جهــان داران مقتــدر 
ــی  ــه به کاه ــری ک ــد. فق ــرزه می افت ــه ل ب
ارزش کوهــی می بخشــد؛ بــرای پشــه ، 
آییــن شــهبازی می آموزانــد و در صحــرای 
آن، پــای کبــک بــا خــون بــاز آلــوده اســت 

ــزد. ــام می گری ــاهین از حم و ش
ایــن فقــر را از طریــق عقــل و عشــق 
قــرآن  ســوره های  و  آیــات  عمــق  در 
ــه در گوشــه ی  ــوان جســتجو کــرد؛ ن می ت
ــچ  ــا پی ــی، ی ــه ی صوف ــاه و الی خرق خانق

ــب! ــاق محتس ــا و ش ــتارِ م دس

پیش نوشت
    طــرز نگــرش اقبــال بــه مفاهیــم و 
اندیشــمند  هــر  از  متفــاوت  ارزش هــا 
ــل،  ــی از عق ــرای هریک ــت؛ او ب دیگریس
عشــق، عرفــان، فلســفه، شــعر، ادب و 
ــه  ــدی ارائ ــیر جدی ــف و تفس ــر، تعری هن
یــک  حالی کــه  در  وی  اســت.  کــرده 
ــفه  ــای فلس ــار اســت، پ فیلســوف تمام عی
ــگ و  ــت، لن ــه حقیق ــیدن ب را در راه رس
ــر  ــام و فک ــام و ناتم ــفی را خ ــر فلس فک

می دانــد.  گوســفندی 
راهب دیرینه افاتون حکیم

از گروه گوسفندان قدیم
رخش او در ظلمت معقول گم

در ُکهستان وجود افکنده سم
ــک  ــا ی ــام معن ــه به تم     وی باوجودی ک
ــی و  ــان فارس ــه دو زب ــت و ب ــاعر اس ش
ــروده  ــعر س ــب، ش ــن قال اردو، در چندی
ــد و  ــاعر نمی دان ــود را ش ــا خ ــت، ام اس
بــا شــعرایی کــه در گــرداب ادب و تخیــل 

ــدارد.  ــد، ســِر ســازش ن ــده ان ــر مان گی
نه شعر است اینکه بر وی دل نهادم

گره از عقده ی معنا گشادم
به امیدی که اکسیری زند عشق

مس این مفلسان را تاب دادم
ــخن  ــاز س ــا؟ س ــن کج ــا و م ــه کج نغم

یســت! نه ا بها
ــام  ــی زم ــه ی ب ــار می کشــم ناق ســوی قط

را
به نســبت  کــه  شــیرازی  حافــظ  بــر 
چیرگــی اش بــر شــعر و ادب پارســی، وی 
ــورانه و  ــد، جس ــب نامیده ان ــان الغی را لس

فقر در اندیشه اقبال
به مناسبت 

یک صد و چهل و دومین 
سالگشت تولد 

عالمه داکتر محمد اقبال

 سلســله ســهروردیه منســوب بــه شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی یکــی دیگــر از
 سلســله های معــروف تصــوف در شــبه قــاره اســت کــه در ایالــت پنجــاب و اطــراف
ــخصیت ــله، ش ــن سلس ــت. در ای ــته اس ــا داش ــردم ج ــر م ــن و ضمی ــر ذه ــا ب  آن قرن ه
 نامــداری همچــون: بهــاء الدیــن زکریــا )م66۱(، صدرالدیــن محمــد عــارف )م684(،
 رکــن الدیــن عالــم)م73۵(، ســید جــال الدیــن ســرخپوش بخــاری، نــوه او جــال الدیــن
 مخــدوم جهانیــان، جــال الدیــن تبریــزی )م64۲(، ابوحفــص عمــر ســهروردی، میــر ســید
 عثمــان معــروف بــه لعــل شــهباز قلنــدر)6۵۰( و غیــره آمدنــد و در ارشــاد و طریقــت و

ــد ــازی کردن ــاره نقــش ب گســترش اســام در شــبه ق

ــت«،  ــازد و او را »باده پرس ــه می ت بی باکان
و  می خوانــد  »گوســفند«  و  »بیچــاره« 
ــت،  ــاِت معرف ــل و نب ــس او را از نُق مجل

تُهــی می دانــد.
هوشیار از حافظ صهبا گسار

جامش از زهر اجل سرمایه دار
نیست غیر از باده در بازار او

از دو جام آشفته شد دستار او
آن فقیه ملت َمی خواره گان

آن امام ملت بیچاره گان
بی نیاز از محفل حافظ گذر
الحذر از گوسفندان الحذر

یــک عــارِف  اقبــال در حالی کــه      
حضــرت  و  اســت  معرفت اندیــش 
مولــوی را مرشــد بــزرگ و رفیــق راه 
خوانــده و در رکاب وی بــه عالــِم افــاک 
ســفر کــرده اســت، به شــیخ اشــراق، 
ــان  ــهروردی و هم چن ــن س ــهاب الدی ش
ســنایی غزنــوی ارادت بیــش از حــد دارد، 
امــا بــه  بــزمِ صوفیــان و اهــل ذوق گریــز 

ــدارد. ــتگی ن دلبس
نه با ما نه با صوفی نشینم
تو میدانی نه آنم من نه اینم

و همانطور: 
عالِمان از علم قرآن بی نیاز

صوفیان درنده گرگ و مودراز 
و  متفکــر  یــک  حالی کــه  در  او      
نظریه پــرداز مســلمان اســت و هرچــه 
می نویســد،  و  می ســراید  و  می گویــد 
ــی  ــا و مفت ــا م ــا ب ــت ام ــام اس از اس
جزم اندیشــانی که  )البتــه  محتســب  و 
در قیــد عواطــف انــد و روح انســانی 
صلــی اهلل  رحمــت  پیامبــر  شــریعت 
ــل های  ــم نس ــق فه ــلم را مطاب ــه وس علی
نکرده انــد( ســخت در  نخســت، درک 
ســتیز اســت و مــا را »مؤمــِن کافرگــر«، 
ــگاه« و »کــورذوق  ــروش«، »کم ن ــرآن ف »ق
ــادرزاد  ــور م ــرد« و همچــون »ک و هرزه گ
و نــور آفتــاب« بیگانــه از دین و شــریعت 

نــد: می خوا
دین حق از کافری رسواتر است

زانکه ما مؤمن کافر گر است
از شگرفیهای آن قرآن فروش

دیده ام روح االمین را در خروش
زان سوی گردون دلش بیگانه یی

نزد او أم الکتاب افسانه یی
بی نصیب از حکمت دین نبی

آسمانش تیره از بی کوکبی
کم نگاه و کورذوق و هرزه گرد
ملت از قال و اقولش فرد فرد

مکتب و ما و اسرار کتاب
کور مادرزاد و نور آفتاب

دین کافر فکر و تدبیر و جهاد
دین ما فی سبیل اهلل فساد 

ــرق و  ــم در ش ــی ه ــال، آدم ــاور اقب ــه ب ب
هــم در غــرب راهِ خــود را گــم کــرده و در 
وادی هــای هــوا و هــوس ســرگردان اســت. 

حکمت مشرقیان، فلسفه ی مغربیان
ــزی  ــان چی ــوف بت ــه و در ط ــه بتخان هم

ــت نیس
ــه  ــگاهِ وی ب ــه ن ــت ک ــن جاس     از همی
درویشــی،  و  فقــر  همچــون  مفاهیمــی 
عرفــان و تصــوف، توحیــد و نبــوت، عشــق 
و ایمــان، عقــل و علــم، وحــی و خاتمیــت 
ــر  ــمندان دیگ ــا اندیش ــاوت ب ــره، متف و غی

اســت. 
ســؤال اینجاســت کــه از عصــر اقبــال 
تمــدن  عنصــر  مهم تریــن  امــروز،  تــا 
معاصــر، اقتصــاد اســت؛ کشــورها بــه 
دوم  اول،  بــه جهــان  اقتصــادی  لحــاظ 
و ســوم تقســیم شــده انــد؛ جایــگاه و 
ــزرگ  ــواده ب ــی را در خان ــر ملت عظمــت ه
ــف  ــن وتعری ــان معاصــر، اقتصــاد تعیی جه
حیــات  شــاهرگ  اقتصــاد،  می نمایــد. 
ــاد  ــانی که اقتص ــت؛ کس ــراد و ملت هاس اف
دارنــد، می تواننــد در روی زمیــن نفــس 
بکشــند و بــا ملــل دیگــر جهــان داد وُســتد 
نماینــد و عــزت و آبرویــی داشــته باشــند، 
امــا ملت هــای فقیــر، بایــد محکــوم و 
منــزوی باشــند و تحــت تســلط غول هــای 

ــد. ــی کنن ــان، زندگ ــادی جه اقتص
ــر  ــه از فق ــی چگون ــن جهان ــال، در چنی اقب
ــلمانان  ــی مس ــد و راه رهای ــخن می گوی س
ــتعمار  ــتبداد و اس ــر اس ــد و زنجی را از قی

اجتماعــی،  گونه گــون  بیماری هــای  و 
ــتجو  ــی جس ــر و درویش ــوب فق در چارچ
می نمایــد؟ بــرای دریافــت پاســخ بــه ایــن 
ــه ریشــه ی  ــی ب پرســش، الزم اســت نگاه
ــی در  ــاظ تاریخ ــه لح ــر ب ــی واژه فق معنای

ــیم. ــته باش ــال داش ــه ی اقب اندیش

ــه ی  ــی در اندیش ــر و درویش ــینه ی فق پیش
ــال اقب

    پیشــینه ی فقــر و درویشــی در اندیشــه ی 
و  صوفیــه  سلســله های  بــه  اقبــال، 
در  کــه  می گــردد  بــر  شــخصیت هایی 
ــار  ــواره در کن ــام هم ــر اس ــش و نش پخ
ــد نقــش  ــاره هن نظــام سیاســی، در شــبه ق
بــارزی ایفــا کــرده انــد؛ روشــن گری دینــی 
و ارشــاد ودعــوت مردم به ســوی اســام در 
هندوســتان بیشــتر از فقیهــان و محدثــان بــه 
ــدر  ــد دارد؛ آنق ــن پیون ــوف و متصوفی تص
سلســله های  کــه  را  شــخصیت هایی 
هنــد  در  اســامی  تصــوف  مختلــف 
ــای  ــا علم ــه ب ــت در مقایس ــده اس پروری
متشــرع، غیــر قابــل مقایســه می باشــد.

در  تصــوف  چهارگانــه  سلســله های 
ــاره ــبه ق ش

ــه  ــاه ب ــی کوت ــاز اســت نگاه در این جــا نی
سلســله های تصــوف اســامی در هنــد 
ــا ریشــه های مفاهیــم فقــر  داشــته باشــیم ت
ــی  ــال را به خوب و درویشــی در اندیشــه اقب

ــم: دریابی
سلســله  چشــتیه منســوب بــه خواجــه 
ــق( یکــی  ــن چشــتی )م633هـ ــن الدی معی
در  تصــوف  معــروف  سلســله های  از 
شــبه قــاره اســت کــه شــخصیت های 

بزرگــواری را در درازنــای تاریــخ تصــوف 
پروریــده  خــود  در  هنــد  در  اســامی 
ــا  ــار، باب ــن بختی ــب الدی ــیخ قط ــت. ش اس
ــر  ــا )م725(، امی ــن اولی ــام الدی ــد، نظ فری
ــجزی،  ــین س ــر حس ــوی، امی ــرو دهل خس
ــه  ــن محمــود معــروف ب ــر الدی شــیخ نصی
چــراغ دهلــی )م757(، شــیخ ســراج الدیــن 
ــودراز )م825(  ــد گیس ــید محم )م758(، س
و عبدالقــدوس گنگوهــی )م945( از جملــه 
سلســله  ایــن  معــروف  شــخصیت های 

می رونــد)1(. به حســاب 
ــیخ  ــه ش ــوب ب ــهروردیه منس ــله س سلس
ــر  ــی دیگ ــهروردی یک ــن س ــهاب الدی ش
در  تصــوف  معــروف  سلســله های  از 
ــاب  ــت پنج ــه در ایال ــت ک ــاره اس ــبه ق ش
ــر  ــن و ضمی ــر ذه ــا ب ــراف آن قرن ه و اط
مــردم جــا داشــته اســت. در ایــن سلســله، 
شــخصیت نامــداری همچــون: بهــاء الدیــن 
زکریــا )م661(، صدرالدیــن محمــد عــارف 
ــم)م735(، ســید  ــن عال )م684(، رکــن الدی
ــوه  ــاری، ن ــرخپوش بخ ــن س ــال الدی ج
او جــال الدیــن مخــدوم جهانیــان، جــال 
ــر  ــص عم ــزی )م642(، ابوحف ــن تبری الدی
ســهروردی، میــر ســید عثمــان معــروف بــه 
لعــل شــهباز قلنــدر)650( و غیــره آمدنــد و 
در ارشــاد و طریقــت و گســترش اســام در 

ــد)2(. ــازی کردن ــاره نقــش ب شــبه ق
از  یکــی  قادریــه  سلســله  همچنــان 
در  تصــوف  معــروف  سلســله های 
ــته  ــبتًا در گذش ــه نس ــت ک ــتان اس هندوس
مــردم  میــان  در  بلنــدی  محبوبیــت  از 
برخــوردار بــوده اســت؛ ایــن سلســله 
ــروف  ــر مع ــاه می ــن ش ــد ب ــط محم توس
بــه میــان میــر ولــی)923( یکــی از اعقــاب 
شــیخ عبدالقــادر گیانــی از عــراق بــه هنــد 
منتقــل گردیــده اســت. شــخصیت های 
معــروف سلســله قادریــه: شــاه محمــد 
بدخشــی)م1072( مرشــد داراشــکوه، بهــاء 
اهلل  اهلل  محــب  و  جنیــدی)921(  الدیــن 

انــد)3(. آبــادی)1058( 

بخش نخست

عزیزاحمد حنیف
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انتخابـات ریاسـت جمهوری  نامـزد  نبیـل،  رحمـت اهلل 
بـرای  تـاش  بـه  متهـم  را  جهانـی  جامعـۀ 
انتخابـات  رونـد  در  تقلـب  بـه  مشروعیت بخشـی 

کـرد. افغانسـتان 
آقا نبیل که دیروز دوشـنبه، 20 عقرب در یک نشسـت 
خبـری در کابـل صحبت می کـرد گفت کـه بی توجهی 
کمیسـیون  غیرقانونـی  عملکـرد  بـه  جهانـی  جامعـۀ 
انتخابـات و خاموشـی آنـان نسـبت بـه شـمارش آرای 
بـه  بایومتریـک، در واقـع مشروعیت بخشـیدن  بـدون 

اسـت. تقلب 
تیـم  کـه  شـد  مدعـی  همچنـان  نشسـت  ایـن  در  او 
دولت سـاز بـه رهبری محمداشـرف غنـی در انتخابات 
ششـم میزان دسـت بـه تقلب گسـترده و سیسـتماتیک 
زده کـه بـا ایـن کار، بدتـر از طالبـان بـه جمهوریـت و 

دموکراسـی صدمـه زده اسـت.
آقـای نبیـل افزود که مشروعیت بخشـید بـه تقلب، جفا 
در حـق 35 میلیون افغانسـتانی اسـت. او اظهار داشـت 
کـه جامعـۀ جهانـی نبایـد بـه بـا مـردم افغانسـتان جفا 
کنـد. رحمـت اهلل نبیل بیان کـرد که مردم افغانسـتان در 
پنج سـال گذشـته هزینۀ تقلـب را پرداخته انـد و دیگر 

حوصلـه و تـوان پرداخت تـاوان را ندارد.
بـه گفتـۀ این نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری تاش 
بـرای بـه کرسـی نشـاندن آرای تقلبـی جفـا در حـق 
دموکراسـی نیـز اسـت. آقای نبیـل در این نشسـت تیم 
دولت سـاز بـه رهبـری محمداشـرف غنـی را متهـم به 
تقلـب »گسـترده و سیسـتماتیک« در انتخابـات کرد. او 
همچنـان مدعـی شـد که حـدود یـک میلیـون رأی که 
44 تـا 48 درصـد تمـام آرا را تشـکیل می دهـد، تقلبی 

ست. ا

سـوی  از  آرا  بازشـماری  رونـد  آغـاز  او،  بـاور  بـه 
کمیسـیون انتخابـات، خـاف قانـون اسـت. رحمت اهلل 
نبیـل با بیـان این که دسـتۀ انتخاباتی »امنیـت و عدالت« 
انتخابـات را نمی پذیـرد، بیـان داشـت: »آغـاز  نتیجـه 
رونـد بازشـماری و تفتیش بر مبنای تصمیم کمیسـیون 
انتخابـات نـه، بلکـه بـا تصمیـم پنـج عضو کمیسـیون 
اتخـاذ شـده اسـت. در جمـع آن پنج نفر دو نفر اسـت 
کـه با فشـار و زور بـه این تصمیـم موافقت کـرده اند. 
حـاال سـه نفـر و یـک تیـم انتخاباتـی می خواهنـد کـه 

رأی ناپاک حسـاب شـود«.
او در بخشـی از سـخنانش به نوشـتۀ اخیر امراهلل صالح، 
معـاون اول تیـم دولت سـاز واکنـش نشـان داد: »ظلمی 
کـه شـما در حـق جمهوریـت در افغانسـتان کـرده اید 
از موقـف و ظلمـی کـه طالب کرده اسـت، کم نیسـت. 
جمهوریـت  و  دموکراسـی  برابـر  در  مسـتقیم  آنـان 
ایسـتاده اند و شـما هـم بـا تقلـب و اسـتفادۀ نـاروا از 
جمهوریـت  و  دموکراسـی  مقابـل  حکومتـی،  منابـع 

ایسـتاده اید«.
بـه گفتـۀ او، طالبـان با جنگ و خشـونت به جمهوریت 
بـا تقلـب و  امـا تیـم دولت سـاز  آسـیب می رسـانند، 
فسـاد. او محمداشـرف غنـی را »تقلـب کار و دروغگو« 
خوانـد و تأکیـد کـرد کـه یکـی از تیم هـای انتخاباتـی 
آمـادۀ شـفافیت در انتخابات نیسـت، اما او از شـفافیت 
در انتخابـات دفـاع خواهـد کـرد، حتـا اگـر یـک رای 

پاک داشـته باشـد.

ایـن نامـزد ریاسـت جمهوری ُهشـدار داد کـه اگر این 
بـار، از راه تقلـب کسـی بـه قـدرت برسـد، افغانسـتان 
بـا شکسـت قطعـی روبـه رو خواهـد شـد. رحمـت اهلل 
نبیـل بـه سـخنان داوود سـلطان زوی، یکـی از اعضای 
رهبـری تیـم دولت سـاز نیز واکنـش نشـان داد و گفت 
کـه زمـان تصفیۀ قومی گذشـته اسـت. او گفت: »چهل 
سـال تـاش کردیـم کـه بـه نـام قـوم، فکـر و زبـان 
تصفیـه کنیـم، دیگـر تصفیـه نتیجـه نمی دهـد. چنیـن 

بـه  را  کشـور  اجتماعـی  نیم بنـد  وحـدت  اظهاراتـی، 
می کشـد«. چالـش 

ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری خطـاب بـه 
مـردم گفت: پشـت حرف هـای تکنوکرات هـای جعلی 
و وارد شـده نگردیـم و اتحاد و وحـدت خود را حفظ 
کنیم. افغانسـتان در شـرایط بسیار حسـاس قرار دارد و 
حرف هـای ناسـنجیده سـبب می شـود که به بحـران در 

افزوده شود. کشـور 

رحمت اهلل نبیل:
روند بازشماری آرا غیرقانونی است و نتیجۀ آن را نمی پذیریم

روح اهلل بهزاد

در گـــزارش تـــازۀ بـــازرس ویـــژه 
امریـــکا بـــرای بازســـازی افغانســـتان) 
ــواد  ــاق مـ ــد و قاچـ ــیگر( از تولیـ سـ
مخـــدر افغانســـتان بـــه عنـــوان مهـــم 
تریـــن قلـــم صادراتـــی ایـــن کشـــور 
ابـــراز نگرانـــی شـــده اســـت. جـــان 
ســـپکو، در ایـــن گـــزارش کـــه بـــه 
شـــده  ارایـــه  امریـــکا  کانگـــرس 
ــدر  ــواد مخـ ــه  مـ ــت کـ ــته اسـ نوشـ
هنـــوز هـــم ارزش بیشـــتری نســـبت 
ـــور  ـــن کش ـــی ای ـــای صادرات ـــه کااله ب
دارد. در بخشـــی از ایـــن گـــزارش 
دفتـــر  گفتـــۀ  »بـــه  آمده اســـت: 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر و جرایـــم 
اقتصـــاد  متحـــد،  ملـــل  ســـازمان 
ــان  ــتان میـ ــدر در افغانسـ ــواد مخـ مـ
میـــادی   2018 و   2017 ســـال های 
تـــا دو - ســـوم کاهـــش یافتـــه بـــود؛ 
ــد  ــا 11 درصـ ــم 6 تـ ــوز هـ ــا هنـ امـ
ــازد  ــد ناخالـــص ملـــی را می سـ تولیـ
و بیشـــتر از ارزش صـــادرات قانونـــی 
بخـــش  بوده اســـت«.در  کشـــور 
ـــد و  ـــزارش، از تولی ـــن گ ـــری از ای دیگ
ـــت »ک« در  ـــه رشـــد تابیل ـــتفادۀ رو ب اس
افغانســـتان نیـــز نگرانـــی شده اســـت. 
نوشـــته  ادامـــه  در  جـــان ســـپکو 
 اســـت کـــه در ســـال 2018 میـــادی، 
از  افغانســـتان  در  کوکنـــار  کشـــت 
ــدا  ــش پیـ ــالی ها کاهـ ــر خشک سـ بهـ
ــت  ــارزۀ حکومـ ــه مبـ ــود، نـ ــرد بـ کـ
ـــن  ـــدر. در ای ـــواد مخ ـــا م ـــتان ب افغانس
ـــکا در  ـــه امری ـــده ک ـــه ش ـــزارش گفت گ
ـــر  ـــارد دال ـــته 9 میلی ـــال گذش ـــده س هف
ـــاق  ـــد و قاچ ـــا تولی ـــارزه ب ـــرای مب را ب
ــه  ــتان هزینـ ــواد مخـــدر در افغانسـ مـ
کـــرده اســـت. حـــال پرســـش ایـــن 
ـــواد  ـــا م ـــارزه ب ـــرا مب ـــه چ ـــت ک جاس
ـــای  ـــت برنامه ه ـــر در اولوی ـــدر دیگ مخ
ــدارد  ــرار نـ ــتان قـ ــت افغانسـ حکومـ
ــود و  ــه می شـ ــه آن توجـ ــر بـ و کمتـ

ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــش دیگ پرس
همـــه پـــول در چـــه راه هایـــی بـــه 
ــه  ــه بـ ــت کـ ــیده اسـ ــرف رسـ مصـ
جـــای کاهـــش تولیـــد مـــواد مخـــدر 
هنـــوز افغانســـتان از مهـــم تریـــن 
صـــادر کننـــده هـــای آن بـــه شـــمار 
ـــه  ـــت ک ـــد نیس ـــای تردی ـــی رود. ج م
پـــس از فربـــه شـــدن گـــروه هـــای 
هراس افکـــن و بـــه ویـــژه طالبـــان 
در مناطقـــی از کشـــور دیگـــر بحـــث 
ـــی  ـــه جهان ـــرای جامع ـــدر ب ـــواد مخ م
ـــرنگونی  ـــس از س ـــه پ ـــی را ک آن اهمیت
ـــت داده  ـــت، از دس ـــان داش ـــم طالب رژی
ـــتان را  ـــه افغانس ـــورهایی ک ـــت. کش اس
ـــکاری  ـــم هم ـــه تروریس ـــارزه علی در مب
ــت  ــه تقویـ ــتر متوجـ ــد، بیشـ می کننـ
ظرفیت هـــای جنگـــی کشـــور مـــا 
ـــد و  ـــل تولی ـــایلی مث ـــا مس ـــتند، ت هس
ـــوی  ـــه نح ـــه ب ـــدر ک ـــواد مخ ـــاق م قاچ
خودشـــان نیـــز قربانـــی آن انـــد. امـــا 
ـــم  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــد مب ـــدون تردی ب
حـــرف اصلـــی و اول را می زنـــد. 

امـــا آیـــا می تـــوان در موجودیـــت 
ـــو  ـــیاه جل ـــاد س ـــدر و اقتص ـــواد مخ م
تروریســـم را گرفـــت. ایـــن درســـت 
ـــن  ـــای هراس افک ـــروه ه ـــه گ ـــت ک اس
ـــرای  ـــی ب ـــی و اکماالت ـــع متعـــدد مال مناب
خـــود جســـت و جـــو کرده انـــد، 
امـــا فرامـــوش نبایـــد کـــرد کـــه 
ــای  ــی گروه هـ ــع مالـ ــی از منابـ بخشـ
مخـــدر  مـــواد  را  هراس افکـــن 
تشـــکیل می دهـــد. جنـــگ از هزینـــه 
ــه  ــی اســـت کـ ــن پدیده هایـ بردارتریـ
ـــرای  ـــت. ب ـــناخته شده اس ـــون ش ـــا اکن ت
ـــه  ـــاز اســـت ک ـــرادی نی ـــه اف ـــدن ب جنگی
ــند و  ــته باشـ ــی داشـ ــات جنگـ امکانـ
ـــتی  ـــر معیش ـــان از نظ ـــای ش خانواده ه
پرمصروف تریـــن  باشـــند.  تمویـــل 
ــه مربـــوط  ــاختارهای یـــک جامعـ سـ
ــاختارهای نظامـــی و جنگـــی  بـــه سـ
می شـــود. حتـــا کشـــورهای کـــه 
هـــم  نیســـتند،  جنـــگ  درگیـــر 
مصـــارف باالیـــی نظامـــی بـــر دوش 
مـــردم شـــان گذاشـــته شده اســـت. 

ولـــی وقتـــی بحـــث جنـــگ مطـــرح 
می شـــود، دیگـــر هزینه هـــا قابـــل 
کنتـــرول نیســـت. طالبـــان شـــاید 
یـــک گـــروه زیـــاد منظـــم و مجهـــز 
بـــا ســـاح هـــای مـــدرن و ســـنگین 
ـــرای  ـــگ ب ـــک روز جن ـــی ی ـــد؛ ول نباش
ـــی  ـــت مال ـــارف هنگف ـــروه مص ـــن گ ای
را در قبـــال دارد. طالبـــان بـــه همیـــن 
ـــر  ـــواد مخـــدر را در مناطـــق زی ـــل م دلی
کنتـــرول شـــان تشـــویق می کننـــد تـــا 
از اقتصـــاد آن بـــرای جنـــگ اســـتفاده 
ـــتان  ـــت افغانس ـــفانه حکوم ـــد. متاس کنن
ـــد  ـــن بع ـــه ای ـــی متوج ـــه جهان و جامع
ـــت  ـــتند. در حکوم ـــدان نیس ـــه چن قضی
افغانســـتان حـــاال حتـــا اســـتراتژی و 
ـــارزه  ـــرای مب ـــم ب ـــخص ه ـــه مش برنام
ــدارد.  ــود نـ ــدر وجـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
ــز قابـــل  تولیـــد مـــواد مخـــدر هرگـ
ــی  ــد، و زمانـ ــوده نمی توانـ ــار بـ مهـ
دامـــن تولیـــد کننـــده گان را هـــم 
می گیـــرد. چـــرا هـــر روز بـــر تعـــداد 
ــود؟  ــزوده می شـ ــور افـ ــادان کشـ معتـ

ـــتی  ـــی سرنوش ـــکاری، ب ـــر، بی ـــاید فق ش
ـــه  ـــند ک ـــی باش ـــی از عوامل ـــی پناه و ب
ـــدر  ـــواد مخ ـــه م ـــان ب ـــویق جوان در تش
ـــی  ـــد؛ ول ـــود را دارن ـــهم خ ـــش و س نق
در عیـــن حـــال تولیـــد مـــواد مخـــدر 
در کشـــور و بهـــای ارزان داخلـــی 
ــرای روی آوردن  ــه را بـ ــز زمینـ آن نیـ
جوانـــان بـــه مـــواد مخـــدر افزایـــش 
ـــرای  داده اســـت. تبعـــات مـــواد مخـــدر ب
جامعـــۀ مـــا شـــاید روزی گران تـــر از 
ـــا  ـــر م ـــاید اگ ـــد، ش ـــی باش ـــگ فعل جن
ـــم  ـــه اقـــدام نزنی ـــت ب ـــه موقـــع دس ب
دیگـــر روزی برســـد کـــه اپیدمـــی مـــواد 
ـــروز  ـــرد. ام ـــار ک ـــوان مه ـــدر را نت مخ
در خیابان هـــای کشـــور نشـــانه های 
ایـــن اپیدمـــی در حـــال گســـترش را 
ــردا  ــود. ولـــی فـ ــاهد بـ ــوان شـ می تـ
شـــاید کل جامعـــه را هیـــوالی آن 
ـــود  ـــی وج ـــچ امکان ـــگاه هی ـــد و آن ببلع
ـــارزه  ـــه مب ـــا آن ب ـــه ب ـــد ک ـــته باش نداش

ــم. برخیزیـ

مواد مخدر پر ارزش ترین کاالی افغانستان
احمد عمران
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دونالد ترمپ:
ملت های بزرگ در نبردهای طوالنی نمی جنگند.

چکیده
ایـن مقالـه در پی رمزگشـایی و دریافت پاسـخ به چرایی 
و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 
طالبـان اسـت. در البـه الی ایـن تحقیق تاش می شـود تا 
هدف طالبان از دوام جنگ در افغانسـتان جسـتجو شده و 
اهـداف آنـان در عقب تأکید بـر مذاکره با ایـاالت متحدۀ 
امریـکا نیز روشـن شـود. طالبان از اواسـط سـال های 90 
میـادی بـه این سـو بـه دنبـال مذاکـره بـا ایـاالت متحده 
امریـکا بوده انـد، ولـی واشـنگتن از مذاکـره بـا آنـان و 
پرداختـن بـه خواسـته های طالبـان کنـار می کشـید. حـال 
چـه شـد کـه بـه یک باره گـی واشـنگتن دل به دریـا زد و 
بـه خواسـت طالبـان لبیـک گفت و حاضر شـد تـا با این 
گـروه مذاکـره کند؟ طالبـان از ابتـدا )2001م(، اما ایاالت 
متحـده امریـکا از سـال 2014 بـه این سـو اذعـان می کنند 
کـه معضـل افغانسـتان راه حل نظامـی نـدارد و مذاکره و 
حـل سیاسـی را تنهـا راه بیـرون رفـت از جنـگ جـاری 
در افغانسـتان عنـوان می کننـد. در ایـن تحقیـق عواملـی 
بررسـی شـده که دو طرف را وادار سـاخت تا پس از 18 
سـال جنـگ گـرد یـک میـز جمـع شـده و برای رسـیدن 
بـه یـک تفاهم سیاسـی جهـت حـل منازعه تـاش کنند. 

کلید واژه
گفت وگوهـای  بحـران،  منازعـه،  شـورش گری،  جنـگ، 

صلـح، رسـیدن بـه صلـح و حضـور نظامـی امریـکا.

مقدمه
آغـاز مذاکـرات صلـح جهـت دریافـت راه حـل سیاسـی 
بـرای معضل جنـگ در افغانسـتان نیازمند شـناخت دقیق 
عوامـل و ماهیـت جنـگ جـاری می باشـد. پروسـۀ صلح 
نیازمند بررسـی علت منازعۀ 18 سـال گذشـته بوده و نیاز 
اسـت تا عواملی بررسـی شـود کـه ایاالت متحـدۀ امریکا 
را در ایـن جنـگ درگیـر نگه داشـته و بـر مبنـای عوامـل 
مذکـور طالبـان نیـز به جنـگ در برابـر دولت افغانسـتان 
و متحـدان بین المللـی آن ادامـه داده اند. به دنبال بررسـی 
عوامـل و مشـوق های دوام جنـگ از سـوی دو طـرف،  
ایـن عوامـل بـا شـرایط موجود وفـق داده شـود و راه حل 
سیاسـی بـرای پایـان ایـن منازعـه و طوالنی تریـن جنگ 
در تاریـخ ایـاالت متحدۀ امریکا جسـتجو شـود. بررسـی 
عوامـل آغـاز و دوام جنـگ باعث خواهد شـد تـا نقاطی 
مشـخص گـردد کـه بـر بنیـاد آن دو طـرف می تواننـد با 
انعطـاف در آن زمینـه، فرصـت مذاکـره را  نشـان دادن 

فراهـم کـرده و بـا شـرایط یک دیگـر کنـار بیایند.
در ایـن مقالـه ابتـدا فشـرده به مسـألۀ آغاز جنـگ ایاالت 
متحـدۀ امریـکا در برابـر طالبـان پرداخته شـده اسـت. به 
وضعیـت در میـدان جنـگ پرداختـه شـده کـه کـدام یک 
از طرف هـای منازعـه، به ویـژه ایـاالت متحـده و طالبـان 
کـه آغازگـر ایـن جنـگ بـوده و دسـت بلنـدی در میدان 
جنـگ داشـته اند. در ادامـه به پیشـینۀ روابط میـان امارت 
اسـامی طالبـان و واشـنگتن اشـاره خواهـد شـد. این که 
چرا دولت افغانسـتان از این مذاکرات کنار گذاشـته شـده 
و طالبـان بـا انـکار از گفت وگـو بـا حکومـت افغانسـتان 
بـه دنبـال به دسـت آوردن چه چیـزی اند، بحـث خواهد 
شـد. خواسـت های ایـاالت متحـدۀ امریـکا از مذاکـره با 
طالبـان نیـز بحث مهم اسـت. زیـرا چه چیزی واشـنگتن 
را بـه ایـن بـاور رسـانده اسـت که آنچـه را در 18 سـال 
جنـگ در برابـر طالبان به دسـت نیاورده، حـال این گروه 
حاضـر اسـت آن را از طریـق نشسـتن روی میـز مذاکـره 
در اختیـار امریـکا قـرار دهـد. بحـث اصلـی ایـن مقالـه 
پرداختـن بـه چگونگـی رمـز و عایـق ایـاالت متحـدۀ 
امریـکا جهـت مذاکـره بـا طالبـان بـوده و تاش شـده تا 
ایـن گفت وگوهـا رمزگشـایی شـده و چـون و چرایی آن 

شود.  روشـن 

مبانی نظری تحقیق
مذاکره برای صلح

مطالعـات انجـام شـده در زمینۀ مذاکـره برای رسـیدن به 
صلـح نشـان می دهـد، از 200 مـورد جنگ های شورشـی 
)Insurgency( کـه پس از جنـگ دوم جهانی در درون 
دولت هـا رخ داده، یـک بر سـوم آن از طریـق ادامۀ جنگ 
و برنـده شـدن یـک طـرف منازعـه بـه پایـان رسـیده و 
بیشـتر از نصـف از ایـن منازعـات در نتیجـۀ مذاکـرات 
صلـح پایـان یافته اسـت؛ آن هم در وضعیتـی که دو طرف 
منازعـه و رقیبـان میـدان جنـگ به ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه جنـگ میـان آنـان به بن بسـت رسـیده و ادامـۀ جنگ 
منجـر بـه پیـروزی هیـچ یـک از آنـان در میـدان جنـگ 
نخواهـد شـد.  رسـیدن به چنیـن نتیجـه و پذیرفتـن این 
واقعیـت از طرف هـای درگیـر در میـدان جنـگ خیلـی 
دشـوار اسـت کـه جنگ میـان آنان به بن بسـت رسـیده و 
ادامـۀ ایـن جنـگ منجر بـه پیـروزی نـه، بلکـه زمین گیر 
شـدن بیشـتر آنـان در یـک نـزاع بی پایـان خواهـد شـد. 
در حالـی کـه پیـش روی و یـا پیـروزی یک طـرف جنگ 
گاه منجـر بـه پایـان نـزاع و تأمیـن صلـح می گـردد، امـا 
در اغلـب مـوارد بن بسـت در میـدان جنـگ نیـز سـبب 
می شـود تا دو طرف در جسـتجوی راه سـومی که عبارت 
از مذاکـره اسـت متوسـل شـده و تـاش کننـد کـه از راه 

مذاکـره بـر شـرایط،  منافـع و خواسته های شـان مذاکـره 
کـرده و آنچـه را در میـدان جنـگ بـه دسـت نیاوردنـد، 
در نتیجـۀ گفت و گـو و پذیرفتـه شـدن شرایط شـان به آن 

یابند.  دسـت 
امریـکا و طالبـان در هژدهمیـن سـال جنـگ افغانسـتان 
علیـه  مبـارزه  بین المللـی  ایتـاف  ابتـدا  کـه   )2019(
تروریسـم بـه رهبـری امریـکا آن را »ماموریـت مبـارزه 
علیـه تروریسـم« نام گـذاری کـرد، امـا با وجـود اذعان بر 
آن کـه پاکسـتان مرکـز اصلـی تمویـل، تجهیـز و آموزش 
تروریسـتان و طالبـان اسـت، هیچ گاه ایـن مأموریت را به 
النه هـای آنـان در آن سـوی خـط دیورنـد گسـترش نداد، 
)ادارۀ  امریکایی هـا  بعدهـا در سـال 2014 میـادی  امـا 
رییس جمهـور اوبامـا( جنـگ افغانسـتان را »جنـگ ضـد 
کـرد.  نام گـذاری   )counter insurgency( شـورش« 
در اواخـر حکومـت بـارک اوبامـا و در اوایـل حکومـت 
دونالـد ترمـپ،  به ویـژه رهبـران نظامـی امریـکا پذیرفتند 
کـه جنـگ افغانسـتان در بن بسـت قـرار گرفتـه و سـپس 
زلمـی  بـا  شـان  مذاکـرات  دور  اولیـن  در  نیـز  طالبـان 
خلیـل زاد )2018( در دوحـه پذیرفتنـد کـه ایـن جنگ به 
بن بسـت رفته اسـت و بایـد دو طرف از طریـق مذاکرات 
در پـی پایـان آن باشـند، امـا دولـت افغانسـتان بـه عنوان 
شـریک مأموریـت مبارزه علیه تروریسـم و طـرف اصلی 
شـورش  ضـد  جنـگ  را  آن  امریکایی هـا  کـه  جنگـی 
می داننـد،  هنـوز بـه بن بسـت رسـیدن این جنـگ باورمند 
نیسـت و بـر دوام جنـگ تـا تضعیـف طالبان تأکیـد دارد.  
آیـا مذاکـرات امریـکا بـا طالبـان مـا را بـه صلـح مقصود 

می رسـاند؟ 
یوهـان گالتونگ، فیلسـوف صلح و نظریه پـرداز نارویژی 
در حـوزۀ صلـح، بـه این باور اسـت کـه پایـان منازعه در 
هـر حالـت آن بـه معنـای دسـت یافتـن بـه صلـح کامل 
نیسـت. زیـرا گالتونـگ صلـح را در چنـد حـوزه مـورد 
مطالعـه قـرار می دهـد: 1. صلـح منفـی، 2. صلـح مثبـت، 
3. صلـح عادالنـه، 4. صلـح پایدار، 5. صلـح دموکراتیک، 
6. صلـح دایمـی. گالتونـگ دسـت یافتن به صلـح در حد 
توقـف جنـگ و خشـونت مسـتقیم را کـه آزادی افـراد 
و سـاکنان یـک کشـور در آن تأمیـن نشـود، صلـح منفی 
می نامـد. صلحـی کـه در کنـار توقـف جنـگ و پایـان 
خشـونت ها، آزادی، دسـت یافتـن بـه حـق و اطمینـان 
خاطـر افـراد در خانـواده و خانـواده در جامعـه می شـود، 
بـه آن صلـح مثبت گفته می شـود. دسـت یافتـن به صلح 
کنـار  بـا  منازعـه  تـا طرف هـای  مثبـت منجـر می شـود 
گذاشـتن خشـونت و رقابـت غیرسـالم و غیـر سـازنده، 
دسـت بـه ابزار مشـروع و قانونـی جهت دسـت یافتن به 
اهداف مشـروع سیاسـی ببرنـد. در صلح مثبـت عاوه بر 
آن کـه خشـونت مسـتقیم در جامعـه پایان می یابـد، برای 
حـل مشـکل خشـونت سـاختاری نیـز کـه سـبب فقـر و 
درمانده گـی جامعه می شـود، از طریق ایجاد سـاختارهای 
صـورت  چاره جویـی  خودکفـا  و  پاسـخ گو  مسـوول، 
می گیـرد. گالتونـگ از تحقـق مشـروعیت و تأمین عدالت 
بـه عنـوان پایه های اساسـی صلـح مثبت نام می بـرد. زیرا 
در نبـود ایـن دو عنصـر نمی تـوان زمینـۀ رقابـت سـالم 

سیاسـی و تأمیـن عدالـت را در جامعـه تضمیـن کرد. 
یابـد و  پایـان  منازعـه در یـک کشـور  ایـن کـه  بـرای 
گام هـای ابتدایـی بـرای ایجاد فضـای اعتمـاد جهت آغاز 
مذاکـرات بـه منظور حل منازعه برداشـته شـود، نخسـت 
بـه  را  یک دیگرشـان  منازعـه  طرف هـای  بایـد  همـه  از 
عنـوان آدرس هـای مشـخص و مسـتقل، دارای صاحیت 
تصمیم گیـری بپذیرنـد. ایجـاد یـک قاعـده بـرای مذاکره 
مرحلـۀ بعـدی صلـح اسـت تـا این بـاور بـه وجـود آید 
کـه طرف هـای درگیـر در منازعـه تنهـا در تاش دسـت 
یافتـن بـه اهداف و منافع شـان نیسـتند، بلکه ایـن مذاکره 
بـرای تأمیـن صلـح دایمی صـورت می گیرد. آنچه سـبب 
موفقیـت مذاکـرات برای حـل منازعه و رسـیدن به صلح 
دایمی می شـود، گذشـت طرف هـای درگیـر در منازعه از 
پیش شـرط ها و برخـی دسـت آوردهای اسـت کـه پیشـتر 
بـه عنـوان خط سـرخ عنوان شـده بود و چنیـن مذاکراتی 
نیـز در صورتـی منجـر بـه صلـح دایمـی می شـود کـه 
سـازمان ملل بـه عنوان یـک مرجع و داعیه دار همیشـگی 
صلـح و امنیـت بین الملل نقـش فعال تـری را در آن بازی 

  . کند
طالبان از امریکا چه می خواهند؟ 

ایـن بـار نخسـت نیسـت کـه طالبـان و ایـاالت متحـدۀ 
می دهنـد،  نشـان  تمایـل  میان شـان  مذاکـره  بـه  امریـکا 
بلکـه خـاف وضـع فعلـی کـه بیشـتر دولـت افغانسـتان 
و ایـاالت متحـده مایـل بـه مذاکره بـا طالبان انـد، پیش از 
ایـن چندین بـار طالبـان خواسـتار گفت وگو با واشـنگتن 
شـده اند. نخسـتین بار طالبان در اواخر سـال 1379 هیأتی 
را بـه نیویـارک فرسـتاد تـا از طریـق البـی و دیدارهـا بـا 
دیپلوماتـان امریکایـی، واشـنگتن را تشـویق نمایـد کـه 
امـارت اسـامی طالبـان را به رسـمیت بشناسـد. در کنار 
ایـن، هیـأت اعزامـی طالبـان وظیفـه داشـت تـا با پـا در 
میانـی هیأت هـای نماینده گی کشـورهای که امـارت آنان 
را بـه رسـمیت شـناخته بودنـد، سـایر اعضـای سـازمان 
ملـل، به ویـژه اعضـای شـورای امنیـت این سـازمان را به 
رسـمیت شـناختن امـارت اسـامی طالبان تشـویق کنند،  
امـا ایـن تاش هـا موفـق نبـود. در آن زمـان تنهـا شـش 
کشـور عضـو سـازمان ملـل امارت اسـامی طالبـان را به 

می شـناختند.   رسـمیت 

رمزگشایی از مذاکرات و گفت وگوهای 
صلح میان امریکا و طالبان

مرسلین ارسا

بخش نخست

معتصـم آغـا جـان وزیـر مالیـه بـه همـراه برخـی از مأمـوران 
دیپلوماتیـک رژیـم طالبـان پس از نشسـت بـن نیـز بارها تاش 
کردنـد تـا مجـرای مذاکـره بـا امریـکا را بگشـایند. هرچنـد در 
اوایـل ایـاالت متحـده امریـکا بـر دوام جنگ و سـرکوب طالبان 
بـا اسـتفاده از گزینـۀ نظامـی تأکیـد داشـت، امـا در میان هـای 
سـال 1390 پیام هـای میـان دو طـرف رد و بـدل شـد و ایـن 
جریـان زمینـۀ توافقـی را فراهـم سـاخت که بـر بنیـاد آن توافق 
کردنـد تـا جهت ایجاد آدرسـی بـرای برقراری روابـط به منظور 
اقـدام بـه مذاکـرات سیاسـی از بهـر پرداختـن بـه حـل سیاسـی 
معضـل افغانسـتان، دفتـری بـرای طالبـان در قطـر ایجـاد شـود. 
دولـت افغانسـتان نیـز تـا جایـی از نحـوۀ ایـن ارتباطـات میـان 
طالبـان و امریـکا راضـی بـود و آن  را از نزدیک نظـارت می کرد، 
امـا ایـن سلسـله زمانـی برهـم خـورد که طالبـان خـاف تفاهم 
گذشـته بـا واشـنگتن،  تشـکیات و صاحیت هـای ایـن دفتر را 
تـا سـطح یـک سـفارت گسـترش داده و پرچم امارت اسـامی 
را بـر آن برافراشـتند. ایـن اقـدام سـبب نگرانـی خاطـر دولـت 
افغانسـتان شـد و با اعتراض شـدید خواسـتار مسـدود شدن این 
دفتـر گردیـد. زیـرا دولت افغانسـتان ایجـاد چنین دفتر سیاسـی 
بـا تشـکیاتی را کـه طالبـان بـه آن در نظـر گرفتـه بودنـد،  بـه 
رسـمیت شـناخته شـدن دو دولـت )دولـت جمهـوری اسـامی 
افغانسـتان و امـارت اسـامی طالبـان( در یـک جغرافیایی واحد 

به نـام افغانسـتان قلـم داد نمـود.  
ایـاالت متحدۀ امریکا در اوایل حمله باالی افغانسـتان و سـقوط 
رژیـم طالبـان عاقـۀ چندانی بـه مذاکره بـا طالبان و ادغـام آنان 
در نظام نوین افغانسـتان نداشـت و بر سـرکوب بدون قیدوشرط 
ایـن گـروه بـه عنـوان رژیـم میزبـان گـروه تروریسـتی القاعـده 
تمرکـز کرد. حتا دونالد رامسـفلد وزیر دفـاع ادارۀ رییس جمهور 
بـوش نامه یـی را کـه از آدرس مامحمـد عمـر رهبـر طالبـان از 
حومـۀ کندهـار بـه آدرس ادارۀ انتقالـی بـه رهبـری حامد کرزی 
و حکومـت جـورج دبلیـو بـوش نیـز فرسـتاده شـده بـود، پاره 
کـرد و در پاسـخ بـه آن گفـت کـه طالبـان اهـل مذاکره نیسـتند. 
طالبـان بـا دریافت پاسـخ رد به این خواست شـان، صفوف شـان 
را دوباره منسـجم سـاختند و در اواخر سـال 2007 میادی ارادۀ 
شـان را بـرای پیروزی در میـدان جنگ و در دسـت گیری مجدد 
قـدرت سیاسـی اظهـار داشـتند. هرچنـد حکومـت افغانسـتان 
به شـمول برگـزاری لویـه جرگۀ مشـورتی صلح، ایجاد شـورای 
عالـی صلـح و پیشـنهاد یک سلسـله امتیـازات مادی و سیاسـی،  
در تفاهـم بـا ایـاالت متحـدۀ امریکا طالبـان را به پایـان جنگ و 
پیوسـتن بـه زنده گـی عادی تشـویق کـرد، امـا طالبان با تشـدید 
حمـات، تصرف مناطـق و مقاومت در برابـر نیروهای طرف دار 
دولـت، ایـن پیشـنهادات را  تسـلیمی عنـوان کـرده و بـر دوام 

جنـگ تا پیـروزی تأکیـد نمودند. 

 آغــاز مذاکــرات صلــح جهــت دریافــت راه حــل سیاســی بــرای معضــل جنــگ در افغانســتان
 نیازمنــد شــناخت دقیــق عوامــل و ماهیــت جنــگ جــاری می باشــد. پروســۀ صلــح نیازمنــد
 بررســی علــت منازعــۀ ۱8 ســال گذشــته بــوده و نیــاز اســت تــا عواملــی بررســی شــود کــه
 ایــاالت متحــدۀ امریــکا را در ایــن جنــگ درگیــر نگه داشــته و بــر مبنــای عوامــل مذکــور
ــی آن ادامــه ــدان بین الملل  طالبــان نیــز بــه جنــگ در برابــر دولــت افغانســتان و متح
 داده انــد. بــه دنبــال بررســی عوامــل و مشــوق های دوام جنــگ از ســوی دو طــرف،  ایــن
 عوامــل بــا شــرایط موجــود وفــق داده شــود و راه حــل سیاســی بــرای پایــان ایــن منازعــه و
 طوالنی تریــن جنــگ در تاریــخ ایــاالت متحــدۀ امریــکا جســتجو شــود. بررســی عوامــل آغــاز

و دوام جنــگ باعــث خواهــد شــد تــا نقاطــی مشــخص گــردد
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چاپ: مطبعه امام

ــود پیــش از بازشــماری آرا توســط کمیســیون  قــرار ب
ــماری  ــش، بازش ــل تفتی ــات، طرزالعم ــتقل انتخاب مس
ــن  ــود. در ای ــرا ش ــیون اج ــن کمیس ــال آرای ای و ابط
طرزالعمــل چهــار مرحلــه بــه گونــۀ واضــح آمــده تــا 

ــود. ــرا ش ــماری آرا، اج ــش از بازش پی
ــر، روشن شــدن  ــر از آرای نامعتب جداســازی آرای معتب
دســتگاه های  در  ثبت شــده  آرای  سرنوشــت 
بایومتریــک گم شــده، تثبیــت آرای محــات رأی دهــی 
آرای هــر صنــدوق  تعییــن ســقف  انتقال یافتــه و 

رأی دهــی، شــامل ایــن چهــار مرحله انــد.
امــا شــماری از دســته های انتخاباتــی و برخــی از 
کمیشــنران کمیســیون مســتقل انتخابــات خواهــان  

شــده اند. آرا  بی درنــگ  بازشــماری 
ــد، اجرانشــدن  ــات می گوین ــر انتخاب نهادهــای ناظــر ب
طرزالعمــل بازشــماری آرا، شــفافیت انتخابــات را زیــر 
ــن  ــات چنی ــیون انتخاب ــر کمیس ــرد و اگ ــش می ب پرس
اقدامــی کنــد، اعتبــار رونــد انتخابــات را صدمــه 

می زنــد.
یوســف رشــید، رییــس بنیــاد انتخابــات آزادوعادالنــۀ 
ــه در  ــی ک ــد، تاش های ــا می گوی ــا فیف ــتان ی افغانس
ــات  ــد انتخاب ــرای حــل تخنیکــی رون حــال حاضــر ب
رونــد  ایــن  شــفافیت  بــه  می گیــرد  صــورت 

نمی کنــد. هیچ کمکــی 
آقــای رشــید می گویــد، راهــکار سیاســی زمینــه 
را بــرای نتیجــۀ معتبــر فراهــم نمی ســازد و قابــل 

پذیــرش همــه طرف هــا نیســت.

ــد در  ــات بای ــتقل انتخاب ــیون مس ــۀ او، کمیس ــه گفت ب
بــرای  کمیســیون  ایــن  طرزالعمل هــای  روشــنایی 
مشــکات راه حــل پیــدا کنــد و دســته های انتخاباتــی 

ــد. ــه نکنن ــیون مداخل ــن کمیس ــز در کار ای نی
ــا نشــر  ــا ب ــا تیف ــات شــفاف افغانســتان ی ــاد انتخاب بنی
ــات  ــی انتخاب ــای تخنیک ــن رونده ــی از رفت خبرنامه ی
ــن  ــرده و ای ــی ک ــراز نگران ــه ســوی سیاسی شــدن اب ب
ــای  ــی نوپ ــر دموکراس ــر پیک ــی ب ــۀ بزرگ کار را ضرب

ــرده اســت. ــوان ک افغانســتان عن
زبیــر حبیــب زاده، ســخنگوی بنیــاد انتخابــات شــفاف 
ــد  ــی بای ــیون های انتخابات ــد، کمیس ــتان می گوی افغانس
ــردم را  ــد و م ــل کنن ــات عم ــن انتخاب ــاد قوانی ــر بنی ب
نســبت بــه شــفافیت رونــد انتخابــات اطمینــان دهنــد.
ــت  ــه مخالف ــر گون ــب زاده، ه ــای حبی ــۀ آق ــه گفت ب
نســبت بــه طرزالعمل هــا، قوانیــن و لوایــح انتخابــات، 
ــات را  ــد انتخاب ــد در رون ــران جدی ــک بح ــۀ ی زمین

فراهــم می ســازد.
دبیرخانــۀ  پیشــین  رییــس  نجفــی،  داوودعلــی 
کمیســیون مســتقل انتخابــات اجرایی شــدن طرزالعمــل 
ــفافیت   ــدۀ ش ــش آرا را تضمین کنن ــماری و تفتی بازش
ــماری از  ــه ش ــد ک ــا می گوی ــد، ام ــات می دان انتخاب
ــن  ــع تأمی ــیون مان ــرون کمیس ــات در درون و بی حلق

می شــوند. شــفافیت 
ــد  ــات رون ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن در حالی س ای
روز  را  محــل   8255 آرای  تفتیــش  و  بازشــماری 
ــته های  ــا دس ــرد، ام ــاز ک ــان( آغ ــنبه، 18 عقرب/آب )ش
عبــداهلل  رهبــری  بــه  ثبات وهمگرایــی  انتخاباتــی 
رحمــت اهلل  رهبــری  بــه  امنیت وعدالــت  عبــداهلل، 
ــن  ــری گلبدی ــه رهب ــت اســامی ب ــل و صلح وعدال نبی
بــدون درنظرگرفتــن  بازشــماری آرا را  حکمتیــار، 
طرزالعمــل خــاف قانــون دانســته و تحریــم کرده انــد.

 امــا دســتۀ انتخاباتــی دولت ســاز بــه رهبــری اشــرف 
غنــی، تأکیــد می کنــد تأخیــر در رونــد بازشــماری آرا 

بــرای آنــان قابــل پذیــرش نیســت.
انتخاباتــی  دســتۀ  رهبــر  عبــداهلل،  عبــداهلل 
ثبات وهمگرایــی نیــز در یــک نشســت اعتراضــی 
گفــت، در صورتی کــه بازشــماری آرا متوقــف نشــود، 

نمی پذیــرد. را  نتیجــه  و  تحریــم  را  انتخابــات 

گلبدیـن حکمتیـار، یکی از نامـزدان انتخابات ریاسـت 
کابـل  در  خبـری  نشسـتی  در  دیـروز  کـه  جمهـوری 
صحبـت می کـرد، بـا آن کـه از کسـی نامی نمی بـرد، امـا 
می گویـد کـه در بـدل 25 هزار دسـتگاه بایومتریک، 27 
میلیـون دالر از سـوی تقلـب کاران به شـرکت درمالوگ 
رشـوه پرداخـت شـده اسـت. بـه گفتـۀ او، در حالی که 
بهـا و تمـام مصـارف ابزارهـای جانبـی این دسـتگاه ها 

از 10 میلیـون دالـر بیشـتر ارزش ندارنـد.
او می گویـد، شـرکت های دیگـر داوطلبانه حاضر شـده 
بودنـد تـا در بـدل 10 میلیون دالر خدمـات انتخاباتی را 

ارایـه کننـد، امـا این وظیفه به آنان سـپرده نشـد.
حکمتیـار تأکیـد می کنـد کـه بـا جداسـازی 1.2 میلیون 
آرا از مجمـوع آرای پـاک، 44 درصـد آرای انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری تقلبی سـت و
ایـن تقلـب از سـوی تیمی صـورت گرفته کـه مخالف 

اسـتفادۀ دسـتگاه های بایومتریـک در انتخابـات بود.
می گویـد،  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
از  خـارج  زمـان  در  کـه  رأی  هـزار   300 بازشـماری 
رأی دهـی بـه صندوق هـا ریختـه شـده اند بـه جـز از 
دسـته های  دیگـر  بـرای  دولت سـاز  انتخاباتـی  دسـتۀ 

نیسـت. پذیـرش  قابـل  انتخاباتـی 
آقـای حکمتیـار می گویـد، دادسـتانی کل و دادگاه عالی 
صاحیـت بررسـی جرایـم انتخاباتـی را ندارنـد و باید 
بـرای ایـن کار یـک هیـأت قضایـی بـا مشـورۀ تمـام 

نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری گماشـته شـود.
گلبدیـن حکمتیـار می افزاید کـه انتخابات ششـم میزان 

برنـده نـدارد و بـه دور دوم خواهـد رفـت و پیـش از 
برگـزاری دور دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری، باید 

یـک حکومـت موقت تشـکیل شـود.
او می گویـد، بـا آن کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 
وعـده کرده بـود که در جریـان دو روز نتایج شـمارش 
آرا را اعـام خواهـد کـرد، اما با گذشـت 40 روز موفق 

نشـده است.
قـرار بـود نتایج ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهوری به 
تاریـخ 27 میـزان و نتایـج نهایی آن به تاریخ شـانزدهم 
عقـرب اعـام شـود، امـا کمیسـیون انتخابات بـه علت 

برخـی مشـکات فنـی آن را به تأخیـر انداخت.
روز  بـه  انتخابـات،  کمیسـیون  تقویـم جدیـد  بربنیـاد 
23 عقـرب نتایـج ابتدایـی و 15 قـوس نتایـج نهایـی 

اعـام خواهـد شـد. انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

داوود سـلطان زوی، عضو ارشد سـتاد انتخاباتی »دولت ساز« 
بـه رهبـری محمداشـرف غنـی اخیـراً در یـک مصاحبـۀ 
تلویزیونـی تلویحـاً مجاهدیـن به ویـژه اعضای تیـم »ثبات 
و همگرایـی« را مخاطـب قـرار داده و گفتـه اسـت که آنان 
بـا »تذویـر« و »فریـب« بـه قـدرت رسـیده انـد. او در ایـن 
مصاحبـه می گویـد کـه در سـال های گذشـته تاش هـای 
زیـادی بـرای »تصفیـۀ« آنـان از بدنـۀ حکومـت و قـدرت 

صـورت گرفـت، امـا ایـن تاش هـا نـاکام بوده اسـت. 
او در ایـن مصاحبـه می گویـد: »یکبـار این هـا در چهاریکار 
جلسـه کردنـد و بـه فریـب و نیرنـگ  بـه کابـل آمدنـد و 
قدرت را به دسـت گرفتنـد. آن قدر برگرده های مردم فشـار 
آوردنـد کـه طالبـان از آن ظهـور کـرد! 18 سـال قبـل بازور 
B52 بـرای یـک مـدت کوتاه قـدرت را به دسـت گرفتند. 
چندین سـال اسـت مـا تـاش داریم تـا دوایر دولتـی را از 

وجـود این هـا تصفیه کنیـم، تصفیـه کـرده نمی توانیم«.
آقای سـلطان زوی در این مصاحبـه چنین وانمود می کند که 
در صـورت به قدرت رسـیدن تیم دولت سـاز در انتخابات، 
چهره هـای غیرمتحـد و در مجمـوع تمام چهره هایـی که از 
تیم دولت سـاز در انتخابات به طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
حمایت نکردند، در حکومت و دولت جا نخواهند داشـت. 
ایـن سـخنان آقای سـلطان زوی، امـا در روزهـای اخیر میان 
کاربـران شـبکه های اجتماعـی جنجال برانگیـز شـد. برخی 
گفته هـای آقای سـلطان زوی را »مانفیسـت« تیم دولت سـاز 
عنـوان کردنـد و برخـی هـم از او قهرمان سـاختند. در این 
میان، حتا شـماری از اعضای دسـتۀ انتخاباتی محمداشـرف 
غنـی هم گفته هـای آقای سـلطان زوی را نکوهـش کردند.

محمداکرام اندیشـمند، نویسـنده و تاریخ نگار در واکنش به 
گفته هـای آقای سـلطان زوی در صفحۀ رسـمی فیسـبوکش 
نوشـته اسـت کـه ایـن نظریـات از سـوی نماینـدۀ تیـم 
»دولت سـاز«، توضیـح برنامۀ این تیم و اشـرف غنی اسـت. 
آقـای اندیشـمند برنامـۀ آقـای غنـی و تیمـش را »تصفیـه« 
خوانده و افزوده اسـت که سـخنان سـلطان زوی »عمق کینه 
و نفرت پراکنـی« از آدرس »غنـی و تیـم« او را در جامعـۀ 
افغانسـتان منعکـس می سـازد. بـه باور ایـن نویسـنده: »این 
نظریـات حکایـت از آن دارد کـه سـلطان زوی ها چـه افکار 
جنایت گرانه یـی را بـرای افغانسـتان در سـر می پروراننـد«.

برنـا صالحی، عضـو دسـتۀ انتخاباتی دولت سـاز در صفحۀ 
رسـمی فیسبوکش نوشته اسـت که آقای سلطان زوی تاریخ 
را »سـرچپه« خوانـده اسـت. آقـای صالحـی در یادداشـتش 
گفتـه اسـت، ایـن دومین بـار اسـت که آقـای سـلطان زوی 
»غلط هـای کانـی« را در ارایـۀ »دیـدگاه خـودش« مرتکب 
می شـود. برنـا صالحـی داوود سـلطان زوی را مخاطب قرار 
داده و نوشـته اسـت: »این حرف خویش شـما عظمت قیام 
یـک ملـت را بـه سـخره می گیرید که فکـر کنم این نشـان 
دهنـدۀ نوعـی عقـدۀ محرومیت شـما از این افتخـار ملی و 

تاریخی اسـت«.
ایـن عضـو تیـم دولت سـاز گفتـه اسـت: »وقتـی از جلسـۀ 
چاریـکار صحبـت می کنید، منظورتـان مقدمـات فتح کابل 
بـه واسـطۀ نیروهـای ظفرآفریـن ملی بـه قیادت احمدشـاه 
مسـعود بـزرگ اسـت کـه نـه بـه واسـطۀ کـدام معاملـه و 
سـازک بـازک؛ بلکـه در پایان یـک مبارزۀ نفس گیـر ملی و 

اسـامی حاصل شـده اسـت«.
در عیـن حـال، فهیم دشـتی، روزنامه نگار نوشـته اسـت که 
تیم هـای رقیـِب انتخاباتـی حـق دارنـد در برابـر یکدیگـر 
موضـع بگیرنـد، از یکدیگـر انتقـاد کنند و حتا بـر یکدیگر 

بتازنـد؛ اما سـلطان زوی پـا را از ایـن دایره فراتر گذاشـته و 
بـه مسـایل تاریخـی پرداختـه و این مسـایل را بـا اننخابات 

ربط داده اسـت. 
آقای دشـتی در ادامه نگاشـته اسـت: »وقتی امثال او در بارها 
و کاباره ها سـر از پا نمی شـناختند، مردم افغانسـتان در برابر 
ارتش سـرخ جهـاد می کردنـد و نتیجۀ آن جهاد، فروپاشـی 
حکومـت داکتـر نجیـب اهلل و بـه وجـود آمـدن حکومـت 
مجاهدیـن بـود و گروهی کـه این جنـاب از آن یاد می کند، 
در حالـی کـه می توانسـت بـه تنهایـی قـدرت را در اختیار 
بگیـرد، تصمیـم را بـه رهبـران تنظیم هـای جهـادی محول 
کـرد و بـر بنیـاد تصمیـم آن رهبـران، حکومـت مجاهدین 

بـه وجـود آمد«.
فهیـم دشـتی آقـای سـلطان زوی را مخاطـب قـرار داده و 
افـزوده اسـت: ایـن جنـاب که خـود را یـک شـهروند آگاه 
می دانـد، بایـد این قـدر فهـم داشـته باشـد که اگـر مقاومت 
در برابـر طالبـان نبـود، او و امثالـش دیگر خواب برگشـت 
به افغانسـتان را هم نمی توانسـتند ببینند؛ مگر این که سـوبۀ 
پنجم پاکسـتان بـودن را قبول می کردند یـا حاکمیت طالبان 

را.
عبدالمنان دهزاد، نویسـنده و اسـتاد دانشـگاه نیز در صفحۀ 
پـرده  داوود سـلطان زوی،  اسـت کـه  نوشـته  فیسـبوکش 
از یـک »روایـت کاِن تمامیت خواهـی« برداشـت. آقـای 
دهـزاد در ادامـۀ یادداشـتش در مـورد ایـن روایـت چنیـن 
می نویسـد: »روایتـی کـه از رأس تـا قاعـدۀ ایـن مملکـت 
را ملکیـت شـخصی و قومـی خـود می دانند. سـلطان زوی 
اولیـن کسـی نیسـت کـه خبـر از تصفیـۀ قومـی در ادارات 
حکومتـی می دهـد، نـزده سـال پیـش از امروز طـرح بیرون 
احـدی،  انورالحـق  توسـط  قـدرت  از  تاجیک هـا  کـردن 
حامدکـرزی، زلمی  خلیل زاد، اشـرف غنـی احمدزی و علی 
احمـد جالی مطرح شـده بـود. آن ها این طـرح را به »جان 
آرنـو« نماینـدۀ ملل متحـد سـپرده بودند که طی نزده سـال 
همیـن  آدم هـا در تبانی بـا امریکایی ها قدم به قـدم آن را پیاده 

کردند«.
تیـم دولت سـاز تاهنـوز بـه رسـمی در این زمینـه دیدگاهی 

به دسـت نداده اسـت. 
بـه عنـوان عضـو مجلـس  داوود سـلطان زوی یـک دور 
نماینـده گان فعالیـت کرد و در دور دیگر کـه به عنوان نامزد 
از والیـت غزنی در انتخابات شـرکت کرده بـود، ناکام ماند، 
اعتراضـات زیـادی را در پـس از ناکامی سـازمان دهی کرد، 

امـا بعـداً معلوم شـد کـه اعتراضـات او واهی بوده اسـت.
از  یکـی  در  ناکامـی  ایـن  از  پـس  سـلطان زوی  آقـای 
تلویزیون هـا بـه عنـوان مجـری ایفـای وظیفه می کـرد و در 
انتخابـات 2014 بـه عنـوان نامـزد وارد شـد و بعـداً بـه تیم 
تحول و تداوم به ریاسـت محمداشـرف غنی پیوسـت. پس 
از شـکل گیری حکومـت وحدت ملـی، آقای سـلطان زوی 
بـه عنوان مشـاور ریاسـت حکومـت وحدت ملـی در امور 
هوانـوردی گماشـته شـد و خانمـش بـه عنـوان یکـی از 

مشـاوران خانـم محمداشـرف غنـی آغـاز بـه کار کرد.
یکـی از مسـوولیت های سـلطان زوی در زمان مشـاوریتش، 
انتقـال حجاج افغانسـتان بود که بعدها، سـندهایی از وجود 
فسـاد او توسـط رسـانه ها افشـا شـد. سـلطان زوی تاهنـوز 
راجـع بـه ایـن پرونـدۀ فسـادش چیـزی نگفتـه اسـت. در 
انتخابـاِت 6 میـزان آقـای سـلطان زوی به عنوان سـخنگوی 
دسـتۀ انتخاباتی دولت سـاز مسـوولیت گرفـت و تاهنوز از 

ایـن سـمت بـا رسـانه ها صحبـت می کند.

برنامۀ تصفیۀ سلطان زوی چیست؟
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